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PRILOGA: POROČEVALEC DRŽAVNEGA SVETA

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

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka
davčna številka
račun
:

:
5022924
:
21881677
50100-845-50204

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

Uredništvo Poročevalca
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ODSEKA

(ZPDAVR)

- EPA 999 - II - hitri postopek
Da bi bila kot eden od virov sredstev pravočasno zagotovljena
sredstva kredita Autovie Venete, ki bi skupaj z domačimi viri in
skladno z zakonom o javnih naročilih (UL RS št. 24/97)
omogočila razpise za oddajo del na omenjenem odseku in
črpanje kredita v začetku leta 2000, je potrebno čimprej skleniti
kreditno pogodbo med DARS d.d. kot kreditojemalcem in
Autovie Venete S.p.A: kot kreditodajalcem ter Memorandum o
soglasju med Vlado Republike Italije in Vlado Republike
Slovenije o gradnji avtocestnih povezav s slovenskim
avtocestnim omrežjem.

Vlada Republike Slovenije je na 135. seji dne 18/11-1999
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ KREDITA, KI GA NAJAME
DARS D.D. PRI AUTOVIE VENETE S.p.A. ZA IZGRADNJO 2.
IN 3. ETAPE AVTOCESTNEGA ODSEKA VIPAVA - RAZDRTO,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da se predlog zakona o poroštvu
Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame
DARS d.d. pri Autovie Venete S.p.A. za izgradnjo 2. in 3. etape
avtocestnega odseka Vipava - Razdrto obravnava po hitrem
postopku, ker gre za izredne potrebe države.

S sprejetjem zakona o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d. pri Autovie
Venete za izgradnjo 2. in 3. etape avtocestnega odseka Vipava
- Razdrto po hitrem postopku in nato s čimprejšnjo ratifikacijo
Memoranduma o soglasju, bo odprta pot k pravočasni
zagotovitvi virov financiranja omenjenega avtocestnega
odseka v okviru nacionalnega programa izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji.

Programi dela DARS d.d. za leto 1998 in leto 1999 določajo
med viri sredstev za izgradnjo navedenega avtocestnega
odseka tudi najetje italijanskega kredita pri Autovie Venete S.p.A.
Pred razpisi in sklepanjem pogodb za dela na avtocestnem
odseku Vipava - Razdrto je treba zagotoviti vire sredstev v
celoti, glede na predvideno dinamiko del, pa bi se sredstva
predvidoma začela črpati v začetku leta 2000. Pri tem je Državni
zbor januarja 1999 sprejel Odlok o letnem planu razvoja in
vzdrževanja avtocest za leto 1999 (Ul RS št. 2/99) s katerim je
določil, da se dela na izgradnji 3. etape avtoceste Vipava Podnanos (dolžina 3,8 km) zaključijo v novembru 2000, kar
tudi pogojuje sprejetje predlaganega zakona po hitrem
postopku zaradi pravočasne izvedbe razpisnih del za izvajalce.

15. december 1999

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:
I
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Valter REŠČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Stanko ŠTRAJN, državni podsekretar v Ministrstvu za finance.
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2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

UVOD

Projekt izgradnje avtocest in v njegovem okviru avtocestni odsek
Vipava-Razdrto sodi v najvišjo državno prioriteto. Izgradnja 2. in
3. etape tega avtocestnega odseka, v skupni dolžini 14,5 km, je
bila uvrščena v Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji (UL RS, št. 41/98), v skladu z letnimi plani razvoja in
vzdrževanja avtocest in v skladu s programom dela DARS d.d.
za leta 1998 in 1999, ki jih je potrdil Državni zbor.

1. OCENA STANJA
Projekt izgradnje slovenskih avtocest med katerimi je tudi izgradnja
2. in 3. etape avtocestnega odseka Vipava - Razdrto v okviru
zagotovitve potrebnih sredstev, poleg domačih virov, predvideva
tudi pridobitev kreditov mednarodnih finančnih institucij in drugih
tujih virov ( komercialne banke, tuji državni krediti).

Predračunska vrednost 3. etape avtocestnega odseka VipavaRazdrto: HC Vipava Podnanos skladno s sprejetim programom
dela DARS d.d. za leto 1998 (UL RS, št. 35/98) znaša 2.772,5 mio
SIT. Od tega naj bi DARS d.d. iz svojih sredstev zagotovila ok,1.259,5 mio SIT, i^ sredstev italijanskega kredita pa razliko v
višini 1.512,0 mio SIT oz 9 mio USD. Predračunska vrednost 2.
etape avtocestnega odseka Vipava-Razdrto:Rebernice,
predvidena v programu DARS d.d. za leto 1999, znaša 27.640,8
mio SIT in se bo financirala iz naslednjih virov: 10.336,8 mio SIT iz
lastnih sredstev, 8.064,0 mio SIT oz.48 mio USD iz italijanskega
kredita in 9.240,0 mio SIT ož. 55 mio USD iz finančnih kreditov po
zakonu o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d.
iz kreditov, najetih za realizacijo izgradnje avtocestnih odsekov iz
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v
višini 330,3 mio USD ( UL RS št. 31/99).

Pravno podlago za sklenitev poroštvene pogodbe med Republiko
Slovenijo (v nadaljevanju RS ) in Republiko Italijo (v nadaljevanju
Rl), h kreditni pogodbi, ki jo skleneta Družba za avtoceste
Republike Slovenije d.d. (v nadlajevanju DARS d.d.) kot
kreditojemalec in Autovie Venete S.p.A. kot kreditodajalec za
izgradnjo 2. in 3. etape avtocestnega odseka Vipava - Razdrto,
predstavljata 59. člen Zakona o zunanjih zadevah (UL RS, št. 1/
91) ter italijanski zakon št.19 z dne 9.januarja 1991 (v nadaljevanju
zakon 19/91), ki v svojem 12.členu predvideva dodelitev denarnih
sredstev deželi Furlaniji - Julijski krajini. Sredstva so namenjena
financiranju avtocestnih odsekov, ki so potrebni za povezavo
mejnih prehodov Trst-Fernetiči in Gorica-Vrtojba s slovenskim
avtocestnim omrežjem. Deželna uprava Furlanije - Julijske krajine
je družbi Autovie Venete dodelila s pogodbo leta 1993 mandat, za
izvedbo tistih korakov, ki so potrebni za financiranje avtocestnih
odsekov, ki so jim ti zneski namenjeni.
Na podlagi Zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(UL RS, št. 67/93) je za izgradnjo in upravljanje avtocestnih
objektov pristojna DARS d.d. V postopkih za sklenitev kreditne
pogodbe med Autovie Venete in DARS d.d. je Vlada RS s svojim
sklepom septembra 1995 zadolžila DARS d.d. da s pooblaščeno
družbo Autovie Venete dogovori pogoje in način izvedbe zakona
19/91 Republike Italije. Julija 1997 je bila na sedežu Avtonomne
dežele Furlanije -Julijske krajine v Rimu sklicana konferenca,
katere zaključek je bil, da se financiranje avtocestnih odsekov po
italijanskem zakonu 19/91 izvede z brezobrestnim kreditom družbi
DARS d.d. za izvedbo odseka Vipava- Razdrto.

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Italije je z verbalno noto
z dne 1.12.1998 potrdilo višino brezobrestnega kredita,
odobrenega na osnovi italijanskega zakona 19/91 v znesku ITL
92.504 milijonov in podalo nekatera dodatna pojasnila v zvezi z
kreditom. Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je z
verbalno noto z dne 25.1.1999 italijanski strani odgovorilo, da bo
slovenska stran začela z zakonskim notranjepravnim postopkom
za odobritev najetja kredita. Ker mora biti kredit, v skladu z
zahtevami Republike Italije zavarovan s poroštvom države
kreditojemalca, bo Republika Slovenija izdala Republiki Italiji s
posebnim zakonom poroštvo, kolikor bodo pogoji zanjo
sprejemljivi.

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
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S sprejetjem predlaganega zakona bo Republika Slovenija
garantirala Republiki Italiji za obveznosti DARS d.d. iz kreditne
pogodbe za projekt izgradnje 2. in 3. etape avtocestnega odseka
Vipava - Razdrto. Na podlagi tega bo Autovie Venete S.p.A.
DARS-u d.d. odobrila brezobrestni kredit v znesku 92.504,0 mio
ITL, ki bo omogočil tekoče izvajanje programa izgradnje avtocest
na odseku Vipava-Razdrto in dokončanje izgradnje celotnega
odseka do konca leta 2003.

Sredstva za izplačilo najetega kredita bo zagotavljala DARS d.d.
iz sredstev zbranih cestnin.
Finančne posledice po tem zakonu bi nastale samo v primeru, če
bi prišlo do vnovčitve garancije po zakonu o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita DARS d.d.
pri Autovie Venete in bi prizadele državni proračun. V takem primeru
bi se sredstva nadomestila z vnovčenjem regresne pravice, ki
bo določena v pogodbi o načinu in pogojih zavarovanja garancije
RS, med ministrstvom za finance in DARS d.d. Sprejem zakona o
poroštvu ne zahteva sprejetja novih ali spremembe veljavnih
predpisov. Drugih posledic iz pogodbe o najetju kredita ter
garancijske pogodbe ni.
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2. člen

II. BESEDILO ČLENOV

Memorandum o soglasju med Vlado Italijanske Republike in Vlado
Republike Slovenije o gradnji avtocestnih povezav s slovenskim
avtocestnim omrežjem podpiše v imenu in za račun Republike
Slovenije minister, pristojen za finance ali oseba, ki jo za to pooblasti
Vlada RS.

1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Družbe za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnem besedilu: DARS
d.d.) iz naslova brezobrestnega kredita, ki ga DARS d.d. najame
pri družbi Autovie Venete S.p.A., za izgradnjo 2. in 3. etape
avtocestnega odseka Vipava - Razdrto, pod naslednjimi pogoji:

3. člen

- znesek kredita : 92.504 mio ITL;
- kredit je brezobresten. Pogoj za brezobrestnost kredita je v
skladu z obojestranskimi interesi zagotoviti uporabnikom čim boljšo
uporabo avtocestnih odsekov v Republiki Italiji in v Republiki
Sloveniji ter vzpostaviti čim boljše povezave obeh avtocestnih
sistemov, zato se pogodbeni stranki Autovie Venete S.p.A in DARS
d.d. obvezujeta skleniti pogodbo o tehničnem sodelovanju v roku
30 dni po uveljavitvi kreditne pogodbe;
- izplačilo kredita do skupne vsote 92.504 mio ITL bo potekalo po '
postopnem izvajanju posameznih gradbenih del, potem ko obe
državi odobrita izvedbo del po pogodbi na podlagi predloženih
dokazil o plačilu za dela, ki so jih izvedla podjetja predhodno
izbrana na natečaju, tako da bo Autovie Venete kreditirala DARS
d.d. v zneskih, ki bodo proporcionalno razdeljeni glede na skupno
vsoto kredita in glede na skupni znesek, ki ga predvideva projekt
gradbenih del;
- kredit se bo odplačeval v 15 enakih obrokih, prvi obrok mora biti
plačan po dveh letih od datuma začetka obratovanja avtocestnega
odseka Vipava-Razdrto oziroma od datuma kolavdacije tega
odseka, v kolikor se kolavdacija izvede pred začetkom
obratovanja, drugi obrok se plača eno leto po zapadlosti prvega,
vsak naslednji obrok pa leto dni po zapadlosti predhodnega
obroka;
- postopke za dodelitev izvajalskih del bo kreditojemalec razpisal
na podlagi odprtih mednarodnih razpisov in pod enakimi pogoji za
ponudnike držav članic Evropske unije in Republike Slovenije.
- s pogodbo o tehničnem sodelovanju se bosta DARS d.d. in
Autovie Venete zavezali opremiti slovenske avtocestne odseke
in avtocestne odseke v Furlaniji - Julijski krajini z napravami za
pobiranje cestnine, katerih tehnologija bo zagotovila možnost
plačila cestnine z enako plačilno kartico v Italiji in v SJoveniji.
V primeru, ko DARS d.d. ne bo poravnala svojih dospelih
obveznosti po kreditni pogodbi iz prejšnega odstavka, bo
Republika Slovenija na poseben poziv družbe Autovie Venete
S.p.A plačala te obveznosti namesto DARS d.d.

Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republike Slovenije
v primeru iz drugega odstavka 1. člena tega zakona, se
zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
4. člen
Če Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditne pogodbe
namesto DARS d.d., pridobi pravico regresiranja izplačanih
zneskov od kreditojemalca , skupno z vsemi stroški, ki so v
zvezi s tem nastali. Pravico do regresiranja uresniči Republika
Slovenija z nalogom, ki ga izda minister, pristojen za finance, v
breme sredstev zbranih na podlagi zakona o zagotovitvi
namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v
nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 57/98).
Ne glede na prejšnji odstavek ima Republika Slovenija pravico
izvesti regresiranje v breme kateregakoli vira sredstev ali
prihodkov DARS d.d.. določenih v 5. členu zakona o Družbi za
avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) in
predvidenih virov v nacionalnem programu izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96 in 41/98) ter zahtevati
prenos sredstev iz posameznih virov v dobro proračuna
Republike Slovenije.
DARS d.d., sklene z ministrom, pristojnim za finance, pogodbo o
načinu zavarovanja poroštva Republike Slovenije v roku 30 dni
po podpisu Memoranduma
iz 2. člena tega zakona. S pogodbo se uredijo viri za vračilo
zneskov plačanih iz naslova poroštva, instrumenti zavarovanja
in realizacije terjatev ter način urejanja odnosov v primeru statusnih
sprememb DARS d.d.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

J

15. december 1999
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III. OBRAZLOŽITEV

1. Vlada Republike Slovenije je na osnovi zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS št. 30/39) in skladno z določitvami
Državnega zbora ustanovitelj Družbe za avtoceste v Republiki
Sloveniji d. d. (UL RS št. 57/93).

dolgotrajni proceduri oz. ratifikacije Memoranduma v
italijanskem parlametu, medtem ko vsebina parafirane
poroštvene pogodbe in Memoranduma ostaja nespremenjena.
Ministrstvo za zunanje zadeve RS je ob sodelovanju
Ministrstva za finance in Službo Vlade za zakonodajo skrbno
pretehtalo italijanski predlog in z verbalno noto dne 2.
septembra 1999 odgovorilo Veleposlaništvu Republike Italije,
da se strinja s predlagano spremembo.

Poleg zagotovljenih sredstev iz virov po zakonu o zagotovitvi
namenskih sredstev za graditev državnih cest določenih v
Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
(UL RS št. 57/98) in pobranih cestnin, se sredstva za realizacijo
gradnje avtocest, v skladu z letnimi plani razvoja in
vzdrževanja avtocest in v skladu s programi dela DARS d.d.
zaleta 1997, 1998in 1999, zagotavljajo tudi iz kreditov domačih
in tujih bank. Ker samo s prihodki DARS d.d. ni mogoče
uresničevati načrtovane dinamike izgradnje avtocest kot jo
predvideva Nacionalni program , si DARS d.d. mankajoča
potrebna sredstva izposoja tako na mednarodnih kot na
domačem trgu kapitala.

4. Garancijski pogoji določeni v Memorandumu o soglasju so
podobni standardnim pogojem nekaterih mednarodnih finančih
organizacijah (npr. EIB) in določajo: da se garant zavezuje,
da bo na prvi pisni poziv plačal italijanski strani vse po kreditni
pogodbi izterljive zneske , ki jih DARS d. d. ne bi plačal v roku
in v skladu s pogoji iz kreditne pogodbe; da se garant zavezuje,
da bo plačilo izvršil brez odtegljajev na račun davkov, taks ali
drugih bremen in ne bo zahteval nikakršne poravnave; da
garant ne more odstopiti od poroštva, dokler DARS d.d ne
plača italijanski strani vseh prejetih računov.

2. Izgradnja 2. in 3. etape avtocestnega odseka Vipava - Razdrto
je bila načrtovana v letnem programu DARS d.d. za leto 1998
in programu dela DARS d.d. za leto 1999, kjer je med viri
sredstev za navedeni AC odsek določeno tudi najetje
italijanskega kredita pri Autovie Venete S.p.A. Kredit v višini
92.504 mio ITL oz. 57 mio USD bo namenjen financiranju 2. in
3. etape avtocestnega odseka Vipava - Razdrto v skupni
dolžini 14,5 km. Skupna predračunska vrednost izgradnje
skladno s programom dela DARS d.d. za leto 1998 in
programom dela DARS d.d. za leto 1999 znaša 181 mio USD.

5. Zakon o poroštvu povzema osnovne pogoje iz kreditne
pogobe in Memoranduma o soglasju, določa obveznosti
Republike Slovenije kot garanta, podpisnika Memoranduma
ter opredeljuje regresno pravico Republike Slovenije v primeru,
da poravna obveznosti namesto DARS d.d.
V 1. členu so opredljeni pogoji iz kreditne pogodbe, ki se nanašajo
na:
brezobrestnost kredita, ki je pogojen s pogoji, določenimi v
parafiranih osnutkih kreditne pogobe, pogobe o tehničnem
sodelovanju in sporazumu o ustanovitvi skupne komisije za
nadzor uporabe kredita;
vračanje kredita v 15 enakih letnih obrokih, s tem da se pn/i
obrok začne plačevati po dveh letih od dneva začetka
obratovanja ali koiavdacije avtocestnega odseka Vipava Razdrto;
oddajg razpisnih del, ki bo potekala na podlagi odprtih
mednarodnih razpisov za oddajo javnih naročil po načelih
direktiv Evropske unije;
na opremljanje slovenskega in italijanskega dela avtoceste z
napravami, ki bodo omogočile uporabo enotne plačilne kartice,
kot je opredeljeno v pogodbi o tehničnem sodelovanju.

3. Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Italije je dne 1.12.
1999 poslalo Sloveniji verbalno noto s katero je potrdilo višino
brezobrestnega kredita za financiranje avtocestnega odseka
Vipava - Razdrto, odobrenega na osnovi italijanskega zakona
19/91 v znesku 92.504 mio ITL. Koriščenje kredita je bilo
pogojeno s sklenitvijo ustreznega sporazuma med Republiko
Italijo in Republiko Slovenijo, v katerem naj bi Slovenija izrecno
in suvereno jamčila zanj. Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije je z verbalno noto z den 25.1.1999
italijanski strani odgovorilo, da bo Slovenija začela z zakonskim
notranjepravnim postopkom za odobritev najetja kredita.
Projekt izgradnje slovenskih avtocest in v njegovem okviru
avtocestni odsek Vipava - Razdrto sodi v najvišjo državno
prioriteto. V skladu s tem je Vlada RS na 97. seji, dne 18.
februarja 1999 sprejela pobudo in izhodišča za pogajanja o
sklenitvi poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in
Republiko Italijo, ki jih je Odbor za mednarodne odnose
Državnega zbora potrdil na svoji 75. seji, dne 25. marca 1999.

V drugem odstavku 1. člena je določena obveznost Republike
Slovenije kot garanta, da v primeru ko DARS d. d. ne plača svojih
dospelih obveznosti skladno s kreditno pogobo le te na poziv
Autovie Venete poravna Republika Slovenija.

Pogajanja za sklenitev kreditne pogodbe med DARS d.d. in
Autovie Venete S.p.A ter pogajanja za sklenitev poroštvene
pogodbe med RS in Rl so bila opravljena 12. maja 1999 v
Rimu. Po zaključku pogajanj je bila poroštvena pogodba tudi
parafirana. Veleposlaništvo Republike Italije je dne 3. avgusta
1999 poslalo Ministrstvu za zunanje zadeve Republike
Slovenije novo verbalno noto, s katero je italijanska stran
predlagala, da se namesto poroštvene pogodbe , ki je bila
vsklajena in parafirana 12. maja 1999 v Rimu, za kredit po
Zakonu številka 19/99 Republike Italije, sklene Memorandum
o soglasju med Vlado Italijanske Republike in Vlado Republike
Slovenije o gradnji avtocestnih povezav s slovenskim
avtocestnim omrežejem. S tem bi se italijanska stran izognila
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2.člen zakona določa, da Memorandum o soglasju podpiše v
imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance ali oseba, ki jo za to pooblasti Vlada Republike Slovenije.
V 3. členu je opredeljeno, da se sredstva za izpolnjevanje
garancijskih obveznosti zagotavljajo v proračunu Republike
Slovenije.
4. člen določa regresno pravico Republike Slovenije v primeru,
da bi izpolnila obveznosti namesto DARS d.d. , vire za njeno
poplačilo in sklenitev pogodbe o načinu zavarovanja garancije
Republike Slovenije , med ministrstvom za finance in DARS d.d.
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s podpisom Memoranduma o soglasju, ki ga skleneta
Republika Slovenija in Republika Italija. Pred razpisi in
sklepanjem pogodb bo s sprejetjem predlaganega zakona
omogočena pravočasna zagotovitev vseh potrebnih virov
sredstev za izgradnjo celotnega odseka do konca leta 2003,
kar v skladu z Nacionalnim programom izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji, sodi med izredne potrebe države.

6. Vlada RS predlaga, da se predlog zakona o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d. pri
Autovie Venete S.p.A. za izgradnjo 2. in 3. etape avtocestnega
odseka Vipava - Razdrto, sprejme v skladu z 201. členom
Poslovnika Državnega zbora po hitrem postopku. Program
dela DARS d.d. za leto 1998 ter program dela DARS d.d. za
leto 1999 , na katere je Državni zbor dal soglasje, določata
med viri sredstev za navedeni AC odsek, tudi najetje
italijanskega kredita pri Autovie Venete. Pogoji za realizacijo
tega projekta in zagotovitev ustreznih virov, bodo zagotovljeni
s podpisom kreditne pogodbe, ki jo skleneta DARS d.d. kot
kreditojemalec in Autovie Venete S.p.A. kot kreditodajalec ter

15. december 1999

7. Memorandum o soglasju skladno s drugim odstavkom 63.
člena Zakona o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor
Republike Slovenije.
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PRILOGA

Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz
kredita, ki ga najame DARS d.d. pri Avtovie Venete S.p.A. za
izgradnjo 2. in 3. etape avtocestnega odseka Vipava - Razdrto ni
potrebno usklajevati s predpisi ES.

IZJAVA O SKLADNOSTI

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES:
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA
SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

-jih ni.
c) Razlogi za delno usklajenost, oziroma neusklajenost:
-jih ni.

1. Naslov predloga gMa:

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

Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz
kredita, ki ga najame DARS d.d. pri Avtovie Venete S.p.A. za
izgradnjo 2. in 3. etape avtocestnega odseka Vipava - Razdrto hitri postopek

Predlog zakona ni potrebno usklajevati.
5. Ali so zgoral navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?

2. Skladnost predlog akta z določbami "Evropskega
9P0r«nma 0 pridružitvi":

Ne.

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

6. Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk?

-jih ni.

Ne.

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

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX.
Komlslla ES In upoštevanje roka za uskladitev

- jih ni.

Sodelovanja ni bilo.

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
Predlog zakona ni naveden v Državnem programu za prevzem
pravnega reda ES.

-jih ni.
3. Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive, oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):

Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:

Mitja Gaspari, l.r.
Minister

Stranko Štrajn, l.r.
Državni podsekretar
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Predlog zakona o

SOGLASJU

DARS

D.D.

AUTOVIE

2.

IN

3.

ODSEKA

REPUBLIKE

ZA

NAJETJE

VENETE

ETAPE

S.P.A.

SLOVENIJE

KREDITA

ZA

GRADNJO

AVTOCESTNEGA

VIPAVA

-

RAZDRTO

(ZSDAVR)

- EPA 1000 - II - hitri postopek

s tem pa tudi pravočasen razpis za oddajo in zaključek dela
na tretji etapi Vipava - Podnanos v skladu s predvidenim rokom
v Letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1999
(Uradni list RS, št. 2/99), do konca leta 2000 in drugo etapo
Rebernice do konca leta 2003. Glede na predvideno dinamiko
del bo črpanje sredstev iz tega kredita potrebno že v začetku
leta 2000.

Vlada Republike Slovenije je na 135. seji dne 18/11-1999
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SOGLASJU REPUBLIKE
SLOVENIJE DARS D.D. ZA NAJETJE KREDITA AUTOVIE
VENETE S.p.A, ZA GRADNJO 2. IN 3. ETAPE
AVTOCESTNEGA ODSEKA VIPAVA - RAZDRTO,

S tem bo zagotovljeno nemoteno izpolnjevanje Nacionalnega
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in letnih
planov razvoja in vzdrževanja avtocest, kar sodi tudi med
izredne potrebe države.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o soglasju Republike
Slovenije DARS, d.d. za najetje kredita Autovie Venete S.p.A.
za gradnjo 2. in 3. etape avtocestnega odseka Vipava - Razdrto
obravnava po hitrem postopku.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

Letni program dela DARS d.d. za leto 1998 in program dela
DARS d.d. za leto 1999 določata med viri sredstev za navedeni
AC odsek, tudi najetje italijanskega kredita pri Autovie Venete
S.p.A. Pred razpisi in sklepanjem pogodb za dela na
avtocestnem odseku Vipava - Razdrto bo s sprejetjem
predlaganega zakona omogočena pravočasna zagotovitev
vseh potrebnih virov sredstev za izgradnjo celotnega odseka,

15. december 1999

- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze,
- Žarko PREGELJ, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze,
- mag. Janez BOŽIČ, predsednik Uprave DARS d.d.
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UVOD

(Uradni list RS št. 41/98), letnimi plani razvoja in vzdrževanja
avtocest in programi dela DARS d.d..

1. OCENA STANJA

V skladu s Letnim programom dela DARS d.d. za leto 1998 (odlok
o soglasju k letnemu programu Družbe za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d. za leto 1998 - Uradni list RS, št. 35/98) se je v letu
1998 začela gradnja gradnje 3. etape avtocestnega odseka Vipava
- Razdrto: Vipava - Podnanos in v skladu s Programom dela
DARS d.d. za leto 1999 (Odlok o soglasju k Programu dela Družbe
za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za leto 1999, Uradni list
RS, št. 28/99) se je v letu 1999 začela gradnja avtocestnega
odseka Razdrto - Vipava: 2. etapa Rebrnice.

Italijanski zakon št. 19 z dne 9.1.1991 (v nadaljevanju Zakon 19)
v svojem 12. členu predvideva dodelitev denarnih sredstev deželi
Furlanija - Julijska krajina, ki so namenjena za sodelovanje pri
financiranju avtocestnih objektov, ki so potrebni za povezavo
mejnih prehodov Trst - Fernetiči in Gorica - Vrtojba s slovenskim
avtocestnim omrežjem. Za dodelitev sredstev, ki izhajajo iz
omenjene državne dodelitve, deželni zakon Furlanije - Julijske
krajine št. 34 z dne 22.8.1991 pooblašča družbo Autovie Venete
S.p.A, Trst. Deželna uprava je družbi Autovie Venete S.p.A. s
pogodbo z dne 21.12.1993 podelila mandat.

V Uradnem list RS, št. 71/99 z dne 3.09.1999 je bila tudi objavljena
Uredba o lokacijskem načrtu za Primorski krak avtoceste na
odseku hitre ceste Razdrto - Vipava.

Na podlagi Zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 57/93) je za izgradnjo in upravljanje avtocestnih
objektov, katerih financiranje predvidevajo zgoraj omenjeni
zakonski akti, pristojna DARS d.d. Vlada RS je na svoji 158. seji 7.
septembra 1995 s sklepom Vlade RS pooblastila DARS d.d., da
lahko prične z dogovarjanjem s pooblaščeno družbo Autovie
Venete S.p.A. o pogojih in načinu izvedbe Zakona 19.

Predračunska vrednost 3. etape avtocestnega odseka VipavaRazdrto: 3.etapa Vipava-Podnanos skladno s sprejetim
programom dela DARS d.d. za leto 1998 znaša 2.772,5 mio SIT,
od tega bo 1.259,5 mio SIT lastnih sredstev in 1.512,0 mio SIT (9
mio USD (1 USD = 168 SIT) sredstev italijanskega kredita, ki je
predmet tega zakona o soglasju.

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Italije je dne 1.12.1998
poslalo verbalno noto, s katero je potrdilo višino in pogoje kredita
za financiranje avtocestnega odseka Vipava - Razdrto v znesku
92.504 milijonov ITL. Ministrstvo za zunanje zadeve Republike
Slovenije je z verbalno noto z dne 25.1.1999 italijanskemu
ministrstvu odgovorilo, da bo slovenska stran začela z zakonskim
notranjepravnim postopkom za odobritev najetja posojila. Ker mora
biti posojilo, v skladu z zahtevami Republike Italije zavarovan s
poroštvom države kreditojemalca, bo Republika Slovenija izdala
Republiki Italiji s posebnim zakonom poroštvo, kolikor bodo pogoji
posojilne pogodbe zanjo sprejemljivi. Vlada RS je na svoji 97. seji
dne 18.2.1999 sprejela sklep o začetku pogajanj o sklenitvi
poroštvene pogodbe in imenovala delegacijo za pogajanja z
italijansko delegacijo o poroštveni pogodbi.

Predračunska vrednost 2. etape avtocestnega odseka VipavaRazdrto: 2. etapa Rebernice skladno s Programu dela DARS d.d.
za leto 1999 znaša 27.640,8 mio SIT, od tega bo gradnja
financirana iz lastnih sredstev v višini 10.336,8 mio SIT in 17.304,0
mio SIT kreditov, od tega iz sredstev italijanskega kredita, ki je
predmet tega zakona o soglasju, v višini 8.064,0 mio SIT (48 mio
USD (1 USD = 168 SIT) in 9.240,0 mio SIT (55 mio USD (1 USD
= 168 SIT) iz finančnih kreditov po Zakon o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti DARS, d.d. iz kreditov, najetih za
realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 330,3 mio USD
(Uradni list RS, št. 31/99) in Zakon o soglasju Republike Slovenije
DARS, d.d. za najetje kreditov za realizacijo gradnje avtocestnih
odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji v višini 330,3 mio USD (Uradni list RS, št. 31/99).

Izgradnja avtocestnega odseka Vipava-Razdrto je v skladu z
Nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji

POOODSEK
3. etapa Mpava - Podnanos
2 etapa: Rebemice
SKUPAJ

PODODSEK
3. etapa Mpava - Podianos
2 etapa: Rebemce
SKUPAJ

Dolžna
vkm
3,8
10,7
14,5

Dolžina
vkm
3,8
10.7
14,5

Pregled zagotovljenih sredstev za izgradnjo 2. in 3. etape
avtocestnega odseka Vipava - Razdrto je prikazan v tabeli:

Celotna
investicija
s str. fin.
2771.551
27.640.830
30.412381

Lastna
sredstva

Celotna
investicija
s str. fin.
16,50
164.53
181,03

Lastna
sredstva

1.259.551
10.336.830
11.506.381

7,50
61,53
69,03

Knsdti
skupaj
1.512000
17.304.000
18.816.000

Krediti
skupaj
9,00
103.00
11200

Italijanski
krecft
1.512000
8.064.000
9.576.000

Italijanski
krecft
9,00
48.00
57,00

V 000 SIT
Finančni
kredti
9.240.000
9.240.000

v rrio USD
Finančni
krediti
0,00
55,00
55,00

Op.: Upoštevano je tečajno razmerje: 1USD=168SIT
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2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Skladno s tretjim odstavkom 5. člena zakona o Družbi za
avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) mora
DARS d.d. za najetje srednjeročnih in dolgoročnih posojil
predhodno pridobiti soglasje Državnega zbora Republike
Slovenije, s posebnim zakonom.
S predvidenim kreditom v skupnem znesku 92.504 mio ITL (57
mio USD) bodo v skladu z Nacionalnim programom izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 41/98), v skladu
z letnim programom dela DARS d.d. za leto 1998 in programom
dela DARS d.d. za leto 1999 zagotovljeni viri sredstev za izgradnjo
2. in 3. etape avtocestnega odseka Vipava - Razdrto.

-

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA
S sprejetjem predlaganega zakona bo omogočena pravočasna
zagotovitev vseh potrebnih virov sredstev za oddajo del in začetek
gradnje 2. in 3. etape avtocestnega odseka Vipava - Razdrto in s
tem omogočena izgradnja celotnega odseka do konca leta 2003.
Predlog zakona bo omogočil sklenitev posojilne pogodbe z družbo
Autovie Venete S.p.A. v višini 92.504 mio ITL, pod pogoji:

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

Kredit je brezobresten;
Izplačila posamičnih zneskov posojila do najvišjega možnega
zneska 92.504.000.000 ITL se bodo izvajala med potekom
gradbenih del, in sicer po potrditvi posamičnih gradbenih
situacij, kot jih bodo predvidevale pogodbe o izvajanju del, ter
po predložitvi potrdila o plačilu izvajalskih podjetij, tako da bo
družba "Autovie Venete" posodila družbi "DARS" na zneskih
vsakega posamičnega potrdila o plačilu znesek, ki se odmeri
sorazmerno z razmerjem med celotnim zneskom posojila
(^2.504.000.000 ITL) in polnimi stroški, kot jih predvideva
projekt gradbenih del.
Kredit se bo odplačeval v 15 enakih obrokih, prvi obrok po
dveh letih od datuma začetka obratovanja avtocestnega
odseka Vipava - Razdrto oziroma od datuma kolavdacije
tega odseka, v kolikor se kolavdacija izvede pred začetkom

Sredstva za odplačila prejetih kreditov bo zagotovila DARS d.d. iz
sredstev zbranih cestnin.
Finančne posledice po tem zakonu bi prizadele proračun
Republike Slovenije samo v primeru, da bi prišlo do vnovčitve po
zakonu o poroštvu Republike Slovenije za obveznsoti DARS d.d.
iz tega zakona. V tem primeru ima Republika Slovenija regresno
pravico.
Drugih posledic najetja kredita ni.
5. ZAKON NI POTREBNO USKLAJEVATI Z
ZAKONODAJO EU

kredit, da se uporabnikom zagotovi čim boljša uporabo
avtocestnih odsekov v Republiki Italiji in v Republiki Sloveniji
ter, da se vzpostavi čim boljša povezava obeh avtocestnih
sistemov. V ta namen bosta pogodbeni stranki Autovie Venete
S.p.A. in DARS d.d sklenili poleg kreditne pogodbe, še pogodbo
o tehničnem sodelovanju v roku 30 dni po uveljavitvi kreditne
pogodbe in ustanovila skupno komisijo za nadzor uporabe
kreditaa v skladu s predhodno parafiranimi osnutki.
Izplačila posamičnih zneskov kredita do najvišjega možnega
zneska 92.504.000.000 ITL se bodo izvajala med potekom
gradbenih del, in sicer po potrditvi posamičnih gradbenih
situacij, kot jih bodo predvidevale pogodbe o izvajanju del, ter
po predložitvi potrdila o plačilu izvajalskih podjetij, tako da bo
družba "Autovie Venete" kreditirala družbo "DARS d.d." v
zneskih, ki bodo proporcionalno razdeljeni glede na skupno
vsoto kredita in glede na skupni znesek, ki ga predvideva
projekt gradbenih del.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
Državni zbor Republike Slovenije daje Družbi za avtoceste v
Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS d.d.) soglasje
za najetje brezobrestnega kredita pri družbi Avtovie Venete S.p.A.
za 2. in 3. etapo avtocestnega odseka Vipava - Razdrto.
2. člen
DARS d.d. najame kredit iz prejšnjega člena pod naslednjimi pogoji:
Znesek kredita 92.504 mio ITL
Kredit ne bremenijo obresti.
V skladu z obojestranskimi interesi je pogoj za brezobrestni
15. december 1999

obratovanja; drugi obrok gre plačati eno leto po zapadlosti
prvega; vsak naslednjih obrok gre plačati eno leto po
zapadlosti prejšnjega.
Postopke za dodelitev izvajalskih del (izbira izvajalcev del)
bo kreditojemalec razpisal na podlagi odprtih mednarodnih
razpisov in pod enakimi pogoji za ponudnike držav članic
Evropske unije in Republike Slovenije, v skladu z načeli, ki so
izražena v direktivah Evropske unije na področju oddaje
izvajalskih del za javne objekte.
Kot pogoj za brezobrestnost samega kredita, v skladu z
obojestranskimi interesi zagotoviti uporabnikom čim boljšo
uporabo avtocestnih odsekov v Republiki Italiji in v Republiki
Sloveniji ter zaradi vzpostavitve čim boljše povezave obeh
avtocestnih sistemov, se pogodbeni stranki Autovie Venete
S.p.A. in DARS d.d. s to pogodbo obvezujeta skleniti pogodbo
o tehničnem sodelovanju v roku 30 dni po uveljavitvi te
pogodbe.
S pogodbo o tehničnem sodelovanju se bosta DARS d.d. in
Autovie Venete zavezali opremiti slovenske avtocestne
odseke in avtocestne odseke v Furlaniji - Julijski krajini z
napravami za pobiranje cestnine, katerih tehnologija bo
zagotovila možnost plačila cestnine z enako plačilno kartico
v Italiji in v Sloveniji.
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-

Kredit se bo odplačeval v 15 enakih obrokih, prvi obrok po
dveh letih od datuma začetka obratovanja avtocestnega
odseka Vipava - Razdrto oziroma od datuma kolavdacije
tega odseka, v kolikor se kolavdacija izvede pred začetkom
obratovanja; drugi obrok gre plačati eno leto po zapadlosti
prvega; vsak naslednjih obrok gre plačati eno leto po
zapadlosti prejšnjega.
Postopke za dodelitev izvajalskih del (izbira izvajalcev del)
bo kreditojemalec razpisal na podlagi odprtih mednarodnih
razpisov in pod enakimi pogoji za ponudnike držav članic
Evropske unije in Republike Slovenije.
S pogodbo o tehničnem sodelovanju se bosta DARS d.d. in
Autovie Venete zavezali opremiti slovenske avtocestne
odseke in avtocestne odseke v Furlaniji - Julijski krajini z
napravami za pobiranje cestnine, katerih tehnologija bo
zagotovila možnost plačila cestnine z enako plačilno kartico
v Italiji in v Sloveniji.

3. člen
DARS d.d. koristi sredstva kredita iz 1. in 2. člena tega zakona
skladno z dinamiko gradnje, določene v Nacionalnem programu
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in v skladu z letnimi plani
razvoja in vzdrževanja avtocest.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV:

Vlada Republike Slovenije je ustanovila Družbo za avtoceste v
Republiki Sloveniji z zakonom o Družbi za avtoceste v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) v skladu zakonom o
gospodarskih družbah za opravljanje finančnega inženiringa,
pripravo, organizacijo in vodenje gradnje in vzdrževanja omrežja
avtocest ter upravljanje avtocest v Republiki Sloveniji, skladno z
odločitvami Državnega zbora.

delegacijo za pogajanja z italijansko delegacijo o poroštveni
pogodbi. Pogajanja so bila zaključena.
V skladu z Nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji, letnimi plani razvoja in vzdrževanja avtocest, programom
dela DARS d.d. za leto 1998 in programom dela DARS d.d. za leto
1999 predlagani zakon omogoča, da DARS d.d. za realizacijo
programa gradnje avtocestnega odseka Vipava - Razdrto najame
pri družbi Autovie Venete S.p.A. brezobrestni kredit v višini 92.504
mio ITL v skladu z določenimi pogoji in s tem so zagotovljena
sredstva za izgradnjo celotnega avtocestnega odseka Vipava •
Razdrto.

Poleg zagotovljenih sredstev iz virov po zakonu o zagotovitvi
namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v
Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS št. 57/98) in pobranih cestnin se sredstva za
realizacijo gradnje avtocest v skladu z Nacionalnim programom
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 41/98)
zagotavljajo tudi iz kreditov domačih in tujih bank in drugih finančnih
organizacij.

Brezobrestni kredit je pogojen s pogoji, ki so bili skupaj določeni in
so že zajeti v parafiranih osnutkih posojilne pogodbe, pogodbe o
tehničnem sodelovanju, in sporazumu o ustanovitvi skupne
komisije za nadzor uporabe posojila.

DARS d.d. lahko po tretjem odstavku 5. člena zakona o Družbi za
avtoceste v Republiki Sloveniji najame srednjeročne in dolgoročne
kredite le po predhodnem soglasju Državnega zbora, na podlagi
posebnega zakona.

Uporaba posojila bo za plačevanje potrjenih situacij izvajalca do
največje skupne vrednosti situacij, ki ne bo presegla odobrenega
posojila.

Na osnovi italijanskega Zakona 19 je družba Autovie Venete S.p.A.
od deželne uprave Furlanije - Julijske krajine dobila mandat za
dodelitev sredstev brezobrestnega posojila DARS d.d. v višini
92.504 mio ITL oz. 57 mio USD za financiranje 2. in 3. etape
avtocestnega odseka Vipava - Razdrto v skupni dolžini 14,5 km.
Skupna predračunska vrednost izgradnje skladno s programom
dela DARS d.d. za leto 1998 in programom dela DARS d.d. za leto
1999 znaša 181 mio USD.

Vračanje kredita bo v 15 enakih letnih obrokih. Plačevanje kredita
se začne po dveh letih od dneva začetka obratovanja ali
kolavdacije avtocestnega odseka Vipava ■ Razdrto.
Oddaja razpisanih del bo na podlagi odprtih mednarodnih razpisov
za oddajo javnih naročil po načelih direktiv Evropske unije.
Po pogodbi o tehničnem sodelovanju bodo slovenske in italijanske
avtoceste opremljene z napravami, ki bodo omogočale uporabo
enotne plačilne kartice.,

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Italije je dne 1.12.1998
poslalo verbalno noto, s katero je potrdilo višino brezobrestnega
kredita za financiranje avtocestnega odseka Vipava - Razdrto v
znesku 92.504 milijonov ITL. Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije je z verbalno noto z dne 25.1.1999
italijanskemu ministrstvu odgovorilo, da bo slovenska stran začela
z zakonskim notranjepravnim postopkom za odobritev najetja
posojila. Vlada RS je na svoji 97. seji dne 18.2.1999 sprejela sklep
o začetku pogajanj o sklenitvi poroštvene pogodbe in imenovala
poročevalec, št. 85

DARS bo uporabil kredit po predlaganem zakonu v skladu z
dinamiko gradnje, ki je določena v Nacionalnem programu
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in v skladu z letnimi plani
razvoja in vzdrževanja avtocest.
Predlagatelj zakona predlaga uveljavitev zakona po objavi v
uradnem listu.
12

15. december 1999

Naša št.: 2640-7/99-7-0405
File: IZJAVA 1

Datum: 18.11.1999

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: ni potrebno
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: ni
potrebno

Zadeva: IZJAVA O SKLADNOSTI S
PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI

4.Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoral
navedenimi pravnimi viri ES (leto)
Predlog zakona ni potrebno usklajevati
5.Ali so zgoral navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?
Ne.

1. Naslov predloga akta: Predlog zakona o soglasju Republike
Slovenije DARS d.d. za najetje kredita Autovie Venete S.p.A., za
gradnjo 2. in 3. etape avtocestnega odseka Vipava - Razdrto

6. Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk?
Ne.

2.Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega
sporazuma o pridružitvi"
a) Navedbe določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki
se nanašajo na predloženo gradivo: jih ni
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene: jih ni
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: jih ni

L Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX.
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza ...)
Sodelovanja ni bilo.
Si Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev
Predlog zakona ni naveden v državnem programu za prevzem
pravnega reda ES.

3. Skladnost predloga s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): predlog zakona o
soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita
Autovie Venete S.p.A., za gradnjo 2. in 3. etape avtocestnega
odseka Vipava - Razdrto ni potrebno usklajevati s predpisi
ES

15. december 1999

Vodja Pravne službe
Igor Klun, dipl iur., I.r.
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MINISTER
Mag. Anton Bergauer, l.r.
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

INVESTICIJAH

ZAVODE,

-

V

JAVNE

KATERIH

REPUBLIKA

1094

ZAKONA

ZDRAVSTVENE

USTANOVITELJ

SLOVENIJA,

1999

0

ZA

JE

OBDOBJE

(ZIJZ-A)

- EPA 1003 - II - hitri postopek

klinika KC Ljubljana, Splošna bolnišnica Maribor - oddelek za
psihiatrijo in očesni oddelek z oddelkom za ORL in CFK...) v
teku in bo s prenehanjem zakona prenehala sedanja pravna
podlaga za njihovo nadaljevanje in zaključek. Izvedba teh in
še nekaterih drugih investicij pa zagotovo predstavlja interes
oziroma izredne potrebe države.

Vlada Republike Slovenije je ria 136. seji dne 25/11-1999
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O
INVESTICIJAH V JAVNE ZDRAVSTVENE ZAVODE, KATERIH
USTANOVITELJ JE REPUBLIKA SLOVENIJA, ZA OBDOBJE
1994-1999,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah zakona
o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj
je Republika Slovenija za obdobje 1994-1999 obravnava po
hitrem postopku zato, ker sicer letos preneha veljati pravna
podlaga za investicije v javne zdravstvene zavode, saj je veljavni
zakon sprejet za obdobje 1994-1999. Hitri postopek je potreben
tudi glede na to, da so mnoge pomembne investicije (Onkološki
inštitut Ljubljana, Nevrološka klinika KC Ljubljana, Očesna

15. december 1999

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo,
- prim. Janez ZAJEC, dr. med., državni sekretar v Ministrstvu
za zdravstvo,
- prim. Dunja PIŠKUR KOSMAČ, dr. med., državna sekretarka
v Ministrstvu za zdravstvo,
- prim. Jože ARZENŠEK, dr. med., državni podsekretar v
Ministrstvu za zdravstvo.
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standardov (racionalni minimum) na področju vse države.
Naloge je opredelil na novo sprejeti zakon o zdravstveni
dejavnosti leta 1992.

UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona

Navedene ugotovitve in ocene utemeljujejo dopolnjen
srednjeročni program investicij in na tej podlagi spremembo
ter podaljšanje veljavnosti zakona.

Državni zbor Republike Slovenije je leta 1994 sprejel Zakon o
investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija, za obdobje 1994 - 1999 (Ur.l. RS št. 19/94 z
dne 13.4.1994). Pri predlogu tega zakona je bil opredeljen tudi
srednjeročni program investicij v javne zdravstvene zavode z
ocenjenimi vrednostmi in določenimi porabniki navedenih
investicijskih sredstev. Za pripravo predloga letnega programa
investicij, njegovo spremljanje in nadzor, je v skladu z določili
Zakona Vlada Republike Slovenije imenovala regionalno zastopan
devetčlanski odbor za investicije v javne zdravstvene zavode.
Letni program investicij v javne zdravstvene zavode in dinamiko
zagotavljanja sredstev določa po veljavnem zakonu Vlada
Republike Slovenije. Zakon doslej ni bil spreminjan. Po dosedanjem
besedilu veljavnost zakona preneha v letu 1999, saj je bil sprejet
za obdobje 1994 - 1999.

Zaradi zagotovitve možnosti realizacije predvidenega programa
investicij v celotnem obdobju 1994 - 2003, predlagamo, da se z
ustrezno spremembo zakona zagotavlja določena višina sredstev
iz dela namenskih sredstev, določenih z državnim proračunom,
kot enim od virov sredstev. Preostala potrebna sredstva |ba se
bodo zagotavljala iz preostalih virov, tudi predvidenih z zakonom.
2. Načela in cilji sprememb
Predlagatelj zakona si je zastavil cilj, da ustvari v zdravstvu
aktivno, visoko strokovno sodelovanje vseh kadrov in nadaljuje
razvoj sodobnega zdravstva. Razvoja in sodobnih ukrepov na
področju zdravstva pa ni mogoče uresničiti brez vsebinsko in
krajevno uravnoteženih naložb v določeno mrežo javne
zdravstvene službe, kot je bila predlagana v ustreznem planu
zdravstvenega varstva.

Zakon je v glavnem odigral pozitivno vlogo pri zagotavljanju
učinkovitejše politike investiranja in s tem temeljnih pogojev za
delovanje zdravstvene dejavnosti v državi, ob razmeroma
racionalnih sredstvih.

Konkretni cilji so na podlagi programa vrednostno določeni v
določbah zakona, ki naj omogočijo realnejše srednjeročno
oziroma letno načrtovanje in izvajanje investicij, v razmerju z
opredeljenimi dejanskimi nujnimi potrebami, ob upoštevanju
ustanoviteljstva in njegove opredeljene politike (programa)
investicij. Ta se bo odražala v racionalni izrabi objektov oziroma
nepremičnin, v postopnem zmanjševanju ležalnih dni (oziroma
števila postelj) in v celoviti skrbi za vključitev tudi razpoložljivih
investicijskih sredstev uporabnika - upravljalca v investicije - zlasti
na področju sodobnejše opreme in v skrbi za smotrno in
zdravstveno učinkovito izrabo le-te ter v doseganju drugih ciljev
strategije obveznega zdravstvenega varstva.

Ob tej splošni oceni pa je potrebno poudariti še nekatere
ugotovitve, ki jih kaže spremljanje zakona in iz katerih izhaja
potreba po spremembi oziroma podaljšanju njegove veljavnosti.
Te so zlasti:
Kasneje, po sprejemu zakona za obdobje 1994 - 1999, se je
izkazalo, da je bil program investicijskih naložb, ki je bil
obravnavan kot podlaga zakonu, prenizko ocenjen. Verjetno
je do tega prišlo delno tudi zaradi kratkih rokov priprave
takratnih gradiv in ocenjenih vrednosti ni bilo možno preverjati.
Prenizka ocenjenost se je vsebinsko kazala v dveh vidikih.
Prvič: programsko opredeljene investicijske naložbe so bile
preskromno (nerealno) ovrednotene in drugič: investicijske
naložbe iz programa so bile zajete preozko oz. niso bile zajete
v vsej nujno potrebni širini (izpuščeni so bili nekateri znatni
spremljajoči stroški, ki se jim pri obravnavanih investicijah ni
možno izogniti...)

Formalno pravno bo predlagani zakon podaljšal veljavnost zakona
glede na dejansko dinamiko izvajanja investicij in omogočil
kontinuirano, racionalnejše delovanje (tudi) v smislu predpisov o
javnih naročilih.
3. Glavne rešitev sprememb

Precejšen porast investicijskih stroškov tako predstavljajo
izpopolnjeni (zaostreni) predpisi oziroma zahteve, ki urejajo
pomembna, vendar glede na finančne možnosti zahtevna
področja. Sem sodijo predvsem: požarna varnost, zaklonišča,
okolje, energetika, namembnost zemljišč, lastniško - oziroma
zemljiško knjižno urejanje ...

Predlagani zakon opredeljuje naslednje glavne spremembe, glede
na sedaj veljavni zakon:
veljavnost zakona se podaljša do leta 2003 (vključno) in
zajema vsebinsko in vrednostno iztekajoče se (1994 - 1999)
obdobje kot tudi novo (1999 - 2003) obdobje;

Poseben vpliv je imela tudi odločitev (vlade) o upočasnjenem
proračunskem zagotavljanju z zakonom sicer določenih
sredstev, kar ima za posledico podražitve investicij, glede na
ocene iz programa. Tega vpliva bi ne bilo, če bi se sredstva
za investicije zagotavljala v opredeljeni vsebini In dinamiki.

opredelijo se nekatere dodatne, programsko določene
možnosti naložb v okviru mreže, ki se kažejo kot nujne zaradi
predpisov, ali zaradi izvajanja zdravstvene dejavnosti;
opredeli se za celotno obdobje veljavnosti zakona (1994 2003) ugotovljen potrebni znesek za investicije, tako, da
vključuje tudi že porabljena sredstva;

V času izvajanja veljavnega zakona so se, glede na potrebe
in glede na zastavljeno politiko razreševanja nalog
zdravstvene dejavnosti, pojavile kot nujne tudi investicijske
naložbe, ki se nanašajo predvsem na osrednjo državno javno
zdravstveno institucijo (Klinični center Ljubljana oziroma
Onkološki inštitut Ljubljana), delno pa tudi na Splošno
bolnišnico Maribor ter na posamezne regijske bolnišnice.

delno se spremenijo tudi določbe, ki se nanašajo na plačilo
dela iz amortizacije za vse udeležence programa,
nedvoumno se opredeli, da se zakon uporablja za javne
zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika
Slovenija, kar imanetno pomeni , da se ne uporablja za
zasebnike, ki opravljajo javno zdravstveno službo na podlagi
koncesije.

Opredelitev financiranja investicijskih naložb v javne
zdravstvene zavode s posebnim zakonom se kaže kot nujna
potreba in kot edina možnost za obvladovanje izvajanja
celovitejše politike zdravstvene dejavnosti v okviru primernih
poročevalec, št. 85
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predvideni viri za obdobje 2000 - 2003
(za nerealizirani del starega in za ves
novi program)
od tega iz proračuna Republike Slovenije
razlika iz drugih navedenih virov

4. Finančni in drugi učinki
Za realizacijo že opredeljenega srednjeročnega programa,
predvidenih novih dodatnih investicij, v podaljšanem obdobju za
financiranje oziroma sofinanciranje obveznosti, nastalih v preteklih
letih, predvideni nominalni znesek v višini 15.600.000.000,00
tolarjev ne bo zadoščal. Tako je predlagano, da se ta znesek
revalorizira in poveča na predvideno vrednost vseh teh investicij
na skupen znesek 60.504.064.000,00 tolarjev v celotnem obdobju
1994 - 2003. Navedeni novi skupni znesek zajema tako delno
revalorizirani znesek iz obdobja 1994 - 1999, vključno z že
porabljenimi sredstvi, kot tudi sredstva, predvidena za investicije
po programu za obdobje 1999 - 2003.

34.892.960
12.244.433

Na podlagi poročil Odbora za investicije v javne zdravstvene
zavode o izvajanju Zakona in o realizaciji načrta investicijskih
vlaganj v letih od 1994 dalje je ugotovljeno, da s sredstvi, ki jih
predvideva zakon za obdobje 1994 - 1999 v višini
15.600.000.000,00 SIT ne bo mogoče realizirati vseh investicij,
predvidenih v srednjeročnem programu. Razloga sta predvsem
že vsebinsko obrazložena prenizka ocenjenost investicij iz
programa ter sklep Vlade iz leta 1995, o upočasnjeni dinamiki
izvajanja investicij iz programa. Tako je bilo do konca leta 1998
nominalno realiziranih le 10,15 milijarde tolarjev, od tega 7,16 milijard
SIT iz proračuna Republike Slovenije in 2,99 milijard SIT iz drugih
virov (amortizacije). Po veljavnem zakonu (programu) bo do konca
leta 1999 realiziranih skupno 13,24 milijarde tolarjev, kar pomeni,
da niso bila zagotovljena vsa sredstva za predvideni program
1994 - 1999. Po cenah iz decembra 1998, je ta primanjkljaj kar
16,31 milijarde tolarjev. Pojavljajo pa se tudi nove potrebe, ki se jim
ni možno izogniti brez bistvenega vpliva na zmanjšano možnost
delovanja in razvoja zdravstvene dejavnosti.

Omenjeno povečanje zajema revalorizacijo oziroma temelji na
cenah iz decembra 1998.
Iz podatkov je razviden obseg financiranja in virov - cene iz
decembra 1998 - v 000 SIT:
vrednost investicij v obdobju 1994 - 2003
(vključno z že porabljenimi)
vrednost novih investicij
v obdobju 2000 - 2003
vrednost nerealiziranega dela starega
programa iz obdobja 1994 - 1999
vrednost predvidenih sredstev po programu
za obdobje 1994 - 1999
(ki pa niso bila zagotovljena v celotni višini)

47.137.393

60.504.064
30.953.161
16.306.313

Pozitivni finančni učinki so dolgoročni; kažejo se z učinkovitejšim
zdravstvenim varstvom (zdravjem) vendar niso točno izračunljivi.

29.550.903

-"za odkup, sanacijo in izgradnjo objektov in zemljišč, potrebnih
za izvedbo investicij v posameznih javnih zdravstvenih zavodih,

BESEDILO ČLENOV:
1. člen

-za izpolnjevanje kreditnih obveznosti, ki jih je na področju investicij
v zdravstvu sprejela Vlada Republike Slovenije".

V naslovu zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode,
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994 1999 (Uradni list RS, št. 19/94), se letnica 1999 nadomesti z
letnico 2003.

4. člen
V 4. členu se v prvem odstavku na koncu črtajo besede: "do leta
2000".

2. člen

"S tem zakonom se za investicije v javne zdravstvene zavode,
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu:
javni zdravstveni zavodi), v obdobju od 1994 - 2003 zbirajo
namenska sredstva".

V drugem odstavku 4. člena se nadomestijo: letnica "1999" z
letnico "2003", številka "15.600.000.000" s številko
"60.504.064.000,00" in datum "junij 1993" z datumom "december
1998" ter se na koncu odstavka doda še besedilo: "z letno
valorizacijo z ustreznim koeficientom rasti cen v gradbeništvu, ki
ga objavi Urad Republike Slovenije za statistiko, ob upoštevanju
dopolnjenega okvirnega srednjeročnega programa investicij po
porabnikih in ocenjene vrednosti vlaganj."

3. člen

5. člen

V 1. členu se delno spremeni besedilo tako, da se glasi:

V 3. členu se prva alinea spremeni tako, da se glasi:

V 5. členu se delno spremeni druga alinea tako, da se glasi:

" - začetek in dokončanje že začetih investicij v nove zgradbe kot
nadomestne objekte ter v novo nemedicinsko in medicinsko
opremo v javnih zdravstvenih zavodih, dokler ne doseže
veljavnega standarda".

" - sredstva od prodaje in oddaje v najem nepremičnin in opreme,
katerih javni zdravstveni zavod'ne potrebuje za opravljanje svoje
dejavnosti,"

Za sedanjo četrto alineo se dodata novi peta in šesta alinea, ki se
glasita:

Na koncu sedanje četrte alinee se pika nadomesti z vejico in
doda besedilo: "če se izrecno ne nanašajo na določen javni
zdravstveni zavod".

15. december 1999
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Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

postavi pika ter črtajo besede "najmanj dvakrat letno in sicer ob
polletnem obračunu ter ob zaključnem računu."

"Iz dela namenskih sredstev, določenih z državnim proračunom,
se v obdobju 1994 - 2003 od skupne višine sredstev, opredeljene
v drugem odstavku 4. člena zakona, zagotavljajo sredstva v
višini 43.559.335.000,00 tolarjev, preostala sredstva pa se
zagotavljajo iz drugih virov sredstev iz prvega odstavka tega
člena. Višina letnih sredstev iz državnega proračuna izhaja iz
letnega programa investicij v javne zdravstvene zavode, ki ga
sprejme Vlada Republike Slovenije in jo za posamezno leto določa
sprejeti proračun.«

V 7. členu se v drugem odstavku na koncu sedanjega besedila
doda nov stavek, ki se glasi: »Namesto amortizacije se v ustrezni
višini lahko uporabi kak drug vir sredstev javnega zdravstvenega
zavoda za njegovo obvezno soudeležbo pri financiranju
investicije«.

6. člen

8. člen

V 6. členu se v drugem odstavku v drugi vrstici za besedo "zavodi"
vnese beseda "mesečno," in v tretji vrstici za besedo "zdravstvo"

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem li$tu
Republike Slovenije.

7. člen

III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV

1. člen določa delno spremenjen naslov zakona, ki odraža celotno
obdobje in potrebno podaljšanje veljavnosti zakona do leta 2003.

5. člen uvaja manjše podrobnosti pri definiciji virov.

2. člen omogoča uporabo zakona in s tem porabo namenskih
sredstev za investicije v javne zdravstvene zavode do leta 2003.

V tem členu je postavljena tudi opredelitev, da se 43.559.335.000,00
tolarjev zagotavlja (v celotnem obdobju 1994 - 2003) Iz sredstev
državnega proračuna, razlika pa iz drugih virov.

3. člen bolj določno in v skladu s potrebami in opredeljenim
programom določa možnosti za področje investicij v obravnavanih
javnih zdravstvenih zavodih.

6. člen določa, da se sredstva iz amortizacije (ki jih prispevajo
udeleženi javni zdravstveni zavodi) plačujejo mesečno in ne
dvakrat letno kot doslej.

4. člen ustrezno opredeljuje novo obdobje (od leta 1994 do leta
2003) in skupne zneske za to celotno obdobje, na podlagi novega
programa 60.504.064.000,00 tolarjev, z nekaterimi podrobnostmi
glede izračuna valorizacije. Kot izhodišče so opredeljene cene iz
decembra 1998.

7. člen vnaša novost glede vključitve virov sredstev iz amortizacije,
ki je v tem, da se namesto amortizacije v ustrezni višini lahko
uporabi kak drug vir sredstev javnega zdravstvenega zavoda za
obvezno soudeležbo pri financiranju investicije.
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Za dokončanje investicij v javne zdravstvene zavode bodo v
obdobju 1994 - 1999 zbrana sredstva do skupne višine
15.600.000.000 tolarjev po cenah junij 1993.

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO
Naslov zakona

Letni program investicij v javne zdravstvene zavode in dinamiko
zagotavljanja sredstev določa Vlada Republike Slovenije.

Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994 - 1999

5. člen
Viri sredstev za naloge iz 3. člena tega zakona so:

1. člen

del namenskih sredstev, določenih z državnim proračunom,
sredstva od prodaje in oddaje stavb in opreme javnih
zdravstvenih zavodov,
del amortizacije javnih zdravstvenih zavodov, določen s tem
zakonom,
darila, volilna in druga namenska sredstva.

S tem zakonom se za dokončanje investicij v javne zdravstvene
zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (v nadaljnjem
besedilu: javni zdravstveni zavodi), v obdobju od 1994 - 1999
zbirajo namenska sredstva.
3. člen

6. člen

Sredstva, zbrana po tem zakonu, bodo namenjena za:

Sredstva iz prve in druge alinee prejšnjega člena se nakazujejo
na poseben račun ministrstva, pristojnega za zdravstvo, v skladu
z določili proračuna Republike Slovenije.

dokončanje že začetih investicij v nove zgradbe kot
nadomestne objekte in v novo opremo v javnih zdravstvenih
zavodih,

Sredstva iz tretje alinee prejšnjega člena nakazujejo javni
zdravstveni zavodi v skladu s posebnim predpisom, ki ga izda
minister, pristojen za zdravstvo najmanj dvakrat letno, in sicer ob
polletnem obračunu ter ob zaključnem računu.

rekonstrukcije ali delne rekonstrukcije dotrajanih zgradb v
javnih zdravstvenih zavodih v primerih, ko je to neobhodno
potrebno za nemoteno izvajanje programa zdravstvenega
varstva,
delne rekonstrukcije in adaptacije poldotrajnih zgradb zaradi
spremembe namembnosti prostorov javnih zdravstvenih
zavodov,

7. člen
Sredstva iz tretje alinee 5. člena tega zakona se zagotavljajo ne
glede na določbo drugega odstavka 7. člena o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92 in
13/93).

zahtevnejše investicijsko vzdrževanje v javnih zdravstvenih
zavodih.

Vsi javni zdravstveni zavodi, katerih ustanovitelj je Republika
Slovenija in so zajeti v program investicij po tem zakonu, obvezno
odvajajo na poseben račun pri ministrstvu, pristojnem za
zdravstvo, del amortizacije, ki je priznana v ceni njihovih storitev.
Obvezno odvajanje se nanaša na amortizacijo stavb, s katerimi
upravljajo javni zdravstveni zavodi in lahko znaša v povprečju
največ 20% celotne amortizacije, priznane v cenah zdravstvenih
storitev. Podrobno določi to obveznost minister, pristojen za
zdravstvo.

4. člen
Investicijska vlaganja v javne zdravstvene zavode bo ministrstvo,
pristojno za zdravstvo, zagotavljalo v skladu z mrežo javne
zdravstvene službe, določene v Planu zdravstvenega varstva
Republike Slovenije do leta 2000.

15. december 1999
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA
SPLOŠNEGA AKTA S
PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI

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

Naslov predloga aKta:

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

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

Zakon o spremembah zakona o Investicijah v javne
zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika
Slovenija, za obdobje 1994 - 1999 (EVA 1998-2711-0017) hitri postopek

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

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega
sporazuma o pridružitvi-

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

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

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk?

Predloga navedenega zakona ni potrebno usklajevati z
določbami Evropskega sporazuma o pridružitvi.

7) Sodelovanle neodvisnih štrokovnlakov (PHARE. TAIEX.
Komislla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza ....)

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

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In uooštevanle roka za uskladitev

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

Ime In priimek ter podpis
vodje pravne službe:
Mojca Mahkota, univ.dipl.prav., I.r.

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES

Podpis ministra
dr. Marjan Jereb, l.r.

■
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

PODJETIJ

IN

DOPOLNITVAH

FINANČNEM

POSLOVANJU

(ZFPPod-A)

-EPA 1006 -II-hitri postopek

36/96, 87/97, 48/98 in 26/99), ki še do uveljavitve predpisov
s področja plačilnega prometa določa vrstni red plačil v
primeru plačilne nesposobnosti. Z razveljavitvijo navedenega
odstavka pa ni bilo hkrati določeno, kaj je z vrstnim redom
plačil, ki jih Agencija Republike Slovenije za plačilni promet
vodi za račune, ki bodo na dan 23. januarja blokirani, zato je
potrebno prehod urediti z zakonom. Glede na navedeno je
takojšnje reševanje teh vprašanj nujno za sorazmerno
neboleč prehod v stanje, ko ne bo več veljal sedanji sistem
poravnavanja obveznosti v primerih, ko na računih pravnih
oseb ni zadosti razpoložljivih sredstev za kritje vseh
obveznosti.

Vlada Republike Slovenije je na 208. korespondenčni seji dne
6. novembra 1999 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O FINANČNEM POSLOVANJU PODJETIJ,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju podjetij obravnava
po hitrem postopku, ker meni, da je predlog za obravnavo po
hitrem postopku v skladu z izrednimi potrebami države in javno
koristjo predloženega predloga zakona.

Ta prehod naj bi trajal 6 mesecev, potem pa se bodo
neplačane obveznosti prisilno poravnavale le po sodnem
oziroma davčnem izvršilnem postopku.

Iz sporazuma, sklenjenega dne 6. septembra 1999, med Vlado
Republike Slovenije in sindikatom avtoprevoznikov S.A.S. izhaja
obveznost Vlade Republike Slovenije, da bo predlagala
spremembo zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni
list RS, št. 54/99 - v nadaljnem besedilu: ZFPPod) tako, da se
rok iz drugega odstavka 12. člena z dveh mesecev skrajša na
petinštirideset dni.

Iz navedenih razlogov je sprejem predloga zakona po hitrem
postopku nujen in v skladu s 201. členom Poslovnika
Državnega zbora, ker bo sicer v začetku prihodnjega leta
prišlo do množice stečajnih postopkov na podlagi zakona o
finančnem poslovanju podjetij.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora določila, da bodo kot njeni
predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

ZFPPod prav tako ne določa več "prisilnega" vrstnega reda
plačil v primeru dolžnikove plačilne nesposobnosti, ki ga
nadzoruje Agencija Republike Slovenije za plačilni promet.
Določba 15. člena ZFPPod določa samo dolžnost uprave, da v
primeru plačilne nesposobnosti zaradi enakega obravnavanja
upnikov opravlja samo plačila iz tekočega poslovanja, ki so
primeroma navedeni v tem členu. Če bo uprava kršila določbo
tega člena, so člani uprave dolžnikom odškodninsko odgovorni.
\
23. januarja 2000 bo prenehala veljati določba drugega odstavka
69. a člena zakona o dravčni službi, (Uradni list RS, št. 18/96,

15. december 1999

- Mitja GASPARI, minister za finance;
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za fi
nance;
- Andrej SIMONIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance:
- Marija FERLEŽ, državna podsekretarka v Ministrstvu za
finance.
•
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VLADA
REPUBLIKE SLOVENIJE

HITRI POSTOPEK
06 12 1999

PREDLOG ZAKONA
O SPREMEMBAH TN DOPOLNITVAH ZAKONA O FINANČNEM POSLOVANJU
PODJETIJ

I. UVOD
1 OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
V juliju 1999 je pričel veljati zakon o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99).
Iz sporazuma, sklenjenega dne 6. septembra 1999, med Vlado RS in sindikatom avtoprevoznikov
S. A. S. izhaja obveznost Vlade RS, da bo predlagala spremembo zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99) tako, da se rok iz drugega odstavka 12. člena z dveh mesecev
skrajša na petinštirideset dni.
Predlagatelj ocenjuje, da skrajšanje dvomesečnega roka na petinštirideset dni v drugem odstavku
12. člena ne pomeni sprememb, ki bi imele bistvene posledice za dolžnike, ki ne poravnavajo
svojih obveznosti. Vsekakor pa je to skrajšanje za petnajst dni pomembno za upnike, zlasti za
samostojne podjetnike in kooperante pri izvajanju gradbenih del.
ZFPPod prav tako ne določa več "prisilnega" vrstnega reda plačil v primeru dolžnikove plačilne
nesposobnosti , ki ga nadzomje Agencija Republike Slovenije za plačilni promet. Določba 15.
člena ZFPPod določa samo dolžnost uprave, da v primeru plačilne nesposobnosti zaradi enakega
obravnavanja upnikov opravlja samo plačila iz tekočega poslovanja, ki so primeroma navedeni
v tem členu. Če bo uprava kršila določbo tega člena, so člani uprave dolžnikom odškodninsko
odgovorni.
23. januaija 2000 bo prenehala veljati določba drugega odstavka 69.a člena zakona o davčni
službi, (Uradni list RS, št. 18/96, 36/96, 87/97, 48/98 in 26/99), ki še do uveljavitve predpisov
s področja plačilnega prometa določa vrstni red plačil v primeru plačilne nesposobnosti. Z
razveljavitvijo navedenega odstavka pa ni bilo hkrati določeno, kaj je z vrstnim redom plačil, ki
jih Agencija Republike Slovenije za plačilni promet vodi za račune, ki bodo na dan 23 januarja
blokirani, zato je potrebno prehod urediti z zakonom
2 PREDLAGANE REŠITVE
Z zakonom naj bi se predložila razpustitev zatečenega stanja vrstnega reda plačil na dan
23,januarja 2000 tako, da se takoj odpravijo blokade iz naslova civilnih instrumentov in zadržijo
le blokade iz davčnih in sodnih izvršilnih postopkov ter zajamčenih plač.
3. FINANČNE POSLEDICE
V mesecu oktobru 1999 so bile evidentirane 9.603 pravne osebe z blokiranim žiro račurjom več
kot 5 dni neprekinjeno, kar je za 1.066 pravnih oseb več glede na povprečje leta 1998. Povprečni
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*
dnevni znesek dospelih in neporavnanih obveznosti pri teh pravnih osebah je znašal 97 156
milijonov tolarjev, v primerjavi s povprečjem leta 1998 je bil večji za 11 %.
Med neporavnanimi obveznostmi je bilo IS.986 milijonov tolaijev ali 16,4 % obveznosti iz
naslova neporavnanih davkov, prispevkov in drugih zakonskih obveznosti.
Stanje blokad na dan 31.10.] 999 glede na vrstni red plač il je bilo naslednje:
Vir podatkov: APP
Vrstni red

1 prom dav,DDV,troš,povr.in
drugi prej.del,ki jih zagot.druge
p o. v skladu s predpisi

Zneski v SIT
SKUPAJ DAJATVE

SKUPAJ VSE
BLOKADE

1

2

3 (1/2)

1 896 151 506,50

1.934.514.337,37

98,017

478.621.263,73

1.012.145.213,76

47,288

8.870.276.600,32

43.920.647.042,22

20,196

0,00

45.411.686.333,93

0,00

2.728 109,21

6.500.001,26

41,971

6. plače

2.676.885.613,95

2 880.978.686,66

92,916

7 druge obveznosti

2 057.546.060,76

2.201.114.468,40

93,477

15.982.209.154,00

97.367.586.083,60

16,414

2. plače, do višine z zakonom
zajamčenih
3 izvršljive sodne odločbe,
izvršljive odločbe in sklepi o
kaznih,drugi izvršljivi sklepi,
nalogi in dokončne odločbe
organov in organizacij, ki so jih
po zakonu pooblaščeni izdajati,
ter nalogi za obveznosti do tujine
4.obvezn. iz prom.blaga in
storitev, obveznosti za kredite,
uvozne dajatve
5 še neizplačane minimalne
plače, določene z zakonom

SKUPAJ

Dospele in neporavnane obveznosti imetnikov računov na ravni Republike Slovenije iz naslova
davkov, prispevkov in drugih zakonskih obveznosti, ki so prihodek državnega in občinskih
proračunov po stanju 31.10.1999 znašajo 9.240.760.823 tolaijev kar je 57,8 % vseh neporavnanih
zakonsko predpisanih dajatev. Večina ostalih dajatev se nanaša na prispevke za socialno varnost,
ki so vir ostalih dveh bilanc javnega financiranja (obveznega pokojninsko-invalidskega
zavarovanja in obveznega zdravstvenega zavarovanja).
Posledice predlaganih rešitev so razvidne iz priložene tabele.
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II BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99) se v 12. členu drugi odstavek
spremeni tako, da se glasi:
" (2) Če z ukrepi iz prejšnjega odstavka ni mogoče zagotoviti likvidnosti v roku 4 5 dni od nastopa
nelikvidnosti, mora uprava pristojnemu sodišču predlagati začetek stečajnega postopka oziroma
postopka prisilne poravnave."
2.člen
V 15.členu sel. točka, drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"1. plač zaposlenih do obsega sredstev za zajamčene osebne dohodke po 5. členu zakona o
zajamčenih osebnih dohodkih (Uradni list RS, št. 48/90 in 38/94), oziroma do višine minimalne
plače za posameznega delavca, če obseg sredstev za zajamčene plače ne zagotavlja izplačila
minimalne plače na individualni ravni,"
3. člen
Za 40. členom se dodata nov 40. a in 40.b člena, ki se glasita:
"40.a člen
(1) Agencija Republike Slovenije za plačilni promet( v nadaljnjem besedilu: Agencija) 24.
januarja 2000 ugotovi stanje nalogov za plačilo dospelih neporavnanih obveznosti (število, zneski
in vrste obveznosti), ki so bili Agenciji predloženi do 23. januarja 2000 in ki zaradi plačilne
nesposobnosti imetnikov računov do vključno 23. januarja 2000 niso bili izvršeni.
(2) Agencija v roku enega meseca od začetka uporabe tega zakona vrne predlagateljem naloge
za plačilo obveznosti iz prometa blaga in storitev, naloge za plačilo obveznosti do tujine, naloge
za plačilo obveznosti za kredite in naloge za izplačilo plač, povračil stroškov delavcem in drugih
osebnih prejemkov iz delovnega razmerja, ki so bili Agenciji predloženi do vključno 23 januaija
2000.V primeru, da nalogov predlagatelju ni mogoče vročiti, jih Agencija arhivira.
(3) V evidenci dospelih neporavnanih obveznosti, ki jo vodi Agencija, ostanejo tisti nalogi, ki so
bili predloženi do vključno 23. januarja 2000 in s katerimi se poravnavajo naslednje obveznosti:
prometni davek; davek na dodano vrednost; trošarine; povračila in drugi prejemki delavcev, ki
jih zagotavljajo druge pravne osebe v skladu s predpisi; zajamčene plače; izvršljive sodne odločbe,
izvršljive odločbe in sklepi o kaznih, drugi izvršljivi sklepi, nalogi in dokončne odločbe organov
in organizacij, ki so jih po zakonu pooblaščeni izdajati ter druge zakonske obveznosti.
40.b člen
(1) Ne glede na 85. člen zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 35/98Odločba US, 82/98 in 91/98 - v nadaljnjem besedilu: ZDavP) in ne glede na 147. člen zakona o
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izvršbi in zavarovanju (Uradni list R.S, Št. 5/98), se v obdobju do 23. julija 2000 v primerih
plačilne nesposobnosti imetnika računa poravnajo plače zaposlenih do obsega iz 1. točke drugega
odstavka 15. člena tega zakona, za dolgom iz naslova prometnih davkov, davka na dodano
vrednost in trošarin, povračil in drugih prejemkov delavcev, kijih zagotavljajo druge pravne osebe
v skladu s predpisi in pred dolgom iz naslova drugih zakonskih obveznosti, ki primeroma
vključujejo druge davke, prispevke za socialno varnost in uvozne dajatve ob upoštevanju 130.
člena ZDavP, in dolgom iz naslova izvršljivih sodnih odločb, izvršljivih odločb in sklepov o
kaznih, drugih izvršljivih sklepov, nalogov in dokončnih odločb organov in organizacij, ki so jih
po zakonu pooblaščeni izdajati, pri čemer ima dolg iz naslova drugih davkov, prispevkov za
socialno varnost in uvoznih dajatev prednost pred dolgom iz drugih naslovov.
(2) Vse naloge za plačilo dospelih neporavnanih obveznosti predložene po 23. januarju 2000, ki
se ne uvrščajo v evidenco dospelih neporavnanih obveznosti v skladu s tem členom in za katere
na dan njihove dospelosti ni kritja na računu. Agencija najkasneje naslednji delovni dan vrne
predlagatelju.
(3) Ne glede na tretji odstavek 40. a člena tega zakona Agencija vrne predlagateljem naloge za
izplačilo zajamčenih plač, ki so bili Agenciji predloženi do 23 julija 2000 in ki zaradi plačilne
nesposobnost imetnikov računov do vključno 23 julija 2000 niso bili izvršeni. V primeru, da
nalogov predlagatelju ni mogoče vročiti, jih Agencija arhivira
(4) Agencija vodi v evidenci tudi naloge, ki jih v skladu z 69. a členom zakona o davčni službi
izdaja Davčna uprava, in sicer tako kot je v 54 členu ZDavP določeno za sklepe o prisilni
izterjavi."
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

III. OBRAZLOŽITEV
1. S predlagano spremembo skrajšanja dvomesečnega roka za 15 dni v 1 členu predloga zakona
se izpolnjuje zahteva iz sporazuma, sklenjenega med Vlado RS in sindikatom S.A.S. dne 6.
septembra 1999. Sprememba ne bo imela bistvenih posledic za dolžnike, ki ne poravnavajo svojih
obveznosti do upnikov med tem ko je takšno skrajšanje za upnike, predvsem za samostojne
podjetnike in kooperante pri izvajanju gradbenih del, velikega pomena.
2. V 2. členu predloga se besedilo l. točke drugega odstavka 15. člena usklajuje z zakonom o
zajamčenih osebnih dohodkih (Uradni list RS, št. 48/90 in 38/94).
*
'
3. V 3. členu predloga(40. a člen) je predvideno, da na dan 24.januatja 2000 Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet (v nadaljnem besedilu: Agencija) ugotovi stanje nalogov za plačilo
dospelih neporavnanih obveznosti, ki so bili Agenciji predloženi do 23 januarja in do tega dneva
niso bili izvršeni.
Nadalje je predvideno, da Agencija vsem predlagateljem vrne naloge za plačilo obveznosti iz
naslova prometa blaga in storitev, obveznosti do tujine, obveznosti za kredite in naloge za plačilo
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plač razen nalogov za plačilo zajamčenih plač. To pomeni, da se vsi nalogi vključno z akceptnimi
nalogi vrnejo predlagateljem, če pa predlagatelj ni znan, pa jih Agencija arhivira. Tako bodo
morali predlagatelji nalogov začeti na novo postopke izterjave svojih dolgov. V evidenci dospelih
neporavnanih obveznosti, kijih še vodi Agencija, ostanejo le tisti nalogi, kj so bili predloženi do
23. januarja 2000 in ki se nanašajo na prometni davek, davek na dodano vrednost, trošarine,
povračila in drugi prejemki delavcev, kijih zagotavljajo druge pravne osebe v skladu s predpisi,
zajamčene plače, in izvršljivi sodni sklepi ter druge zakonske obveznosti.
4. V 40.b členu je določeno, da se v prehodnem obdobju 6 mesecev zadrži ureditev, po kateri se
v primeru plačilne nesposobnosti imetnika računa poravnajo zajamčene plače, za dolgom iz
naslova prometnih davkov, davka na dodano vrednost in trošarin, povračil in drugih prejemkov
delavcev, ki jih zagotavljajo druge pravne osebe v skladu s predpisi in pred dolgom iz naslova
drugih zakonskih obveznosti, ki primeroma vključujejo druge davke, prispevke za socialno
varnost in uvozne dajatve ob upoštevanju 130. člena ZDavP, in dolgom iz naslova izvršljivih
sodnih odločb, izvršljivih odločb in sklepov o kaznih, drugih izvršljivih sklepov, nalogov in
dokončnih odločb organov in organizacij, ki so jih po zakonu pooblaščeni izdajati, pri čemer ima
dolg iz naslova drugih davkov, prispevkov za socialno varnost in uvoznih dajatev prednost pred
dolgom iz drugih naslovov. Po 23. juliju 2000 pa se bodo pri poravnavanju dospelih neporavnanih
obveznosti začele neposredno uporabljati določbe 85. člena zakona o davčnem postopku in 147.
člena zakona o izvršbi in zavarovanju. Dospele neporavnane obveznosti se bodo tako poravnavale
po naslednjem časovnem zaporedju, najprej obveznosti iz naslova zakonitih preživnin, odškodnine
za škodo nastalo zaradi porušenega zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti ali
odškodnine zaradi smrti preživljalca, nato davčni dolg (vključno prispevki za socialno varnost in
uvozne dajatve) s stroški prisilne izterjave ter šele nato sodni sklepi o izvršbi.
5. Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

BESEDILO ČLENOV ZAKONA O FINANČNEM POSLOVANJU PODJETIJ (Uradni list RS,
št. 54/99), KJ SE SPREMINJAJO:
12. člen
(1) Če podjetje postane nesposobno pravočasno izpolnjevati zapadle obveznosti (v nadaljnjem
besedilu: nelikvidnost), mora uprava nemudoma sprejeti ukrepe za zagotovitev likvidnosti in o
tem obvestiti nadzorni svet.
(2) Če z ukrepi iz prejšnjega odstavka ni mogoče zagotoviti likvidnosti v roku dveh mesecev od
nastopa nelikvidnosti, mora uprava pristojnemu sodišču predlagati začetek stečajnega postopka
oziroma postopka prisilne poravnave.
15. člen
(1) Po nastanku nelikvidnosti oziroma prezadolženosti uprava ne sme opravljati nobenih plačil
oziroma prevzemati novih obveznosti, razen tistih, ki so po presoji skrbnega in vestnega
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gospodarstvenika nujna za tekoče poslovanje podjetja
(2) Šteje se, da so za tekoče poslovanje podjetja nujna zlasti plačila:
1 plač delavcem do višine zajamčenih plač, vključno z davki in prispevki od izplačanih plač,
2. tekočih stroškov poslovanja (elektrika, voda in podobno),
3. tekočih dobav blaga oziroma storitev, potrebnih za tekočo proizvodnjo.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena mora uprava opravljati tudi plačila davkov
od prometa blaga oziroma storitev, ki jih je opravilo podjetje, oziroma davka na dodano vrednost
in trošarin
(4) Po nastanku nelikvidnosti oziroma prezadolženosti uprava oziroma drugi organi podjetja ne
smejo opraviti nobenih drugih ukrepov, zaradi katerih bi upniki prišli v neenakopraven položaj.
(5) Za ukrepe, ki so prepovedani po prejšnjem odstavku, se štejejo zlasti:
1. preusmeritev poslovanja oziroma finančnih tokov na drugo obstoječo oziroma novo
ustanovljeno pravno oziroma fizično osebo,
2. pravna dejanja, ki bi bila v primeru stečaja podjetja izpodbojna po 125. oziroma 126. členu
ZPPSL
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Blokade po stanju 31.10.1999 glede na vrstni red plačil
Vir podatkov : Agencija Republike Slovenije za plačilni promet
STANJE 31.10.1999
zneski v SIT
SKUPAJ DAJATVE SKUPAJ VSE BLOKADE
1
2
1 prom.dav,DDV,troš,povr in drugi
prej.del, ki jih zagot druge p.o.v skladu s
predpisi
1.896.151.506,50
1.934 514.337,37
1 012 145.213,76
2.plače, do višine z zakonom zajamčenih
478.621.263,73
3. izvrsl|ive sodne odločbe, izvršljive
odločbe in sklepi o kaznih, drugi izvršljivi
sklepi, nalogi in dokončne odločbe
organov in organizacij, ki so jih po
zakonu pooblaščeni izdajali, ter nalogi za
obveznosti do tujine
8.870 276.600,32
43 920 647 042,22
4. obvezn iz prom.blaga in
storitev,obveznosti za krediti.uvozne
dajatve
0,00
45.411.686.333,93
5. še neizplačane minimalne plače,
določene z zakonom
2.728.109,12
6.500.001,26
2.880.978.686,66
2.676.885.613,95
6. plače
2.201.114.468,40
2.057.546.060,76
7. druge obveznosti
97.367.586.083,60
SKUPAJ
15.982.209.154,00
Ocenjeno približno stanje od 23.01.do 23.07.2000 ob predpostavki strukture
blokad kot na dan 31.10.1999
Zneski v SIT
SKUPAJ DAJATVE SKUPAJ VSE BLOKADE
1
2
1 ,prom.dav,DDV,troš,povr.in drugi
prej.del, ki jih zagot.druge p.o.v skladu s
1.934.514.337,37
predpisi
1.896.151.506,50
1.012 145.213,76
2.plače, do višine z zakonom zajamčenih
478.621.263,73
3. izvršljive sodne odločbe, izvršljive
odločbe in sklepi o kaznih, drugi izvršljivi
sklepi, nalogi in dokončne odločbe
organov in organizacij, ki so jih po
zakonu pooblaščeni izdajali, ter druge
zakonske obveznosti
46.121.761.510,62
10.927.822.661,08
49.068.421.061,75
SKUPAJ
13.302.595.431,31

3 (1/2)
98,017
47,288

20,196
0,000
41,971
92,916
93,477
16,414

3 (1/2)
98,017
47,288

23,693
27,110

Ocenjeno približno stanje po 23.07. 2000 ob predpostavki strukture
blokad kot na dan 31.10.1999
Zneski v SIT
SKUPAJ DAJATVE SKUPAJ VSE BLOKADE
3 (1/2)
2
1
1 .prom dav,DDV,troš,povr.in drugi
prej.del, ki jih zagot.druge p.o.v skladu s
predpisi ter druge zakonske obveznosti
12.862.336.998,45 99,702
12 823.974.167.58
2 izvršljive sodne odločbe, izvršljive
odločbe in sklepi o kaznih, drugi izvršljivi
sklepi, nalogi in dokončne odločbe
organov in organizacij, ki so jih po
zakonu pooblaščeni izdajali
35.193.938.849,54 0,000
SKUPAJ
48.056.275.847,99 26,685
12.823.974.167,58
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PRILOGA

IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH
SKUPNOSTI

11 Naslov predloga akta:
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O FINANČNEM
POSLOVANJU PODJETIJ - HITRI POSTOPEK.
21 Skladnost oredloaa akta z določbami Evropskega sporazuma o pridružitvi ":
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se nanašajo na predloženo
gradivo.
/
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene:
/
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
/
31 Skladnost predlooa akta s predpisi ES
/
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z navedbo
usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):
/
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
l
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
/
4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi vin ES
(leto')
/
51 Ali so zaorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?
/
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61 Ali ie oredloa akta preveden in v kateri jezik?
I
7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov CPHARE. TA1EX. Komisija ES. države članice ES.
S1GMA. OECD Univerza...)
/
81 Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka za
uskladitev
I

Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:

Podpis ministra oziroma
predstojnika orga^:^
zanj: MilojkaHKOLAR
'DRŽAVNA SEKRETARKA

Stanko ŠTRAJN
DRŽAVNI PODSEKRETAR
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Predlog zakona o

NAČINU

PORAVNAVE

NEPLAČANIH

DOSPELIH

OBVEZNIH

DAJATEV

(ZNPDND)
- EPA 1007 - II - hitri postopek

Vlada Republike Slovenije je na 208. korespondenčni seji dne
6. decembra 1999 določila besedilo:

za proračune, Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije in Zavoda za zravstveno zavarovanje
Slovenije. Prav tako je predlog zakona eden od ukrepov, ki naj
bi olajšal uveljavitev določb zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99).

- PREDLOGA ZAKONA O NAČINU PORAVNAVE DOSPELIH
NEPLAČANIH OBVEZNIH DAJATEV,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.

Predloženi predlog zakona prav tako predstavlja enega od
ukrepov za sanacijo finančnega položaja Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, saj naj bi se
del odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije v letu 2000 pokrival tudi iz pospešenega
plačevanja neplačanih obveznosti po tem zakonu.

Vlada meni, da je predlog za obravnavo po hitrem postopku v
skladu z izrednimi potrebami države in javno koristjo
predloženega predloga zakona.
Skupni evidentirani dolg pravnih in fizičnih oseb pri Davčni
upravi Republike Slovenije in Carinski upravi Republike
Slovenije znaša približno 99.800 mio tolarjev, kar je 7.2 %
vseh prihodkov leta 1998, izkazanih v konsolidirani bilanci
državnega proračuna, proračuna občin, pokojninskoinvalidskega in obveznega zdravstvenega zavarovanja, od
tega je približno 50 % dolga iz naslova prispevkov za socialno
varnost, pretežno prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje.

Iz navedenih razlogov Vlada ocenjuje, da je obravnava po
hitrem postopku v skladu z 201. členom poslovnika Državnega
zbora utemeljena.

Vlada ocenjuje, da je obseg neplačanih dospelih javnih dajatev
takšen, da zahteva izredno ukrepanje v smislu olajšanja plačila
davčnega dolga, preko obročnega odplačevanja ali diskonta
ob takojšnjem plačilu. S tem bo dolžnikom omogočeno
reprogramiranje davčnega dolga, kar pomeni ohranitev njihove
poslovne aktivnosti, hkrati z zagotovitvijo dodatnih sredstev

-
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Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:
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Mitja GASPARI, minister za finance;
Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu «a finance;
Andrej SIMONIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance;
Marija FERLEŽ, državna podsekretarka v Ministrstvu za
finance.
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VLADA
REPUBLIKE SLOVENIJE

HITRI POSTOPEK
06.12.1999

PREDLOG ZAKCNA
O NAČINU PORAVNAVE DOSPELIH NEPLAČANIII OBVEZNIH DAJATEV

I. U V O D

1. OCENA STANJA
Za pobiranje in nadziranje obveznih dajatev sta v Republika Sloveniji pristojni predvsem Davčna
uprava Republike Slovenije in Carinska uprava Republike Slovenije. Davčna uprava pobira tudi
obvezne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in obvezne prispevke za zdravstveno
zavarovanje, ki nista vira prihodkov državnega oziroma občinskih proračunov.
Carinska uprava Republike Slovenije je v letu 1998 pobrala 58.424 mio tolarjev carinskih dajatev
in drugih javnofinančnih prihodkov. Skupni znesek dolga fizičnih in pravnih oseb pri Carinski
upravi Republike Slovenijeje konec oktobra 1999 znašal 5.852 mio tolarjev, kar je 10,03 % vseh
javnofinančnih prihodkov, ki jih je v letu 1998 pobrala Carinska uprava.
V letu 1998 je Davčna uprava Republike Slovenije pobrala 1.332.087 mio tolarjev
javnofinančnih prihodkov, kar je 95,3% vseh javnofinančnih prihodkov. Konec avgusta 1999 je
stanje dospelih, neplačanih davčnih obveznosti znašalo 93.848 mio tolarjev, kar pomeni že 7,1%
vseh pobranih javnofinančnih prihodkov v Davčni upravi Republike Slovenije.
Skupni evidentirani dolg pravnih in fizičnih oseb pri Davčni upravi Republike Slovenije in
Carinski upravi Republike Slovenije tako znaša 99.800 mio tolaijev, kar je 7,2 % vseh prihodkov
leta 1998, izkazanih v konsolidirani bilanci državnega proračuna, proračuna občin, pokojninskoinvalidskega in obveznega zdravstvenega zavarovanja.
V okviru svojih knjigovodskih evidenc Davčna uprava Republike Slovenije spremlja stanje
dospelih a neplačanih davčnih obveznosti, in sicer ločeno za fizične osebe, pravne osebe in v
zabilančni evidenci.
Po zadnjih podatkih je stanje dolga naslednje:
Zneski v milijonih tolarjev
Stanje na dan

Dolg fizičnih
oseb

Dolg pravnih
oseb

Dolg v
zabilančni
evidenci

Skupaj

31.8.99

43.585

24.513

25.749

93.848
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Struktura dolga po vrstah dajatev jc naslednja:
Davki na dohodek in dobiček

18,60%

Prispevki za socialno varnost

50,40 %

Davki na plačilno listo in delovno silo

0,60 %

Davki na premoženje

4,10%

Domačj davki na blago in storitve

22,60 %

Drugi davki in nedavčni prihodki

3,40 %

Dolg fizičnih oseb predstavljajo zapadle obremenitve, ki niso bile poravnane v predpisanem roku
in jih Davčna uprava Republike Slovenije spremlja na podlagi podatkov iz obrazca A3 (glavnica
in obresti).
Dolg pravnih oseb predstavljajo neporavnane obveznosti, ki so ostale evidentirane v vrstnem redu
pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet zaradi plačilne nesposobnosti pravnih oseb
(znesek v blokadi).
Dolg v zabilančni evidenci predstavljajo terjatve do davčnih zavezancev, pri katerih je davčni
organ izčrpal možnost prisilne iztetjave iz premičnega premoženja in je možna le še izteijava iz
dolžnikovega nepremičnega premoženja, teijatev v postopkih prisilne poravnave, stečaja,
likvidacije in teijatev v zapuščinskih postopkih. V zabilanci so knjiženi tudi davčni dolgovi oseb,
ki so se odselile neznano kam in v Sloveniji nimajo evidenitranega nobenega premoženja ter
dolgovi samostojnih podjetnikov posameznikov, pri katerih dolga ni bilo možno niti
zemljiškoknjižno zavarovati. Neporavnane obveznosti se obrestujejo do prenosa v zabilanco, po
prenosu pa se evidentirane neporavnane obveznosti ne obrestujejo več.

Davčni dolg pravnih oseb
Konec avgusta 1999 je davčni dolg pravnih oseb, evidentiran v vrstnem redu pri Agenciji R
Slovenije za plačilni promet znašal 15.836 mio tolarjev, žiro račun je imelo blokiran nekaj čez
9 tisoč pravnih oseb, kar je približno 19 % vseh registriranih davčnih zavezancev s statusom
pravne osebe. V skupnem dolgu, evidentiranem pri Davčni upravi Republike Slovenije, dolg iz
naslova blokad zavzema 16,9 %. Največ davčnega dolga je iz naslova davkov, prispevkov in
drugih zakonskih obveznosti, ki so prihodek državnega in občinskih proračunov, na neplačane
obveznosti iz naslova prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se nanaša 17 %
tekočega davčnega dolga pravnih oseb. V zabilančni evidenci pa se na dolg pravnih oseb nanaša
še 4.200 mio tolarjev ali 14,6 % vsega evidentiranega dolga pravnih oseb po stanju na zadnji dan
avgusta letošnjega leta.
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Davčni dolg fizičnih oseb
Od skupno 68.099 mio tolarjev tekočega davčnega dolga, odpade na dolg fizičnih oseb 43.585
mio tolarjev ali 64,0 %. Največ dospelih neplačanih obveznosti se nanaša na samostojne
podjetnike posameznike, in sicer 31.908 mio tolarjev, kar je 73,2% dolga fizičnih oseb.
Dolg zavezancev iz kmetijske dejavnosti znaša 2.891 mio tolaijev, kar je 6,6 % skupnega
tekočega davčnega dolga fizičnih oseb.
Največji dolg pri kmetih in zasebnikih je nastal iz naslova neplačanih prispevkov za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, saj pri kmetih zavzema tovrstni dolg 68,3 % njihovega celotnega
tekočega davčnega dolga, pri zasebnikih pa 49,11%.
Dolg v zabilančni evidenci
Konec avgusta je bilo v zabilančni evidenci evidentiranega 25.749 mio tolaijev davčnega dolga,
kar je 27,4 % celotnega evidentiranega dolga v Davčni upravi Republike Slovenije. Skoraj 84,0%
dolga, evidentiranega v zabilanci, se nanaša na samostojne podjetnike posameznike.
Podroben pregled davčnega dolga po stanju 31.08. 1999 je podan v prilogi 1.
Evidentirani dolg izhaja predvsem iz naslova neplačanih obveznosti iz preteklih let, izkazuje ga
veliko število davčnih zavezancev, povzroča veliko administrativnih stroškov, možnost izterjave
pa je majhna.
Cilj Davčne uprave je čimbolj zmanjšati davčni dolg, zmanjšati stroške administriranja davčnega
dolga in povečati učinkovitost davčne administracije, izraženo z deležem davčnega dolga v
celotnih javnofinančnih prihodkih, ki jih pobere davčna uprava.
Poseben problem znotraj dolga predstavljajo obveznosti iz preteklih let, posebej iz obdobja 91/
93, ki v nekaterih primerih še niso bile poplačane. Prav tako je tudi s proračunsko politiko za leto
2000 sprejeto izhodišče, da je potrebno sprejeti ukrepe, da se zmanjša dolg na področju
.pokojninskega in invalidskega zavarovanja, s čimer bo mogoče zmanjšati presežek odhodkov nad
prihodki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
V januaiju 2000 bo prenehala veljati sedanja ureditev plačilnega prometa v Sloveniji, po kateri so
se v primeru plačilne nesposobnosti imetnika računa pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, obveznosti poravnale v določenem vrstnem redu plačil. Od tega dne dalje do 23 julija
2000, naj bi v Republiki Sloveniji veljala modificirana ureditev, ki jo Vlada Republike Slovenije
predlaga s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju
podjetij, po 24.juliju 2000 pa bo veljala ureditev, po kateri ima davčni dolg (ki vključuje obvezne
prispevke za socialno varnost in uvozne dajatve) prednost pred ostalimi dolgovi dolžnika (vključno
pred sodnimi izvršbami). Zato je potrebno sprejeti ukrepe, na podlagi katerih bo prehod v novi
sistem poravnavanja plačil lažji.
2. PREDLOGI REŠITEV
Zato, da se poplačajo stari dolgovi iz naslova dospelih neplačanih obveznosti se predlaga obročno
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odplačevanje zatečenega stanja dolga na dan 31.12.1999, če pa dolžnik plača dolg v 60 dneh po
uveljavitvi tega zakona, pa bi se znesek znižal za določen diskont. Predlagana rešitev je v tem, da
bi se ugotovil davčni dolg s pripadajočimi zamudnimi obrestmi na določen dan, ta dolg naj bi se
odplačal v določenem časovnem obdobju in se vtem obdobju ne bi obračunavale zamudne obresti
ali pa bi se plačal v roku 60 dni od uveljavitve predlaganega zakona. Predlagatelj meni, da bi bilo
potrebno, zaradi potreb usklajenega javnofinančnega ravnotežja, možnost obročnega poplačila
vezati na obveznost, da se najprej poplača dolg iz naslova pokojninskega in invalidskega
zavarovanja in nato preostali dolg.
Obročno odplačilo naj bi se nanašalo na vse obvezne dajatve, kijih pobirata Davčna in Carinska
uprava, razen prometnih davkov in na davke, ki jih v skladu s 93. členom zakona o davčnem
postopku ni mogoče obročno odplačevati ali odložiti, razen v primeru neizterljivosti, to je: davka
na dodano vrednost, trošarin, davka od prometa nepremičnin in davka od dobička iz kapitala.
Nadalje pa je predvideno, da lahko občina z odlokom tudi sprejme ureditev, po kateri bi se
neplačane dospele obveznosti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča tudi
poravnavale na način kot je to predvideno za druge obveznosti, ki so določene s tem zakonom.
Če bo dolžnik, ki izpolnjuje pogoje, ki so določeni z zakonom, plačal dolžni znesek v 60 dneh po
uveljavitvi tega zakona v enkratnem znesku, bi lahko znižal plačilo za 15 %.
Obročno poravnavo neplačanih obveznih dajatev bi lahko predlagal davčni zavezanec, v primeru
davkov, ki se plačujejo po odbitku pa tudi izplačevalec teh prejemkov oziroma dohodkov. Predlog
za obročno odplačevanje naj bi se nanašal samo na tiste davčne dajatve, kjer bi skupni dolg,
vključno z zamudnimi obrestmi, presegel 3.000.000 tolaijev za velike in srednje gospodarske
družbe, in druge pravne osebe, razen malih gospodarskih družb, pod pogojem, da so zamudne
obresti najmanj enake višini dospelih neplačanih obveznih dajatev ali Če je davčni dolg starejši od
treh let. Pri malih gospodarskih družbah v skladu z zakonom o gospodarskih družbah, samostojnih
podjetnikih posameznikih in drugih fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost veljajo sicer enaki
pogoji, razen pogoja o višini skupnega dolga skupaj z zamudnimi obrestmi, ki mora presegati
1 000.000 tolarjev, za kmete velja cenzus 200.000 tolarjev, višina obračunanih zamudnih obresti
naj bi bila enaka 30% dospelih nepalačanih obveznih dajatev in davčni dolg ne bi bil starejši od
enega leta, za druge fizične osebe pa bi veljal cenzus 500.000 tolaijev, višina obračunanih
zamudnih obresti bi morala preseči polovico dolžnega zneska in dolg bi moral biti starejši od treh
let, za carinski dolg pa se predlaga samo cenzus 2.000.000 tolaijev. S tem bi dosegli, da se ne bi
povečali administrativni stroški davčne uprave preko vsake meje, v krog upravičencev pa se ne bi
uvrstili zavezanci, katerih davčni dolg se ne povečuje inje v mejah normalnih tekočih obveznosti.
Nastali dolg bi se lahko poravnal najkasneje v 60 obrokih. Davčni in carinski organ bi o predlogu
odločila v roku 30 dni po prejemu predloga. V odločbi bi bilo odločeno o znesku dolga, ki se
poravnava obročno, znesku obroka, številu obrokov in njihovi dospelosti.
Z zakonom naj bi bila določena prednost poplačila neplačanih obveznosti iz naslova obveznih
prispevkov za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje, in sicer tako, da se najprej
poplača dolg iz tega naslova, nato pa šele daigi dolgovi.
Z zakonom naj bi bili nadalje določeni postopki, ki jih je potrebno izvesti za nemoteno izvedbo
zakona.
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3. FINANČNE POSLEDICE
S predlagano ureditvijo se bo povečal priliv prihodkov v proračune države in občin in v Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in vZavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Pravtako bo omogočeno zavezancem, da stare dolgove obročno odplačajo in s tem tudi odplačilo
prilagodijo svojim gospodarskim zmožnostim. Na ta način bo tudi omogočeno blokiranim pravnim
osebam, da bodo deloma sprostile blokado svojih računov iz naslova obveznih dajatev.

II. BESEDILO ČLENOV

1. člen
Ta zakon določa pogoje in način poravnave dospelih neplačanih obveznih dajatev, ki so določene
s tem zakonom, po stanju na dan 31 decembra 1999.
2. člen
Dospele neplačane obvezne dajatve po tem zakonu so dajatve, za katerih odmero, nadzor in
izterjavo sta pristojni Davčna uprava Republike Slovenije in Carinska uprava Republike Slovenije
razen prometni davki, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in davki, določeni v 93. členu
zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97,35/98-odločbaUS, 82/98 in 91/98).
Dolg po tem zakonu so dospele neplačane obvezne dajatve iz prejšnjega odstavka s pripadajočimi
zamudnimi obrestmi, obračunanimi do 31. decembra 1999.
3. člen
Občina lahko v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona z odlokom določi pogoje obročnega
poravnavanja dospelega neplačanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na način
določen v2.,6.,8.,9.,10.,l L, 12, 13.,14. in 15. členu tega zakona in ob smiselni uporabi 16. člena
tega zakona.
4. člen
Zavezanec za obvezne dajatve oziroma izplačevalec osebnih prejemkov oziroma drugih dohodkov,
za obvezne dajatve, ki se plačujejo po odbitku (v nadaljnjem besedilu; dolžnik), lahko davčnemu
oziroma carinskemu organu predlaga obročno poravnavo ali takojšnje plačilo dospelih neplačanih
obveznih dajatev pod pogoji in na način, določen s tem zakonom.
5. člen
Obročno poravnavo dospelih neplačanih obveznih dajatev po tem zakonu predlaga davčnemu
organu dolžnik:
- velika in srednja gospodarska družba, ustanovljena v skladu z zakonom o gospodarskih družbah
in druga pravna oseba, pri kateri znesek dospelih neplačanih obveznih dajatev z obračunanimi
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obrestmi na dan 3 1. decembra 1999 presega 3.000.000 tolarje v in je višina obračunanih zamudnih
obresti najmanj enaka višini dospelih neplačanih obveznih dajatev ali če so dospele, neplačane
obvezne dajatve v tej višini starejše od treh let;
- mala gospodarska družba, ustanovljena v skladu z zakonom o gospodarskih družbah, samostojni
podjetnik posameznik in druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost in pri kateri znesek dospelih
neplačanih obveznih dajatev z obračunanimi obrestmi na dan 31. decembra 1999 presega
1.000.000 tolaijev in je višina obračunanih zamudnih obresti najmanj enaka višini dospelih
neplačanih obveznih dajatev ali če so dospele, neplačane obvezne dajatve v tej višini starejše od
treh let;
- kmet in člani njegovega gospodarstva in druga oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost kot edini
ali glavni poklic, pri kateri znesek dospelih neplačanih obveznih dajatev z obračunanimi
zamudnimi obrestmi na dan 3 1. decembra 1999 presega 200.000 tolaijev inje višina obračunanih
zamudnih obresti najmanj enaka višini 30% dospelih neplačanih obveznih dajatev ali če so dospele
neplačane obvezne dajatve v tej višini starejše od enega leta;
- fizična oseba, ki ni zajeta v prejšnjih alineah, pri kateri znesek neplačanih obveznih dajatev z
obračunanimi zamudnimi obrestmi presega 500.000 tolarjev inje višina obračunanih zamudnih
obresti najmanj enaka višini dospelih neplačanih obveznih dajatev ali če so dospele neplačane
obvezne dajatve v tej višini starejše od treh let.
Obročno poravnavo dospelih neplačanih obveznih dajatev predlaga carinskemu organu dolžnik,
pri katerem znesek neplačanih obveznih dajatev z obračunanimi zamudnimi obrestmi presega
2.000.000 tolaijev.

.

Obročnega poravnavanja dospelih neplačanih obveznih dajatev ne more predlagati dolžnik, pri
katerem je uveden postopek prisilne poravnave, oziroma začet stečajni oziroma likvidacijski
postopek ali dolžnik za obvezne dajatve, ugotovljene v sklepu o potrditvi prisilne poravnave.
6. člen
Če se dolžnik, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena, odloči za plačilo tega dolga v 60 dneh po
uveljavitvi tega zakona, se mu prizna znižano plačilo za znesek, ugotovljen z metodo ugotavljanja
neto sedanje vrednosti, pn čemer je diskontni faktor določen z višino obrestne mere, ki velja za
obveznice Republike Slovenije z ročnostjo petih let, povečane za 50%.
7. člen
Pri obročni poravnavi dospelih neplačanih obveznih dajatev, mora biti dolg iz naslova obveznih
prispevkov za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje poravnan pred ostalimi
dolgovi po tem zakonu.
8.člen
Uvedeni postopki prisilne izterjave obveznih dajatev,
poravnavanje, se odložijo.
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Dovoljeno obročno poravnavanje neplačanih obveznih dajatev po tem zakonu ne more biti
podlaga za izbris v zemljiški knjigi vpisane zastavne pravice na nepremičninah oziroma deleža
družbenika, dosežene s pravnomočnim izvršilnim naslovom zaradi izterjave dolga.
9. člen
Zamudne obresti od neplačanih obveznih dajatev se ne obračunajo od 1. januarja 2000, če je bila
izdana odločba iz tretjega odstavka tega člena.
Za obdobje obročnega odplačevanja se ne obračunavajo zamudne obresti, obračunavajo pa se
obresti po temeljni obrestni meri v skladu z zakonom.
Davčni oziroma carinski organ izda odločbo, s katero odloči o predlogu za obročno poravnavo
dospelih neplačanih obveznih dajatev po tem zakonu v 30 dneh po prejemu predloga za obročno
poravnavanje.
Dolg iz 5. člena tega zakona se plačuje v obrokih, plačan pa mora biti najkasneje v 60 mesecih po
izdaji odločbe.
10.člen
Davčni oziroma carinski organ odloči o višini dolga, ki se bo obročno poravnal, ločeno po vrstah
obveznih dajatev, o zneskih obrokov ter rokih za njhovo plačilo, pri čemer mora biti med dvema
obrokoma najmanj 1 mesec in največ 3 mesece razlike. Obroki morajo biti plačani do 25. v
mesecu.
11 .člen
Če obrok ni plačan v roku, določenem z odločbo, se od dneva zapadlosti obroka do dneva plačila
obračunajo zamudne obresti v skladu z zakonom.
Če dolžnik ne plača treh zaporednih obrokov v rokih za plačilo, zapade dolg po tem zakonu
takoj. Pristojni organ izda dolžniku novo odločbo, s katero mu naloži poleg plačila neplačanega
dolga po tem zakonu še plačilo zamudnih obresti, obračunanih od dneva, ko so v skladu s tem
zakonom prenehale teči.
12. člen
V Času obročnega poravnavanja dolga se pretrga zastaranje pravice do izterjave. Po pretrganju
začne zastaralni rok znova teči in se čas, kije pretekel pred pretrganjem, ne šteje v zastaralni rok,
ki ga določa zakon.
13.člen
Pritožba zoper odločbo izdano po tem zakonu ne zadrži njene izvršitve.

poročevalec, št. 85

38

15. december 1999

14.člen
Če se nad dolžnikom začne postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečaja oziroma obveznega
izbrisa iz sodnega registra v skladu z zakonom, zapade dolg po tem zakonu takoj.

15. člen
Dolžnik lahko predlog za obročno poravnavanje dolga po tem zakonu vloži pri pristojnem
davčnem organu v roku 60 dni po uveljavitvi tega zakona oziroma občinskega odloka, pri
pristojnem carinskem organu pa v roku 90 dni po uveljavitvi tega zakona.
Carinski organ ne more odločiti o predlogu dolžnika, če mu dolžnik ne predloži odločbe davčnega
organa o dovolitvi obročnega poravnavanja zapadlih neplačanih obveznih dajatev iz 9. člena tega
zakona oziroma potrdila davčnega organa, da dolžnik nima zapadlih neplačanih obveznih
prispevkov za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje.
16.člen
Davčni oziroma carinski organ v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona obvesti osebe iz 5. člena tega
zakona o stanju dolga po tem zakonu na dan 31. decembra 1999 in o možnosti uveljavljanja
obročnega poravnavanja po tem zakonu.
17.člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
III. OBRAZLOŽITEV
1. V 1. členu predloga je določeno, da se tiste neplačane obvezne dajatve, ki 50 določene s tem
zakonom in ki so bile na dan 31.12.1999 neplačane, lahko poravnajo na način in pod pogoji, ki
so določeni s tem zakonom, in sicer se lahko nastali dolg skupaj s pripadajočimi obrestmi poravna
v obrokih ali v 60 dneh po uveljavitvi zakona v enkratnem znesku z določenim diskontom.
2. V 2. členu je navedeno, da se lahko po tem zakonu poravnajo dajatve, kijih pobirata Davčna
in Cannska uprava RS, razen prometnih davkov, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ,
davka na dodano vrednost, trošarin, davka na promet nepremičnin in davka na dohodke iz
kapitala.
3. V 3. členu je predvideno, da lahko tudi občine z odlokom določijo pogoje in način obročnega
poravnavanja dospelega neplačanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, pri čemer
morajo upoštevati določbe tega zakona, razen v delu, ki se nanaša na opredelitev upravičencev po
5. členu tega zakona.
4. Upravičenci po tem zakonu so vsi zavezanci za javne dajatve in plačniki davkov po odbitku,
in sicer:
- velika in srednja gospodarska družba, ustanovljena z zakonom o gospodarskih družbah, in druge
pravne osebe, razen malih gospodarskih družb, pri kateri znesek dospelih neplačanih obveznih
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dajatev z obračunanimi obrestmi na dan 3 ]. decembra 1999 presega 3.000.000 tolaijev inje višina
obračunanih zamudnih obresti najmanj enaka višini dospelih neplačanih obveznih dajatev ali če so
dospele, neplačane obvezne dajatve v tej višini starejše od treh let;
- mala gospodarska družba, ustanovljena z zakonom o gospodarskih družbah, samostojni
podjetnik posameznik in druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost in pri kateri znesek dospelih
neplačanih obveznih dajatev z obračunanimi obrestmi na dan 31. decembra 1999 presega
1.000.000 tolarjev in je višina obračunanih zamudnih obresti najmanj enaka višini dospelih
neplačanih obveznih dajatev ali Če so dospele, neplačane obvezne dajatve v tej višini starejše od
treh let;
- kmet in člani njegovega gospodarstva in druga oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost kot edini
ali glavni poklic, pri kateri znesek dospelih neplačanih obveznih dajatev z obračunanimi
zamudnimi obrestmi na dan 31. decembra 1999 presega 200.000 tolarjev inje višina obračunanih
zamudnih obresti najmanj enaka višini 30% dospelih neplačanih obveznih dajatev ali če so dospele
neplačane obvezne dajatve v tej višini starejše od enega leta;
- fizična oseba, ki ni zajeta v prejšnjih alineah, pri kateri znesek neplačanih obveznih dajatev z
obračunanimi zamudnimi obrestmi presega 500.000 tolarjev in je višina obračunanih zamudnih
obresti najmanj enaka višini dospelih neplačanih obveznih dajatev ali če so dospele neplačane
obvezne dajatve v tej višini starejše od treh let.
Obročno poravnavo dospelih neplačanih obveznih dajatev predlaga carinskemu organu dolžnik,
pri katerem znesek neplačanih obveznih dajatev z obračunanimi zamudnimi obrestmi presega
2.000.000 tolarjev.
Za davčni dolg se šteje dolg iz neplačanih dajatev in pripadajoče zamudne obresti. Upravičenci
po tem zakonu niso dolžniki, nad katerimi so uvedeni postopki prisilne poravnave in stečaja (5.
člen)
5. V 6. členu je določeno, da se dolžnik lahko odloči tudi za povračilo dolga v enkratnem znesku,
ki bo plačan v 60 dneh po uveljavitvi zakona. V navedenem primeru se dolžniku dolg zniža za
znesek, kije enak 15% dolga, ugotovljenega po tem zakonu. Zmanjšan znesek dolga je izračunan
kot neto sedanja vrednost dolgoročnega kredita, najetega po obrestni meri TOM + 6%.
6. V 7. členu je določeno, da se prispevki za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno
zavarovanje plačajo pred drugimi obveznostmi.
7. Uvedeni postopki prisilne izterjave za obveznosti, za katere je določeno obročno odplačevanje
se odložijo, dovolitev obročnega odplačevanja pa ne bi vplivala na že izvršeno vknjižbo zastavnih
pravic na nepremičninah oziroma deležu družbenika (8. člen).
8. Nadalje je v zakonu določeno, da se dolg lahko poravna največ v 60 mesečnih obrokih, med
katerimi mora biti najmanji mesec in največ 2 meseca (10. člen). Davčni oziroma carinski organ
naj bi odločila o obročnem odplačilu najkasneje v 30 oziroma 60 dneh po prejemu vloge s strani
zavezanca.
9. V 11. členu je določeno, da se od obroka, ki ni bil plačan v roku zaračunajo zamudne obresti,
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če pa obrok ni bil trikrat zaporedoma plačan v rokih zapadlosti, se izda nova odločba, s katero se
zavezancu naloži plačilo neplačanega dolga in še zamudne obresti od dneva, ko so po tem zakonu
prenehale teči.
10. Predlagano je, da se predlog za obročno odplačevanje po tem zakonu vloži najkasneje v roku
30 dni po uveljavitvi zakona pri davčnem organu, oziroma v 60 dneh pri carinskem organu.
11. Zakon naj bi začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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PRILOGA

IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH
SKUPNOSTI

"0 Naslov predloga akta:
PREDLOG ZAKONA O NAČINU PORAVNAVE DOSPELIH NEPLAČANIH OBVEZNIH
DAJATEV - HITRI POSTOPEK.
21 Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma o pridružitvi":
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se nanašajo na predloženo
gradivo:
I
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene:
/
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
/
3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
/
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z navedbo
usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):
/
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
/
c) Razlagi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
/
4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaorai navedenimi pravnimi viri ES
(leto)
/
SI Ali so zaorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?
/

15. december 1999
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6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik?
/
71 Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov fPHARE. TAIEX. Komisija ES. države članice ES.
SIGMA. OECD, l/niverza .)
/
8) Povezava z Državnim programom za orevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka za
uskladitev
/

Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:

Podpis ministra oziroma

Stanko ŠTRAJN
DRŽAVNI PODSEKRETAR

poročevalec, št. 85
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Predlog zakona o

DOPOLNITVI

DEJAVNOSTI

ZAKONA

0

ZDRAVSTVENI

(ZZDej-?)

- EPA 1002 - II - skrajšani postopek
Skupina poslancev s prvopodplsanlm Bogomirjem
Špiletičem |e dne 1. decembra 1999 predložila v
obravnavo predlog zakona o dopolnitvi zakona o
zdravstveni dejavnosti - skrajšani postopek (EPA
1002-11).
Vlada Republike Slovenije je dne 17. novembra 1999
predložila v obravnavo predlog zakona o spremembah
In dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti skrajšani postopek (EPA 991-11), ki ureja enako
oziroma podobno vsebino kot predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga
je predložila Vlada še nI končan, je predsednik
Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174.
člena poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev
predloga zakona, ki ga je v obravnavo predložila
skupina poslancev s prvopodpisanim Bogomirjem
Špiletičem.

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika DZ
sporočajo, da bodo pri obravnavi predloga zakona na sejah
delovnih teles in DZ kot predlagatelji sodelovali spodaj podpisani
poslanci.

Na podlagi 174. in 175. člena poslovnika DZ RS (Ur. List št. 40/
93 in 80/94) vlagajo podpisani poslanci
- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O
ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI

Skupina poslancev

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem na podlagi 3. odstavka
174. člena poslovnika Državnega zbora.

Bogomir Špiletič, l.r.
Jožef Jerovšek, l.r.
Helena Hren Vencelj, l.r.
Vincencij Demšar, l.r.
Franc Jazbec, l.r.
Rudolf Petan, l.r.
Franc Čebulj, l.r.

Na podlagi 204. a člena poslovnika DZ RS predlagajo, da predlog
zakona Državni zbor obravnava in sprejme po skrajšanem
postopku, ter na isti seji opravi vse tri obravnave predloga
zakona, saj gre za manj zahtevno dopolnitev.
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2. CILJI IN NAČELA DOPOLNITVE ZAKONA

I. UVOD

S predlaganim zakonom o dopolnitvi zakona o zdravstveni
dejavnosti se v zdravstveni zakonodaji uzakoni Zbornico
zdravstvene nege Slovenije, ki je stanovska organizacija
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, in se ji tako prizna
enak status, kot sta ga že doslej imeli Zdravniška zbornica in
Lekarniška zbornica.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so že pred sprejemom
Zakona o zdravstveni dejavnosti v letu 1991 predlagali, da se v
novi zdravstveni zakonodaji uzakoni tudi Zbornica zdravstvene
nege. Zaradi nalog, ki so si jih zastavili in jih tudi uspešno izvajajo,
menijo, da so enako upravičeni do zakonsko določenega
poimenovanja ustrezne Zbornice, to je Zbornice zdravstvene
nege, tako, kot sta zakonsko določeni Zdravniška zbornica in
Lekarniška zbornica.

Zakon v ta namen določa, da se medicinske sestre in zdravstveni
tehniki, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in delajo neposredno
z bolniki, obvezno združujejo v Zbornico zdravstvene nege
Slovenije. Zakon natančno določa naloge, ki jih opravlja zbornica.
Med drugim zbornica podeljuje, podaljšuje in odvzema licence,
izvaja strokovni nadzor s svetovanjem, načrtuje, spremlja ter
nadzoruje strokovno izpopolnjevanje in podiplomsko
usposabljanje, vodi register itd.

Po sprejemu Zakona o zdravstveni dejavnosti so medicinske
sestre in zdravstveni tehniki leta 1992 delovali skladno z določbo
87. člena citiranega zakona in ustanovili Zbornico zdravstvene
nege Slovenije, ki je stanovska organizacija medicinskih sester
in zdravstvenih tehnikov, ki združuje 11700 članov ter je že sprejela
večino potrebnih aktov za svoje delovanje. O vsem tem so sproti
obveščali državni zbor. Po sedmih letih delovanja Zbornice
zdravstvene nege pa v zbornici ugotavljajo, da zaradi tega, ker
Zbornica ni poimenovana v zakonodajnem besedilu, ne more
ustrezno izvajati svojih nalog in zastopati svoje vloge, zaradi
katere je bila ustanovljena.

Pri tem opravlja nekatere izmed naštetih nalog Zbornica
zdravstvene nege kot javna pooblastila.

3. FINANČNE POSLEDICE
Zakon bo imel določene finančne posledice za državni proračun,
saj se naloge, ki jih opravlja Zbornica zdravstvene nege kot javna
pooblastila, financirajo iz sredstev državnega proračuna.

5. Sodeluje pri pripravi splošnih in strokovnih standardov.
6. Sodeluje pri pripravi zakonov, planskih dokumentov,
kadrovskih načrtov, kolektivnih pogodb in drugih predpisov
7. Sodeluje pri pripravi izhodišč za sklepanje pogodb z Zavodom
za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
8. Vodi register.
9. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 9/92, 37/95, 8/96
in št. 90/99) se za 86. členom doda nov 86.a člen, ki se glasi:
"Medicinske sestre in zdravstveni tehniki, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost in delajo neposredno z bolniki, se obvezno
združujejo v Zbornico zdravstvene nege Slovenije, ki ima
naslednje naloge:

Naloge iz točke 2, 3, 4 in 8 iz prejšnjega odstavka tega člena
opravlja Zbornica zdravstvene nege kot javna pooblastila.
Naloge, ki jih opravlja kot javna pooblastila, se financirajo iz
sredstev državnega proračuna."

1. Sprejema kodeks etike izvajalcev zdravstvene nege in
preverja njihovo ravnanje ter ukrepa v zvezi s kršenjem
kodeksa.
2. Podeljuje, podaljšuje in odvzema licence
3. Izvaja strokovni nadzor s svetovanjem.
4. Načrtuje, spremlja in nadzoruje strokovno izpopolnjevanje in
podiplomsko usposabljanje.
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III. OBRAZLOŽITEV
Prvi člen določa, da se medicinske sestre in zdravstveni tehniki,
ki opravljajo zdravstveno dejavnost in delajo neposredno z bolniki,
obvezno združujejo v Zbornico zdravstvene nege Slovenije. Člen
nadalje določa naloge, ki jih opravlja zbornica in tudi katere izmed

njih opravlja na podlagi javnih pooblastil. Člen nadalje določa, da
se naloge, ki jih opravlja Zbornica zdravstvene nege kot javna
pooblastila, financirajo iz sredstev državnega proračuna.

0!1;
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Predlog zakona o

JAVNIH

SKLADIH

(ZJS)

- EPA 550 - II - tretja obravnava

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. I. RS št. 48/92)
in prvega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora
RS (Ur. I. RS, št. 44/93, 80/94, 3/95, 28/96 in 26/97) vlaga
skupina poslancev

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega
zbora sporoča, da bo kot predlagatelj na sejah delovnih teles in
zbora sodeloval mag. Janez Kopač.
Janez Kopač l.r.
Izidor Rejc l.r.
Jože Lenič l.r.
Ciril Pucko l.r.
Feri Horvat l.r.

- PREDLOG ZAKONA O JAVNIH SKLADIH (ZJS)
ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem.

1.TEMELJNE DOLOČBE
Javni sklad
1. člen

(4) Javna ustanova je javni sklad, ki se ustanovi z namenom
vzpodbujanja razvoja in ustvarjalnosti na posameznih področjih z
dodeljevanjem nagrad, štipendij, drugih nepovratnih sredstev ter
drugih oblik vzpodbud. Javna ustanova je tudi javni sklad, ki se
ustanovi za poravnavo obveznosti iz naslova pravic delavcev v
primeru insolventnosti delodajalca in iz naslova pravic otrok v
primeru neizplačevanja preživnin.

(1) Javni sklad je pravna oseba javnega prava, ki upravlja in
razpolaga s premoženjem, ki ga je Republika Slovenija ali
samoupravna lokalna skupnost namenila za zagotavljanje
javnega interesa.
(2) Javni sklad odgovarja upnikom za svoje obveznosti:
če so obveznosti nastale v zvezi z namenom, zaradi katerega
je bil javni sklad ustanovljen, z namenskim premoženjem,
za druge obveznosti s premoženjem, ki ga kot sredstva za
delo javnega sklada zagotovi ustanovitelj.

(5) Javni sklad se lahko ustanovi tudi z obema namenoma iz
drugega in tretjega odstavka tega člena.
(6) Namen javnega sklada se določi z zakonom ali ustanovitvenim
aktom.

(3) Ustanovitelj za obveznosti javnega sklada ne odgovarja.
2. USTANOVITEV JAVNEGA SKLADA

Oblike javnih skladov
2. člen
(1) Javni sklad se lahko ustanovi kot javni finančni sklad, javni
nepremičninski sklad ali javna ustanova.

Ustanovitelji
3. člen

(2) Javni finančni sklad je javni sklad, ki se ustanovi z namenom
vzpodbujanja razvoja na določenem področju z dajanjem kreditov
oziroma poroštev in drugih oblik vzpodbujanja razvoja.

(1) Javni sklad lahko ustanovi Republika Slovenija (v nadaljevanju:
država) ali samoupravna lokalna skupnost, (v nadaljevanju: lokalna
skupnost).

(3) Javni nepremičninski sklad je javni sklad, ki se ustanovi z
namenom poslovanja z nepremičninami.

(2) Če javni sklad ustanovi več ustanoviteljev, se njihove
medsebojne pravice in obveznosti uredijo z ustanovitvenim aktom.
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Način ustanovitve
4. člen

Pristojnosti ustanovitelja
7. člen (6. člen)

(1) Javni sklad se ustanovi z ustanovitvenim aktom, ki ga sprejme
ustanovitelj.

(1) Ustanovitelj odloča o:
imenovanju in razrešitvi članov uprave in nadzornega sveta,
povečanju oziroma zmanjšanju vrednosti namenskega
premoženja,
razporejanju in uporabi pozitivnega rezultata poslovanja,
drugih zadevah, določenih z zakonom oziroma
ustanovitvenim aktom.

(2) Če z zakonom ni drugače določeno, ustanovi javni sklad v
imenu države Vlada Republike Slovenije. V imenu lokalne skupnosti
ustanovi javni sklad svet lokalne skupnosti.
(3) Če je ustanoviteljev več, se javni sklad ustanovi z
ustanovitvenim aktom, ki ga sprejmejo vsi ustanovitelji.

(2) Ustanovitelj lahko odpravi vsako razpolagalno dejanje, ki je v
nasprotju z namenom, zaradi katerega je bil javni sklad
ustanovljen.

Ustanovitveni akt
5. člen

Ime in sedež
8. člen (7. člen)

(1) V ustanovitvenem aktu se določi:
namen,
ime in sedež,
vrednost namenskega premoženja,
pristojnosti organov,
sestavo organov javnega sklada ter število in mandatno dobo
članov teh organov,
vrste premoženja, ki bo kot namensko premoženje vloženo
ob ustanovitvi javnega sklada,
čas, za katerega je javni sklad ustanovljen, če je ustanovljen
za določen čas,
če je ustanovitelj država, ministrstvo, ki je pristojno za področje
delovanja javnega sklada (v nadaljnjem besedilu: pristojno
ministrstvo),
ocenjeno višino ustanovitvenih stroškov in sredstev, potrebnih
za začetek dela javnega sklada,
druga vprašanja, za katere ta ali drug zakon določa, da morajo
biti urejena v ustanovitvenem aktu.

(1) Ime javnega sklada mora vsebovati:
kratko označbo namena,
poimenovanje "javni sklad",
ime ustanovitelja.
(2) Če je ustanoviteljev več, se kot ime ustanovitelja v imenu
uporablja označba, ki jo ustanovitelji določijo v ustanovitvenem
aktu.
(3) Sedež javnega sklada mora biti v Republiki Sloveniji.
Vpis v sodni register
9. člen (8. člen)
(1) Ustanovitev javnega sklada se vpiše v sodni register.
(2) Javni sklad pridobi pravno sposobnost z dnem vpisa v sodni
register.

(2) Če je ustanoviteljev več, se v ustanovitvenem aktu določi tudi
njihova medsebojna razmerja pri upravljanju javnega sklada.

(3) Poleg podatkov, ki se vpišejo v sodni register pri vseh subjektih
vpisa po zakonu, se vpiše tudi vrednost namenskega premoženja.

6. člen
(splošni pogoji poslovanja)

(4) Ustanovitelj mora predlogu za vpis ustanovitve javnega sklada
priložiti:
ustanovitveni akt,
dokazila o izvršenih razpolagalnih pravnih dejanjih za prenos
premoženja,
sklep o imenovanju prvih članov organov.

(1) Javni sklad mora sprejeti splošne pogoje poslovanja.
(2) Splošni pogoji poslovanja javnega finančnega sklada morajo
določati:
merila za določitev upravičencev do kreditov oziroma
poroštev,
merila za določitev namenske rabe kreditov oziroma poroštev,
vsebino pravic in obveznosti javnega finančnega sklada in
upravičencev na podlagi danih kreditov oziroma poroštev.

3. NAMENSKO PREMOŽENJE SKLADA

(3) Splošni pogoji poslovanja javnega nepremičninskega sklada
morajo določati:

Namensko premoženje
10. člen (9. člen)

merila za določitev načina zagotavljanja smotrne rabe
nepremičnin (npr. oddajanje v najem oziroma zakup,
dodeljevanje pravic gradnje na nepremičninah),
merila za določitev upravičencev,
vsebino pravic in obveznosti javnega nepremičninskega
sklada in upravičencev na podlagi najemne oziroma zakupne
pogodbe oziroma drugih pogodb, ki jih sklepa javni
nepremičninski sklad zaradi zagotavljanja smotrne rabe
nepremičnin.
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Vrednost namenskega premoženja
11.(10. člen)

Pristojnosti nadzornega sveta
16.(15. člen)

(1) Ob ustanovitvi mora biti vrednost namenskega premoženja
najmanj 15.000.000 tolarjev.

(1) Nadzorni svet javnega sklada:
skrbi za zagotavljanje delovanja v javnem interesu,
sprejema poslovni načrt in poslovno poročilo javnega sklada,
ki ju predloži v soglasje ustanovitelju,
daje soglasje upravi k določitvi organizacije sistema notranje
kontrole,
daje soglasje upravi k določitvi splošnih pogojev poslovanja
javnega sklada,
daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi članov
uprave javnega sklada,
-# daje ustanovitelju in upravi javnega sklada predloge in mnenja
o posameznih vprašanjih,
odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z
zakonom ali ustanovitvenim aktom.

(2) Kadar predmet namenskega premoženja ni denar (stvarni
vložek), mora vrednost stvarnih vložkov oceniti pooblaščeni
ocenjevalec premoženja.
Predmet namenskega premoženja
12. (11. člena)
(1) Predmet namenskega premoženja javnega finančnega sklada
in javne ustanove je denar, vrednostni papirji, terjatve in drugo
finančno premoženje, ki je po svojih lastnostih primerno za
zagotavljanje namena javnega finančnega sklada in javne
ustanove.

(2) Nadzorni svet lahko pregleduje poslovne knjige in poslovno
dokumentacijo javnega sklada.

(2) Predmet namenskega premoženja javnega nepremičninskega
sklada so predvsem nepremičnine.

(3) Uprava mora nadzornemu svetu na njegovo zahtevo predložiti
poročilo o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem namenskega
premoženja oziroma drugimi zadevami, povezanimi s
poslovanjem javnega sklada.

Prenos namenskega premoženja ob ustanovitvi
13. (12. člen)
Ustanovitelj mora pred vpisom javnega sklada v sodni register
opraviti ustrezna razpolagalna pravna dejanja, ki so potrebna, da
bo javni sklad z vpisom v sodni register postal lastnik tega
premoženja.

Dolžnosti in odgovornosti članov nadzornega sveta
17.(16. člen)
(1) Člani nadzornega sveta morajo pri svojem delu ravnati s
skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in varovati poslovno
skrivnost javnega sklada.

4. ORGANI JAVNEGA SKLADA

(2) Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnin ter povračila
drugih stroškov, skladno s predpisom, ki ga izda Vlada Republike
Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance.

Organi javnega sklada
14.(13. člen)

(3) Člani nadzornega sveta so odgovorni za škodo, ki je nastala
kot posledica kršitve njihovih dolžnosti.

Organa javnega sklada sta nadzorni svet in uprava.

(4) Nadzorni svet mora ustanovitelju na njegovo zahtevo predložiti
poročilo o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem namenskega
premoženja oziroma drugimi zadevami, povezanimi s
poslovanjem javnega sklada.

Nadzorni svet
15. (14. člen)
(1) Nadzorni svet javnega sklada ima predsednika in največ šest
članov.

Odločanje nadzornega sveta
18.(17. člen)

(2) Člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje ustanovitelj za
dobo največ petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Nadzorni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Če je rezultat neodločen, odloči glas predsednika.

(3) Po svoji funkciji je predsednik nadzornega sveta:
pristojni minister, če je ustanovitelj javnega sklada država,
župan, če je ustanovitelj javnega sklada lokalna skupnost.

Uprava
19. (18. člen)

(4) Član nadzornega sveta javnega sklada, katerega ustanovitelj
je država, je tudi delavec ministrstva, pristojnega za finance.

(1) Uprava ima lahko največ tri člane.

(5) Člani nadzornega sveta ne morejo biti osebe, ki so zaposlene
v javnem skladu ter druge osebe, katerih funkcija ali dejavnost je
v skladu z zakonom nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu.

(2) Število članov uprave določa ustanovitveni akt.

(6) Člani nadzornega sveta so lahko tudi funkcionarji in višji upravi
delavci.
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Imenovanje članov uprave
20.(19. člen)

5. SPREMEMBA VREDNOSTI
NAMENSKEGA PREMOŽENJA IN
IZPLAČILA USTANOVITELJU

(1) Člane uprave javnega sklada imenuje in razrešuje ustanovitelj
na podlagi javnega natečaja ter pod pogoji, na način in po postopku
določenimi z zakonom in ustanovitvenim aktom. Član uprave je
imenovan za dobo največ štirih let in je lahko ponovno imenovan.

Povečanje in zmanjšanje vrednosti namenskega
premoženja
24. (23. člen)

(2) Za člana uprave je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj
visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj
ter ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora
več kot treh mesecev, če še ni izbrisana.

(1) Vrednost namenskega premoženja javnega sklada se poveča:
- z zagotovitvijo dodatnega namenskega premoženja,
z razporeditvijo pozitivnega rezultata upravljanja v namensko
premoženje.

(3) Za člane in predsednika uprave se lahko imenujejo tudi vijji
upravni delavci.

(2) Vrednost namenskega premoženja se zmanjša:
z izplačilom ustanovitelju,
zaradi pokrivanja negativnega rezultata upravljanja z
namenskim premoženjem.

Obveznosti in odgovornosti članov uprave
21.(20. člen)
(1) Člani uprave zastopajo in predstavljajo javni sklad. Člani
uprave organizirajo in vodijo delo ter poslovanje javnega sklada.
Pri svojem delu so dolžni varovati poslovno tajnost javnega sklada.

(3) Rezultat upravljanja z namenskim premoženjem je razlika
med prihodki in odhodki, izkazana v letnem izkazu uspeha javnega
sklada.

(2) Člani uprave morajo zagotoviti, da javni sklad posluje v skladu
z zakonom in ustanovitvenim aktom.
(3) Član uprave odgovarja javnemu skladu za škodo, ki je nastala
zaradi njegovega nevestnega ali protipravnega ravnanja.

Povečanje vrednosti namenskega premoženja z
zagotovitvijo dodatnega namenskega premoženja
25. (24. člen)

Pristojnost in postopek odločanja
22. (21.člen)

(1) Če ustanovitelj tako sklene, se vrednost namenskega
premoženja poveča z zagotovitvijo dodatnega namenskega
premoženja.
(2) V sklepu iz prejšnjega odstavka ustanovitelj določi:
vrednost dodatnega namenskega premoženja,
vrste premoženja, ki se zagotovi kot dodatno namensko
premoženje.

(1) Uprava izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti
javnega sklada.
(2) Pri odločanju o javnopravnih stvareh se uporablja postopek,
določen z zakonom o splošnem upravnem postopku.

(3) Za povečanje namenskega premoženja z zagotovitvijo
dodatnega namenskega premoženja se uporabljajo drugi
odstavek 10. člena, 11. člen in 12. člen tega zakona.

(3) Zoper odločbo uprave ima stranka pravico do pritožbe. O
pritožbi odloča pristojno ministrstvo. Če je ustanovitelj javnega
sklada lokalna skupnost, odloča o pritožbi pristojni organ lokalne
skupnosti, če zakon ne določa drugače.

(4) Povečanje namenskega premoženja zaradi zagotovitve
dodatnega namenskega premoženja se vpiše v sodni register.
Hkrati se vpiše vrednost in vrsta dodatnega namenskega
premoženja.

Predčasna razrešitev članov uprave in
nadzornega sveta
23. (22. člen)

Povečanje vrednosti namenskega premoženja z
razporeditvijo pozitivnega rezultata upravljanja
26. (25. člen)

(1) Član uprave je lahko predčasno razrešen na njegovo pisno
prošnjo ali če ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonu,
ustanovitvenem aktu in pravilih javnega sklada ali če ravna v
nasprotju s svojimi obveznostmi iz 20. člena tega zakona.

(1) Če je rezultat upravljanja z namenskim premoženjem pozitiven,
lahko ustanovitelj sklene, da se vrednost namenskega
premoženja poveča z razporeditvijo celotnega ali dela pozitivnega
rezultata upravljanja v namensko premoženje.

(2) Če član uprave umre, postane poslovno nesposoben, je
razrešen ali pa mu je potekel mandat in zaradi tega uprava ne
more zastopati in predstavljati javnega sklada, opravlja funkcijo
uprave predsednik nadzornega sveta, vendar najdlje eno leto.

(2) Za povečanje namenskega premoženja iz prejšnjega
odstavka se uporabljata določbi drugega in četrtega odstavka
24. člena tega zakona.

(3) Član nadzornega sveta je lahko predčasno razrešen na
njegovo pisno prošnjo ali če ne izpolnjuje nalog, določenih v
zakonu, ustanovitvenem aktu in pravilih javnega sklada ali če
ravna v nasprotju s svojimi obveznostmi iz 16. člena tega zakona.
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Zmanjšanje vrednosti namenskega premoženja z
izplačilom ustanovitelju
27. (26. člen)

zavarovanje oziroma poplačilo terjatve, ki je nastal v zvezi z
upravljanjem z namenskim premoženjem.

(1) Ustanovitelj lahko sklene, da se vrednost namenskega
premoženja zmanjša z izplačilom ustanovitelju.

Ločitev naložb v vrednostne papirje
30. (28. člen)

(2) V sklepu iz prvega odstavka tega člena mora ustanovitelj
določiti:
vrednost, za katero se namensko premoženje zmanjša,
vrsto namenskega premoženja, ki se izplača ustanovitelju.

(1) Javni sklad sklene s Klirinško depotno družbo pogodbo, na
podlagi katere postane član Klirinško depotne družbe in ima v
zvezi z vrednostnimi papirji, s katerimi se trguje na organiziranem
trgu, in vrednostnimi papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem
trgu, če so bili slednji izdani v nematerializirani obliki, najmanj
naslednje pravice:
neposreden vpogled v stanja vrednostnih papirjev na računu
namenskega premoženja, ki jih upravlja;
neposredno izpolnjevanje obveznosti prenosa vrednostnih
papirjev, nastalih na podlagi poslov, ki jih je za račun
namenskega premoženja sklenil javni sklad oziroma po
njegovem pooblastilu borzno posredniška družba;

(3) Za zmanjšanje namenskega premoženja z izplačilom
ustanovitelju se smiselno uporablja drugi odstavek 10. člena tega
zakona.
(4) Ustanovitelj ne sme zmanjšati vrednosti namenskega
premoženja z izplačilom ustanovitelju:
če javni sklad izkazuje nepokrit negativen rezultat upravljanja
preteklih oziroma tekočega poslovnega leta, ali
če bi se zaradi tega vrednost namenskega premoženja
zmanjšala pod 15.000.000 tolarjev.

(2) Javni sklad mora zagotoviti, da Klirinško depotna družba odpre
poseben račun namenskega premoženja, ki ga upravlja, na
katerem se ločeno vodijo stanja vrednostnih papirjev iz prvega
odstavka tega člena.

(5) Zmanjšanje namenskega premoženja z izplačilom
ustanovitelju se vpiše v sodni register. Hkrati se vpiše vrednost,
za katero se je namensko premoženje zmanjšalo.

(3) V zvezi z vrednostnimi papirji, s katerimi se ne trguje na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev in so bili izdani kot pisne
listine, mora javni sklad s pogodbo, ki jo sklene z banko, ki je
pridobila dovoljenje za opravljanje poslov hrambe vrednostnih
papirjev, ki niso bili javno ponujeni, pooblastiti le-to za opravljanje
vseh poslov v zvezi s hrambo teh vrednostnih papirjev.

(6) Določbe prvega odstavka in 1. točke četrtega odstavka tega
člena se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo ustanovitelju iz
naslova pozitivnega rezultata upravljanja, ki se ne razporedi v
namensko premoženje po 25. členu tega zakona.

(4) Za hrambo iz tretjega odstavka tega člena se smiselno
uporabljajo določbe prvega in drugega odstavka tega člena.

Zmanjšanje vrednosti namenskega premoženja
zaradi pokrivanja negativnega rezultata upravljanja
28. (27. člen)

(5) Klirinško depotna družba oziroma banka iz tretjega odstavka
tega člena mora nadzornemu organu na njegovo zahtevo
posredovati podatke o stanju vrednostnih papirjev, ki jih hrani na
računu namenskega premoženja, in ji omogočiti pregled teh stanj.

(1) Ustanovitelj lahko sklene, da se vrednost namenskega
premoženja zmanjša zaradi pokrivanja negativnega rezultata
upravljanja.
(2) Za zmanjšanje vrednosti namenskega premoženja se
smiselno uporablja drugi, četrti in peti odstavek 26. člena tega
zakona.

Naložbe v bančne denarne depozite oziroma posojila
31.(29. člen)
(1) Javni sklad mora v zvezi z naložbami namenskega
premoženja v bančne denarne depozite oziroma posojila skleniti
pogodbo z banko oziroma posojilojemalcem v svojem imenu in
za račun namenskega premoženja. Iz pogodbe mora biti jasno
razvidno, da je sklenjena za račun namenskega premoženja.

(3) Če bi se zaradi pokrivanja negativnega rezultata upravljanja
vrednost namenskega premoženja zmanjšala pod 15.000.000
tolarjev mora ustanovitelj hkrati z zmanjšanjem opraviti postopek
povečanja vrednosti namenskega premoženja z zagotovitvijo
dodatnega premoženja.

(2) Kadar je posojilo iz prejšnjega odstavka zavarovano z
zastavno pravico na nepremičnini, mora javni sklad zagotoviti,
da se zastavna pravica v zemljiški knjigi vknjiži v korist
namenskega premoženja kot zastavnega upnika.

6. UPRAVLJANJE NAMENSKEGA
PREMOŽENJA

(3) Kadar je posojilo iz prvega odstavka tega člena zavarovano z
zastavno pravico na vrednostnih papirjih, ki so bili izdani v
nematerializirani obliki, mora javni sklad zagotoviti, da se zastavna
pravica v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev vknjiži v korist namenskega premoženja kot zastavnega
upnika.

6.1. Ločitev namenskega premoženja od premoženja
javnega sklada
Ločitev premoženja
29. (27. člen)

(4) V vseh drugih primerih zavarovanja posojila iz prvega odstavka
tega člena mora biti zastavna pravica ustanovljena v korist
namenskega premoženja kot zastavnega upnika v skladu s
pravili, ki veljajo za ustanovitev zastavne pravice na premoženju,
ki je predmet zastave.

(1) Javni sklad mora namensko premoženje ločiti od premoženja,
ki ga kot sredstva za delo javnega sklada zagotovi ustanovitelj.
(2) Na namensko premoženje je dovoljenja izvršba samo za

15. december 1999

53

poročevalec, št. 85

Poseben denarni račun namenskega premoženja
32. (30. člen)

Omejitev posameznih naložb
36. (34. člen)

Javni sklad mora pri banki oziroma organizaciji, ki opravlja plačilni
promet, za namensko premoženje, odpreti poseben denarni račun
namenskega premoženja, preko katerega sprejema vplačila in
opravlja izplačila iz poslov v zvezi namenskim premoženjem, in
vodi denarna sredstva namenskega premoženja.

Vrednost posameznih vrst naložb prostega namenskega
premoženja ne sme presegati naslednjih odstotkov od skupne
vrednosti prostega namenskega premoženja:
naložbe v vrednostne papirje istega izdajatelja iz 2. do 3.
točke 33. člena tega zakona ne smejo skupno presegati 10%
vrednosti prostega namenskega premoženja;
naložbe v vrednostne papirje istega izdajatelja iz 3. točke 33.
člena tega zakona ne smejo skupno presegati 5% vrednosti
prostega namenskega premoženja;
naložbe v tiste investicijske kupone vzajemnih skladov
oziroma investicijskih družb iz 4. točke 33. člena tega zakona,
ki morajo po pravilih sklada imeti več kot polovico naložb v
vrednostnih papirjih, ki ne dajejo zajamčenega donosa, ne
smejo skupno presegati 30% vrednosti prostega
namenskega premoženja;
naložbe v tiste investicijske kupone vzajemnih skladov
oziroma investicijskih družb iz 4. točke 33. člena tega zakona,
ki morajo po pravilih sklada imeti več kot polovico naložb v
vrednostnih papirjih, ki dajejo zajamčen donos, ne smejo
skupno presegati 40% vrednosti prostega namenskega
premoženja;
naložbe v depozite iz 5. točke 33. člena tega zakona, ne
smejo skupno presegati 40% vrednosti prostega
namenskega premoženja, pri čemer naložbe v depozite pri
posamezni banki ne smejo skupno presegati 5% vrednosti
prostega namenskega premoženja;
naložbe v obliki gotovine v blagajni in na upoglednem
denarnem računu ne smejo skupno presegati 3% vrednosti
prostega namenskega premoženja.

6.2. Ohranjanje vrednosti in naložbe namenskega
premoženja
Ohranjanje vrednosti namenskega premoženja
33. (31. člen)
Javni sklad mora z namenskim premoženjem upravljati tako, da
se ohranja oziroma povečuje vrednost tega premoženja.
Prosto namensko premoženje
34. (32. člen)
(1) Prosto namensko premoženje je tisti del namenskega
premoženja, ki v določenem obdobju ni potrebno za zagotavljanje
namena, zaradi katerega je bil javni sklad ustanovljen.
(2) Prosto namensko premoženje sme javni sklad naložiti samo
v skladu z določbami tega zakona.
(3) Pri izbiri naložb prostega namenskega premoženja mora javni
sklad ravnati tako, da je zagotovljena varnost, donosnost in tržnost
naložb ter ustrezna raznovrstnost in razpršitev teh naložb.

6.3. Zadolževanje

Vrste dovoljenih naložb
35.(33. člen)

Omejitev zadolževanja
37. (35. člen)

Prosto namensko premoženje lahko predstavljajo samo naslednje
vrste naložb:
vrednosti papirji, katerih izdajatelj je Republika Slovenija, Banka
Slovenije, država članica Evropske Unije (v nadaljevanju:
država članica) oziroma država članica OECD (Organizacija
za ekonomsko sodelovanje in razvoj) oziroma mednarodna
finančna organizacija, oziroma za katere jamči ena od teh
oseb,
obveznice oziroma drugi dolžniški vrednostni papirji, s katerimi
se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v
Republiki Sloveniji, državi članici oziroma državi članici OECD
(Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj,
delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih
papirjev v Republiki Sloveniji, državi članici oziroma državi
članici OECD (Organizacija za ekonomsko sodelovanje in
razvoj),
- investicijski kuponi vzajemnih skladov oziroma delnice
investicijskih družb, ki svoje premoženje nalagajo izključno v
vrednostne papirje z namenom razpršitve in omejitve tveganj,
naložbe v depozite pri banki s sedežem v Republiki Sloveniji,
državi članici oziroma državi članici OECD (Organizacija za
ekonomsko sodelovanje in razvoj),
gotovino v blagajni oziroma na upoglednem denarnem računu.
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(1) Javni sklad ne sme najemati kreditov oziroma se kakorkoli
zadolževati zaradi zagotavljanja sredstev za delo sklada.
(2) Javni sklad se sme zadolžiti samo zaradi zagotavljanja
sredstev za doseganje namena, zaradi katerega je bil javni sklad
ustanovljen, če je to določeno v finančnem načrtu, in največ v
obsegu, določenim s tem zakonom.
(3) Skupni obseg zadolženosti javnega sklada iz drugega
odstavka tega člena ne sme presegati nobene od naslednjih
omejitev:
10% vrednosti namenskega premoženja,
skupnih prihodkov namenskega premoženja v posameznem
poslovnem letu.
(4) Določbe drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za
poroštva, ki jih javni sklad izdaja zaradi uresničevanja namena,
zaradi katerega je bil ustanovljen.
(5) Določbe drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za
posojila ali druge oblike zadolževanja javnega sklada po posebnih
zakonih ali odločitvi ustanovitelja, vendar skupni obseg ne sme
presegati 30% vrednosti namenskega premoženja.
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6.4. Finančno poslovanje javnega sklada

tveganj.
(2) Postavke iz prvega odstavka tega člena mora javni finančni
sklad razvrščati v skupine na podlagi ocene sposobnosti dolžnika
izpolnjevati obveznosti do javnega finančnega sklada ob
dospelosti.

Finančno poslovanje javnega sklada
38. (36. člen)
(1) Za finančno poslovanje javnega sklada se smiselno uporabljajo
določbe 4. do 21. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij
(Uradni list RS, št. 54/99), če ni v tem zakonu drugače določeno.

(3) Dolžnikova sposobnost izpolnjevati obveznosti do javnega
finančnega sklada ob dospelosti mora temeljiti na:
oceni finančnega položaja posameznega dolžnika,
oceni njegove zmožnosti zagotavljati denarni pritok, v obsegu,
potrebnem za redno izpolnjevanje obveznosti do javnega
finančnega sklada,
vrsti in obsegu zavarovanja terjatev javnega finančnega
sklada do posameznega dolžnika,
izpolnjevanju dolžnikovih obveznosti do javnega finančnega
sklada v preteklih obdobjih.

(2) Določbe zakona iz prejšnjega odstavka:
ki se nanašajo na družbenike, se uporabljajo za ustanovitelja
javnega sklada,
ki se nanašajo na osnovni kapital in kapitalsko ustreznost
kapitalske družbe, se uporabljajo za vrednost namenskega
premoženja,
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, se za
ustanovitelja ne uporablja določba prvega odstavka 21. člena
Zakona o finančnem poslovanju podjetij.

Rezervacije za kreditna tveganja
42. (40. člen)
Javni finančni sklad mora oblikovati rezervacije za kritje morebitnih
izgub zaradi kreditnih tveganj.

6.5. Posebne določbe za javne finančne sklade
Obvladovanje kreditnih tveganj
39. (37. člen)

7. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA
DELO JAVNEGA SKLADA

(1) Kreditno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi
neizpolnitve obveznosti dolžnika do javnega sklada, ki je nastala
na podlagi kredita oziroma poroštva.

Sredstva za delo javnega sklada
43. (41. člen)

(2) Javni finančni sklad mora obvladovati kreditna tveganja z
izvajanjem naslednjih ukrepov:
s spremljanjem in ocenjevanjem dolžnikove sposobnosti
izpolnjevanja obveznosti in z ustreznimi zavarovanji izpolnitve
dolžnikove obveznosti,
s spremljanjem in ocenjevanjem skupnih kreditnih tveganj.

(1) Sredstva za delo javnega sklada so:
denarna sredstva za izplačilo plač zaposlenih ter drugih
materialnih stroškov, povezanih z delom zaposlenih, in za
izplačilo sejnih in drugih povračil članom nadzornega sveta,
denarna sredstva za kritje stroškov pisarniškega materiala
in drugega drobnega inventarja,
oprema in poslovni prostori.

(3) Za obvladovanje kreditnih tveganj se smiselno uporabljaj
predpisi Banke Slovenije, izdan na podlagi 74. člena Zakona o
bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99).

(2) Javni sklad ne sme uporabiti namenskega premoženja za
zagotavljanje sredstev za delo javnega sklada.

Obvladovanje kreditnega tveganja posameznega
dolžnika
40. (38. člen)

Dolžnost ustanovitelja
44. (42. člen)

(1) Pred odločitvijo o odobritvi vsakega kredita oziroma poroštva
mora javni finančni sklad oceniti dolžnikovo sposobnost izpolnjevati
obveznost do javnega finančnega sklada.

Ustanovitelj mora zagotoviti opremo in poslovne prostore, potrebne
za delo sklada, in tekoče zagotavljati denarna sredstva za izplačila
iz 1. in 2. točke 41. člena tega zakona.

(2) Javni finančni sklad ne sme izplačati kredita oziroma dati
poroštva, če ni njegova terjatev do dolžnika, ki bo nastala na
podlagi kredita oziroma poroštva zavarovana z zastavno pravico
na nepremičnini oziroma drugem premoženju, ki je glede na
vrednost in druge lastnostih primemo za poplačilo terjatve, oziroma
na drug ustrezen način.

8. POSLOVNE KNJIGE, POSLOVNA
POROČILA IN REVIDIRANJE

(3) Javni finančni sklad mora ves čas trajanja pravnega razmerja
z dolžnikom spremljati poslovanje dolžnika in kvaliteto zavarovanja
njegovih terjatev do tega dolžnika.

Splošna določba
45. (43. člen)
Javni sklad mora voditi poslovne knjige in poslovna poročila,
sestavljati knjigovodske listine, vrednotiti knjigovodske postavke
in sestavljati računovodska poročila v skladu z Zakonom o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 - v nadaljnjem besedilu:
ZR) in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, če ni s tem zakonom
drugače določeno.

Spremljanje in ocenjevanje skupnih kreditnih tveganj
41.(39. člen)
(1) Javni finančni sklad mora v okviru predpisanih in internih meril
tekoče razvrščati aktivne bilančne in zunajbilančne postavke po
tveganosti in ocenjevati višino potencialnih izgub iz naslova kreditnih
15. december 1999
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Ločeno spremljanje poslovanja z namenskim
premoženjem
46. (44. člen)

Likvidacija javnega sklada
52. (50. člen)
(1) V primerih iz 1. in 2. točke 49. člena tega zakona se izvede
likvidacija javnega sklada.

Poslovne knjige in poslovna poročila morajo zagotavljati ločeno
spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja z namenskim
premoženjem.

(2) Za likvidacijo javnega sklada se smiselno uporabljajo določbe
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94,
82/94 in 20/98) o likvidaciji delniške družbe.

Notranje revidiranje
47. (45. člen)

Stečaj javnega sklada
53. (51. člen)

Ne glede na določbo drugega odstavka 53. člena ZR morajo javni
finančni skladi organizirati notranje revidiranje.

(1) Nad javnim skladom se lahko izvede stečaj.

Revidiranje letnega poročila
48.(46. člen)

(2) Za stečaj javnega sklada se uporabljajo določbe Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 8/
96, 39/97, 1/99, 52/99).

(1) Letno poročilo javnega sklada mora pregledati pooblaščeni
revizor.
(2) Revizorjevo poročilo o revidiranju letnega poročila javnega
sklada mora v posebnem dodatku obsegati tudi mnenje o
skladnosti naložb prostega namenskega premoženja z 33. in
34. členom tega zakona
skladnosti obveznosti z 35. členom tega zakona
v primeru javnega finančnega sklada o izpolnjevanju pravil o
obvladovanju kreditnih tveganj.

11. POSEBNE DOLOČBE ZA JAVNE
USTANOVE
Sestava nadzornega sveta in drugih organov javne
ustanove
54. (52. člen)
(1) Ne glede na prvi odstavek 14.člena tega zakona ima lahko
nadzorni svet predsednika in največ štirinajst članov. Za nadzorni
svet javne ustanove se ne uporabljajo določbe tretjega 14. člena
tega zakona.

9. NADZOR NAD JAVNIM SKLADOM

(2) Javna ustanova ima lahko tudi strokovne in druge
posvetovalne organe, če ustanovitveni akt tako določa.

Upravni nadzor
49. (47. člen)
Nadzor nad delom in poslovanjem javnega sklada opravlja:

Uprava javne ustanove
55. (53. člen)

pristojni minister, če je ustanovitelj javnega sklada država,
nadzorni svet lokalne skupnosti, če je ustanovitelj lokalna
skupnost in Državni zbor oziroma občinski svet v skladu z
Zakonom o javnih financah (Ur. I. RS, št. 79/99).

(1) Ne glede na določbo 13. člena tega zakona javna ustanova
nima uprave, če ustanovitveni akt ne določa drugače.
(2) Če javna ustanova nima uprave, opravlja funkcijo uprave
predsednik nadzornega sveta.

Nadzor nad smotrnim upravljanjem
50. (48. člen)

(3) Če javna ustanova ima upravo, člane uprave ne glede na
določbo prvega odstavka 19. člena tega zakona imenuje in
razrešuje nadzorni svet.

Nadzor nad smotrnim upravljanjem z namenskim premoženjem
javnega sklada opravlja ustanovitelj.

10. PRENEHANJE JAVNEGA SKLADA
Razlogi za prenehanje
51. (49. člen)
Javni sklad preneha:
če je bil ustanovljen za določen čas,
če tako odloči ustanovitelj,
s stečajem.
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57. (55. člen)

12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(1) Skladi Republike Slovenije, ki jih urejajo zakoni, navedeni v
54.členu tega zakona, nadaljujejo z delom kot javni skladi po
tem zakonu na podlagi sprejema prvega akta o ustanovitvi, ki
ga pripravijo skladi na podlagi revidiranega letnega poročila
za leto 1999. Prvi akt o ustanovitvi sprejme ustanovitelj
najkasneje do 30. 9. 2000.
(2) Na podlagi letnega poročila iz prejšnjega odstavka se zagotovi
dodatno namensko premoženje za izpolnitev pogojev za
ustanovitev javnega sklada po tem zakonu.
(3) Skladi Republike Slovenije, ki nadaljujejo delo kot javni skladi
po tem zakonu začnejo poslovati po tem zakonu s pričetkom
prvega poslovnega leta po sprejemu prvega akta o ustanovitvi.
(4) Do poteka mandata poslovodnega organa sklada Republike
Slovenije, ki nadaljuje delo kot javni sklad po tem zakonu,
opravlja ta poslovodni organ naloge uprave po določbah tega
zakona.
(5) Skladi, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti se preoblikujejo
v javne sklade po tem zakonu ob smiselni uporabi določb
prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena,
razen tistih skladov lokalnih skupnosti pri katerih v tem roku
ni bilo razdeljeno skupno premoženje zaradi ustanovitve novih
občin.
(6) Nezezidana stavbna zemljišča, ki so bila s prostorskimi
sestavinami občinskega družbenega plana za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 in s prostorskimi sestavinami
občinskega dolgoročnega družbenega plana za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 namenjena za graditev objektov in so
bila do 10. 3. 1993 družbena lastnina in zemljišča, ki jih je
občina s sprejemom novega prostorskega izvedbenega akta,
usklajenega z obveznimi republiškimi izhodišči, namenila za
graditev objektov, postanejo last občine na območju katere
ležijo.
(7) Zemljišča se prenesejo v last občine skupaj z vsemi bremeni.
Stroške potrebnih parcelacij nosi občina.
(8) Če se skladi lokalnih skupnosti pri katerih v roku iz prejšnjega
odstavka ni bilo razdeljeno skupno premoženje zaradi
ustanovitve novih občin, ne preoblikujejo v javne sklade po
tem zakonu najkasneje do 30.3.2001, lahko katerakoli
novonastala občina zahteva ureditev premoženjskopravnih
razmerij in razdelitev skupnega premoženja v skladih pred
sodiščem, ki odloči na podlagi predpisov, ki urejajo
premoženjsko pravna razmerja in delitev skupnega
premoženja, upošteva pa pri tem:
Nepremičnine postanejo premoženje občine na območju
katere ležijo, razen če v celoti služijo izvrševanju komunalnih
nalog ali storitev občanom druge občine;
Premično premoženje, ki je namenjeno uporabi nepremičnine,
postane premoženje občine na območju katere leži
nepremičnina;
Nepremičnine, ki so pripadale pravnemu predniku dela
(območja) občine postanejo premoženje občine ali občin, kjer
ležijo.

56. (54. člen)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
22. do 28. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94),
6.člen Zakona o Tehnološko razvojnem skladu Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 13/94, 39/97),
sedma alinea 31. člena, drugi, tretji in četrti odstavek 127.člena,
128. do 131. člen, 133. in 134.člen Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/
96),
2.člen in 7. do 10.člen Zakona o skladu za financiranje
razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja
radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni
list RS, št. 75/94, 35/96),
4.člen, peti in šesti odstavek 6.člena in 7.do 15.člen Zakona
o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 1/96),
4.člen, četrti odstavek 8.člena, tretji in četrti odstavek 9.člena,
10. do 13.člen, prvi in tretji odstavek 14.člena in 15.do 18.člen
Zakona o filmskem skladu Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 17/94),
drugi, tretji, četrti in peti odstavek 3.člena, druga alinea prvega
odstavka 4.člena, 5. do 9. člen, 12. do 15. člen in 17. in 18. člen
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim
kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih
nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega
parka (Uradni list RS, št. 24/96),
drugi in tretji odstavek 8.člena, tretji in četrti odstavek 9.člena
in 10. do 15.člen Zakona o razvoju malega gospodarstva
(Uradni list RS, št. 18/91-1, 13/93, 66/93),
drugi, tretji in četrti odstavek 12.člena, drugi odstavek
13.člena, 15. in 16.člen, 19. do 26.člen Zakona o uporabi
sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95,
34/96),
drugi stavek tretjega odstavka 3.člena, 5. člen, 6. do 9.člen,
11.člen, 12.člen Zakona o jamstvenem skladu Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 25/97, 10/98, 41/99 in 53/99),
drugi in tretji odstavek 79.člena, drugi odstavek 81.člena, in
84. do 89.člen Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/
91-0,
drugi, tretji, četrti in peti odstavek 84.člena, 85. in 86.člen,
5.točka prvega odstavka 87.člena drugi, tretji in četrti
odstavek 87.člena, četrti in peti odstavek 88.člena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93),
2. do 8.člen Zakona o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo
(Uradni list RS, št. 10/93, RS 38/94, RS 40/97),uporabljajo pa
se do preoblikovanja skladov v javne sklade po prvem
odstavku 55.člena."
(2) V besedilu členov zakonov iz prejšnjega odstavka tega člena,
se besedilo "upravni odbor" nadomesti z besedilom "nadzorni
svet" in beseda "statut" z besedilom "ustanovitveni akt oziroma
splošni pogoji poslovanja" v ustreznem sklonu.

58. (56.člen)
Do sprejema zakona, ki bo urejal položaj javnih uslužbencev, se
za zaposlene v javnih skladih uporabljajo predpisi, ki urejajo položaj
zaposlenih v javnih zavodih in določbe ter količniki Zakona o
razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96), ki veljajo za
zaposlene v javnih zavodih.

(3) Ustanovitelj je dolžan pri sprejetju ustanovitvenega akta
javnega sklada iz prvega odstavka tega člena, ohraniti sedež v
kraju, kjer je sklad imel sedež do dneva uveljavitve tega zakona.
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59. (57. člen)

60. (58.člen)

Če ustanovitelj ne sprejme akta o preoblikovanju sklada po prvem
odstavku 55.člena tega zakona, prosta denarna sredstva in
vrednostni papirji sklada preidejo v last Republike Slovenije
oziroma lokalne skupnosti. Osnovna sredstva, nepremičnine in
drugo premoženje sklada preidejo v last Republike Slovenije
oziroma lokalne skupnosti. Če je ustanoviteljev sklada več, se
premoženje in obveznosti sklada razdelijo sorazmerno z vloženimi
sredstvi.

Pravne osebe, organizacijske enote ali posamezniki, ki v svojem
imenu ali firmi uporabljajo besedno zvezo "javni sklad", pa niso
organizirani in ne delujejo v skladu s tem zakonom, morajo
najkasneje do 30. 9. 2000 prenehati uporabljati kot ime v pravnem
prometu besedno zvezo "javni sklad".
61.(59. člen)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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1. TEMELJNE DOLOČBE.
Javni sklad
Oblike javnih skladov

.

2. USTANOVITEV JAVNEGA SKLADA
Ustanovitelji
Način ustanovitve
Ustanovitveni akt
Pristojnosti ustanovitelja
1
Ime in sedež
Vpis v sodni register

;
I

3. NAMENSKO PREMOŽENJE SKLADA
Namensko premoženje
Vrednost namenskega premoženja
Predmet namenskega premoženja
Prenos namenskega premoženja ob ustanovitvi
4. ORGANI JAVNEGA SKLADA
Organi javnega sklada
Nadzorni svet
Pristojnosti nadzornega sveta
Dolžnosti in odgovornosti Članov nadzornega sveta.,...
Odločanje nadzornega sveta
Uprava
Imenovanje članov uprave
Obveznosti in odgovornosti članov uprave
Pristojnost in postopek odločanja
Predčasna razrešitev članov uprave in nadzornega sveta
•

.

5. SPREMEMBA VREDNOSTI NAMENSKEGA PREMOŽENJA IN IZPLAČILA
ISTANOVITELJU
Povečanje in zmanjšanje vrednosti namenskega premoženja
Povečanje vrednosti namenskega premoženja z zagotovitvijo dodatnega namenskega premoženja...
Povečanje vrednosti namenskega premoženja z razporeditvijo pozitivnega rezultata upravljanja
Zmanjšanje vrednosti namenskega premoženja z izplačilom ustanovitelju
Zmanjšanje vrednosti namenskega premoženja zaradi pokrivanja negativnega rezultata upravljanja.
6. UPRAVLJANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA
6.1. Ločitev namenskega premoženja od premoženja javnega sklada
Ločitev premoženja
Ločitev naložb v vrednostne papiije
Naložbe v bančne denarne depozite oziroma posojila
Poseben denarni račun namenskega premoženja
6.2. Ohranjanje vrednosti in naložbe namenskega premoženja
Ohranjanje vrednosti namenskega premoženja
Prosto namensko premoženje
Vrste dovoljenih naložb
.
Omejitev posameznih naložb
6.3. Zadolževanje
Omejitev zadolževanja
6.4. Finančno poslovanje javnega sklada
Finančno poslovanje javnega sklada
6.5. Posebne določbe za javne finančne sklade
Obvladovanje kreditnih tveganj
Obvladovanje kreditnega tveganja posameznega dolžnika
Spremljanje in ocenjevanje skupnih kreditnih tveganj
Rezervacije za kreditna tveganja
7. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA DELO JAVNEGA SKLADA
Sredstva za delo javnega sklada
Dolžnost ustanovitelja
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8. POSLOVNE KNJIGE, POSLOVNA POROČILA IN REVIDIRANJE
Splošna določba
Ločeno spremljanje poslovanja z namenskim premoženjem
Notranje revidiranje
Revidiranje letnega poročila
9. NADZOR NAD JAVNIM SKLADOM
Upravni nadzor
Nadzor nad smotrnim upravljanjem
10. PRENEHANJE JAVNEGA SKLADA
Razlogi za prenehanje
Likvidacija javnega sklada
Stečaj javnega sklada

.

.
:

11. POSEBNE DOLOČBE ZA JAVNE USTANOVE
Sestava nadzornega sveta in dragih organov javne ustanove
Uprava javne ustanove
12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
uporabljajo pa se do preoblikovanja skladov v javne sklade po prvem odstavku 55.člena.Error! Bookmark
not defined.
55. člen..
56.Cle
n
1
57. člen
:
58.čle
n
59. člen.

/
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OBRAZLOŽITEV

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 17. seji dne 30.11.1999
obravnaval predlog zakona o javnih skladih (ZJS)-druga
obravnava in sprejel sklep, da predlagatelji tega zakona pripravijo
predlog tega zakona za tretjo obravnavo.

člen), 17. členu (prej 16. člen), 20. členu (prej 19. člen), 21. členu
(prej 20. člen), 23. členu (prej22. člen), 35. členu (prej 33. člen),
37. členu (prej 35. člen), 38. členu (prej 36. člen), 49. členu (prej
47. člen), 54. členu (prej 52. člen), 56. členu (prej 54. člen), 57.
členu (prej 55. člen), 60. členu (prej 58. člen).

Predlagatelji predloga so pripravili besedilo predloga zakona in
ga pošiljajo v tretjo obravnavo in sprejem v Državni zbor.

Vse sprejete amandmaje so predlagatelji vključili v besedilo
predloga zakona o javnih skladih - tretja obravnava.

V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 2. členu, za nov 5a.
člen (sedaj 6. člen), k 7. členu (prej 6. člen), 8. členu (prej 7. člen),
10. členu (prej 9. člen), 15. členu (prej 14. člen), 16. členu (prej 15.

Zaradi dodanih novih členov so predlagatelji v besedilu predloga
zakona ustrezno preštevilčili člene.

I
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Predlog

STRATEŠKIH

DELA

DO

CILJEV

LETA

2006,

ZAPOSLOVANJA

NJENO

IN

RAZVOJA

TRGA

POLITIKE

PROGRAMOV

ZA

URESNIČEVANJE

- EPA 1001 - II - prva obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 135. seji dne 18/11-1999
določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovala:

- PREDLOGA STRATEŠKIH CILJEV RAZVOJA TRGA DELA
DO LETA 2006, POLITIKE ZAPOSLOVANJA IN
PROGRAMOV ZA NJENO URESNIČEVANJE,

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve,
- mag. Zdenka KOVAČ, državna sekretarka v Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve.

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174., 166. in 168.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in
Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 10/91, 17/92, 12/93,
13/93, 2-3/94, 38/94, 80/97, 69/98).
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

STRATEŠKI CILJI RAZVOJA TRGA DELA DO LETA 2006,
POLITIKA ZAPOSLOVANJA IN PROGRAMI ZA NJENO
URESNIČEVANJE

Ljubljana, 18.11.1999
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1.

Uvod

Predlog strateških cilji razvoja trga dela do leta 2006, politika zaposlovanja in programi za njeno
uresničevanje temelji na Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (UR. I.
Republika Slovenija, št. 5/91, 10/91, 17/92, 12/93, 13/93, 2-3/94, 38/94, 80/97, 69/98), Pregledu
trga dela, kakor tudi državni program Republike Slovenije za prevzem pravnega reda EU.
Vztrajno visoka brezposelnost v Evropi v devetdesetih letih je pripeljala do uvrstitve
zagotavljanja visoke ravni zaposlenosti med pomembnejše družbeno-ekonomske cilje Evropske
unije (v nadaljevanju EU). Z Amsterdamsko pogodbo je "spodbujanje zaposlovanja postalo
stvar skupne skrbi in koordinacije". Cilj - visoka raven zaposlenosti - pa naj bi bil upoštevan pri
oblikovanju in uresničevanju vseh politik in aktivnosti EU. V skladu z Amsterdamsko pogodbo
so vse članice dolžne pripraviti dolgoročne strategije zaposlovanja, letne akcijske načrte za
zmanjševanje brezposelnosti in letne preglede dogajanj na trgu dela. V letu 1997 so bile prvič
oblikovane skupne usmeritve politike zaposlovanja v EU, ki določajo štiri osnovne stebre te
politike: I. Povečevanje zaposljivosti prebivalstva, II. Pospeševanje podjetništva in podjetniške
miselnosti, III. Pospeševanje in spodbujanje prilagodljivosti posameznikov in podjetij, in IV.
Izenačevanje možnosti zaposlovanja moških, žensk in prizadetih skupin.
EU se je odločila za celosten pristop k reševanju problema brezposelnosti, ki ne temelji le na
klasičnih aktivnih programih zaposlovanja, temveč politiko zaposlovanja postavlja kot splet
ukrepov na področju fleksibilizacije poslovanja in zaposlovanja, fiskalnih spodbud, ukrepov za
pospeševanje podjetništva, spodbujanja razvoja malih in srednje velikih podjetij ukrepov za
povečanje usposobljenosti delovne sile vključno s povečevanjem formalne izobrazbene ravni
delovne sile in ukrepov, ki zagotavljajo različnim družbenim skupinam enakopravnost dostopa
do dela. Čeprav analize uspešnosti novih usmeritev politike zaposlovanja v EU še niso znane,
pa je rast zaposlenosti že v letu 1998 pridobila na dinamiki. Po ocenah Evropske komisije se je
lani zaposlenost v EU-15 povečala za 1.1%, medtem ko je v preteklih letih beležila le skromno
rast (0,3% v letu 1996, 0,5% v letu 1997).
Partnerstvo za pristop zavezuje Slovenijo k pripravi skupnega pregleda politik zaposlovanja z
namenom priprave na sodelovanje oziroma usklajevanja politik v okviru EU. V državnem
programu Republike Slovenije za prevzem pravnega reda EU pa se je Slovenija zavezala k
pripravi dolgoročne strategije razvoja trga dela.
Obdobje gospodarske rasti, ki se je v Sloveniji začelo že leta 1993, ni prineslo bistvenega
izboljšanja razmer na trgu dela. Stopnja registrirane brezposelnosti se še vedno giblje okoli
14%, stopnja brezposelnosti po anketi o delovni sili (mednarodno primerljiv podatek) pa se v
zadnjih štirih letih giblje med 7 in 8%. V letu 1998 je znašala 7,9%, kar je sicer manj kot znaša
povprečna stopnja brezposelnosti v EU (v letu 1998 je po podatkih EUROSTAT-a znašala
10,2%), vendar pa kljub temu predstavlja resen ekonomski in socialni problem, ki mu bomo v
prihodnje v Sloveniji namenili več pozornosti in k njemu pristopili z bolj aktivnim in bolj celostnim
pristopom. Brezposelnost je zapravljanje razpoložljivih virov, ki zmanjšuje potencialni produkt in
dohodek (bruto domači proizvod), povečuje neenakost in načenja kvaliteto človeškega kapitala.
Negativne posledice brezposelnosti lahko zaznamo tako na ravni družbe kot na ravni
posameznika.
Slovenija se že danes, še bolj pa se bo v prihodnjih letih, soočala z izzivi globalizacije,
liberalizacije, približevanja "evropskim" pravilom ter nujnostjo prehoda iz tranzicijsko industrijske
družbe v sodobno tržno gospodarstvo. Tehnološki razvoj, ki je nujen za zmanjšanje razvojnega
zaostajanja Slovenije za povprečjem EU, ni možen brez vfaganj u človeški kapital oziroma
razvoja kadrovskih virov. Vlaganja v človeški kapital sicer ne.prinašajo učinkov že na kratek rok,
vendar pa zanemarjanje tega vidika razvoja oziroma premajhna vlaganja v človeški kapital
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nedvomno na daljši rok povzročajo krize ekonomskega in socialnega razvoja. Problem staranja
prebivalstva, s katerim se in se bo soočala Evropa, je prisoten tudi pri nas. Vendar problem
staranja prebivalstva ne generira samo problema financiranja obstoječih sistemov socialne
varnosti, temveč pred aktivno prebivalstvo postavlja zahtevo po vseživljenskem izobraževanju.
Na drugi strani pa pred izobraževalni sistem postavlja zahtevo po čim večji fleksibilnosti.
Za dokončanje procesa tranzicije in s tem izpolnitev pogojev za uspešno vključitev Slovenije v
EU bo v prihodnjih letih še vedno potrebno intenzivno prestrukturiranje gospodarstva in
realokacija resursov. S pospeševanjem razvoja človeških virov bomo lažje zmogli tako
prestrukturiranje gospodarstva kot tudi institucionalno prilagajanje pravilom EU. V okviru
enotnega notranjega tržišča EU pa bo fleksibilnost trga dela ob enotni monetarni politiki postala
še pomembnejši dejavnik konkurenčnosti in sposobnosti prilagajanja gospodarstva.
V slovenskem gospodarstvu je v drugi polovici devetdesetih let še vedno močno prisotno
prestrukturiranje, ki ne temelji na uvajanju novih proizvodov in tehnoloških procesov oziroma
rasti dodane vrednosti, temveč na zmanjševanju zaposlenosti. Analiza poslovanja podjetij v
obdobju 1994-1997 glede na lastniško strukturo (Roječ, Simoneti, Rems, Jašovič, 1999) kaže,
da to negativno razvojno paradigmo presegajo predvsem podjetja, ki so v večinski tuji lasti in
novoustanovljena privatna podjetja, ki lastnika niso dobila v procesu lastninjenja družbenega
premoženja. V omenjenih kategorijah podjetij dodana vrednost na zaposlenega narašča ob
povečevanju števila zaposlenih. Rezultati te analize torej posredno kažejo na potencialno
pozitiven učinek tudi na zaposlenost, ki bi ga lahko prinesle večje neposredne tuje investicije in
spodbujanje nastajanja oziroma zmanjševanje ovir za nastajanje in rast malih in srednje velikih
zasebnih podjetij.
Izhajajoč iz sedanjih razmer in kritičnih elementov dokument načrtuje naslednje strateške cilje
razvoja trga dela v obdobju 2000-2006:
1. dvig izobrazbene ravni delovne sile
2. zmanjšanje frikcijske brezposelnosti in zmanjševanje strukturnih neskladij, ki bi se kazalo v
zmanjšanju deleža dolgotrajno brezposelnih (na okoli 40%) in deleža brezposelnih brez
temeljne poklicne izobrazbe (na okoli 25%),
3. zagotovitev vključenosti v aktivne programe za vse brezposelne, ki v času 6 mesecev po
nastopu brezposelnosti niso našli nove zaposlitve,
4. zmanjševanje regijskih neskladij na trgu dela,
5. rast zaposlenosti, ki bo v povprečju v obdobju 2000-2006 presegala 1% letno, ob pospešeni
gospodarski rasti, kar bo omogočilo zmanjšanje stopnje brezposelnosti na okoli 6% po
mednarodni metodologiji oziroma registrirano stopnjo na okoli 9% do leta 2006,
Po vzoru novega evropskega modela predstavlja dokument celosten pristop k problemu
zmanjševanja brezposelnosti in spodbujanja zaposlovanja, ki predpostavlja aktivno in usklajeno
sodelovanje gospodarskih resorjev, šolskega in finančnega resorja in ministrstva za znanost in
tehnologijo pri uresničevanju ciljev zastavljene politike. Strategija prav tako predpostavlja
večnivojsko aktivno socialno partnerstvo, ki se bo odražalo tako pri načrtovanju kot tudi pri
izvajanju in financiranju štiristeberne zaposlovalne politike:
•
»
•
•

povečevanje zaposljivosti prebivalstva,
pospeševanje podjetništva,
povečanje prilagodljivosti podjetij in zaposlenih,
izenačevanje možnosti zaposlovanja.
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2.

Stanje in trendi na trgu dela v Sloveniji

Vlada je zaskrbljena nad stopnjo brezposelnosti, čeprav je ta merjena z anketo o delovni sili
(mednarodno primerljiv podatek) nižja kot v EU. Analize uspešnosti obstoječih programov
politike zaposlovanja kažejo, da bo potrebno v prihodnje ukrepe bolj usmerjati k povečevanju
fleksibilnosti trga dela in spodbujanju nastajanja novih delovnih mest ter opuščati ukrepe za
ohranjanje delovnih mest. Čeprav podatki o brezposelnosti kažejo na problem strukturnih
neskladij na trgu dela, je problem tudi v premajhnem povpraševanju. Nizka stopnja aktivnosti
prebivalstva, ki povzroča probleme v financiranju obstoječega sistema pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, ni zgolj posledica demografskih trendov, temveč so k temu
pomembno prispevali tudi programi predčasnega upokojevanja, ki so se uporabljali v zgodnjih
devetdesetih in so zmanjševali potencialno registrirano brezposelnost s spodbujanjem izhoda
zaposlenih iz delovne sile med neaktivne.
2.1

Zaposlenost, gospodarska rast in produktivnost dela

Kljub pozitivni gospodarski rasti v Sloveniji, ki se je začela leta 1993 in v obdobju 1993-1998 v
povprečju znašala okoli 4-odstotke letno, je registrirana brezposelnost ostala na sorazmerno
visoki ravni. V letu 1998 je povprečna stopnja registrirane brezposelnosti znašala 14,5%,
stopnja brezposelnost po anketi o delovni sili pa je dosegla 7,9%. Vendar pri merjenju
brezposelnosti z anketo, ki upošteva 3 kriterije za ugotavljanje brezposelnosti, velja opozoriti,
da je pri tem podcenjen obseg brezposelnosti v ruralnih okoljih, saj je tam verjetnost, da osebe
bodisi delajo za plačilo ali družinsko blaginjo bodisi ne iščejo aktivno dela, zelo velika.
Pomemben indikator cikličnih dogajanj na trgu dela so tudi osebe, ki ne iščejo dela, ker menijo,
da dela ni na voljo (discouraged workers). Takšne osebe se po anketi o delovni sili uvrščajo
med neaktivne. Če tudi te hipotetično uvrstimo med aktivne oziroma brezposelne, stopnja
anketne brezposelnosti preseže 9%.
Na drugi strani je celotna zaposlenost (po metodologiji nacionalnih računov) po rasti v letih
1994 in 1995, v letih 1996 in 1997 upadala, v letu 1998 pa stagnirala in bila celo za 0,3% nižja
kot v letu 1993. Po anketi o delovni sili je število delovno aktivnih naraščalo - v letu 1998 za
6.6% višje kot v letu 1993,1 število delovno aktivnih po registrskih virih pa je manjše za 2,9%2.
Vzroke za stagnacijo zaposlenosti in vztrajno visoko stopnjo registrirane brezposelnosti lahko
iščemo v prestrukturiranju gospodarstva, ki sta ga prinesla prehod v tržno gospodarstvo
(stečaji) in izguba jugoslovanskih trgov (preusmeritev na bolj zahtevne evropske trge).
Dolgotrajna privatizacija družbene lastnine pa je pri tem zavirala tako prestrukturiranje podjetij
kot tudi zmanjševala interes za investicije in povezovanje s tujimi strateškimi partnerji (skromne
neposredne tuje investicije), ki bi lahko prispevale k povečevanju zaposlenosti. Spremembe v
strukturi povpraševanja po delovni sili so. povzročile velika strukturna neskladja na trgu dela, ki
je vodila v naraščanje dolgotrajne brezposelnosti.

' Anketa o delovni sili kaže, da je ob registriranih dodatno aktivnih še okoli 70 tisoč ljudi. V primerjavi s
povprečjem EU pa je nadpovprečno predvsem število pomagajočih družinskih članov, nekoliko nižji pa je
delež delodajalcev in samozaposlenih (skupaj s samostojnimi kmeti).
2
Če iz delovno aktivnega prebivalstva izločimo samostojne kmete, katerih število se je v obdobju 19931998 zmanjšalo za 26%, se je število delovno aktivnih (zaposlenih v podjetjih in organizacijah, zaposlenih
v drobnem privatnem sektorju in samozaposlenih) zmanjšalo za 1,1%.
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Tabela 1: Gospodarska rast, zaposlenost in produktivnost dela v Sloveniji v obdobju 1988- 1998
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 199 6 1997 1998
Bruto domači proizvod (v mio USD) 10737 12112 17382 12673 12523 12673 14386 18744 18878 18206 19557
- per capita (USD)
5369 6058 8699 6331 6275 6366 7233 9431 9481 9163 9864
Letne spremembe v %
Bruto domači proizvod
■1.7 -1.8 ■4,7 ■8.9 -5,5
2.8
5.3
4,1
3,5
4.6
3.9
Zaposlenost
■0.4
■1,0 ■3.9 ■5.1
■1.8
-4.1
0.3
0.8 -0,9
0.0
0.1
Produktivnost dela 1)
■1.3 ■0,8 ■0.8 -4,0 -1.5
4.7
5.0
3.3
4,4
4,6
3,8
Produktivnost dela v predelovalnih
-4,6 -7.4
5,0 .12.6
4.2
7,3
9,4
7.1
dejavnostih 2)
Struktura dodane vrednosti (v %)
p
- kmetijstvo
4.5
4,9
5.6
5.8
5.9
5.2
4.6
4.6
4.5
4.3
4.5
- industrija (C+D+E)
46.6 43,5 37,6 40.8 36.6 34.1 35.4 33,4 32.8 32.5 32.0
- storitve
45.2 49.0 53,7 51,4 55.0 58,0 57,3 59,2 59.5 59,8 60.3
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Statistika nacionalnih računov; za leto 1998 ocena Urada Republike Slovenije za
makroekonomske analize in razvoj
1)merjeno z razmerjem med realno stopnjo rasti bruto domačega proizvoda in stopnjo rasti zaposlenosti
2) merjeno z razmerjem med realno stopnjo rasti dodane vrednosti in rastjo zaposlenosti v predelovalnih dejavnostih
Razmere na trgu dela so v veliki meri odraz razmer v gospodarstvu, rast zaposlenosti pa je
tesno povezana z gospodarsko rastjo. Gospodarska gibanja predvsem v zadnjih dveh
desetletjih v Evropi pa so pokazala, da je gospodarska rast-sicer potreben, ne pa tudi zadosten
pogoj za rast zaposlenosti. Za rast zaposlenosti postajajo vse bolj pomembni tudi dejavniki, ki
določajo fleksibilnost trga dela.
Produktivnost dela v Sloveniji je v zadnjih šestih letih v veliki meri naraščala kot rezultat
zmanjševanja zaposlenosti. Za dohitevanje razvitih bo potrebna rast produktivnosti tudi v
prihodnjih letih, vendar pa ob zaustavitvi upadanja zaposlenosti, za kar bodo potrebna vlaganja
v tehnološki razvoj in v človeške vire. Ob nekoliko hitrejši gospodarski rasti, ki bi jo omogočilo
dokončanje strukturnih reform, in širše zastavljeni politiki zaposlovanja v prihodnjih letih bi se
zaključilo obdobje gospodarske rasti brez rasti zaposlenosti, brezposelnost pa bi se znižala.
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Slika 1: BDP, zaposlenost, produktivnost dela (letne spremembe v %)

2.2

Rast plač in produktivnosti dela

Na gibanje zaposlenosti je v devetdesetih letih zagotovo (vsaj v nekaterih sektorjih) ob drugih
dejavnikih nespodbudno vplivala tudi hitra rast plač. Dohodkovna politika si je od vsega začetka
prizadevala, da bi rast plač uskladila z rastjo produktivnosti. V letih 1990 in 1991 so plače
realno močno upadle - raven povprečne realne čiste plače na zaposlenega se je zmanjšala za
več kot četrtino 3 Po realnem zmanjšanju plač na začetku devetdesetih let, je rast realne
povprečne bruto plače na zaposlenega vse do vključno leta 1996 in z izjemo leta 1994
prehitevala rast produktivnosti dela. Uporabljeni instrumenti so sicer dali pozitivne rezultate
(npr. v letu 1994), žal pa so bili pogosto v veljavi prekratek čas, da bi bili njihovi učinki
dolgotrajnejši. Plače so v tem obdobju zelo hitro naraščale predvsem v obdobjih, ki so sledila
sprostitvam omejitev (na primer v obdobju od decembra 1991 do decembra 1992 je realna
bruto plača na zaposlenega realno porasla kar za 30%).
Do umiritve rasti plač je prišlo v letu 1997, k čemur je prispeval dogovor socialnih partnerjev o
politiki plač za obdobje 1997-1999, ki je bil uzakonjen sredi leta 1997. Rast povprečne bruto
plače na zaposlenega je tako v letih 1997 in 1998 zaostajala za rastjo produktivnosti dela.
Dogovor o politiki plač za obdobje 1999-2001, ki je bil uzakonjen sredi leta 1999, pa bo
prispeval k ohranjanju razvojno ugodnih razmerij tudi v prihodnjih dveh letih.
Sistem kolektivnih pogodb, ki se je razvil v devetdesetih letih, se bo krepil in razvijal tudi u
prihodnjih letih. Verjetno bo s konsolidacijo lastništva prišlo do nekoliko večje decentralizacije.
Osnovne usmeritve politike plač pa bodo podobno kot doslej ostale v domeni dogovarjanja med
socialnimi partnerji na nacionalni ravni.

3

Ker je bila dohodnina uvedena šele leta 1992 so za to obdobje relevantni podatki o čistih plačah.
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Slika 2: Realna rast produktivnosti in bruto plače na zaposlenega

2.3

Aktivnost prebivalstva in sektorska struktura zaposlenosti

Procesi prilagajanja slovenskega gospodarstva novim trgom in novim lastninskim razmerjem so
močno zmanjšali število in obseg aktivnega prebivalstva. V desetih letih od leta 1987, ko je
Slovenija dosegla najvišji stopnjo aktivnosti in zaposlenosti prebivalstva, se je število aktivnih
zmanjšalo za okrog 110 tisoč. V strukturi aktivnega prebivalstva je v devetdesetih letih prišlo do
zmanjšanja deleža zaposlenih in povečanja deleža registrirano brezposelnih.
Število delovno aktivnih se je po registrskih virih kljub gospodarski rasti med letoma 1993 in
1998 zmanjšalo za okoli 20%. Gospodarska rast po letu 1993 pa ni privedla do ustreznega
povečanja števila zaposlenih. Leta 1997 se je upadanje zaposlenosti po mesečnih statistističnih
virih ustavilo, leta 1998 pa je bilo opaziti celo premik v smeri rasti. V letu 1998 je bilo po
registrskih virih (podatki SURS) v povprečju 745.169 delovno aktivnih prebivalcev oziroma 0,2%
več kot v predhodnem letu. Rast števila delovno aktivnih se je nadaljevalo tudi v letu 1999.
Slika 3: Struktura aktivnega prebivalstva v letu 1998
Registrirani
brezposleni

Vir: Pregled trga dela, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, 1999
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Po podatkih anket o delovni sili (ADS) so se razmere na področju zaposlovanja začele obračati
na bolje že v/ letu 1994, čeprav je bila rast števila delovno aktivnih počasna vse do leta 1997, ko
se je število delovno aktivnih povečalo za več kot 3%. Vendar se ta rast v letu 1998 ni
nadaljevala.
Transformacijska depresija in izguba jugoslovanskih trgov na začetku devetdesetih let sta
različno prizadeli posamezne dejavnosti. V obdobju 1987-1993 se je število zaposlenih v
industriji in gradbeništvu zmanjšalo kar za 35%. Manj so bili prizadete storitvene dejavnosti.
V sektorski strukturi zaposlenosti je v devetdesetih letih prišlo do velikih sprememb: upadanja
deleža zaposlenih v industrijskih dejavnostih in naraščanja v storitvenih dejavnostih, (glej
tabelo). O krepitvi storitvenega sektorja pričajo tudi podatki o zaposelnosti v teh dejavnosti po
metodologiji nacionalnih računov. Po tej metodologiji je bilo v letu 1998 v storitvenih dejavnostih
zaposlenih že skoraj 54% vseh zaposlenih.
Tabela 2: Struktura zaposlenosti po sektorjih dejavnosti (po podatkih ankete o delovni sili)
1994
1993
v 1000:
maj
maj
kmetijstvo
90
98
industrija
360
373
storitve
393
381
skupaj
844
851
v %:
kmetijstvo
10,7
11,5
industrija
42,3
44,2
storitve
46,2
45.1
skupaj
100
100
Vir:Statistični urad Republike Slovenije
Opomba: Q2 - drugo četrtletje posameznega leta
2.4

199 5
maj
92
381
408
881

1996
maj
89
369
415
873

1997
Q2*
108
364
423
895

1998
Q2
109
358
437
904

10,4
43.2
46.3
100

10.2
42.3
47,5
100

12,1
40.7
47,3
100

12.1
39.6
48,3
100

Izobrazbena sestava prebivalstva

Slovenija se srečuje s problemom neustrezne izobraženosti prebivalstva. Ob zadnjem popisu
prebivalstva leta 1991 je bilo med prebivalstvom starejšim od 15 let še vedno okoli 48% oseb, ki
so imeli končano osnovno šolo ali manj, več kot polovica teh pa je bila starejša od 50 let.
Povprečno število let šolanja odraslih (starejših od 25 let) je na začetku devetdesetih znašalo
9,6 let.
Izobraženost aktivnega prebivalstva je nekoliko ugodnejše od izobraženosti celotnega
prebivalstva. V devetdesetih letih se je delež aktivnega prebivalstva z najnižjo izobrazbo
zmanjševal, kar je predvsem posledica zgodnjega upokojevanja starejših, nižje izobraženih
delavcev in zaposlovanja v povprečju bolj izobraženih mladih.
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Tabela 3: Delovno aktivno prebivalstvo po šolski izobrazbi in spolu, Slovenija, 1993-1998 (%)
199V2 1994/2 1995/2 1996/2 1997/2 1998/2
100,0
1000 100.0 100.0 100.0
SKUPAJ
100.0
4,6
4.7
3.5
3.1
2.8
Nedokončana osnovna šola
4,3
20.1
21.7
21.2
19.5
21.2
20.1
Osnovna šola
3.4
3.0
3.0
3.9
4.2
3.4 '
Enoletna ali dveletna srednja šola (skrajšan proqram)
26.7
26.8
27.9
30.2
30.0
30,1
Dveletna ali triletna srednja šola
28.3
28, G
27.3
27.2
29.0
Štiriletna ali petletna srednia šola
28.5
8.1
7.4
8.0
8.1
7.1
Višja šola
7.7
6.4
7.2
6.9
6.6
6.3
Visoka šola
6.5
1.0
(0.9)
(0.7)
(0.8)
(0.7)
Magisterij, doktorat
(0.9)
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, podatki Ankete o delovni sili.
Primerjava dosežene šolske izobrazbe delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb
kaže, da je izobrazbena struktura delovno aktivnega prebivalstva boljša od izobrazbene
strukture brezposelnih. Kar tretjina brezposelnih je imela le osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo,
med delovno aktivnim prebivalstvom je bilo takšnih slaba četrtina. Dosežena izobrazba je torej
eno ključnih meril pri opredeljevanju položaja na trgu dela.
Tabela 4: Aktivno prebivalstvo, delovno aktivno prebivalstvo in brezposelne osebe po šolski
izobrazbi in spolu, Slovenija, 4. četrtletje 1998, podatki ADS (v %)
Aktivno prebivalstvo

Delovno aktivno
prebivalstvo
M
T
VSI
3,0
3,0
3,1

Brezposelne osebe

ž
VSI
M
Ž
M
VSI
«5.0» «5,4»
«4.6»
Nedokončana osnovna
3,2
3.2
3,2
šcla
18.4
15.8
21,3
Osnovna šola
18,8
21.6
24,5 ' 24,1
25.0
16,5
2.8
4.0
Enoletna ali dvoletna
2,9
«3.9»
4,0
«3.8» «3.6»
(1.6)
(1.4)
srednja šola (skrajšani
programi)
2 9.4
3 6,2
34,9
33.1
31.4
Dveletna ali triletna 29,9
36.3
22.3
21,5
srednja šola
32,1
29,1
26,5
26.0
Štiriletna ali petletna 28,9
26.1
32.3
(22,2)
30,2
srednja šola
5,7
9.7
7.9
10.4
((2.8)) «3.5»
Višja šola
7,5
5,5
Visoka šola
8,1
8,5
7.3
9.0
9,5
((2.8))
7.7
((2.8)) «2,8»
(0 8)
((0.5))
Magisterij, doktorat
(0,8)
((0.5))
(1.0)
(1.1)
100,0
100,0
100,0
SKUPAJ
100.0 100,0 100.0 100.0 100,0 100.0
Vir: Trg dela. Aktivno prebivalstvo, Slovenija, 4. četrtletje 1998, Statistične informacije, 16. marec 1999, št. 82, str.
12, 17, 19, Statistični urad Republike Slovenije.
Opombe:. zelo nenatančna ocena, vendar različna od nič, () manj natančna ocena, (()) nenatančna ocena.
O slabi izobrazbeni strukturi brezposelnih govorijo tudi podatki o registrirani brezposelnosti.
Konec leta 1998 je imela skoraj polovica vseh registrirano brezposelnih oseb (47 %) le /.II. stopnjo izobrazbe. Druga največja skupina so brezposelni s lll.-IV. stopnjo izobrazbe
(27,4 %), sledijo brezposelni s V. stopnjo izobrazbe (21,1 %), najmanj pa je brezposelnih s
VI. in VII. stopnjo izobrazbe, in sicer 4,4 %.
Čeprav je primerjava izobrazbene strukture prebivalstva ali delovne sile med državami
zaradi različnih šolskih sistemov in načinov izobraževanja največkrat mogoča le z
združevanjem posameznih izobrazbenih stopenj i/ skupne, vendarle kažejo na zaostajanje
Slovenije za razvitimi državami tako na srednješolski kot tudi na višje-ali visokošolski ravni.
Delež oseb z višjo ali visoko šolo med prebivalstvom je na primer v letu 1997 v Sloveniji
znašal 13%, v Franciji 19%, Nemčiji 23%, na Nizozemskem 24%, na Švedskem 28% in v
Veltki Britaniji 23%.

poročevalec, št. 85

74

15. december 1999

Tabela 5: Deleži (v %) prebivalstva in zaposlenih s srednjo, višjo in visoko izobrazbo"
4-5 letna srednja šola
4-5-letna srednja, višja in visoka šola
zaposleni
zaposleni
prebivalci
prebivalci
Avstrija
80
66
69
75
Danska
83
54
54
80
Franciia
43
68
46
63
Nemčija
58
59
86
81
Nizozemska
42
73
45
66
Švedska
49
49
79
77
V. Britanija
60
33
32
55
SLOVENIJA
25
43
29
38
Opombe: * Upoštevano prebivalstva in zaposleni oziroma delovno aktivni v starosti 25-64 let
Vir: Povzeto po Nacionalni program izobraževanja odraslih - strokovne podlage, 2. zvezek, str. 118,
preglednica 21.
Vključenost prebivalcev v formalno izobraževanje je v Slovenij razmeroma visoka do 17. leta,
nato pa naglo upada. Delež mladih vključenih je po ocenah v šolskem letu 1997/98 znašala
skoraj 82%. Posledice sorazmerno velikega osipa mladih iz srednješolskega izobraževanja se
kažejo tako na trgu dela kot v samem sistemu izobraževanja. Na eni strani osipniki povečujejo
obseg neizobražene ponudbe delovne sile, na drugi strani pa mladi zasedejo mesta v
izobraževalnih programih za odrasle.
Slabša izobrazbena struktura starejših (zaposlenih ali brezposelnih) pa opozarja tudi na
problem preskromne vključenosti odraslih v izobraževanje in usposabljanje v Sloveniji.
2.5

Brezposelnost

Po hitri rasti števila registrirano brezposelnih v začetku devetdesetih je število registriranih
brezposelnih doseglo vrh oktobra 1993 z 137.257 registriranimi brezposelnimi osebami oziroma
15.3-odstotno stopnji registrirane brezposelnosti. Krivulja rasti števila registrirano brezposelnih
je bila na začetku devetdesetih zelo strma, njena pot navzdol v obdobju gospodarske rasti po
letu 1993 pa je bila zelo počasna.
Tabela 6: Število registrirano brezposelnih oseb in stopnje registrirane brezposelnosti in stopnje
anketne brezposelnosti od 1987 do 1998*
Povprečno Število
registrirano brezposelnih
Povprečna stopnja
registrirane brezposelnosti
(%)
Stopnja anketne
brezposelnosti
Vir: Zavod Republike

1987
15.184
1.S

1988 1989 1990
21 341 28.218 44:623
2.2
2.9
4.7

1991
75 079
8.2

1994
1992 1993
102.593 129.087 127.056
14.4
11.5
14 4

-

-

-

-

-

-

9.1

9.0

1995
121.483
13.9

1996
119.799
13,9

1997
125.189
14.4

1998
126 080
14.5

7.4

7.3

7.1

7.7

Slovenije za zaposlovanje

Stopnja registrirane brezposelnosti je v decembru 1998 znašala 14,6%, povprečna letna
stopnja brezposelnosti v letu 1998 pa je znašala 14.5%, kar je za o, 7 odstotnih točk več kot v
letu 1997. Stopnja brezposelnosti po anketi o delovni sili, ki upošteva metodologijo Mednarodne
organizacije dela (ILO) je bila v Sloveniji vsa leta bistveno nižja od registrirane brezposelnosti.
"Anketna" stopnja je v letu 1993 (podatek za 2. četrtletje) znašala 9,1% in se je znižala na 7,9%
v letu 1998 (povprečje leta) . Po takšni metodologiji je v bilo v letu 1998 77 tisoč oseb
brezposelnih, od tega 42 tisoč moških in 35 tisoč žensk. Vsebinski razlogi za veliko razliko med
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stopnjama brezposelnosti se pojavlja zaradi: (i) sorazmerno zelo razširjenega pogodbenega
dela, neplačanega dela pomagajočih družinskih članov, dela na črno oziroma sive ekonomije;
(ii) vodenja vključenih v javna dela in usposabljanja na delovnem mestu kot še vedno
registrirane brezposelne vse do konca leta 1998. (iii) visok delež dolgotrajno brezposelnih,
starejših in brez poklicne izobrazbe, ki v veliki meri pasivno čakajo na izpolnitev pogojev za
upokojitev.
2.5.1

Struktura registrirane brezposelnosti

Starostna struktura brezposelnih se je v devetdesetih letih močno poslabšala (delež starejših od
40 let se je povečal z 17% v letu 1987 na 46% v letu 1998). Med odpuščenimi presežnimi
delavci so prevladovali starejši in slabše izobraženi, ki imajo hkrati manjše zaposlitvene
možnosti, saj delodajalci pri zaposlovanju dajejo prednost mlajšim in bolje izobraženim osebam.
Priliv starejših presežkov v brezposelnost so, zlasti do leta 1992, zmanjševali ukrepi
predčasnega upokojevanja, medtem ko so se možnosti za tovrstno razreševanje presežkov vkasnejših letih zmanjšale, zato so vse bolj prehajali v odkrito registrirano brezposelnost oziroma
v sistem zavarovanja za primer brezposelnosti.
Delež dolgotrajno brezposelnih se je v devetdesetih letih primerjavi z osemdesetimi podvojil in
presega 60% registriranih brezposelnih. Med dolgotrajno brezposelnimi prevladujejo slabo
izobraženi (54%) in starejši od 40 let (48 %). Dolgotrajna brezposelnost zmanjšuje vrednost
človeškega kapitala, saj znanja in sposobnosti, ki jih ne obnavljamo in posodabljamo, zastarijo.
Z naraščanjem trajanja brezposelnosti se za to zmanjšujejo možnosti brezposelnih za ponovno
zaposlitev, dolgotrajno brezposelni sčasoma postajajo vse težje zaposljivi, brezposelnost pa
preprosto začne ohranjati sama sebe. Nedvomno delež dolgotrajno brezposelnih povečuje tudi
doslej veljavni sistem predčasnega upokojevanja trajno presežnih delavcev t.i. sistem 2 + 3, po
katerem lahko trajno presežni delavci, ki jim manjka do upokojitve (redne ali predčasne) največ
do pet let in preidejo v odprto brezposelnost, uveljavijo denarno nadomestilo za brezposelnost
do izpolnitve pogojev. To pomeni, da lahko ženske že z 48-mi leti in moški s 50-mi leti starosti
preidejo v t.i. čakalnico na upokojitev, to je na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
Trenutno je med brezposelnimi več kot 16 tisoč takih oseb, med prejemniki denarnega
nadomestila pa ta skupina predstavlja skoraj polovico vseh upravičencev. Visok delež
dolgotrajno brezposelnih je torej postal eden od dejavnikov, ki močno zaostrujejo strukturni vidik
brezposelnosti in zmanjšuje možnosti učinkovitega odpravljanja strukturnih neskladij med
ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.
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Slika 4: Značilne skupine registrirano brezposelnih v Sloveniji

—•— Slari do 26 let
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—•— Stari nad 40 let
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Vir podatkov: Zavod Republika Slovenije za zaposlovanje
Opomba: ' Deleži posameznih kategorij brezposelnih so izračunani od povprečne brezposelnosti, razen deležev brezposelnih nad 1
leto in stanh nad 40 ret, ki so izračunani po stanju konec leta.
Pretežno strukturni značaj brezposelnosti potrjuje tudi izobrazbena struktura brezposelnih. Z
hitro rastjo števila brezposelnih v devetdesetih letih so sicer vse stopnje izobrazbe beležile hitro
rast števila brezposelnih. Problematičen pa je predvsem visok delež brezposelnih brez temeljne
poklicne izobrazbe (s I. in II. stopnjo izobrazbe), ki se je v zadnjih letih ustalil okoli 47% vseh
registriranih brezposelnih. Zaposlitvene možnosti prav te kategorije brezposelnih pa so
najslabše (razmerje med prijavljenimi prostimi delovnimi mesti in številom brezposelnih je
najslabše prav za to kategorijo brezposelnih).
Tabela 7: Značilne skupine dolgotrajno brezposelnih (nad 1 leto) v Sloveniji
Deleži v % od vseh brezposelnih nad 1 leto
Leto

Vsi nad 1
leto

Ženske

Iskalci 1. S l-ll. st. S lll-V.
zaposl.
izob.
st. izob.

dec. 94
16,4
76.660
45,5
dec. 95
47,4
17,0
74.846
dec. 96
67.012
48,8
16,9
dec. 97
16,7
76.586
49,3
15,7
79.058
50,0
dec. 98
Vir podatkov Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

51,0
52,4
53,5
58,5
51,4

45,1
43,8
43,1
38.3
44,8

Nad 40 let
S VI-VII.
Nad 40 let s l-ll st.
st. izob.
izob.
.
_3j?
3,8
43,4
24,9
,A5
3.2
47,8
26,7
3,8
55,0
29,8

Brezposelnost v Sloveniji ima pretežno strukturni značaj, čeprav je brezposelnost do neke mere
tudi posledica premajhnega povpraševanja. Strukturni vidiki brezposelnosti se nanašajo tako na
izobrazbena, poklicna in regionalna neskladja, zaostruje pa jih že omenjen problem dolgotrajne
brezposelnosti in velike brezposelnosti v starostnih skupinah 40-55 let. Skromna regionalna
mobilnost delovne sile zahteva iskanje rešitev na ravni regij. Ovire za večjo regionalno
mobilnost, ki so ob tradicionalno slovenski navezanosti na določeno okolje (dom, družino)
povezani tudi s problemov skromnega javnega stanovanjskega sklada, poprivatizacijske
lastniške strukture stanovanjskega sklada in neizkoriščenosti privatnega stanovanjskega
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sklada, namreč ni možno hitro odpraviti. Verjetno pa bi spodbujanje večje regionalne mobilnosti
pripeljalo tudi do neželjenih posledic v smislu nadaljnje depopulacije že tako demografsko
ogroženih področij. Na pomenu dobivajo ukrepi, s katerimi je v okviru politike zaposlovanja
mogoče učinkovito odpravljati aktualna neskladja med ponudbo in povpraševanjem ter
odpravljati zelo velik obseg dolgotrajne brezposelnosti. Za minimiziranje frikcijske
brezposelnosti je pomembno povečanje učinkovitosti pretoka informacij med delodajalci in
tistimi, ki delo iščejo (ob državni mreži še razvoj privatnih agencij za zaposlovanje). Na drugi
strani pa so za rast zaposlenosti nujno potrebni tudi ukrepi za spodbujanje nastajanja novih
delovnih mest (spodbujanje nastajanja in razvoja novih podjetij) in povečanje fleksibilnosti trga
dela. ,'
Tabela 8: Potrebe po delavcih in registrirano brezposelne osebe v Sloveniji po stopnji izobrazbe
od leta 1993 do 1998
1994
1993
1995
Potrebe Brezposelni Potrebe Brezposelni Potrebe Brezposelni
Ml
45.1
26.1
30.9
46,1
33,7
46.6
lll+IV
27.4
33,8
28,6
36 J.
26,9
36,5
V
21,4
19.8
18,5
21,8
17,8
21,9
VI
2J>
6,2
6,6 ....
2,9
2J
. 6,0
vn+vm
9.7
2,0
7,8
1.9
8,5
1.8
Skupai (%)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1997
1996
1998 .
Stopnja izobrazbe
Potrebe Brezposelni Potrebe Brezposelni Potrebe Brezposelni
l+ll
32,6
47,1
36,7
46,8
32,5
46,9
lll+IV
34 J
28,1
34,8
31,1
28,1
27.7
V
17,9
20,4
17,4
20,6
17,5
20,9
VI
2,8
6,1
6,1
2,7
5,6
2.7
VII+VIII
8,7
9,3
1.8
9,6
1.9
1.7
100,0
Skupai (%)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Vir podatkov Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Stopnja izobrazbe

2.5.2

Brezposelnost - razmerje med spoloma

Brezposelnost žensk, ki v začetnem tranzicijskem obdobju v Sloveniji ni predstavljala posebej
velikega problema, se še naprej povečuje. Delež žensk med registriranimi brezposelnimi je
junija 1998 že presegel 50%. Stopnja registrirane brezposelnosti žensk, ki je od aprila 1996
stalno višja od brezposelnosti moških je sedaj okoli 15,5% (moški 13,5%). Stopnja anketne
brezposelnosti je s 7,1% v letu 1997 narasla na 7,7% v letu 1998. Trend višje stopnje anketne
brezposelnosti žensk (7,7%) od stopnje anketne brezposelnosti moških (7,6%) se nadaljuje. V
letu 1997 je bila stopnja anketne brezposelnosti za ženske 7,2% in za moške 7,0%.
Zaskrbljujoča pa je tudi visoka stopnja brezposelnih mladih (okoli 18%), zlasti žensk (okoli
19%). Ženske so podzastopane v menedžerskih strukturah in podjetništvu. Problem
brezposelnosti žensk se kaže tudi na regionalnih ravneh. Stopnja brezposelnosti žensk vztrajno
narašča v vseh regijah in v večini že presega stopnjo brezposelnosti moških. V letu 1998 se je
brezposelnost žensk najbolj povečala v posavski, koroški in savinjski regiji, največji delež žensk
med brezposelnimi pa ima obalno-kraška regija (56%). Razdelitev delovno aktivnega
prebivalstva po glavnih poklicnih skupinah standardne klasifikacije poklicev kaže, da je bil v
četrletju od julija do septembra 1998 najvišji delež žensk med uradniki (69,3%) in poklici za
preprosta dela (64,9%), in najnižji med poklici za neindustrijski način dela (7%).
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2.5.3

Regionalna porazdelitev brezposelnosti

Obdobje tranzicijskega prestrukturiranja je na regionalnem nivoju potekalo različno. To se je
seveda odrazilo tudi v regijski porazdelitvi brezposelnosti. Močno so bile prizadete zlasti
podravska regija, Prekmurje in celjska regija. V okviru teh regij so bila najbolj prizadeta mestna
okolja z velikim deležem industrijskih dejavnosti, ki so jih tranzicijski procesi najbolj prizadeli.
Problem Prekmurja je zlasti povezan z dejstvom, da ima to področje še vedno vvlik delež
kmetijskih dejavnosti in da so možnosti za prezaposlovanje v industrijske ali storitvene
dejavnosti majhne, da bi absorbirale priliv delovne sile iz kmetijstva oziroma podeželja. Problem
brezposelnosti v pomurski regiji pa zaostruje dejstvo, da je v regiji okoli 58% brezposelnih brez
temeljne poklicne izobrazbe. Slika 5 kaže dele Slovenije, ki imajo nadpovprečne stopnje
brezposelnosti.
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Slika 5:

Registrirana stopnja brezposelnosti, 1998
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Registered unemployment rate, 1998
(national average 14.5%)
I
□
I
I

<8%
>= 8% and <11%
>= 11% and < 14.5%
>= 14.5% and < 18.5%
>= 18.5%

Source: SMARS, NEO, SORS
Author: Janja Pečar, IMAD

Precejšne razlike med posameznimi deli Slovenije lahko ponazorimo tudi z Številom
brezposelnih oseb na prosto delovno mesto. Razdelitev Slovenije po območnih enotah Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje kaže, da so najvišje stopnje brezposelnosti prav v
območnih enotah, kjer je na voljo najmanj prostih delovnih mest, kar kaže na nižje
gospodarske aktivnosti v teh regijah.
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Tabela 9: Število brezposelnih oseb na prosto delovno mesto in stopnja registrirane stopnje
brezposelnosti po območnih enotah Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (povprečje
1998)
Stopnja registrirane
brezposelnosti
17.7
11,1
12,4
11.5
22
18.5
9.7
10.5
15.6
13.4
14.5

Območna enota

Brezposelna oseba na prosto
delovno mesto
Celje
14.5
Koper
6,3
Kranj
9.7
7.7
Liubliana
Maribor
15.5
Murska Sobota
25
7.4
Nova Gorica
Novo mesto
6.9
Sevnica
12
12.4
Velenje
SLO VENI j A
10.6
Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
2.5.4

Brezposelnost težje zaposljivih oseb

Zaposlovanje invalidov v Sloveniji v zadnjih letih upada, brezposelnost pa narašča. Delež
invalidov med brezposelnimi je ob koncu decembra 1998 znašal 9,8% (ob koncu decembra
1997 je znašal 8,5%, medtem ko je ob koncu leta 1992 znašal 4,02%), kar kaže, da so invalidi
na trgu dela marginalizirani. Zlasti velik upad zaposlovanja invalidov ugotavljamo na običajnem
trgu dela in ga pripisujemo zmanjševanju delovnih mest in prehodu oseb v brezposelnost (leta
1998 je bilo 1.631 novih brezposelnih invalidov), deloma pa naraščanju števila zaposlenih v
invalidskih podjetjih (število zaposlenih invalidov se je povečalo za 859 oseb). Tako je bilo v
začetku leta 1998 12.528 brezposelnih invalidov.
Slika 6: Registrirana brezposelnost invalidov v Sloveniji v obdobju 1992 do 1998
14.000
12.000
10.000
št. berzposelnih
invalidov

8.000
6.000
2.000

|□Registrirani brezposelni invalidi

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Populacija invalidov ima v povprečju nižjo stopnjo dosežene izobrazbe kot ostali in je tudi zato
na trgu dela manj konkurenčna. Za programe poklicnega usposabljanja ne kaže večjega
zanimanja, kar je v največji meri posledica razmeroma ugodnih nadomestil in pomoči iz
naslova invalidnosti. Ta slednja ugotovitev je značilna za delovne in vojaške invalide za ostale
kategorije oseb, ki so prizadete od rojstva, pa ta ugotovitev ne velja.
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Zaradi nizke stopnje usposobljenosti in omejenega vključevanja v izobraževanje je zaposlitvena
in poklicna mobilnost invalidov majhna. Ohranitev delovnih mest temelji na zaščitnih ukrepih
pred odpuščanjem, kar povzroča pri delodajalcih zavračevalna stališča do invalidov. Tudi
delovna razmerja so urejena preveč togo, zato se delodajalci pogosto srečujejo s problemom
presežnih delavcev, ki jih ne morejo odpustiti, kar povzroča prekomerne stroške poslovanja in
znižanje konkurenčne sposobnosti podjetja.
Zaposlovanje invalidov v invalidskih podjetij postaja v zadnjem obdobju največja možnost
pridobitve dela za invalide.Ta podjetja so se prilagodila tržnim zakonitostim, zato postajajo
integrativni način zaposlovanja invalidov. \/ Sloveniji imamo trenutno 125 invalidskih podjetij.
Socialni transferji za namene poklicne rehabilitacije in zaposlovanja invalidov niso v zadostni
meri usklajeni s stopnjo ugotovljene invalidnosti. To je posledica neenotnih instrumentov
ugotavljanja invalidnosti, kijih je potrebno poenotiti.
Razviti je potrebno kvotni sistem zaposlovanja in kvotni sistem spodbujanja usposabljanja
invalidov in posebni sistem institucij za usposabljanje in izobraževanje invalidov.
2.6

Razvoj podjetništva

Podjetništvo je eden ključnih generatorjev gospodarske rasti in zaposlovanja. V EU mala in
srednja podjetja zaposlujejo 66% vseh zaposlenih in dosegajo 56% v deležu celotnega
prihodka. V Sloveniji je od leta 1990 število malih in srednjih podjetij hitro naraščalo in se je po
deležu v celotnem številu podjetij že zelo približalo povprečju v EU.
Tabela 10: Število zaposlenih v gospodarskih družbah glede na velikost gospodarskih družb'
Gospodarske
1997
1996
1998
družbe
majhne
103.223
106. 766
114.356
77.974
srednje
81315
83.437
velike
270 173
268.173
263.423
skupaj
451.234
462.373
461 092
samostojni
108.952
n.p
podjetniki in pri
njih zaposleni
Opomba: zaradi sprememb vrednostnih kriterijev za razvrstitev gospodarskih družb, medletne primerjave ne kažejo
prave slike
Vir: Statistični podatki iz bilance stanja in uspeha, Agencija za plačilni promet
Majhne gospodarske družbe so v letu 1998 zaposlovale 114.356 delavcev. Čeprav se je skupno
število zaposlenih v gospodarskih družbah v letu 1998 zmanjšalo, se je le-ta v malih družbah
povečala za 15.5%. Kljub temu pa je povprečno število zaposlenih u malih podjetjih z
zaposlenimi znašalo samo 3,2 delavca - skoraj tretjina malih podjetjih namreč nima zaposlenih,
kar 93.3% vseh malih družb pa ima zaposlenih manj kot 10 delavcev.
V segment malega gospodarstva pa lahko prištevamo tudi samostojne podjetnike in pri njih
zaposlene delavce - teh je bilo po podatkih Davčne uprave v letu 1997 64.304. Zaposlenost pri
samostojnih podjetnikih je nizka: dosega le nekaj več kot ~ zaposlenega na nosilca dejavnosti.
Vendar pa je skupno število zaposlenih in nosilcev dejavnosti v letu 1997 znašal 108.952 in je v
letu 1997 celo nekoliko presegalo število zaposlenih v malih družbah.
Mednarodne primerjave kažejo (študija Svetovne banke), da na tem področju Slovenija zaostaja
za dinamičnimi gospodarstvi zaradi slabo razvitega podpornega okolja za podjetništvo: (i)
dostopa do finančnih virov in informacij; (ii)nestimulativne zakonodaje in administrativnih
postopkov; (Hi) pomanjkanja ponudbe lokacij in infrastrukture; in (iv) pomanjkanja znanja in

poročevalec, št. 85

82

15. december 1999

izobraževalnih ter razvojnih institucij.
S sprejetjem Zakona o malem gospodarstvu in Strategije razvoja malega gospodarstva je
država vzpodbudila tudi razvoj instrumentov in podpornih institucij za pospeševanje podjetništva
in rast malih ter srednjih podjetij. V okviru politike zaposlovanje je pomembna usmeritev
vzpodbujanje podjetništva in samozaposlovanja. V sedmih letih je v okviru tega programa
nastalo preko 20.000 samozaposlitvenih enot. Evalvacije kažejo, da pomemben, del novo
nastalih enot kaže tudi potenciale rasti, saj po dveh do treh letih zaposlujejo v povprečju 2- 3
zaposlene oz. po treh letih do 5 delavcev.
Na področju izgrajevanja podpornega okolja za podjetništvo in razvoj malega gospodarstva, so
bili narejeni prvi koraki pri vzpostavljanju mreže lokalnih in regionalnih pospeševalnih centrov za
malo gospodarstvo in programom vzpodbujanja lokalnih zaposlitvenih iniciativ. Vendar pa
dosedanja stopnja razvitosti teh institucij še ne nudi mednarodno primerljivih storitev malemu
gospodarstvu, zato je potrebna njena nadaljnja okrepitev.
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3.

Primerjava osnovnih kazalcev stanja na trgu dela v Sloveniji in EU

Mednarodna primerjava nekaterih osnovnih kazalcev stanja na trgu dela in sektorske strukture
zaposlenosti v Sloveniji z EU kaže na podobnost problemov in nakazuje na možnosti
nadaljnjega razvoja storitvenega sektorja in rasti zaposlenosti v tem sektorju. Stopnja
brezposelnosti v EU je v letu 1998 v povprečju znašala 10,2% in je bila višja kot v Sloveniji, kjer
je lani znašala 7,9%. Primerjava stopenj aktivnosti in delovne aktivnosti prebivalstva u starosti
od 15-64 let kaže, da Slovenija presega povprečno stopnjo aktivnosti in stopnjo delovne
aktivnosti v EU predvsem zaradi visokih stopenj aktivnosti žensk. V primerjavi strukture delovno
aktivnega prebivalstva pa močno izstopa visok delež pomagajočih družinskih članov in različnih
drugih neformalnih oblik dela, ki zmanjšujejo socialne stroške tranzicije in na nek način "lepšajo"
sliko stanja na trgu dela.
Slovenija kljub naraščanju fleksibilnosti trga dela še vedno zaostaja za EU po nekaterih merilih
fleksibilnosti trga dela. Predvsem zaostaja po odstotku zaposlenih z delovnim časom skrajšim
od polnega. V EU je odstotek zaposlenih s krajšim delovnim časom od polnega leta 1997
znašal 16,2%, v Slovenije je v letu 1997 8,2% in v letu 1998 pa 7,3%. Med državami z najvišjo
stopnjo se uvrščajo Nizozemska z 38%, Danskem z 22,2%, Švedska z 24,5% jn Velika Britanija
z 24,9%. Z naraščanjem zaposlovanja za določen čas pa je odstotek zaposlenih za določen čas
v Sloveniji lani že dosegel 14,4%, v letu 1997 pa je bilo v EU za določen čas zaposlenih v
povprečju 12,2% zaposlenih. Vendar so razlike znotraj EU velike: v Belgiji je namreč za določen
čas zaposlenih le 6,3% zaposlenih, v Španiji pa 33,6%.
Tabela 11: Osnovni kazalci na trgu dela v letu 1997 (v %)
spodnja
zgornja
EU
Vf:vŽ;|
meja
meja
Stopnjp aktivnosti'
58.4
82.3
67,8

Slovenija

Stopnja delovne aktivnosti'

60,5

48,6

77,5

65,4

Stopnja brezposelnosti

10,6

3,7

20.B

7,4

Stopnja brezposelnosti mladih

21

6,7

3 8.8

17,4

Delež dolgotrajno brezposelnih

49

27,2

82,3

55,1

4,6

37.9

8.2

2,1

33,6

Delež zaposlenih s krajšim delovnim 16,9
časom od polnega (v %)
Pogodbeno delo (v % zaposlenih)
12,2

,

70,6

10,9

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, letno poroiilo1998; Statistični urad Republike Slovenije, po metodologiji
nacionalnih računov - ocena Urad Za makroekonomske analize in razvoj 1997 za Slovenijo, Employment & Europe on Social furtd,
Employment in Europe 1998, European Commission.
Opomba:'Stopnja delovne aktivnosti so delovno aktivni med delovno sposobno prebivalstvo (15-64 let) po anketi delovni sile
Stopnja delovne aktivnosti je bila v letu 1997 v EU 60,5%, kar je v primerjavi z Slovenijo, kjer
stopnja v letu 1998 predstavljala 65,4%, nižja, razlike se seveda pojavljajo med posameznimi
državami. Največjo stopnjo ima Nizozemska 66,7%, Avstrija 69,9%, Švedska 69,5%. V Sloveniji
beležimo visoke stopnje aktivnosti in delovne aktivnosti predvsem zaradi visoke stopnje delovne
aktivnosti žensk, ki je med višjimi u Evropi. Po mednarodno primerljivih podatkih iz anket o
delovni sili je stopnja aktivnosti moških nekoliko pod povprečjem EU, višjo stopnjo aktivnosti
žensk kot Slovenija pa imajo le skandinavske države in Velika Britanija. Razlika med stopnjami
aktivnosti in delovne aktivnosti žensk in moških je v Sloveniji manjša kot v povprečju v EU.
Stopnja delovne aktivnosti mladih starih med 15 in 24 let je v EU v obdobju med letom 1985 1997 upadala približno za 2 odstotni točki na leto, kar je posledica vse daljše udeležbe mladih v
osnovnem šolanju in izobraževanju. Stopnja delovne aktivnosti mladih se med državami
razlikuje od 24,4% v Franciji k 69,4% na Danskem, kar je razlika 45 odstotnih točk. V povprečju
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pa znaša v EU 36%, kar predstavlja približno enako stopnjo kot v Sloveniji, kjer je le ta 37%.
Zaradi množičnega zgodnjega upokojevanja na začetku devetdesetih let je stopnja aktivnosti
prebivalstva starejšega od 50 let v Sloveniji zelo nizka. Povprečna stopnja delovne aktivnosti
starejših od 55 let v EU je znašala v letu 1997 35,9%, pri čemer izstopajo tri države članice, ki
imajo bistveno višjo stopnjo delovne aktivnosti tega dela prebivalstva (Švedska ima 61,8%,
Danska 52,2% in Velika Britanija 48,5%). V Sloveniji merimo stopnjo delovne aktivnosti skupine
ljudi stare od 50-64 let. V letu 1998 je le-ta znašala 37,4%.
V primerjavi z drugimi evropskimi državami stopnja anketne brezposelnosti v Sloveniji ni visoka.
Višje stopnje anketne brezposelnosti imajo na Madžarskem, v Belgiji, v Nemčiji, na Irskem, v
Franciji ter na Poljskem. Nižjo stopnjo anketne brezposelnosti kot Slovenija, pa imajo med
drugim v Luksemburgu, na Češkem, v Avstriji, na Danskem ter v Veliki Britaniji. Mednarodna
primerjava anketnih stopenj brezposelnosti je predstavljena na sliki 8.
Slika 7: Stopnje anketne (ILO) brezposelnosti - mednarodna primerjava*
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Vir: OECO Quaterly Labour Force Statistics, Number 4 1998; Statistični urad Republike Slovenije
Opomba:' Podatki se nanašajo na 3. četrtletje 1998, razen za Veliko Britanijo (2. četrtletje 1998) in Češko, Madžarsko in Poljsko
(1997).
Podobnost problemov na trgu dela v Sloveniji in v EU pa se kaže tudi v brezposelnosti mladih in
močni prisotnosti dolgotrajne brezposelnosti. Stopnja mladinske anketne brezposelnosti (15 do
24 let) je v letu 1998 znova pričela naraščati in je znašala 18,2% (v letu 1997 je znašala
17,4%), medtem ko je v EU ta stopnja znašala v letu 1997 21,2. Med najvišjimi v Evropi je imela
stopnjo brezposelnosti Španija 39,1% in Italija 33% in države z nižjimi stopnjami od povprečja:
Danska 8,3%, Luksemburg 7,7%, Nizozemska 9,2%, 6,7% Avstrija 6,7%. Leta 1998 je bilo v
Sloveniji več kot 56,7% brezposelnih po anketi o delovni sili dolgotrajno brezposelnih (več kot
eno leto). V EU je bil ta delež leta 1997 49%, najvišji delež dolgotrajno brezposelnih pa je imela
Grčija (82,3%), najnižja pa sta bila deleža dolgotrajno brezposelnih na Danskem (27,2%) in
Finskem 29,6%.
V devetdesetih letih so spremembe v gospodarstvu privedle do bistvenih sprememb v sektorski
strukturi zaposlenosti. Delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih se je povečal s 40% v letu
1987 na 53.9% v letu 1998. Najbolj se je povečala zaposlenost na področju finančnega
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posredništva. Druge storitvene dejavnosti so porasle v manjšem obsegu, sledijo pa si promet,
skladiščenje in zveze, poslovanje z nepremičninami, izobraževanje, zdravstvo in socialno
varstvo in druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti.
Kljub krepitvi storitvenega sektorja v Sloveniji v zadnjih letih Slovenija po deležu aktivnega
prebivalstva zaposlenega v storitvenem sektorju zaostaja za razvitimi državami. V nekaterih
razvitejših državah ta delež presega 70%, nekoliko višji kot v Sloveniji je tudi v dveh najmanj
razvitih državah Evropske unije (Grčija, Portugalska), kjer ta delež znaša okoli 55%. Na
podobno mesto pa se Slovenija uvršča tudi glede na delež zaposlenih i/ storitvenem sektorju v
celotnem prebivalstvu (stopnja zagotavljanja storitev), kjer se Slovenija z okoli 21% nahaja na
približno enakem mestu. Najvišji deleže v državah Evropske unije presegajo 30% (Danska,
Nizozemska, Velika Britanija), kar kaže na nadaljnje možnosti za zaposlovanje v storitvenem
sektorju v Sloveniji.
Rast zaposlenosti v prihodnjih letih bo v veliki meri odvisna od razvoja storitvenih dejavnosti
oziroma naraščanja delovnih mest v tem sektorju, vendar pa je razvoj predvsem storitev v veliki
meri vezan tudi na razvoj in posodobljenje slovenskih predelovalnih dejavnosti.
Politika zaposlovanja v EU pomembno prispevajo k kreiranju zaposlovanja na področju t. i.
socialne ekonomije z sofinanciranjem delovnih mest v storitvenem sektorju, ki so namenjena
težje zaposljivim ciljnim skupinam brezposelnim (starejši, invalidi, ..) To omogočajo z
preusmeritvijo pasivnih k aktivnim programov, prestrukturiranjem javnih izdatkov, spodbujanjem
partnerstva med zasebnim in javnih kapitalom. Na tem področju Slovenija še zaostaja, glede
upoštevaje strukture brezposelnosti pa brez večjega posega na to področje brezposelnosti ne
bo mogoče bistveno zmanjšati.
Slika 8: Razmerje med aktivnim prebivalstvom in delovno sposobnim prebivalstvom v starostni
skupini (15-64 let) po posameznih sektorjih dejavnosti.
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razvoj, za EU: Emp!oyment Rates Report 1998, europa.eu.int/comm
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4. Pregled usmerjenosti politik, ki sooblikujejo razvoj trga dela

Makroekonomska politika je z zniževanjem inflacije in obrestnih mer ter politiko približno
uravnoteženih javnih financ skušala vzpostavljati ustrezno makroekonomsko okolje za
investicije in razvoj. Prehod v tržno gospodarstvo in izguba jugoslovanskih trgov je povzročila
pojav množične brezposelnosti na trgu dela in pokazala na neučinkovitost poslovanja velikega
dela gospodarstva. Državne pomoči so bile pretežno usmerjene v sanacijo in prestrukturiranje
panog, ki so pomembne z vidika ohranjanja delovnih mest. Socialno vzdržnost prehoda v tržno
gospodarstva pa je država skušala ohranjati z dokaj široko postavljenim sistemom socialnih
transferov prebivalstvu.
Ključna pomanjkljivost dosedanjih politik je pomanjkanje njihove medsebojne povezanosti in
skupne usmerjenosti v povečevanje zaposlenosti.
4.1

Državne pomoči

Iz prvega letnega poročila o državnih pomočeh v Sloveniji za leti 1997 in 1998, ki je bilo za EU
pripravljeno junija letos, je razvidno, da so državne pomoči v letu 1998 znašate okoli 3.5% bruto
domačega proizvoda. Primerjava obsega državnih pomoči v razmerju do bruto domačega
proizvoda v Sloveniji in v EU kaže, da je Slovenija bolj nagnjena k državnemu intervenizmu kot
države EU. To je z vidika tranzicijskih problemov slovenskega gospodarstva tudi razumljivo,
deloma pa je tudi posledica odločitev sprejetih že v preteklih letih. Vendar pa primerjava obsega
državnih pomoči na zaposlenega in na dodano vrednost po dejavnostih opozarja na kritično
točko razvoja: problem nizke dodane vrednosti na zaposlenega. Problem bo v prihodnjih letih
potrebno razreševati z ne selektivnim spodbujanjem tehnološkega razvoja in vlaganjem ter
spodbujanjem vlaganj v človeške vire, ki bosta lahko prinesla rast tako zaposlenosti kot tudi
dodane vrednosti.
Omenjeno poročilo je pokazalo, da ima Slovenija nekaj državnih pomoči, ki po pravilih EU niso
zaželene ali pa so po namenu celo prepovedane. Te pomoči bo morala Slovenija opustiti in
preoblikovati. Na drugi strani pa je v preteklih letih zelo malo pomoči dodeljevala po regionalnih
kriterijih. S sprejetjem regionalizacije in ustreznih zakonskih podlag bo za skladnejši regionalni
razvoj več državnih pomoči potrebno namenjati tudi po regionalnih kriterijih.
V letu 1996 je bila sprejeta Strategija povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske
industrije, ki je opredelila ključna področja in horizontalne programe za povečevanje
konkurenčnosti (i) posodobitev industrije, usmerjeno zlasti v programsko in tehnološko prenovo
podjetij; (ii) spodbujanje razvoja malih, in srednjih podjetij; (iii) spodbujanje naložb in
internacionalizacije podjetij; (iv) spodbujanje razvoja človeških virov. Dejansko pa se je ta
strategija začela uresničevati skozi programe gospodarskih ministrstev udejanjati šele v letu
1999.
4.1.1

Spodbujanje tehnološkega razvoja

Pomemben vzrok izgubljanja konkurenčnosti slovenskih predelovalnih dejavnosti na tujih trgih
in s tem tudi delovnih mest, je tudi nizka razvojno-tehnološka zahtevnost izdelkov in proizvodnih
procesov. V letu 1996 so v povprečju slovenske predelovalne dejavnosti zaostajale za ravnijo
dodane vrednosti na zaposlenega v EU za 2.5- do 5.1-krat. Največje so razlike v proizvodnji
kovin, najmanj pa zaostajajo prehrambena industrija, tisk in založništvo ter kemična industrija.
Zaostajanje je seveda povezano z zaostajanjem Slovenije po višini vlaganj v raziskave in razvoj
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oziroma kaže na problem usmerjenosti teh vlaganj, kakor tudi pomanjkljivega investiranja v
razvoj človeških virov.
Razvojna politika na področju spodbujanja tehnološkega razvoja je usmerjena v posredna
vlaganja v znanstveno in neposredno spodbujanje tehnološkega razvoja s subvencijami v
raziskovalno dejavnost in tehnološki razvoj namenjenim podjetjem.
Osnovni mehanizmi, ki zajemajo tako posredne kot neposredne oblike spodbujanja
tehnološkega razvoja so spodbujanje znanstvene raziskovalne dejavnosti z zagotavljanjem
ustreznega znanja in kadrov tudi za potrebe gospodarstva, neposredna pomoč gospodarstvu, ki
vzpostavljajo lastne razvojne enote ali razvojne inštitute z lastnimi kadri, neposredne subvencije
tehnološko usmerjenim razvojnim projektom v gospodarstvu, podpora infrastrukturnim in
skupnim projektom (tehnološki parki, tehnološko-razvojni centri), podpora sektorskim razvojnim
politikam v obliki ciljnih raziskovalnih programov, spodbujanjem mednarodnega sodelovanja
slovenskega gospodarstva.
Analize učinkovitosti in usmerjanja sredstev razvojnih spodbud kažejo zlasti na dve pomembni
usmeritvi: (i) dosežena je dokaj visoka raven vlaganj v znanstveno in temeljno raziskovalno
dejavnost, kjer Slovenija le malenkostno zaostaja v mednarodni primerjavi, potrebna pa so
bistveno večja vlaganja v tehnološko posodobitev in razvoj ter uvajanje novih tehnologij v
podjetjih; (ii) večji poudarek je potrebno dati zaposlovanju in usposabljanju razvojnega kadra v
podjetjih in vzpostavljanje razvojnih jeder ter tehnoloških centrov, v smislu partnerstva med
univerzo in inštituti ter podjetji za prenos raziskovalnih dosežkov v prakso.
4.1.2

Spodbujanje razvoja malih in srednjih podjetij

Dolgoročno največje možnosti za povečevanje konkurenčne sposobnosti gospodarstva so v
razvoju novih tržno usmerjenih podjetij, hitro rastočih malih in srednjih podjetjih v vseh sektorjih.
Razvoj teh podjetij ima lahko velik zaposlitven potencial, zmanjšuje sedanjo prevlado
neučinkovitih velikih podjetij, izrablja tržne niše na domačih in tujih trgih in omogoča pospešeno
uvajanje tehnoloških in inovacijskih dosežkov.
Razvojna politika je usmerjana v ustvarjanje ustreznega makro ekonomskega okolja, ki bo
omogočalo pospešen razvoj malih in srednjih podjetij. Instrumenti spodbujanja so usmerjeni
zlasti v zagotavljanje dostopa do ugodnih finančnih virov, informacij in znanja za razvoj
podjetništva ter vzpostavljanje podpornih institucij na vseh nivojih.
Koncept vzpostavljanja podpornih institucij temelji na integralnem in usklajenem delovanjem
Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem in Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo
ter Sklada za razvoj malega gospodarstva na eni strani, Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ter Ministrstva za znanost in tehnologijo
na drugi strani pri vzpostavljanju in krepitvi pospeševalne mreže. V letu 1998 je bilo v
pospeševalni mreži pet regionalnih podjetniških centrov in šestindvajset lokalnih podjetniških
centrov oziroma iniciativ.
Razvoj mreže poteka po principu od spodaj navzgor, saj se podjetniški centri razvijajo iz lokalnih
iniciativ, ki so nastale s povezovanjem lokalnih akterjev (občin, obrtnih in gospodarskih zbornic,
območnih enot zavoda za zaposlovanje, izobraževalnih organizacij in podjetnikov). Prav tako pa
poizkušamo usmerjati razvoj podjetniških centrov od zgoraj navzdol s ciljem enakomernega
razvoja podjetniških centrov na vsem področju Slovenije, združevanjem resursov in poenotenih
kriterijev pospeševalne dejavnosti.
Vzporedno z razvojem mreže pospeševalnih centrov poteka tudi razvoj mreže regionalnih
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garancijskih skladov, katerih nosilci so regionalni podjetniški centri, ki bodo zagotavljali finančno
podporo razvojnim programom, oziroma omogočili lažji dostop do finančnih virov. V letu 1997
sta začela delovati dva pilotska regionalna garancijska sklada, v letu 1998 je bilo podprtih že
pet. Za učinkovito delovanje mreže in njen nadaljnji razvoj je povezan z razvojem
informacijskega sistema, ki bo omogočil poenostavitev komunikacije med mrežo, in
vključevanja v sodelovanje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za
ekonomske odnose in razvoj in Ministrstvo za gospodarske dejavnosti.
Usmeritve, ki izhajajo iz analize učinkovitosti dosedanjih vlaganj in ovir za pospešen razvoj
malih in srednjih podjetij so zlasti naslednje: (i) odpravljanje administrativnih ovir za
ustanavljanje in razvoj novih podjetij, deregulacija in prilagajanje zakonodaje; (ii) sistemske
spodbude za rast perspektivnih malih in srednjih podjetij, usmerjene zlasti v tehnološki razvoj,
usposabljanje managementa in internacionalizacije podjetij (iii) krepitev in povezovanje
podpornih institucij za pospeševanje razvoja malih in srednjih podjetij na regionalni in lokalni
ravni, (iv) spodbujanje povezovanja podjetij in razvoja poslovne infrastrukture; (v) podpora
uvajanju sistemov kakovosti.
4.1.3

Spodbujanje naložb in internacionalizacije podjetij

Z začetkom gradnje infrastrukturnih (predvsem prometne infrastrukture) objektov leta 1994 je
država pomembno spodbudila investicijsko aktivnost in pomembno prispevala k hitri rasti naložb
in povečevanja deleža bruto naložb v osnovna sredstva v bruto domačem proizvodu. Čeprav je
investicijska aktivnost v drugi polovici devetdesetih let oživela tudi v podjetniškem sektorju, pa
ostaja država skupaj s podjetji v državni lasti najpomembnejši investitor. Kot problem pa se tudi
vse bolj izpostavlja premajhna učinkovitost investicij, ki je povezana s pogosto strukturo
investicij (infrastruktura z dolgoročnejšim in odloženim učinkom na gospodarsko rast,
premajhna vlaganja v opremo in stroje, tehnologijo).
Zaradi pozitivnih razvojnih učinkov neposrednih tujih investicij in naraščajočega pomena tujih investicij
pri nas je zaskrbljujoč skromen priliv tujih neposrednih investicij v letu 1998.
Glavni razlogi za skromne tuje neposredne naložbe v Slovenijo, če pustimo ob strani majhnost
slovenskega trga, ki bo vedno važna, vendar s članstvom v EU zmanjšana ovira za ("greenfield") TNN.
so predvsem štirje: (i) Nedokončana tranzicija v smislu nedokončanega pravnega okvira ekonomskega
delovanja in diskriminacije v korist določenih kategorij podjetij. Ta povečuje stroške vzpostavljanja in
delovanja podjetja v najširšem smislu, (ii) Problemi z zagotovitvijo poslovnih prostorov za poslovno,
predvsem proizvodno aktivnost, (iii) Privatizirana podjetja očitno še niso v večji meri pristopila k
vsestranskem prestrukturiranju svojih dejavnosti, saj bi to v veliko večji meri kot doslej vodilo v iskanje
strateških tujih partnerjev, (iv) Nekateri ukrepi, ki ob deklarativnem podpiranju TNN nasploh izražajo
negativen odnos do posameznih konkretnih primerov projektov TNN.
Osnutek Programa Vlade za spodbujanje tujih neposrednih investicij za leto 2000, ki je bil
pripravljen v letu 1999, si zadaja za cilj (i) uveljaviti ukrepe, ki bodo na kratek rok izboljšali
konkurenčnost Slovenije kot lokacije za TNN, (ii) pripraviti ustrezen program nadaljnjega
izboljševanja administrativnega in regulativnega okvira za TNN in (iii) pripraviti strateške
usmeritve za delo vlade na področju spodbujanja TNN. Prioriteta programa je uveljavitev
ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti Slovenije kot lokacije za TNN ter institucionalna ureditev
spodbujanja TNN, točneje: (i) prilagoditi obstoječe sisteme gospodarskih spodbud tako, da
bodo dostopne novim tujim investitorjem in primerljive s Sloveniji konkurenčnimi državami; (ii)
ustanoviti državno podjetja za upravljanje z industrijskimi conami in pa zadolžiti podjetja v
večinski lasti države, ki imajo na voljo ustrezne prostorske potenciale, da vzpostavijo
mednarodno konkurenčno ponudbo zemljišč za domače in tuje investitorje; (iii) pomoč lokalnim
skupnostim pri vzpostavitvi industrijskih parkov na področju:
sofinanciranja izgradnje
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infrastrukture, poenostavitve administrativnih postopkov, trženja v tujini, dodatnih lastnih virov
lokalnih skupnosti za investiranje v industrijske cone in izobraževanja kadrov za upravljanje
industrijskih parkov; (iv) vzpostaviti institucijo za spodbujanje TNN z jasnim zakonskim
mandatom, strokovnim nadzorom delovanja ter ustreznimi kadrovskimi in proračunskimi viri.
Pomembne usmeritve, ki izhajajo iz analize učinkovitosti dosedanjih pomoči, so v/ krepitvi
aktivnosti za privabljanje neposrednih tujih investicij in v razvoju programov za pospeševanje
internacionalizacije slovenskega gospodarstva, v smislu naložb in skupnih nastopov podjetij na
tretjih trgih ter spodbujanju dvosmernega prenosa znanja in razvoja produktov.
4.1.4

Regionalna politika

Številne teoretične in empirične raziskave kažejo, da je bil tradicionalni sistem pospeševanja
skladnejšega regionalnega razvoja v Sloveniji do leta 1990 premalo učinkovit, pa tudi sistem
pospeševanja demografsko ogroženih območij po letu 1990 ni ustrezen, saj v tem času ni prišlo
do izboljšanja ekonomskih in demografskih razmer na teh območjih.
Tudi v evropskih državah v devetdesetih letih ugotavljamo nezadostnost tradicionalne
regionalne politike in njenih instrumentov. Nova regionalna politika je celovitejša, daje poudarek
novim problemom (pomanjkanje podjetniške iniciative, inovacij, specifičnega znanja za trženje,
med regionalnem pristopu in mednarodnih povezav).
Razloge za neenakomerni ekonomski in socialni razvoj regij v Sloveniji najdemo predvsem v/
slabo razviti razvojni infrastrukturi. Razvoj povezav med akterji na lokalni ravni je povezan z
lokalno organiziranostjo v Sloveniji. Kljub začetkom nastajanj razvojnih koalicij, ki bi naj prevzele
vodenja posameznih regij, zaenkrat še ne prispevajo k zmanjševanju regijskih neskladij, kar je
tudi pričakovano, saj je na podlagi mednarodnih primerjav lahko ugotovimo, da od pričetka
vzpostavljanja koalicij do vidnih rezultatov na področju razvoja preteče najmanj pet do deset let.
Po drugi strani je veliko število občin, ki so majhne in v večini primerih brez ekonomskega
potenciala in strokovnega potenciala.
Večino instrumentov uvedenih za zmanjševanje regijskih neskladij v preteklih letih, lahko
strnemo v:
»

•
•
•
•

kapitalni transferji iz državnega proračuna preko Sklada za regionalni razvoj in ohranitev
poseljenosti slovenskega podeželja, predvsem z ugodnimi krediti in garancijami bančnim
kreditom,
transferi iz državnega proračuna in Ekološkega sklada, kot tudi Phare programa in drugih
virov za investicije v lokalno infrastrukturo,
transferi iz državnega proračuna lokalnim skupnostim, ki niso zbrale dovolj svojih prihodkov,
transferi iz državnega proračuna in Phare programa za pomoč proti naravnim nesrečam
(potres v Posočju),
aktivna politika zaposlovanja, med katerimi programi sta bila dva programa financirana s
Phare sredstvi.

Pomemben napredek na tem področju predstavlja sprejem Zakona o skladnem regionalnem
razvoju, ki podaja splošen okvir za implementacijo regionalne strukturne politike in definira
pogoje za pomoč regijam z večjimi razlikami v razvoju, kakor tudi razvija potreben institucionalni
okvir, ki je potreben za koordinacijo sektorskih politik na nacionalni in regijski ravni.
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4.2

Politika zaposlovanja

V začetku devetdesetih let so kot posledica velikih strukturnih sprememb v gospodarstvu, ki so
povzročile strukturne spremembe na trgu dela, nastali novi programi aktivne politike
zaposlovanja. Pospeševali so umik delovne sile s trga delovne sile (sofinanciranje dokupov
delovne dobe; do leta 1993) in pospeševali povpraševanje po delovni sili (sofinanciranje novih
delovnih mest, pospeševanje podjetništva in samozaposlovanja, pospeševanje zaposlovanja
invalidnih oseb, sofinanciranje razreševanja presežnih delavcev) in v veliki meri izvajali
programe izobraževanja in usposabljanja.
Novela zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št.
69/98), ki je stopila v veljavo 24.oktobra lani, prinesla vrsto novosti, med drugim imajo aktivni
ukrepi politike zaposlovanja prednost pred pasivnimi ukrepi. Spremembe so usmerjene zlasti v
odpravo pomanjkljivosti in slabosti sistema zavarovanja za primer brezposelnosti, na katere so
že dalj časa opozarjali tako domači kot tudi tuji strokovnjaki (Svetovna banka, OECD, Phare). Z
novelo zakona so tako natančneje določeni pogoji, pod katerimi lahko posameznik pridobi
status brezposelne osebe. Poleg tega se vzpodbuja brezposelne osebe k njihovemu
aktivnejšemu iskanju in vključevanju v novo zaposlitev, kar sodi med prizadevanja za
preprečevanje pasivizacije brezposelnih oseb in njihovo postopno drsenje v zanko dolgotrajne
brezposelnosti in revščine. Posameznik se mora namreč zavedati, da lahko z nepretrganim
učenjem in usposabljanjem ter skrbjo za lastni poklicni razvoj sam bistveno prispeva k
povečanju svoje socialne varnosti. Vključitev v program aktivne politike zaposlovanja, ki ga
predvideva zaposlitveni načrt, sodi po novem med pravice brezposelne osebe.
Za te namene je bilo leta 1992 namenjenih 1,3% BDP, v letu 1993 je delež znašal 1,2%,
kasneje pa je ta delež padal in dosegel leta 1997 le še okoli 0,3% BDP. Sredstva za denarna
nadomestila in pomoči so v letu 1992 dosegla preko 0,8% BDP, v letu 1993 pa je ta delež
znašal 1,2% BDP. Kasneje se je delež zmanjševal in dosegel leta 1997 podoben delež kot v
letu 1992. Vendar je potrebno upoštevati dejstvo, da je bilo v tem letu cca 24.000 manj
brezposelnih kot leta 1992.
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Slika 9: Razmerje med aktivnimi in pasivnimi deleži izdatkov za zaposlovanje (sredstva
obsegajo programe aktivne politike zaposlovanja in sredstva sistema za primer brezposelnosti
opredeljene v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti)

Vir: Zaključni računi proračuna Republike Slovenije v posameznih letih
Opombe: Med sredstva za aktivno politiko zaposlovanja prištevamo tudi sredstva Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
Glede na to, da se je v/ vsem preteklem obdobju število udeležencev v aktivnih programih iz vrst
brezposelnih kljub relativno manjšim sredstvom ves čas povečevalo in da se je povečeval delež
izhodov v zaposlitev, lahko ugotovimo, da se je učinkovitost programov ves čas povečevala in
da bo možno nadaljnje izboljšanje razmerja med pasivnimi in aktivnimi programi izboljšati le ob
dejstvu da se ponovno zagotovi povečanje deleža BDP namenjenega izvajanju aktivnih
programov od 0,4 % v letu 1998 na raven iz leta 1992.
Trenutni sistem aktivne politike zaposlovanja ni v zadostni meri zasnovan na aktivni vlogi
socialnih partnerjev in je še vedno pretežno financiran iz državnega proračuna. Razvoj
socialnega partnerstva je pomemben na vseh nivojih tako državnem kot lokalnem in
podjetniškem.
4.3

Spodbujanje vseživljenskega učenja

4.3.1 Izobraževanje in usposabljanje ter razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja
V začetku osemdesetih let je v Jugoslaviji potekala reforma izobraževanja, ki je bila usmerjena
predvsem na srednješolsko izobraževanje. Tako imenovano usmerjeno izobraževanje je
izhajalo s stališča, da morajo vse izobraževalne poti voditi k določenemu poklicu. Temeljna
ideja, ki je bila podlaga tem rešitvam, je bilo zmanjševanje kulturnih in socialnih razlik med
tradicionalno gimnazijo in poklicnimi šolami ter vzdrževanje stalnega stika med šolami in trgom
dela. To naj bi mladim omogočalo večje možnosti zaposlovanja po končanem šolanju. Splošno
in poklicno izobraževanje na srednješolski ravni je bilo poenoteno in vse srednje šole so imele
nalogo, da pripravijo učence za določen poklic. Srednje šole so uresničevale standardni
program splošnega izobraževanja u prvem letniku (v štiriletnih programih tudi v drugem letniku),
zatem pa so bile vsebine izobraževanja usmerjene v pridobivanje posameznih spretnosti.
Odpravljen je bil prejšnji sistem vajeništva. Skoraj vse izobraževalne dejavnosti so potekale v
šoli, dijaki so nekajkrat opravljali prakso predvsem v podjetjih, kjer bi se lahko po končanem
šolanju zaposlili. Programi so bili sorazmerno prehodni; dijaki, ki so končali kateri koli štiriletni
program so se lahko vpisali na eno od fakultet ali katero drugo visoko šolo. Kljub temu so
načrtovalci tega sistema pričakovali, da bo približno 80 % mladih s končano srednjo šolo začelo
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delati. Usmerjeno izobraževanje je doživljalo ostre kritike že ob začetnem vpeljevanju, še
posebej pa potem, ko ni izpolnilo pričakovanj.
Razprave o izobraževalnem sistemu, ki so se začele s kritikami usmerjenega izobraževanja, so
se nadaljevale v začetku devetdesetih let in so bile usmerjene v oblikovanje novega
izobraževalnega sistema in nujnih reformnih ukrepov. Novi koncept izobraževanja je leta 1995
objavilo Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo in šport v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju
v Republiki Sloveniji. Bela knjiga je temeljni dokument za vsebinske in zakonodajne spremembe
v sistemu izobraževanja mladine in odraslih. V dokumentu so navedene vse bistvene
značilnosti novega sistema, prednostni potek in dinamika vpeljave sprememb. Eno temeljnih
izhodišč je postopnost, ki naj bi zagotovila, da bodo šole bolj pripravljene na spremembe, tako
da bodo le-te bolj učinkovite in bo čim manj nepredvidenih negativnih učinkov. Med drugimi je
potrebno področje poklicnega in strokovnega izobraževanja moramo zasnovati tako, da
zagotavlja osnovo za nadaljnje poklicno in strokovno izobraževanje, usposabljanje in
vseživljensko učenje. Temeljno poklicno in strokovno izobraževanje mladih in odraslih mora biti
povezano. Razvoj certifikatnega sistema kot ogrodja poklicnega in strokovnega izobraževanja
odraslih. Zagotovitev primerljivosti slovenskega poklicnega in strokovnega izobraževanja s
sistemi v Evropski uniji, in sicer glede na standarde znanj, organizacijo in zagotavljanje
izobraževanja itd. Večji poudarek je treba nameniti izmenjavi informacij in mednarodnemu
sodelovanju.
Poleg splošnih značilnostih prenove sistema izobraževanja v Sloveniji je za poklicno in
strokovno izobraževanje pomembno še naslednje:
V poklicnem in strokovnem izobraževanju se morajo bolj učinkovito zrcaliti potrebe trga dela,
spremembe v svetu dela in razvoj gospodarstva. Učenje in delo je treba tesneje povezati z
razvijanjem novih oblik poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki dajejo večji pomen
praktičnemu usposabljanju (vajeništvo, višje strokovne šole), stalnemu prilagajanju
kurikuluma in sodelovanju socialnih partnerjev pri oblikovanju politike poklicnega in
strokovnega izobraževanja in načrtovanju njegove vsebine. Struktura poklicnega in
strokovnega izobraževanja postaja veliko bolj raznolika tudi zaradi različnih poti, ki vodijo do
iste poklicne kvalifikacije. Vsi ti vidiki morajo poenostaviti prehod od učenja k delu.
Poklicno in strokovno izobraževanje mora postati še bolj primerljivo z evropskimi sistemi
(standardi znanja, praktično usposabljanje, sodelovanje delodajalcev, mednarodno
sodelovanje šol, mednarodne izmenjave, itd). Vse to je bistvenega pomena za
konkurenčnost naše države na evropskem trgu dela.
4.3.2 Izobraževanje in usposabljanje odraslih
Večina ukrepov in spodbud za razvoj izobraževanja odraslih je doslej potekala na državni ravni
in je bila namenjena
izboljšanju kakovosti delovne sile in odpravljanju neustrezne
usposobljenosti delovne sile z ukrepi aktivne politike zaposlovanja, prenavljanju sistema
izobraževanja odraslih in vključevanju spodbud in ukrepov za izobraževanje odraslih tudi v
zakonodajo na drugih področjih.
Politika izobraževanja odraslih, ki jo Ministrstvo za šolstvo in šport uveljavlja od začetka
devetdesetih let zajema pospeševanje vlaganja v razvoj in sistemsko urejanje izobraževanja
odraslih in odpira poti za uveljavljanje koncepcije in strategije vseživljenskega učenja, in to kljub
oviram, ki jih postavlja stara miselnost, da lahko šolanje mladih zadosti večini potreb po
izobraževanju za vse človekove vloge, in kljub odporom tradicionalnega izobraževalnega okolja
do sprememb, ki jih prinaša uresničevanje pravice vseh do vseživljenskega učenja
Implementacijo izobraževanja in usposabljanja odraslih lahko sledimo s programsko ponudbo in
organizacijsko infrastrukturo, kakor tudi s financiranjem programov. Analize so pokazale, da je
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bila dosedanja programska ponudba usmerjena v največji meri strokovnemu izpopolnjevanju in
usposabljanju in veliko manj programom za pridobitev izobrazbe. V programski ponudbi je zelo
malo splošnega, neformalnega, zunajšolskega izobraževanja, kakor tudi skromno ponudbo
programov za prekvalifikacijo in dokvalifikacijo. Na drugi strani pa ostaja veliko nezasedenih
mest na objavljenih programih Ministrstva za šolstvo in šport za pridobitev srednješolske
izobrazbe. Pomanjkanje zasledimo tudi v uporabi novih možnosti izobraževanja (npr. učenje na
daljavo) in uporabo alternativnih modelov učenja in poučevanja.
Mreža organizacij je sorazmerno dobro razvita, vendar je neenakomerno ozemeljsko razpršena,
kakor tudi programi, primanjkuje medinstitucionalnega povezovanja med organizacijami.
Premajhen je tudi poudarek na razvoju specializiranih ustanov.
4.3.3 Spodbujanje razvoja človeških virov
V smislu tehnoloških sprememb gospodarstva za doseganje večjih dodanih vrednosti na
zaposlenega, ljudi niso v dovoljšni meri usposobljeni za sledenje tem spremembam. Tako
analiza za pripravo strategije povečevanja konkurenčne sposobnosti gospodarstva potrjuje, da
je eden glavnih vzrokov nizke dodane vrednosti na zaposlenega nizka stopnja izobrazbe in
usposobljenosti tako vodstvenega kot tudi tehničnega in strokovnega kadra za obvladovanje in
razvoj podjetij v spremenjenih pogojih. Izpostavljeno je zlasti pomanjkanje znanja in kadrov na
področju strateškega vodenja in srednjega managementa za poslovno, tehnološko in izdelčnotržno posodobitev.
Spodbujanje razvoja človeških virov se je do zdaj v veliki meri odvijalo v okviru aktivne politike
zaposlovanja. Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve je usmerilo aktivno politiko
zaposlovanja med drugimi programi tudi v investicije v razvoj človeških virov in programe
usposabljanja brezposelnih in programe prekvalifikacije in dokvalifikacije, ki se izvajajo tudi v
sodelovanju z Ministrstvom za malo gospodarstvo in turizem. Razvoj človeških virov zagotavlja
tudi Ministrstvo za znanost in tehnologijo, ki spodbuja mlade raziskovalce in sofinancira stroške
raziskovalne razvojne dejavnosti. J
Spodbujanje razvoja človeških virov se izvaja po posameznih resorjih, vendar ugotavljamo, dapri obstoječih programih ni skupno zastavljene politike, prepoznavanje potreb na trgu in jasno
usmerjenih ciljev.
Socialni partnerji imajo v drugih državah pomembno vlogo pri spodbujanju razvoja
izobraževanja zaposlenih in brezposelnih. Izobraževanje in usposabljanje financirajo različni
socialni partnerji in lokalne skupnosti, podobno moramo razmisliti v Sloveniji, ki mora razvijati
programe in možnosti aktivnega sodelovanja pri vlaganju v človeške vire vseh socialnih
partnerjev.
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5.

Ključni problemi na slovenskem trgu dela

Čeprav je stanje na trgu dela pogosto zrcalo dogajanj v gospodarstvu, demografskih gibanj in
socialnega razvoja in so tudi problemi med seboj vzročno in posledično povezani, v
nadaljevanju izpostavljamo predvsem probleme na trgu dela. V uvod pa je potrebno navesti tudi
naslednje druge dejavnike, ki vplivajo na trg dela: tehnološko in razvojno zaostajanje industrije,
razvojno zaostajanje sektorja storitev, zaostajanje v produktivnosti in kakovosti izdelkov,
nezadostna profitabilnosl izdelkov in podjetij, slabša usposobljenost zaposlenih in managerjev
za poslovanje v globalnem gospodarstvu, nedokončano lastninjene in pomanjkanje ugodnih
priložnosti za vlaganje. Izhajajoč iz prikaza stanja in primerjave nekaterih kazalnikov stanja na
trgu dela v Sloveniji z EU lahko na kratko rečemo, da stanje na trgu dela v Sloveniji pogojujejo
naslednji dejavniki in problemi:
• velika izobrazbena, poklicna in regionalna neskladja,
• velika dolgotrajna brezposelnost,
• velik obseg brezposelnih v t. i. rizičnih skupinah, kot so npr. starejši od 45 let, osebe z
zmanjšano stopnjo zaposljivosti zaradi zdravstvenih in drugih razlogov, invalidi itd. Delež teh
skupin predstavlja skoraj polovico brezposelnih.
« previsok priliv nekvalificirane delovne sile iz šolskega sistema, kot posledica velikega obsega
izpada iz sistema poklicnega izobraževanja,
f
• veli'< obseg zaposlovanja in dela na črno,
• pomanjkanje ustreznih institucij, ki bi v zadostnem obsegu omogočale sodobne pristope na
področju usposabljanja in preusposabljanja delovne sile,
• nezadostna vključenost odraslih v programe izobraževanja in usposabljanja,
• prevelike ovire za nastanek in razvoj malih in srednjih podjetij,
• prevlada pasivnih ukrepov (več sredstev za pasivne kot aktivne ukrepe),
• premajhna angažiranost vseh socialnih partnerjev pri razreševanju problema brezposelnosti
• pomanjkanje programov in spodbujanje za razvoj socialne ekonomije.
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6.

Strategija zaposlovanja v obdobju 2000- 2006

6.1

Širši makroekonomski okvir gospodarskega razvoja in trga dela

Rast zaposlenosti bo odvisna od ustvarjanja domačih pogojev za pospešen gospodarski razvoj,
uspešnosti vključevanja v EU in dogajanj v mednarodnem okolju, še posebej pa gospodarskega
razvoja v državah EU, kjer je slovensko gospodarstvo že v zadnjih letih prodalo okoli 65%
svojega izvoza. Gospodarski razvoj in s tem povezano tudi zaposlovanje in dogajanje na trgu
dela pa ne bodo odvisni samo od pripravljenosti Slovenije za vstop, ampak tudi od
pripravljenosti EU za širitev notranjega trga.
Mednarodne institucije (Mednarodni denarni sklad, Organizacija za ekonomsko sodelovanje in
razvoj, Evropska komisija) in številki ekonomski inštituti napovedujejo že v letu 2000 ponovno
bolj živahno gospodarsko rast, ki se je v letu 1998 in 1999 v svetu (pa tudi pri nas) nekoliko
upočasnila. Po ocenah združenja evropskih inštitutov za napovedovanje gospodarskih gibanj
naj bi gospodarska rast v obdobju 2001-2006 v sedanji EU znašala okoli 2.5%, kar pomeni
nadaljevanje sorazmerno dinamične rasti tudi v prihodnjih letih.
Razvoj Slovenije bo v prihodnjih letih zaznamovan s procesom približevanja standardom EU.
Osnovni makroekonomski cilji ekonomske politike pa bodo ob prilagajanju standardom EU in
nadaljnjem zniževanju inflacije pospešena gospodarska rast, ki bi aktivni politiki zaposlovanja
omogočila tudi rast zaposlenosti, zmanjševanje zaostanka v gospodarski razvitosti in povečanje
splošne blaginje prebivalstva. Pozitivni ciljni razvojni scenarij razvoja Slovenije, ki ga pripravlja
Urad za makroekonomske analize in razvoj, predpostavlja uspešno približevanje v EU, polno
pravno članstvo Slovenije v letu 2003, izgradnjo učinkovitega institucionalnega okvira oziroma
uspešno izpeljane zastavljene reforme, ki bi prispevale k povečanju učinkovitosti domačih
investicij in večji vlogi tujih neposrednih investicij. Uspešno vključevanje, uresničitev
predpostavk oziroma uspešen preboj na višjo raven mednarodne konkurenčnosti bi Sloveniji
predvidoma prineslo pospešitev gospodarske rasti v prihodnji letih.
Politika zaposlovanja v Sloveniji bo ob upoštevanju nacionalnih posebnosti že v obdobju pred
vstopom sledila usmeritvam skupne politike zaposlovanja v EU, ki bodo s polnopravnim
članstvom postale obvezujoče. Skupna politika zaposlovanja ob zagotavljanju stabilnega
makroekonomskega okolja temelji na štirih stebrih in 22 usmeritvah, ki so prikazane v tabeli v
prilogi. Ukrepi se bodo letno dopolnjevali na podlagi sprotnega sistema spremljanja in
vrednotenja njenih učinkov.
6.2

Izhodišča strategije zaposlovanja

Stanje na trga dela se spreminja z gospodarski, demografskim in socialnim razvojem. Politika
zaposlovanja s svojimi ukrepi vpliva na prilagajanje udeležencev na trgu novim dejavnikov in
izzivom v okolju. Strateške usmeritve strategije zaposlovanja izhajajo iz okvirjev strategije
gospodarskega razvoja Slovenije, upoštevane pa so tudi usmeritve že sprejetih razvojnih
programov za posamezna področja (šolstvo, regionalni razvoj...) in skupne ocene stanja na
trgu dela v Sloveniji, ki ga je Slovenija pripravila v sodelovanju z Evropsko komisijo.
Učinkovitost politike zaposlovanja in uresničevanje strategije zaposlovanja bomo lahko
zagotavljali ob upoštevanju vsaj naslednjih faktoijev:
• z aktiviranjem in povezovanjem politik gospodarskih in drugih resorjev s politiko zaposlovanja
» z državnimi ukrepi in usmeritvami, ki bodo usmerjeni na aktivno politiko zaposlovanja, saj bo
le-ta največ pripomogla k večji zaposljivosti prebivalstva, posebej še v pogojih demografsko
starajoče se družbe
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• z izboljšanim in izpolnjenim sistemom infrastrukture delovanja mrež institucij, ki izvajajo
posamezne programe, tako na nacionalnem kot tudi na regionalnem in lokalnem nivoju.
• in zagotavljanjem sprotnega sistema spremljanja ter primernih in poglobljenih evalvacij.

6. 3

Strateški cilji razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006

Strateški cilji razvoja trga dela in zaposlovanja v Sloveniji v obdobju 2000-2006 so naslednji:
1) dvig izobrazbene ravni delovne sile
2) zmanjšanje frikcijske brezposelnosti in zmanjševanje strukturnih neskladij, ki bi se kazalo v
zmanjšanju deleža dolgotrajno brezposelnih (na okoli 40%) in deleža brezposelnih brez
temeljne poklicne izobrazbe (na okoli 25%),
3) zagotovitev vključenosti v aktivne programe za vse brezposelne, ki v času 6 mesecev po
nastopu brezposelnosti niso našli nove zaposlitve,
4)zmanjševanje regijskih neskladij na trgu dela,
5) rast zaposlenosti, ki bo v povprečju v obdobju 2000-2006 presegala 1% letno, ob pospešeni
gospodarski rasti, kar bo omogočilo zmanjšanje stopnje brezposelnosti na okoli 6% po
mednarodni metodologiji oziroma registrirano stopnjo na okoli 9% do leta 2006,
6) zmanjševanje obsega dela in zaposlovanja na črno.
Za doseganje prvega cilja bo potrebno še izboljšati sisteme posredovanja dela in povečanje
stopnje zaposljivosti zaposlenih in brezposelnih. Pri oblikovanju spodbud za povečanje
udeležbe zaposlenih in brezposelnih in pri programov usposabljanja in preusposabljanja bomo
izboljšali sodelovanje z delodajalci, spodbujali večjo kakovost pri izvajanju programov in
povečali število vključenih v programe. Prioritetno bodo v programe usposabljanja vključeni
brezposelni brez temeljne poklicne izobrazbe. Država pa bo bolj kot doslej spodbujala
delodajalce za večje vlaganje v izobraževanje zaposlenih in večje vključevanje v izobraževanje
in usposabljanje vseh zaposlenih in k ustvarjanju novih delovnih mest, ki bodo zagotavljala
možnosti za uporabo in nadaljnje razvijanje znanja in usposobljenosti in s tem vsestranski razvoj
človeških potencialov in njihovo optimalno uporabo.
Za uresničevanje drugega cilja bomo ob ukrepih za uresničevanje prvega in drugega cilja razvili
še posebne programe za zagotavljanje socialne vključenosti za brezposelne s težjimi
omejitvami pri zaposlovanju in druge posebne skupine prebivalstva
Za preusmeritev politike zaposlovanja od pasivne k aktivni je nujno, da se ponovno
postopno poveča obseg sredstev za aktivno politiko zaposlovanja (na okoli 1,2% bruto
domačega proizvoda). Del sredstev za povečanje proračunskih izdatkov za aktivno politiko
zaposlovanja bi v prihodnjih letih lahko našli v predvidenem zmanjšanju obsega potrebnih
sredstev za pokrivanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti. Osnovo za takšen zasuk
predstavlja Novela Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti iz leta
1998, ki uvaja restriktivno politiko na področju pasivnih pravic brezposelnih in omogoča večji
obseg programov aktivne politike zaposlovanja.
Za rast zaposlenosti in zmanjšanje brezposelnosti v prihodnjih letih v Sloveniji ne bo
zadostovala zgolj bolj aktivna politika zaposlovanja (več aktivnih programov zaposlovanja
vključno s programi javnih del). Cilj bo uresničljiv lef če bomo uspeli ustvariti spodbudno okolje
za nastajanje novih in rast malih in srednjih podjetij, hitrejšo rast podjetniških investicij (domačih
in neposrednih tujih investicij), hitrejši tehnološki razvoj in večja vlaganja v človeški kapital. S
takšnim pristopom pa problem brezposelnosti in politika zaposlovanja nista več pretežno v
domeni Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, temveč sta pri prisotna pri oblikovanju
vseh ukrepov ekonomske politike, ki jih sprejema Vlada. Hkrati pa reševanje problema
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brezposelnosti ni več zgolj v domeni Vlade, temveč v rokah vseh socialnih partnerjev bodisi na
nacionalni bodisi na regionalnih ravneh.
Rast zaposlenosti bo dosegljiva le ob stabilni gospodarski rasti, ki bo temeljila na
pospeševanju tehnološke prenove industrije, povečanih investicijah v znanje in
inovativnost, oblikovanju podjetniških mrež, pospeševanju podjetništva, oblikovanju
spodbudnega okolja za investicije (domače in tuje neposredne investicije), spodbujanju
rasti malih in srednjih podjetij, razvoja storitvenih dejavnosti in podjetniški prenovi podeželja.
Država bo ob vzpostavljanju ustreznega institucionalnega okvirja tudi povečevala število
vključenih v javna dela in programov kreiranja zaposlitev za dolgotrajno brezposelne, ki bodo
namenjeni predvsem težje zaposljivim skupinam brezposelnih.
Urad za gospodarsko promocijo in tuje investicije je za to v letu 1999 pripravil ukrepe za
spodbujanje tujih investicij. Ukrepi bodo usmerjeni:
» sistemske ukrepe za spodbujanje investicij in naložb (davčne ugodnosti, ugodni viri za
financiranje naložb, stimuliranje reinvestiranja,...)
* izboljšanje stanja konkurenčnosti države kot lokacije za tuje neposredne investicije
(odpravljanja ovir v zakonodaji in poenostavitev administrativnih postopkov, zmanjševanje
stroškov delovne sile, odpravljanje ovir pri najemu oz.nakupu zemljišč, odsotnost davčnih in
finančnih spodbud)
spodbujanje marketinških aktivnosti slovenskih izvoznikov (vzpodbujanje posamičnega in
skupnega nastopa podjetij na novih trgih, sofinanciranje izvedbe tržnih raziskav na ciljnih trgih,
skupna promocij, ...).
Ob takšnem scenariju bo možno realizirati rast zaposlenosti in uresničevanje drugih ciljev v
skladu s priloženo projekcijo v prilogi.

6. 4

Prioritetni ukrepi za doseganje strateških ciljev do leta 2006

Pri obravnavanju politike zaposlovanja je seveda potrebno, razen zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti, upoštevati celovit vpliv delovno pravne zakonodaje. V
širšem pomenu je kot zakonodajne okvire delovnega prava potrebno upoštevati in obravnavati
tako še vedno veljavne zakone: zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, zakon o
stavki in zakon o delovnih razmerjih (nov predlog zakona je v postopku sprejemanja), sprejeto
pred osamosvojitvijo Republike Slovenije, kot tudi novo sprejete zakone o sodelovanju delavcev
pri upravljanju, o reprezentativnosti sindikatov, o delovnih in socialnih sodiščih, o inšpekciji dela
in zakon o varnosti in zdravju pri delu, ter zakon, ki je v postopku sprejemanja v parlamentu: ter
zakon o kolektivnih pogodbah. Pripravljajo se tudi novi pravni okvirji za zaposlovanje tujcev, ki
bodo, kakor tudi vsi drugi predlagani zakoni in spremembe prilagojeni in primerljivi z Evropsko
zakonodajo.
Nivo socialnega dialoga na vseh nivojih še ne omogoča uspešne modernizacije dela, ki mora v
prvi vrsti vplivati na razvoj podjetij in podjetniške klime in še posebej produktivnosti ter socialne
varnosti zaposlenih. Vlada je parlamentu predstavila nov zakon o delovnih razmerjih, ki je zdaj v
postopku sprejemanja. Vlada pričakuje, da bo novi zakon s poenostavitvijo postopkov
najemanja in odpuščanja pripomogel k večji prožnosti v delovnih razmerjih, poleg tega pa je v
njem implicirana tudi omejitev uporabe pogodb za določen čas. Zakon vsebuje tudi posebne
dodatne poenostavitve najemanja in odpuščanja za male delodajalce.
Ugodnejše pogoje na trgu dela in za politiko zaposlovanja pomeni tudi odpravljanje
zaposlovanja na črno, ki vpliva na izgubo državnih prihodkov, povečuje odliv za različne oblike
socialnih transferov prebivalstvu, povečuje obremenitev davkoplačevalcev in ruši pravno kulturo
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in varnost družbe. Negativne posledice zaposlovanja na črno se tako za delojemalce in
delodajalce, kakor tudi varnost ljudi in okolja odpravljajo s Programom odkrivanja in
preprečevanja dela in zaposlovanja na črno, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije v letu
1997, kakor bo tudi sprejet zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki je trenutno v
drugi obravnavi v državnem zboru.
Ob tem je potrebno pojasniti, da navedeni predpisi predstavljajo splošen sistem delovnega
prava, ki pa je v specifikah reševanja določenih vprašanj, tako s področja individualnega kot
tudi kolektivnega delovnega prava, dopolnjen s številnimi posebnimi rešitvami v zakonih za
posamezne dejavnosti. V zvezi s tem je potrebno posebej poudariti obstoj posebnosti zakonskih
rešitev za zaposlene v državnih organih, kot tudi v zdravstvu, šolstvu, kulturi, prometu ipd.
Ključne usmeritve uresničevanja strateških ciljev sledijo globalnim usmeritvam evropske
zaposlovalne politike, zato bodo prioritetne naloge na področju uresničevanja politike
zaposlovanja naslednje:
DVIG IZOBRAZBENE RAVNI IN ZNIŽEVANJE STRUKTURNEGA NESKLADJA NA TRGU DELA
Cilj na tem področju je dvig izobrazbene ravni prebivalstva tako da bo delež aktivnega
prebivalstva brez dokončane poklicne šole padel pod 25%. Zato bomo:
> Razširili in izboljšali ponudbo programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in
njihove kvalitete glede na potrebe trga s ciljem zmanjšanja strukturnega neskladja in dviga
izobrazbene ravni
> Povečali število izobraževalnih mest namenjenih odraslim
> Razvili in razširili programe osebnostnega razvoja z elementi predpoklicnega izobraževanja
in usposabljanja za ciljno skupino mladih s posebnimi potrebami
> Dogradili in prilagodili dualni sistem za brezposelne oziroma odrasle in povečati število
brezposelnih vključenih v to obliko izobraževanja
ZNIŽEVANJE OSIPA
Zmanjšali bomo število osipnikov iz poklicnega, srednjega in visokega šolstva, ter delež mladih,
ki po osnovni šoli ne nadaljujejo šolanje, tako da bo delež tistih mladih, ki ne pridobijo poklicne
izobrazbe padel pod 5%.
To bomo zagotovili z:
> izboljšanjem programov izobraževanja in zagotovitvijo njihovega prestrukturiranja, da bodo
programi izobraževanja povezani s potrebami na trgu dela
P zagotovitvijo ustreznejšega sistem poklicnega svetovanja in učne pomoči mladim s
težavami pri učenju
> z krepitvijo dualnega sistema izobraževanja
IZBOLJŠANJE POLOŽAJA MLADIH NA TRGU DELA
Olajšali bomo prehod med šolo in delom in s tem zagotovili, da trajanje brezposelnosti mladih
ne bo daljše od največ 6 mesecev.
Razvili bomo nove instrumente za pospeševanje zaposlovanje mladih (usposabljanjem za
uspešen nastop na trgu dela, s kreiranjem delovnih mest, spodbujali delodajalce, da bodo
razvijali dualni sistem izobraževanja in programe usposabljanje na delovnem mestu, nadaljnje
vključevanjem v programe javnih del, z animiranjem delodajalcev za sodelovanje pri
štipendiranju, poklicnem izobraževanju in usposabljanju mladih in z razvijanjem podjetniške
ustvarjalnosti mladih.
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AKTIVNO REŠEVANJE BREZPOSELNOSTI
Znižali bomo obseg dolgotrajne brezposelnosti, tako da so prepolovil delež dolgotrajno
brezposelnih.To bomo zagotovili z uvajanjem doslednega aktivnega pristopa, tako, da
bomo:
> Razširili mrežo svetovalcev za izdelavo zaposlitvenih načrtov in spremljanje njihove
realizacije tako, da bomo ob svetovalcih v javni službi, razvili še mrežo zasebnih agencij,
> Pri brezposelnih povečali stopnjo aktivnega iskanja zaposlitve oziroma vključenosti v
programe aktivne politike zaposlovanja, s pomočjo programov osveščanja, nadzora in
sankcioniranja in s tem približati stopnji registrirane in ILO brezposelnosti (LFS),
> Povečali obseg sredstev za aktivno politiko zaposlovanja, tako da bo BDP namenjen temu
področju primerljiv z poprečjem EU ter preusmerili sedanje razmerje med sredstvi
namenjenimi za aktivne in pasivne ukrepe, v povečanje deleža za aktivne ukrepe s hkratnim
postopnim zniževanjem za pasivne ukrepe. To bomo dosegali z restriktivnim pristopom na
področju obsega in višine pasivnih pravic in s pomočjo promocije pomena in prednosti
aktivnih programov pri razreševanju problema brezposelnosti,
> Zagotovili vključitev prejemnikov denarnega nadomestila v zaposlitvene ali aktivne
programe najkasneje v dveh mesecih o nastopu brezposelnosti, mladih najkasneje v šestih
mesecih, ostali brezposelnih pa najkasneje v dvanajstih mesecih po nastopu brezposelnosti,
> Razvili posebne programe in specializirane izvajalce za delo s posameznimi ciljnimi
skupinami brezposelnih s specifičnimi problemi (starejši, mladi, marginalne skupine),
> Zagotovili socialno partnerstvo pri načrtovanju, financiranju in izvajanju programov na
lokalnem in nacionalnem nivoju,
> Razvili instrumente in sprejeli pravne podlage za pospeševanje legalizacije nelegalnih oblik
dela in sistem nadzora nad delom na črno,
> Razvil in vzpostavili integralni informacijski sistem za, ugotavljanje potreb po programih,
zagotavljanje sprotnega merjenja učinkovitosti posameznih ukrepov kot celotne politike
zaposlovanja (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Center(i) za socialno delo, Davčni
urad republike Slovenije, izvajalska mreža) ter v ta namen v okviru ene od obstoječih
institucij vzpostavili Nacionalni inštitut za razvoj trga dela.
> Krepili socialni dialog s prioritetnim ciljem kako zboljšati zaposljivost tako zaposlenih kot
brezposelnih, ki se bo izražal z zagotovitvijo enotnega razumevanja in povezovanja pri
reševanju problemov brezposelnosti in z razvojem modernih odnosov na trgu dela.
V ta namen bomo socialni partnerji zagotovili aktiven socialni dialog in aktivno strokovno in
finančno participacijo socialnih partnerjev pri načrtovanju, izvajanju in spremljanju strategije in
Akcijskega programa zaposlovanja. Za trdnejšo povezanost bomo socialni partnerji krepili
večnivojsko socialno partnerstvo, ki se bo odrazilo v vzpostavljanju in upravljanju skupnih
instrumentov in ustanov na lokalnem nivoju, kot so skladi dela in skladi za razvoj človeških virov
ter odbori za zaposlovanje in poklicno izobraževanje. Za uresničevanje skupne politike
zaposlovanja bomo socialni partnerji ob proračunskih sredstvih zagotovili prostovoljnih virov v
okviru skladov za razvoj človeških virov.
RAZVOJ KULTURE VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA
Za starajočo se družbo kot je Slovenija je razvoj kulture vseživljenskega učenja ključnega
pomena za ohranjanje zaposljivosti delovne sile in s tem ohranjanja konkurenčnosti
gospodarstva, hkrati pa se bo s tem zmanjšal tudi pritisk na zgodnje upokojevanje. Zato bomo
vzpodbudili razvoj kulture razvoj vseživljenskega učenja z promocijo pomena permanentnega
izobraževanja in usposabljanja, z razvojem ustreznih spodbud za odrasle za večjo udeležbo v
programih izobraževanja, z razvojem sistema pridobivanja certifikatov poklicnih kvalifikacij in
vzpostavitvijo nacionalnega centra za pridobivanje poklicnih kvalifikacij v certifikatnem sistemu,
s sprejemom in zagotovitvijo virov za izvajanje Nacionalnega programa izobraževanja odraslih,
s prenovo izobraževalnih institucij.
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RAZVOJ PODJETNIŠKE KULTURE
Pospešili bomo razvoj ustvarjalne podjetniške kulture. Zavest o pomenu ustvarjalnega
podjetništva bomo razvijali skozi izobraževalne programe, promocijo potreb in interesov
podjetnikov, s seznanjanjem o možnostih razvijanja podjetniških priložnosti, pospeševanju
podjetništva med ženskami in mladimi, na podeželju.
Posebno pozornost bomo posvetili prenovi izobraževalnega sistema tako, da bodo znanja in
sposobnosti kadrov bolj prilagojena potrebam razvoja malih podjetij.
IZBOLJŠANJE POGOJEV ZA USTVARJANJE DELOVNIH MEST V PODJETJIH
Pospešili bomo razvoj novih mikro podjetij in omogočili bolj fleksibilno organiziranje dela v okviru
obstoječih podjetjih. V ta namen bomo ustrezno proučili zakonodajo, ki trenutno ureja pogoje
za ustanavljanje in poslovanje podjetij in jo preuredili tako, da bo primerljiva z najbolj naprednimi
zakonodajami na tem področju in bo omogočala:
> odpravo vseh nepotrebnih adminstrativnih ovir za ustanavljanje novih podjetij in poslovanje
malih podjetij nasploh, in s tem občutno skrajšanje časa potrebnega za ustanavljanje
> razvoj ustreznejših finančnih instrumentov za razvoj novih malih podjetij ter ustrezne
podporne institucije za razvoj dela na domu, teledela, samozaposlovanja, na podeželju itd.
> oblikovanje programov rizičnega sklada, ki bi prevzemal stroške odpuščanja v malih
podjetjih z do 10 zaposlenimi.
Spodbudili bomo razvoj tehnološko in inovativno usmerjenih podjetij s tem, da bomo podjetjem
zagotovili:
• pomoč pri vstopu na tuje trge,
• bolj kvalitetno svetovalno mrežo za pomoč malim in srednjim podjetjem
• večje spodbude in druge vrste pomoči pri odpiranju delovnih mest na območjih z visokimi
stopnjami brezposelnosti
• sofinanciranje stroškov usposabljanja v malih podjetjih,
• razvoj garancijskih instrumentov pri bančnih posojilih za nova podjetja, ki bodo odpirala
nova delovna mesta,
» razvoj skupnih kadrovskih servisov in medpodjetniških izobraževalnih centrov, učnih
delavnic in učnih podjetij za mala podjetja, ki bodo omogočili bolj urejeno in načrtnejšo
kadrovsko izobraževalno politiko malih podjetij
• razvoj skupnih tehnološko-inovacijskih centrov, ki bodo omogočili lažji dostop malih in
srednjih podjetij do informacijske tehnologije:
Proučili bomo regionalne razlike v dinamičnosti razvoja malih podjetij in razvili
inštrumente za postopno izenačevanje podjetniške dinamičnosti.

regionalno

PARTNERSTVO PRI ZAGOTAVLJANJU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN KREIRANJU DELOVNIH
MEST V OKVIRU LOKALNIH ZAPOSLITVENIH INICIATIV
Partnerstvo med državo in lokalnimi skupnostmi, poleg ustreznega alociranja državnih spodbud
predstavlja ključen instrument zagotavljanja enakomernega regionalnega razvoja.
Za Slovenijo kot deželo z 'izjemno naravno raznolikostjo in lepotami, ki mora postati njena
jasna mednarodna komparativna prednost in prepoznavnost, je ključnega pomena
zagotavljanje trajnostnega, okolju in ljudem prijaznega razvoja .Okolje varstvene in socialno
varstvene storitve bodo pri tem odigrale ključno vlogo. 7e storitve v povezavi s storitvami na
področju kulture,športa, turizma, komunikacij in informacij bodo predstavljale temeljno osnovo
ustvarjanju možnosti za kreiranje novih delovnih mest na lokalnem nivoju tako v profitnem kot v
neprofitnem sektorju.
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Da bi sprostili zaposlitvene potenciale na teh področjih bomo še bolj okrepili razvojna
partnerstva na funkcionalno zaključenih območjih in jim zagotovili strokovno pomoč pri pripravi
integralnih razvojnih programov, s poudarkom na aktiviranju zaposlitvenih potencialov.
Zagotovili bomo nastajanje novih razmerij zasebnih in javnih sredstev za razvoj in financiranje
projektov za izboljšanje kvalitete življenja lokalnih skupnosti ter odpiranja novih zaposlitvenih
možnosti na tem področju.
Zagotovili bomo promocijo podjetniške prenove podeželja prilagojeno posebnostim Slovenije z
razvojem dopolnilnih dejavnosti in kooperativnih oblik zaposlovanja s čimer bo preprečen
nadaljnji pričakovan odliv presežne delovne sile s podeželja zaradi zmanjšanja obsega primarne
kmetijske dejavnosti, omogočeno ohranjenost ponaseljenosti in revitalizacija podeželja in s tem
zmanjšan pritisk na priseljevanje v mesta in pritisk na večanje brezposelnosti v mestih.
Še naprej bomo razvijali projekt pospeševanja dela na domu in pripravili osnove za ustrezne
spremembe zakonodaje.Pri tem bomo izhajali iz dokumenta Green Paper Partnership for a New
Organisation of Work - Evropska unija 1997.

ZMANJŠEVANJE REGIJSKIH RAZLIK V STOPNJAH BREZPOSLENOSTI
Zmanjševanje brezposelnosti v Sloveniji ne bo možno le s pomočjo uvajanja horizontalnih
ukrepov temveč bo potrebno okrepiti predvsem pomoč območjem, ki ne zagotavljajo dovolj
zaposlitvenih možnosti. V tem smislu so regionalno oblikovanih instrumentov pomoči najbolj
potrebna območja regij, ki po stopnjah registrirane brezposelnosti za več kot 20% negativno
odstopajo od državnega povprečja. To so v veliki meri področja, kjer gre za kombinacijo
propadajočih industrijskih subjektov in velikega obsega podeželja, ki se nahaja pred obsežnimi
procesi prestrukturiranja, zato je posebna pomoč še toliko pomembnejša.
Z namenom postopnega zmanjševanja razlik bomo območjem z nadpovprečnimi stopnjami
brezposelnosti, zagotovili strokovno pomoč delovanju razvojnih partnerstev, nudili finančno in
strokovno pomoč pri pripravi programov aktiviranja zaposlitvenih potencialov ter sofinanciranje
ključnih razvojnih projektov v višini do 50% potrebnih sredstev. Posebnih subvencij bodo
deležni tudi delodajalci, ki bodo odpirali nova delovna mesta v teh območjih. Povečali bomo
subvencije za delodajalce, ki bodo odpirali nova delovna mesta za tolikšen delež sredstev
kolikor stopnja brezposelnosti v določenem območju presega povprečno stopnjo brezposelnosti
v Sloveniji.
ZMANJŠEVANJE OBSEGA DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO
Za učinkovito preprečevanje dela in zaposlovanja na črno je potrebno odpravljati vzroke, ki
ustvarjajo, ki na to vplivajo. Nujno je izboljšati legalne zaposlitvene možnosti in poenostaviti ter
skrajšati postopke za pridobitev ustreznih dovoljenj in vpisov v legalne oblike dela oziroma
opravljanja posameznih dejavnosti. Eden od osnovnih motivov za delo in zaposlovanje na črno
je izogniti se plačilu davkov in prispevkov. Delo in zaposlovanje je potrebno po eni strani
ustrezno sankcionirati in po drugi razvijati spodbujevalne ukrepe, ki naj bodo usmerjeni v
legalizacijo dela in zaposlovanja, ki se sedaj opravlja na črno.
SPROTNO PREVERJANJE
ZAPOSLOVANJE

VPLIVA

DAVČNIH

OBREMENITEV IN

SPODBUD

NA

V okviru spodbujanja podjetništva in primernega okolja za razvoj podjetništva bomo preverili
možnosti zmanjševanja davčne obremenitve povezane s plačami zaposlenih. V ta namen
bomo preverili možnost znižanj osnovne najnižje davčne stopnje za dohodnino in višino praga
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za odmero dohodnine. Proučili bomo ustreznost in mednarodno primerljivost davčnih in drugih
razbremenitev ter subvencij s ciljem pospeševanja skrajševanje delovnega časa, ohranjanja
zaposlenosti v delovno intenzivnih panogah in spodbujanjanja part-time zaposlovanja in
samozaposlovanja ter olajšav in subvencij s ciljem pozitivne diskriminacije pri zaposlovanju
invalidov, starejših in iskalcev prve zaposlitve.
POVEČANJE FLEKSIBILNOSTI IN KONKURENČNOSTI GOSPODARSTVA
Predpogoj za rast konkurenčnosti predstavlja ohranjanje sedanjih pozitivnih trendov na
področju rasti plač, ki morajo tudi v bodoče zaostajati za rastjo produktivnosti.
Socialne partnerje na Slovenskem čaka
izjemen izziv na področju prestrukturiranja
gospodarskih dejavnosti, tako da bomo do leta 2006 dosegli strukturo dela primerljivo vsaj
sedanjim povprečjem v EU, kar pomeni nadaljnje zniževanje števila zaposlenih v industriji in
potrebo po razvoju novih zaposlitvenih priložnostih na področju storitvenih dejavnostih.
Glavni cilj strategije gospodarskega razvoja je povečanje globalne konkurenčne sposobnosti
gospodarstva, ki se kaže v večji prilagodljivosti in sposobnosti odzivanja na spreminjajoče se
razmere okolja in konkurenco. Večja prilagodljivost podjetij je pogojena s stopnjo
usposobljenosti kadrov in organizacijo dela, ki podpira prilagajanje potrebnim strukturnim
spremembam gospodarstva na področju trga dela (usposobljenost, fleksibilnost, stroški dela),
tehnološkega razvoja (vlaganja v R&R, razvoj modernih tehnologij, povezovanje podjetij in
raziskovalnih institucij), trženja (dostop do trgov, konkurenca) in razvoja produktov (uvajanja
standardov kvalitete, produktivnost).
Primeri iz drugih držav kažejo, da razvoj socialnih partnerstev na ravni podjetij, lahko
pomembno pripomore k doseganju učinkovitejših odločitev (npr. Irska - Partnership 2000).
Večja fleksibilnost posameznika je pogojena z višjo stopnjo njegove usposobljenosti,
zato bo gospodarska modernizacija, poleg modernizacije organizacije dela, pogojena
predvsem z povečanimi investicijami v razvoj človeških virov. To sta prednostni
področji, ki morata postati skupna skrb socialnih partnerjev v prihodnjem obdobju, če
želimo povečati družbeni produkt, in zagotoviti višjo ceno delovne sile ter hkratno
znižanje stopnje brezposelnosti. Zato bomo zagotovili:
*

•

modernizacijo organizacije dela za uvajanje bolj fleksibilnega trga dela. Uspešnost
razvoja podobnih oblik partnerstva bo v Sloveniji odločilno vplivala na možnost uvajanja
novih oblik organizacije dela, kot so npr.: "zaposlovanje s krajšim delovnim časom od
polnega" zaposlovanje, "začasna prekinitev zaradi razvoja kariere", "delitev delovnega
mesta", 'družini prijaznega zaposlovanja", "uvajanje dela na domu", skrajševanje delovnega
časa,' spodbujanje inovacijskih procesov in uvajanje informacijske tehnologije, povezovanja
v mreže podjetij, izločanje dejavnosti itd...
investicije v razvoj človeških virov za zagotavljanje nacionalne konkurenčnosti. Na tem
področju ugotavljamo, da se pojavljajo slabosti in težave pri uveljavljanju te strategije tako
na ravni posameznih podjetij, sektorjih, kot tudi na nacionalni ravni. Še posebej veliko
pomanjkanje ustreznih znanj in sposobnosti je prisotno pri vseh ravneh managementa.
Spremenili bomo smer negativnega trenda obsega investicij v permanenten strokoven in
osebnostni razvoj zaposlenih. Tudi modernizacija organizacije dela je v tesni povezavi z
izobraževanjem in usposabljanjem, ki tako predstavljata vzporeden instrument modernizaciji
organizacije dela za fleksibilnost in konkurenčnost podjetij in njihovih zaposlenih. V razvitih
državah bo v prihodnjih letih zaposlenost koncentrirano naraščala v sektorjih, kjer se
opravljajo dela in naloge za katere se zahteva visoka kvalifikacija in prilagodljivost znanj.
Hitro bodo naraščali problemi usposabliania na delovnem mestu. Malo gospodarstvo
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potrebuje predvsem človeške vire z multiopravilnimi sposobnostmi itd... Za spodbujanje
investicij v razvoj človeških virov bomo zato uporabili naslednje instrumente:
• davčne in druge vzpodbude za investicije v razvoj človeških virov v podjetjih in
posameznikov,
• razvoj kreditnega sistema štipendiranja (prenova sistema štipendiranja),
• razvoj ustrezne mreže institucij za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih,
• razvoj modernega sistema priznavanja poklicnih kvalifikacij s pomočjo certifikatov
znanj,
• internacionalno povezovanje na področju programov usposabljanja in izobraževanja
ključnih kadrov,
• oblikovanje novih instrumentov za spodbujanje izobraževanja z ustavljanjem regijskih
skladov za razvoj človeških virov, ki bodo ustanovljeni in upravljani kot skupne
institucije socialnih partnerjev.
Na področju razvoja usposobljenosti delovne sile pričakujemđ v prihodnjih letih tudi največjo
pomoč s strani evropskih strukturnih skladov, saj sicer Slovenija ne bo mogla zagotoviti
stabilnega trga delovne sile, kot enega ključnih pogojev za vstop v EU.
ZAGOTOVITEV ENAKE DOSTOPNOSTI DO TRGA DELA
Tranzicijski procesi, so povzročili večji obseg segmentacije na trgu dela in s tem slabšanje
dostopa posameznih ciljnih skupin do dela. Ti se kažejo v naraščajočem deležu brezposelnosti
žensk, dolgotrajno brezposelnih, invalidov in marginalnih skupin.
Zagotavljanje enakih možnosti med spoloma in
življenja bo zagotovljena z :
•
•
•
•

usklajevanje poklicnega in družinskega

diverzifikacijo možnosti za zaposlitev ali aktivnosti v vseh poklicih in dejavnostih
zagotovitvijo posebne podpore ženskam pri ustanavljanju lastnih podjetij
zagotovitvijo možnosti povečanja udeležbe žensk v programih izobraževanja in usposabljanja
zmanjševanjem segregacije na trgu dela in plačne neenakosti med ženskami in moškimi

Pomoč dolgotrajno brezposelnim pri ponovnem vključevanju na trg dela, bo zagotovljena
z razvojem specializiranih izobraževalnih institucij, razvojem socialne ekonomije v okviru
integracijskih podjetij, kot vmesne ali trajne oblike aktiviranja teh ciljnih skupin in z razvojem
drugih lokalnih zaposlitvenih iniciativ, ki bodo usmerjene v njihovo postopno reintegracijo.
Programi pospeševanje vključevanja invalidnih oseb na trg dela, bodo poleg že razvitih o
programov, uveljavili:
• sodobne metodologije ugotavljanja sposobnosti / invalidnosti in na tej podlagi zagotovitev
delovno zaposlitvenega razvoja invalidov. Enotno in sodobno ocenjevanje invalidnosti je
podlaga za določitev ustreznih socialnih transferjev.
• razvojem standardov za varno in zdravo delo ter prevencijo invalidnosti.
• zagotovitev pravočasnega in kvalitetnega usposabljanja vsem invalidom', ne glede na
spol, starost, naravo ali stopnjo invalidnosti. Usposabljanje postaja najpomembnejši
instrument zagotavljanja enakih možnosti zaposlovanja za invalide. V skladu z načeli
normalizacije in integracije bomo prvenstveno invalidom zagotovili usposobitev za delo in
zaposlitev v običajnih oblikah skupaj z neinvalidi s pomočjo fleksibilnejše ureditve delovnih
razmerij, uveljavitev ukrepov pospeševanja zaposlovanja. Pomemben nov instrument na
tem področju bo predstavljala uvedba kvotnega sistema.
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• razvojem zaposlovanja pod posebnimi pogoji (invalidska podjetja, vmesne delavnice,
socialne kooperative ipd), kot dopolnilnim sistemom zaposlovanja.
• zaposlitvena delavnice ter novih oblik usposabljanja kot so učne delavnice in učna podjetja.
• uveljavitev kodeksa dobre prakse pri zaposlovanju invalidov.
Razvoj programov za integracijo Romske populacije in drugih težko zaposljivih skupin:
• priprava posebnih projektov za zaposlovanje Romov,
• uvajanje prilagojenih oblik priprave na zaposlitev,
• izdaje publikacije ob položaju Romov na trgu dela.
6.5

Razvojna in izvajalska infrastruktura za uresničevanje ciljev

6.5.1

Institucije za uresničevanje strategije
«

Uspešno uresničevanje strategije predpostavlja trajno in sprotno sodelovanje različnih
gospodarskih resorjev vlade, resorjev pristojnih za delo in izobraževanje in finance in institucij
socialnih partnerjev pri usklajevanju politik in njihovih ciljev v posameznem poslovnem obdobju
z vidika uresničevanja zaposlitvene strategije. Da bi to lahko učinkovito potekalo bomo
vzpostavili posebno Usmerjevalno skupino vlade in socialnih partnerjev, katere naloga bo
spremljanje uresničevanja ciljev, in sprotno prilagajanje politik v okviru priprave in
usklajevanja akcijskih programov zaposlovanja, ki jih sprejeme Vlada Republika
Slovenija za posamezno plansko obdobje, kot izvedbene dokumente strategije ter
operativnih podprogramov, ki jih bodo sooblikovala pristojna ministrstva.
Naloga usmerjevalne skupine bo tudi sprotno usklajevanje
politik in ciljev s
usmeritvami in predpisi Evropske komisije in sodelovanje njenih predstavnikov v
ustreznih telesih Evropske komisije.
Uspešno uresničevanje ciljev zahteva postavitev indikatorjev za spremljanje uresničevanja ciljev
in zagotovitev informacijskega sistema, ki bo omogočal njihovo spremljanje. Zato bo v okviru
ene od obstoječih institucij potrebno vzpostaviti Nacionalni institut za razvoj trga dela, ki
bo zagotovil povezavo med obstoječimi delnimi informacijskimi sistemi in pripravljal
strokovna izhodišča za delo Usmerjevalne skupine.
Uresničevanje ciljev zahteva tudi spremenjeno vlogo nosilcev in posameznih obstoječih
izvajalskih institucij na nacionalnem nivoju, kakor tudi ustrezno krepitev regionalnih/lokalnih.
Na področju Povečevanja zaposljivosti prebivalstva, bosta ključna nosilca Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvo za šolstvo in šport, ključne izvajalske
institucije pa so Zavod republike za zaposlovanje, Center Republike Slovenije za
poklicno izobraževanje in Andragoški center Slovenije. Vse tri institucije bodo za uspešno
izvajanje nalog povečevanja zaposljivosti potrebovale nadaljnjo krepitev, saj so v primerjavi s
primerljivimi institucijami v EU podrazavite, kar zavira dinamičnost razvojnih procesov na tem
področju.
Ob javnih institucijah, bo potrebno spodbuditi tudi nadaljnji razvoj sodobne mreže
specializiranih nevladnih institucij, ki bodo pridobile delno ali celotno koncesijo za izvajanje
zaposlovalne politike.
Na področju Pospeševanja podjetništva bodo poleg Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve ključni nosilci predvsem Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem, Ministrstvo
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za znanost in tehnologijo in Ministrstvo za gospodarske dejavnosti Med nacionalnimi
izvajalskimi institucijami pa Pospeševalni center za malo gospodarstvo, ki mora postati
ključna koordinacijska in izvajalska institucija pri uresničevanju ciljev tega stebra. Da bi
pospeševalni center lahko opravljal to pomembno nalogo, potrebuje celovito prestrukturiranje in
nov sistem upravljanja s čimer se bo prestrukturiral v Center za pospeševanje podjetništva, ki
bo koordiniral vse segmente uresničevanja stebra pospeševanja podjetništva. Partnerja pri
uresničevanju posameznih ciljev bosta Zavod republike Slovenije za zaposlovanje in Slovenska
razvojno družba.
Predvsem pa uspešno uresničevanje ciljev na tem področju ni možno brez učinkovite vključitve
asociacij delodajalcev, posebej pa še sistema Obrtnih zbornic ter regionalne mreže
Gospodarske zbornice Slovenije v pospeševalni sistem.
Nadalje je za uspešno doseganje ciljev neobhodno zagotoviti še tesnejše sodelovanje
lokalnih skupnosti kar bo zagotovljeno z dokončno vzpostavitvijo in krepitvijo pospeševalne
mreže na lokalnem in regionalnem razvoju ter decentralizacijo upravljanja razvojnih procesov.
Pri zagotavljanju ustreznih kombinacij razvojnih investicijskih sredstev bosta morala ključno
vlogo prevzeti Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja in Sklad za razvoj malega gospodarstva.
Na področju Pospeševanja prilagodljivosti podjetij in zaposlenih, bo ključno vlogo odigral
razvoj aktivnega socialnega partnerstva. Partnerstva, ki bo zagotavljalo na podjetniškem,
panožnem kot tudi nacionalnem nivoju ustrezno ravnovesje med potrebo podjetij po uvajanju
sodobne organizacije dela in fleksibilnih odnosov med delodajalci in delojemalci ter potrebo
zagotovitvi ustrezne stopnje varnosti delojemalcev.
Ključni nosilci razvojnih procesov so Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za
kmetijstvo in Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj ter Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, ključna izvajalska institucija pa
bo morala postati Slovenska razvojna družba, ki jo bo za uspešno izvajanje te naloge
potrebno ustrezno programsko, kadrovsko prestrukturirati in zagotoviti tudi učinkovitejši sistem
njenega upravljanja, kar predpostavlja tudi noveliranje zakona o Slovenski razvojni družbi.
Na področju izenačevanja možnosti za zaposlovanje bo ključni nosilec aktivnosti
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ključne izvajalske institucije pa Zavod
republike Slovenije za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter
specializirane institucije za usposabljanje in zaposlovanje invalidov. Pomembno vlogo na tem
področju mora odigrati Urad za invalide pri vladi.
Na področju izenačevanja možnosti žensk bo pomembno vlogo odigral tudi Urad za žensko
politiko.
Za uresničevanje ciljev bo nujna priprava regijskih programov Aktiviranja zaposlitvenih
potencialov in vzpostavitev Usmerjevalnih skupin za implementacijo politike Akcijskega
programa zaposlovanja v okviru regij oz. funkcionalno zaokroženih območij. Ključni nosilec
priprave teh programov in vzpostavitve ustrezne izvajalske infrastrukture, bodo razvojna
partnerstva - koalicije vzpostavljene na regionalnem ali subregionalnem nivoju, strokovno
tehnično podporo pri načrtovanju in implementaciji programov, pa bo zagotavljala integralno
zasnovana pospeševalna mreža, ki je v veliki meri v zametkih že vzpostavljena, jo bo pa
potrebno ustrezno dograditi in predvsem okrepiti, da bi bila pripravljena tudi za implementacijo
evropske strukturne politike.
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6.5.2

Viri za uresničevanje ciljev strategije

Za uresničevanje ciljev bo potrebno zagotoviti transparenten in evropsko primerljiv sistem
razvojnih spodbud: kombinacijo subvencij, ugodnih posojil in kapitalskih vložkov, ki jih
bodo v skladu s politiko konkurence in pravili državne pomoči dodeljevala ministrstva, Zavod
RS za zaposlovanje, Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Sklad za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Slovenska razvojna družba, Sklad za
pospeševanje malega gospodarstva in Fondacija za razvoj turizma. Na področju razvreševanja
brezposelnosti invalidov pa tudi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Pri načrtovanju ciljev strategije trga dela smo upoštevali ciljni scenarij vstopa Slovenije v
EU po letu 2002 V letih 2000 in 2001 pa bo Slovenija upravičena do različnih oblik
predpristopnih pomoči v višini cca 25 MIO Evrov v okviru Phare, ki jih lahko med drugim
sistematično uporabi tudi za uresničevanje strategije zaposlovanja. Za namene uresničevanja
ciljev politike zaposlovanja se bo iz sredstev Phare namenjalo letno najmanj 7 milijonov
Evrov. Po vključitvi pa bo Slovenija (ali njene regije) za namene skladnejšega regionalnega
razvoja, prenove podeželja in socialnega razvoja upravičena do sredstev iz evropskih
strukturnih skladov.
Da bi po vstopu bili pripravljeni za učinkovito implementacijo evropske strukturne politike je
potrebno že v letih 2000 in 2001 zagotoviti zadostne domače vire za izvedbo razvojnih
programov. Strukturo in oblike razvojnih instrumentov je potrebno preoblikovati tako, da bodo
tako po deležih za posamezna področja, kot tudi po načinu in vsebini financiranja čimbolj
primerljivi s politiko strukturnih skladov. To pomenida je potrebno za potrebe razvoja človeških
virov in zaposlovanja nameniti 34% razvojnih sredstev, za potrebe enakomernega regionalnega
razvoja 47% razvojnih sredstev, za potrebe prenove kmetijstva in podeželja pa 19% sredstev.
V prihodnjih letih bi se sredstva za izvajanje programov aktivne politike postopno povečevala
tako da bodo dosegla povprečja EU letno. Sredstva bodo dodeljevana v obliki subvencij,
deloma pa tudi v obliki zagotavljanja ugodnih posojil za razvojno infrastrukturo in za investicije
podjetniškega sektorja s ciljem odpiranja novih delovnih mest. Za namen investicij bodo
uporabljena sredstva mednarodnih razvojnih institucij, predvsem Sklada za socialni razvoj
pri Svetu Evrope in Evropske investicijske banke. Z namenom najemanja sredstev pri
teh institucijah za zagotavljanje ugodnih posojil na področju zaposlovanja bo Republika
Slovenija zagotovila državna poroštva Skladu za regionalni razvoj in ohranjanju
ponaseljenosti slovenskega podeželja oziroma drugim skladom v višini najmanj 5 milijard SIT
letno.
Ob vse večjem pomenu razvoja človeškega kapitala in bo v prihodnjih letih potrebno zagotoviti
dodatna sredstva na področju izobraževanja, na področju prestrukturiranja gospodarstva
uresničevanje ciljev ni možno brez učinkovitega povečanja obsega tujih vlaganj, ne glede na to
pa bo potrebno zagotoviti v okviru politik posameznih gospodarskih resorjev še dodatna
sredstva.
Pomembno vlogo pri uresničevanju strategije zaposlovanja v smislu odpiranja možnosti za
razvoj novih delovnih mest bosta prispevala tudi Nacionalni program socialnega varstva in
Nacionalni program varstva okolja.
Pričakuje se, da bodo pomembno vlogo pri uresničevanju strategije odigrala tudi sredstva
socialnih partnerjev in lokalnih skupnosti, njihova udeležba ne bi smela biti nižja od 30%
vrednosti vseh razvojnih sredstev.
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Načrtovan obseg domačih virov, bo možno zagotoviti s pomočjo prestrukturiranja sedanjih oblik
državnih pomoči, ki so v letu 1998 skupno znašale okoli 3,5% BDP. Del sredstev za izvajanje
politike trga dela bo izhajal iz preusmerjanja sredstev za pasivne ukrepe v za izvajanje aktivnih
programov. Kot dodaten možen vir (predvsem na ravni lokalnih skupnosti) pa predstavlja tudi
uvedbo davka na nepremičnine.
Za vzpostavitev in modernizacijo razvojne in implementacijske infrastrukture, . se bodo
zagotavljali viri iz sredstev posameznih resorjev, deloma pa bomo zagotovili tudi sredstva v
okviru predpristopne pomoči PHARE in drugih EU programov, kakor tudi ugodna posojila
Banke za socialni razvoj pri Svetu Evrope. Za investicije v razvojno in izvajalsko infrastrukturo
se bo namenjalo 5% od vseh razvojnih sredstev. Za uspešno implementacijo predpristopne
pomoči Phare na področju razvoja človeških virov in zaposlovanja in s ciljem vzpostavljena
infrastrukturo za kasnejšo implementacijo sredstev Evropskega socialnega sklada, bo v okviru
Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanja vzpostavljena projektna Agencija za
evropski socialni sklad kot skupna institucija Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in
Ministrstva za šolstvo.
Za vzpostavitev razvojne in implementacijske infrastrukture na regionalnem/lokalnem nivoju,
bodo v enakem deležu kot javna sredstva investirana tudi sredstva lokalnih skupnosti in
socialnih partnerjev.
Podrobnejši kriteriji za dodeljevanje in višina oziroma oblike spodbud se bodo podrobneje
določale v okviru akcijskih programov zaposlovanja, ki jih bo za posamezno plansko obdobje
sprejela Vlada RS.
6.5.3

Spremljanje, nadzor in evalvacija

Uresničevanje programa bo spremljala Vlada Republika Slovenija, na podlagi poročil
Usmerjevalne skupine vlade in socialnih partnerjev, ki bo aktivnosti tudi koordinirala.
Usmerjevalna skupina vlade in socialnih partnerjev bo spremljala uresničevanje ciljev na
podlagi polletnih poročil posameznih ministrstev oz. Izvajalskih institucij, ki jih bo v celovito
informacijo povezal Institut za razvoj trga dela.
Pred obravnavo na Vladi bo polletna poročila obravnaval Ekonomsko socialni svet. Vlada bo o
uresničevanju ciljev enkrat letno poročala Državnemu zboru.
Ministrstvo za delo bo najela neodvisno institucijo za izvajanje nadzora nad uresničevanjem
programov ter v sodelovanju z drugimi resorji zagotovila enoten sistem evalvacij posameznih
politik.
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7. Ocena sredstev za uresničevanje strategije za leti 2000 in 2001
V tabeli 12, 13 in 14 so prikazani predvideni in ocenjeni viri posameznih ministrstev in državnih
skladov in mednarodnih sredstev za obdobje do konca leta 2001.
Tabela 12: Viri za uresničevanje ciljev strategije - ocena proračunskih sredstev posameznih
ministrstev za obdobje 2000-2001 (v 000 sit)

1
Steber
II.
Steber
III.
Steber
IV.
Steber
Skupaj:

Ministrstvo za
Ministrstvo za malo
Ministrstvo za
Ministrstvo za
Ministrstvo za delo,
Ministrstvo za
Ministrstvo za
družino in socialne
gospodarstvo in
gospodarske
znanost in
ekonomske
Šolstvo in šport
kmetijstvo,
4
tunzem
dejavnosti
zadeve
tehnologijo
gozdarstvoiin
odnose in
prehrano
razvoj
2001
2001
2000
2001
2000
2000
2001
2001
3000
2000
2001
2000
2000
2001
14 523962 17 779 1S3 6 623 196 7.151052
•so 000 ISO.POO
3 592.500 11.6U.070
2 401.946 3.600 000
420.000 420 000 BO000 100 000
1 600 000 2 600 000 300 000 460 OOO
200 000 3SOOOO
720.000 3 075.000
1 013 000 J 196 000
20 4U.4C2 3S.901.J23 6 623 136 7.1S3.0S2 2.401.94i 3. »O«. 000 1 $00.000 2 400 000 460.000 «10 000
920.000 J 70.000 90 000 100.000

Predvidena proračunska sredstva ministrstev namenjena za uresničevanje strategije v
letu 2000 obsegajo 32.433.604.000,00 SIT in za leto 2001 50.734.275.000,00 SIT.
Tabela 13: Viri za uresničevanje ciljev strategije - ocena sredstev državnih razvojnih skladov za
obdobje 2000-2001 (v 000 sit)
Sklad za regionalni razvoj
Slovenska razvojna
Sklad Republike
Slovenije za razvoj in ohranjanje poseljenosti
družba oziroma drugi
slovenskega podeželja
malega
gospodarstva
tehnološki skladi
2000
2001
2001
2000
2001
2000
i Steber
II. Steber
III. Steber
IV Steber
Skupaj:

1.600.000
7.000.000
7.000.000

1.600.000

900.000

Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje
2000

2001

600.000

600.000

600.000

600.000

900.000

7.000 000
7.000.000 1.600.000

1.600.000

900.000

900.000

Predvidena sredstva državnih razvojnih skladov in Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje za leto 2000 znašajo 10.100.000.000,00 SIT in v letu 2001 10.100.000.000,00
SIT. Investiranje državnih razvojnih skladov je odvisno tudi od politike dokapitalizacije teh
skladov zato so sredstva okvirna.

Tabela 14: Viri za uresničevanje ciljev strategije - ocena mednarodnih sredstev za obdobje
4

Sredstva namenjena za uresničevanje strategije in Akcijskega programa Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve so podlaga predloga proračunskih sredstev za leto 2000 in ocena sredstev za leto 2001
5
V koliko upoštevamo tudi posredna vlaganja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se
upoštevajo sredstva v višini 900 milijonov SIT
6
Sredstva prikazana v tabeli je še v usklajevanju z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
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2000-2001 (v 000 sit)
Sklad za socialni razvoi pri Svetu Evrope PHARE
2000
2000
2001
1. Steber
1.666 666
266.666
1.666 666

2001
266.666

II. Steber

1.666 666

1.666.666

266.666

266.666

IV. Steber

1.666 666

1.666.666

266.666

266.666

Skupaj:

5.000.000

5.000.000

800.000

800.000

III. Steber

Predvidena sredstva mednarodnih virov za leto 2000 in 2001 znašajo 5.600.000.000,00
SIT.
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Predlog zakona o

PLAČILNEM

PROMETU

(ZPlaP)

- EPA 1005 - II - prva obravnava
Vlada Republike Slovenije je na 137. seji dne 2.12.1999 določila
besedilo:

bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O PLAČILNEM PROMETU,

-

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da

UVOD

Odredba o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja
javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 81/94),
- . Navodilo o načinu vnovčevanja čekov (Uradni list RS, št. 68/
95 in 1/96),
Odlok o obveznem pobotanju obveznosti in terjatev pravnih
oseb v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 17/91-1),
Uredba o obveznosti posredovanja statističnih podatkov
plačilnega prometa ter statističnih podatkov iz bilance stanja
in bilance uspeha Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje (Uradni Isit RS, št. 8/95),
Odlok o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 17/91, 8/92, 32/
92, 1/93),
Pravilnik o načinu in postopku za vplačilo iztržka iz prejetih
čekov občanov (Uradni list SFRJ, št. 81/98),
Odredba o dajanju podatkov za vodenje davčne evidence o
odmeri, obračunu, izterjavi in knjiženju davkov za pravne
osebe (Uradni list RS, št. 26/96),
Navodilo za izplačilo gotovine fizičnim osebam z nakaznico
(Uradni list RS, št. 5/98),
Navodilo o vsebini in načinu vodenja registra imetnikov
računov pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 9/95),
Navodilo o vsebini in načinu vodenja plana računov za
opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni
list RS, št. 9/95),
Navodilo o izvajanju odloka o plačilnem prometu (Uradni list
RS, št. 18/91),
Sklep o vzpostavitvi registra transakcijskih računov (Uradni
list RS, št. 85/99)

1. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA JE
POTREBNO UREDITI Z ZAKONOM
Plačilni promet v Republiki Sloveniji sedaj urejajo:
Zakon o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje
lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni
list RS 48/94, 18/95, 58/95, 73/95, 18/96, 27/96, 87/97, 54/
99),
Navodilo o vrstah računov ter načinu in pogojih, pod katerimi
pravne osebne odpirajo in zapirajo račune pri Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje (Uradni list RS, št. 9/95),
Navodilo o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje
plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št.
9/95),
Navodilo o obliki, vsebini in uporabi posebne položnice in
posebne nakaznice ter o načinu poravnavanja obveznosti
pri matični banki s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in
direktno odobritvijo (Uradni list RS, št. 22/97),
Navodilo za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih
nalogov v računalniški obliki (Uradni list RS, št. 9/95, 70/95, 5/
97 in 17/97),
Navodilo o izvajanju mesečnega statističnega raziskovanja
o prejemkih na račune in izdatkih z računov, ki jih vodi Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje (PI9, Uradni list RS, št. 70/95 /popr. 1/96),
15. december 1999

Mitja GASPARI, minister za finance,
Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance,
Andrej SIMONIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
Igor UMEK, generalni sekretar v Ministrstvu za finance,
Stanko ŠTRAJN, državni podsekretar v Ministrstvu za finance.
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skupaj torej povprečno 352.580 plačilnih transakcij na dan. Nalogi
za plačila so večinoma na papirju, vse bolj pa se uveljavlja
predlaganje plačilnih nalogov v računalniški obliki. Tako je v letu
1998 uporabljalo naloge v računalniški obliki 5.342 imetnikov
računov. V uporabi so nalogi na disketah, na magnetnih trakovih
in nalogi po elektronski pošti.

Sklep o vzpostavitvi žiro kliringa (Uradni list RS, št. 65/98),
Sklep o vzpostavitvi sistema bruto poravnave v realnem času
(Uradni list RS, št. 25/98),
Sklep o načinu izvrševanja plačilnih nalogov okvirnih posojil
(Uradni list RS, št. 37/95),
Navodilo o izvrševanju plačilnih nalogov imetnikov računov
iz okvirnih posojil bank v Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet (Uradni list RS, št. 51/98).

Na področju poslovanja z gotovino opravlja APP poleg storitev
gotovinskih plačil za fizične osebe, za civilno pravne osebe in za
pravne osebe tudi druge storitve, kot so sprejem gotovine od
pravnih oseb in oskrbovanje pravnih oseb z gotovino, posebej
bank in preko Poštne banke Slovenije tudi pošt. Oskrbovanje
pravnih oseb z gotovino je obsežno in z varnostnega vidika
zahtevno delo. Pomembna storitev, ki jo APP nudi imetnikom
računov na celotnem območju države je tudi uporaba dnevno nočnih trezorov, v katere lahko pravne osebe polagajo gotovino
na svoje račune neomejeno 24 ur na dan.

Nosilec plačilnega prometa v državi je po Zakonu o Agenciji
Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja
podjetij in Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje
in informiranje, Agencija Republike Slovenije za plačilni promet (v
nadaljevanju: APP), ki je organizirana kot javni zavod. APP je
naslednik bivše Službe družbenega knjigovodstva ter je tudi
prevzela metode dela in funkcije, ki jih je v bivši SFRJ izvajala
Služba družbenega knjigovodstva, kot specifična organizacija
za nadzor nad upravljanjem družbenega premoženja in za plačilni
promet.

V zvezi z opravljanjem svojega poslovanja je APP v letu 1998
preštela 475,2 milijona bankovcev in 39,1 milijona kovancev.

APP opravlja plačilni promet v državi, naloge statistike in
informiranja ter druge naloge.

V skladu z Odredbo o računih ter načinu vplačevanja in
razporejanja javno finančnih prihodkov APP dnevno razporeja
vplačane javno finančne prihodke (davke, prispevke in druge
dajatve) s prehodnih računov na račune prejemnikov teh prihodkov
državnega in občinskih proračunov, Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije ter na račune drugih prejemnikov. Prejemnikom javno
finančnih prihodkov daje APP podatke o vplačilih in razporeditvah
teh prihodkov v obliki izpisov na papirju in na magnetnih medijih.

Organi APP so:
svet agencije kot organ upravljanja,
generalni direktor kot poslovodni organ in
strokovna sveta za področje plačilnega prometa in za
področje statistično - informativnih nalog, kot strokovna
organa agencije.

APP opravi tudi mesečno večstransko pobotanje predpisanih
obveznosti in terjatev pravnih oseb v skladu z odlokom o obveznem
pobotanju obveznosti in terjatev pravnih oseb. APP zagotavlja
informacije o opravljenem plačilnem prometu in daje dnevno
informacije o stanju in prometu denarnih sredstev na računih
pravnih oseb. Pravne osebe dobivajo informacije tudi v računalniški
obliki.

Organizacijo in naloge organov agencije opredeljuje statut agencije.
Konec leta 1998 je APP opravljala svoje naloge z 2190 zaposlenimi
delavci, od katerih sta imela dva delavca doktorat znanosti, 6
delavcev je imelo naziv magistra, 136 delavcev je imelo visoko
izobrazbo, 379 delavcev višjo izobrazbo, 1268 delavcev srednjo
strokovno izobrazbo in 399 delavcev nižjo strokovno izobrazbo.
APP opravlja plačilni promet preko žiro računov, ki jih pri njej
odpirajo pravne osebe, preko prehodnih računov za zbiranje in
razporejanje javno finančnih prihodkov ter preko drugih računov
za opravljanje plačilnega prometa (evidenčni in obračunski računi).
APP je 31.12.98 vodila 92.534 računov, od tega je 66.241 žiro
računov, tj. toliko, kot je bilo registriranih pravnih oseb. Poleg žiro
računov vodi APP za pravne osebe tudi posebne račune delov
pravnih oseb (podružnice, poslovne enote), ki nastopajo v
pravnem prometu, račune izločenih sredstev in račune sredstev
za posebne namene določene z zakoni ali drugimi predpisi, račune
depozitnih sredstev za vplačila ustanovnega kapitala, za sodne
in druge depozite ter račune za zbiranje določenih denarnih
sredstev (kot so plačila poštnih in telefonskih storitev, elektrike,
RTV naročnine, časopisne naročnine itd.). Konec leta 1998 je
APP za pravne osebne vodila skupaj 9.488 takšnih računov.

APP opravlja dnevno tudi denarne poravnave borznih poslov
med člani Ljubljanske borze.Ta naloga zajema izvrševanje plačilnih
nalogov za izpolnitev denarnih obveznosti in poslov z vrednostnimi
papirji, sklenjenih na Ljubljanski borzi.

Za zbiranje in razporejanje javno finančnih prihodkov (davkov,
prispevkov in drugih dajatev), je APP konec leta 1998 vodila
14.883 prehodnih računov.

Iz podatkov o prejemkih na računih in izdatkih z računov je mogoče
razbrati izkaze denarnih tokov, bodisi za določen mesec, bodisi
za določeno obdobje, kar daje pravni osebi vpogled v gibanje
njenih denarnih tokov iz poslovne dejavnosti, investicijske
dejavnosti in iz dejavnosti financiranja.

Naloge statistike in informiranja izvaja APP v skladu z nacionalnim
programom statističnih raziskovanj.
APP zbira in obdeluje statistične podatke iz bilanc stanja in bilanc
uspeha gospodarskih družb za namene državne statistike, v
skladu z Zakonom o državni statistiki. V letu 1998 je APP zbrala
ter računalniško obdelala statistične podatke iz bilanc stanja in
uspeha za 36.717 gospodarskih družb. APP je v letu 1998 zbrala
in računalniško obdelala tudi letne in polletne računovodske izkaze
pravnih oseb, ki vodijo knjigovodstvo po zakonu o računovodstvu.

Poleg računov, preko katerih APP neposredno opravlja plačilni
promet za pravne osebe, vodi APP za interne potrebe še druge
evidenčne in obračunske račune, to je račune za evidentiranje
gotovine in drugih vrednosti, račune za obračune sredstev, račune
izven bilančnih evidenc in podobno. Konec leta 1998 je bilo takih
računov 1.922.

APP izdeluje tudi mesečna poročila o blokiranih žiro računih
pravnih oseb nad 5 dni v mesecu, ki temeljijo na podatkih o evidenci
pravnih oseb, ki imajo blokiran žiro račun. APP izdeluje tudi
mesečna poročila o pravnih osebah, ki izpolnjujejo pogoje za
uvedbo stečajnega postopka na podlagi zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji. APP je v letu 1998 mesečno
obveščala vsa okrožna sodišča v Republiki Sloveniji o pravnih
osebah, ki imajo blokiran žiro račun več kot leto dni.

Za opravljanje plačilnega prometa pravne osebe oziroma imetniki
računov predlagajo APP plačilne naloge na papirju ali v računalniški
obliki. V letu 1998 je APP obdelala 89,5 milijonov plačilnih nalogov,
50,5 milijonov negotovinskih in 39 milijonov gotovinskih nalogov poročevalec, št. 85
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Mesečna poročila o neporavnanih davkih in prispevkih in drugih
zakonskih obveznosti, ki jih pripravlja APP so osnova poročilom
o neporavnanih davkih in prispevkih in drugih zakonskih
obveznosti, ki jih APP pripravlja za Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, Gospodarsko zbornico Slovenije,
Ministrstvo za finance - Davčno upravo Republike Slovenije ter
za Ministrstvo za okolje in prostor.

Banka Slovenije (BS) je že 1992. leta pričela s pripravami za
reformiranje plačilnega prometa. Na 17. seji dne 26. maja 1992 je
Svet BS sprejel sklep, da mora biti delovanje BS naravnano na
promocijo integritete plačilnega prometa in na omogočanje plačilnih
storitev vsem bančnim organizacijam na osnovi spoštovanja
principov enakopravnosti in konkurence. S programom so bili
določeni kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni cilji reforme. V
dogovoru z Ministrstvom za finance (MF) so se začele tudi
vsebinske in organizacijske priprave za izvedbo projekta reforme
in pridobljena je bila finančna podpora programa Phare.

Na podlagi evidenc o odprtih računih pravnih oseb v stečajnem
postopku je APP pripravljala trimesečna poročila o pravnih osebah,
ki so v postopku stečaja ali likvidacije.

Na osnovi navedenih izhodišč so bile v okviru programa Phare
narejene obsežnejše analize potrebnih sprememb na področju
plačilnega prometa. V analizi potreb po spremembi plačilnega
sistema je bilo ugotvljeno, da je potrebno izhajati iz naslednjih
vsebinskih zahtev:
plačilni promet je gospodarska dejavnost, ki mora biti
podvržena konkurenci;
potrebno je strogo ločevanje med zakonitim plačilnim
sredstvom, ki je samo denar centralne banke (Zakon o uporabi
denarne enote Republike Slovenije-Uradni list RS, št. 17/91)
ter opcijskim plačilnim sredstvom, ki je žiralni denar poslovnih
bank;
način plačevanja je posledica dogovorjenih civilnopravnih
odnosov; država naj pri tem zagotavlja le najnujnejše pravne
okvire;
centralna banka mora pri izvajanju denarne politike ohraniti
samostojnost ter mora imeti celovit in stalen nadzor nad
likvidnostjo bank.

V skladu s pooblastilom Davčne uprave Republike Slovenije je
APP v letu 1998 obdelala tudi obračune prometnega davka za
obdobje januar - december in končni obračun prometnega davka
za leto 1997, pri čemer je bilo v obdelavo zajetih povprečno 35.936
obrazcev obračuna prometnega davka na posamezno obdobje.
Po Zakonu o določitvi minimalne plače in načinu usklajevanja
plač, morajo pravne osebe APP ob vsakem izplačilu plač predložiti
obrazec 1 »Izplačilo akontacije plač za mesec«. V letu 1998 je
APP tako zbrala in obdelala podatke o izplačilih plač povprečno
za 22.620 oseb na mesec. Ta obdelava obsega tudi izplačevanje
regresa za letni dopust. APP je s statistiko teh podatkov informirala
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Na podlagi obdelav podatkov iz bilanc stanja in bilanc uspeha je
APP v skladu z nacionalnim programom statističnih raziskovanj
zagotovila vse potrebne podatke za potrebe državnih organov in
raziskovalnih institucij, ki spremljajo gospodarska gibanja v
Republiki Sloveniji. Informiranje o gospodarskih in finančnih tokovih
pomeni tekoči gospodarski pregled na ravni države oziroma ravni
regij in občin in služijo ugotavljanju najpomembnejših gospodarskih
dogajanj na področju investicij, gibanja plač, javnofinančnih
prihodkov, obravnavi likvidnostne problematike in drugih
gospodarskih gibanj.

O projektu reforme je bila seznanjena tudi Vlada RS, ki je na 222.
seji 27. novembra 1996 projekt podprla.
Reforma plačilnih sistemov je nujna za nadaljni razvoj tržnega
gospodarstva, finančnih trgov ter za vključevanje Slovenije v
Evropsko Unijo, pomeni vzpostavitev pogojev za prenos in
postopek prenašanja funkcij sedanjega plačilnega prometa kot
javnopravne storitve v konkurenčno bančno okolje.

APP na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, zagotavlja tudi
informiranje o boniteti poslovanja pravnih oseb ter na podlagi
zahtev uporabnikov izstavlja bon 1, bon 2 in bon 3 obrazec, iz
katerih zainteresirane osebe lahko za svoje potrebe presodijo
boniteto gospodarskih partnerjev.

Pri tem sta pomembna dva vidika postopnega izvajanja reforme
plačilnih sistemov:
a) Reformirani plačilni sistemi se gradijo po fazah z vrha navzdol
(sklepi projektnega sveta 15. 5.1996 in Sveta BS na 115. seji 4. 6.
1996):
postavitev sistema takojšnje poravnave plačil na podlagi
posameznih plačilnih nalogov (BPRČ)
postavitev medbančnega kliringa za podsisteme plačil majnih
vrednosti (žiro kliring)
postavitev integralnega kliringa plačil majhnih vrednosti.

Opisani plačilni sistem in izvajanje drugih nalog, ki jih opravlja
APP je s tehničnega stališča nedvomno organiziran visoko
kvalitetno, vendar pa ne ustreza sodobnim zahtevam in potrebam
slovenske države, ker tak sistem slabi sposobnost bank za
likvidnostno upravljanje njihovih sredstev in povečuje sistemski
rizik Banke Slovenije pri uravnavanju likvidnosti posameznih bank.
Sistem plačil je problematičen z vidika proste izbire, varnosti in
cenenosti, zaradi česar ga zgolj tehnična učinkovitost ne
opravičuje. Plačilni promet namreč ni namenjen samemu sebi,
temveč je storitev, namenjena urejanju pravnih odnosov,
poravnavanju obveznosti. Njegovo bistvo ni tehnološka rešitev
spremljanja statističnih podatkov, nadzorovanja in kontroliranja
ter preštevanje denarja.

b) Način prehoda iz obstoječega v reformirani plačilni sistem je bil
določen v »Strategiji migracije plačilnega prometa v projektu
reforme« (sklep Sveta BS na 120. seji 27. 8. 1996), ki je določil
šest faz prehoda:
Prva faza: prenos računov obvezne rezerve v Banko Slovenije
Druga faza: prenos računov bank v Banko Slovenije in vpeljava
sistemov BPRČ in žiro kliringa za medbančna plačila
Tretja faza: banke postopoma prevzemajo plačilni promet lastnih
komitentov
Četrta faza: posamezne banke ukinejo račun pri Agenciji
Peta faza: podružnica Agencije brez komitentov ugasne
Šesta faza: vse banke imajo svoj plačilni promet

Poleg APP-ja opravljajo plačilni promet za občane in plačilni promet
s tujino tudi banke. Banke imajo tudi sklenjene depozitne pogodbe
za račune, odprte pri APP ter poslujejo z gotovino za občane.
Banka Slovenije, poslovne banke in hranilnice ter druge finančne
organizacije v skladu z določbami Zakona o bančništvu in drugimi
finančnimi predpisi opravljajo plačilni promet tudi v poravnalnih
sistemih, kot so jih razvili z uporabo vseh sodobnih metod
bančnega poslovanja. V nadaljevanju je na kratko povzeta
dosedanja aktivnost izvajanja reforme plačilnih sistemov in
predvidenih aktivnosti v okviru projekta reforme plačilnih sistemov.
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Dosedanje izvajanje projekta reforme

Kratek pregled ureditve plačilnega prometa v
nekaterih državah Evropske Unije1

V letu 1998 sta bila vpeljana sistema BPRČ in Žiro kliring, preko
katerih so se v začetku poravnala le medbančna plačila. Pri tem
pomeni sistem bruto poravnave v realnem času (BPRČ)
medbančni plačilni sistem, ki omogoča individualno dokončno
poravnavo posameznih plačil. V sistemu BPRČ se poravnajo vsa
plačila velikih vrednosti (nad 3.000.000 SIT) med neposrednimi
udeleženkami preko poravnalnih računov, ki so odprti pri BS. Za
prenos plačilnih nalogov je uporabljeno omrežje S.VV.I.F.T., nalogi
pa so pripravljeni v S.VV.I.F.T. standardu.

BELGIJA
Razen zakona, ki ureja poslovanje s čeki iz leta 1961, Belgija
nima posebne zakonske ureditve plačilnega prometa in plačilnih
sistemov. Odnosi med kreditnimi institucijami, potrošniki in trgovci
so urejeni s pogodbami obligacijskega prava. Leta 1993 je bil
sprejet zakon, ki ureja položaj in nadzor nad kreditnimi institucijami
(zakon o bančništvu). Namen tega zakona, ki je inkorporiral Drugo
bančno direktivo, je med drugim tudi zaščititi potrošnike in zagotoviti
tekoče delovanje plačilnega prometa.

Žiro kliring predstavlja klirinški sistem plačil majhnih vrednosti
(trenutno plačil v vrednosti do 3.000.000 SIT), ki deluje na
multilateralni osnovi in v katerega o vključene vse banke in nekatere
hranilnice, ki so tudi neposredne udeleženke sistema BPRČ. Za
prenos plačilnih nalogov v Žiro kliring, ki jih banke prav tako
pripravljajo v S.VV.I.F.T. standardu, se uporablja telekomunikacijsko
omrežje, ki ga je vzpostavila Banka Slovenije in se imenuje Bsnet.
Sistem deluje na principu prevzema paketov nalogov od udeleženk
kliringa, iz prvzetih nalogov se ob poravnalnem preseku
izračunajo multilateralne pozicije udeleženk, ki se poravnajo preko
sistema BPRČ na poravnalnih računih bank in hranilnic.

DANSKA
Na Danskem je plačilni promet le delno urejen z zakonodajo.
Zakonodaja določa osnovna načela poslovanja s kreditnimi
karticami, čeki, bankovci in kovanci. Ni pa nobene posebne
ureditve organizacijskih in tehničnih vidikov plačilnega prometa,
ki je v veliki meri urejen s sporazumi med člani Danish Bankers'
Association.
NEMČIJA

Prehod iz obstoječega v reformirani plačilni sistem se izvaja po
fazah, ki so bile začrtane leta 1996 s strategijo migracije plačilnega
prometa.

Nemški zakon, ki ureja bančništvo iz leta 1961, med drugim
določa, da se z negotovinskimi plačili lahko ukvarjajo samo banke.
Pristojnosti in odgovornosti nemške centralne banke so
uzakonjene v posebnem zakonu iz leta 1957, ki poleg ostalih
določb določa, da mora nemška centralna banka zagotavljati
tekoče in profesionalno delovanje domačih in cross-border plačil.
Kljub temu pa ni nobenih zakonskih norm, ki bi urejale
organizacijske in tehnične vidike plačilnih storitev, razen splošnih
iz obligacijskega prava in tistih, ki se nanašajo na poslovanje s
čekom, ki je urejeno z zakonom o čeku iz leta 1933.

Prvi dve fazi projekta reforme sta bili realizirani, in sicer prenos
računov obvezne rezerve bank, hranilnic in HKS v BS (marec
1997) in pa prenos žiro računov bank in nekaterih hranilnic v BS
ter žiro računov preostalih hranilnic in HKS v banke (april 1998)
hkrati z vzpostavitvijo sistema BPRČ.
Nadaljne aktivnost projekta reforme

FRANCIJA

Potrebno je zaključiti fazo konsolidacije sistemov BPRČ in Žiro
kliringa z okoljem APP in s tem povezati obe okolji v dnevno
operativno delovanje in izvajanje plačil iz enega okolja v drugo v
obeh smereh. S tem bo vzpostavljena osnova za tekoči potek
migracije računov pravnih oseb, saj se bodo plačila med pravnimi
osebami, ki bodo imele odprt račun v bankah oziroma v APP,
poravnala preko sistemov BPRČ in Žiro kliringa iz enega okolja
(bančnega) v drugega (APP-okolje) in obratno.
*
Prevzem celotnega depozitnega poslovanja za pravne osebe
nujno pomeni tudi možnost dviganja in polaganja gotovine z in na
račune pri bankah. Zato je predvideno, da bodo banke do konca
leta 2000 prevzele vplačila in izplačila gotovine z in na žiro račune
pravnih oseb.

Bančne posle in pogoje za njihovo veljavno sklenitev ureja
francoski zakon o bančništvu iz leta 1984. Četrti člen statuta
francoske centralne banke, ki je bil sprejet na podlagi zakona o
centralni banki iz leta 1993, določa daje naloga centralne banke
zagotoviti tekoče opravljanje in varnost v plačilnem prometu.
ITALIJA
Ureditev plačilnega prometa v Italiji temelji na določbah italijanskega
obligacijskega zakonika (ček, razveza finančnih obligacij, itd.),
zakona o bančništvu in nekaterih drugih specialnih zakonov. Zakon
o bančništvu nalaga centralni banki konkretne dolžnosti in
pristojnosti na področju plačilnega prometa.
AVSTRIJA

Faze 3-6 migracije plačilnega prometa predstavljajo za banke
postopno prevzemanje opravljanja plačilnih storitev za lastne
komitente skupaj z vodenjem računov zanje ter s tem nastanek
pogojev za prenehanje delovanja APP kot ponudnika plačilnih
storitev. Prevzem računov pravnih oseb bodo banke začele
izvajativ skladu s četrtletnimi plani v začetku leta 2000, migracija
pa bo potekala do 30. 9. 2001.

Avstrija nima posebnega zakona, ki bi urejal plačilni promet, ampak
tematiko urejajo zakon o bančništvu iz leta 1993, zakon o poštni
banki iz leta 1993, zakon o centralni banki iz 1984, zakon o čeku
iz 1955 in drugi specialni zakoni. Zakon o centralni banki podeljuje
Oesterreichische Nationalbank poseben položaj v plačilnem
prometu.

' Navedeni podatki so povzeti po: Payement Systems in the European
Union, European Money Institute, April 1996 in Payment Systems in Countries That Have Applied for Membership of the European Union (Blue Book),
European Central Bank, Avgust 1999.
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prevzemanju tveganj in ni mogoče predpisovati v tržnem
gospodarstvu kakšna tveganja bodo gospodarski subjekti
prevzemali pri tem, ko se odločajo za obliko poravnavanja svojih
obveznosti.

ŠVEDSKA
Na Švedskem problematiko plačilnega prometa ureja več različnih
zakonov. Najpomembnejši so: zakon o centralni banki
(Riksbankslagen 1988), zakon o bančništvu (Bankroerelselagen
1987) in zakon o čeku (Checklagen 1932).

Reforma plačilnega prometa je v skladu z določbami 73. člena
Zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje ter na podlagi določb Zakona o
bančništvu že v teku in se kadrovsko, organizacijsko in
funkcionalno banke in hranilnice pod vodstvom Banke Slovenije
in ob sodelovanju APP ter pod nadzorom Ministrstva za finance
že pripravljajo in usposabljajo za prevzem plačilnega prometa.
Prehod plačilnega prometa v bančno okolje bo imel pomembne
pozitivne učinke na makroekonomijo Republike Slovenije, saj se
bo plačilni promet poenostavil, zlasti pa bodo vsa sredstva
slovenskega gospodarstva tekoče vodena in obrestovana kot
bančni kapital, ki se bo v okviru bilančnih vsot slovenskih bank
lahko angažiral v investicijske namene. Ne da bi povečali denarno
maso, bo slovensko gospodarstvo s tem imelo na razpolago več
denarja.

V ostalih državah Evropske unije so ureditve smiselno podobne,
v srednjeevropskih državah, ki se pripravljajo na vstop v Evropsko
unijo, pa potekajo procesi harmonizacije z evropskim pravom.
Problematiko reforme plačilnega prometa je Državni zbor že
obravnaval 15.12.1998, Državni svet pa 27.1.1999 ob obravnavi
Zakona o bančništvu. Državni zbor je pred tem sprejel sklepe, s
katerimi je zadolžil Vlado RS, da izvede reformo plačilnega prometa
s ciljem, da plačilni promet preide v bančno okolje. Vlada RS je ob
obravnavanju predloga zakona obravnavala tudi problematiko
izvajanja reform plačilnega prometa v Republiki Sloveniji in sprejela
ustrezne sklepe, ki pomenijo izpolnjevanje obveznosti po sprejetih
sklepih Državnega zbora z dne 15. 12. 1998.
2. RAZLOGI, KI UTEMELJUJEJO POTREBO PO NOVI
ZAKONSKI UREDITVI

Najpomembnejši razlogi, ki narekujejo potrebo po novi zakonski
ureditvi so:

Republika Slovenija je v tranzicijskih procesih iz samoupravne
ekonomske ureditve, zasnovane na enotnosti ekonomskega
sistema in kolektivni (družbeni, državni) lastnini v tržno ekonomsko
ureditev, ki temelji na konkurenci in premoženju v privatni lastnini,
prešla v fazo, ko gospodarski subjekti in zlasti bančni sistem
ugotavljajo, daje tudi v Republiki Sloveniji nujno potrebno čimprej
uvesti sodoben plačilni sistem, ki bo primerljiv s sodobnimi plačilnimi
sistemi v razvitih zahodno evropskih državah.

a) zmanjšanje stroškov plačilnega prometa, ki bo temeljilo
predvsem na naslednjih procesih:
plačilni promet ne bo več obremenjen z drugimi nalogami, ki
ne sodijo v plačilni promet
velik del plačilnega prometa bo potekal interno znotraj bank
gotovinski tokovi v bankah bodo bolj usklajeni;

Spreminjanje ekonomskega sistema in prehod na tržno
gospodarstvo nujno zahteva ukinitev APP ter vzpostavitev
plačilnega sistema, ki bo ustrezal načelom svobodnega pretoka
kapitala, tržni konkurenci in svobodni gospodarski pobudi.
Administrativna regulacija plačilnega prometa, kot je uveljavljena
v Republiki Sloveniji preko izvajanja nalog APP, ni več združljiva s
potrebami slovenskega gospodarstva.

t

b) prihodki bank iz naslova opravljanja plačilnih storitev bodo
omogočili njihovo konkurenčno sposobnost v odnosu do tujih
bank, saj bodo pogoji poslovanja bolj izenačeni;

c) Zakon o plačilnem prometu mora zagotoviti zakonsko podlago
za reformo plačilnega prometa za ukinitev APP kot posebne
institucije za plačilni promet in prenos plačilnega prometa in
vseh drugih funkcij APP na izvajalce plačilnega prometa ter
druge nosilce javnih pooblastil v zvezi z vodenjem statistike
in informacij v zvezi s plačilnim prometom.

Gospodarski subjekti imajo pravico do proste izbire načina
poravnave obveznosti ter je plačilni sistem infrastruktura, ki
omogoča poravnavanje obveznosti preko finančnih tokov , tj. s
prenosom denarnih sredstev. Denarni tokovi v sodobnem svetu
niso več le fizični prenos gotovine in drugih vrednostnih papirjev,
temveč je to predvsem sistem transakcij, ki se opravljajo na
sodoben način z uporabo elektronskih medijev.

Nenazadnje je nujnost sprejetja novega zakona utemeljena tudi z
obvezo Republike Slovenije, da harmonizira svoj pravni red s
pravnim redom Evropske unije. Plačilni sistem kot je do sedaj
uveljavljen v Republiki Sloveniji ni združljiv s standardi in
direktivami Evropske unije. Države članice Evropske unije sicer
nimajo sprejetih posebnih sistemskih zakonov, ki bi urejali plačilni
promet, temveč imajo v pravnem redu vzpostavljena le zakonska
pooblastila centralnim bankam, na podlagi katerih bančni sistem
držav evropske unije izvaja plačilni promet. Plačilni promet je v
državah Evropske unije rezultat dolgoletnega razvoja bančnega
sistema, ki je z internimi predpisi samostojno, neodvisno od
državne regulative, v pogojih konkurence, zagotovil efekten
sistem plačilnega prometa. Glede na dejstvo, da plačilni promet v
Republiki Sloveniji po drugi svetovni vojni ni bil urejen na podlagi
svobodne konkurence kot bančna dejavnost, temveč je bil urejen
kot administrativni sistem preko posebne institucije, je predlagatelj
ocenil, da zgolj zakonsko pooblastilo za prehod plačilnega sistema
v bančno okolje tudi glede na druge predpise, ni zadosten. Zato je
potrebno s predlaganim zakonom zagotoviti zakonsko podlago,
ki bo omogočila izvajalcem plačilnega prometa, tj. bankam in
hranilnicam, prevzeti funkcije plačilnega prometa v skladu z
evropskimi standardi in direktivami. Poleg tega je v Evropskem
pravu opravljanje poslov plačilnega prometa t.i. »druga finančna
storitev«, za katere po Drugi bančni direktivi velja načelo prostega
pretoka storitev. To je eden izmed poglavitnih razlogov, zaradi
katerega mora opravljanje poslov plačilnega prometa preiti v

Plačilni sistem tudi ne more biti več obremenjen z nalogami kontrole
in administrativnega prepovedovanja, saj je v tržnem
gospodarstvu, ki temelji na privatni lastnini, kontrolni sistem, ki je
zrastel zaradi potreb instituta družbene lastnine, nepotreben.
Lastniki nadzorujejo gospodarjenje z njihovo lastnino v
gospodarskih družbah preko nadzornih organov gospodarskih
družb, za potrebe nadzora v javnih pravnih osebah pa je Republika
Slovenija vzpostavila nadzor z ustanovitvijo računskega sodišča
in uvedbo notranjega nadzora kot je proračunska inšpekcija,
nadzorni sveti v javnih podjetjih, sveti zavodov v javnih zavodih
ter nadzor, ki ga izvajajo pristojni državni organi v javnem sektorju.
Osnovna pravica vsakega ekonomskega subjekta v tržni
ekonomiji je njegova popolna svoboda v okviru veljavnih
predpisov, tako pri sprejemanju poslovnih odločitev kakor tudi pri
prevzemanju odgovornosti zanje. Ker je poravnava obveznosti
ena izmed poslovnih odločitev, plačnik pa tisti, ki nosi odgovornost
za neizvršeno plačilo vse do trenutka, ko ga prejme prejemnik je
jasno, da mora imeti prosto izbiro na kakšen način bo poravnal
plačilo. To pomeni, da imajo poslovni subjekti samostojnost pri
15. december 1999
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Predlagani zakon upošteva tudi dejstvo, da prehod iz enega v
drug plačilni sistem predstavlja izjemno zahtevno in odgovorno
operacijo, zaradi česar omogoča skrbno pripravo na
reorganizacijske aktivnosti, ki bodo zagotovile netvegan način
prehoda v nov plačilni sistem.

konkurenčno bančno okolje, na prosti trg. Sprejem predlaganega
zakona je torej potreben tudi zaradi prilagajanja v procesu
priključevanja Slovenije k Evropski uniji.
Predlog zakona upošteva:
direktivo 97/5/EC o kreditnih transferih s tujino
direktivo 98/26/EC o dokončnosti poravnav pri plačilih in
poravnalnih sistemih vrednostnih papirjev

4. NAČELA PREDLAGANEGA ZAKONA
Predlog zakona temelji na načelih:
zakonitosti pri opravljanju plačilnega prometa,
zaščite interesov lastnikov denarja,
proste izbire izvajalca plačilne storitve,
enakopravnosti udeležencev v plačilnem prometu,
učinkovitosti, hitrosti, varnosti plačil ter obveščanja
udeležencev v plačilnem prometu o stanju na računih in
spremembah na računih,
racionalne tehnologije opravljanja plačilnega prometa, ki temelji
na sodobnih informativnih tehnikah in uporabi standardov v
plačilih.

ter priporočila:
komisije (87/598/EC z dne 8.12.87) v zvezi z evropskim
kodeksom, ki zadeva elektronska plačila
komisije (88/590/EC) z dne 17.11.88, ki zadeva plačilne
sisteme in zlasti odnose med imetnikom kartice in izdajateljem
kartice
komisije (97/489/EC) z dne 30.07.97, ki zadeva transakcije z
elektronskimi plačilnimi instrumenti in še posebej odnos med
izdajateljem in imetnikom
Nadalje predlagani zakon v celoti daje podlago za uveljavljanje
pravil evropske skupnosti o konkurenci pri izvrševanju
mednarodnih plačil, predvsem s stališča povezave z domačimi
plačilnimi sistemi, ki so neločljivo povezana s posameznimi
nacionalnimi plačilnimi sistemi. Vključevanje v plačilne sisteme
Evropske unije zato narekuje združljivost plačilnega sistema v
državi z drugimi sistemi tudi po vsebinski plati. Prav integracija
plačilnega prometa v državi in plačilnega prometa s tujino sta
ključna razloga za sprejem predlaganega zakona, ki pomeni eno
od ključnih reform za vključevanje v Evropsko unijo.

Navedena načela so realizirana v besedilu členov predlaganih
zakonov in obrazložena v obrazložitvah k posameznim poglavjem
oziroma členom predloga zakona.
5. FINANČNA SREDSTVA POTREBNA ZA IZVEDBO
ZAKONA
Sprejem predlaganega zakona bo povzročil na strani stroškov
povečanje proračunskih izdatkov zaradi novo ustanovljene
agencije oziroma uprave po tem zakonu. Zaradi racionalizacij v
plačilnem prometu pa bo že pri provizijah, ki jih plačuje Republika
Slovenija, APP, iz sredstev javnih financ zagotovljen dovolj velik
vir sredstev, da se bodo povečani proračunski stroški v celoti
pokrili. Zato po mnenju predlagatelja predlagan zakon ne zahteva
dodatnih finančnih sredstev iz proračuna, čeprav bo v prehodnem
obdobju, to je v času prehajanja plačilnega prometa iz APP na
banke, potrebno v proračunu Republike Slovenije zagotoviti
potrebna sredstva za izvedbo reforme plačilnega prometa.

3. CILJI, KI SE ŽELIJO DOSEČI S PREDLAGANIM
ZAKONOM
S predlaganim zakonom predlagatelj želi zagotoviti plačilni promet
kot gospodarsko dejavnost, ki mora biti podvržena konkurenci.
Pri tem predlagan zakon ne posega v samostojnost in celovitost
Banke Slovenije kot centralnobančne institucije in bančnega
sistema.

Banke in hranilnice bodo kot prevzemniki plačilnega prometa svoje
stroške krile iz plačil za opravljanje njihovih storitev, Agencija za
javnopravne evidence in storitve, Uprava Republike Slovenije za
javna plačila in Davčna Uprava Republike Slovenije bodo imele v
proračunu Republike Slovenije zagotovljeno financiranje svojih
dejavnosti kot upravni organi oziroma javni zavod.

Način plačevanja mora postati posledica dogovorjenih civilno
pravnih odnosov, ne pa več administrativno urejanje in
predpisovanje načina ravnanja gospodarskih subjektov.
Plačilni promet je tudi po zakonu o bančništvu eden od osnovnih
bančnih poslov, tako kot je to bančni posel tudi v vseh državah
Evropske Unije. Projekt reforme plačilnega sistema je v teku že
od leta 1994 ter je na podlagi že sprejetih odločitev državnega
zbora, Vlade Republike Slovenije, Banke Slovenije in tudi v skladu
z odločbami Ustavnega sodišča, prišel do faze, ko je nujno s
spremembo zakona zagotoviti pravno podlago za nov plačilni
promet organiziran kot bančni posel v pogojih svobodne
konkurence. Predlagani zakon bo zagotovil možnosti za velike
poenostavitve v plačilnem prometu, znižanje stroškov pri
opravljanju storitev plačilnega prometa, gospodarnejše poslovanje
bančnega sistema in boljše upravljanja s sredstvi javnih prihodkov.

Ker temelji predlog zakona tudi na rešitvah, ki zagotavljajo
prerazporeditev delavcev APP, zaradi tehnoloških viškov ne bo
potrebno zagotavljati posebnih sredstev, v kolikor pa bo določeno
število delavcev ostalo brez zaposlitve, bodo njihove pravice
pokrite iz zagotovljenih sredstev za urejanje razmerij v primeru
brezposelnosti, v okviru sredstev, s katerimi upravlja Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve in Zavod za zaposlovanje.
Ob upoštevanju dejstva, da je premoženje, s katerim upravljata
APP last Republike Slovenije, bodo s prenosom tega premoženja
na druge upravne organe in s prodajo fega premoženja bankam
in hranilnicam oziroma z vlaganjem tega premoženja v osnovni
kapital bank in hranilnic, nastopili pozitivni finančni efekti, ki bodo
tudi vir za pokrivanje stroškov za izvedbo reforme plačilnega
sistema in drugih nalog, ki jih je do sedaj opravljala APP.

Predlagani zakon celovito upošteva vse funkcije in naloge, ki jih
je do sedaj, ob izvajanju plačilnega prometa, opravljala APP, ter
zagotavlja podlago za prevzem ne le plačilnega prometa, temveč
tudi za prevzem funkcij statističnih analiz in informiranja. Na podlagi
predlaganega zakona bodo te funkcije prevzeli: Agencija za
javnopravne evidence in storitve, Uprava Republike Slovenije za
javna plačila in Davčna uprava Republike Slovenije.
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6. člen
(Nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo plačilnega
prometa)

BESEDILO ČLENOV
1. SPLOŠNE DOLOČBE

Zakonitost in pravilnost opravljanja poslov plačilnega prometa
nadzira Banka Slovenije, ki za zagotavljanje zakonitega in
pravilnega plačilnega prometa sprejme potrebne ukrepe in
standarde opravljanja plačilnega prometa.

1. člen
(Vsebina zakona)
Ta zakon ureja:
opravljanje poslov plačilnega prometa, če drug zakon ne
določa drugače,
razmerja med bankami, hranilnicami in Banko Slovenije v
plačilnem prometu,
opravljanje poravnav v medbančnem plačilnem prometu,
nadzor nad opravljanjem plačilnega prometa,
statistiko in informiranje v zvezi s plačilnim prometom,
Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve,
Upravo Republike Slovenije za javna plačila,
način prenosa nalog Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet in način opravljanja njenih nalog po tem zakonu v
prehodnem obdobju.

2. PLAČILNI PROMET
7. člen
(Transakcijski račun)
(1) Pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: lastniki računov)
lahko prejemajo in nakazujejo denarna sredstva v plačilnem
prometu le preko transakcijskega računa.
(2) Lastnik transakcijskega računa ima lahko pri enem izvajalcu
plačilnega prometa največ en transakcijski račun.
8. člen
(Pogodba o vodenju transakcijskega računa)

2. člen
(Načela zakona)

(1) Izvajalci plačilnega prometa in lastniki računov določijo
medsebojne pravice in obveznosti glede sredstev na računih in
glede opravljanja poslov plačilnega prometa s pisno pogodbo o
vodenju transakcijskega računa in v skladu s splošnimi pogoji o
odprtju in vodenju transakcijskega računa.

Pri izvajanju plačilnega prometa se mora zagotoviti:
zakonitost pri opravljanju plačilnega prometa,
zaščita interesov lastnikov denarja,
prosta izbira izvajalca plačilne storitve,
enakopravnost udeležencev v plačilnem prometu,
učinkovitost, hitrost, varnost plačil ter obveščanje udeležencev
v plačilnem prometu o stanju na računih in spremembah na
računih,
racionalno tehnologijo opravljanja plačilnega prometa,
temelječo na sodobnih informativnih tehnikah in uporabi
standardov pri plačilih.

(2) Splošne pogoje o odprtju in vodenju transakcijskega računa
izvajalcem plačilnega prometa pred njihovo uveljavitvijo odobri
guverner Banke Slovenije.
(3) Lastniki transakcijskih računov morajo predložiti izvajalcu
plačilnega prometa, pri katerem odpirajo račun, vse potrebne
podatke za vodenje transakcijskega računa in registra iz 10.
člena tega zakona. Lastniki transakcijskih računov morajo izvajalca
plačilnega prometa, ki vodi njihove transakcijske račune, redno
najkasneje v roku 5 dni, obveščati o statusnih spremembah in o
drugih spremembah podatkov, potrebnih za vodenje računov in
registra računov.

3. člen
(Izvajalci plačilnega prometa)
Posle plačilnega prometa opravljajo Banka Slovenije, banke in
hranilnice in druge pravne osebe, če za opravljanje teh storitev
izpolnjujejo pogoje, ki jih predpiše Banka Slovenije in če pridobijo
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnega prometa po
štirinajsti alinei prvega odstavka 6. člena Zakona o bančništvu
(Uradni list RS, št. 7/97).

9. člen
(Obveza opravljanja poslov plačilnega prometa)
Izvajalci plačilnega prometa morajo izvršiti vsako plačilo, če so
izpolnjeni pogoji po tem zakonu.

4. člen
(Plačilni promet)

10. člen
(Register transakcijskih računov)

Plačilni promet po tem zakonu je prenos denarnih sredstev med
transakcijskimi računi, izvajanje medbančnih poravnav ter
izvajanje nakazil med domačimi in tujimi bankami.

(1) Register transakcijskih računov je enotna baza podatkov in
evidenc o lastnikih transakcijskih računov v Republiki Sloveniji in
je namenjen izvajanju plačilnega prometa, kontroli transakcijskih
računov in zagotavljanju podatkov. Izvajalci plačilnega prometa
morajo tekoče zagotavljati podatke za vzpostavitev in vodenje
registra transakcijskih računov.

5. člen
(Enotni način in postopki plačilnega prometa)
Enotno izvajanje plačilnega prometa pri opravljanju poslov
plačilnega prometa ter obliko in vsebino obrazcev za opravljanje
poslov plačilnega prometa predpiše Banka Slovenije.

15. december 1999

(2) Register transakcijskih računov v Republiki Sloveniji vzpostavi
Banka Slovenije in zagotavlja vodenje tega registra.
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11. člen
(Vsebina registra transakcijskih računov)

15. člen
(Roki izvedbe plačil)

(1) Register transakcijskih računov vsebuje:
številko transakcijskega računa,
davčno številko lastnika transakcijskega računa,
ime in priimek ter naslov fizične osebe,
firmo, sedež in naslov pravne osebe,
firmo, ime in priimek ter naslov samostojnega podjetnika,
priimek in ime zakonitega zastopnika, prokurista oziroma
pooblaščene osebe za razpolaganje z denarnimi sredstvi na
transakcijskem računu in naslov njegovega stalnega bivališča.
(2) Register transakcijskega računa mora biti vzpostavljen tako,
da je zagotovljena identifikacija lastnika računa in povezava
z drugimi informatiziranimi bazami podatkov.
(3) Podatki iz registra transakcijskih računov iz tega člena se
hranijo v registru transakcijskih računov deset let po zaprtju
transakcijskega računa.

(1) Roke plačil, v katerih izvajalec izvede naloge za plačila, določita
izvajalec plačil in lastnik transakcijskega računa v pogodbi in v
nalogu za plačilo.
(2) Če gre za nakazilo v plačilnem prometu brez pogodbenega
temelja, morajo izvajalci plačilnega prometa izvajanje plačilnega
prometa organizirati tako, da se vsa zahtevana plačila izvedejo
do zaključka dnevnega poslovanja ustreznega poravnalnega
sistema v dnevu, v katerem je bil vložen plačilni nalog, ne glede
na to ali se izvede plačilo znotraj enega izvajalca plačil ali med
različnima izvajalcema.

•
12. člen
(Vpogled v register transakcijskih računov)

(1) Izvajalec plačilnega prometa mora pred izvedbo transakcije
preveriti, ali je izvedbo transakcije zahteval lastnik transakcijskega
računa oziroma od njega pooblaščena oseba.

Podatke iz registra transakcijskih računov lahko zahtevajo in
pridobijo:
lastnik transakcijskega računa glede vpisov, ki se nanašajo
na njegov račun,
sodišča v sodnih postopkih, ki predložitev teh podatkov lahko
zahtevajo oziroma naložijo na podlagi pooblastil po veljavnih
predpisih,
davčni in carinski organi v postopkih, ki jih vodijo v okviru
svojih pristojnosti,
Banka Slovenije, banke oziroma hranilnice in drugi izvajalci
plačilnega prometa iz 3. člena tega zakona, ki opravljajo plačilni
promet, glede podatkov, ki so potrebni za opravljanje
plačilnega prometa, na podlagi pooblastil po veljavnih predpisih,
Banka Slovenije za potrebe nadzora, ki ga vodi v okviru svojih
pristojnosti,
organi, določeni in pristojni za pridobitev podatkov z zakonom,
ki ureja preprečevanje pranja denarja,
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve, ki se nanašajo na njena pooblastila
Uprava Republike Slovenije za javna plačila glede podatkov,
ki se nanašajo na transakcijske račune oseb javnega prava.

(2) Izvajalec plačilnega prometa izvršuje plačilne naloge in plačila
na podlagi določb iz 15. člena tega zakona, če so nalogi za plačila
oziroma nalogi iz 15. člena tega zakona izdani v skladu z veljavnimi
predpisi in če je za izvršitev plačila na transakcijskem računu, iz
katerega se izvrši plačilo, kritje ali če ima lastnik računa po pogodbi
z izvajalcem plačilnega prometa odobren okvirni kredit in je plačilo
v mejah odobrenega kredita.

16.člen
(Pogoji za izvršitev plačila)

17. člen
(Zavrnitev plačilnega naloga)
Če izvajalec plačilnega prometa ob predložitvi plačilnega naloga
za plačilo iz določenega transakcijskega računa ugotovi, da za
izvedbo plačila na računu ni potrebnega kritja, mora izvajalec
plačilnega prometa zavrniti plačilo in predloženi plačilni nalog vrniti
predlagatelju naloga za plačilo.
18. člen
(Izjema pri poravnavanju nalogov)
(1) Če izvajalec plačilnega prometa ne more izvesti plačila po
sklepu o izvršbi, ravna ne glede na določbo prejšnjega člena po
določilih zakona, ki ureja izvršbo.

13. člen
(Opravljanje plačil)

(2) Izvajalci plačilnega prometa izvršujejo plačila po sklepu o
davčni izvršbi ne glede na določbe predhodnega člena v skladu
s postopkom po zakonu, ki ureja davčni postopek.

Nalogodajalci odrejajo plačila s predpisanim plačilnim nalogom, ki
se glasi na sredstva na njihovem transakcijskem računu pri
izvajalcu plačilnega prometa. Če nalogodajalec nima odprtega
računa, lahko odredi plačilo na določen transakcijski račun na
podlagi položene gotovine. V tem primeru se opravi plačilo na
račun kot nakazilo.

19.člen
(Odgovornost za pravočasnost nakazil in za napake
pri izvršitvi plačil)

14.člen
(Druge oblike opravljanja plačil)

Izvajalec plačilnega prometa odgovarja za škodo zaradi
neizpolnitve, zamude ali napak pri izvršitvi plačil po pravilih zakona,
ki ureja obligacijska razmerja.

Izvajalec plačilnega prometa izvede plačilo brez soglasja lastnika
transakcijskega računa na podlagi:
sodnega sklepa o izvršbi na denarna sredstva lastnika računa
kot dolžnika,
izvršljivega sklepa davčnega ali carinskega organa o prisilni
izterjavi.
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3. PORAVNAVE V MEDBANČNEM PLAČILNEM
PROMETU

sistemih: obračun (kliring), pobot (neting), novacija s substitucijo
in druge poravnalne sisteme, ki jih uporabljajo izvajalci plačilnega
prometa na podlagi medsebojnih sporazumov, predpiše Banka
Slovenije.

20. člen
(Poravnava)

25. člen
(Dokončnost poravnave plačilnih nalogov)

(1) Poravnava je tisto dejanje, ki pomeni izpolnitev obveznosti
med dvema ali več izvajalci plačilnega prometa v imenu in za
račun udeležencev plačilnega prometa.

(1) Plačilni nalogi, predloženi v poravnalni sistem, so nepreklicni,
izpolnitev pa se šteje za dokončno s plačilom vseh neto denarnih
sredstev neto dolžnikov neto upnikom v času izvedbe poravnave.

(2) Poravnavo v smislu prvega odstavka lahko izvrši Banka
Slovenije oziroma izvajalec plačilnega prometa, ki je lahko le
institucija, ustanovljena po zakonu.

(2) Plačilni nalogi, posredovani v poravnalni sistem se dokončno
poravnajo, če so bili predloženi v poravnalni sistem pred začetkom
stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave
posameznega udeleženca poravnalnega sistema.

21 .člen
(Poravnalni račun)

(3) Izjemoma, ne glede na določbe zakona, ki ureja stečaj oziroma
prisilno poravnavo, se dokončno poravnajo tudi plačilni nalogi, ki
so bili posredovani v poravnalni sistem po uvedbi stečajnega
postopka ali postopka prisilne poravnave posameznega
udeleženca poravnalnega sistema, vendar le v primeru, če so bili
posredovani še isti dan in če izvajalec plačilnega prometa lahko
dokaže, da se ni zavedal, oziroma da se ni mogel zavedati uvedbe
teh postopkov.

(1) Izvajalci plačilnega prometa morajo imeti za opravljanje
medbančnega plačilnega prometa pri Banki Slovenije odprt
poravnalni račun.
(2) Banke oziroma hranilnice imajo odprt poravnalni račun pri
Banki Slovenije, razen če ne opravljajo poravnav preko druge
pooblaščene banke, ki ima odprt poravnalni račun pri Banki
Slovenije, če je tako določeno med banko oziroma hranilnico in
pooblaščeno banko s pisno pogodbo.

4. NADZIRANJE

22. člen
(Poravnalni sistem)

26. člen
(Izvajanje nadzora)

(1) Za poravnavanje denarnih obveznosti do upnikov lahko Banka
Slovenije, institucije ustanovljene po zakonu, ki ureja bančništvo
in druge osebe, ki opravljajo finančne storitve, vzpostavijo
poravnalne sisteme. Kot sistem se šteje formalni sporazum med
najmanj tremi udeleženci s splošnimi pravili in standardiziranimi
dogovori za izvrševanje plačilnih nalogov.

(1) Nadzor nad izvajanjem poslov plačilnega prometa in nad
izvajalci plačilnega prometa opravlja Banka Slovenije v skladu s
svojimi pooblastili tako, da z nadzorom zagotovi varen in zakonit
plačilni promet v državi.

(2) Poravnalni sistemi lahko temeljijo na poravnavi posameznih
nalogov ali na poravnavi več zbranih plačilnih nalogov po načelu
pobota.

(2) Nadzor iz prvega odstavka tega člena izvaja Banka Slovenije
s postopki in na način kot jih predpiše v skladu s svojimi pooblastili.

(3) Načela ureditve in obvezne elemente dogovora o poravnalnem
sistemu določi Banka Slovenije. Za vsak dogovor o vzpostavitvi
poravnalnega sistema morajo udeleženci pred začetkom
delovanja pridobiti soglasje Banke Slovenije.

5. STATISTIKA IN INFORMIRANJE
27.člen
(Oblikovanje poročil)

23. člen
(Obvezne poravnave v medbančnem plačilnem
prometu)

(1) Informativna poročila oblikujejo izvajalci plačilnega prometa
na podlagi:
podatkov in evidenc plačilnega prometa,
poročil, ki jih izvajalcem plačilnega prometa predlagajo pravne
osebe.

(1) Banka Slovenije je upravljalec sistema bruto poravnav v
realnem času, ki udeležencem omogoča individualno in takojšnjo
bruto poravnavo plačil v dobro in breme pozicij na poravnalnih
računih pri Banki Slovenije ter denarno poravnavo obveznosti
udeleženk poravnalnih sistemov.

(2) Statistična poročila izvajalcev plačilnega prometa zbirata in
objavljata v posebnih publikacijah Banka Slovenije in Agencija
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

(2) Izvajalci plačilnega prometa morajo dnevno opraviti vse
medbančne poravnave v plačilnem prometu in s tem zagotoviti
dnevno izvedbo prenosov plačil na transakcijskih računih, tako
da je valuta plačila v dnevu, v katerem je bila zahteva za plačilo
posredovana poravnalnemu sistemu.

(3) Način in roke pošiljanja podatkov o opravljenih transakcijah
predpišeta vsak za svoje področje direktor Agencije Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve in guverner Banke
Slovenije.
(4) Način in roke pošiljanja podatkov po opravljenih transakcijah
oseb javnega sektorja predpiše minister, pristojen za finance.

24. člen
(Urejanje poravnalnih sistemov)
Pogoje in način izvajanja plačilnega prometa v poravnalnih
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(4) Agencija za javnopravne evidence in storitve je odgovorna za
izvajanje svojih nalog Vladi Republike Slovenije.

28.člen
(Varovanje skrivnosti)
Izvajalci plačilnega prometa morajo pri svojem delu varovati
poslovne skrivnosti.

31. člen
(Javnost dela Agencije Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve)

29. člen
(Obveznosti prejemnika informacij)

(1) Delo Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve je javno.

Vsi prejemniki informacij iz 12. člena tega zakona morajo vse
prejete informacije o poslovanju pravnih in fizičnih oseb varovati
kot poslovno skrivnost.

(2) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve obvešča javnost o svojem delu z letnimi poročili v skladu
s tem zakonom in drugimi predpisi ter akti, ki določajo njen status.

6. AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE

(3) Način in vsebino poročanja v letnih poročilih določi Vlada
Republike Slovenije v roku šestih mesecev po ustanovitvi Agencije
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

30. člen
(Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve)

7. UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA
PLAČILA

(1) Vlada Republike Slovenije ustanovi najkasneje v roku treh
mesecev po uveljavitvi tega zakona Agencijo Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve kot javni zavod. Vlada
Republike Slovenije v aktu o ustanovitvi Agencije Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve določi tudi prehod
potrebnega števila delavcev iz Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet v Agencijo Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve in za delo te agencije zagotovi materijalne
osnove s prenosom osnovnih sredstev in druge potrebne opreme
iz Agencije republike Slovenije za plačilni promet v upravljanje
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

32. člen
(Uprava Republike Slovenije za javna plačila)
(1) S tem zakonom se v sestavi Ministrstva za finance ustanovi
Uprava Republike Slovenije za javna plačila.
(2) Minister, pristojen za finance, po predhodnem soglasju Vlade
Republike Slovenije, sprejme najkasneje v roku treh mesecev po
uveljavitvi tega zakona akt o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest Uprave Republike Slovenije za javna plačila. Minister, pristojen za finance, zagotovi v aktu o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest Uprave Republike Slovenija za javna
plačila prehod potrebnega števila delavcev iz Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet v Upravo Republike Slovenije za javna
plačila. Republika Slovenija zagotovi materialne osnove za delo
Uprave Republike Slovenije za javna plačila s prenosom osnovnih
sredstev in druge potrebne opreme iz Agencije Republike Slovenije
za potrebe dela Uprave Republike Slovenije za javna plačila.

(2) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve opravlja naslednje naloge:
zbira, prevzema, vodi in pripravlja povezane evidenčne
javnopravne podatke, vezane na register poslovnih subjektov
Republike Slovenije za nadaljno evidenčno, analitsko in
informativno uporabo v ministrstvih ter vladnih službah za
potrebe državne statistike in za raziskovalne namene,
zbira, obdeluje in objavlja podatke iz letnih poročil kapitalskih
družb,
zbira, obdeluje in objavlja statistične podatke iz bilanc stanja
in bilanc uspeha gospodarskih družb,
opravlja druge statistične, informativne in druge naloge na
podlagi zakonov ter drugih predpisov in pooblastil,
vodi druge registre, evidence in zbirke podatkov, določene z
drugimi predpisi, za potrebe države in lokalnih skupnosti,
opravlja specifične informacijsko-tehnološke naloge ter druge
dejavnosti za državo in lokalne skupnosti,
sodeluje pri večjih statističnih akcijah in popisih ter opravlja
druge aktivnosti na podlagi ustreznih predpisov oziroma
pooblastil,
opravlja bonitetno dejavnost.

(3) Izvajalci plačilnega prometa so dolžni Upravi Republike
Slovenije za javna plačila posredovati podatke o plačilih na račune
oseb javnega prava ter o izplačilih s teh računov. Način in roke
pošiljanja teh podatkov predpiše minister, pristojen za finance.
33. člen
(Naloge Uprave Republike Slovenije za javna plačila)
Uprava Republike Slovenije za javna plačila opravlja za potrebe
vodenja enotnega zakladniškega računa naslednje naloge:
vodi register oseb javnega sektorja,
sprejema plačilne inštrukcije oseb javnega sektorja,
posreduje plačilne naloge izvajalcem plačilnega prometa,
sprejema informacije od izvajalcev plačilnega prometa o
opravljenih plačilih na in z računov oseb javnega sektorja,
zagotavlja informacije o odhodkih in prihodkih oseb javnega
sektorja,
zagotavlja informacije o javnofinančnih vplačilih in izplačilih iz
proračuna Republike Slovenije, Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije in za druge osebe javnega prava, ki
bodo zavezane poslovati preko Uprave Republike Slovenije
za javna plačila.

(3) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve ima pri opravljanju nalog iz svoje pristojnosti javna
pooblastila določena po tem in drugih zakonih in prevzame javna
pooblastila, pristojnosti in naloge po drugih predpisih, ki jih je do
uveljavitve tega zakona imela Agencija Republike Slovenije za
plačilni promet, če s tem zakonom ni določeno drugače. Splošne
akte in metodološka navodila za izvrševanje javnih pooblastil
izda organ upravljanja Agencije Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve.
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8. KAZENSKE DOLOČBE

izvajalcem plačilnega prometa skleniti pogodbo o vodenju
transakcijskega računa najkasneje do 31. 12. 2001.

34. člen
(Prekrški)

(2) Fizične osebe in samostojni podjetniki lahko prejemajo in
nakazujejo denarna sredstva preko tekočih računov in žiro
računov, odprtih pred uveljavitvijo tega zakona do 31. 12 2001.

(1)lzvajalec plačilnega prometa, ki ne izvrši plačila v skladu z 9.
členom tega zakona, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo
od 1.000.000 do 6.000.000 tolarjev. Odgovorna oseba izvajalca
plačilnega prometa pa se za ta prekršek kaznuje z denarno kaznijo
od 200.000 do 1.000.000 tolarjev.

(3) S pogodbo iz 8. člena tega zakona lahko izvajalec plačilnega
prometa in lastnik transakcijskega računa določita, da se tekoči
račun oziroma žiro račun od podpisa pogodbe vodi kot
transakcijski račun.

(2) Z denarno kaznijo za prekršek od 1.000.000 do 6.000.000
tolarjev se kaznuje pravna oseba, ki izvaja plačilni promet, ki ne
zagotavlja tekoče podatkov za vzpostavitev in vodenje registra
transakcijskih računov iz 10. člena tega zakona. Odgovorna oseba
izvajalca plačilnega prometa se za ta prekršek kaznuje z denarno
kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev.

(4) Po 31. 12. 2001 lahko fizične osebe in samostojni podjetniki
prejemajo in nakazujejo plačila le preko transakcijskih računov,
odprtih na podlagi 8. člena tega zakona oziroma na podlagi določb
predhodnega odstavka tega člena.

9. PREHODNE DOLOČBE

(1) Račune,, odprte pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, ki jih lastniki ne bodo zaprli v skladu s prejšnjim členom,
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet zapre po uradni
dolžnosti, sredstva s teh računov pa prenese na poseben zbirni
račun pri Banki Slovenije do 31.12. 2001.

38. člen
(Zapiranje računov po uradni dolžnosti)

35. člen
(Prenos nalog Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet)

(2) Banka Slovenije sredstva z zbirnega računa nakaže lastnikom
na podlagi njihovih zahtevkov najkasneje do 31.12.2003. Sredstva,
ki bodo ostala na zbirnem računu po 31. 12. 2003, nakaže Banka
Slovenije v dobro proračuna Republike Slovenije.

(1) Izvajalci plačilnega prometa po tem zakonu prevzamejo plačilni
promet od Agencije Republike Slovenije za plačilni promet in z
njim povezane naloge po uveljavitvi tega zakona postopoma, na
način, ki ga določi Vlada Republike Slovenije.

(3) Agencija Republike Slovenije za plačilni promet mora vso
dokumentacijo v zvezi z računi iz prvega odstavka tega člena
izročiti Banki Slovenije takoj po prenosu sredstev s teh računov
oziroma najkasneje do 28. 2. 2002.

(2) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve in Uprava Republike Slovenije za javna plačila prevzameta
naloge iz 30. oziroma 33. člena tega zakona postopoma na podlagi
programov prevzema dejavnosti, ki jih sklenejo Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet in Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve oziroma Uprava Republike
Slovenije za javna plačila po predhodnem soglasju ministra,
pristojnega za finance, najkasneje v roku šest mesecev po
uveljavitvi tega zakona. V teh programih prevzema obveznosti se
določi tudi postopen prehod delavcev in prenos osnovnih sredstev
in opreme iz Agencije Republike Slovenije za plačilni promet v
Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
oziroma Upravo Republike Slovenije za javna plačila.

39. člen
(Blokirani računi)
(1) Blokirani računi pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet se zaprejo le, če se predhodno poravnajo vsi zahtevki za
plačila.
(2) Račune, ki ne bodo deblokirani do 31. 12. 2001, Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet zapre po stanju 31. 12.
2001. Vse neizvršene podlage za plačila Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet vrne predlagateljem z napotilom, da
uveljavijo svoje terjatve v rednih postopkih izterjave. Izvršljive
sodne odločbe, sklepe o dovolitvi izvršbe ter izvršljive odločbe
oziroma izvršljive naloge organizacij, ki so po zakonu pooblaščeni
izdajati takšne odločbe in naloge, Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet vrne sodiščem ali drugim izdajateljem, o
neplačanih davkih in prispevkih pa obvesti Davčno upravo
Republike Slovenije. Vsa ostala dokumentacija teh računov se
trajno arhivira pri Banki Slovenije.

36. člen
(Prevzem plačilnega prometa)
(1) Izvajalci plačilnega prometa po tem zakonu prevzamejo od
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet opravljanje poslov
plačilnega prometa postopoma do 31. 12. 2001.
(2) Banka Slovenije in Ministrstvo za finance, na podlagi predpisa
Vlade republike Slovenije iz 35. člena tega zakona, sporazumno
določita prehajanje plačilnega prometa na izvajalce plačilnega
prometa.

40. člen
(Delovanje Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet v prehodnem obdobju)

(3) Agencija Republike Slovenije za plačilni promet zaključi vse
posle plačilnega prometa po stanju na dan 31.12.2001 ter preneha
opravljati posle plačilnega prometa 1.1. 2002.

(1) Agencija Republike Slovenije za plačilni promet v času od
uveljavitve tega zakona do 31. 12. 2001 nadaljuje z delom po
Zakonu o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS št. 48/94,18/95,
58/95, 73/95, 18/96, 27/96, 87/97, 54/99) predpisih izdanih na

37. člen
(Sklenitev pogodb o vodenju transakcijskih računov)
(1) Lastniki računov, ki imajo račune odprte pri Agenciji Republike
Slovenije za plačilni promet, jih morajo zapreti ter z izbranim
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njegovi podlagi in na podlagi posebnih predpisov in na njih
temelječih pogodbah.

prerazporejeni delavci Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet, morajo tem delavcem za dela in naloge, na katerih so bili
začasno prerazporejeni, ponuditi sklenitev delovnega razmerja
najkasneje do 1. 1. 2001. Če delavec ponudbe za sklenitev
delovnega razmerja za nedoločen čas v roku 8 dni ne sprejme,
se šteje, da mu je delovno razmerje pri Agenciji Republike Slovenije
za plačilni promet prenehalo z dnem zavrnitve ponudbe.

(2) Postopki plačilnega prometa, ki tečejo na dan uveljavitve tega
zakona, se do prenosa računov na izvajalce plačilnega prometa
nadaljujejo in končajo po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega
zakona.
(3) Ostale naloge iz 4. člena Zakona o Agenciji Republike Slovenije
za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
opravlja Agencija Republike Slovenije za plačilni promet.do prenosa
teh nalog na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve oziroma na Upravo Republike sloveije za javna
plačila v skladu z javnimi pooblastili, ki jih ima Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet po predpisih, ki so veljali do uveljavitve
tega zakona.

(3) Delavcem, ki bodo imeli sklenjeno delovno razmerje v Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet do 31. 3. 2002, mora
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet v programih iz 2.
odstavka 35. člena tega zakona zagotoviti prerazporeditev na
ustrezna dela v Agencijo Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve, Upravo Republike Slovenije za javna plačila
oziroma v druge državne organe.
42. člen
(Prenehanje veljavnosti predpisov)

(4) Agencija Republike Slovenije za plačilni promet zaključi svoje
poslovanje do 31. 3. 2002 in 1.4. 2002 preneha obstajati. Arhivska
gradiva Agencije Republike Slovenije za plačilni promet preda
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet -v vodenje in
vzdrževanje Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.Vse pravice in obveznosti Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet prevzame Republika Slovenija.

(1 )Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe
Zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS št. 48/94,18/95,
58/95, 73/95, 18/96, 27/96, 87/97, 54/99), ki urejajo delovanje
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, razen določb 2.
odstavka 17. člena in 32. člena navedenega zakona, in predpisi,
izdani na podlagi razveljavljenih določb navedenega zakona.

41. člen
(Delovno razmerje že prerazporejenih delavcev in
delavcev, ki bodo delali v Agenciji Republike Slovenije
za plačilni promet do 31. 3. 2002)

(2) Agencija Republike Slovenije za plačilni promet opravlja v
prehodnem obdobju od uveljavitve tega zakona do prenehanja
njenega delovanja vse svoje naloge po predpisih, ki so veljali do
uveljavitve tega zakona, dokler jih ne prenese v skladu z določbami
30., 33. in 40. člena tega zakona na izvajalce plačilnega prometa,
Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
in na Upravo Republike Slovenije za javna plačila.

(1) Delavci Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, ki so
bili sporazumno, v skladu z določbami Zakona o delovnih razmerjih
(Uradni list SRS št. 14/90 in Uradni list RS št. 5/91, 17/91, 29/92,
13/93, 71/93, 2/94, 19/94, 38/94, 29/95 in 12/99), začasno
prerazporejeni na dela in naloge v drugih državnih organih, imajo
pravico s 1. 1. 2001, skleniti delovno razmerje za nedoločen čas
za opravljanje del in nalog v organu Republike Slovenije, v katerem
so opravljali dela in naloge na podlagi sporazumne začasne
prerazporeditve.

43. člen
(Uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

(2) Organi Republike Slovenije, v katere so bili začasno
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OBRAZLOŽITEV

1. K TEMELJNIM DOLOČBAM

K 8. členu

K 1. členu

Vodenje transakcijskega računa je civilno razmerje med lastnikom
in izvajalcem plačilnega prometa, zaradi česar ta člen daje temelj
za pogodbeno ureditev teh razmerij. Zaradi varstva komitentov
bank, ta člen določa obvezo bank sklepati pogodbe v skladu s
splošnimi pogoji o odprtju in vodenju transakcijskega računa, ki
jih bankam in hranilnicam odobri guverner Banke Slovenije.

Prvi člen določa vsebino zakona, ki tudi opredeljuje posamezna
poglavja zakona. Zakon ureja izvrševanje nalog, ki jih po dosedaj
veljavnih predpisih opravlja APP. Določene naloge, ki ne pomenijo
izvajanja plačilnega prometa, statistična informatika in zbiranje
podatkov za potrebe davčnih organov so prav tako urejene v
tem zakonu, s prehodnimi določbami pa je urejeno prehodno
obdobje, v katerem bo potrebno glede na določbe zakona, izvesti
prehod na nov sistem plačilnega prometa.

K 9. členu
Ta člen zagotavlja uporabnikom plačilnega prometa možnost
nemotenega izvajanja plačil, saj morajo izvajalci plačilnega prometa
izvesti plačilo, če so zanj izpolnjeni pogoji po zakonu.

K 2. členu

K 10.členu

Člen opredeljuje temeljna načela plačilnega prometa, ki jih zakon
v vsebini povzema smiselno enako ureditvam plačilnega prometa
v državah Evropske unije, v skladu z direktivami in priporočili
Evropske unije.

Zaradi pregleda transakcijskih računov določa zakon obvezo
Banke Slovenije, da le-ta vzpostavi register transakcijskih
računov, ki služi kot baza podatkov za vodenje vseh potrebnih
evidenc v plačilnem prometu.

K 3. členu

K 11. člen u

Izvajalci plačilnega prometa so Banka Slovenije, barike in
hranilnice, kar je bistvena sprememba glede na dosedanji sistem,
v katerem je plačilni promet izvajala APP kot naslednica bivše
Službe družbenega knjigovodstva. Novi nosilci plačilnega prometa'
opravljajo plačilni promet kot storitev bančne dejavnosti. Zato je
po predlogu zakona plačilni promet razbremenjen vseh nalog, ki
jih do sedaj opravlja APP in ne predstavljajo plačilni promet, pač
pa administrativno poseganje v pretok kapitala in gospodarski
sistem.

Člen opredeljuje številko transakcijskega računa in druge obvezne
podatke za vodenje računa, tako da je zagotavljeno enotno
označevanje transakcijskih računov tako, da je v skladu z
mednarodnimi standardi omogočena popolna evidenca in
identifikacija lastnikov računov.
K 12. členu
Ker je plačilni promet bančni posel, ki ga opravljajo izvajalci
plačilnega prometa za svoje komitente, ta člen izrecno navaja
upravičence, ki lahko pridobijo podatke iz registra transakcijskih
računov. Upravičenci do pridobitve podatkov so:
lastnik transkacijskega računa,
sodišča,
Davčna uprava Republike Slovenije,
Carinska uprava Republike Slovenije,
izvajalci plačilnega prometa,
organi Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja,
organi Republike Slovenije za evidenco plačilnega prometa.

K 4. členu
I
Plačilni promet po tem zakonu pomeni promet denarnih sredstev
preko transakcijskih računov, izvajanje medbančnih poravnav
ter izvajanje nakazil med domačimi in tujimi bankami.
K 5. členu
Ta člen daje podlago za organizacijo enotnega načina postopka
plačilnega prometa in pooblašča Banko Slovenije, da kot centralna
banka Republike Slovenije s svojo regulativo zagotovi enoten
način izvrševanja plačilnega prometa.

Predlagana rešitev v tem členu je v skladu z določbami Zakona o
varstvu osebnih podatkov, ki v 8. in 9. členu določa, da so podatki
iz osebnih evidenc dostopni pristojnim organom, na podlagi
zakonskih pooblastil, v soglasju s prizadeto osebo pa tudi drugim
osebam.

K 6. členu
člen pooblašča Banko Slovenije, da v okviru njenih pooblastil
zagotovi zakonitost in pravilnost opravljanja poslov plačilnega
prometa.

K 13.členu
2. K PLAČILNEMU PROMETU

Ta člen predpisuje obliko, s katero lastniki in drugi upravičenci
odrejajo plačila v plačilnem prometu. Plačilni nalog je inštrument,
ki ga uporablja praksa v državah Evropske Unije.

K 7. členu
V tem členu je opredeljen pojem transakcijskega računa, to je
računa, ki omogoča lastniku, da preko njega opravlja promet
zaradi poravnavanja njegovih obveznosti. Zakon določa, da ima
vsak lastnik pri posameznem izvajalcu plačilnega prometa lahko
odprt največ en transakcijski račun, zaradi česar bo zagotovljena
varnost plačilnega prometa in bo preprečeno, da bi se lastniki
transakcijskih računov lahko izogibali poravnavanju svojih
obveznosti s tem, da bi prenašali svoja sredstva na račune, ki ne
bi bili predmet izvršilnih postopkov.
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K 14.členu
Ta člen določa izjeme odpravila, da lahko le lastnik računa odreja
nakazila iz svojega računa. V skladu z določbami Zakona o izvršbi
in zavarovanju in Zakona o davčnem postopku so možna nakazila
tudi na podlagi sklepov v sodnem in upravnem izvršilnem
postopku.
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Udeleženec plačilnega prometa je po tem zakonu tako izvajalec
kot stranka, ki odreja plačilo, kakor tudi stranka, ki plačilo prejme.
Najpogosteje gre v teh razmerjih za razmerje dolžnika in upnika,
banka kot izvajalec plačilnega prometa pa ima mandat, da v imenu
in za račun svojih komitentov poravna njihova medsebojna
dolžniško upniška razmerja. V primeru, ko bodo stranke imele
odprte transakcijske račune odprte pri različnih bankah oziroma
hranilnicah, bodo poravnave potekale prav tako nemoteno, saj
bo Banka Slovenije s svojo regulativo zagotavljala sistem poravnav,
ki bo zagotavljal efektno poravnavanje obligacijskih razmerij. Tretji
odstavek 25. člena je prevzet po evropski direktivi št. 98/26/EC,
kot nujna potreba harmonizacije slovenskega prava z evropskim.

K 15.členu
Enako kot do sedaj bo tudi nov zakon zagotovil hitrost pri izvajanju
plačil, zlasti kadar gre za nakazila. Kadar gre za realizacijo plačil
po nalogu lastnika računa, bodo izvajalci plačilnega prometa morali
upoštevati roke, določene v pogodbi o vodenju transakcijskega
računa.
K 16. členu
Izvajalci plačilnega prometa bodo izvajali plačila, pod pogojem, da
so izpolnjeni pogoji po tem zakonu. Izvajalec plačil bo zaradi
varovanja lastnika denarja in varovanja zakonitosti v plačilnem
prometu, dolžan preverjati možnost izvedbe plačila.

4. K NADZIRANJU

K 17. členu

K 26. členu

Do sedaj je plačilni sistem poznal poseben institut blokade računa.
Pri APP je v blokadi nad 9.000 računov, kar pomeni, da približno
10% vseh odprtih računov pri APP dejansko ne more služiti
osnovnemu namenu, tj. izvrševanju plačilnega prometa. Na tak
način je pravni red želel ščititi upnike in omogočiti poravnavanje
zapadlih pogodbenih obveznosti. Glede na višino blokiranih
sredstev je možno zaključiti, da sistem blokad ne daje željenih
rezultatov in ne zagotavlja varovanja upnikov. Prav zato je predlog
zakona nadomestil blokade z obveznostjo izvajalca plačilnega
prometa, da o nelikvidnosti računa obvesti lastnika računa. Lastnik
računa je v skladu s predvidenimi spremembami v spremembah
in dopolnitvah kazenskega zakona (definirano je novo kaznivo
dejanje poslovniške goljufije) in v skladu z predvidenimi zakonskimi
rešitvami, ki bodo vpeljale, enako kot to velja v državah Evropske
unije, obvezo nelikvidnega plačnika razglasiti ustavitev plačil,
dolžan z aktivnim ravnanjem omogočiti poravnavo svojih
obveznosti. Če svojih obveznosti ne bo poravnal, ga bodo zadele
sankcije v kazenskem postopku oziroma sankcije po določbah
zakona, ki bo dogradil določbe 257.člena Zakona o gospodarskih
družbah. Predlagatelj ocenjuje, da je opustitev neuspešnega
sistema blokad in nadomestitev tega sistema z novimi inštrumenti,
eden od bistvenih prispevkov k uvajanju večje plačilne discipline
in striktnejšega spoštovanja pogodbenih obveznosti kot pogojev
za uspešno poslovanje v Republiki Sloveniji.

V skladu z načeli iz drugega člena predloga zakona daje ta določba
podlago Banki Slovenije da bo lahko le-ta v okviru zakonskih
pooblastil zagotovila ustrezen nadzor nad izvajalci plačilnega
prometa. Zaradi izjemne pomembnosti sistema plačilnega prometa
za državo, je po oceni predlagatelja nujno Banki Slovenije z
zakonom omogočiti položaj, da bo z ustreznimi instrumenti nadzora
lahko zagotovila pravilnost izvajanja plačilnega prometa.
5. K STATISTIKI IN INFORMIRANJU
K 27. členu
V teh določbah zakon ureja podlago za prevzem nalog v zvezi z
statističnim spremljanjem plačilnega prometa, ki je v javnem
interesu in ga prevzameta Agencija za javnopravne evidence in
storitve in Banka Slovenije.
K 28. in 29. členu
V teh določbah ureja zakon varovanje podatkov in obveznosti
prejemnika informacij tako, da so zavarovane pravice fizičnih in
pravnih oseb glede varovanja njihovih osebnih in poslovnih
podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

K 18. člen u
6. K AGENCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE
EVIDENCE IN STORITVE

Glede na dejstvo, da ne bo več sistema blokad, predlog zakona
s tem členom odkazuje na uporabo določb Zakona o izvršbi
oziroma zakona, ki ureja davčni postopek v primerih, ko izvršba
po sodnem sklepu oziroma upravni odločbi ne bo uspešna.

K 30. in 31. členu

K 19. členu

V tem poglavju so podane zakonske podlage, na podlagi katerih
bo Vlada Republike Slovenije z uredbo ustanovila Agencijo za
javnopravne evidence in storitve kot javni zavod.

Ta člen določa odškodninsko odgovornost izvajalca plačilega
prometa zaradi nepravočasne ali nepravilne izvršitve plačil po
tem zakonu.

7. K UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA
3. K PORAVNAVAM V MEDBANČNEM PLAČILNEM PROMETU
K 32. in 33. členu
K 20., 21., 22., 23., 24., 25. členu

V tem poglavju so podane zakonske osnove, na podlagi katerih
bo Ministrstvo za finance lahko organiziralo to upravo kot organ
v sestavi Ministrstva za finance.

Določbe tega poglavja predloga zakona dajejo pravno podlago
za ureditev poravnalnih sistemov kot jih opredeljuje tudi Direktiva
98/26/EEC o dokončnosti poravnav pri plačilih in poravnalnih
sistemih vrednostnih papirjev. Po Zakonu o obligacijskih razmerjih
je poravnava način plačila, v praksi pa je možno veliko različnih
sistemov posredovanja in sklepanja poravnav kot posebnih oblik
plačilnega prometa. Banka Slovenije bo na podlagi določb tega
poglavja pridobila položaj regulatorja poravnalnih sistemov, kar
zagotavlja varnost vsem udeležencem v plačilnem prometu.
poročevalec, št. 85

V skladu z določbami Zakona o javnih financah bodo organi
Republike Slovenije in ostali upravičenci iz javnega sektorja
zavezani k poslovanju preko enotnega zakladniškega računa
tako, da bo Uprava Republike Slovenije za javna plačila,
organizirana po tem zakonu, vodila vse potrebno za nemoteno
poravnavanje obveznosti in pridobivanja prihodka v okviru
enotnega zakladniškega računa.
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8. KAZENSKE DOLOČBE

K 39. členu

K 34. členu

Ta člen ureja specifike glede blokiranih računov, ki se lahko
prenesejo le, če se deblokirajo. Računi, ki ne bodo deblokirani in
prenešeni do konca leta 2001 bo APP po stanju na dan 31. 12.
2001 zaprla, neizvršene podlage za izplačila pa vrnila strankam.
Stranke bodo v okviru svojih poslovnih interesov s svojimi
terjatvami razpolagale v okviru veljavnih pravil civilnega in javnega
prava.

Določba 34. člena določa sankcije za prekrške izvajalca plačilnega
prometa in odgovorne osebe izvajalca plačilnega prometa, ki v
nasprotju z 9. členom tega zakona ne izvrši plačila, oziroma ne
zagotavlja tekoče podatkov za vzpostavitev in vodenje registra
transakcijskih računov iz 10. člena tega zakona, oziroma če
prejetih informacij o poslovanju drugih pravnih oseb ne varuje kot
poslovno skrivnost, kar je zahteva iz 29. člena tega zakona.

K 40. členu
Ta člen določa poslovanje APP v prehodnem obdobju, APP pa
zaključi svoje poslovanje do 31. 3. 2. 2002 in 1. 4. 2002 preneha
obstajati. Ta člen ureja tudi nadaljnje vodenje arhivskih gradiv
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, ki jih bo po 1. 4.
2002 hranila in vodila Agencija Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve.

9. K PREHODNIM DOLOČBAM
K 35. členu

^

Od uveljavitve zakona je predvideno prehodno obdobje, v katerem
se nadaljujejo že začeti projekti reforme plačilnega prometa, kijih
pod nadzorom Ministrstva za finance vodi Banka Slovenije v
sodelovanju z Agencijo za plačilni promet na podlagi določb 73.
člena Zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje
lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje. Ta člen
zavezuje vse udeležene institucije izvajati odločitve Vlade RS, s
katerimi se konkretizirajo obveznosti bank in hranilnic, davčne
uprave, Agencije za javnopravne evidence in storitve, Uprave
Republike Slovenije za javna plačila ter APP pri razreševanju
vseh vprašanj, povezanih z reformo plačilnega prometa po tem
zakonu. V projektu reforme plačilnega sistema, ki že poteka, Vlada
RS zagotavlja usklajeno ravnanje vseh odgovornih institucij, tako
da bo zagotovljeno nemoteno opravljanje plačilnega prometa v
državi.

K 41. členu
Pri izvajanju projekta reforme plačilnega sistema, ki je že v teku,
je že sedaj, skupaj s prevzemanjem nalog del delavcev APP,
prerazporejen v upravne organe države, ki prevzemajo te naloge.
Tem delavcem zakon zagotavlja možnost po prenehanju APP
skleniti delovno razmerje pri državnem organu, kjer že sedaj kot
začasno razporejeni delavci opravljajo določena dela in naloge.
K 42. člen u
Ta člen je nepogrešljiva prehodna določba, ki ureja prenehanje
veljavnosti dela Zakona o Agenciji Republike Slovenije za
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje.
Ker bo Agencija za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij
nadaljevala z delom, ni mogoče razveljaviti celotnega zakona in
tudi ni mogoče taksativno našteti posameznih členov tega zakona,
ki ostajajo v veljavi, ker se posamezni členi tega zakona nanašajo
tako na Agencijo za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij,
kot tudi na APP. Zato je po mnenju predlagatelja edina
nomotehnična možnost, da se citirani zakon razveljavi, razen
določb, ki urejajo poslovanje Agencije za revidiranje. Nadalje ta
člen ohranja v veljavi 32. člen Zakona o Agenciji Republike
Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o
Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, ker je nujna podlaga, da ohranimo možnost določenih
plačil pri opravljanju poslovne dejavnosti pravnih in fizičnih oseb z
gotovino v okviru blagajniškega maksimuma.

K 36.in 37. členu
V teh določbah predlog zakona določa roke, v katerih bodo izvajalci
plačilnega prometa prevzeli plačilni promet in na podlagi pogodb
prevzeli vodenje transakcijskih računov.
K 38.členu
Ta člen ureja razmerja glede računov pri APP, ki jih lastniki ne
bodo zaprli v skladu z določbami tega zakona do 31. 12. 2001.
Po letu 2001, do konca leta 2003 se bodo ti računi vodili na
posebnem računu Banke Slovenije, po tem datumu pa bodo
preostala sredstva nakazana v dobro proračuna Republike
Slovenije.

K 43. členu
Določen je najpogostejši 15-dnevni rok po objavi, v katerem začne
predlagani zakon veljati.
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- Komisije (97/489/EC z dne 30. 7.1997), ki zadeva transakcije
z elektronskimi palčilnlml instrumenti In še posebej odnos
med Izdajateljem In Imetnikom.

IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA
SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

Predlog zakona je v celoti usklajen z navedenimi direktivami
in priporočili.
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES

"H Naslov predloga akta:

Da

Predlog zakona o plačilnem prometu
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega
sporazuma o pridružitvi"

Ni razlogov.

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

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

Evropski sporazum o pridružitvi ne vsebuje določb, ki bi se
nanašale na razmerja, ki jih ureja predlog zakona o plačilnem
prometu.

51A11 so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma izhajajoče obveznosti
Izpolnjene:

Ne

Obveznosti bodo izpolnjene v celoti, glede na dejstvo, da
sporazum teh razmerij ne opredeljuje.

61 Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk?
Ni prevedeno.

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TAIEX.
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...)

Ker so obveznosti Izpolnjene, ni razlogov za neizpolnitev
obveznosti.

81 Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):

Predlog zakona o plačilnem prometu je vključen v državni
program za prevzem pravnega reda ES.

Predlog zakona upošteva Direktivi:
- Direktivo 97/5/EC o kreditnih transferjlh s tujino,
- Direktivo 98/96/EC o dokončnosti poravnav pri plačilih In
poravnalnih sistemih vrednostnih papirjev,
ter priporočila:
- Komisije (87/598/EC z dne 8. 12. 1987) v zvezi z evropskim
kodeksom, ki zadeva elektronska plačila,
- Komisije (88/590/EC z dne 17. 11. 1988), ki zadeva plačilne
sisteme in zlasti odnose med Imetnikom kartice In
Izdajateljem kartice,
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Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:
Stanko Štrajn, l.r.
državni podsekretar

130

Podpis ministra oziroma
predstojnika organa:
Mitja Gaspari, l.r.
minister

15. december 1999

Poročilo o

IZDVAJANJU

SREDSTEV

IN

IZ

SLOVENIJE

ZA

PRORAČUNA

NA

ZAGOTOVITVI

GRADITEV

NAMENSKI

PODLAGI

DOLOČENIH

V

PROGRAMU

IZGRADNJE

REPUDLIKI

DO

REPUBLIKE

ZAKONA

NAMENSKIH

DRŽAVNIH

PORABI

0

SREDSTEV

CEST,

NACIONALNEM

SLOVENIJI

AVTOCEST

OD

V

1.1.1999

30.6.1999

Vlada Republike Slovenije je na 135. seji dne 18/11-1999
sprejela:

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

- POROČILO O IZDVAJANJU IN NAMENSKI PORABI
SREDSTEV IZ PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE NA
PODLAGI ZAKONA O ZAGOTOVITVI NAMENSKIH
SREDSTEV ZA GRADITEV DRŽAVNIH CEST, DOLOČENIH
V NACIONALNEM PROGRAMU IZGRADNJE AVTOCEST V
REPUBLIKI SLOVENIJI OD 1.1.1999 DO 30.6.1999,

■ mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze,
- Žarko PREGELJ, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze,
- mag. Janez BOŽIČ, predsednik Uprave DARS d.d.

ki ga pošilja na podlagi 5. člena Zakona o zagotovitvi namenskih
sredstev za graditev državnih cest, določenih v Nacionalnem
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.
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SISTEM ZAGOTAVLJANJA IN KORIŠČENJA NAMENSKIH SREDSTEV
Z zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v
nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št 57/98) je
določen način zagotavljanja in porabe sredstev za izgradnjo avtocestnih odsekov v Republiki
Sloveniji in to predvsem na smeri vzhod - zahod. Na podlagi zakona se v proračunu Republike
Slovenije do 31.12.2007 namensko zagotovijo sredstva v znesku, ki je enak 20%
drobnoprodajne cene na liter prodanih količin motornih bencinov in diesel goriv. Sredstva se
zagotovijo iz davka iz prometa motornih bencinov in dieselskih goriv.
Na podlagi protokola o načinu razporejanja in nakazovanja sredstev med Ministrstvom za
promet in zveze in Ministrstvom za finance, se višina teh sredstev ugotovi do vsakega 23. v
mesecu v višini 20% maloprodajne cene na liter prodanih količin motornih bencinov in diesel
goriv prodanih v Republiki Sloveniji v preteklem mesecu. Ministrstvo za promet in zveze
predloži odredbo za nakazilo zakonsko določenih sredstev na podpartijo žiro računa proračuna
Republike Slovenije - izgradnja avtocestnega omrežja.
S sredstvi na posebni podpartiji žiro računa proračuna Republike Slovenije upravlja
ministrstvo, pristojno za finance. Iz te podpartije se sredstva nakazujejo na račun DARS d.d.
na podlagi pisnega zahtevka DARS d.d in po odredbi pooblaščene osebe ministrstva,
pristojnega za promet. DARS d.d. daje pisne zahtevke za črpanje sredstev po tem zakonu le v
okviru sprejetega letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest ter finančnega načrta DARS
d.d. na osnovi dokumentacije, predpisane za izplačila uporabnikom državnega proračuna in
dodatne dokumentacije, ki jo predpiše minister, pristojen za promet.
S sredstvi bencinskega tolarja, ki se zbirajo na posebni podpartiji žiro računa Republike
Slovenije upravlja Zakladnica Ministrstva za finance na podlagi Zakona o izvrševanju
proračuna (Ur.l. RS št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98) in Navodila ministra za finance za
deponiranje prostih denarnih sredstev na računih proračuna, rezerv in proračunskih
uporabnikov pri poslovnih bankah z dne 29.12.1997. Na to podpartijo se tekoče nakazujejo
tudi obresti od upravljanja s sredstvi bencinskega tolarja.

Poročilo je pripravljeno v skladu s 5. členom zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za
graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji po katerem Vlada Republike Slovenije poroča o izdvajanju sredstev in njihovi
namenski porabi Državnemu zboru RS vsaj dvakrat letno.
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1. Viri sredstev za graditev avtocest v obdobju januar - junij 1999

viri sredstev

Planirano
jan.-jun.99

namenski davek na gorivo, t.i. "bencinski
tolar"
del cestnine za financiranje graditve
avtocest
Posojila mednarodnih finančnih
institucij:
EIB I (Evropska investicijska banka)
EIB 11 (Evropska investicijska banka)
EIB I)I(Evropska investicijska banka

realizirano
jan.-jun.99

% real.
jan.jun.99
15.530.790.135
87%

17.816.555.000

plan
99

% rcal.
99

33.000.000 000

47

1.489.664.000

1.489.664.000

100%

4.092.057.000

36

455.968.000
2.905.600.000
28.408.000

438.769.923
0
0

96
0
0

455.968.000
4.749.032.000
1.474.756.000

96
0
0

106 '
172

3.817.600.000
6.940.000.000

106
21

t

Finančni krediti:
Konzorcij bank
Domači finančni krediti (TFK1)

3.817.601.000!
853.647.000

4 035.208.200l
1.466.219.966

Domači ali tuji finančni krediti (DFK1)
Tuji ali domači finančni krediti 2 (TFK2)
Novi finančni krediti (FK novi)
drugi viri - sofinanciranje, drugo
Skupaj:

2.256.812.000
1.718.644.000
2.337.426.000
0
33.680.325.000

0
o
0
11.237.344j
22.97J.889.568

0
0
0
0
68

9.889.500.000
6.647.830.000
6.072.500.000
475.390.000 [
77.614.633.000

0
0
0
2
30

2. Izdvajanje namenskih sredstev od 1.1.1999 do 30.6.1999
V obdobju januar - junij leta 1999 je bilo na posebni podpartiji proračuna Republike Slovenije
zbranih 15.530.790.135 SIT namenskih sredstev, kar je v primerjavi s planom predstavljalo
87% realizacijo prilivov.
Priliv bencinskega tolaija v obdobju januar - junij 1999:

mesec
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNU
SKUPAJ

plan 1999
v sit
2.966.545.000
2.949.054.000
3.030.904.000
3.079.531.000
2.748.395.000
3.042.126.000
17.816.555.000

priliv 1999
v sit
2.456.527.507
2 667.774.100
2.332.754.626
2.579.500.536
2.695.699 888
2.798.533.478
15.530.790.135

% realizacije
83
90
77
84
98
92
87

V skJadu s sprejetim proračunom Republike Slovenije za leto 1999 (Uradni list RS, št. 91/98 )
in določbo 31. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, Št. 91/98 ZIPRS - C) so bila ne glede na določbe zakona o
zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni
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list RS, št. 46/93) v proračunu Republike Slovenije zagotovljena sredstva za graditev avtocest
v letu 1999 v višini 33.000.000.000 SIT.
2.1. Neporabljena sredstva bencinskega tolarja iz leta 1998
Priliv bencinskega tolaija je v letu 1998 znašal 26.451.000.000 SIT, pripisane obresti za leto
1998 85.834.119 SIT in prenos iz leta 1997 2.613.621.822 SIT. Tako je bilo v letu 1998 na
razpolago za financiranje gradnje avtocestnega omrežja skupaj 29.150.455.941 SIT. Razlika
med zbranimi sredstvi in namensko porabljeni sredstvi bencinskega tolarja v višini
27.688.792.792 SIT je v letu 1998 znašala 1.461.663.149 SIT. V tem znesku je vključen priliv
sredstev "bencinskega tolarja" za mesec december 1998, ki so bila nakazana DARS -u
24.12.1998.
Neporabljena sredstva bencinskega tolarja je Zakladnica Ministrstva za finance oročila v
bankah in predstavljajo vir za financiranje gradnje avtocestnega omrežja v letu 1999,
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3. Namenska poraba sredstev od 1.1.1999 do 30.6.1999
V obdobju januar - junij leta 1999 je Ministrstvo za promet in zveze odredilo nakazilo
sredstev bencinskega tolaija v skladu z zakonom in na podlagi posebnih pisnih zahtevkov
DARS d.d. Za investicije v ceste ter za plačilo projektov in odškodnin za zemljišča je bilo
nakazano DARS d.d. 16.919.498.221 SIT sredstev.

Odpoklic bencinskega tolaija v obdobju januar - junij :
Datum črpanja
22.01.99
29.01.99
23.02.99
25.02.99
26.02.99
08.03.99
16.03.99
22.03.99
23.03.99
25.03.99
26.03.99
29.03.99
31.03.99
09.04.99
23 04.99
23.04.99
29.04.99
30.04.99
14.05.99
21.05.99
24.05.99
25.05.99
26.05.99
27.05.99
28.05.99
04.06.99
21.06.99
23.06.99
24.06.99
SKUPAJ

Znesek v SIT
1.364.727.074
438.496.122
971.295.891
243.996.426
775.220.438
120.659.561
77.560.878
63.651.914
463.074.867
159.934.992
198.178.479
209.800.100
655.849.263
1.440.178.623
1.760.990.693
283.823.875
381.964.686
281.462.202
519.901.905
232.343.686
545.036.209
109.806.314
1.074.313.423
520.090.724
499.552.143
252.348.279
539.246.129
859.771.686
1.876.221.639
16.919.498.221

Saldo bencinskega tolarja na dan 30.6.1999 je znašal 113.242.645 SIT, od tega znesek obresti
na depozite za leto 1999 37.289.483 SIT.
V obdobju januar - junij leta 1999 so bila za investicije na posameznih projektih na osnovi
izstavljenih faktur porabljena sredstva:
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PREGLED ČRPANJA BENCINSKEGA TOLARJA od 01.01. do 30.06.1999
AC ODSEK

ŠENTILJ - PESNICA
HOČE-AR J A VAS
£
PESNICA - SLIVNICA* Slivnica - Ptujska
cesta
SLIVNICA - F RAM . BDC
OBVOZNICA LENDAVA 1feza
COGETINCI - VVĆJA VAS
OBVOZNICA ORMOi
Rekonstrukcija od priklj. SI.Bistrica do
obvoznice Pragcrako
VUČJA VAS - BELTINCI
PRIKLJUČEK LOPATA
NOVA ZRKOVSKA CESTA 0,87 kirT
: ■»..■■ » ,4.-J:J'
AR J A VAS • VRANSKO
BLAGOVICA • ŠENTJAKOB: ŠČr>tJa*OD
Krtin«
MALENCE - ŠENTJAKOB
ZADOBROVA - TOMAČEVO
»AJPROJI
ČCPULOVICA ■ DIVAČA
DIVAČA . DANE"
OANE-FERMCriŽT
DIVAČA • KODNA
KOZINA - KLANEC. 1 .»t;>pa
RAZDRTO-VIPAVA' Razcap Razdrto"
KOPNA. KLANEC: 2.ctap<
IZOLA -JAGODJE (dogradltav)

JANUAR

FEBRUAR

MAREC

22.780077.00

APRIL

S6 326.36S.80

1004» 063,50

15 443 743.00

52.203 062.00

JUNU

SKUPAJ

„i801 !?
m.OSBOT
37.213 603.47

23 891 80«. 13

81069207

7.753.012,32
mmmmmmmss&sssm
3 174.719,65
42 782070,00

1153 610 09-!.00
55.666 676,60
32.002.C67.00
26 616 747.60
.8» iv. s:

38 394 107.60

38. 135 025.30

VRANSKO - BLAGOVICA Vransko
Trojane
V1&NJA PORA - B>Ć
NAKLO - KRAKJ VZHOD

26.151.320.60

76 11P 987.10

1 633 835 90
15« 196 65

21.037.753,83

Mm'
"Šmarje sap - višnja gora"
RAZCEP RAZDRTO l.faza
AC RAZDRTO -CEBULOV>CA: 2 faza
HRUŠICA-VRBA

5 158 076.20

IPREDHODNI PROJEKT«
STROŠKI INŽENIRJA
STARE ODŠKODNINE
ŠMARJE - DRAGONJA (3,paa)
MELE ■ ŠRATPVCI • RADENCI
MARIBOR - LEVI BREG (Zahodna
obvoznica Maribor)
REKONSTRl/KCUA MARIBORSKE
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30 074 230,00

29.036 893,58

0 m 832.67

68.632174.20
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ceste
VUHABER - BUČNA VAS (Obvoznica
Novo mesto)
MARI0OR MOST ■ ERJAVČEVA (ijhMnj
obvoznic« Mb)
REHABILITACIJA CEST ZARADI
GRADNJE AC
SKUPAJ DRŽAVNE CESTE

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
112 63fl.l27.00
!
:V;J3Q*492.7$Q^8
p.**

8.370 855,10
<11 783 743.30
20 ODO 000.00
521.30

'•1^90,512.7^4 79 -.1.348:710,054.01;
i

8185 475.30
O.OO
O.C»

40 487 030,20
36 763 320.75
8 689.337,20

»»2 454. 20
0.00
71.300,821,25
'807.52

96 345.62
78547 06
212 626 20

20.07830 :&3p 1 ■ w^40>'^;.> X527,587JŽ2,02

V obdobju januar - junij leta 1999 je znašala realizacija 25.693.441.000 SIT, kar je
predstavljalo v primerjavi z finančnim načrtom DARS d.d. za leto 1999, ki ga je potrdila
Vlada Republike Slovenije na svoji seji dne 21. januar 1999, 80 % realizacijo. V znesku
realizacije so upoštevani tudi stroški financiranja v višini 620.573.160 SIT za koriščena tuja
posojila (EBRD, E1B in KfW) in domačega finančnega kredita.
\
Saldo avansov na dan 31.12.1998 je znašal 973.237.797 SIT. Na podlagi sklenjenih izvajalskih
pogodb je bilo v obdobju januar - junij leta 1999 izplačano izvajalcem gradbenih del na novih
AC odsekih za 4.010.775.036 SIT avansov in za graditev državnih cest za 21.788.923 SIT
avansov. V istem obdobju je bilo poračunano skupaj za 1.184.285.705 SIT avansov, saldo še
neporačunanih avansov na dan 30.6.1999 je znašal 3.821.516.050 SIT.
Saldo zadržanih sredstev na dan 31.12.1998 je znašal 1.419.292.720 SIT. V obdobju januar
junij 1999 je bilo izvajalcem gradbenih del zaradi nepopolne dokumentacije pri izvršenih
plačilih zadržano sredstev v višini 1.913.276.552 SIT V istem obdobju je bilo vrnjenih
zadržanih sredstev za 1.275.765.136 SIT, saldo zadržanih sredstev na dan 30.6.1999 je
2.039.733.191 SIT.

4. Upravljanje s presežki na podpartiji proračuna - sredstva za izgradnjo avtocest v RS
(Januar - junij 1999)
V letošnjem letu je bilo do 30.6.1999 iz računa Izvrševanje proračuna RS na podpartijo
Sredstev za izgradnjo avtocest v RS izločenih 15.533,6 mio SIT (v prvem trimesečju 7.456,9
mio SIT, v drugem trimesečju 8.076,7 mio SIT) proračunskih sredstev. Od tega je bilo, na
podlagi izdanih računov DARS-u, porabljenih 16.919,0 mio SIT (v prvem trimesečju 5.742,2
mio SIT, v drugem 11.176,8 mio SIT) (priloga 1). Presežek porabe nad prilivi je bil dosežen v
drugem trimesečju v višini 3.100,1 mio SIT. Sredstva so bila zagotovljena iz neporabljenih
sredstev leta 1998 v višini 1.461,0 mio SIT ter presežka sredstev v prvem trimesečju v višini
1.639,1 mio SIT. S preostalim presežkom v višin 75,3 mio SIT ter natečenimi obrestmi je
upravljala Zakladnica - Sektor za upravljanje z likvidnostjo proračuna.
V primetjavi s povprečno višino plasmajev teh sredstev v prvem trimesečju, ko je njihova
višina znašala 2.420,3 mio SIT, je v drugem trimesečju prišlo do skokovitega padca za 43,1 %
točke, tako da se je povprečno stanje v tem obdobju znižalo na 1.376,3 mio SIT (priloga 2).
Gledano s polletnega vidika, je znašalo povprečno stanje depozitov 1.899 niio SIT, pri tem da
je od konca marca pa vse do junija, povprečno stanje depozitov intenzivno upadalo (priloga 3).
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V navedenim obdobju so bila po usmeritvah DARS sredstva v celoti plasirana pri poslovnih
bankah, članicah konzorcija. Glede na prvo trimesečje tega leta, je bilo v drugem trimesečju
doseženo naslednje povorečno stanje oziroma struktura depozitov po poslovnih bankah:

povprečje in delež v %
v I. trimesečju 1999
Nova KB Maribor
Nova LB d.d.
Abanka
DB Novo mesto
BZ Trbovlje
SB Celje
SKB
SB Koper
SZKBLj.
Banka Vipa
Poštna b. Slov.
Krekova b. Maribor
GB Kranj
Banka Domžale*
PB Murska Sobota*
KB Slovenj Gradec
SB Velenje

186
457
' 101
84
123
236
294
191
295
176
148
28
101
,
-

SKUPAJ

2.420

povprečje in delež v %
v II. trimesečju 1999

7,7
18,9
4,2
3,5
5,1
9,8
12,1
7,9
12,2/
7,3
6,1
1,2
4,2
-

-

68
452
70
28
46
162
119
92
72
47
23
30
166
0
0
0
0

4,9
32,8
5,1
2,1
3,4
11,8
8,7
6,7
5,2
3,4
1,7
2,2
12,1
0,0
0,0
0,0
0,0

100,0

1.376

100,0

*Glede na Aneks št. 3 k Pogodbi o finančnem sodelovanju pri izgradnji avtocest, z dne
22.2.1999 ter v mesecu juniju podpisane kreditne pogodbe, so navedene banke pristopile k
obstoječem konzorciju poslovnih bank, ki sodeluje z DARS-om. Na podlagi tega so postale
upravičene do sorazmernega deleža sredstev, izločenih za namen DARS. Ker v drugem
trimesečju z navedenimi poslovnimi bankami, zaradi pozno sprejetih kreditnih pogodb med
poslovnimi bankami in DARS, še ni bilo sklenjenih Pogodb o zastavi teijatev, jim izločena
sredstva DARS še niso pripadala.
Glede na ročnost depozitov je bila v posameznih mesecih leta 1999 dosežena naslednja
povprečna raven oz. delež depozitov:
vrsta depozita
po ročnosti

jan.

feb.

-na odpoklic
- vezani do 30 dni
- vezani nad 31 dni

829
248
"695

1.435
977
0

2.242 2.077
836
174
0
0

1.201
226
0

SKUPAJ

1.772

2.412

3.078

1.427
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mar.

apr.

2.251

13$

maj

povp
jan.-jun.

delež
jan.-jun.

451
0
0

1.373
410
116

72,3
21,6
6,1

451

1..899

jun.

100,0
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Depoziti so bili obrestovani v skladu s Sklepom o obrestovanju deponiranih presežkov
proračuna Republike Slovenije pri poslovnih bankah, in sicer:
mesec
januar
februar
marec (do 9.3.)
april
maj
* junij

nočni /
na odpoklic
3%
3%
3%
3%
3%
3%

do 30 dni
6%
6%
6%
4%
4%
4%

31-90 dni
7%
7%
7%
7%
7%
7%

Ob zgoraj navedeni strukturi depozitov ter obrestnih merah Zakladnice, je bilo v prvem polletju
tega leta iz naslova upravljanja s presežki sredstev bencinskega tolaija pridobljenih 36,4 mio
SIT (v prvem trimesečju 17,6 mio SIT, v drugem trimesečju 18,8 mio SIT) obresti.

15. december 1999

139

poročevalec, št. 85

BELEŽKE

. . <

'

•

'

■ '

■

/. - ; ; , •

,"v ■

.

.

št. 85

140

15. december 1999

Poročilo

NADZORNEGA

KMETIJSKIH

REPUBLIKE

ODBORA

ZEMLJIŠČ

SLOVENIJE

SKLADA

IN

ZA

GOZDOV

LETO

1998

)

15. december 1999

141

poročevalec, št. 85

REPUBLIKA SLOVENIJA
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV
Dunajska 58, LJUBLJANA
Nadzorni odbor

Ljubljana, 12-nov-99
štev ;
1%
REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
Odbor za kmetijstvo,gozdarstvo in prehrano

Zadeva: Poročilo nadzornega odbora Sklada kmet.zemljišč in gozdov

V skladu s sklepi, ki jih je sprejel vaš odbor, vam v skladu s 7. člena Zakona o Skladu kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Url. 10/93) posredujemo poročilo nadzornega odbora
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS o poslovanju Sklada za leto 1998.
Poročilo je v skladu z vašim sklepom pripravil in sprejel nadzorni odbor v prejšnji sestavi, pri Čemer
je potrebno navesti, da s« zaradi predvidene obveznosti (udeležba na zasedanju DZ) predsednik
nadzornega odbora zadnje seje NO, ki jo je sklical v zadnjem možnem terminu pred potekom
mandata 09-jul-99, ni udeležil. Člani so zato sprejeli sklep, da se poročilo kljub temu obravnava, ga s
pripombami sprejeli in za podpis pooblastili predsedujočega Člana - Edvarda GORIČANa, ki je
poročilo v čistopisu posredoval vodstvu Sklada lO-jul-99.
V želji, da bi bila informacija DZ popolna, je vodstvo Sklada želelo skupaj s poročilom posredovati
tudi ugotovitve Računskega sodišča glede poslovanja Sklada za leto 1998. Ker do začetka novembra
1999 računsko sodišče še ni pregledalo poslovanja Sklada za leto 1998 je novoimenovani nadzorni
odbor na 2. redni seji 1 l-nov-99 sklenil, da se navedeno poročilo posreduje vašemu odboru v obliki,
kot je bilo sprejeto s strani prejšnjega NO.
Nadalje nadzorni odbor ugotavlja, da nadzorni odbor glede na iztek mandata ni mogel obiavnavati
poslovanja Sklada v l. polletju 1999, zato je vašo zahtevo opravil na svoji 2. seji sam. Sklepi in
ugotovitve so priloga tega dopisa.
Glede na dejstvo, da seje v obravnavanem obdobju zamenjala direktorica in predsednik Sveta Sklada
in da finančno poslovanje ne izkazuje realnih kazalcev gospodarjenja (dinamika realizacije
prihodkov in odhodkov), je v bodoče smiselno, da se obravnavajo le letni rezultati.
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SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, Dunajska 58
Nadzorni odbor

POROČILO NADZORNEGA ODBORA
Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije

za leto 1998

Ljubljana, julij 1999
15. december 1999
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1. UVOD
Nadzorni odbor Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je na podlagi 7.
člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Ur.l. 10/93) bil
imenovan na seji Državnega zbora Republike Slovenije dne 25-jul-97 za obdobje dveh let.
Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela organov in služb ter finančno poslovanje Sklada
kmetijskih zemljišč Republike Slovenije sam, po potrebi pa preko revizijskih ali drugih
strokovnih in pooblaščenih pristojnih institucij.
Namen poročila je seznaniti Vlado in Državni zbor Republike Slovenije z delovanjem Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov v letu 1998 ter prvo polletje 1999.
Poročilo se zaključuje z ugotovitvami Nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije ter priporočili za uspešnejše delo in uresničevanje nalog, za
katere je ustanovljen.

2. Ustanovitev in dejavnost Sklada kmetijskih zemljišč republike Slovenije
2.1 Ustanovitev
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije s sedežem v Ljubljani na Dunajski
c. 58, je bil ustanovljen 24-feb-93 z zakonom o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije (Ur.l. 10/93, 1/96). Sklad je pravna oseba in posluje po predpisih, ki
veljajo za javne zavode.
2.2 Področje delovanja
Področje dela Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (v nadaljnjem besedilu Sklad) je
opredeljeno v 4. členu Zakona o Skladu: skrbi za racionalno rabo in okoljevarstveno vrednost
kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov, izvaja promet s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in
gozdovi, ter jih daje v zakup v skladu s predpisi in svojimi akti oz. zanje dodeljuje koncesije,
vodi evidence o kmetijskih zemljiščih, kmetijah in gozdovih v lasti Republike Slovenije v
skladu s predpisi, upravlja finančna sredstva, ki jih dobi z gospodarjenjem s kmetijskimi
zemljišči, kmetijami in gozdovi in opravlja druge naloge, ki se nanašajo na kmetijska
zemljišča, kmetije in gozdove v lasti Republike Slovenije.
Pomembna naloga Sklada je tudi vloga zavezanca v denacionalizacijskih postopkih, ko se
upravičencem vračajo kmetijska zemljišča in gozdovi.

3. Organi Sklada
3.1 Splošno
Organe Sklada in njihove pristojnosti določa zakon o Skladu v 5., 6. in 7. členu. Organi
Sklada so : svet Sklada, direktor Sklada in nadzorni odbor Sklada.
1
3.2 Nadzorni odbor Sklada
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Delo Sklada nadzoruje nadzorni odbor, ki ima predsednika in štiri člane.. Imenuje in razrešuje
jih Državni zbor.
V letu 1998 je nadzorni odbor Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
deloval v naslednji sestavi:
predsednik - mag. Milan BOŽIČ, člani - Franček KOLBL, Edvard GORIČAN, Jožef KOCON
in dr. Anton TAJNŠEK.

4. Nadzor nad delom sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
4.1 Nadzor poslovanja Sklada s strani nadzornega odbora
Naloga nadzornega odbora je nadzor zakonitosti poslovanja organov in služb Sklada ter
finančnega poslovanja Sklada. Spremljanje in nadzor dela sveta Sklada je kljub
prizadevanjem in večkratnim pozivom za posredovanje zapisnikov sveta Sklada potekalo v
letu 1998 izključno s prisotnostjo predsednika na sejah sveta. Šele v juniju 1999 je članom
uspelo pridobiti zapisnike sveta, kar je med drugim tudi omogočilo ustrezno obravnavo.
Nadzor rednega poslovanja je potekal na rednih sejah nadzornega odbora z obravnavo
poročila Sklada o poslovanju ter z obravnavo posameznih področij dela Sklada.

4.2 Nadzor poslovanja Sklada s strani drugih institucij
Naloga nadzornega odbora je tudi spremljanje poslovanja služb Sklada preko nadzora s strani
drugih institucij. Kljub prizadevanju, da bi bil opravljen tudi redni nadzor poslovanja Sklada
za leto 1998 s strani računskega sodišča, ta presoja do izteka mandata tega nadzornega odbora
ni bila opravljena.

5. Letno poročilo Sklada za leto 1998
Vodstvo in strokovne službe Sklada so pripravile poročilo o delu Sklada in zaključni račun za
leto 1998. Nadzorni odbor je k poročilu in zaključnemu računu podal na 5.redni seji dne 26feb-99 pozitivno mnenje, saj izkazuje realno stanje, vsebinske pripombe na poročilo pa
posredoval vodstvu. V tem poročilu so navedene v poglavju 7.-ugotovitve. Svet Sklada je
poročilo in 'zaključni račun sprejel in potrdil na seji 17-mar-99. Poročilo o delu je bilo
posredovano Vladi Republike Slovenije.

6. Program dela Sklada za leto 1999
Nadzorni odbor Sklada je obravnaval tudi osnutek programa dela in finančni načrt Sklada za
leto 1999 in podprl temeljna izhodišča.
Nadzorni odbor apelira na Sklad, da s svojimi aktivnostmi pomaga ohraniti oz. ponovno
obuditi podeželje,'kjer so še v bližnji preteklosti na najetih kmetijskih zemljiščih delavske
družine redile živino v manjšem obsegu, s tem pa bistveno prispevale k poseljenosti
hribovskih področij in preprečevanju zaraščanja kmetijskih zemljišč.
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Kot pozitivno spremembo v politiki poslovanja Sklada nadzorni odbor ocenjuje povečanje
namenskih sredstev za odkup kmetijskih zemljišč in gozdov v korist države in s tem postopno
zaokroženje državne posesti za racionalnejše gospodarjenje ter zagotavljanje drugih funkcij
gozdov in kmetijskih zemljišč. Tudi zagotavljanje javnega interesa z odkupom gozdov s
posebnim pomenom s pomočjo proračunskih sredstev, bo prispevalo k ohranjanju krajine,
zlasti z vidika varovanja okolja in naravne dediščine.

7. Ugotovitve nadzornega odbora
Nadzorni odbor ugotavlja, da je svet Sklada sprejel program dela in finančni načrt za leto
1998 ter 17-mar-1999 tudi poročilo o delu Sklada za leto 1999. Sklepal je tudi o vseh za
Sklad pomembnih zadevah, ki so v njegovi pristojnosti.
7.1 Delo sveta Sklada
Nadzorni odbor pri pregledu dela sveta v letu 1998 in prvem polletju 1999 ugotavlja nekatera
odstopanja od običajnega dela organa upravljanja in sicer:
- Svet Sklada je na 3. seji sveta Sklada dne 13-feb-98 s sklepom Št. 9/98 sklenil, da se zaradi
prenehanja mandata direktorici Sklada za opravljanje nalog, ki so v pristojnosti direktorja,
imenuje predsednik sveta Sklada.
Ulemeljiiev.KUub opozorilom nekaterih članov svela in nadzornega odbora, se
neskladnost opravljanja funkcije predsednika sveta in neke vrste vršilca dolžnosti
direktorja niso odprtrvila vse do imenovanja začasne direktorice. Ob tem je potrebno
dodati, da kljub pozivom nadzornega odbora Sklada, ustrezne institucije niso imenovale ne
direktorja ne vršilca dolžnosti direktorja Sklada cele 4 mesece.
- Glasovanje sveta Sklada na korespondenčnih sejah poteka tako, da se kot pozitiven glas
šteje vsak, ki v roku 48 ur po prejemu obvestila ne glasuje proti. Na takšen način je bila
izvedena 7., 9., 10., 11. in 13 korespondenčna seja sveta.
- Svet Sklada na korespondenčnih sejah sprejema tudi pomembne odločitve kot npr.
spremembe pravilnika o delovnih razmerjih, tolmačenje statuta Sklada, sprejemanje
poročila inventurne komisije.
- Svet Sklada kot veljavne upošteva tudi pozitivne glasove, ki jih posamezni člani na redne
seje posredujejo v pisni obliki, fizično pa niso prisotni.
- Svet Sklada je brez vednosti nadzornega odbora sprejel spremembe poslovnika, ki naj bi
veljal za svet in nadzorni odbor Sklada.
'
7.2 Ugotovitve v poslovanju Sklada
Nadzorni odbor ugotavlja, da se nekatere pomanjkljivosti iz poslovanja v letu 1997, kljub
priporočilom nadzornega odbora in veljavnim sklepom Vlade, na nekaterih področjih pa celo
v nasprotju z zakonskimi določili, ponavljajo v letu 1998 in prvem polletju 1999. Sem spada
vsekakor nepripravljenost vodstva za sklenitev koncesijskih pogodb z bivšimi upravljavci
državnih gozdov in mestoma neizvajanje rednega gospodarjenja z gozdovi v denacionalizaciji
v skladu z veljavnimi gozdnogospodarskimi načrti. Ker se v teh gozdovih izvajajo nujna
gojftvena in varstvena dela, brez prihodkov iz rednega gospodarjenja, stroški teh del
neposredno bremenijo državni proračun.
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Nadzorni odbor nadalje ugotavlja, da je z bivšim predsednikom sveta Sklada in začasnim
vršilcem dolžnosti direktorja Sklada sklenjena zakupna pogodba o brezplačnem zakupu 143
ha zemljišča od skupno 212 ha vseh zemljišč v zakupu, ter da je pogodba v nasprotju z
veljavnimi pravili za zakup pašniško-travniških površin sklenjena za obdobje 30 let.
✓
V poslovanju Sklada se tudi v letu 1998 in v prvem polletju 1999 ni uredilo razmerje med
izvajalskimi organizacijami na področju gozdarstva. Kljub dejstvu, da po zakonu veljajo
koncesijske pogodbe za izkoriščanje državnih gozdov že tri leta, dejansko ni sklenjena še
nobena, sodišče pa je na prvi stopnji odločilo le o vsebini ene pogodbe, pa še ta ni
pravnomočna. Za razliko od kmetijstva, kjer se določila zakona o pobotih zakupnine s
kupnino za prenesena odplačno pridobljena zemljišča redno izvajajo že 4, leto (v letu 1998 je
vrednost pobota 169 mio SIT in dodatnih 107 mio SIT obveznost iz preteklih let), se na
področju gozdarstva določilo 17.čl. zakona o Skladu v zvezi s poboti kupnin za odplačno
pridobljene in na državo (Sklad) prenesene gozdove, zaradi subjektivnih vzrokov ne izvaja
Računsko sodišče je pri pregledu poslovanja za leto 1997 podalo mnenje s pridržkom, saj
prenosi kmetijskih zemljišč in gozdov iz zadrug in občin še niso v celoti izvedeni. Nadzorni
odbor ugotavlja, da so se aktivnosti v letu 1998 sicer intenzivirale, vendar naloga še vedno ni
realizirana. Kot objektivno okoliščino na področju prenosa zemljišč in gozdov iz občin je
potrebno upoštevati, daje v tretjem branju sprememba zakona o Skladu, ki predvideva, da se
zemljišča znotraj prostorsko-ureditvenih območij na Sklad ne prenašajo. Realnega opravičila
za izvedbo prenosa zemljišč iz zadrug pa ni.
7.3 Ugotovitve nadzome'ga odbora na področju finančnega poslovanja v letu 1998
V skladu s 7. Členom zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ter
21. členom statuta Sklada je nadzorni odbor pregledal tudi finančno poslovanje Sklada. Pn
tem ugotavlja:
-

Sklad je v letu 1998 posloval pozitivno in ustvaril 37,483 mio SIT dobička.
Stališče nadzornega odbora: Iz poslovanja izkazuje Sklad dejansko izgubo, saj ustvarjeni
dobiček izhaja iz prihodkov iz financiranja. Pomembno dejstvo pri presoji rezultata je
visok znesek odpisa terjatev(436,7 mio SIT), od katerih izvira iz leta 1998 112,8 mio.SIT,
ki pa so v večjem delu rešene v letu 1999.
- Sklad je v letu 1998 ustvaril za 1.682 mio prihodkov oz. 33% več kot v predhodnem letu
in 20% manj kot je načrtoval v letnem načrtu. Lzpad je največji pri zakupninah za
kmetijska zemljišča, kjer so zakupniki pravne osebe (indeks 65%) in prihodkih iz
proračuna (indeks 53%). Finančni plan prihodkov je presežen na področju gospodarjenja z
gozdovi za 18% (deloma zaradi prihodkov iz gospodarjenja iz leta 1997) in pri
zakupninah s fizičnimi osebami za 16% (večji obseg zakupa).
- Iz naslova financiranja je Sklad ustvaril 119,9 mio SIT prihodkov, obseg dolgoročnih
finančnih naložb seje povečal na 416,67 mio SIT, obseg kratkoročnih finančnih naložb pa
na 382,99 mio SIT.
Stališče nadzornega odbora: namen Sklada ni ustvarjanje dobičkov iz prihodkov iz
financiranja,
ampak zagotavljali ustrezno gospodarjenje z zaupanimi mu zemljišči in
gozdovi, v primeru viškov pa z nakupom povečati obseg državnih gozdov m kmetijskih
zemljišč..
- Kratkoročne terjatve so se v primerjavi s predhodnim letom minimalno znižale, medtem
ko so se kratkoročne obveznosti povečale za 77% in že presegajo vrednost terjatev, pri
čemer oboje kaže na odprt problem pravočasnost plačil v obeh smereh..
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-

Obseg trajnega kapitala je bil v letu 1998 ohranjen na nivoju leta 1997.
Sklad posluje tudi z visoko postavko izrednih prihodkov 'in odhodkov, ki izvirajo iz
osnovne dejavnosti gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči in gozdovi. Vzrok je v
neažurnem obračunavanju zakupnin in sistemu poslovanja proračuna, kjer se prihodek oz.
odhodek knjiži šele ob izvedbi plačila.
'
- Vkalkulirani bruto osebni dohodki so se povečali v primerjavi z letom 1997 za 18,5%.
Vzrok je v popolnjenju sistemiziranih delovnih mest, deloma pa tudi v plačilu nadurnega
dela zaradi povečanega obsega del na področju denacionalizacije.
- V bilanci je tudi izkazan odpis kredita v vrednosti 18,48 mi SIT, ki pa izvira iz stečaja
pravne osebe. Kredit je zavarovan, tako da je pričakovati poplačilo v teku stečajnega
postopka.
- V letu 1998 se je odprlo tudi povsem novo vprašanje, katerega rešitev lahko pomembno
finančno vpliva na poslovanje Sklada. Zaradi nesklenjenih koncesijskih pogodb na
področju gozdarstva, so se med Skladom in izvajalci sklepali dodatki na kupoprodajne
pogodbe o prodaji lesa na panju, čemur pa DURS s svojimi tolmačenji oporeka, saj naj bi
uradno bilo uveljavljeno koncesijsko razmerje po samem zakonu. O problemu bo odločilo
pristojno sodišče, posledice pa so na tem področju nepredvidljive, saj uradnega
tolmačenja pred odločitvijo sodišča ne želi podati niti Ministrstvo za finance.

8. Pobude:
Nadzorni odbor je pri opravljanju svojih nalog ugotovil nekatere pomanjkljivosti,
navedene v poglavju 7. Za nadaljnje poslovanje Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije daje naslednje pobude:
- Spremeniti je potrebno poslovnik o delu sveta sklada v delu, ki govori o načinu
glasovanja;
- Poslovnik o delu nadzornega odbora je potrebno spremeniti in uskladiti z zakonskimi
predpisi tako, da ga bo sprejemal nadzorni odbor sam;
- Mandat NO uskladiti z mandatom sveta Sklada - ustrezno spremeniti statut;
- Natančneje opredeliti pristojnosti nadzornega odbora;
- Preveriti odgovornost vodstva Sklada in najemnika - bivšega predsednika sveta Sklada
v zvezi z najemnino in ustreznostjo pogodbe;
- Sklad se mora bolj aktivno vključevati v gospodarjenje z gozdovi - tudi na področju
gozdnogospodarskega in gozdnogojitvenega načrtovanja in s tem zagotavljati tudi lastniške
ekonomske interese;
- Glede na posek 784.000 m3 in prihodku 362 mio SIT je potrebno utemeljiti, ali je efekt
gospodarjenja z gozdovi ustrezen;
- Svet Sklada naj letno odloča o višini zakupnin, skladno s cenami pridelkov, pridelanih
na tem zemljišču (poljščine, travnik, hmelj,.. .)
- Načrtovana dela na postavki gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči (glej tab. 6.2 v
prilogi) naj se realizirajo, oz. se v nadzornemu odboru posredujejo vzroki za neizvedbo
programa;
- V najkrajšem času je potrebno dokončno realizirati zakonsko obvezo glede sklenitve
, koncesijskih pogodb za izkoriščanje gozdov v državni lastnini;
- Z zemljišči je 'potrebno gospodariti kot dober gospodar, kar pomeni, da je potrebno za
kmetijska zemljišča v državni lastnini zagotoviti obdelanost in vzdrževanost, za gozdove v
denacionalizaciji gospodarjenje v skladu z gozdnogospodarskimi načrti, v gozdovih, kjer'
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pa poteka redno gospodarjenje pa zagotoviti nivo vlaganj, kot so bila pred prenosom
gospodarjenja na državo, oz. zagotoviti vlaganja načrtovana z gozdnogospodarskimi načrti;
- Sklad mora dolgoročno urediti problem koriščenja lokalnih cest in javnih poti za odvoz
posekanega lesa iz državnih gozdov ter zagotoviti nemoteno gospodarjenje s svojimi
gozdovi;
- V program delovanja Sklada je potrebno vključiti aktivnosti za omejitev zaraščanja
kmetijskih površin;
- Nedvoumno je potrebno razmejiti pristojnost Javnega pravobranilstva glede zastopanja
interesov Sklada v sodnih postopkih.

9. Zaključek
Nadzorni odbor ugotavlja, daje v petletnem delovanju Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, v obdobju lastninskega preoblikovanja podjetij in intenzivnem izvajanju
denacionalizacije odigral pomembno vlogo. Organizacijsko in kadrovsko se je Sklad
konsolidiral. Žal pa je potrebno ugotoviti, da je delovanje pod precejšnjim vplivom dnevne
politike.
V' naslednjem obdobju je vsekakor pričakovati, da bo Sklad deloval predvsem strokovno, na
ekonomskih načelih, kot dober gospodar in v skladu z veljavno zakonodajo in sklepi državnih
organov tako, da se bo kapital države na tem področju ohranjal in krepil.

Ljubljana, 09-jul-99

'
Nadzorni odbor

Priloga:
- izvleček iz poročila o delu Sklada
za leto 1998 (tabela 6.1 in 6.2)

Čistopis poročila nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemljišč je sprejel nadzorni odbor na
8. sej i dne 09-jul-99.
-—
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PRILOGA 6.1.

PRIHODKI SKLADA ZA LETO 1998
STANJE 31.12.1998

v 000 sit

PROGRAM
REALIZAC.
% REAL.
1
2
3
2.092.800
1.690.530
81

VRSTA PRIHODKA
PRIHODKI SKUPAJ

1.836.800

1.553.944

85

1.1 GOSPODARJENJE S KMET.ZEMLJ.
ZAKUPNINA IN NAJEMNINA - FIZIČNE OSEBE
ZAKUPNINA IN NAJEMNINA - PRAVNE OSEBE
NAJEMNINA ZA TRAJNE NASADE
UPORAB.ZA MELIOR.IN NAMAK.SISTEME

701.800
200.000
500.000
800
1.000

560.655
232.267
327.273
629
486

80
116
65
79
49

1.2 GOSPODARJENJE Z GOZDOVI
REDNI PRIHODKI
PRIHODKI IZ PRETEKLIH LET

450.000
450.000

538.410
367.021
171.389

120
82

1.T PKUUAJAZEMLJISC
1.4 STORITVE SKLADA
1.5 NAJEMNINA ZA UPORZEMLJZA NEKMET.R
1.6 IZREDNI PRIHODKI - iz pret.let.odškodnine,opomini,obre
1.7 PRIHODKI IZ ZAPADLIH ZAKUPNIN KMET PR. LETA
1.8 PRIHODKI IZ FINANCIRANJA

200.000
10.000
5.000
110.000
300.000
60.000

181.684
30.817
0
122.507
0
119.871

91
308
*

256.000
10.000
61.000
180.000
5.000

136.586
88.397
41.048
2.141
5.000

53
884
67
1
100

1 PRIHODKI LASTNI
.

2 PRIHODKI - PRORAČUNSKA SREDSTVA
SANACIJA GOZDOV
POPRAVILO CEST V DRŽ.GOZD
DRUGO
NAKUP ZEMLJIŠČ
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PRILOGA 6.2
ODHODKI SKLADA ZA LETO 1998
VRSTA ODHODKA
ODHODKI SKUPAJ
1 ODHODKI
1.1 GOSPODARJENJE S KMETIJSKIMI ZEMLJ.
SOF.VZDR.IN GRADNJE NAMAKALNIH SIST.
NUJNA SANACIJA IN VZDRŽ.KMET.INFRASTR
NUJNE MELIORACIJE IN SANAC.KMET.ZEMLJ
ODKUPI TRAJNIH NASADOV IN SOF.OBNOVE
1.2 GOSPODARJENJE Z GOZDOVI
VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST (IZ KD)
VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST
STR.GOJ..VARSTV.DELKI PRESEG.KONCES
1.3 P080TI KUPNIN Z ZAKUPNINO
POBOTI KUPNIN Z ZAKUPNINO-IZ PRETEKLIH
1.4 NAKUP ZEMLJIŠČ
1.5 NAKUP GOSPODARSKIH OBJEKTOV
1.6 STR.PRENOSA IN NASTAVITVE EVIDENC
\J GEOĐEISKE-SIORITVE
1.8 SLUŽBE SKLADA
1.9 STR.OZNAC.DREVJA NA KORENICNIKU
1.10 STR.IZOBRAZEVANJE DEL.SKLADA
1.11 STUDIJE IN EKPERTIZE
1.12 MAT.NALOZBE ZA SLUŽBE SKLADA
1.13 AMORT.ZA SLUŽBE SKLADA
1.14 AMORT.SRED.RS
1.15 POPRAVEK VREDN.TERJATEV
1.16 IZREDNI ODHODKI
1.17 PROMETNI DAVEK
1.18 OBV DO SOS

STANJE 31.12.1998
'
v 000 sit
PROGRAM
REALIZAC.
% REAL.
1
2
3
2.092.800.
1.913.389
91
1.836.800
1.793.231
98
159.800
4
6.093
13.000
0
0
40.000
6.093
15
50.000
0
56.800
0
0
170.000
169.415
100
150.000
78.849
53
0
70.523
20.000
20.043
100
200.000
168.674
84
LET
107.360
40.000
20.032
50
300.000
3.150
1
10.000
498
5
17.000
8.755
52
334.000
285.003
85
65.000
65.000
100
3.000
761
25
3.000
0
0
35.000
20.375
58
25.000
24.920
100
4.000
143.017
3575
150.000
175.083
117
100.000
375.399
375
91.000
69.799
77
130.000
149.897
115

2 ODHODKI IZ PRORAČUNSKIH SREDSTEV
SANACIJA GOZDOV
POPRAVILO CEST V DRŽAVNIH GOZDOVIH
DRUGO
NAKUP ZEMLJIŠČ IN GOZDOV (16.ČLEN ZKZ)
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256.000
10.000
61.000
180.000
5.000

120.158
2.000
21.037
92.121
5.000

47
20
34
51
100
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Poročilo o

SPODBUDAH,

NA

KI

SO

POSAMEZNEM

NAMENJENE

BILE

1998

IN

PROGRAMOM

Vlada Republike Slovenije je na 134. seji dne 11/11-1999
sprejela:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena Vlade
Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovala:

- POROČILO O SPODBUDAH, KI SO BILE V LETU 1998 NA
POSAMEZNEM MINISTRSTVU NAMENJENE LOKALNIM IN
REGIONALNIM PROGRAMOM,

- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj,
- Rado KLANČAR, državni sekretar v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj.

ki ga pošilja na podlagi sklepa Državnega zbora Republike
Slovenije z dne 16. julija 1999, sprejetega ob obravnavi
predloga zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja v tretji obravnavi.

15. december 1999
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 407-02/99-3 (P)
Ljubljana. 11.1.1999

POROČILO O SPODBUDAH,
KI SO BILE V LETU 1998 NA POSAMEZNEM MINISTRSTVU
NAMENJENE LOKALNIM IN REGIONALNIM PROGRAMOM
Vse do sprejetja Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ( Uradni list RS, št.
60/99 ) je področje regionalnega razvoja urejal zakon o spodbujanju razvoja demografsko
ogroženih območij ( Uradni list RS, št. 48/90 in 12/92 ). Zakon je določal kriterije za
določitev območij, ki so upravičena do tovrstnih spodbud, ter vrste in načine dodeljevanja
sredstev.
Demografski kriterij je bil edini kriterij, ki je opredeljeval območja ki so zaostajala v razvoju.
Med sredstva namenjena lokalnim in regionalnim programom, so poleg sredstev, ki jih je
dodeljevalo Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj za spodbujanje razvoja demografsko
ogroženih območij, upoštevana tudi sredstva drugih ministrstev, ki so namenjena lokalnemu
in regionalnemu razvoju. Pri tem so bila upoštevana določila Zakona o spodbujanju skladnega
regionalega razvoja, ki posredno postavlja sistemski okvir regionalnega razvoja v Sloveniji.
Zakon v tretjem členu določa načela spodbujanja skladnega regionalnega.razvoja. S stališča
obravnavane problematike sta pomembni predvsem:
a) Načelo celovitosti izvajanja regionalne strukturne politike na celotnem ozemlju RS.
Omejevanje le na območja s posebnimi razvojnimi problemi, ki so opredeljena v drugem delu
zakona glede na to načelo ni ustrezno. To s stališča opredelitve sredstev za potrebe te analize
pomeni, da so sredstva, ki so porabljena na razvitejših območjih tudi lahko uvrščena v spisek.
b) Načelo partnerstva v obliki sodelovanja med državo in lokalnimi skupnostmi ter
sodelovanja javnega in zasebnega sektorja.
Državna sredstva, ki se dodeljujejo na osnovi usklajevanja z lokalnimi skupnostmi, socialnimi
partnerji in drugimi razvojnimi akterji na regionalni in lokalni ravni z namenom pospeševanja
razvoja, se vključijo v spisek.
Med sredstva, ki so bila namenjena lokalnim in regionalnim programom so bila uvrščena:
• sredstva, ki so se dodeljevala na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja demografsko
ogroženih območji;
• sredstva za vzpostavitev in delovanje regionalnih struktur;
• sredstva namenjena regionalnim projektom;
• sredstva namenjena odpravi posledic povzročenih z naravno nesrečo;
• sredstva programov celostnega razvoja podeželja in obnove vasi,
• sredstva, ki so se dodeljevala na podlagi drugih ciljev, vendar je bil pri tem upoštevan tudi
regionalni ponder;
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• sredstva, ki imajo močne regionalne multiplikativne učinke, oziroma so bili ti upoštevani
pri njihovem dodeljevanju.

Upoštevati je potrebno, daje ugotavljanje porabljenih sredstev za nazaj, ki naj bi vključevali
regionalno in lokalno razvojno komponento, zaradi nedorečenih kriterijev izredno težko.
Odgovor na to bo dala Strategija regionalnega razvoja ter z njo usklajeni regionalni razvojni
programi.
V nadaljevanju podajamo spisek vseh finančnih spodbud, ki so bile v letu 1998 namenjene
lokalnim in regionalnim programom predstavljene po ministrstvih ter po proračunskih
postavkah.
Spodbude
ministrstvih:

namenjene

lokalnim

in

regionalnim

Ministrstvo
MINISTRSTVO ZA FINANCE
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PRQSTOR
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN SPORT
MINISTRSTVO ZA KULTURO
MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM
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programom
v tisoč SIT
Re1998
7.659.270
6.270.179
3.849.370
4.192.690
1.265.649
5 565.000
33.071
4445.238
2.391.216
739.459
36.411.142

po

%
21,0
17,2
10,6
11,5
3,5
15,3
0,1
12,2
6,6
2.0
100,0
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Vzpodbude namenjene lokalnim in regionalnim programom po proračunskih postavkah

MINISTRSTVO
MINISTRSTVO ZA FINANCE
MINISTRSTVO ZA FINANCE
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Prorač.
postavka
2475
8400
4164
5186
6101

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

8195
8289
8786
1563
1958
4027
5067
6760
7250
7252

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO

8167
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Naziv proračunsko postavke
Dopolnilna sredstva občinam - sredstva za investicije
Sredstva rezerv - za popotresno obnovo Posočja
Ekološka sanacija MPI Mežica
Programi zapiranja rudnikov Idrija in Mežica
Programi zapiranja rudnikov Kanižarica, Senovo in Zagorje
Programi zapiranja rudnikov rjavega premoga Kanižarica, Senovo in
Zagorje
Dokup zavarovalno dobe - Anhovo
Rudarska škoda - Idrija
PHARE C8C program
Sofinanciranje inicialnih razvojnih programov
Lastna udeležba - PHARE - regoneracija Jesenic
Sofinanciranje gospodarske infrastrukture
Vzpostavitev regionalnih razvojnih agencij
Dokap.skJada za spodb.reg.razv in ohran.posel.slov podeželja
Sred.za ustvarjanje gosp.osnove za avtohtona nar.skupnosti
Cesta Volče - Šolarji - lastna udeležba za sofinaniranje PHARE C8C
program

REALIZACIJA
1998
(V
TISOČ SIT)
3.270.713
4.388.557
180.000
1.100.100
2.764,588
1.616.742
498.749
110.000
19.900
4D.C00
1.725
1.463.545
5.000
1.711.825
582.374
25.000

1403 Drugo: Odškodnine za povzročeno škodo od zavarovane divjadi

34.076

1407 Obnova gozdov: Obnova gozdov, ki so predmet denacionalizacije

3.950

1411 Obnova gozdov: Obnova zasebnih gozdov

S9.772

1429 Strokovno naloge v rastlinski proizvodnji

84.967

1429 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji

87.853

1438 Nega gozdov: Nega gozdov, ki so predmet denacionalizacije

5.815

1438 Nega gozdov: Nega gozdov, ki so predmet denacionalizacije

20.795

1441 Nega gozdov: Nega v zasebnih gozdovih

189.305

1458 Ukrepi prostorskega urejanja - Obnova vasi

25.934

1458 Ukrepi prostorskega urejanja - Obnova vasi

30.627

1473 Skupni nameni: Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov - podpora
Kmetijstvo: Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov
1474 kmetijstva
Kmetijstvo: Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov
1474 kmetijstva
Kmetijstvo: Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov
1474 kmetijstva

96.999

1491 Agromelioracije

168.576

1494 Namakanje in osuševanje kmetijskih zemljišč

270 312

1497 Akumulacije
Obnova gozdov: Obnova gozdov na pogoriščih in obnova gozdov
2248 posškodovanih v naravnih ujmah
Obnova gozdov: Obnova gozdov na pogoriščih in obnova gozdov
2248 posškodovanih v naravnih ujmah

26.375

15.034
17.028
3.543

158 974
41.769

2424 EU in mednarodno sodelovanje: PHARE - lastna udeležba

1.746

2424 EU in mednarodno sodelovanje: PHARE - lastna udeležba

25.189
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Vzpodbude namenjene lokalnim in regionalnim programom po proračunskih postavkah

MINISTRSTVO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN .
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO

iS. december 1999

Prorač.
postavka

REALIZACIJA
1998
(V
TISOČ SIT)

Naziv proračunsko postavke

2424 EU in mednarodno sodelovanje: PHARE - lastna udeležba

4.420

2429 Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomi]
Podeželje in agrarne operacije: Komasacije in sanacija nedokončanih
2430 komasacij
Podeželje in agrarne operacije: Komasacije in sanacija nedokončanih
2430 komasacij
Podeželje in agrame operacije: Izdelava predhodnih analiz in
2431 investicijske tehnične dokumentacije ter promocije
Podeželje in agrarne operacije: Izdelava predhodnih analiz in
2431 investicijske tehnične dokumentacije ter promocije

22.953

22.355

2432 Podeželje in agrame operacije: Sanacija nedokončanih komasacij

43.669

2435 Podeželje in agrame operacije: Nacionalni program namakanja

32.809

2435 Podeželja in agrame operacije: Nacionalni program namakanja

57.857

2435 Podeželje in agrame operacije: Nacionalni program namakanja

40.762

2436 Podeželje in agrame operacije: Vzdrževanje akumulacije Vogršček

5.436

2436 Podeželje in agrame operacije: Vzdrževanje akumulacije Vogršček

22.371

2438 Skupni nameni: Obnova in urejanje pašnikov
Skupni nameni: Podpora ukrepom za pospeševanje kmetijstva v
2449 občinah

47.196

3.791
31.867
1.303

469.946

2451. Vodooskrba Bele krajine

2.415

2451 Vodooskrba Bele krajine
Podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja - alternativni dohodkovni
2470 viri
Podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja - alternativni dohodkovni
2470 viri

56.724

2471 Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu - oprema

24 752

2552 Gozdarstvo: Znanstveno raziskovalno delo v gozdarstvu - podpora
Podeželje in agrame operacije: Raziskovalne naloge s področja
2554 razvoja podeželja in vasi ter promocija
Podeželje in agrame operacije: Raziskovalne naloge s področja
2554 razvoja podeželja in vasi ter promocija
Skupni nameni: Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in
2556 interesnemu povezovanju

71.921

1.798
18.610

3.456
16.728
62.950

2559 Drugo: Izvršba odločb ZZG Slovenije

39.897
•
804

2561 EU in mednarodno sodelovanje: Sodelovanje z EU

47.586

2612 Splošno: Izdelava primerjalnih analiz in zakonodaje
Ukrepi prostorskega urejanja - Razvoj infrastrukture, povezane z
3804 razvojem kmetijstva
Ukrepi prostorskega urejanja - Razvoj infrastrukture, povezane z
3804 razvojem kmetijstva

9.698

85.312

3805 Vinske ceste

96.053

2558 EU in mednarodno sodelovanje: Humanitarna pomoč

157

7.935
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Vzpodbude namenjene lokalnim in regionalnim programom po proračunskih postavkah

MINISTRSTVO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA OKOUE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA OKOUE IN PROSTOR
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Prorač.
postavka

REALIZACIJA
1998
(V
TISOČ SIT)

Naziv proračunske postavke

3807 Poizkusni centri za namakanje
Skupni nameni: Sofinanciranje programov sanacije podjetij, zadrug in
4107 kmetij

108.594

4176 EU in mednarodno sodelovanje: Kongres CEA

15.000

4177 Gozdne ceste: Popravilo gozdnih cest, kj so predmet denacionalizacije

65.800

4178 Gozdne ceste: Popravilo gozdnih cest v zasebnih gozdovih

142.226

4179 Gozdne ceste: Popravilo gozdnih cest v državnih gozdovih

60.446

6326 Varstvo gozdov Preventivno varstva gozdov

5.607

6326 Varstvo gozdov: Preventivno varstvo gozdov

83.334

6326 Varstvo gozdov: Preventivno varstvo gozdov

26.734

6327 Varstvo gozdov: Ostalo varstvo v zasebnih gozdovih
Gozdarstvo - ostalo: Vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih
6328 živali v zasebnih gozdovih
Gozdarstvo - ostalo: Vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih
6328 živgli v zasebnih gozdovih

42.536

6329 Varstvo gozdov: Protipožarno varstvo na Krasu

2.843

6329 Varstvo gozdov: Protipožarno varstvo na Krasu

13.794

6329 Varstvo gozdoy: Protipožarno varstvo na Krasu
Gozdarstvo - ostalo: Semenarska in drevesničarska dejavnost v
6330 gozdarstvu
Gozdarstvo - ostalo: Semenarska in drevesničarska dejavnost v
6330 gozdarstvu
Gozdarstvo - ostalo: Odškodnine zaradi razglasitve gozdov s
6332 posebnim namenom
Gozdarstvo ■ ostalo: Financiranje nakupa varovalnih gozdov s
6772 posebnim namenom
EU in mednarodno sodelovanje: Kotizacija za članstvo v mednarodnih
7504 organizacijah
Gozdarstvo: Podpora nevladnim organizacijam, strokovnim
7702 prireditvam in strokovni publicistiki v gozdarstvu

5.544

3.943

669
10.787

1.184
6.767
663
19.422
104.285.
9.010

7704 Kmetijstvo: Zdravstveno varstvo rastlin

1.404

7704 Kmetijstvo: Zdravstveno varstvo rastlin

58.578

7709 Sadjarstvo: Obnova sadovnjakov

219.929

7711 Hmeljarstvo: Podpora hmeljarstvu
Podeželje in agrarne operacije: Vzdrževanje in sanacija melioracijskih
8227 sistemov
8745 Splošno: Komasacija - reševanje pritožb
Splošno: Denacionalizacija - reševanje pritožb in revizija
8746 pravnomočnih odločb
1799 Prostorske analize in plan Slovenije
1802 Prostorski izvedbeni akti RS in druga dokumentacija
'1934 Metodologija in priporočila za prostorsko načrtovanje
2136 Komunalna infrastruktura, javne službe in varstvo okolja
2138 Lastna udeležba - PHARE - ECO ADRIA
2140 Lastna udeležba - PHARE - trajnostni razvoj obale

287.310

158

57.976
4.861
11.431
67.595
69.592
8.100
483.866
8.110
1.100

15. december 1999

Vzpodbude namenjene lokalnim in regionalnim programom po proračunskih postavkah

MINISTRSTVO
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZAPEVE
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE
MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN SPORT
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
MINISTRSTVO ZA KULTURO
MINISTRSTVO ZA KULTURO
MINISTRSTVO ZA KULTURO
MINISTRSTVO ZA KULTURO
MINISTRSTVO ZA KULTURO
MINISTRSTVO ZA KULTURO
MINISTRSTVO ZA KULTURO
MINISTRSTVO ZA KULTURO
MINISTRSTVO ZA KULTURO
MINISTRSTVO ZA KULTURO

Prorač.
postavka
2186
2187
2188
2189
2414
2416
4160
5472
6351
6352
6378

Naziv proračunske postavke
Lastna udeležba - PHARE - Jesenice - industnjska obnova
Lastna udeležba - PHARE - analiza prostorskih problemov
Lastna udeležba • PHARE - park Goričko Orseeg - Izaad
Lastna udeležba - PHARE - Triglavski narodni park
Lastna udeležba - PHARE - čistilna naprava Libeliče
Plačilo prometnega davka in provizij za program PHARE
Sanacija ruralnega in urbanega prostora
Zapiranje rudnika urana Žlrovski vrti
Regionalno načrtovanje
Intervencije pri izdelavi občinskih planskih aktov
Ekološka sanacija Rudnika Zirovski vrh

REALIZACIJA
1958
(V
TISOČ SIT)
1.035
3.560
9 648
9.000
11.124
9.274
941
402.000
13.001
47 702
120.000

2199 Sofirianciranjo regijskih projektov in razvoja delovnih mest

130.COO

4438 Prispevki delodajalcem za novozaposlene

139.000

7024 Pospeševanje novega zaposlovanja

597 000

7025 Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb

1.130.000

7029 Javna dela

2.874.000

8674
7184
4830
6324
6672
7914
8733
9140
1976
2477
2494
2495
6381
6878
7106
7182
8594
8596

Pomoč pri samozaposlovanju
Zdravstvo - demografsko ogrožena območja
Računalniško opismenjevanje
OŠ na demografsko ogroženih področjih
Plače - osnovno šolstvo'
Izobraževanje mladih odraslih za poklic
Plače - višje šolstvo
Mreža javnih zavodov za izobraževanje odraslih
Lesena plastika in restavratorstvo
Investicije v kulturi
Projekt izmer
Projekt Skansen
Kulturna krajina
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti
Knjižničarstvo
Demografsko ogroženi - kultura
Spomeniki
Investicijsko vzdrževanje

6S5.000
33.071
709.505
481.000
2 900 000
124.083
150.748
79.898
89.194
478.940
10.778
21 499
18.652
480.562
486.961
48421
558.852
197.357

MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM 4127 Usposabljanje za področje malega gospodarstva

28 115

MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM 4137 Garancijski skladi

400.000

MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM 4138 Tuja tehnična pomoč - lastna udeležba

144.492

MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM 4158 Finančne vzpodbude za posebne ciljne skupine

96.352

MINISTRSTVO ZA MALO GOSPOOARSTVO IN TURIZEM 4159 Sofinanciranje dualnega sistema izobraževanja

70.500

JSkupa)

I 36.411.14? |

• Dodatni stroški za vzdrževanje podnormativnih oddelkov
podružničnih šol na demografsko ogroženih in obmejnih
območjih ter v hribovitih predelih države

*5. december 1999

159
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NAROČILNICA
Ime in priimek:
Naslov:
Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:
Davčna številka:
NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

Datum:
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.

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61222 - Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 320 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike
Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (061) 17-61-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V
skladu s sedmo točko 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja
davka na dodano vrednost (Ur.I. RS, št. 89/98 in 4/99).

