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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 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

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

Uredništvo Poročevalca 



Poročilo 

NADZORNEGA ODBORA 

STANOVANJSKEGA SKLADA 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 

STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 21. avgust 2000 
Številka: 90405-1/00-1 

ZADEVA: POROČILO NADZORNEGA ODBORA 
STANOVANJSKEGA SKLADA REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA LETO 1999 

Skladno s 85. členom stanovanjskega zakona pošilja 
Stanovanjski sklad RS v prilogi Poročilo nadzornega odbora 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za leto 1999. 

Branko PINTAR, predsednik, l.r. 
nadzornega odbora 

Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije 
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STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 

POROČILO NADZORNEGA ODBORA 

STANOVANJSKEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA LETO 1999 

julij 2000 
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I. UVOD 

Nadzorni odbor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije je bil na podlagi prvega 
odstavka 85. člena stanovanjskega zakona (Ur.l. RS 18/91, 19/91, 21/94 in 23/96, 
1/2000) imenovan na seji Državnega zbora Republike Slovenije dne 28. maja 1996 
(Ur.l. RS 30/96) v naslednji sestavi: 

Branko Pintar, predsednik 
Jožef Artnak, član 
dr.Drago Čepar, član 
mag.Janez Frelih, član 
Gorazd Krajnik, član. 

Njegove pristojnosti določata drugi in tretji odstavek 85. člen stanovanjskega zakona 
in 23. ter 25. člen statuta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. 

Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela organov in služb ter finančno poslovanje 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije po potrebi s pomočjo revizijskih ali 
drugih strokovnih in pooblaščenih institucij. 

Nadzorni odbor o svojih spoznanjih poroča Vladi in Državnemu zboru Republike 
Slovenije. 

Poleg nadzornega odbora Stanovanjskega sklada Republike Slovenije nadzorujejo 
delo in poslovanje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije tudi Vlada Republike 
Slovenije, Računsko sodišče Republike Slovenije in pooblaščene organizacije za 
opravljanje ekonomsko finančne revizije. 

Namen tega poročila je seznaniti Vlado Republike Slovenije in Državni zbor 
Republike Slovenije z delovanjem Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v letu 
1999. 

II. NAČIN IN PODROČJE DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA 
STANOVANJSKEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Nadzorni odbor tekoče spremlja odločitve upravnega odbora Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije in delovanje Sklada tudi s prisotnostjo vsaj enega od članov na 
sejah upravnega odbora Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. 

Nadzorni odbor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije na sejah deluje po 
poslovniku, sprejetem dne 12.05.1997. 

Nadzorni odbor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije se je v letu 1999 sestal 
na dveh sejah. 
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III. LETNO POROČILO STANOVANJSKEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA LETO 1999 

Nadzorni odbor se je seznanil s Poročilom o poslovanju in rezultatih dela 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za leto 1999, zaključnim računom 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za leto 1999 in zapisnikom inventurne 
komisije na dan 31.12.1999 na svoji seji dne 17.02.2000 ter skladno s 25. členom 
statuta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije oblikoval predhodno mnenje 
nadzornega odbora Stanovanjskega sklada Republike Slovenije k poročilu o 
poslovanju in rezultatih dela Stanovanjskega sklada Republike Slovenije z zaključnim 
računom za leto 1999. Predhodno mnenje je bilo posredovano upravnemu odboru in 
tudi Računskemu sodišču Republike Slovenije. 

Upravni odbor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije se je na svoji seji dne 29. 
februarja 2000 seznanil s poročilom o poslovanju in rezultatih dela Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije za leto 1999 in sprejel zaključni račun Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije za leto 1999. 

Zaradi izpolnitve zakonske obveznosti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 
kot izdajatelja vrednostnih papirjev (63. člena zakona o vrednostnih papirjih) je 
upravni odbor sprejel sklep o revidiranju računovodskih izkazov Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije pri revizijski hiši PricewaterhouseCoopers d.d., Ljubljana. 

Revizijska hiša je končala revizijo v konec februarja 2000 in izdala revizijsko poročilo 
za leto 1999 z mnenjem, da računovodski izkazi »prikazujejo resnično in pošteno 
finančno stanje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije na dan 31.12.1999 in 
finančni izid v letu, ki se končuje z navedenim datumom, v skladu s slovensko 
zakonodajo, ki opredeljuje poslovanje Sklada.« 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je skladno s četrtim odstavkom 21. člena 
zakona o Računskem sodišču, Poročilo o poslovanju in rezultatih dela 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije z zaključnim računom za leto 1999 in 
revidirane računovodske izkaze s strani revizijske hiše PricewaterhouseCoopers d.d., 
Ljubljana dne 13.03.2000 posredoval Računskemu sodišču Republike Slovenije. 

Računsko sodišče Republike Slovenije je opravilo revizijo računovodskih izkazov 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za leto 1999 in izdalo predhodno 
poročilo o reviziji s pozitivnim mnenjem o resničnosti in poštenosti računovodskih 
izkazov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za leto 1999. 
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IV. UGOTOVITVE, STALIŠČA IN PRIPOROČILA NADZORNEGA ODBORA 
STANOVANJSKEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Poročilo nadzornega odbora Stanovanjske sklada Republike Slovenije za leto 1999 
je pripravljeno na podlagi: ^ 

poročila o poslovanju in rezultatih dela Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije z zaključnim računom za leto 1999, 
revizijskega poročila revizijske hiše PricewaterhouseCoopers d.d., Ljubljana o 
reviziji računovodskih izkazov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za 
leto 1999, 
dokončnega poročila Računskega sodišča Republike Slovenije o reviziji 
računovodskih izkazov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za leto 
1999 
in ostale razpoložljive dokumentacije. 

A. UGOTOVITVE IN STALIŠČA 

1. Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v letu 1999 uresničil finančni načrt z 
naložbeno politiko Sklada. 

2. Iz proračuna Republike Slovenije je Stanovanjski sklad Republike Slovenije v 
letu 1999 dobil sredstva za dokapitalizacijo in sicer: 1,5 milijarde tolarjev za 
ugodna stanovanjska posojila, 243,6 milijona tolarjev za stanovanjska posojila 
za popotresno obnovo Posočja in 211,5 milijona tolarjev za izgradnjo varovanih 
stanovanj za starejše osebe v posoških občinah. 

3. Nadzorni odbor ugotavlja, da je Stanovanjski sklad Republike Slovenije v letu 
1999 izvedel tri razpise ugodnih dolgoročnih stanovanjskih posojil za fizične 
osebe (XXVI., XXVII. in XXVIII.), nadaljeval z dajanjem dolgoročnih 
stanovanjskih posojil najemnikom v denacionaliziranih stanovanjih, dodeljeval 
sredstva 6. (XXV.) razpisa in razpisal 7. (XXX.) razpis posojil za neprofitne 
stanovanjske organizacije. 

4. Na podlagi zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v 
Posočju (Ur.l.RS 45/98 in 67/98) je Stanovanjski sklad Republike Slovenije tudi 
v letu 1999 dodeljeval stanovanjska posojila, namenjena popotresni obnovi 
objektov. Od 520.100.000,00 tolarjev dejansko prejetih sredstev iz naslova 
dokapitalizacije za dodelitev posojil je Stanovanjski sklad Republike Slovenije 
nakazal posojilojemalcem oziroma njihovim izvajalcem popotresne obnove 
685.138.069,60 tolarjev, torej 165.038.069,60 tolarjev več kot je pridobil v ta 
namen. 

5. V letu 1999 je Stanovanjski sklad Republike Slovenije na podlagi sklepa Vlade 
Republike Slovenije uspešno izvedel projekt nacionalne stanovanjske 
varčevalne sheme, kot projekt, ki vzpodbuja dolgoročno varčevanje. 
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Stanovanjski sklad Republike Slovenije tudi spremlja in nadzira izvajanje 
nacionalne stanovanjske varčevalne sheme. 

6. Stanovanjski sklad Republike Slovenije je za dolgoročna stanovanjska posojila 
v letu 1999 namenil 9,4 milijarde tolarjev, kar predstavlja 19% več kot v letu 
1998. Dolgoročna stanovanjska posojila za fizične osebe so v letu 1999 črpala 
7,371 milijarde tolarjev sredstev, dolgoročna stanovanjska posojila za 
neprofitne stanovanjske organizacije pa so črpala sredstva v višini 2,077 
milijarde tolarjev. Stanovanjski sklad Republike Slovenije ima koncem leta 1999 
v dolgoročnih stanovanjskih posojilih že več kot 39 milijard tolarjev oziroma 21 
odstotkov več kot koncem preteklega leta. 

7. Konec leta 1999 je Stanovanjski sklad Republike Slovenije sprejel novo 
posojilno politiko za leto 2000, ki se odraža v znižanju realne obrestne mere za 
dolgoročna posojila, ki se v odvisnosti od dobe odplačevanja posojila od 10 do 
20 let giblje v razponu od 1,75% do 2,25% za posojila za fizične osebe (v 
preteklem obdobju od 2,25 % do 2,75%). Realne obrestne mere za posojila za 
neprofitne stanovanjske organizacije pa so določene v razponu od 1,95% do 
2,50% (v preteklem obdobju 2,75%) in odvisne od vrste zavarovanja posojila. 

8. Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v letu 1999 tekoče plasiral prosta 
likvidnostna sredstva tako rednega računa kot podračuna črnograditeljev v 
banke in hranilnice ob predpisani obrestni meri, določeni s sklepom Ministrstva 
za finance o obrestovanju plasiranih presežkov. 

9. Stanovanjski sklad Republike Slovenije je tudi v letu 1999 sledil določilom 
zakona o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in 
zavarovalnih organizacij, ki je prenehal veljati 15.10.1999. 

10. Stanovanjski sklad Republike Slovenije je zaključil poslovno leto 1999 s 236 
milijoni tolarjev lastnih likvidnih sredstev, kar je pod višino, določeno s sklepom 
Vlade RS. 

11. Nadzorni odbor ugotavlja, da so stroški poslovanja Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije dejansko znašali 555,9 mio SIT in so bili za 4,1% nižji od 
planiranih, kar pomeni, da so dejanski stroški planiranih skupin dosegli 
planirane z 95,9% in so bili realno za 3% nižji od doseženih stroškov v letu 
1998. 

12. Kapital Stanovanjskega sklada Republike Slovenije je koncem leta 1999 
dosežen v višini 40,353 milijarde tolarjev. Delež kapitala v primerjavi s koncem 
leta 1998 je višji za 22 odstotkov. 

13. Nadzorni odbor ponovno z obžalovanjem ugotavlja, da tudi v letu 1999 ni prišlo 
do sprejetja nacionalnega stanovanjskega programa katerega temelj 
financiranja naj bi predstavljal Stanovanjski sklad Republike Slovenije. 

14. Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v letu 1999 deloval skladno s 
stanovanjskim zakonom in statutom ter ostalimi akti Sklada. 
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15. Nadzorni odbor ugotavlja, da poročilo o poslovanju in rezultatih dela 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije z zaključnim računom za leto 1999 
celovito obravnava in omogoča vpogled v poslovanje Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije. 

16. Nadzorni odbor ugotavlja, da je Stanovanjski sklad Republike Slovenije 
uspešno dezinvestiral poslovno nepotrebna sredstva, kot je to v svojem poročilu 
izpostavilo Računsko sodišče Republike Slovenije kot najvišji organ nadzora 
Sklada in tudi Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor 
proračuna in drugih javnih financ na svojih sejah ob obravnavi poročil o 
poslovanju in rezultatih dela Stanovanjskega sklada Republike Slovenije; 

17. Nadzorni odbor na podlagi dokončnega poročila in pozitivnega mnenja 
Računskega sodišča Republike Slovenije o reviziji računovodskih izkazov 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za leto 1999 ugotavlja, da je bilo 
poslovanje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v letu 1999 uspešno in 
v skladu z veljavnimi predpisi. 

B. PRIPOROČILA 

Nadzorni odbor priporoča 

I. vodstvu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, da: 

1. se aktivno vključi v realizacijo nalog, ki jih določa nacionalni stanovanjski 
program, sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije 10.05.2000; 

2. zaradi problematike ponudbe stanovanj in stavbnih zemljišč, zlasti v sredini 
leta 2004 in v naslednjih zaključenih obdobjih varčevanja v nacionalni 
stanovanjski varčevalnih shemi, tudi sam postane pomemben subjekt na 
strani ponudbe stanovanjskega trga tudi kot investitor; 

3. tudi v prihodnje vodi svojo poslovno politiko nizkih obrestnih mer za ugodna 
dolgoročna stanovanjska posojila; 

4. si še naprej prizadeva, da bo nacionalna stanovanjska varčevalna shema 
postala trajen državni projekt in za njeno nadaljnjo učvrstitev v slovenskem 
finančnem in stanovanjskem trgu; 

5. si prizadeva za uvedbo varčevalnih in posojilnih shem, ki bi 
posojilojemalcem in varčevalcem omogočale odločanje za večje število 
otrok in jih k tem vzpodbujalo; 

6. si tudi v prihodnje prizadeva, v okviru zakonskih možnosti zagotoviti si nove 
dodatne vire sredstev, s katerimi bo lahko povečal ponudbo ugodnih 
stanovanjskih posojil tako fizičnim osebam, kot neprofitnim stanovanjskim 
organizacijam; 
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7. še naprej kontrolira namenskost porabo sredstev, danih za stanovanjska 
posojila fizičnim osebam in neprofitnim stanovanjskim organizacijam; 

II. Vladi Republike Slovenije oziroma pristojnim ministrstvom, da: 

1. izdelajo, spremenijo ali dopolnijo zakonodajo tako, da bo omogočeno 
hitrejše in cenejše pridobivanje zazidljivih stavbnih zemljišč in zagotovijo 
hitrejše postopke pridobivanja upravnih dovoljenj za gradnjo za 
stanovanjske potrebe; 

2. uvedejo varčevalne in posojilne sheme, ki bi posojilojemalcem in 
varčevalcem omogočale odločanje za večje število otrok in jih k tem 
vzpodbujale; 

3. da čimprej celovito pristopijo k realizaciji nacionalnega stanovanjskega 
programa. 

V Ljubljani, 13. julij 2000 
Branko Pintar 

A predsednik 
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Polletno poročilo 

BANKE SLOVENIJE ZA PRVO 

POLLETJE 2000 

BANKA 
SLOVENIJE 
dr. France Arhar 
Guverner 

Skladno z določili Odloka o načinu izvajanja nadzora 
Državnega zbora Republike Slovenije nad poslovanjem Banke 
Slovenije (Uradni list RS št. 7/99), Guverner Banka Slovenije 
v prilogi pošilja 

-"POLLETNO POROČILO BANKE SLOVENIJE ZA PRVO 
POLLETJE 2000", 

ki ga je Svet Banke Slovenije obravnaval in sprejel na 209. seji, 
dne 29. avgusta letos. 

dr. France Arhar, l.r. 
Guverner 

28. september2000 11 poročevalec, št. 86 



Banka Slovenije 

POLLETNO POROČILO 

BANKE SLOVENIJE 

za prvo polletje 2000 

poročevalec, št. 86 

Avgust 2000 
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1. GOSPODARSKO OKOLJE 

1.1. Zunanji pogoji gospodarjenja 

V prvem polletju leta 2000 so se nadaljevali nekateri trendi iz druge polovice lanskega leta: 

- nadaljnje izkazovanje visokih stopenj gospodarske rasti v mnogih državah, 
- visoke cene nafte na svetovnih tržiščih z vplivom le-teh na slabšanje pogojev menjave in rezultata v 

plačilnih bilancah držav uvoznic nafte, 
- nadaljevanje rasti tujih obrestnih mer (med drugim ključnih obrestnih mer ECB in ameriške centralne 

banke) in 
- padanje vrednosti evra do ameriškega dolarja. 

Svetovna gospodarska rast bo letos po oceni Mednarodnega denarnega sklada znašala 4,2% (lani 
3,3%), kar pomeni popravek napovedi navzgor za 0,8 odstotnih točk glede na oceno iz oktobra 
lanskega leta. Če bo taka rast dosežena, bo to najvišja stopnja gospodarske rasti v zadnjih desetih 
letih in hkrati zelo blizu doseženi v letih 1996 in 1997. Predvideno je nadaljevanje močne gospodarske 
rasti ameriškega gospodarstva in pospešitev rasti v EU na preko 3%, pri čemer bo rast v Nemčiji nižja 
od povprečja v EU. Slabši so obeti za Japonsko, za katero se rast ocenjuje na nekaj več kot 1%. 
Visoka gospodarska rast se obeta tudi v državah CEFTA. Ugodne napovedi potrjujejo podatki, 
razpoložljivi za prvo polovico leta. Desezonirani podatki kažejo, da je ameriško gospodarstvo v prvem 
četrtletju letos zabeležilo 5,0% rast, EU(15) pa 3,3%. 

Tuje uvozno povpraševanje (merjeno preko količinskega uvoza osmih najpomembnejših trgovinskih 
partneric, brez Hrvaške) je v letu 1999 poraslo za 4,6%. Rast uvoza teh držav se je krepila v drugi 
polovici lanskega leta, medtem ko je bila še posebej nizka v začetku leta. Poleg ugodne konjunkture, je 
to prispevalo k velikemu medletnemu porastu uvoznega povpraševanja v prvem četrtletju letos. Porast 
v tem obdobju ocenjujemo na preko 15%. Celoletna napoved rasti uvoza v državah najpomembnejših 
trgovinskih partnericah znaša 8,6%, kar je skoraj dvakrat toliko kot v preteklem letu. Ponovno se je 
okrepilo tudi povpraševanje iz držav bivše SZ in iz držav na območju nekdanje Jugoslavije. V menjavi s 
tema skupinama držav tradicionalno beležimo presežke v menjavi. 

Tabela 1: Gospodarska rast in rast tujega uvoznega povpraševanja v obdobju 1996-1999 
ter napoved za leti 2000 in 2001 

BDP (a) UVOZ BLAGA (količine) (c) 
Svet (b) EU Nemčija Italija Avstrija EU Nemčija Italija Avstrija Košarica (1) 

1996 4,1 1,7 0,8 1,1 2,0 4,7 5,5 0,1 3,1 3,8 
1997 4,1 2.6 1.5 1,8 1,2 8,2 6,6 9,9 10,1 8,2 
1998 2,5 2,7 2,2 1,5 2,9 10,1 10,9 9,5 7.5 10,3 
1999 3,3 2,3 1,5 1,4 2,2 5,0 4,0 4,2 4,6 4,6 

Napoved: 
2000 4,2 3,3 2,9 2,9 3,1 9,5 8,3 7,7 6,8 8,6 
2001 3,9 3,1 2,9 2,9 2,9 8,2 6,6 7,8 7,5 A5 

Vir: (a) Consensus Forecasts, julij 2000, (b) IMF VVorld Economic Outlook, april 2000, (c) OECD Economic 
Outlook, maj 2000. 

(1) Košarica: Z deleži v menjavi ponderirana rast uvoznega povpraševanja osmih največjih trgovinskih partneric 
Slovenije, brez Hrvaške. 

Medvalutna razmerja med ključnimi svetovnimi valutami so se v prvi polovici leta močno spreminjala. 
Nadaljevalo se je padanje vrednosti evra glede na ameriški dolar. ECB navaja, da je evro od uvedbe v 
januarju 1999 pa do junija letošnjega leta v efektivnem izrazu izgubil skoraj 13% vrednosti. V povprečju 
leta 1999 je bilo potrebno za evro odšteti 1,07 ameriškega dolarja, v povprečju prvih šestih mesecev 
letos pa že manj kot dolar, t.j. 0,96 ameriškega dolarja (junija 0,95). Pričakuje se porast vrednosti evra 
do ameriškega dolarja, in sicer naj bi do konca letošnjega oktobra razmerje znašalo 0,976 (Consensus 
Forecasts, julij 2000). 
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Obrestne mere v tujini nadalje rastejo. Tako ameriška centralna banka kot ECB sta letos v nekaj 
korakih dvignili ključne obrestne mere1, z namenom ohranitve cenovne stabilnosti. Praktično v vseh 
državah partnericah Slovenije je stopnja inflacije v letošnjem letu znatno presegla tisto izpred enega 
leta. Tako je znašala junija inflacija v EU(11) 2,4% (v enakem mesecu lani 0,9%) in v ZDA 3,7% 
(2,0%). V EU(11) k inflaciji prispeva že omenjena močna depreciacija evra, posebej do ameriškega 
dolarja. 

Na gibanje cen v državah uvoznicah surovin znatno vpliva rast cen nafte in primarnih surovin na 
svetovnih trgih. Cene primarnih surovin (v USD) počasi rastejo od sredine lanskega leta, so pa še 
daleč pod ravnijo cen, doseženo v letu 1997 (pred azijsko krizo). Nasprotno je cena nafte močno 
porasla in dosegla najvišje vrednosti v zadnjih letih. Porast cen nafte je bil bistveno večji, kot so ga ob 
začetku leta napovedovale mednarodne organizacije. Povprečna vrednost nafte North Sea Brent je v 
prvi polovici leta 2000 dosegla 26,7 USD za sodček, v primerjavi z 17,9 USD za sodček v letu 1999 
(oz. 13,4 v prvem polletju 1999). 

Slika 1: Dolarske cene primarnih surovin in nafte 

Vir: OPEC Bulletin, The Economist. 

Navedena cenovna gibanja in spremembe v medvalutnih odnosih so imeli vpliv na slovenske pogoje 
menjave (razmerje med gibanjem izvoznih in uvoznih cen). Le-ti so se v prvih šestih mesecih 
letošnjega leta poslabšali za 3,9%: izvozne cene, izražene v USD, so bile v obdobju od januarja do 
junija 2000 za 5,9% nižje kot v povprečju leta 1999, uvozne cene pa so se v enakem obdobju znižale 
za 2,1%. Navedena gibanja kažejo, da bo letos verjetno zabeleženo največje poslabšanje pogojev 
menjave po osamosvojitvi (najbolj so se do sedaj pogoji menjave poslabšali v letu 1999, in sicer za 
0,4%). 

1.2. Realni sektor 

Hitra gospodarska rast, ki traja že od drugega četrtletja 1999, se nadaljuje. Do polovice lanskega leta 
jo je spodbujalo domače povpraševanje, nato pa je glavni dejavnik rasti postalo tuje povpraševanje. 
Tudi v tem letu napovedi o gospodarski rasti v tujini in pričakovanja gospodarstvenikov potrjujejo 
optimizem glede stanja in nadaljevanja konjunkturnega zagona, nekateri indikatorji pa kažejo na rahlo 
ohlajanje domačega povpraševanja. Gospodarska rast v letu 1999 je bila s porastom realnega BDP za 
4,9% precej višja od napovedane rasti, ki je nazadnje znašala okoli 4%, v prvi polovici lanskega leta pa 
so bile napovedi še bolj pesimistične (3%-3,5%). Ohranjanje visoke ravni gospodarske aktivnosti se 
kaže tudi v podatkih iz začetka leta 2000. Realni BDP je v prvem četrtletju porasel za 6,3%, kar je 

1 ECB je v letošnjem letu dvignila ključne obrestne mere za 125 bazičnih točk, ameriška centralna banka za 100 
bazičnih točk. 
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deloma tudi posledica nizke osnove iz prvega lanskega četrtletja. Zadnje napovedi o rasti realnega 
BDP v letu 2000 trenutno znašajo med 4,5% in 5%. 

Glede na podatke o rasti BDP v prvem četrtletju se je v primerjavi z lanskim letom precej spremenila 
rast posameznih sektorjev gospodarstva. Lani je v povprečju najhitreje raslo gradbeništvo (14,6% 
realno), ki sta mu sledili trgovinska dejavnost (6,5%) ter dejavnost nepremičnin, najema in poslovnih 
storitev (5,2%). V prvem četrtletju letos je bila struktura gospodarske rasti bolj zdrava, saj so najhitreje 
rasli turizem (14,2%), predelovalne dejavnosti (10,3%) ter promet (8,9%). Hitro rast aktivnosti v 
predelovalnih dejavnostih potrjuje fizični obseg industrijske proizvodnje, ki je bil v prvih šestih mesecih 
letos glede na isto obdobje lani večji za 8,4%. Do konca leta pričakujemo postopno nižanje medletnih 
stopenj rasti zaradi visoke rasti v predelovalnih aktivnostih v drugi polovici lanskega leta. Letos je bila 
prvič objavljena izdatkovna struktura BDP na četrtletni osnovi. Po tej so v prvem četrtletju največji 
porast beležile investicije (21,8% nominalno), stopnja rasti izdatkov gospodinjstev pa je znašala 11,7%. 

Tabela 2 Nekateri pomembnejši kazalci realnega sektorja 

Letne st rasti v % 
Raalni BDP (2000:01) 
Ind proizvodnja (2000:1-6) 
Zaposlenost (2000:1-6): 
Podjetja in organizacije 
Drobni sektor 
Skupaj 
Povp. nato plača (2000rt-6) 
Celotna izplačila (2000:1-6): 
-netoplafc 
-drugih izdatkov zadeto 
-socialnih prejemkov 

1997 1998 1999 2000 

Pridelovalno dejavnosti (2000rt-6) 
Proizvodnja . 
Zaposlenost 
Produktivnost .-s -T."-, * j". ... . Vi; 
Stroški dela: razap. 
 na enoto proizvodnje 

4.6 
1.0 

-0.7 
4.9 
0.2 

11.4 

10.1 
10.6 
17.4 

3.8 
3.7 

-0.2 
1.7 
0.2 
9.5 

10.0 
6.9 

11.7 

4.9 
-0.5 

2.6 
2.1 
1.8 
9.4 

9.8 
10.1 
13.7 

6.3 
8.4 

1.6 
3.3 
2.0 
9.2 

10.5 
12.3 
12.8 

0.2 
-3.2 
4.8 

13.5 
7.1 

3.9 
-1.8 
5.2 

12.1 
6.2 

0.0 
-3.5 
3.6 
8.6 
7.6 

8.8 
-2.7 
11.9 
11.3 

1.8 

Vir Statistični urad RS in preračuni v ARC Banke Slovenije. 

Visoko dinamiko gospodarske rasti potrjujejo tudi gibanja na področju zaposlenosti. Najhitreje raste 
zaposlenost v drobnem sektorju, ki se obnaša zelo prilagodljivo glede na stanje konjunkture. V šestih 
mesecih se je skupna zaposlenost medletno povečala za 2,0%, v predelovalnih dejavnostih pa se je 
zaposlenost zmanjšala za 2,7%. Število zaposlenih v drobnem sektorju se je v petih mesecih medletno 
povečalo za 3,3%, število zaposlenih v podjetjih (ti predstavljajo približno 90% vseh zaposlenih) pa za 
1,6%. Stopnja brezposelnosti je v povprečju šestih mesecev znašala 12,5% (v enakem času lani 
14,0%). Nekoliko se je znižala tudi stopnja anketne brezposelnosti (ILO), ki je v prvem četrtletju 
znašala 7,5%, lani v enakem obdobju pa je bila 7,7%. 

Plače so v prvih petih mesecih rasle relativno umirjeno. Usklajevanje plač v juliju, ki sledi iz dogovora 
socialnih partnerjev, in morebitne zahteve po povišanju plač predvsem v javnem sektorju, pomenijo 
potencialen pritisk na rast cen. Povprečne bruto plače na zaposlenega so se v prvih šestih mesecih 
letošnjega leta glede na isto obdobje leta 1999 povečale za 9,2% oziroma realno za 0,4%. Nekoliko 
manj ugodna so gibanja v predelovalnih dejavnostih, kjer so se plače v enakem obdobju realno 
povečale za 2,3% in odsevajo visoko rast aktivnosti v tem sektorju. Tudi letos je v veljavi dogovor 
socialnih partnerjev o politiki plač v obdobju 1999-2001. Po njegovih določbah so se plače najprej 
uskladile v januarju (2,4%), naslednja uskladitev z rastjo cen življenjskih potrebščin pa je sledila pri 
izplačilih julijskih plač. Pri tem so se plače zvišale za 3,7%, kar predstavlja 85% rasti cen življenjskih 
potrebščin od decembra do junija. V juniju je namreč stopnja rasti cen življenjskih potrebščin s 4,3% 
presegla dogovoreno mejo 4%, pri kateri se prične usklajevanje plač. V strukturi mase celotnih 
prejemkov prebivalstva, ki je v šestih mesecih medletno porasla za 11,7% (realno 2,7%), so se najbolj 
povečali socialni prejemki (12,8%), najmanj pa neto plače (10,5%). 

Letna stopnja rasti stroškov dela na zaposlenega (neto plače in ostali prejemki iz delovnega razmerja) 
v predelovalnih dejavnostih je letos v povprečju petih mesecev porasla na relativno visoko raven okrog 
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11% in je prehitela sicer izredno hitro rastočo medletno rast produktivnosti. Ta predvsem zaradi 
ugodnega tujega povpraševanja, ki poganja industrijsko aktivnost, zaposlovanje v menjalnem sektorju 
pa se celo zmanjšuje, narašča od sredine lanskega leta. Stroški dela na enoto proizvoda v 
predelovalnih dejavnostih so se v prvih šestih mesecih glede na enako obdobje lanskega leta povečali 
za 1,8%, kar je ob visoki rasti produktivnosti še vedno pozitivno vplivalo na konkurenčnost slovenskih 
izvoznikov. 

1.3. Plačilna bilanca2 

Primanjkljaj v tekočih transakcijah s tujino je znašal v prvih šestih mesecih 253 mio USD oz. 2,7% 
BDP. Neto prilivi prek finančnih transakcij znašajo 484 mio USD oz. 5,2% BDP. Večji del predstavljajo 
prilivi od izdaje evroobveznice v marcu (385 mio USD) in v tujini najeta posojila (358 mio USD), od tega 
več kot dve tretjine s strani podjetij. Devizne rezerve so se v prvih šestih mesecih povečale za 231 mio 
USD. 

Tekoči račun plačilne bilance Slovenije izkazuje v obdobju od januarja do junija 2000 primanjkljaj v 
znesku 253 mio USD, kar predstavlja 2,7% BDP. Primanjkljaj je manjši, od tistega v enakem obdobju 
preteklega leta, ko je znašal 545 mio USD (5,4% BDP) oz. 292 mio USD več kot letos. Največji del 
letošnjega primanjkljaja izvira iz blagovne menjave (5,9% BDP), v menjavi storitev pa beležimo 
presežek (2,5% BDP). Tako v blagovni kot v storitveni menjavi se položaj izboljšuje. Slabši kot lani v 
enakem obdobju je rezultat pri dohodkih od dela in kapitala, saldo tekočih transferov pa je podoben 
lanskoletnemu. 

Blagovna menjava beleži po podatkih plačilne bilance 547 mio USD oz. 5,9% BDP primanjkljaja, kar 
je 311 mio USD manj, kot v primerljivem obdobju lanskega leta. Blagovni primanjkljaj po podatkih 
trgovinske statistike v obdobju januar-junij 2000 znaša 717 mio USD oz. 7,7% BDP in je za 315 mio 
USD manjši kot lani. Izvoz, merjen v USD (podatki trgovinske statistike), je v prvem polletju glede na 
enako obdobje lanskega leta porasel za 4,3%, uvoz blaga pa je bil nižji za 2,5%. Po izločitvi sprememb 
cen znaša realna rast izvoza blaga v prvih šestih mesecih letos 12,7%, uvoza blaga pa je bilo v 
enakem obdobju za 0,2% manj. V letu 1999 je rast izvoza blaga na podlagi končnih podatkov 
Statističnega urada RS ocenjena na 4,0% in uvoza blaga na 9,3%. 

Na izboljševanje salda blagovne menjave je v prvem polletju vplivala hitra realna rast izvoza ob skoraj 
enakem obsegu uvoza blaga kot je bil zabeležen v lanskih prvih šestih mesecih. Izvoz blaga spodbuja 
ugodno tuje povpraševanje. V strukturi uvoza blaga narašča, kot odraz povečanega obsega domače 
gospodarske aktivnosti, spodbujene s tujim povpraševanjem, uvoz reprodukcijskega materiala (porast 
za 7,6%). Nadaljuje se tudi povečana investicijska dejavnost. Ob tem se izboljšuje struktura menjave3, 
na katero je v lanskem letu močno vplivala uvedba davka na dodano vrednost. Cenovni dejavniki, ki se 
odražajo v pogojih menjave (razlika v rasti izvoznih in uvoznih cen), poslabšujejo rezultat v tekočem 
računu plačilne bilance. 

Regionalna struktura blagovne menjave kaže na izboljšanje nekaterih trendov iz lanskega leta. 
Ponovno se krepi menjava z državami nekdanje SZ (v glavnem Rusija) in z državami bivše 
Jugoslavije. S tema skupinama držav smo v preteklih letih beležili presežke v menjavi. 
Najpomembnejše partnerice so države EU, kamor smo v prvih šestih mesecih izvozili 65,7% skupnega 
izvoza in od tam uvozili 68,1% celotnega uvoza blaga. Merjeno v USD, je letos v primerjavi z enakim 

2 Z junijsko plačilno bilanco so bile v letošnjo in bilance za pretekla leta vključene naslednje pomembnejše 
metodološke spremembe in uskladitve podatkov: vključitev končnih podatkov o blagovni menjavi SURS-a 
(vključno s precejšnjim popravkom za leto 1999); vključitev reinvestiranih dobičkov v neposredne naložbe in v 
dohodke (odhodke) od kapitala; metodološke dopolnitve postavk izvoza in uvoza potovanj v okviru obstoječih 
virov. Zaradi teh in drugih manjših sprememb so se, poleg tekočega računa, občutneje spremenile tudi postavke 
tuje neposredne naložbe, kratkoročni komercialni krediti in prebivalstvo. 
3 V strukturi menjave po ekonomskem namenu se zmanjšuje delež potrošnega blaga. Na uvozni strani ostaja 
delež investicijskega blaga visok, raste pa letos tudi delež uvoza repromateriala, med drugim tudi zaradi rasti cen 
primarnih surovin in nafte na svetovnih trgih. 
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obdobjem lani najbolj porasla menjava z državami CEFTA (izvoz 18,1% in uvoz 13,0%) in z državami 
nekdanje Sovjetske zveze (za četrtino). 

Slika 2: Količine blagovne menjave (v mio USD; stalne cene 1995, desezonirano) 
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Vir: Statistični urad RS in preračuni v ARC Banke Slovenije. 

Tabela 3: Regionalna razčlenitev blagovne menjave (v mio USD) 

izvoz uvoz SALDO 

EU (15) 
Avstrija 
Belgija 
Francija 
Italija 
Nemčija 
Španija 
Švedska 

CEFTA 
Čeika 
Madžarska 
Poljska 
EFTA 
Neevropske 
članice OECD 
ZDA 
Dr±ave bivše 
Jugoslavije 
BiH 
Hrvaika 
Makedonija 
Države 
bivieSZ 
Ruska fed. 

Druge države 

1998 1999 
ianJuiv 

1999 2000 
5.928 

621 
158 
748 

1.255 
2.572 

69 
65 

608 
150 
141 
181 
98 

376 
252 

5.650 
622 
134 
491 

1.176 
2.627 

76 
61 

622 
159 
145 
190 
112 

379 
258 

1.397 1.296 
319 
815 
161 

330 
235 
312 

2.894 
319 

75 
260 
598 

1.343 
38 
31 

300 
76 
65 
98 
49 

176 
124 

584 

213 
129 
274 

2.903 
326 

48 
320 
620 

1.254 
43 
31 

354 
75 
84 

125 
58 

192 
135 

657 
363 167 173 
671 328 337 
177 67 81 

98 
59 

138 

120 
81 

136 

1998 
teMvp, 

1999 1999 2000 
7.017 

802 
155 

1.258 
1.697 
2.089 

233 
143 
778 
264 
244 

78 
208 

630 
296 

593 
47 

432 
47 

216 
178 
668 

6.945 3.662 3.498 
805 411 412 
149 

1.100 
1.686 
2.072 1.119 

234 143 
185 
851 
281 147 132 
267 12t 141 
111 53 68 
239 113 109 

613 
293 

572 
56 

444 
37 

201 
159 
661 

346 
170 

■ P?# 
280 
26 

218 218 
17 

99 

1998 
jgp.-lM" £ 

1999 1999 2000 

79 78 
593 573 
877 847 

974 
167 

88 103 
413 467 

315 
146 

27» 
25 

16 

127 
80 112 

355 341 

-1.089 - 
-180 

2 
-511 
-442 
482 

-164 
-77 

-170 
-114 
-103 
103 

-110 

-254 

1.295 -76»; -696 
-183 ' -92. -86 

-15 -4 -30 
-609 -332 -252 
-511 -279 -227 
555 224 , 280 

-158 -105 -124 
-124 -56 -71 
-229 -114 -113 • •» - , r 
-122 -71 • -57 
-123 -56 -58 

79 45 57 
-127 -65 -62 

- ; ''. / .3^; 

-234 
-34 

-171 
-46 

•123 
-11 

805 
272 
384 
114 

114 
58 

-356 

724 303 378 
308 141 149 
227 110 119 
140 49 66 

12 0 -7 
-30 

-387 
-21 -31 

-217 -205 

SKUPAJ 9.051 8.546 4.238 4.419 10.111 10.083 5.269 5.138 -1.060 -1.537 -1.032 -717 
Vir: Statistični urad RS. 
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Saldo storitev se je, ob močnem realnem povečanju obsega izvoza in uvoza storitev, izboljšal (za 13 
mio USD). Tako prihodki od storitev (890 mio USD) kot tudi odhodki (660 mio USD) so nekoliko manjši 
od tistih v enakem obdobju preteklega leta. Ker se je v tem času ameriški dolar do eura okrepil za 
dobrih 13%, navedena gibanja pomenijo, po grobi oceni, porast menjave storitev za desetino. Rast 
obsega menjave storitev je zakrita zaradi izkaza menjave v ameriških dolarjih. 

Saldo turizma, merjen v USD, je za 19 mio USD slabši kot v prvem polletju lani. Prihodki od turizma so 
za 25 mio USD nižji kot v prvih šestih mesecih predhodnega leta, odhodki pa so za 6 mio USD pod 
primerljivimi iz predhodnega leta. Realno se je po naših ocenah v prvih šestih mesecih letos obseg 
turizma močno povečal: izvoz za 9% in uvoz za 12%. Rast turizma potrjujejo tudi fizični kazalci. 
Nočitve tujcev rastejo od lanske jeseni in so v obdobju januar-junij za 22,0% višje kot v primerljivem 
obdobju lani. Ostale storitve izkazujejo v prvih šestih mesecih presežek v znesku 8 mio USD, v 
primerjavi s 25 mio USD primanjkljaja lani v enakem obdobju. Presežki pri storitvah transporta in 
posredovanja so se povečali, primanjkljaj pri poslovno tehničnih storitvah pa je manjši kot v enakem 
obdobju lani. 

Zunanji primanjkljaj blaga in storitev je v prvem polletju znašal 3,4% BDP, kar je dosti manj kot lani v 
enakem obdobju (6,4% BDP), a več kot v prvem polletju leta 1998 (2,5% BDP). 

Med ostalimi postavkami tekočega računa plačilne bilance Slovenije izstopajo dohodki od kapitala. 
Le-ti izkazujejo vsa leta primanjkljaj, ki je lani znašal 199 mio USD (v tem 98 mio USD reinvestirani 
dobički tujih vlagateljev). V prvih šestih mesecih letos je znašal 72 mio USD oz. 16 mio USD več kot 
lani v enakem obdobju. Navedeno gibanje je odraz dveh dejavnikov: hitrejše rasti zunanjega dolga od 
deviznih rezerv in rasti tujih obrestnih mer. 

Obseg tekočih transferov narašča tudi letos, saldo pa je v prvih šestih mesecih nekoliko slabši kot v 
enakem obdobju lani. Prihodki so v omenjenem obdobju znašali 169 mio USD (porast za 13 mio USD), 
odhodki pa 112 mio USD (porast za 17 mio USD). 

Neto prilivi Iz finančnih transakcij s tujino so znašali v prvem polletju 484 mio USD, kar predstavlja 
5,2% BDP (lani v enakem obdobju 5,1%). Večji del priliva predstavlja pritok od marčevske izdaje 
evroobveznic države v višini 385 mio USD (400 mio EUR). Zasebni sektorje imel letos v prvem polletju 
neto prilive v višini 148 mio USD (v prvem polletju lani 137 mio USD). Večina prilivov iz tujine v zasebni 
sektor prihaja tudi letos prek najemanja tujih posojil. 

Država je letos do junija povečala zadolženost do tujine za 357 mio USD, v tem za 298 mio USD na 
podlagi izdanih evroobveznic ter 59 mio USD na podlagi neto črpanj tujih posojil. 

Vlaganja tujcev v Slovenijo prek lastniških instrumentov so tudi letos skromna. Do junija so neposredne 
naložbe dosegle le 38 mio USD (lani v enakem obdobju 51 mio USD). Pri naložbah v lastniške 
vrednostne papirje pa po umiku v drugi polovici 1998 ni zaznati omembe vredne prisotnosti tujih 
vlagateljev: neto pritok portfolio naložb je v prvem polletju znašal le 5 mio USD 

V preteklih letih so bili komercialni krediti najpomembnejši vir neto finančnih odlivov v tujino; letos do 
junija so dosegli že 225 mio USD (lani v prvem polletju izjemoma le 63 mio USD, kar je bila posledica 
izrednih blagovnih tokov pred uvedbo DDV). Značilnost komercialnih kreditov je tudi izjemno močna 
sezona v tretjem kvartalu, ki je v preteklih letih prispevala najmanj polovico letnega neto odliva. 

Najemanje tujih posojil ostaja za podjetja tudi letos pomemben vir financiranja poslovanja. Od lanskega 
drugega trimesečja so se neto črpanja tujih posojil ohranjala na povprečni mesečni ravni 40-50 mio 
USD (letos v drugem kvartalu nekoliko manj). Letos do junija so podjetja neto črpala 248 mio USD (lani 
v tem času 190 mio USD in v celem letu 497 mio USD). Banke letos črpajo tuja posojila nekoliko bolj 
intenzivno kot v drugi polovici lanskega leta, vendar je zaradi enkratih visokih prilivov v lanskem maju 
in juniju primerjava med obdobjema manj ugodna kot pri podjetjih (110 mio USD v primerjavi z 213 mio 
USD lani). 
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Tabela 4: Plačilna bilanca (v mio USO) 

1997 1998 
A. TEKOČI RAČUN 
-v%odBDP 
1. Blago 
Z Storitve 

Transport 
Potovanja 
-vtem izvoz 

Ostalo 
X Dohodki 

Dohodki oddala 
Dohodki od kapitala 

41 Tekoč! transferi 

1999 1999 

mM 

10 
0.1 

-766 
619 

97 
658 

1,187 
-136 

39 
179 

-140 
118 

-149 
-0.8 
-772 
474 
131 
511 

1,088 
-169 

28 
179 

-151 
122 

-784 
-3.9 

-1,218 
335 
142 
385 
954 

-193 
-25 
175 

-199 
123 

isn-iun. 

•646 
-5.4 
-858 
218 

71 
242 
450 
-96 
34 
90 

-56 
62 

2000 
-253 
-Z7 
-547 
231 
75 

223 
425 
-67 

6 
78 

-72 
58 

a NETO FINANČNI TOK (1 do 4) 
-%odBDP 

1. Država: obveznice (1) 
drugo 

Z Banka Slovanih  

671 
17 
184 
-27 

-9 

349 
1.8 
113 
-20 
-51 

639 
12 
365 

16 
-51 

618 
5.1 
399 

6 
-47 

484 
5.2 
298 

59 
2 

1 Zasebni sektor (2) 
Neposredne nal.tz tišine (3) 
Portfdio naL iz tujine (1)(3) 
Neto komercialni krediti 
Posojila iz tifine 
-Banke V: 
-Poc**« 
rr.^1 .i jii.ii i, Kreocvastvo 
Drugo, neto 

4.Napaka   

* rt- .-J .. . i.-. 

*■ a i* %>>■ 

432 
335 

92 
-349 
357 
-15 
372 
151 

-154 
91 

232 
248 

6 
-439 
294 
41 

253 

34 
75 

268 
181 

-3 
-348 
754 
257 
497 

-223 
-93 
41 

137 
51 
•8 

-65 
403 
213 
190 

-129 
-116 

23 

148 
38 
5 

-225 
358 
110 
248 

•6 
-21 
-24 

C.Dwhnanmw(A+B) 
-Banka Slovenje 
-Banke 

-681 
-1,287 

606 

-201 
-112 

-89 

145 
126 

19 

28 
47 

-19 

-231 
-84 

-147 
Vin Banka Slovenije. 

(1) Izločene so transakcije bank in podjetij z domačimi državnimi obveznicami, in ustrezno korigirane (tuje) 
transakcije vladnega sektorja (2) "Zasebni sektor' = nedržavni sektor, torej vključno z organizacijami javnega 
sektorja (3) Korigirana razporeditev med neposrednimi in portfolio naložbami v obdobju september 1996 - 
februar 1997. 

Vir: Banka Slovenije. 

Slika 3: Glavni agregati plačilne bilance (v mio USD, drseče sredine 3) 

160 r  -     

neto finančni tok (zasebni sektor) 
  v tem: nepos.in port.naložbe 

posojila 
 tekoči račun 
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Do pomembnih sprememb v primerjavi z lanskim letom je prišlo pri prebivalstvu, ki vseskozi izkazuje 
visoko občutljivost na gibanje tečaja tolarja. Po lanskih močnih neto odlivih prek tega sektorja 
(predvsem prek nakupov v menjalnicah) se je v začetku letošnjega leta prebivalstvo že pojavljalo kot 
vir neto pritokov tuje gotovine. Terjatve prebivalstva do tujine na podlagi imetij tuje gotovine so se v 
prvem polletju letos povečale le za 6 mio USD, lani v enakem obdobju za 129 mio USD. 

Skupne devizne rezerve bank in Banke Slovenije so se letos v šestih mesecih povečale za 231 mio 
USD, kot rezultat 484 mio USD neto prilivov prek finančnih ter 253 mio USD neto odlivov prek tekočih 
transakcij. Stanje deviznih rezerv je konec junija doseglo 4.196 mio USD, kar je za 81 mio USD več kot 
konec decembra 1999. K bistveno manjšem porastu deviznih rezerv od dejanskega neto deviznega 
pritoka so prispevale spremembe medvalutnih razmerij v korist dolarja. 

Stanje zunanjega dolga se je v letošnjem prvem polletju povečalo za 559 mio USD in konec junija 
doseglo 6.050 mio USD. Transakcije s tujino (neto zadolževanje prek državnih obveznic in tujih posojil) 
je bilo še večje, 774 mio USD, v nasprotno smer (za 215 mio USD), pa so prispevale tečajne razlike. 
Razmerje med deviznimi rezervami in zunanjim dolgom se je zmanjšalo od 74,9% konec 1999 na 
69,4% v letošnjem juniju. 

Tabela 5: Devizne rezerve in zunanji dolg (stanja ob koncu obdobij, v mio USD) 
— 

 1997 1998 1999 iun. 
Devizne rezerv* 4,377 4,781 4,115 4,196 
-BS 3,297 3,573 3,059 3,043 
-banke 1080 1209 L056 1.153 

Skupili /is "" 4,176 4.959 5,491 6,050 
Kratkoročni (in MDS) 135 110 117 94 
Dolgomčnidolg 4,041 4.849 5,374 5,956 
-javni in j.garanflrani 2,067 2,370 2,542 2,882 
- zasebni negarant 1,974 2,479 2,832 3,074 

Zirtanji dolg/BDP (y%) 2Z9 25 3 27.4 31.5 
aRSZunarfidolg(v%) 104.8 96.4 74.9 69.4 
D. RAMzb. *s.(rmseci) 50 50 £3 £5. 

Vir Banka Slovenije. 

1.4. Javni sektor 

Javnofinančni primanjkljaj je v letu 1999 znašal 0,6% BDP oziroma 23,3 mlrd SIT. Ciljni primanjkljaj v 
letu 2000 znaša 1% BDP. Do konca leta vlada ne načrtuje večjega primanjkljaja od predvidenega, pač 
pa le prerazporejanje sredstev znotraj proračuna. Javnofinančni primanjkljaj je do konca maja 
letošnjega leta znašal 20,8 mlrd SIT (lani v enakem obdobju po oceni 17,6 mlrd SIT). 

Javnofinančni prihodki v letošnjem letu nihajo bolj kot običajno, kar je posledica uvedbe DDV 
(nihanja vplačil in izplačil DDV in trošarin v primerjavi s predhodnim prometnim davkom so na mesečni 
ravni veliko večja). Zamenjava prometnega davka z DDV in trošarinami ni prinesla bistvenih sprememb 
na področju davčnih prihodkov iz tega naslova (v prvih šestih mesecih je bilo pobranih za 6,4 mlrd SIT 
več tega davka kot pa lani v istem obdobju). K povečevanju trošarin se država v prvem polletju ni 
zatekla, zaradi podražitev nafte na svetovnih trgih. Konsolidirani javnofinančni prihodki naj bi glede na 
ocene v letu 2000 znašali 42,8% BDP (realno povečanje za 2,5%), kar je za 0,9 odstotne točke manj 
kot lani. 

Na strani javnofinančnih izdatkov bo letos potrebno več sredstev od načrtovanih predvsem za 
pokojnine, za kar mora po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju poskrbeti državni 
proračun. ZPIZ pričakuje 27,5 mlrd SIT letošnjega primanjkljaja, ki naj bi ga pokrili s sredstvi iz 
Kapitalske družbe in z zadolževanjem ZPIZ pri domačih bankah, predvidoma že v septembru. Dodatnih 
15 mlrd SIT iz državnega proračuna bo potrebnih še za druge izdatke. Od tega največ za plače v 
državni upravi, ki se po dogovoru socialnih partnerjev usklajujejo z inflacijo prej, kot je bilo predvideno 
(10 mlrd SIT). Vse to pa naj ne bi povzročilo rebalansa proračuna, temveč le prerazporeditve znotraj 
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izdatkov. Ministrstvo za finance predlaga zmanjšanje tistega dela proračuna, ki je variabilen (ni fiksiran 
na podlagi različnih zakonov in predpisov). Variabilnega pa je letos le 18% državnega proračuna. Tako 
naj bi se zmanjšali izdatki za blago in storitve, nekatere subvencije, izdatki za osnovna sredstva in 
investicijski transferi. Konsolidirani javnofinančni odhodki naj bi po oceni v letu 2000 dosegli 43,8% 
BDP (realno povečanje za 3,4%), kar je za 0,5 odstotne točke manj kot lani. 

Javnofinančno zadolževanje je doma do maja 2000 znašalo neto 6 mlrd SIT (lani do maja neto 
vračanje dolga 8 mlrd SIT), v tujini pa v enakem obdobju 79 mlrd SIT (lani 74 mlrd SIT). Večina tujega 
zadolževanja je posledica izdaje evroobveznic v marcu v višini 400 mio EUR (prav tako tudi lani). 

Javni dolg ožje opredeljene države je konec lanskega leta dosegel 25% BDP. Javni dolg konec 
prvega četrtletja letos se je povečal na 1.014 mlrd SIT ali približno 27 % BDP. Konec leta 2000 pa naj 
bi dolg znašal 1.001 mlrd SIT ali približno 24% BDP. 

Za obdobje od 2001 do 2004 je Ministrstvo za finance pripravilo več proračunskih scenarijev. Po 
spontanem scenariju, ki predpostavlja obstoječe davčne instrumente in obseg izdatkov, naj bi v 
prihodnjem letu dosegli 5,1% BDP primanjkljaja, leta 2004 pa 2,6% BDP primanjkljaja. Ker je tak 
scenarij nevzdržen, so na Ministrstvu za finance pripravili še postopni in hitri scenarij zmanjševanja 
pravic porabe. Hitri scenarij, po katerem naj bi se javne finance izravnale že v letu 2001, po 
predvidevanjih Ministrstva za finance, tudi ni realističen. Postopni scenarij, ki predvideva nekoliko večjo 
rast prihodkov in občutno zmanjšanje rasti porabe, pa je še najbolj sprejemljiv. V skladu z njim naj bi 
naslednje leto dosegli 0,9% BDP primanjkljaja in v letu 2004 že 0,6% BDP presežka v državnem 
proračunu. 
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2. DENARNA POLITIKA 

2.1. Strategija in cilji denarne politike 

Temeljna usmeritev denarne politike je bila, tako kot v predhodnih letih, nadaljnje postopno 
zmanjševanje inflacije in zagotavljanje stabilnosti domače valute. Namen te politike je v nekaj letih 
postopno znižati inflacijo na raven inflacije evropskih držav. 

Cene življenjskih potrebščin (CPI) so v prvem polletju 2000 porasle za 4,3% (lani v celem letu za 
8,0%), cene na drobno za 5,5% (8,8%) ter cene industrijskih proizvajalcev za 3,2% (3,5%). V okviru 
CPI so najbolj porasle cene naftnih derivatov (17,6%). 

Na visoko rast cen življenjskih potrebščin so v zadnjem letu vplivali predvsem zunanji dejavniki: rast 
cen nafte in ostalih surovin na svetovnih trgih, pospešena inflacija v tujini in delno tudi hitra rast 
deviznega tečaja. 

Od leta 1997 uporablja Banka Slovenije za bližnji cilj denarne politike denarni agregat M3, ki daje 
denarni politiki osnovno srednjeročno orientacijo. Za tekoče odločanje pa je Banka Slovenije spremljala 
pomembne indikatorje denarnega trga (kot so: obrestne mere, odzivi bank na tako imenovano odprto 
ponudbo Banke Slovenije, ki jim omogoča priti do denarja centralne banke, preseganje obvezne 
rezerve) in je tudi še naprej izračunavala tekoče mesečno povpraševanje po denarju (M1) in po 
primarnem denarju. 

Letna ciljna rast denarnega agregata M3 je v letošnjem letu določena v razponu med 12% in 18%.4 

Denarni agregat M3 je v drugem četrtletju letošnjega leta znašal v povprečju 2.032,7 mlrd SIT; v enem 
letu se je povečal za 15,2%, glede na izhodišče (Q4 99) pa za 6,6%. Za doseganje spodnje meje 
ciljnega koridorja denarnega cilja bi povprečna mesečna rast do konca leta morala znašati 0,8%, za 
doseganje letošnje ciljne ravni (to je 15%, Q4.2000/Q4.1999) pa 1,3% oz. za doseganje zgornje meje 
1,7%. 

Slika 4: Gibanje denarnega agregata M3 v primerjavi z letnim ciljem 

Vir: Banka Slovenije. 

4 Za agregat M3 se upošteva statistična definicija tj. podatek o mesečnih povprečjih na podlagi dnevnih stanj 
(Tabela 1.1. Biltena Banke Slovenije). Letna rast je določena za obdobje od povprečja zadnjega četrtletja 1999 
do povprečja zadnjega četrtletja 2000. Cilj denarne politike Banke Slovenije je bil sprejet na 197. seji Sveta 
Banke Slovenije dne 25.1.2000. 
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V strukturi širokega denarnega agregata (M3) se v zadnjem letu zmanjšuje delež transakcijskega 
denarja M1 in povečuje delež deviznih vlog. M1 je v prvi polovici leta porasel za 0,5% in v enem letu za 
7,9% oziroma skoraj dvakrat manj kot široki denar M3. Upočasnjena rast M1 odseva vplive večih 
dejavnikov. V lanskem letu, posebej v prvem polletju, je bilo pred uvedbo DDV povečano trošenje in s 
tem povpraševanje po transakcijskem denarju nad običajno ravnijo. Nadalje zaradi institucionalnih 
sprememb podjetja od lanskega septembra lahko držijo svoja finančna sredstva v tujem denarju pri 
bankah. Hitra rast deviznega tečaja lani in v prvi polovici letošnjega leta je imela za posledico 
pospešeno rast deviznih vlog podjetij in prebivalstva in substitucijo kratkoročnih tolarskih v devizne 
vloge. 

Vezane tolarske vloge so od Izhodišča porasle le za 5,3% in rastejo v letošnjem letu počasneje od 
povprečja in približno okrog ravni rasti primarnega denarja. Podobno rast kot lani beležimo le pri 
vezanih tolarskih vlogah od 181 dni do enega leta in nad enim letom. Slednje so v enem letu porasle 
za 15,3%. Na nizko rast tolarskih vezanih vlog do 180 dni so destimulativno vplivale obrestne mere in 
prehajanje vlog krajših ročnosti v devizne vloge. 

Hitra rast tečaja lani in v prvi polovici letošnjega leta je dodatno pospešila rast deviznih vlog. Devizne 
vloge so v enem letu porasle za 29,8% in glede na izhodišče za 14,2%. Zato se je povečal njihov delež 
v M3, ki je junija dosegel 27,1 % (lani junija še 23,8%) 

Povečanje M3 v prvem polletju 2000 je predvsem posledica naraščanja domačih naložb in neto tuje 
aktive bančnega sistema. Domače naložbe bank so v tem obdobju porasle za 9,3%, neto tuja aktiva 
netirana z deviznimi vlogami pri BS pa za 3,9%. 

Med domačimi naložbami prevladujejo krediti podjetjem in prebivalstvu. Krediti podjetjem so se v 
prvem polletju povečali za 11,7% (medletno za 25,7%); tako, daje dinamika podobna lanskoletni (rast 
26,2%). Rast kreditov prebivalstvu je v prvem polletju znašala 8,3% in medletno 21,1% in je bila 
bistveno počasnejša kot v lanskem letu (29,0%). Prehitevanje stopenj rasti kreditov podjetjem nad 
stopnjami rasti prebivalstvu, tako v prvem polletju kot medletno, odraža vračanje kreditiranja 
prebivalstva v normalne okvire in povečevanje kreditiranja podjetij, ki pa je predvsem kratkoročno. 

Slika 5: Viri nastajanja M3 

Vir: Banka Slovenije. 
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Tabela 6: Izdajanje primarnega denarja 

Tokovi v mlrd SIT 1998 1999 
prvoodletie JOOO. 
1999 2000 01 Q2 

Stanje 
30.6.00 

Devizne rezerva 
Skupaj neto tuja aktiva 
MANJ: devizne vloge MF 

DBZ 
dmgofl) 

27,1 
35,6 
-3,7 
12,1 

-11,6 

-26,2 
-19,8 
-3,5 

-10,1 
-14,2 

-11,5 
-5,3 

-31,7 
8,8 

-6,6 

12,5 
11,8 

-33,0 
-8,4 
-6,1 

42,7 
43.5 

-70,6 
-17,2 

-1,4 

-30,2 
-31,7 
37,6 
8,8 

-4,7 

654,1 
687,5 
-59,7 

-333,5 

*Ponuđm primarnega denarja iz deviznih transakcij 
Stopaj 32,4 -47.6 -34,8 -35,7 -45,7 10,0 
-odojp od benk končni , 48,3 -59,0 -32,9 -49,3 -48,2 -1,1 

začasni 0,0 3,8 0,8 1,6 -2,2 3,9 
-tanverajazaMF -16,3 15,3 3.0 23,4 7,4 16,0 
-dugo 04 -79 -5,7 -11,4 -2J -8.7 

294,4 

Ponudba primarnega denarja h tolarskih transakcij 
Skupaj 
- vloge MF 

"•ffjj&jjl 

WSt, -druge vloge 
- posojila bankam (2) 
-tolarski BZ 
-drugo, rezetve 

-4,4 
9,0 

-2,5 
-14,2 
-4,3 
7,6 

83.6 
0,0 

-0,1 
18,0 
52.7 
13,0 

49,3 
0,0 

-0,1 
18,8 
23,5 

-LL 

33,3 
0,0 
0,0 
5,7 

19,6 

23.3 
-6,0 
0,0 

19.4 
8,7 
1,1 

10,1 
6,0 
0,0 

-13,7 
10,9 
6,9 

-85,8 
0,0 

-4,3 
27,3 
-7,8 

-78,0 
Plimami denar 27,9 35,9 14,6 -Z3 -22,4 20,1 206,6 

Vir Banka Slovenije. 

Primarni denar, merjen z mesečnimi povprečji dnevnih stanj se je od konca lanskega leta do junija 
zmanjšal za 1,9%, v enoletnem obdobju pa povečal za 5,6%. Zaradi spremenjene plačilnobilančne 
situacije se je spremenil način njegovega izdajanja. BS izdaja primarni denar s tolarskimi instrumenti 
in ga umika preko prodaje deviz. Banke so si od začetka lanskega leta zagotavljale tolarsko likvidnost 
preko neto zapadanja tolarskih blagajniških zapisov (TBZ). V letošnjem letu zaradi zmanjšanja stanja 
tolarskih BZ na zanemarljivo raven izdajanje preko teh instrumentov ne bo več mogoče. Tako postajajo 
posojila bankam glavni vir izdajanja primarnega denarja. 

BS je umaknila preko deviznih transakcij za 35,7 mlrd SIT primarnega denarja. Bankam je neto 
prodala za 47,6 mlrd SIT deviz (v tem dokončna prodaja 49,3 mlrd SIT in začasen neto odkup 1,6 mlrd 
SIT), od države pa neto odkupila za 23,4 mlrd SIT deviz. Devizne rezerve BS so se brez upoštevanja 
deviznih vlog države pri BS zmanjšale za 20,5 mlrd SIT. 

BS je s tolarskimi instrumenti izdala za 33,3 mlrd SIT primarnega denarja. Z ukinitvijo blagajniških 
zapisov z nakupnim bonom (BZ14) in dvodelnih blagajniških zapisov je izdala skupno za 9,7 mlrd SIT 
primarnega denarja (od tega 9,0 mlrd preko BZNB). Stanje tolarskih blagajniških zapisov BS se je 
znižalo za 9,9 mlrd SIT in znaša konec junija le še 7,8 mlrd SIT. Izdajanje primarnega denarja je v 
veliki meri potekalo tudi preko aktivnih instrumentov BS, pri čemer je bila najpomembnejša izdaja preko 
repo deviznih blagajniških zapisov BS (3,8 mlrd SIT). Stanje tega instrumenta konec junija znaša 22,3 
mlrd SIT (vsa posojila 27,3 mlrd SIT). 

Pomembnejši ukrepi denarne politike in tečajne politike 

1. Racionalizacija in povečanje učinkovitosti instrumentarija denarne politike 
• Instrumentarij BS se postopno prilagaja spremenjeni plačilno-bilančni situaciji. BS že nekaj časa izdaja 
primami denar prek tolarskih instrumentov in umika prek prodaje deviz. To zahteva širši nabor instrumentov na 
aktivni strani premoženjske bilance (posojila) in racionalizacijo na pasivni strani premoženjske bilance (tolarski 
BZ). To je še posebej očitno v zadnjem obdobju, ko je stanje tolarskih BZ zanemarljivo. 
• BS je ukinila BZNB, dvodelne BZ ter 7,14 in 30-dnevne TBZ. 
• Konec maja je BS pričela z dnevnimi dražbami 7-dnevnega repo DBZ. Namen instrumenta je izravnavanje 
kratkoročnih nihanj v tolarski likvidnosti bank. 
• 11. julija je bila prva dražba 2-mesečnega repo DBZ. Instrument naj bi se ponujal dvakrat mesečno, 
zadovoljeval pa naj bi potrebe bank po dolgoročnejši tolarski likvidnosti, ki naj bi bila osnova za njihovo kreditno 
aktivnost. 
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2. Obrestne mere Banke Slovenije 
• BS je v prvi polovici leta postopno povečevala obrestne mere na svoje ključne instrumente in s tem 
opozarjala na kopičenje inflacijskih pritiskov - predvsem pod vplivom cen surovin na svetovnih trgih, pa tudi 
nekaterih domačih cen. 
• V marcu je povečala obrestne mere na pasivne instrumente; na 60-dnevne TBZ iz 7,0% na 8,0%, na 12- 
dnevne TBZ iz 3,2% na 4,0% in na 2-dnevne TBZ iz 1,7% na 2,0%. 
• Pri aktivnih instrumentih je postopno povečevala izhodiščno obrestno mero za repo DBZ (iz 7,8% na 9%), za 
3-dnevno likvidnostno posojilo (iz 5,7% na 7,0%) ter za likvidnostno posojilo čez noč (iz 7,5% na 8,2%) 
• S prvim junijem je povečala eskontno obrestno mero iz 8,0% na 9,0% in lombardno obrestno mero iz 9% na 
10%. 

3. Ukrepi BS na področju politike deviznega tečaja 
• Od začetka leta do 4. aprila je BS prodajala devize bankam in s tem vplivala na upočasnitev rasti deviznega 
tečaja preko "prodaje deviz in vpisa 120-dnevnih DBZ". V tem razdobju je tako BS prodala bankam za 49,3 mlrd 
SIT deviz. V marcu je z zniževanjem pribitka nad tečajem, po katerem banke odkupijo devize po tem instrumentu 
in prodajnim tečajem BS (od 0,68% na 0,51%), bankam omogočala cenejši dostop do devizne likvidnosti. 
• Preko zapadanja 2-mesečnih swapov deviz so banke v prvi polovici leta odkupile od BS za 3,8 mlrd SIT 
deviz. Odzivov bank na 2-mesečni obratni svvap deviz ni bilo. Razlog za nizek odziv bank na oba instrumenta je 
bila relativno visoka obrestna mera (2,5% na svvap in 2% na obratni swap deviz). 
• 24. marca so banke z BS podpisale novo pogodbo o sodelovanju pri posegih na trgih tujega denarja. 
Pogodbo je podpisalo 22 bank. 4. aprila je BS ukinila odprte ponudbe za prodajo deviz za vpis 120-dnevnih DBZ 
ter dvomesečni svi/ap in obratni svvap deviz. Ti instrumenti so bili v okviru pogodbe o sodelovanju nadomeščeni s 
7-dnevnimi swapom in obratnim svvapom deviz, pri katerih implicitna obrestna mera znaša 1%. BS je preko 
omenjenih instrumentov v aprilu začasno odkupila za 15,9 mlrd deviz in začasno prodala za 0,7 mlrd SIT deviz. 
• Stanje 7-dnevnega swapa deviz se je maja in junija zmanjšalo za 7,1 mlrd SIT, stanje obratnega swapa 
deviz pa povečalo za 2,6 mlrd SIT. Pogosti in visoki odzivi na oba instrumenta kažejo, da omenjena instrumenta 
bankam omogočata lažje uravnavanje kratkoročne tolarske in devizne likvidnosti, kar je zlasti pomembno v 
razmerah dokaj velike variabilnosti deviznih tokov. S tem sta devizna in tolarska likvidnost vse bolj povezani, 
intervencija BS na deviznem trgu pa je lahko bolj učinkovita. 
• Skupno je v prvi polovici leta BS neto prodala bankam za 47,6 mlrd SIT deviz, od države pa neto odkupila za 
23,4 mlrd SIT deviz. 

2.2. Obrestne mere 

V skladu z naraščanjem medletne inflacijske stopnje, ki je prisotno že od julija 1999, so v tem obdobju 
naraščale tudi posojilne in depozitne obrestne mere bank. Nespremenjene so ostale le obrestne mere 
za vpogledne tolarske vloge, na ravni ene odstotne točke. V prvih treh mesecih letošnjega leta so bite 
obrestne mere za tolarske vezane vloge do 90 dni celo realno negativne9 

Po vztrajnem naraščanju temeljne obrestne mere (TOM) v drugi polovici lanskega leta, se je v 
letošnjem prvem polletju ustalila na 0,7% na mesečni ravni, z izjemo maja in julija, ko je dosegla 
vrednost 0,8%. Na letni ravni je temeljna obrestna mera nihala med 8,6% in 9,9% zaradi različnega 
števila dni v mesecu, kar je vplivalo tudi na spreminjanje nominalnih depozitnih in posojilnih obrestnih 
mer. 

Časovna struktura pasivnih obrestnih mer se od konca leta 1999 do junija 2000 ni spreminjala. V 
avgustu 2000 se bodo na podlagi priporočila ZBS zvišale obrestne mere za tolarske vloge vezane nad 
91 dni do 180 dni za 0,25 odstotne točke, za vloge vezane od 181 dni do 1 leta in za vloge vezane od 
enega do dveh let za 0,5 odstotne točke. Tako se bodo obrestne mere nad TOM gibale med 0,9% nad 
TOM za vloge vezane od 31 do 90 dni in 4,4% nad TOM za vloge vezane nad dve leti. Spremenjeni 
nagib krivulje časovne strukture pasivnih obrestnih mer naj bi stimulativno vplival na povečevanje 
obsega tolarskega varčevanja oziroma naj bi omejeval nadaljnje poslabševanje strukture varčevanja v 
korist tuje valute. 

5 Deflacionirano z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. 
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Slika 6: Časovna struktura pasivnih obrestnih mer v decembru 1999 in juniju 2000. 

av 31-90d 91-180d 181d-1l 1-21 

Vir Banka Slovenije. 

nad 21 

V prvem polletju 2000 se je nadaljevalo naraščanje obrestnih mer za devizne vloge pri bankah v skladu 
z njihovimi spremembami v tujini in sicer je obrestna mera za vloge vezane nad eno leto v EUR 
porasla z 2,6% v januarju na 3,4% v juniju 2000. če k temu dodamo še relativno visoko rast deviznega 
tečaja glede na rast v drugem polletju 1999, ugotovimo, da je donos na vloge vezane v EUR nad eno 
leto v februarju in marcu presegel donos na tolarske vloge enake ročnosti. V povprečju je v prvem 
polletju 2000 donos na devizne vloge vezane nad eno leto merjen v tolarjih znašal 11,5%, donos na 
enako tolarsko vlogo pa 12,7%. 

Podobno kot so se spreminjale pasivne obrestne mere v skladu s spreminjanjem TOM, so se gibale 
tudi nominalne posojilne obrestne mere. Dolgoročne posojilne obrestne mere nad TOM so ostale v 
prvih šestih mesecih stabilne na ravni 7,9% nad TOM. Rahlo povečanje je opaziti le pri kratkoročnih 
posojilnih obrestnih merah nad TOM in sicer od 6,1% nad TOM v januarju na 6,4% nad TOM v juniju. 
To povečanje lahko pripišemo bistveno večji kratkoročni kreditni aktivnosti bank kot dolgoročni in 
relativno večjemu povpraševanju podjetij po kratkoročnih tolarskih posojilih. 

Slika 7: Gibanje povprečnih posojilnih in depozitnih obrestnih mer nad TOM 
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Tabela 7: Obrestne mere bank, Banke Slovenije, trimesečnih zakladnih menic in TOM 
"llfunA'n .-J-I -JrJn 7"" hwpreqa oooootj 
v % letno 1998 1999 M QL 

199§~ 
03 04 Q1 

2000 
02_ 
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8.54 
2.07 

6.28 
4.70 

6.27 
4.36 

4.92 
_O05_ 

6.13 
4.19 

7.80 
_L3i. 

8.79 
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9.21 
7.41 
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7.44 
10.63 
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12.44 

10.54 
11.31 
11.84 
14.01 

6.87 
8.61 
6.58 
7.20 
8.92 
9.10 

7.23 
8.24 
8.85 

10.25 

6.18 
8.18 
7.50 
7.79 
8.49 
9.41 

7.20 
8.18 
8.67 

10.43 

7.52 
9.85 
6.09 
7.00 
8.42 
9.00 

5.86 
6.84 
7.35 
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7.02 
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7.00 
9.31 
9.00 

7.10 
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8.79 

10.15 
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9.46 
9.00 

8.79 
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6.99 
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10.84 
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8.00 
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1.82 
4.90 
6.89 
5.04 
8.06 
6.79 

0.83 
3.69 
5.49 
3.40 
6.81 
5.28 

0.88 
3.92 
5.56 
3.91 
6.83 
5.75 

0.89 
3.55 
5.70 
3.78 
6.91 
5.66 

0.92 
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Vir Banka Slovenije. 

Tudi na denarnem trgu> je bilo osnovno gibanje medbančne obrestne mere v veliki meri določeno z 
gibanjem TOM, kljub nominalnemu izražanju obrestne mere. Medbančna obrestna mera se je v prvem 
polletju gibala med 6,9% in 8,1%, v povprečju pa na nižji ravni od TOM. Obrestne mere za zakladne 
menice RS so v letošnjem letu postopoma naraščale iz meseca v mesec, z izjemo izlicitirane 
donosnosti na aprilski dražbi trimesečnih zakladnih menic. Tako se je donosnost gibala od 9,4% za 
šestmesečno zakladno menico v januarju do 12,8% za dvanajstmesečno zakladno menico v maju. 
Naraščajoče gibanje zahtevane donosnosti lahko pojasnimo z relativno visokimi inflacijskimi stopnjami 
v prvem polletju leta 2000. 

Slika 8: Gibanje temeljne obrestne mere (TOM), obrestne mere denarnega trga in ključnih 
obrestnih mer Banke Slovenije 
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Vir. Banka Slovenije. 

V skladu z gibanjem obrestnih mer v tujini in restriktivno naravnanostjo denarne politike Banke 
Slovenije, so bile v prvem polletju 2000 izvedene nekatere korekcije obrestnih mer instrumentov 
denarne politike. 2e 15. marca je bila zvišana obrestna mera za 60-dnevne tolarske blagajniške 
zapise s 7,5% na 8,0% in izhodiščna obrestna mera za 28-dnevni repo deviznih blagajniških zapisov 
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(DBZ) z 8% na 8,5%, 30. marca pa še obrestna mera za tridnevno likvidnostno posojilo s 5,7% na 7% 
ter za dvo- in dvanajstdnevne TBZ z 1,7% na 2% oziroma s 3,2% na 4%. Konec maja je Banka 
Slovenije sklenila ponovno zvišati izhodiščno obrestno mero za 28-dnevni repo DBZ z 8,5% na 9%, kar 
naj bi potrjevalo nadaljnje restriktivno vodenje denarne politike. Ob uvedbi 7-dnevnega repo DBZ, 30. 
maja, je bila sprejeta enaka izhodiščna obrestna kot pri daljši ročnosti tovrstnega instrumenta. S 1. 
junijem pa sta bili zvišani za eno odstotno točko še eskontna in lombardna obrestna mera Banke 
Slovenije; prva tako znaša 9%, druga pa 10%. Zaradi povečanja učinkovitosti in hkratne racionalizacije 
instrumentov denarne politike, so se z ukinitvijo nekaterih instrumentov prenehale objavljati obrestne 
mere za petdnevno likvidnostno posojilo na podlagi zastave TBZ in obrestna mera 30-dnevnih TBZ. 

V drugi polovici leta, pričakujemo postopno zniževanje TOM z 0,8% na 0,6% na mesečni ravni, kar bo 
vplivalo na znižanje nominalnih posojilnih in depozitnih obrestnih mer, kljub upoštevanju novega 
bančnega priporočila, ki bo pričel veljati v avgustu 2000. Nižje nominalne posojilne obrestne mere, bi 
lahko ob nespremenjeni stopnji rasti deviznega tečaja in nadaljnjem naraščanju tujih obrestnih mer, do 
določene mere spodbudile podjetja k večjemu zadolževanju doma kot v tujini. 

2.3. Devizni tečaj 

Devizni trg je bil pod vplivom presežnega povpraševanja po devizah, ki izhaja iz primanjkljaja v 
tekočem računu plačilne bilance, ki ni bil v celoti financiran s prilivi kapitala v zasebni sektor. Drug 
pomemben vir povečanega povpraševanja po devizah je predstavljalo prestrukturiranje tolarskih v 
devizne vloge. 

Neto prodaja deviz na deviznem trgu je v prvi polovici leta znašala 27,1 mlrd SIT (v tem neto odliv v 
prvem četrtletju za 31,8 mlrd SIT in neto priliv v drugem četrtletju 4,7 mlrd SIT). Na menjalniškem trgu 
je bil v prvem četrtletju še neto nakup (3,3 mlrd SIT), v drugem četrtletju pa neto prodaja tuje gotovine 
(2,9 mlrd SIT). 

Tečaj na deviznem trgu je v prvem četrtletju porasel za 2,5%, v drugem četrtletju pa za 1,7%. Podobno 
dinamiko je imel tudi tečaj na menjalniškem trgu. Polletna rast tečaja na obeh segmentih deviznega 
trga je znašala 4,3%, rast tečaja BS pa 3,9%. Rast deviznega tečaja je bila enaka rasti cen življenjskih 
potrebščin (4,3%), nekaj višja od rasti cen industrijskih proizvajalcev (3,2%) in nekaj nižja od rasti cen 
na drobno (5,4%). V prvem četrtletju je devizna klavzula še presegala TOM, v drugem četrtletju pa je 
bila nekaj nižja od TOM. Tolarje v prvi polovici leta realno depreciiral za 2,1% (deflacioniran s cenami 
življenjskih potrebščin), oziroma za 3,7% (cene industrijskih proizvajalcev). Še posebej je bila močna 
realna depreciacija merjena preko stroškov dela na enoto proizvodnje (v petih mesecih 7,5%), kar je 
predvsem posledica povečanja produktivnosti. 

BS je v okviru postavljenih ciljev glede inflacije in rasti denarnega agregata odpravljala nesorazmerja 
na deviznih trgih in podpirala stabilno in predvidljivo rast deviznega tečaja. S tem je prispevala k 
zmanjševanju primanjkljaja v tekočem računu plačilne bilance, ki je sicer v prvih šestih mesecih manjši 
kot v lanskem enakem razdobju. Spremenjeni situaciji je BS deloma že prilagodila svoj 
instrumentarij, ki ji tako omogoča lažje in bolj transparentno poseganje na deviznih trgih. 

Depreciacijo tolarja je potrebno gledati z vidika primanjkljaja v tekočem računu plačilne bilance, 
poslabšanja valutne strukture varčevanja ter vpliva na inflacijo. Hitra depreciacija bi sicer vplivala na 
izboljšanje tekočega računa plačilne bilance, vendar bi po drugi strani še nadalje poslabševala valutno 
strukturo varčevanja, preko povečanja tolarskih uvoznih cen pa tudi vplivala na inflacijo. 
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Slika 9: Gibanje deviznega tečaja (SIT/DEM) 

Vir: Banka Slovenije. 

2.4. Uporaba instrumentov denarne politike 

Trend zmanjševanja strukturnega presežka na denarnem trgu, ki se je začel konec leta 1998, se je 
aprila 2000 ustavil. Kljub temu je polletno povprečje strukturnega presežka v višini 76,2 mlrd tolarjev 
manjše od povprečja leta 1999 (128,6 mlrd tolarjev). Stanje posojil, s katerimi Banka Slovenije bankam 
ponuja tolarsko likvidnost, se je s 17,6 mlrd tolarjev povečalo na 25,9 mlrd tolarjev, stanje instrumentov 
za zmanjševanje tolarske likvidnosti (blagajniški zapisi, brez blagajniških zapisov v tujem denarju) pa 
se je zmanjšalo z 69,9 mlrd tolarjev na 22,4 mlrd tolarjev. 

Tabela 8: Uporaba instrumentov denarne in tečajne politike (v mlrd SIT) 

Stanje 
31.12.1999 

Povprečno stanje v mesecu 
ian. feb. apr. maj Jury_ 

Stanje 
30.06.2000 

Posojila bankam 3.1 1.4 0.8 
-Lombardno 0.9 0.2 0.0 
-Likvidnostna 2.1 1.1 0.7 
• OstalaO 0.2 0.2 0.2 

Začasni odkup blagajniških zapisov 18.5 22.7 22.6 
Blagajnliki zapisi BS v tolarjih 28.0 34.8 33.0 

Tolarski blagajniški zapisi 17.6 23.0 18.7 
Dvodelni blagajniški zapisi 1.4 2.5 4.1 
Blagajniški zapisi z nakupnim bono 9.0 9.2 10.2 

Skupni učinek vezanih vlog driave Q 
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Dodatna kratkoročna posojila 0J) 0_0 0.1 

0.2 
0.0 
0.0 
0.2 

1.1 
0.9 
0.1 
0.1 

29.2 30.9 
23.7 
16.8 
2.1 
4.7 

0.0 
1.0 
10 

17.2 
12.5 
0.0 
4.7 

0.0 
1.1 
1.1 

1.1 
0.8 
0.1 
0.1 

27.2 
15.7 
12.1 
0.0 
3.7 

0.1 
1.1 
1.1 

0.4 
0.2 
0.1 
0.1 

18.0 
9.4 
9.4 
0.0 
0.0 

0.0 
1.8 
1.7 

1.7 
0.0 
1.6 
0.1 

22.3 
7.6 
7.6 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
00 

Rezerve bank in hranilnic 
Obvezne 
Presežne 

Devizni minimum  

0.0 
0.0 
0.0 

83.1 
78.4 

4.6 

80.4 
76.3 

4.1 

80.9 
78.6 

2.3 

82.1 
79.3 

2.8 

83.4 
80.9 

2.5 

84.2 
81.4 

2.7 
446.6 456.5 459.0 473.7 484.8 492.1 507.3 

0.0 
0.0 
0.0 

507.3 
Blagajniški zapisi v tujem denarju 313.2 322.1 327.7 338.8 338.2 334.6 334.9 337.5 
Začasni odkup deviz 
Začasna prodala deviz 

3.9 
0.0 

3.9 
0.0 

3.9 
0-0 

2.7 
0.0 

9.6 
0.8 

13.9 
1.2 

8.3 
2.9 

8.8 
3.3 

(*) Dolgoročna selektivna posojila, odobrena pred osamosvojitvijo. 

Vir: Banka Slovenije. 
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Na primarni denar so v prvem polletju 2000 najbolj vplivali naslednji instrumenti: 

• Začasni nakup blagajniških zapisov v tujem denarju. Z nakupi blagajniških zapisov je bilo dano v 
obtok 2,7 mlrd tolarjev već, kot pa je bilo umaknjeno z povratnimi prodajami (vključno z obrestmi). 
Povprečno stanje se je povečalo s 15,9 mlrd tolarjev leta 1999 na 25,1 mlrd tolarjev v prvem polletju 
2000. 

• Prodaja blagajniških zapisov. Nadaljeval se je trend neto vnovčevanja blagajniških zapisov v tolarjih. 
Posledično se je znižalo njihovo povprečno stanje, z 69,7 mlrd tolarjev v letu 1999 na 22,3 mlrd tolarjev 
v prvem polletju 2000. 

• Odkupi in prodaje deviz. Banka Slovenije je kupila za 28,7 mlrd tolarjev deviz, vse od države, ter jih 
prodala za 54,5 mlrd tolarjev, večji del bankam. 

• Začasni odkupi in prodaje deviz. Posli začasnega odkupa in prodaje deviz so v prvem polletju 2000, 
kljub majhnemu neto učinku na primami denar, igrali pomembnejšo vlogo kot v preteklih letih. 
Povprečno stanje začasnega odkupa se je povečalo s 3,8 mlrd tolarjev leta 1999 na 7,0 mlrd tolarjev, 
prvič pa je Banka Slovenije devize tudi začasno prodajala. 

Na razmere na deviznem in denarnem trgu in s tem na tečaj in obrestne mere so vplivali tudi bonitetni 
ukrepi, kot so obveznost usklajevanja ročnosti virov in naložb, predpis o največji odprti devizni poziciji, 
predpisana najmanjša likvidnostna rezerva bank v tujem denarju (devizni minimum), itd. 

Posojila bankam 

Banka Slovenije je v prvem polletju 2000 dajala v obtok primami denar z lombardnim in likvidnostnimi 
posojili. Glede na leto 1999 se je zmanjšalo stanje vseh vrst posojil. Povprečje dnevnih stanj je znašalo 
358 mlrd tolarjev, kar je le 24% povprečnega stanja v letu 1999. 

Lombardno posojilo je z odprto ponudbo ponujeno bankam za pet dni po obrestni meri, ki je za eno 
odstotno točko višja od eskontne mere. Z junijem 2000 sta se eskontna in lombardna mera povišali za 
eno odstotno točko in sedaj znašata 9% oziroma 10%. Banke lahko črpajo posojilo v višini 2,5% 
oziroma, s spremembo ponudbe v mesecu aprilu, 5% zastavljenih blagajniških zapisov v tujem denarju 
ali zakladnih menic. Zaradi visokega zahtevanega pokritja z zastavljenimi vrednostnimi papirji je 
možnost uporabe posojila omejena. V prvem polletju leta 2000 je bilo odobrenih za 19,0 mlrd tolarjev 
posojil, povprečno dnevno stanje pa je znašalo 373 mio tolarjev. 

Z likvidnostnimi posojili Banka Slovenije predvsem uravnava kratkoročno likvidnost bančnega 
sistema oziroma posameznih bank. V prvem polletju se je povpraševanje po likvidnostnih posojilih, t.j. 
posojilu čez noč, posojilu kot izhod v skrajni sili ter posojilu na podlagi tolarskih blagajniških zapisov, 
precej zmanjšalo. Povprečno dnevno stanje je znašalo 345 mio tolarjev, kar je 3,5 krat manj kot leta 
1999. 

Likvidnostno posojilo na podlagi vpisanih blagajniških zapisov Banke Slovenije v tolarjih lahko črpajo 
banke, ki so vpisale dvanajstdnevne oziroma, do ukinitve možnosti vpisa aprila 2000, tudi 
tridesetdnevne blagajniške zapise, za obdobje do treh oziroma petih delovnih dni, največ do nominalne 
vrednosti vpisanih blagajniških zapisov. Obrestna mera za posojilo se določa s pribitkom nad obrestno 
mero ustreznega blagajniškega zapisa. Banke so črpale za 12,2 mlrd tolarjev posojil, vračil pa je bilo 
za 1,3 mlrd tolarjev več. Posojila na podlagi blagajniških zapisov v povprečnem znesku 876 mio SIT 
predstavljajo 65% stanja likvidnostnih posojil. 

Likvidnostno posojilo čez noč je namenjeno bankam, ki niso neto upnice na medbančnem trgu. V 
primeru, da je bila ponudba posojil majhna, ali da je Banka Slovenije želela vplivati na obrestno mero 
na medbančnem denarnem trgu, je ponudila določen znesek posojila, ki so ga banke lahko črpale 
glede na njihov delež v skupnem portfelju razpoložljivih vrednostnih papirjev za zavarovanje. Banka 
Slovenije je intervenirala na večernem medbančnem denarnem trgu predvsem v zadnjih dneh meseca, 
okvirni zneski posojila so znašali do 8 mlrd tolarjev. Banke so skupaj črpale za 7,4 mlrd tolarjev 
posojila ter jih vrnile za 6,6 mlrd tolarjev. Povprečno dnevno stanje posojila je znašalo 77 mio tolarjev, 
najvišje, 283 mio tolarjev, pa je bilo januarja. 
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Likvidnostno posojilo v skrajni sili je bankam na voljo neprekinjeno za primer nepričakovanih 
likvidnostnih težav, torej za poravnavanje dospelih obveznosti oziroma za izpolnjevanje obvezne 
rezerve. Obrestuje se po zakoniti zamudni obrestni meri, banka pa mora v znesku posojila zastaviti 
vrednostne papirje. Posojilo sta črpali dve banki v skupnem znesku 4,7 mlrd SIT, in sicer obe v 
januarju. Povprečno dnevno stanje je znašalo 44 mio tolarjev (86% manj kot v letu 1999). 

Posebno likvidnostno posojilo s sodelovanjem bank je namenjeno bankam v likvidnostnih težavah, ki 
se jim nepredvideno zmanjša možnost financiranja likvidnostnega primanjkljaja s pridobivanjem vlog 
oziroma z zadolževanjem na medbančnem trgu, nimajo pa ustreznih vrednostnih papirjev za pridobitev 
likvidnostnega posojila neposredno pri Banki Slovenije. Takšna banka lahko dobi likvidnostno posojilo 
Banke Slovenije s sodelovanjem ene ali več bank. Sodelujoča banka mora zastaviti vrednostne papirje 
Banke Slovenije ali Republike Slovenije, banka v likvidnostnih težavah pa sodelujoči banki zastavi 
druge prvovrstne vrednostne papirje ali terjatve bonitete A. 

Banka Slovenije je maja 2000 z večjimi bankami petič sklenila dogovor o pripravljenosti za sodelovanje 
pri reševanju morebitnih likvidnostnih težav, za dobo enega leta in z nadomestilom za pripravljenost 
1,5% letno od zneska pripravljenosti. Mehanizem sodelovanja bank podpisnic pogodbe do sedaj še ni 
bil uporabljen. 

Začasni nakup blagajniških zapisov Banke Slovenije 

Banka Slovenije na podlagi dnevnih dražb od bank vsak dan odkupuje blagajniške zapise BS v tujem 
denarju z obveznostjo, da banke prodane blagajniške zapise čez določen čas, ki ga v ponudbi določi 
Banka Slovenije, odkupijo povratno. Nakup blagajniških zapisov, upoštevaje njihovo nominalno 
vrednost, se opravi po nakupnem tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve posla, povratni odkup pa po 
tečaju, ki ga banka licitira na dražbi. 

Banka Slovenije je dnevno ponujala odkup blagajniških zapisov za štiri tedne od februarja 1995 do 
začetka julija 2000, s krajšo prekinitvijo v maju in juniju 2000. Z namenom medmesečnega uravnavanja 
likvidnosti pa od maja po dodatni vsakodnevni ponudbi odkupuje blagajniške zapise tudi za sedem dni. 
Ponujena kvota začasnih odkupov se spreminja glede na namere in usmeritve denarne politike 
oziroma likvidnostne razmere. V prvem polletju je najvišja dnevno ponujena kvota začasnega odkupa 
znašala 10 mio evrov (večji del obdobja 8 mio evrov) pri odkupu za štiri tedne oziroma 9 mio evrov pri 
odkupu za en teden. Odziv bank je v povprečju ponujeno kvoto presegel za 44% (odkup za štiri tedne) 
oziroma 3% (odkup za en teden). Banka Slovenije je skupaj kupila za 871 mio evrov blagajniških 
zapisov, od tega 779 mio EUR za štiri tedne. Tolarska protivrednost kupljenih blagajniških zapisov je 
znašala 175,0 mlrd tolarjev (156,2 mlrd SIT pri daljši ročnosti), v istem obdobju pa so banke povratno 
kupile za 185,5 mlrd tolarjev blagajniških zapisov. Povprečno dnevno stanje začasnih odkupov je 
znašalo 25,1 mlrd tolarjev, od tega je bilo 24,6 mlrd odkupov za štiri tedne. 

Nominalna obrestna mera začasnega odkupa za štiri tedne, izračunana iz razmerja med izlicitiranim 
tečajem za obvezni povratni odkup blagajniških zapisov in nakupnim tečajem Banke Slovenije na dan 
sklenitve posla, se je gibala med 7,8% in 15,7%, v povprečju pa je znašala 8,7%. Izklicna obrestna 
mera se je v opazovanem obdobju gibala med 7,8% in 9%, v povprečju pa je znašala 8,3%. Pri repoju 
za en teden je povprečna obrestna mera znašala 9,4% (izklicna 9,0%). 

Blagajniški zapisi Banke Slovenije 

Banka Slovenije je v prvem polletju 2000 krčila nabor vrednostnih papirjev, ki jih ponuja bankam in 
drugim pravnim osebam. Prenehala je izdajati blagajniške zapise z nakupnim bonom, dvodelne 
blagajniške zapise in blagajniške zapise v tolarjih za 7, 14 in 30 dni. Istočasno se je nadaljevalo tudi 
trendno zniževanje stanja blagajniških zapisov, razen blagajniških zapisov v tujem denarju, kjer je večji 
del vpisa pogojen s predpisom Banke Slovenije. 

Blagajniški zapisi Banke Slovenije v tolarjih so kratkoročni, nematerializirani, imenski vrednostni 
papirji, ki jih po odprti ponudbi vpisujejo banke za 2, 12, 30, 60 ali 270 dni, hranilnice pa za 7, 14, 60 ali 
270 dni. Poleg odprtih ponudb je Banka Slovenije do druge polovice marca na tedenskih dražbah 
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prodajala tudi blagajniške zapise za 28 dni. Z aprilom pa so bili ukinjeni blagajniški zapisi za 7, 14 in 30 
dni, hranilnicam pa je bila ponujena možnost vpisovanja blagajniških zapisov za 2 dni. 

* 
Banke in hranilnice so skupaj vpisale za 82,2 mlrd tolarjev blagajniških zapisov v tolarjih, izplačano pa 
jim je bilo 92,1 mlrd tolarjev. Neto učinek je bil 9,9 mlrd tolarjev več primarnega denarja v obtoku. 
Povprečje dnevnih stanj se trendno znižuje od največ 82,8 mlrd tolarjev oktobra 1998 do 12,2 mlrd 
tolarjev junija 2000, povprečje prvega polletja 2000 pa je znašalo 15,6 mlrd tolarjev. 

Dvodelni blagajniški zapis je materializiran, kratkoročni, prinosniški, serijski vrednostni papir, ki je 
sestavljen iz tolarskega in deviznega dela. Vplačeval se je z diskontom v tolarjih, izplačal pa polovico v 
tolaijih in polovico v nemških markah, pri čemer se je na sekundarnem trgu trgovalo ločeno z vsakim 
delom posebej. Na primarnem trgu pa so jih kupovale banke in preko njih druge domače pravne in 
fizične osebe. 

Zaradi spremenjenih okoliščin vodenja denarne politike in politike deviznega tečaja, zlasti manjše 
potrebe po sterilizaciji presežkov tujega denarja, ter razpoložljivosti drugega instrumentarija za posege 
na trg tujega denarja je Banka Slovenije v začetku leta prenehala izdajati dvodelne blagajniške zapise. 
Zadnja, 12. izdaja je bila izdana v letu 1999, z dospelostjo marca 2000. Do ustavitve prodaje v 
februarju je bilo prodanih za 3,0 mlrd tolarjev blagajniških zapisov, ob dospelosti pa izplačanih 2,2 mlrd 
tolarjev in 22 mio nemških mark. 

Blagajniški zapis z nakupnim bonom je serijski, dematerializiran, imenski vrednostni papir. Izdan je 
v nominalni vrednosti pol milijona tolarjev, dospelost je šest mesecev. Vplača se z diskontom v tolarjih 
in obrestuje po nominalni letni obrestni meri. Blagajniškemu zapisu je dodan nakupni bon, sestavljen iz 
med seboj ločljivih delov, ki kupcu zagotavlja zavarovanje pred tveganjem višje inflacije in tveganjem 
manjše spremembe deviznega tečaja od uradno pričakovane inflacije. Pravico iz nakupnega bona 
uveljavi imetnik tako, da s popustom kupi nov blagajniški zapis v tolarjih (brez dodanih nakupnih 
bonov) ali blagajniški zapis v tujem denarju. Višina tolarskega popusta je odvisna od stopnje rasti cen 
življenjskih potrebščin glede na pričakovano inflacijo, višina deviznega popusta pa je odvisna od 
stopnje rasti srednjega tečaja za evro glede na pričakovano inflacijo. Banka Slovenije je izdajala 
blagajniški zapis z nakupnim bonom večkrat letno, decembra 1999 pa je bila izdana zadnja, 14. izdaja 
tega blagajniškega zapisa in sicer brez delov nakupnega bona. 

Banka Slovenije v prvem polletju leta 2000 blagajniških zapisov z nakupnim bonom na primarnem trgu 
ni prodajala, nakup je omogočala le investitorjem, ki so uveljavljali popust na podlagi delov nakupnega 
bona 13. izdaje. Investitorji so jih v obdobju njihove veljavnosti, t.j. do konca februarja, predložili 12.839 
delov nakupnega bona v vrednosti 25,7 mio tolarjev in kupili za 2,1 mlrd tolarjev blagajniških zapisov 
14. izdaje. Marca je zapadla na unovčenje 13. izdaja v znesku 6,5 mlrd tolarjev, konec maja pa 14. 
izdaja v znesku 4,9 mlrd tolarjev. 

Blagajniški zapis v tujem denarju je prenosljiv, imenski, neserijski vrednostni papir, ki ga Banka 
Slovenije v nematerializirani obliki neprekinjeno izdaja od januarja 1992. Po stalno odprti ponudbi so jih 
do 03.05.2000 kupovale banke in preko njih druge domače pravne osebe, po tem datumu pa samo še 
banke. Ročnost zapisov je 60, 90, 120, 180, 270 ali 360 dni, vplačajo pa se z diskontom v evrih ali 
ameriških dolarjih. Obrestne mere za blagajniške zapise Banka Slovenije prilagaja obrestnim meram 
na tujih denarnih trgih. Do marca 2000 so investitorji pri nakupu blagajniških zapisov za 180 ali več dni 
lahko uveljavljali popust na podlagi delov nakupnega bona. 

Blagajniški zapisi v tujem denarju so za banke podlaga za sodelovanje pri večini posojil Banke 
Slovenije. Lahko jih zastavijo za lombardno, likvidnostna ali kratkoročno posojilo oziroma jih Banki 
Slovenije začasno prodajo. 

Na povpraševanje po blagajniških zapisih v tujem denarju odločilno vpliva predpis »deviznega 
minimuma«, ki določa, da morajo imeti banke najmanj 60% obveznih naložb v tujem denarju v 
blagajniških zapisih z rokom dospelosti do vključno 120 dni. Tovrstni zapisi v lasti bank so 30.06.2000 
predstavljali 98% skupnega stanja. 
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V začetku januarja je bilo vpisano za 313,2 mlrd tolarjev blagajniških zapisov v tujem denarju. Stanje 
se je v prvih treh mesecih dvigovalo in konec marca doseglo najvišji nivo 340,0 mlrd tolarjev, nato se je 
zaradi vnovčevanja blagajniških zapisov daljših ročnosti znižalo na 329,5 mlrd tolarjev. V juniju pa se je 
stanje ponovno nekoliko povišalo in 30.06.2000 doseglo 337,5 mlrd tolarjev. Na ta dan je bilo 89% 
blagajniških zapisov vpisanih v evrih 11% pa v ameriških dolarjih. 

Vloge države, dodatno kratkoročno posojilo 

Banka Slovenije sprejema vloge Ministrstva za finance na podlagi sklepa o načinu izvajanja poslov za 
Republiko Slovenijo in sklenjene pogodbe. V prvi polovici leta 2000 je bilo pri Banki Slovenije vezanih 
6 vlog z dospelostjo od 5 do 9 dni (povprečna ročnost 7 dni), vse po obrestni meri 4% letno. Skupni 
znesek vezav je znašal 21,5 mlrd tolarjev, povprečno dnevno stanje je bilo 842 mio tolarjev. 

Prenos sredstev iz poslovnih bank v vezavo pri Banki Slovenije je bil nevtraliziran z dodatnim 
kratkoročnim posojilom, ki ga ponudi Banka Slovenije poslovnim bankam na podlagi sprejetih vezanih 
vlog Ministrstva za finance. Obdobje črpanja je praviloma enako obdobju vezave. Delež posamezne 
banke v skupnem znesku se določi z uporabo koeficienta za črpanje kratkoročnega posojila, 
izračunanega na podlagi deleža banke v skupni devizni poziciji. Od julija 2000 dalje se koeficient 
izračunava na podlagi deleža banke v skupnih obveznih rezervah. V 6 ponudbah s povprečno 
ročnostjo 7 dni je Banka Slovenije ponudila bankam 23,2 mlrd tolarjev posojil (8% več od vezanih vlog) 
po obrestni meri 6% letno. Banke so ponudbo izkoristile 94-odstotno. Povprečno dnevno stanje črpanih 
posojil je bilo 829 mio tolarjev oziroma 1,5% manj kot vlog države. 

Od decembra 1997 dalje lahko Republika Slovenije na računu za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (račun 630) med dnem črpa okvirno posojilo v odvisnosti od skupne pozicije vseh računov, ki 
se kot računi države vključujejo v depozit pri Banki Slovenije. S posebnimi sklepi je Banka Slovenije 
določila okvirni znesek posojila, ki se je v prvem polletju 2000 gibal med 5,6 in 8,2 mlrd tolarjev, za 
dneve, ko se plačuje davek na dodano vrednost, pa je bil okvirni znesek posojila določen med 8,0 in 
22,0 mlrd tolarjev. Vsa posojila so bila na dan črpanja tudi vrnjena, tako da Banka Slovenije v prvi 
polovici leta 2000 ni izkazovala posojil državi. 

Obvezne rezerve bank in hranilnic 

Obvezne rezerve bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb se izračunavajo za vse tolarske vloge, 
prejeta posojila in izdane vrednostne papirje, katerih lastniki so nebančni sektorji. Obveznost se 
izračuna kot delež prejetih sredstev z originalno ročnostjo do enega leta in sicer po stopnjah: 12% na 
vpogledna in vezana sredstva z ročnostjo do trideset dni, 6% na sredstva od enega do treh mesecev, 
2% na sredstva od treh do šestih mesecev in 1% za sredstva med šestimi meseci in enim letom. 
Obveznost rezerv se izpolnjuje z mesečnim povprečjem gotovine v blagajni ter stanja na poravnalnem 
(neposredne udeleženke BPRĆ) oziroma posebnem računu obvezne rezerve (posredne udeleženke 
BPRĆ) pri Banki Slovenije. Sredstva na teh računih se obrestujejo po 1% obrestni meri, vendar le do 
izračunane obvezne rezerve za pretekli mesec. 

Rast tolarskih virov, ki je v letu 1999 znašala 13%, se je v prvi polovici 2000 upočasnila in je znašala 
4% (v prvi polovici leta 1999 6%). Najbolj so porasle vloge vezane od 91 do 180 dni in od 181 dni do 
enega leta, najmanj pa vpogledna in vezana sredstva z ročnostjo do trideset dni. Strukturni delež teh 
vlog je padel z 38% junija 1999 na 35% junija 2000. 

Zaradi spremenjene strukture virov v korist daljše ročnosti in nižje stopnje obvezne rezerve so se 
izračunane rezerve v prvih šestih mesecih 2000 povečale manj kot osnova za izračun (ta se je glede 
na december 1999 povečala za 4%) in sicer za 3%. Povprečna stopnja obveznih rezerv je znašala 
7,5%, z upoštevanjem sredstev nad eno leto pa 5,7%. 

Dosežene rezerve, t.j. sredstva v blagajni in na poravnalnem oziroma posebnem računu obvezne 
rezerve, so v povprečju presegle obvezni izračunani znesek za 4,0% (v letu 1999 za 3,2%). 
Medmesečno nihanje rezerv je še naprej omejeno z določilom, da morajo obvezniki imeti polovico 
obveznosti preteklega meseca vsak dan na poravnalnem oziroma posebnem računu in jo lahko 
uporabljajo kot likvidnost čez noč le ob plačilu nadomestila po zamudni obrestni meri. 
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Slika 10: Struktura tolarskih sredstev po ročnosti v letih 1995 do 2000 
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Vir: Banka Slovenije. 

Nakup in prodaja deviz 

V prvem polletju 2000 je Banka Slovenije na deviznem trgu dokončno prodala več deviz kot jih je 
odkupila in sicer je prodala 271,1 mio EUR v protivrednosti 54,5 mlrd tolarjev ter odkupila 142,3 mio 
EUR v protivrednosti 28,7 mlrd tolarjev, vse od države. Neto učinek je 25,8 mlrd tolarjev manj 
primarnega denarja v obtoku. 

Z instrumenti začasnega nakupa deviz je Banka Slovenije v prvem polletju od bank odkupila 657,3 mio 
evrov in povratno prodala 623,5 mio evrov ter tako izdala neto 4,9 mlrd tolarjev. Na drugi strani je 
začasna prodaja znašala 110,1 mio evrov, povratni nakup pa 89,0 mio evrov, tako da je bil primami 
denar zmanjšan za neto 3,3 mlrd tolarjev. 

Tabela 9: Nakupi in prodaje deviz 

1999 
mio DEM mlrd SIT mio EUR mlrd SIT 

1. polletje 2000 
mio EUR mlrd SIT 

Nakupi deviz 701,6 66,3 169,3 32,7 142,3 28,7 
Posegi z interventnim nakupnim tečajem 508,8 48,1 39,0 7,5 
Plačilni promet in drugi posli za državo 137,2 12,9 130,3 25,2 142,3 28,7 

Prodaja deviz 360,2 34,3 391,3 76,3 271,1 54,5 
Za nakup blagajniških zapisov v tujem denarj 52,8 5.1 333,3 65,1 245,0 49,3 
Posegi z interventnim prodajnim tečajem 6,5 1,3 
Plačilni promet in drugi posli za državo 307.4 29.2 51.5 9J 26J 5.3 

Začasni In povratni nakupi deviz 1.128,1 106,1 139,0 27,0 746,3 153,7 
Začasni nakup deviz (odprta ponudba) 993,1 93,3 10,0 1,9 
Začasni nakup po pogodbi - dva meseca 135,0 12,8 129,0 25,2 18,5 3,7 
Začasni nakup po pogodbi - en teden 638,8 130,7 
Povratni nakup deviz (odprta ponudba) 
Povratni nakup po pogodbi - dva meseca 
Povratni nakup po pogodbi - en teden 89,0 19,3 

Začasne in povratne prodaje deviz 1.218,1 115,6 119,5 23,5 733,6 152,1 
Začasna prodaja deviz (odprta ponudba) 10,0 1,9 
Začasna prodaja po pogodbi - dva meseca 
Začasna prodaja po pogodbi - en teden 109,5 21,6 110,1 22,6 
Povratna prodaja deviz (odprta ponudba) 
Povratna prodaja po pogodbi - dva meseca 1.083,1 102,6 38,0 7,6 
Povratna prodaja po pogodbi - en teden 135,0 13.0 585.5 121.9 

Vir: Banka Slovenije. 

Banka Slovenije je začasno in dokončno prodajala ter kupovala devize po instrumentih na podlagi 
pogodbe o sodelovanju pri posegih na trgih tujega denarja, po ponudbah, posredovanih vsem bankam, 
ter na podlagi plačilnega prometa s tujino in odkupov posojil v tujem denarju za potrebe države. 
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Banke Slovenije je izvajala posege na trgih tujega denarja s sodelovanjem bank na podlagi pogodbe, 
sklenjene konec leta 1997, ter dodatka k pogodbi, sklenjenega konec leta 1998. Sodelovanje je bilo 
ponujeno vsem bankam, pogodbo pa je podpisalo dvanajst bank s skupnim tržnim deležem 75% 
(sodelujoče banke). Posamezni poseg Banka Slovenije praviloma izvede z manjšim številom bank, ki 
jih izbere na priglasitveni dražbi (izbrane banke). Pogodba opredeljuje medsebojne pravice in 
obveznosti pri petih tipih posegov na trgih tujega denarja: 

- Poseg z interventnim nakupnim tečajem; Banke so pri tem posegu odkupovale devize in tujo 
gotovino po interventnem nakupnem tečaju, ter prodajale morebitne presežke deviz Banki 
Slovenije. Interventni tečaj in obdobje interveniranja je določila Banka Slovenije v skladu z 
namerami politike deviznega tečaja. 

- Pri posegu z interventnim prodajnim tečajem so banke v interventnem obdobju prodajale 
devize in tujo gotovino po interventnem prodajnem tečaju, s tem da so lahko morebitni primanjkljaj 
deviz pokrile z nakupi pri Banki Slovenije. 

- Določitev največje marže; Za določeno obdobje do treh mesecev je lahko Banka Slovenije 
bankam podpisnicam pogodbe določila največjo maržo med nakupnim in prodajnim tečajem, ki pa 
ni smela biti manjša od 0,3%. 

- Banka Slovenije je bankam podpisnicam ponujala stalno možnost uravnavanja odprte pozicije s 
posli začasnega nakupa in prodaje deviz za dva meseca. Banka, ki je z Banko Slovenije sklenila 
posel, je morala v času trajanja posla na deviznem in menjalniškem trgu izpolnjevati enake pogoje 
kot pri posegu z interventnim nakupnim oziroma prodajnim tečajem. 

Izmed naštetih načinov poseganja na trg tujega denarja je bil v prvem polletju 2000 uporabljen le 
instrument začasnega nakupa deviz in sicer je Banka Slovenije začasno kupila 18,5 mio evrov v 
tolarski protivrednosti 3,7 mlrd tolarjev. Skupaj s povratnimi odkupi po poslih iz leta 1999 so banke 
povratno odkupile za 7,6 mlrd tolarjev deviz. 

Zaradi institucionalnih sprememb, zlasti uvedbe deviznih računov za podjetja in možnosti nakupa 
vrednostnih papirjev rezidentov v tujini, se je znatno povečala variabilnost tokov tujega denarja. 
Dodatno se je s pojavom primanjkljaja v tekočem delu in odlivom v kapitalskem delu plačilne bilance 
prekinilo obdobje, ko je Banka Slovenije devize večinoma le kupovala. Zato je Banka Slovenije v 
začetku leta 2000 pristopila k spremembi pogodbenega odnosa. Novo pogodbo, ki velja od začetka 
aprila dalje, je podpisalo 22 bank, glavne spremembe glede na prejšnjo pogodbo pa so: 

- Banka Slovenije določa izhodiščni tečaj, ki so ga banke podpisnice, ob upoštevanju največje 
marže, dolžne uporabljati pri poslih kupoprodaj na trgu tujega denarja. V obdobjih, ko Banka 
Slovenije izhodiščnega tečaja ne določi, so banke proste pri oblikovanju nakupnih oziroma 
prodajnih tečajev. 

- Banka Slovenije podpisnicam pogodbe ponuja stalno možnost začasnega nakupa in prodaje 
deviz za en teden, po implicitni obrestni meri 1% letno. Posli začasnega nakupa in prodaje se 
sklepajo po izhodiščnem tečaju, v obdobju, ko le-ta ni določen, pa po povprečnem tržnem tečaju. 
Banka, ki z banko Slovenije sklene posel začasnega nakupa oziroma prodaje, nima nobenih 
dodatnih obveznosti glede oblikovanja tržnih tečajev. 

- Dokončni nakupi in prodaje deviz niso več vezani na obdobja interveniranja (določanja 
izhodiščnega tečaja), pač pa so diskrecijska odločitev Banke Slovenije. 

V obdobju od aprila do junija Banka Slovenije ni posegla na trg tujega denarja z določitvijo 
izhodiščnega tečaja, prav tako ni dokončno odkupovala ali prodajala deviz. Po odprti ponudbi za 
začasni odkup je kupila 639 mio evrov v tolarski protivrednosti 130,7 mlrd tolarjev, banke pa so 
povratno odkupile za 8,8 mlrd tolarjev manj deviz. Povprečno dnevno stanje začasnega odkupa je 
znašalo 7,0 mlrd tolarjev. 
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Na drugi strani je Banka Slovenije začasno prodala 110 mio evrov v tolarski protivrednosti 22,6 mlrd 
tolarjev, ter povratno odkupila za 19,3 mlrd tolarjev deviz. Povprečno stanje začasne prodaje je 
znašalo 0,8 mlrd tolarjev. 

Izven pogodbeno dogovorjenega sodelovanja je Banka Slovenije bankam devize le prodajala. In 
sicer je, do ukinitve v začetku aprila, odprta ponudba za dokončno prodajo deviz, s pogojem, da 
banka s kupljenimi devizami vpiše blagajniške zapise v tujem denarju, predstavljala glavni 
instrument za poseganje Banke Slovenije na deviznem trgu. Banka Slovenije je prodajala devize po 
prodajnem tečaju na dan sklenitve posla, povečanem za odstotek, s katerim je uravnavala želeno 
višino interventnega tečaja. Skupen znesek prodaj je znašal 245 mio evrov v tolarski protivrednosti 
49,3 mlrd tolarjev. 

Vsem bankam je namenjena tudi odprta ponudba za začasni odkup deviz z obveznim povratnim 
odkupom čez dva tedna. V nadomestilo ponudbe za prodajo deviz in vpis blagajniških zapisov pa 
Banka Slovenije od aprila dalje nudi vsem bankam možnost, da jim začasno proda devize za enako 
obdobje. Ker je cena nakupov/prodaj deviz oziroma uravnavanja odprte devizne pozicije s temi 
instrumenti precej višja kot pri pogodbeno dogovorjenih instrumentih, jih banke v opazovanem obdobju 
niso uporabljale. 

Z opravljanjem plačilnega prometa s tujino in drugih poslov po posebni pogodbi je Banka 
Slovenije v prvem polletju 1999 od Republike Slovenije kupila 142 mio evrov v protivrednosti 28,7 
mlrd tolarjev, znotraj tega zneska je upoštevan odkup posojil v znesku 133 mio evrov, ki ga je 
ministrstvo za finance najelo v tujini. V istem obdobju je prodaja znašala 26 mio evrov v protivrednosti 
5,3 mlrd tolarjev. S posli za državo se je primarni denar povečal za neto 23,4 mlrd tolarjev. 

Uravnavanje ponudbe in povpraševanja na deviznem trgu 

Devizni minimum (rezerve bank v devizah) je instrument zagotavljanja splošne likvidnosti v plačilih do 
tujine in za izpolnjevanje obveznosti iz deviznih vlog prebivalstva, deviznih vlog tujih oseb in domačih 
pravnih oseb. 

Metodologija izračuna se v prvi polovici leta ni spreminjala. Predpisani devizni minimum je konec junija 
pokrival 82% vseh vlog v tujem denarju, doseženi pa je bil manjši od vlog v tujem denarju za 3%. 

Tako kot v preteklem letu so tudi v prvi polovici leta 2000 banke izpolnjevale devizni minimum z 
dobroimetji na računih pri prvovrstnih bankah v tujini, s tujo gotovino in čeki, s terjatvami v tuji valuti do 
domačih in tujih bank ter Banke Slovenije, z blagajniškimi zapisi Banke Slovenije v tujem denarju 
(dospetje do 120 dni) ter z naložbami v prvovrstne domače in tuje dolžniške vrednostne papirje. Banke 
morajo tudi v letu 2000 vsaj 60% predpisanega deviznega minimuma izpolnjevati z naložbami v 
blagajniške zapise Banke Slovenije v tujem denarju. 

V prvi polovici leta 2000 se je devizni minimum povečal od 446,6 mlrd SIT konec leta 1999 na 507,3 
mlrd SIT junija 2000. Na povečanje za 14% je poleg rasti tečajev tujih valut vplival predvsem porast 
vlog (devizni računi in depoziti) domačih pravnih oseb z 31,3 mlrd SIT na 55,0 mlrd SIT, ob tem da je 
pretežni del teh vlog vpogleden. 

Pri instrumentu odprte devizne pozicije morajo banke, ki opravljajo posle s tujimi plačilnimi sredstvi, 
zaradi zavarovanja pred deviznim tveganjem, dnevno zagotavljati, da odprta devizna pozicija (dolga ali 
kratka) ne presega 20% jamstvenega kapitala. Zaradi zavarovanja pred velikimi nihanji aktivnih in 
pasivnih bilančnih postavk morajo banke dodatno zagotoviti, da povprečna mesečna odprta devizna 
pozicija ne preseže 10% jamstvenega kapitala. 

Skupna odprta devizna pozicija je bila na dan 30.6.2000, tako kot ob koncu leta 1999, kratka, in sicer 
so devizne obveznosti za 15,2 mlrd SIT presegle devizne terjatve. Kratko odprto devizno pozicijo je 
konec junija imelo 22 bank, pri 3 bankah pa so devizne terjatve presegle devizne obveznosti. 
Povprečna odprta pozicija je bila kratka v višini 12,7 mlrd SIT, kar glede na jamstveni kapital 
predstavlja 5,7%. 
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2.5. Nadzor nad izvajanjem ukrepov denarne politike 

Banka Slovenije preverja izvajanje ukrepov denarne politike in izvajanje pogojev in pravil, določenih v 
ponudbah pri posegih na odprtem trgu, s posrednim in neposrednim nadzorom bank in hranilnic. 
Posredni nadzor poteka neprekinjeno s pregledovanjem vseh poročil in dokumentacije, ki jo banke in 
hranilnice pošiljajo Banki Slovenije. Dodatno kontrolo pa opravlja Banka Slovenije občasno z 
neposrednim vpogledom v poslovne knjige in drugo dokumentacijo v sami banki ali hranilnici. 

V prvem polletju 2000 je bilo ugotovljeno 11 kršitev predpisov o izpolnjevanju obvezne rezerve pri 
bankah in hranilno-kreditnih službah. Tri banke niso izpolnjevale določil deviznega minimuma od tega 
dve banki za 1 dan, ena pa v obdobju treh dni. Določila odprte devizne pozicije pa sta presegali dve 
banki, štirikrat po en dan. 

Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti je Banka Slovenije izdala odločbe, s katerimi od kršiteljev zahteva 
plačilo nadomestila in zamudnih obresti, jim prepoveduje nakup vrednostnih papirjev pri Banki 
Slovenije za določeno obdobje ali od njih zahteva popravke v metodah izračuna obveznih rezerv. 
Dodatno je Banka Slovenije banke in hranilnice tudi opozarjala na ugotovljene pomanjkljivosti, manjše 
nepravilnosti in nerednosti v predloženih poročilih in zahtevala njihovo odpravo. 

Na področju menjalniškega poslovanja je Banka Slovenije v prvi polovici leta 2000 opravila 5 kontrol, 
od tega je bila opravljena 1 kontrola pooblaščene banke in 4 kontrole pogodbenih menjalnic. Na 
podlagi ugotovitev kontrol Banke Slovenije in pooblaščenih bank je bilo podanih pet prijav 
gospodarskega prestopka, Republiškemu deviznemu inšpektoratu je bilo poslanih 10 predlogov za 
uvedbo postopka o prekršku ter izdanih 10 odločb pogodbenim menjalcem o pogojnem odvzemu 
dovoljenja. 
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3. BANČNI SEKTOR 

3.1. Struktura bančnega sektorja 

V Sloveniji je 30.06.2000 delovalo 25 bank, od katerih so 4 hčerinske banke tujih bank in ena 
podružnica tuje banke. Poleg bank je delovalo tudi 6 hranilnic in 68 hranilno kreditnih služb. V 
primerjavi s koncem leta 1999 se število bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb ni spremenilo, 
vendar pa je v drugi polovici leta 2000 pričakovati nadaljevanje konsolidacije bančnega sektorja. 

Pripojitvene aktivnosti so že končane pri Mariborski hranilnici-posojilnici d.o.o., Maribor, ki se je 
30.06.2000 pripojila k Delavski hranilnici d.d., Ljubljana in se je zato število hranilnic s 01.07.2000 
zmanjšalo na pet. Na isti dan je bil na skupščini Poteze-Hranilnice d.o.o., Ljubljana sprejet sklep o 
začetku postopka redne (prostovoljne) likvidacije, ki mora biti vpisan še na sodišču. Še pri eni hranilnici 
pa so pripojitvene aktivnosti v teku. 

Število delujočih hranilno kreditnih služb se je v letu 1999 znižalo za dve, v prvi polovici 2000 pa je 
ostalo nespremenjeno v primerjavi s koncem leta 1999. 

Tako kot prejšnja leta je bil tudi konec prvega polletja 2000 tržni delež hranilnic in hranilno kreditnih 
služb (merjen z bilančno vsoto) zelo nizek v primerjavi z bankami, saj je znašal le 2,0% (hranilnice 
0,4%, hranilno kreditne službe pa 1,6%. 

Od 25 delujočih bank je bilo konec leta 1999 in v prvi polovici 2000 10 bank v popolni domači lasti in 5 
v popolni ali večinski lasti tujcev. Preostalih 10 bank je bilo v večinski domači lasti, vendar pa delež 
tujih delničarjev pri 6 bankah ni presegal 1%. Vse hranilnice so v lasti domačih oseb s pretežno 
privatnim lastništvom. 

V skladu z zakonom o bančništvu, se morajo banke in hranilnice do 20.08.2000 uskladiti z določbami 
zakona. Po sprejetju zakona so namreč banke in hranilnice nadaljevale s poslovanjem v mejah poslov 
na podlagi obstoječega dovoljenja. Po popolni uskladitvi z zakonom o bančništvu Banka Slovenije izda 
bankam dovoljenje za opravljanje bančnih storitev ter tistih drugih finančnih storitev, za katere so že 
imele dovoljenje. Za vse ostale druge finančne storitve, ki jih banke želijo na novo opravljati, pa bodo 
dobile dovoljenje, če bodo dokazale, da so kadrovsko, tehnološko in organizacijsko usposobljene 
opravljati te storitve. Z zakonom o bančništvu mora biti usklajen tudi statut banke in hranilnice, prav 
tako organi upravljanja, pri čemer mora biti uprava najmanj dvočlanska z dovoljenjem Banke Slovenije. 
Iz omenjenih razlogov je Banka Slovenije v prvi polovici leta 2000 izdala precej dovoljenj za opravljanje 
bančnih storitev in nekaterih drugih finančnih storitev ter dovoljenj za člane uprav bank in hranilnic. 

Tabela 10: Število odobrenih in zavrnjenih dovoljenj bankam in hranilnicam v prvi polovici 2000: 

Vrsta dovoljenja Število odobrenih dovoljenj Število zavrnjenih dovoljenj 

Dovoljenje za opravljanje bančnih storitev 5 0 
Dovoljenje za opravljanje drugih finančnih storitev 6 1 
Dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža 5 0 
Dovoljenje za združitev banke ali hranilnice 1 0 
Dovoljenje za ustanovitev podružnice v tujini 0 0 
Dovoljenje za ustanovitev podružnice tuje banke v RS 0 0 
Dovoljenje za ustanovitev predstavništva tuje banke 0 0 
Dovoljenje za opravljanje fUnkcije dana uprave 16 0 
Skupaj    33 1 

Vir: Banka Slovenije. 
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3.2. Poslovanje bank in hranilnic v prvem polletju 2000* 

Poslovanje bank 

Bilančna vsota vseh slovenskih bank je po stanju na dan 30.06.2000 znašala 2.928 mlrd SIT, kar 
predstavlja v primerjavi s stanjem konec leta 1999 8,9%-ni nominalni porast oz. povečanje za 240 mlrd 
SIT. Ob upoštevani stopnji rasti cen življenjskih potrebščin v prvem polletju 2000 v višini 4,3% je 
bilančna vsota realno porasla za 4,4%. 

V letošnjem letu so skoraj vse banke (23 bank) zabeležile tako nominalno kot tudi realno rast obsega 
poslovanja, nadpovprečno stopnjo rasti pa je v opazovanem obdobju zabeležilo 11 bank. Nominalne 
stopnje rasti pri teh bankah so se gibale med 10,9% in 40,3%, najbolj intenzivno stopnjo rasti pa sta 
zabeležili dve manjši banki. 

Skupni tržni delež največjih treh bank merjen z velikostjo bilančne vsote se je v prvi polovici letošnjega 
leta glede na december 1999 znižal za 0,8 odstotne točke na 50,6%, znižal pa se je tudi tržni delež 
največjih sedmih bank na 73,5% (31.12.1999 je znašal 73,9%) ter tržni delež prvih desetih bank na 
81,9% (31.12.1999 je znašal 82,5%). 

Tabela 11: Struktura bilance stanja s stopnjami rasti 

v mio SIT 
:J j- : Jii-.-i;' •. t i " Znesek 

31.12.1999 
Delež v % Znesek 

30.06.2000 
Delež v % 

Zast6.iOOQ/12.m9- 
Nominalna Realna 

KretfiB bančnemu sektorju 
Krediti nebančnemu sektorju 
-gospodarstvo 
• gospodinjstvo 
-država 
Vrednostni papirji 

X *v 

Skupaj akttva- 
Obveznosti do bančnega sekt 
Obveznosti do nebančnega sektorja 
-gospodarstvo 
-gostMdinjstvot 
-država 
Kapital in podrejene obveznosti 
Druga pasiva 
Skupaj pasiv*  ' 

252,615 
1,388,440 

777,134 
429,999 
124,719 
708,622 
337,923 

2,687,600 
309,002 

1,859,009 
395,257 

1,033,559 
208,773 
305,112 
214,477 

2.687.600 

9.4 
49.0 
27.3 
15.1 
4.5 

28.5 
13.1 
100 
10.7 
69.3 
15.0 
38.5 
7.8 

10.8 
9.2 
100 

293,165 
1,500,557 

857,452 
462,087 
118,563 
751,148 
382,766 

2,927,636 
322,469 

2,007,504 
398,781 

1,159,810 
215,150 
317,951 
279,711 

2.927,635 

9.6 
51.1 
28.8 
15.9 
4.3 

26.3 
13.0 
100 
11.2 
68.7 
13.9 
39.4 
7.2 

11.0 
9.1 
100 

16.1 
8.1 

10.4 
7.5 

-4.9 
6.0 

13.3 
8.9 
4.4 
8.0 
0.9 

12.2 
3.1 
4.2 

30.4 
8.9 

11.3 
3.6 
5.8 
3.0 

-8.9 
1.6 
8.6 
4.4 
0.1 
3.5 

-3.3 
7.6 

-1.2 
-0.1 
25.0 
4.4 

Vir Banka Slovenije. 

Realno znižanje vlog gospodarstva ter države v prvih šestih mesecih leta 2000 je glavni razlog za 
znižanje izvirnih sredstev, ki so upadli za 0,6 odstotne točke na 68,7% povprečne pasive. Neugoden 
trend gibanja vlog gospodarstva je vplival tudi na znižanje deleža v povprečni strukturi pasive (13,9% 
povprečne pasive), razvidno pa je, da gre predvsem za znižanje vlog v domači valuti, medtem ko so 
vloge v tuji valuti porasle. Glavni vir sredstev bank še naprej ostajajo sredstva gospodinjstev, ki rastejo 
hitreje od bilančne vsote, njihov delež v strukturi pa je porasel za skoraj odstotno točko na 39,4% 
povprečne pasive. Vloge države so v letošnjem letu iz meseca v mesec precej nihale, njihov delež v 
strukturi se je le malenkostno znižal, sicer pa je ročnost vlog ugodnejša, saj so se povečale predvsem 
vloge daljših ročnosti. 

Znižanje izvirnih sredstev so banke v precejšni meri nadomestile z zadolževanjem v okviru bančnega 
sektorja, glavnina povečanja pa izvira iz obveznosti do tujih bank. Del porasta v okviru tega segmenta 
predstavljajo črpani sindicirani krediti s strani bank v domači lasti, ostalo pa beležijo banke, ki so v 
popolni lasti tujih oseb. Zadolževanje v okviru centralne banke se od marca 2000 naprej, ko je bila 
zabeležena najvišja nominalna raven v višini 41,0 mlrd SIT zmanjšuje, po instrumentih centralne banke 
pa je v letošnjem letu bolj intenzivno posegalo le nekaj velikih bank, ki beležijo bilančno vsoto nad 100 
mlrd SIT. 

6 Podatki so nerevidirani. 
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Kljub temu, da je obseg skromen, je v letošnjem letu opaziti večjo aktivnost bank v delu zbiranja 
sredstev z izdanimi vrednostnimi papirji (predvsem dolgoročne imenske obveznice) kakor tudi v delu 
dodatnega kapitala v obliki podrejenih dolžniških instrumentov. 

Največji del v povprečni strukturi aktive predstavljajo krediti nebančnemu sektorju, katerih delež je v 
letošnjem letu porasel iz 49,0% na 51,1%. Tolikšno povečanje v strukturi naložb bank je predvsem 
posledica intenzivne rasti kreditov gospodarstvu (pri treh bankah nominalno znižanje), katerih 
koeficient rasti je konec junija 2000 višji od koeficienta rasti bilančne vsote sistema, delež pa se je 
povečal za 1,5 odstotne točke na 28,8% povprečne aktive. Umirjeno kreditiranje gospodinjstev iz druge 
polovice preteklega leta se nadaljuje tudi v letošnjem letu, aktivnost v tem delu pa je vseeno vplivala na 
okrepitev deleža v povprečni strukturi aktive (15,9%) na račun intenzivnejšega dolgoročnega 
kreditiranja. Opaznejše absolutno znižanje kreditov v okviru nebančnega sektorja je zabeleženo pri 
kreditih državi (kratkoročni del), katerih delež je upadel na 4,3% povprečne aktive. Najvišja stopnja 
rasti kreditiranja znotraj nebančnega sektorja je izkazana pri drugih finančnih organizacijah (21,2%), 
kljub temu pa ostaja njihov delež v strukturi relativno majhen (med 1,2% -1,4% aktive). 

Naložbe v vrednostne papirje v prvi polovici leta 2000 predstavljajo 26,3% povprečne aktive, kar je 
zaradi počasnejše rasti manj kot konec leta 1999 (znižanje deleža za 2,2%-ne točke). Glavnino 
portfelja vrednostnih papirjev predstavljajo blagajniški zapisi BS (nad 45%), kjer se nadaljuje trend iz 
preteklega leta pri upadanju tolarskih blagajniških zapisov Banke Slovenije, povečujejo pa se devizni 
blagajniški zapisi. Z malenkostno manjšim deležem so v strukturi portfelja vrednostnih papirjev 
zastopani državni vrednostni papirji (med 41,7% in 43,9%), pri katerih je v letošnjem letu prišlo do 
opaznejšega povečanja (rast 9,8%) in sicer v kratkoročnih delu na račun zakladnih menic (3, 6 in 12- 
mesečne zakladne menice), v delu dolgoročnih vrednostnih papirjev pa na račun obveznic za 
financiranje proračuna (3, 5 in 10-letne obveznice). Pri naložbah v ostale vrednostne papirje v 
letošnjem letu ni opaziti večjih aktivnosti, njihov delež v portfelju vrednostnih papirjev pa je nad 10%. 

Naložbe v bančni sektor so v letošnjem letu rasle hitreje v primerjavi z rastjo bilančne vsote sistema 
(16,1% oziroma 8,9%), kar je vplivalo na povečanje deleža v povprečni strukturi aktive (9,6%), skoraj 
celoten porast pa gre pripisati kratkoročno vezanim vlogam v tuji valuti. 

Tabela 12: Struktura ročnosti kreditov in vlog nebančnemu sektoiju 
31.03.2000 

Znesek Detet v % 
31.121999 

Znesek Detet v % 
Rast 6.00/12.99 

Nomin. Realno v mio SIT 
30.06.2000 

Znesek Detet v % 
Kratkoročni krediti 794,357 
Dolgoročni kredti 594,083 
Skupaj krediti 1,388,440 
Vpog ledne vtoge 648,265 
Kratkoročne vloge 1,055,074 
Dolgoročne vtoge 155,669 
Skupo] vloge 1,859,008 

57.2 
42.8 
100 

34.9 
56.7 
8.4 
100 

811,554 
622,021 

1,433,575 
654,805 

1,099,036 
172,923 

1,926,764 

56.6 
43.4 

100.0 
34.0 
57.0 

9.0 
100.0 

859,192 
641,364 

1,500,557 
699,423 

1,127,404 
180,677 

2,007,504 

57.3 
42.7 
100 

34.8 
56.2 
9.0 
100 

8.2 
8.0 
8.1 
7.9 
6.9 

16.1 
8.0 

3.7 
3.5 
3.6 
3.4 
2.5 

11.3 
3.5 

Vir Banka Slovenije. 

Ročnost virov sredstev nebančnega sektorja se je v šestih mesecih leta 2000 ugodno spremenila, kajti 
povečal se je delež dolgoročnih vlog ter vlog z ročnostjo nad 90 dni. V okviru porasta dolgoročnih vlog 
gre največji del pripisati vlogam prebivalstva, povečale pa so se tudi vloge gospodarstva, države ter 
drugih finančnih organizacij. Zaradi počasnejše rasti kratkoročnih vlog v primerjavi s celotnim 
nebančnim sektorjem, je njihov delež konec meseca junija 2000 nekoliko nižji kot ob koncu leta 1999, 
vendar se je ročnost virov znotraj opazovanega segmenta podaljšala (prebivalstvo) zaradi porasta vlog 
z dobo varčevanja nad 181 dni. Absolutno znižanje vlog konec junija 2000 primerjalno na december 
1999 je v okviru nebančnega sektorja opaziti pri kratkoročnih vlogah do 30 dni, glavnina zmanjšanja pa 
odpade na gospodarstvo, druge finančne organizacije ter državo. Na aktivni strani bistvenih sprememb 
glede ročnosti kreditov nebančnega sektorja v prvi polovici leta 2000 ni zaznati, preseganje 
dolgoročnih virov s kratkoročnimi je precej enakomerno in se giblje okoli tretjine. Znotraj posameznih 
sektorjev se ohranja trend iz preteklega leta in sicer je pri sektorju gospodarstva intenzivnejše 
kratkoročno kreditiranje, pri sektorju gospodinjstva pa je večje povpraševanje po dolgoročnih kreditih. 
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Tako aktiva kot tudi pasiva v tuji valuti sta v letošnjem letu naraščali precej hitreje kakor v domači 
valuti. Delež povprečne devizne pasive, ki se je v preteklem obdobju zniževal, je v letošnjem letu 
porasel na 31,9% povprečne pasive, absolutno največ pa so k temu prispevale vloge prebivalstva, 
sledijo vloge gospodarstva, v precej manjšem obsegu pa tudi vloge tujih oseb, bančnega sektorja ter 
podrejene obveznosti. Tudi delež povprečne devizne aktive se je v letošnjem letu povečal in sicer na 
30,8% povprečne aktive, porast pa gre v tem delu pripisati kratkoročno vezanim vlogam bančnega 
sektorja, sledijo naložbe v vrednostne papirje Banke Slovenije ter krediti gospodarstvu. 

Obseg sekundarne likvidnosti se je v prvi polovici leta 2000 gibal precej neenakomerno. Po izrazitem 
skoku v januarju in februarju 2000 na račun blagajniških zapisov Banke Slovenije (predvsem v tuji 
valuti) ter delno tudi na račun državnih obveznic v tuji valuti, je v aprilu in maju prišlo do zmanjšanja 
obsega zaradi upada naložb v papirje centralne banke. V juniju je sekundarna likvidnost v sistemu 
porasla na 405,5 mlrd SIT, saj so banke aktivneje usmerile svoja sredstva v blagajniške zapise ter 
državne obveznice v tuji valuti. V prvih šestih mesecih leta 2000 je sekundarna likvidnost porasla za 
30,6 mlrd SIT, delež sekundarne likvidnosti v bilančni vsoti pa seje gibal okoli 14%. 

Skladno s sklepom o obvezni uskladitvi rokov dospelosti naložb z roki dospelosti sredstev so banke v 
letošnjem polletju izpolnjevale predpisana razmerja. Razmerja vseh treh razredov so se v letošnjem 
letu v primerjavi z decembrom 1999 malenkostno izboljšala, povečanje pa je realizirano predvsem v 
okviru naložb prvega razreda (najbolj likvidne naložbe ter prosti BZ in državni vrednostni papirji). Tako 
znaša po stanju 30.06.2000 razmerje naložb prvega razreda 2,07, drugega 1,48 ter tretjega 1,24. 

V prvih štirih mesecih se je delež depozitov tridesetih največjih deponentov gibal okoli 51%, v maju 
2000 pa je porasel na 52,9%. Rast depozitov trideset največjih deponentov je bila v letošnjem letu 
skromna, saj je bil nivo iz decembra 1999 presežen šele v maju 2000, ko je bila realizirana stopnja rasti 
5,6%, medtem ko so vsi opazovani depoziti porasli za 3,4%. Delež vpoglednih depozitov v sistemu je 
pod 10% vseh največjih depozitov, skupaj z depoziti do 30 dni pa delež poraste na tretjino vseh 
opazovanih depozitov. Dobra polovica depozitov trideset največjih deponentov zapade v obdobju do 
90 dni, delež dolgoročnih depozitov pa je nad 20%. 

Bonitetna struktura kreditnega portfelja je bila po stanju 30.6.2000: A 88,2%, B 6,6%, C 2,2%, D 1,4% 
in E 1,6%. Letos se je zmanjšal delež A komitentov za 0,3% in povečal B v isti višini. Delež neizterljive 
aktive (D, E) glede na konec leta 1999 rahlo pada. Banke so oblikovale vse potrebne rezervacije glede 
na klasifikacijo. Pokritje dvomljivih in spornih terjatev z rezervacijami je stalno okrog 54%. Glede na 
konec prejšnjega leta se zmanjšuje število velikih izpostavljenosti (nad 10% kapitala). Konec junija jih 
je bilo 262 pri vseh bankah, vsota vseh velikih izpostavljenosti pa se je tudi zmanjšala in je znašala le 
169,3% kapitala (zakonska omejitev 800%). Vse banke spoštujejo omejitve glede največje dopustne 
izpostavljenosti do posameznega komitenta. 

Kapitalska ustreznost je bila 30.6.2000 13,6% in se je glede na marec znižala za 0,1 odstotne točke. 
To je posledica kapitalskih zahtev za valutnim tveganjem prilagojeno aktivo, ki so začele veljati s 
30.6.2000. 

Tabela 13: Izkaz uspeha bank ter deleži postavk izkaza uspeha v bruto dohodku 

v mio SIT 
1.-61999 1.42Ć06 

Znesek Delež v % Znesek Delež v % 
Rast200Cyi999~ 

Nomin. Realno 
Neto obresti 
Neto provizije 
Neto finančni posli 
Neto ostalo 
Bruto dohodek 
Operativni stroški 
-stroški dela 
Neto dohodek 
Neto rezervacije 
Rezultat pred obdavčitvijo 

44.092 
16.761 
3.054 

-1.282 
62.626 
41.420 
20.958 
21.205 
-7.776 
13.430 

70.4 
26,7 
4,9 

-2,0 
100 

66,1 
33.5 
33,9 
12,4 

21 

59.217 
18.280 
2.033 

-3.034 
76.497 
45.543 
22.645 
30.954 

-14.288 
16.666 

77.4 
23,9 

2,7 
-4.0 
100 

59.5 
29.6 
40.5 
18.7 

22 

34,3 
9,1 

-33,4 
136,7 

22,1 
10,0 
8,0 

46.0 
83,7 
24.1 

22.4 
-0,6 

-39,3 
115,7 
11,3 
0,2 

-1.5 
33,1 
67.5 
13,1 

Vir: Banka Slovenije. 

poročevalec, št. 86 42 28. september2000 



Dobiček vseh bank je v prvem polletju 2000 znašal 16,7 mlrd SIT (revalorizacijski saldo 19,2 mlrd SIT), 
kar je za 24,1% oz. 3,2 mlrd SIT več kot v enakem obdobju leta 1999. Razen treh manjših bank so v 
opazovanem obdobju vse banke realizirale pozitivni poslovni rezultat. Bruto dohodek v višini 76,5 mlrd 
SIT je v letošnjem polletju višji kar za 13,9 mlrd SIT oziroma 22,1%, k čemur je največ prispeval višji 
rezultat v delu neto obresti, kar pa je posledica precej višjih stopenj cen življenjskih potrebščin v 
polletju 2000 glede na enako primerjano obdobje leta 1999. Posledično se je povečal delež obrestnih 
prihodkov v celotnih prihodkih na 80,3%, obrestna marža pa se je v letu dni povzpela iz 4,0% na 4,6%. 
Slabši rezultat je v letošnjih mesecih izkazan v delu neto finančnih poslov, saj so banke zaradi 
neugodnih gibanj na kapitalskem trgu realizirale višje odhodke iz naslova vrednotenja vrednostnih 
papirjev. Razmerje med rastjo bruto dohodka in stroškov poslovanja ostaja še naprej ugodno, saj so se 
stroški v opazovanem obdobju povečevali precej počasneje kot bruto dohodek. Posledično se namenja 
v letošnjem letu manjši del bruto dohodka za pokrivanje operativnih stroškov, pri tem pa velja poudariti, 
da se je razmerje operativnih stroškov na povprečno aktivo sicer v letu dni znižal iz 3,4% na 3,3%, 
vendar je ugodnejši kazalec predvsem posledica višje rasti povprečne aktive kot operativnih stroškov. 
V primerjavi s polletjem 1999 so banke v letu 2000 oblikovale za 6.512 mio SIT več neto rezervacij, za 
katere so porabile 18,7% bruto dohodka. Donos na povprečno aktivo in kapital je v letošnjem polletju 
višji kot v enakem primerjanem obdobju leta 1999. Poleg treh bank z izkazano izgubo beleži 
podpovprečen donos na aktivo (pod 1,2%) še 11 bank, sicer pa se kazalec med posameznimi bankami 
giblje med 0,3%-3,0%. 

Tabela 14: Nekateri kazalci poslovanja bank 

1.-6.1999 1.-12.1999 1.-6.2000 

Donos na povprečno aktivo (ROA) 1,1 0,8 1,2 
Donos na povprečni kapital (ROE) 10,9 7,8 12,2 
Neto obrestna marža 4,0 4,0 4,6 
Operativni strožki / Povprečno aktivo 3,4 3^4 3.3 

Vir: Banka Slovenije. 

Poslovanje hranilnic 

Bilančna vsota vseh hranilnic je po stanju na dan 30.06.2000 znašala 12,0 mlrd SIT, kar predstavlja v 
primerjavi s stanjem konec leta 1999 8,8 odstotni nominalni porast oziroma povečanje za 969 mio SIT7 

Tržni delež hranilnic v celotnem bančnem sektorju še vedno ostaja skromen (0,4%), največji dve 
hranilnici pa zavzemata 55,4% tržni delež v skupni bilančni vsoti hranilnic. 

Primerjava strukture virov sredstev z letom 1999 kaže, da se je delež vlog gospodinjstev povzpel na 
26,2% povprečne pasive in tako zopet predstavlja najpomembnejši vir sredstev, delež vlog 
gospodarstva, ki so v letu 1999 intenzivno rasle, se je v letošnjem polletju malenkostno znižal na 
21,4%, medtem ko ostaja delež bančnega sektorja relativno nespremenjen (9,7% povprečne pasive). 
Kot pomemben vir sredstev se pri hranilnicah pojavljajo tudi neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom, 
katerih delež v pasivi se giblje nad 19%. 

Na strani naložb so hranilnice v šestih mesecih leta 2000 intenzivno kreditirale sektor gospodinjstva 
(rast 22,4%), zaradi česar se je delež v povprečni strukturi aktive povzpel na 73%. Trend upadanja 
naložb bančnemu sektorju in gospodarstvu iz leta 1999 se nadaljuje tudi v letošnjem letu, njuni deleži v 
povprečni strukturi aktive so pod 10%. Delež naložb v vrednostne papirje je v strukturi povprečne 
aktive hranilnic relativno majhen, v letošnjem polletju pa se je še znižal na 2%. Dve hranilnici sta 
intenzivneje usmerjale svoja sredstva v državne vrednostne papirje, medtem ko so se naložbe v 
vrednostne papirje centralne banke zmanjšale. 

Na strani zbranih sredstev je prišlo do izboljšanja ročnostne strukture vlog nebančnega sektorja; 
zmanjšanje deleža kratkoročnih vlog (72,6%) se je prelito v povečanje deleža dolgoročnih vlog na 
23,2% vseh vlog nebančnega sektorja. Zaradi intenzivnega dolgoročnega kreditiranja gospodinjstev pa 

7 Po stanju 30.06.2000 je delovalo 6 hranilnic. Najmanjša hranilnica je izločena iz podatkov, ker je vse bančne 
posle 30.04.2000 prenesla na eno od bank, 30.06.2000 pa je sprejela sklep o začetku postopka redne 
(prostovoljne) likvidacije, ki mora biti vpisan še na sodišču. 
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se je na strani naložb delež dolgoročnih kreditov povzpel na dobro polovico vseh naložb nebančnemu 
sektorju. 

Obseg sekundarne likvidnosti hranilnic je konec junija 2000 znašal 133 mio SIT oziroma 1,1% bilančne 
vsote in se je v primerjavi s koncem leta 1999 zmanjšal za 31 mio SIT zaradi zmanjšanja naložb v 
vrednostne papirje centralne banke. 

V prvi polovici leta 2000 so vse hranilnice poslovale z dobičkom ter skupaj ustvarile za 99,8 mio SIT 
dobička, kar je za 32% manj kot v enakem lanskem obdobju. Za razliko od bank so neto obresti pri 
hranilnicah v letu 2000 celo nominalno manjše kot leto poprej, ugodnejši pa je rezultat pri neto 
provizijah (provizije od kreditnih poslov). V nasprotju z letom poprej pa so hranilnice v letošnjem letu 
oblikovale dodatne rezervacije (31 mio SIT), za kar so namenile 7,9% svojega bruto dohodka. 
Počasnejša rast operativnih stroškov v primerjavi s povprečno aktivo je vplivala na doseženo 
ugodnejše razmerje (letno znižanje iz 5,0% na 4,5%). Pri obrestni marži se nadaljuje trend zniževanja 
in sicer v letu dni iz 5,4% na 4,4%. Donos na povprečno aktivo ostaja z 1,7% na ravni leta 1999. 

3.3. Neposredni pregledi bank in hranilnic 

V prvi polovici leta 2000 so inšpektorji Banke Slovenije opravili 4 celovite preglede, od tega 3 banke in 
1 hranilnico ter 12 delnih pregledov, od tega 10 pregledov bank in 2 pregleda hranilnic. 

Tudi v prvi polovici leta 2000 se je nadaljevalo sodelovanje z Agencijo za trg vrednostnih papirjev in 
Tržnim inšpektoratom Republike Slovenije. Inšpektorji Banke Slovenije so skupaj z inšpektorji Agencije 
za trg vrednostnih papirjev opravili pregled v 3 bankah (pregledane so bile povezane osebe), štirje 
pregledi pa so bili opravljeni skupaj z inšpektorji Tržnega inšpektorata Republike Slovenije (pregledi 
družb, za katere je obstajal sum, da se ukvarjajo z dejavnostjo, za katero nimajo ustreznega dovoljenja 
Banke Slovenije). 

Prvič je bil v letu 2000 opravljen skupen nadzor hčerinske banke največje slovenske banke v ZDA z 
State of New York Banking Department in Federal Deposit Insurance Corporation. 

V skladu s sprejetim strateškim planom Nadzora bančnega poslovanja je bilo največ pregledov delnih 
oziroma pregledov določenega področja, s čimer je dana možnost poglobljenih pregledov področij, kjer 
je tveganje večje ali za katera v Banki Slovenije ni dovolj ustreznih podatkov. 

Ker je kreditno tveganje največje tveganje v slovenskih bankah in hranilnicah, je poudarek pri pregledih 
na pregledu ustrezne razvrstitve bilančnih in zunajbilančnih terjatev. Posebna pozornost je bila 
posvečena konsolidiranemu nadzoru - pregledu banke in z njo povezanih oseb. Inšpektorji Banke 
Slovenije so analizirali finančne izkaze povezanih oseb, politiko banke (sedanjo in bodočo) do 
povezanih oseb, kvaliteto njihove aktive - naložb, vodenje in odnose z banko in tveganja v poslovanju. 
Na tej osnovi so inšpektorji ugotavljali, ali so oblikovane rezervacije in popravki vrednosti za 
izpostavljenost banke (krediti, kapitalske naložbe) do povezanih oseb ustrezne. 

Inšpektorji so sodelovali tudi v strokovni komisiji BS, ki je pregledovala usposobljenost bank glede 
izpolnjevanja kriterijev za prenos plačilnega prometa pravnih oseb iz Agencije za plačilni promet v 
banke. 

Celovite kontrole v bankah in hranilnicah so obsegale predvsem: 

- pregled kreditnega portfelja in portfelja vrednostnih papirjev, 
- preverjanje izračuna kapitalske ustreznosti, 
- ustreznost upravljanja s tveganji, 
- ugotavljanje profitabilnosti banke, 
- likvidnost banke in depozitno poslovanje, 
- presojanje primernosti in učinkovitosti notranjega kontrolnega sistema, 
- kapitalske naložbe in osnovna sredstva, 
- upravljanje banke in delovanje službe notranje revizije, 
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- kontrolo področja informacijske tehnologije (v letu 2000 s poudarkom na pripravljenosti na leto 
2000) itd. 

Pri delnih pregledih je bil poudarek na naslednjih področjih: 
- kreditnem portfelju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in prebivalstva, 
- portfelju vrednostnih papirjev, 
- vodenju banke in delu notranje revizije, 
- povezanih osebah, 
- pravilnosti izkazovanja računovodskih podatkov, 
- informacijski tehnologiji, 
- obvezni rezervi8 itd. 

8 Za tovrstno kontrolo je bila imenovana posebna strokovna skupina. 
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4. NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI BANKE SLOVENIJE ZA PRVO 
POLLETJE 2000 

Izkaz uspeha 

za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2000 (v mio SIT) 

Pojasnila 01.01.- 01.01.- 
  30.06.2000 30.06.1999 
Prihodki poslovanja: 
Prihodki od finančnih sredstev 
Neto tečajne razlike 

Skupni prihodki od finančnih sredstev 
Odhodki od servisiranih obveznosti 
Čisti prihodek od finančnih sredstev 
Drugi prihodki 
Drugi odhodki 

Skupni prihodki poslovanja 
Stroški poslovanja 
Popravki vrednosti in rezervacije 
Presežek / primanjkljaj prihodkov nad odhodki 

12.679 11.400 
20.187 26.991 

1 32.865 38.391 
2 8.630 9.629 

24.235 28.762 
3 341 453 
4 190 169 

24.386 29.047 
5 1.680 1.570 

22.707 27.477 

Izkaz uspeha (brez tečajnih razlik) 

za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2000 (v mio SIT) 

01.01.- £1.01.- 
30.06.2000 30.06.1999 

Prihodki od finančnih sredstev 12.679 11.400 
Odhodki od servisiranih obveznosti 8.630 9.629 

Čisti prihodek od finančnih sredstev 4.049 1.771 
Drugi prihodki 341 453 
Drugi odhodki 190 169 

Skupni prihodki poslovanja 4.200 2.055 
Stroški poslovanja 1.680 1.570 
Popravki vrednosti in rezervacije 
Presežek prihodkov nad odhodki 2.520 486 

Bilanca stanja 

na dan 30. junij 2000 (v mio SIT) 

Aktiva 
Finančna sredstva 
Osnovna sredstva 
Skupna aktiva 
Pasiva 
Servisirane obveznosti 
Bankovci v obtoku 
Sredstva za proračun Republike Slovenije 
Skupna obveznosti 
Rezerve 
Skupna pasiva 

Pojasnila 30.06.2000 31.12.1999 

733.383 
2.816 

736.199 

672.404 
2.914 

675.318 

10 

495.715 
128.271 

623.987 
112.212 
736.199 

443.106 
142.489 

• 240 
585.834 

89.484 
675.318 

poročevalec, št. 86 46 28. september2000 

i 



Pojasnila k računovodskim izkazom 

1 Prihodki od finančnih sredstev  
01.01.- 

30.06.200f l 
mio SIT 

Prihodki od sredstev v tuji valuti 
Obresti od vpoglednih in vezanih vlog 
Neto prihodki od tržnih vrednostnih papirjev 
Obresti od vlog pri MDS 
Neto tečajne razlike 
Skupaj 
Prihodki od sredstev v tolarjih 
Obresti od posojil bankam 
Obresti od posojil Republiki Sloveniji 
Skupaj 

Skupaj prihodki od finančnih sredstev 

.'1.976 
7.144 

399 
20.187 
31.707 

1.159 

1.159 

32.865 

01.01.- 
30.06.1999 

mio SIT 

3.985 
6.441 

144 
26.991 
37.560 

831 

831 

38.391 

Odhodki od servisiranih obveznosti 
01.01.- 

30.06.2000 
01.01.- 

30.06.1999 
mio SIT mio SIT 

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

Skupni odhodki od servisiranih obveznosti 

767 
6.326 
7.093 

321 
34 

1.181 
1.537 

8.630 

519 
4.821 
5.340 

305 
57 

3.927 
4.289 

9.629 

3 Drugi prihodki 

Provizije 
Drugo 
Skupaj 

01.01.- 
30.06.2000 

mio SIT 

01.01.- 
30.06.1999 

mio SIT 
291 

50 
341 

389 
64 

453 

4 Drugi odhodki 

Provizije za bančne storitve 
Skupaj 

01.01.- 
30.06.2000 

mio SIT 

01.01.- 
30.06.1999 

mio SIT 
190 
190 

169 
169 
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5 Stroški poslovanja _____  
01.01.- 01.01,- 

30.06.2000 30.06.1999 
     mio SIT mio SIT 
Stroški dela 868 846 
Materialni stroški 542 548 
Stroški tiskanja denarja 259 154 
Ostalo 11 21 
Skupaj 1.680 1.570 

6 Finančna sredstva 
30.06.2000 31.12.1999 

Finančna sredstva v tuji valuti 
Gotovina in vloge 
Tržni vrednostni papiiji 
Terjatve do proračuna Republike Slovenije 
Mednarodni denarni sklad 
Obračunane obresti in ostalo 
Skupaj 

Finančna sredstva v tolarjih 
Terjatev do Sklada Rep. Slovenije za sukcesijo 
Posojila bankam 
Obračunane obresti in ostalo 
Skupaj 

Celotna finančna sredstva 

mio SIT 

212.420 
450.989 

7.662 
21.333 

6.619 
699.023 

8.650 
24.563 

1.147 
34.360 

733.383 

mio SIT 

181.102 
423.983 

7.260 
21.490 

7.115 
640.948 

8.650 
22.180 

626 
31.456 

672.404 

Finančna sredstva na dan 30. junij 2000, analiziran, a v valutah, bodo dospela v naslednjih obdobjih 
(v mio SIT):  

SIT EUR' USD Ostalo Skupaj 
Do 1 meseca 
1 do 3 mesece 
3 do 12 mesecev 
1 leto in več 
30. junij 2000 
31. december 1999 

24.603 
181 
576 

9.001 
34.360 
31.456 

217 .038 
18. 298 
M.S'12 

204.2; 90 
498.53 8 
408.46a I 

28.345 
6.302 

19.580 
95.814 

150.041 
167.676 

2.402 
4.277 
3.691 

40.074 
50.443 
64.809 

272.386 
29.057 
82.760 

349.179 
733.383 
672.404 

* Opomba: V podatkih, ki se nanašajo na EUR. so vključene tudi valute ' drlav članic Evropske monetarne unije. 

Osnovna sredstva 
Zemji'ščain Računalniki 

zgra dbe In oprema 
mio i SIT mio SIT 

Skupaj 
mio SIT 

Nabavna ali ocenjena vrednost 
31. december 1999 
Nabave 
Prodaje 
30. junij 2000 
Odpisana vrednost 
31. december 1999 
Prodaje 
Strošek amortizacije 
30. junij 2000 
Neodpisana vrednost 
30. junij 2000 
31. december 1999 

2'.641 
13 

2.6. 54 

550 

10 
566 

2.089 
2.085 

2.118 
72 
46 

2.143 

1.289 
45 

172 
1.416 

728 
828 

4.759 
85 
46 

4.797 

1.846 
45 

181 
1.981 

2.816 
2.914 

poročevalec, št. 86 48 28. september2000 



8 Servisirane obveznosti 
30.06.2000 31.12.1999 

mio SIT mio SIT 
Obveznosti v tuji valuti 
Vpogledne vloge 
Dodeljene SDR 
Mednarodne finančne organizacije 
Blagajniški zapisi Banke Slovenije 
Obračunane obresti in ostalo 
Skupaj 

Obveznosti v tolarjih 
Vpogledne vloge 
Blagajniški zapisi Banke Slovenije 
Vloge proračuna Republike Slovenije 
Obračunane obresti in ostalo 
Skupaj 

Celotne servisirane obveznosti 

59.659 
7.346 

58 
335.542 

63 
402.668 

76.007 
7.772 
3.686 
5.583 

93.048 

495.715 

23.990 
6.868 

58 
312.009 

122 
343.048 

65.167 
27.101 

2.303 
5.487 

100.058 

443.106 

Servisirane obveznosti na dan 30. junij 2000, analizirane v valutah, bodo dospele v naslednjih obdobjih 
(v mio SIT):   

SIT EUR* USD Ostalo Skupaj 
Do 1 meseca 
1 do 3 mesecev 
3 do 12 mesecev 
1 leto in več 

30. junij 2000 

31. december 1999 

80.740 
5.397 
2.559 
4.352 

93.048 

100.058 

147.044 
158.122 
37.009 

342.175 

284.061 

25.528 
23.181 
4.126 

58 

52.894 

51.976 

253 

7.346 

7.600 

7.010 

253.566 
186.699 
43.694 
11.756 

495.715 

443.106 
* Opomba: V podatkih, ki se nanašajo na EUR, so vključene tudi valute držav članic Evropske monetarne unije. 

9 Bankovci v obtoku 
30.06.2000 

mio SIT 
31.12.1999 

mio SIT 
SIT 
SIT 
SIT 
SIT 
SIT 
SIT 
SIT 
SIT 
SIT 
Skupaj 
Tolarski kuponi 
Skupaj 

10 
20 
50 

100 
200 
500 

1.000 
5.000 

10.000 

295 
316 
476 

1.301 
1.175 
1.723 

13.111 
41.657 
67.811 

127.865 
407 

128.271 

301 
300 
455 

1.295 
1.096 
1.651 

16.160 
48.233 
72.590 

142.082 
407 

142.489 
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10 Rezerve 
30.06.2000 31.12.1999 

mio SIT mio SIT 

Rezerve za tečajne razlike 
Splošne rezerve 
Valorizacijske rezerve 
Sklad skupne porabe 
Neto tečajne razlike tekočega leta 
Presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta 
Skupaj rezerve 

81.126 
6.627 
1.115 

638 
20.187 

2.520 
112.212 

81.126 
6.627 
1.115 

616 

89.484 

11 Izkaz uspeha v primerjavi s finančnim načrtom (brez tečajnih razlik)  
Realizirano Finančni načrt Indeks Finančni načrt Indeks 

l-VI/2000 2000 (6/12) 2000 
(1)  (2) (1:2) (3) (1:3) 

mio SIT mio SIT mio SIT 

Prihodki od sredstev v tuji valuti 
Prihodki od sredstev v tolarjih 

Skupni prihodki od finančnih sredstev 

Odhodki od obveznosti v tuji valuti 
Odhodki od obveznosti v tolarjih 

Skupni odhodki od servisiranih 
obveznosti 

Čisti prihodek iz finančnih sredstev 

Provizije 
Ostalo 

Skupni drugi prihodki 

Provizije za bančne storitve 
Skupni drugi odhodki 

Skupni prihodki poslovanja 

Stroški deia 
Materialni stroški 
Stroški tiskanja denarja 
Ostalo 

Skupni stroški poslovanja 

Presežek prihodkov nad odhodki 

11.520 
1.159 

12.679 

7.093 
1.537 
8.630 

4.049 

291 
50 

341 

190 
190 

4.200 

868 
542 
259 

11 
1.680 

2.520 

9.844 
1.110 

10.954 

6.535 
1.378 
7.913 

3.041 

547 
108 
654 

162 
162 

3.534 

980 
665 
137 
64 

1.845 

1.689 

117 
104 
116 

109 
112 
109 

133 

53 
46 
52 

118 
118 

119 

89 
82 

190 
16 
91 

149 

19.688 
2.221 

21.909 

13.070 
2.755 

15.826 

6.083 

1.094 
215 

1.309 

323 
323 

7.069 

1.959 
1.330 

273 
128 

3.690 

3.379 

59 
52 
58 

54 
56 
55 

67 

27 
23 
26 

59 
59 

59 

44 
41 
95 

8 
46 

75 
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5. POMEMBNEJŠI UKREPI V LETU 2000 

5.1. Pomembnejši ukrepi denarne politike v prvem polletju 2000 

Januar Lombardno posojilo 
4. januarja je Banka Slovenije znižala odstotek črpanja interventnega lombardnega 
posojila s 5,0% na 2,5% zastavljenih vrednostnih papirjev; višji odstotek je veljal od 
27.12.1999. 

Začasni odkup/prodaja deviz z obveznim povratnim odkupom/prodajo čez dva 
meseca 
Banka Slovenije je v obdobju od januarja do marca tedensko zviševala pogojevana tečaja 
iz ponudb za začasni odkup/prodajo deviz z obveznim povratnim odkupom/prodajo čez 
dva meseca. 

Likvidnostno posojilo prek noči 
BS je bila 28. in 31. januarja prisotna na večernem medbančnem trgu z likvidnostnim 
posojilom prek noči po obrestni meri 7,5% letno. 

Februar Dvodelni blagajniški zapisi Banke Slovenije 
Banka Slovenije je 16.02. ustavila prodajo 1. serije 12. emisije dvodelnih BZ z zapadlostjo 
16.03.2000. 

Začasni odkup BZ v tujem denarju z obveznim povratnim odkupom 
Izklicna obrestna mera začasnega odkupa je bil povišana s 7,8% na 8,0%. 

Likvidnostno posojilo prek noči 
BS je bila 28. in 29. februarja prisotna na večernem medbančnem trgu z likvidnostnim 
posojilom prek noči po obrestni meri 7,7% letno. 

Marec Prodaja deviz za vpis BZ v tujem denarju 
S postopnim zniževanjem pribitka nad prodajnim tečajem Banke Slovenije (z 0,68% na 
0,51%) je Banka Slovenije zadrževala rast tečaja za prodajo deviz za vpis blagajniških 
zapisov v tujem denarju. 

Blagajniški zapisi z nakupnim bonom 
Od 1. marca dalje investitorji niso mogli več s popustom na podlagi delov nakupnega 
kupona vpisovati blagajniških zapisov po 500.000 tolarjev ali blagajniških zapisov v tujem 
denarju. 

Začasni odkup BZ v tujem denarju z obveznim povratnim odkupom 
Izklicna obrestna mera začasnega odkupa je bila povišana z 8,0% na 8,5%. 

Tolarski blagajniški zapisi 
Banka Slovenije je povišala obrestno mero za 60-dnevni blagajniški zapis s 7,5 na 8,0%, 
za 2-dnevni z 1,7% na 2,0% in za 12-dnevni s 3,8% na 4,0% (posojilo na njegovi podlagi 
se je podražilo s 5,7% na 7,0%). Ob tem je možnost vpisa 2-dnevnega blagajniškega 
zapisa ponudila tudi hranilnicam ter prenehala izdajati 28-dnevne blagajniške zapise. 

Likvidnostno posojilo prek noči 
BS je bila 30. in 31. marca prisotna na večernem medbančnem trgu z likvidnostnim 
posojilom prek noči po obrestni meri 7,7% letno. 

April Tolarski blagajniški zapisi 
3. aprila je Banka Slovenije ukinila blagajniške zapise z ročnostjo 7, 14 in 30 dni. 

Prodaja deviz za vpis blagajniških zapisov v tujem denarju in začasna prodaja deviz 
Ukinjena je bila prodaja deviz za vpis 120-dnevnih BZ v tujem denarju, bankam pa je bila 
ponujena možnost začasnega nakupa deviz pri Banki Slovenije za dva tedna. 
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Pogodba o sodelovanju pri posegih na trgu tujega denarja 
S sporazumno prekinitvijo stare pogodbe o sodelovanju pri posegih na trgih tujega 
denarja je Banka Slovenije umaknila ponudbi za dvomesečni začasni odkup in prodajo 
deviz. Z istim dnem je začela veljati nova pogodba, ki jo je podpisalo 22 bank Na podlagi 
te pogodbe je Banka Slovenije pogodbenim bankam posredovala dve ponudbi, za začasni 
odkup oziroma prodajo deviz z obveznim povratnim odkupom oziroma prodajo čez 7 dni, 
oboje po obrestni meri 1%. 

Blagajniški zapisi v tujem denarju 
Od 25. aprila nebančne pravne osebe ne morejo več vpisovati blagajniških zapisov v 
tujem denarju. Banka Slovenije je s tem, po ukinitvi dvodelnih blagajniških zapisov in 
blagajniških zapisov z nakupnim bonom, ukinila še zadnji instrument, namenjen nebančni 
javnosti. 

Lombardno posojilo 
17. aprila je BS za daljše obdobje zvišala odstotek črpanja interventnega lombardnega 
posojila z 2,5% na 5,0% zastavljenih vrednostnih papirjev. 

Maj Začasni odkup blagajniških zapisov v tujem denarju 
25. maja je bila povečana obrestna mera začasnega odkupa za 28 dni z 8,5% na 9,0%. 
Konec maja pa je Banka Slovenije pričela bankam dnevno ponujati tudi 7-dnevni začasni 
odkup blagajniških zapisov v tujem denarju z enakim načinom dražbe in izklicno obrestno 
mero kot pri 28-dnevnem začasnem odkupu. 

BZ v apoenih po 500.000 SIT 
25. maja je zapadla v plačilo 14. izdaje blagajniškega zapisa v apoenih po 500.000 SIT. 

Posebno likvidnostno posojilo s sodelovanjem bank 
Banka Slovenije in večje banke so konec maja petič obnovile enoletni pogodbeni odnos 
za dajanje likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank. Banke bodo za pripravljenost prejele 
nadomestilo v višini 1,5% zneska pripravljenosti. 

Likvidnostno posojilo prek noči 
30. in 31. maja je bila BS prisotna na večernem denarnem trgu z likvidnostnim posojilom 
čez noč po obrestni meri 8,2%. 

Junij Splošna eskontna mera in lombardna mera Banke Slovenije 
S 1. junijem je Banka Slovenije zvišala eskontno mero na 9% (prej 8%) in lombardno 
obrestno mero na 10% (prej 9%). Zvišanje je vplivalo tudi na povečanje zamudne 
obrestne mere. 

Likvidnostno posojilo prek noči 
Med 28. in 30. junijem je bila BS prisotna na večernem denarnem trgu z likvidnostnim 
posojilom čez noč. Obrestna mera je bila 8,2% letno. 
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5.2. Podzakonski akti Nadzora bančnega poslovanja 

Januar Navodilo za izvajanje sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic - 
z metodologijo za izračun kazalcev. 

Junij Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati banka oziroma 
hranilnica za opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev ter o določitvi 
dokumentacije, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali bo družba sposobna opravljati 
dejavnosti, na katere se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja 

Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi dokumentacije, na podlagi katere ;e mogoče ugotoviti, 
ali je podružnica tuje banke sposobna opravljati storitve, na katere se nanaša zahteva tuje 
banke za izdajo dovoljenja za njeno ustanovitev 

Julij Sklep o sistemu zajamčenih vlog 
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Obrazložitev 

PROUČITVE VARIANT POTEKA 

AVTOCESTE NA ODSEKU ČRNIVEC 

(PERAČICA) - PODTABOR 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 350-14/98-5 
Ljubljana, 17.08.2000 

Vlada Republike Slovenije se je na 12. seji dne 17.8.2000 
seznanila z: 

- OBRAZLOŽITVIJO PROUČITVE VARIANT POTEKA 
AVTOCESTE NA ODSEKU ČRNIVEC (PERAČICA) - 
PODTABOR, 

ki jo pošilja v predhodno obravnavo na podlagi četrte alinee 
drugega odstavka 45. a člena Zakona o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 
29/86,43/98 ter Uradni list RS, št. 26/90,18/93,47/93, 71/93 in 
44/97). 

Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogom najustreznejše 
variante v koridorju obstoječe hitre ceste, to je predorska 
varianta (varianta 3). 

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 delonih 
teles sodelovali: 

- dr. Andrej UMEK, minister za okolje in prostor, 
- Niko JURCA, državni sekretar v Ministrstvu za okolje in 

prostor, 
- Jože NOVAK, direktor Urada Republike Slovenije za 

prostorske planiranje. 

dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Gradivo z grafičnimi prilogami je na 
vpogled pri strokovni službi Odbora 
Državnega zbora Republike Slovenije za 
infrastrukturo in okolje. 
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9 
Republika Slovenija 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
URAD RS ZA PROSTORSKO PLANIRANJE 

Dunajska 47,1000 Ljubljana, Slovenija 
Telefon: (01) 478 70 14. Telefaks: (01) 478 70 10 

Štev.: 352-21-12/00 
Datum: 28.07.2000 
fUe:obrizložitevPer»£ic*-Podt*bor 

OBRAZLOŽITEV 

PROUČITVE VARIANT POTEKA AVTOCESTE NA ODSEKU ČRNIVEC 
(PERAČICA) - PODTABOR 

1. PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA 

Zakon o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97) v prvem 
odstavku 45.a Člena določa, da se priprava lokacijskega načrta prične na podlagi 
utemeljenega in dokumentiranega predloga ministra, v čigar delovno področje spada 
avtocesta, v drugem odstavku 45 .a člena pa določa, da na podlagi predloga iz prvega 
odstavka minister pristojen za prostor določi program priprave lokacijskega načrta. V 
skladu s četrto alineo drugega odstavka 45.a člena je določeno, da mora izdelovalec 
lokacijskega načrta izdelati in preučiti variante poteke avtoceste, Vlada RS pa jih 
predloži Državnemu zboru RS v predhodno obravnavo. 

Minister za promet in zveze je dne 11.12.1997 podal utemeljen in dokumentiran predlog 
za pripravo lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Črnivec (Peračica) - Podtabor. 
Na podlagi predloga ministra za promet in zveze je minister za okolje in prostor dne 
20.09.1998 določil "Program priprave lokacijskega načrta za avtocesto na odseku 
Črnivec (Peračica) - Podtabor" in 09.02.2000 spremembo "Programa priprave 
lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Črnivec (Peračica) - Podtabor". 

2. POSTOPEK PRIPRAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA 

2.0. Uvod 

Avtocestni odsek Črnivec (Peračica) - Podtabor kot del Gorenjskega kraka avtoceste od 
Ljubljane (Kozaije) do predora Karavanke je nadaljevanje karavanške avtoceste A-ll, 
ki se začenja v avtocestnem vozlišču pri Beljaku in se konča na meji med Avstrijo in 
Slovenijo v karavanškem predoru. Odsek dolžine 2.435 m, se na severozahodu navezuje 
na odsek Vrba - Črnivec, kjer je prostorska dokumentacija še v pripravi, in na vzhodu na 
sprejet lokacijski načrt Podtabor - Naklo (Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na 
odseku Podtabor - Naklo, Ur. list RS, št. 35/96). 

Dunajska 47 E-po5ta: angelca.kunsicegov.sl 
1001 Ljubljana E-poSro: Angelco KunSic/URSPP/MOP/GOVgsvN 
P.P. 653 Telefon: 478 7032, Telefax; 478 7044 
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2.1. Opredelitev naloge 

V predlogu ministra za promet in zveze je bila dana pobuda za izdelavo lokacijskega 
načrta za avtocesto na odseku Črnivec (Peračica) - Podtabor, na osnovi idejne študije 
avtoceste Al na odseku med Peračico in Podtaborom, ki jo je izdelal PNZ Ljubljana, št. 
projekta 12-594, 14-126, junij 1996, ter na osnovi ekonomske primeijave variant na 
odseku Peračica - Podtabor, ki jo je izdelal PNZ Ljubljana, december 1996. 

Na podlagi izdelanih študij ter predhodnih dogovorov in usklajevanj sta bili predlagani 
dve varianti možnih rešitev prehoda avtoceste na območju Ljubnega in sicer: 

1. Varianta z vkopom za oba smerna pasova AC 
2. Varianta s predorom za severni smerni pas AC 

Varianta poteka trase avtoceste na območju Ljubnega je v veliki meri odvisna od 
geološke sestave Ljubenskega hriba in stabilnostnih pogojev (medsebojni odmik tras, 
nagib pobočij). Iz tega razloga je bilo v študijo vključeno geotehnično vrednotenje 
pogojev izvedbe obravnavanih variant prečkanja grebena pri Ljubnem (Geološki zavod 
Ljubljana - Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko). 

Na pobudo strokovnjakov s področja geologije, geomehanike in konstruktive je bila 
izdelana dodatna varianta , ki obravnava prehod grebena Ljubno z vkopom in opornimi 
zidovi. V postopku priprave lokacijskega načrta je bila izdelana "Primerjalna študija 
poteka tras AC na odseku Peračica - Podtabor" (Domplan d.d. Kranj, november 1999), 
v kateri so obravnavane in podrobneje primerjane variante: 

'M Zf ■ ■ y i i" 'v< . . . jOCiV*. 

1. Varianta z vkopom za oba smerna pasova avtoceste 
2. Varianta z vkopom in opornimi zidovi za oba smerna pasova avtoceste 
3. Varianta s predorom za severni smerni pas avtoceste 

Vse variante predmetnega odseka avtoceste za svoj potek izkoristijo traso sedanje hitre 
ceste (za južni smerni pas), dodatni pas pa je na ustrezni oddaljenosti predviden na 
severni strani obstoječe hitre ceste. 

V prvi gradbeni fazi se do izteka življenjske dobe ohranijo obstoječi objekti hitre ceste, 
v drugi fazi pa se nadomestijo z novimi viadukti Peračica, Ljubno in Lešnica, v trasi 
sedanje ceste. 

Razlike v variantah so v načinu gradbene izvedbe v območju Peračice in Ljubnega. V 
trasi nove polovice avtoceste bodo zgrajeni naslednji objekti: 

- viadukt Peračica (dolžina 370 m) 
- viadukt Ljubno (dolžina 105 m - vkopna varianta/334 m - varianta s predorom) 
- viadukt Lešnica (dolžina 185 m) 
- predor dolžine 273 m (samo v varianti s predorom) 

Pri vseh treh variantah je na mestu obstoječega podvoza poljske poti na Ljubenskem 
polju predvidena deviacija poljske poti s podvozom pod avtocestno severno polovico 
trase s podaljšanjem obstoječega podvoza na južni polovici avtoceste. 
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2.2. Skladnost s prostorskimi sestavinami veljavnih planskih aktov 

Preučevane variante poteka avtoceste so skladne z republiškimi prostorskimi planskimi 
akti, ki so bili sprejeti z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 72/95, 
11/99). 
Preučeni variantni poteki avtoceste potekajo po prostoru občin Radovljica in Naklo. Vsi 
variantni poteki avtoceste zahtevajo v določenem obsegu spremembe in dopolnitve 
prostorskih sestavin veljavnih planskih aktov Občine Radovljica in Naklo: 
• dolgoročnega plana Občine Radovljica za obdobje 1986 - 2000 (Uradni vestnik 

Gorenjske, št. 2/86, 23/88, 9/89,4/90,18/97,15/98, 32/98, 21/99, 37/99); 
• dolgoročnega plana Občine Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/86, 16/88, 23/88, 

38/96, 5/97, 23/98 in Ur. list RS, št. 20/91, 55/92); 
• srednjeročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986 - 1990 (Uradni 

vestnik Gorenjske, št. 8/86, 15/87, 15/88, 9/89, 2/90, 4/90, 18/97, 15/98, 32/98, 
21/99, 37/99 in Uradni list RS, št. 26/91,1/93,4/94, 37/94, 48/94, 79/94, 5/95); 

• srednjeročnega družbenega plana Občine Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/86, 
13/88, 3/89, 38/96, 5/97, 23/98 in Ur. list RS, št. 41/92, 50/92, 55/92, 43/93, 70/94); 

2.3. Izdelava primerjave variantnih potekov avtoceste na odseku Peračica - 
Podtabor 

• 

Variantne rešitve poteka trase so bile na podlagi izdelanih idejnih rešitev v merilu 
1:5000 preučene in vrednotene v elaboratu Domplana d.d. Kranj "Primeijalna študija 
poteka tras AC na odseku Peračica - Podtabor", izdelanem v novembru 1999. 
Primerjava variantnih rešitev avtoceste je izdelana v skladu s projektno nalogo 
naročnika in na način, ki smiselno upošteva 17. in 31. člen Navodila o vsebini in 
metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin. 

Variantne rešitve avtoceste so bile med seboj primerjane po naslednjih vsebinskih 
sklopih: 
- regionalni in urbani razvoj: povezovanje naselij, poselitev, primarna raba prostora, 

infrastruktura, funkcionalna območja, usklajenost z veljavno prostorsko 
dokumentacijo, 

- vplivi na okolje: zrak, vode, tla in podtalnica, odpadki, hrup, relief, gozd in gozdni 
prostor, naravni biotopi, vodno okolje, prostoživeče živali, krajina, naravna 
dediščina, kulturna dediščina, 

- gradbeno tehnični kriteriji in prometno ekonomski učinki, 
- kriterij družbene sprejemljivosti. 

Pred izdelavo primeijalne študije so bile pridobljene smernice s strani ministrstev, 
pristojnih za zavarovana območja. V fazo preučevanja variant je bila vključena tudi 
lokalna skupnost (Občina Radovljica in krajevna skupnost Ljubno, ter Občina Naklo). 
V primerjalni študiji je bilo ugotovljeno, da vse variante potekajo po približno isti trasi 
in da vse variante dokaj grobo posegajo v prostor. Z vidika regionalno - urbanega 
razvoja je ugotovljena razlika v vplivnem območju posega na naselje Ljubno, ki je pri 
variantah z vkopom bistveno večji, pri predorski izvedbi pa praktično enak vplivu 
obstoječega predora. Z vidika vplivov na okolje je najprimernejša varianta s predorom 
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za severni smerni pas. V tej varianti je Ljubenski greben prizadet le na ožjem območju 
izgradnje obeh portalov predorov, manj so prizadeti ožji obrežni pasovi vodotokov 
Peračica in Lešnica. Potencialni migracijski koridor preko Ljubenskega grebena ostane 
neprizadet. Manjši je obseg posega v obstoječo krajinsko strukturo in v konglomeratno 
steno. Omenjena varianta je odmaknjena od vseh predlaganih območij in objektov 
kulturne dediščine. Pri tej varianti bo naselje Ljubno, ki je edino naselje ob trasi 
avtoceste, s hrupom najmanj obremenjeno. Glede prometne učinkovitosti in 
investicijskih stroškov sta v prednosti vkopni različici. Gradbeno tehnični kriterij in 
ekonomska upravičenost dajeta prednost predorski različici. Od variant z vkopom je 
malenkost boljša varianta z vkopom in opornimi zidovi, ker je vkop v tej varianti 
manjši. Pri vkopnih različicah je pričakovati hude prometne zastoje na obvozni cesti (v 
času 6 mesečne zapore hitre ceste ob gradnji na območju grebena Ljubno) z 
nepredvidljivimi posledicami za Gorenjsko in tudi širše območje osrednje Slovenije. 
(Lokalne skupnosti popolnoma odklanjajo vkopni različici.) Pri predorski varianti je 
bistveno večja ekonomičnost vlaganj. Predorska varianta je po večini skupin kriterijev 
ocenjena kot optimalna rešitev inje sprejemljiva z vseh vidikov. 
Ocene po vseh skupinah kriterijev, kot tudi zaključek primerjalne študije je, da je 
najbolj sprejemljiva varianta s predorom za severni pas avtoceste. 

Predlagan potek avtoceste izpolnjuje prometno-tehnične in varnostne kriterije, ter se 
izogne večini varovanih območij. Potek avtoceste je ugoden v pogledu regionalno 
razvojnih možnosti, ter je relativno dobro prilagojen strukturi kulturne krajine. 
Predlagan potek avtoceste ustreza kriterijem prometne učinkovitosti in je glede vidika 
ekonomske upravičenosti najprimernejši. 
Investicijska vrednost, izračunana na stopnji primeijalne študije oziroma idejnih rešitev, 
brez upoštevanja dodatnih stroškov uporabnikov, znaša: 
- vkop za oba smerna pasova 4.651.210.000 SIT 
- vkop z opornimi zidovi 4.923.814.000 SIT 
- predor 5.282.192.000 SIT 
Zaradi istih izhodišč primerjave je bila pri izračunu investicijskih vrednosti upoštevana 
tudi rekonstrukcija obstoječega predora. 
V računu ekonomske upravičenosti se upoštevajo tudi dodatni stroški uporabnikov, ki se 
leta 2003 pojavijo pri vkopnih različicah zaradi polletne zapore hitre ceste. Tedaj je 
najcenejša različica s predorom, vkopni različici pa sta bistveno dražji. Investicijske 
vrednosti posameznih variant znašajo: 
- vkop za oba smema pasova 7.850.563.000 SIT 
- vkop z opornimi zidovi 8.123.167.000 SIT 
- predor 5.282.192.000 SIT 
(vir: elaborat Prometno in ekonomsko vrednotenje ter gradbeno-tehnična primerjava 
različic tras avtoceste na odseku Peračica - Podtabor, ki ga je po naročilu DARS d.d. 
izdelal Projekt nizke zgradbe v novembru 1999-nivo cen julij 1999). 
Ocenjena investicijska vrednost, za odsek Črnivec (Peračica) - Podtabor, v rebalansu 
nacionalnega programa izgradnje avtocest v RS (v nadaljevanju: NPIA) znaša 
3.645.600.000 SIT, oziroma 21,7 mio USD. V teh stroških ni upoštevana rekonstrukcija 
obstoječih objektov. Investicijska vrednost predlagane variante s predorom za severni 
pas avtoceste, preračunana na nivo cen v rebalansu NPIA, pa znaša 3.916.196.000 SIT, 
oziroma 23,31 mio USD. To izkazuje 7% povečanje investicijske vrednosti glede na 
rebalans NPIA. 
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Vse variante predmetnega odseka avtoceste potekajo tako, da se izkoristi obstoječo hitro 
cesto HI za južni smerni pas avtoceste, ob njem pa se na severni strani zgradi severni 
smerni pas. Odsek avtoceste se načrtuje kot popolna avtocesta z normalnim prečnim 
profilom 26.0 metrov, to je s 4 voznimi pasovi in 2 odstavnima pasovoma, 
horizontalnimi in vertikalnimi elementi, ki omogočajo računsko hitrost 120 km/uro, 
upoštevajoč prometne, tehnične in varnostne standarde. Križanje z obstoječim cestnim 
omrežjem bo izvedeno izvennivojsko. 

2.4. Postopek usklajevanja glede predloga najustreznejše rešitve avtoceste 

Izdelano primeijalno študijo variantnih tras avtoceste je pregledala recenzijska komisija 
(januar, februar 2000) strokovnjakov s področja prostorsko - urbanističnega, krajinsko - 
okoljskega, arhitekturnega in prometno - tehničnega načrtovanja, ter s področja financ, 
ki jo je imenovalo Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje in 
jo ocenila kot ustrezno strokovno osnovo za predlog najustreznejše rešitve avtoceste. V 
posameznih in v skupnem strokovnem mnenju so se recenzenti strinjali z izborom 
predorske variante kot najustreznejše. 

Primeijalna študija variantnih tras avtoceste je bila predhodno posredovana: 
- Ministrstvu za promet in zveze; 
- Ministrstvu za promet in zveze - Direkciji RS za ceste; 
- Ministrstvu za kulturo - Upravi RS za kulturno dediščino; 
- Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 
- Ministrstvu za okolje in prostor - Upravi RS za varstvo narave (področje varstva 

narave, okolja in voda); 
- Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.; 
- Občini Radovljica; 
- Občini Naklo, 
z namenom, da vse navedene inštitucije ter Občini Radovljica in Naklo pripravijo 
mnenje glede predloga najustreznejše rešitve avtoceste. 

Ministrstvo za promet in zveze (22.5.2000): 
Primerjalna študija je sprejemljiva ob pogoju, da se do predstavitve osnutka LN 
realizirajo sklepi, sprejeti na 71. koordinacijskem sestanku: 
1. Na podlagi terenskih preiskav in meritev bo izdelano poročilo o stanju obstoječega 

predora Ljubno. Elaborat proučitve možnosti približanja predorskih cevi na območju 
grebena Ljubno bo izdelan v postopku priprave LN. 

2. Izdela se primeijava oz. študija ureditve z in brez odstavnih pasov na objektih AC 
odseka Peračica - Podtabor (upravičenost zožitve normalnega prečnega profila 
avtoceste na območju prehoda pri Ljubnem). 

Ministrstvo za promet in zveze - Direkciji RS za ceste (28.2.2000): 
Študija je primerna podlaga za nadaljnje aktivnosti pri pripravi na izgradnjo AC na 
odseku Peračica - Podtabor. 
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Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino (5.1.2000): 
Primeijalna študija korektno povzema predhodno podane ocene in pogoje k predvideni 
lokaciji trase obravnavanega avtocestnega odseka. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (25.2.2000): 
Z vidika varovanja kmetijskih zemljišč in kmetijske proizvodnje na prizadetem 
območju, so vse predlagane variante sprejemljive. 

Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave: 
Področje varstva narave (18.2.2000) : 
Najbolj je sprejemljiva varianta s predorom Ljubno za severni pas avtoceste. 4 

Področje varstva okolja (17.1.2000): 
Z vidika varstva okolja so opredeljeni in ovrednoteni vsi pričakovani vplivi na vse 
sestavine okolja, ki se pojavljajo v vplivnem območju posega ter vse pričakovane 
obremenitve, kijih načrtovani poseg lahko povzroči v okolju. Z zaključki gradiva ter s 
predlaganimi usmeritvami za nadaljnje delo se strinjajo ter s tem v zvezi nimajo 
posebnih pripomb oziroma dodatnih predlogov ali zahtev. 
Področje varstva voda (24.1.2000): 
Soglašajo z izborom najbolj sprejemljive variante, to je variante s predorom za severni 
pas avtoceste. 

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (28.1.2000): 
Na primerjalno študijo nimajo pripomb. 

Lokalna skupnost: 
Občinski svet Občine Radovljica se strinja z zaključki primeijalne študije, ki kot 
najprimernejšo ocenjuje varianto 3: s predorom za severni smerni pas avtoceste. 
Občinski svet Občine Naklo se s primerjalno študijo in izborom variante trase strinja. 

Na podlagi izdelane primeijalne študije, recenzijskega mnenja, mnenj pristojnih 
ministrstev ter lokalne skupnosti je kot najustreznejša rešitev poteka avtoceste 
predlagana varianta s predorom za severni pas avtoceste. 

2.5. Usmeritve za izdelavo osnutka lokacijskega načrta 

Trasa avtoceste poteka v koridorju obstoječe hitre ceste HI (južna polovica avtoceste 
poteka po trasi obstoječe hitre ceste HI). Načrtuje se kot popolna avtocesta z normalnim 
prečnim profilom 26,0 m, z dvema voznima pasovoma in enim odstavnim pasom v 
vsaki smeri. 
Predor Ljubno je s svojo kratko dolžino nekje na meji, kjer se v predorogradnji odloča o 
potrebnosti oziroma nepotrebnosti širitve profila z odstavnim pasom. Potrebno je 
pretehtati na eni strani investicijska vlaganja in na drugi strani prometno varnost, kar bo 
izdelano v posebnem elaboratu upravičenosti zožitve normalnega prečnega profila 
avtoceste na območju predora pri Ljubnem. Pred izdelavo lokacijskega načrta bo 
potrebno preveriti več variant predora, z namenom skrajšave dolžine novega viadukta 
Ljubno. 
V postopku priprave osnutka lokacijskega načrta se projektno obdela izvedba predora 
proti severu, za popolno avtocesto z normalnim prečnim profilom 26,0 m. 
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3. PRIPRAVA GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA ODBORU ZA 
INFRASTRUKTURO IN OKOLJE DRŽAVNEGA ZBORA RS 

Glede na 1. sklep 5. točke dnevnega reda 33. seje Odbora za infrastrukturo in okolje 
Državnega zbora RS se preučene variante avtoceste na odseku Črnivec (Peračica) - 
Podtabor uvrščajo v skupino: 
a. poteki avtocest, ki ne predstavljajo sprememb in dopolnitev državnih prostorskih 

planskih aktov, ki se nanašajo le na posamezne tehnične elemente poteka 
avtoceste (posamezni priključki, dopolnitev programa ob avtocestnem telesu in 
podobno), vendar pa samega poteka trase avtoceste ne spreminjajo, 

b. poteki avtocest, ki ne pomenijo spremembe in dopolnitve državnih prostorskih 
planskih aktov, predstavljajo pa spremembo in dopolnitev občinskih prostorskih 
planskih aktov. 

c. poteki avtocest, ki predstavljajo spremembo in dopolnitev državnih prostorskih 
planskih aktov, ravno tako pa spremembo in dopolnitev občinskih prostorskih 
planskih aktov. 

Predlagani najustreznejši potek avtoceste od Črnivca (Peračice) do Podtabora se uvršča 
v skupino b., torej ne predstavlja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih 
aktov Republike Slovenije, predstavljajo pa spremembe in dopolnitve prostorskih 
planskih aktov Občine Radovljica in Naklo. 

Gradivo za obravnavo na Odboru za infrastrukturo in okolje Državnega zbora RS je 
pripravljeno ob smiselnem upoštevanju 2. sklepa 5. točke dnevnega reda 33. seje tega 
odbora. Priloženo gradivo vsebuje vse zahtevane priloge inje pripravljeno na naslednji 
način: 
• Proučitev variant poteka avtoceste na odseku Črnivec (Peračica) - Podtabor obsega: 

Primerjalna študija poteka tras AC na odseku Peračica - Podtabor, Domplan d.d. 
Kranj, november 1999; 
Skladnost s prostorskimi sestavinami veljavnih planskih aktov, Domplan d.d. 
Kranj, marec 2000; 
Povzetek primerjalne študije poteka tras AC na odseku Peračica - Podtabor, 
Domplan d.d. Kranj, marec 2000; 
Informacijsko gradivo (A3 format); Primeijalna študija poteka tras avtoceste na 
odseku Peračica - Podtabor 

Pripravila: 
Angelca Kunšič 
Svetovalka direktorja 

Jože NOVAK 
DIREKTOR 

poročevalec, št. 86 62 28. september2000 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Dunajska 48,1000 Ljubljana, Slovenija 
Telefon:(061) 178 7400 Telefax:(061) 178 7422 

Številka: 352-21-12/00 
EVA: 2000-2514-0002 
Datum: 28.07.2000 

IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 
Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto Črnivec (Peračica) - Podtabor (EVA: 2000- 
2514-0002) 

• 

2) Skladnost predloga 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: / 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta 

navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): / 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

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

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

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 

september2000 63 poročevalec, št. 86 



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

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje 
roka za uskladitev 

Jože Novak Niko Jurca dr. Andrej Umek 
DIREKTOR URADA DRŽAVNI SEKRETAR MINISTER 

poročevalec, št. 86 64 28. september2000 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Telefon:  

Podjetje:  

Davčna številka 

NAROČAM  

Datum:   

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

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 01/47-89-788; FAX: 01/12-58-173 

Cena izvoda Poročevalca je 420 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 
L I 

Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 



  
Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 420 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01)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.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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