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POROČILA 
■ Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v Republiki Sloveniji v letu 2000 - EPA 254 - III 

- Letno poročilo o stanju na področju zavarovalništva za leto 2000 in 
- Letno poročilo o delu Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2000 - EPA 256 - III 

- Poročilo o delu Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2000 in 
- Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev v letu 2000 - EPA 257 - III 
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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 
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očilo o 

ELU IN FINANČNEM POSLOVANJU 

IHO V REPUBLIKI SLOVENIJI 

LETU 2000 

PA 254 - III 

:UNDACIJA ZA FINANCIRANJE Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 
NVALIDSKIH IN HUMANITARNIH v RS (Uradni list RS št. 9 z dne 9.2.1998) Poročilo o delu in 
ORGANIZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI finančnem poslovanju FIHO v letu 2000. 

'evilka: 100/12-3/2001 Poročilo je sprejel svet fundacije na 28. seji dne 4. junija 2001. 
•atum: 27.6.2001 

NADEVA: Posredovanja Poročila o delu in finančnem 
poslovanju FIHO v letu 2000 „. , K 1 Direktor FIHO 

J prilogi pošilja FIHO na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi Franc DOLENC, l.r. 

na 
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KAZALO 

DELO SVETA FIHO, KOMISIJ 
IN NADZORNEGA ODBORA . 

DENARNI VIRI ZA FINANCIRANJE 
DEJAVNOSTI INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH 
ORGANIZACIJ   

RAZPOREDITEV SREDSTEV INVALIDSKIM 
IN HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM 
V OBDOBJU 1995 do 2000   

RAZPOREJENA SREDSTVA INVALIDSKIM 
IN HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM 
V LETU 2000   
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IZVAJANJE DEJAVNOSTI 
INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH 
ORGANIZACIJ  

SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
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V letu 2000je Fundacija za Jinanciranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij 'zakoračila" v tretje leto svojega delovanja. Glede na to. da se 
je FIHO dokončno organiziral v skladu z zakoni in akti Jundacije in za 
svoje delovanje pridobil tudi ustrezne prostore, je bilo pričakovati, da bodo 
pristojni organi Jundacije brez posebnih pretresov lahko izvajali naloge 
zaradi katerih je bila Jundacija ustanovljena Pa ni bilo tako. Ko je svet 
FIHO v mesecu aprilu 2000 razporedil sredstva invalidskim in humani- 
tarnim organizacijam za tekoče leto, so predstavniki treh invalidskih 
organizacij z organizirano akcijo preko medijev dokazovali, da fundacija 
pri razdeljevanju sredstev ni upoštevala pluralizacije socialnovarstvenih 

storitev in svobodne izbire uporabnikov storitev. Zahtevali so poseg države 
pri razdeljevanju sredstev FIHO in odstop vodstva Jundacije. V nasprotju 
s temi zahtevami pa komisija za vprašanja invalidov državnega zbora na 
seji 30. junija 2000 ob obravnavi poročila o delu in Jinančnem poslovanju 
FIHO za leto 1999, na delo Jundacije ni imela pripomb. Zaradi različnih 
ocen posameznih manjših skupin invalidov o razporejanju sredstev 

fundacije, pa je komisija svetu FIHO priporočila, da zbrana poročila 
invalidslah in humanitarnih organizacij za leto 2000 preda neodvisni 
strokovni instituciji v proučitev in izdelavo strokovne ocene - evalvacije 
dejavnosti in izvajanja posebnih socialnih programov teh organizacij. Svet 
FIHO se Je s pobudo komisije strinjal in sprejel sklep, da se poročila 
invalidskih in humanitarnih organizacij o njihovem delu in porabi sredstev 
fundacije za leto 2000 posreduje v strokovno oceno - evaluacijo neodvisni 
strokovni instituciji. 

Fundacija seje skozi vse leto srečevala s težavami pri zagotavlja- 
nju potrebnih sredstev za financiranje dejavnosti invalidskih in humani- 
tarnih organizacij. Koncesijska sredstva iz naslova klasičnih iger na srečo 
so v prvih šestih mesecih leta 2000 za 30 % zaostajala za sprejetim 

finančnim načrtom FIHO. zato je bilo ogroženo izvajanje programov teh 

organizacij. V drugem polletju se je stanje sicer izboljšalo, kljub temu pa je 
bil letni finančni načrt fundacije dosežen le v višini 95 %. Ob tem pa je 

treba povedati, da je vsako leto več novih invalidskih in humanitarnih 

organizacij, ki pričakujejo, da se bodo njihovi programi Jinancirali iz 
sredstev fundacije. 

Tretji dogodek, ki je posegal v delo fundacije, pa je bil sklep vlade z 
dne 13. 7. 2000 o zamenjavi člana sveta (predsednika) FIHO Janka 
Kušarja. Ker je bil sprejeti sklep vlade v nasprotju z akti FIHO, je Janko 
Kušar na Vrhovno sodišče RS vložil tožbo za razveljavitev sklepa. 
Sodišče je nezakoniti sklep vlade odpravilo in s tem omogočilo, da je svet 
fundacije nadaljeval svoje delo v nespremenjeni sestavi 
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DELO SVETA FIHO, 

KOMISIJ IN NADZORNEGA ODBORA 

SVET FIHO 

Svet je osrednji organ Jundacije in ima 27 članov (14 iz vrst invalidskih 
organizacij, 11 iz vrst humanitarnih organizacij in 2 predstavnika Vlade RS). 
Svet izvaja naloge, ki so določene v Odloku o ustanovitvi FIHO in pravilih 
jundacije. Svet je imel v letu 2000 5 rednih in 2 izredni seji. Udeležba na sejah 
je bila v povprečju 80 %. Na sejah je obravnaval in sprejemal naslednja 
pomembnejša gradiva: 

PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU 

S sprejetjem Zakona o računovodstvu (Uradni list RS št. 23 z dne 8.4.1999) je 
bilo pravnim osebam naloženo, da s svojim pravilnikom podrobneje uredijo 
naloge in organiziranost računovodstva ter pravice in odgovornost 
pooblaščenih oseb za razpolaganji z materialnimi in finančnimi sredstvi 
Osnutek pravilnika je ob sodelovanju pravnega svetovalca FIHO pripravilo 
računovodsko podjetje Finara, ki za fundacijo opravlja tudi jlnančno 
računovodske storitve. Svet FIHO je pravilnik o računovodstvu sprejel v 
zakonitem roku. 

RAZPOREDITEV SREDSTEV INVALIDSKIM 
IN HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM V LETU 2000 

Na podlagi sprejetega jlnančnega načrta FIHO za leto 2000 in javnega razpisa 
za razporeditev sredstev Jundacije. je bilo za jinanciranje dejavnosti in naložb 
invalidskim organizacijam namenjeno 1.620.000.000 sit in humanitarnim 
organizacijam 540.000.000 sit. V skladu s pravilnikom o merilih in pogojih za 
uporabo sredstev fundacije sta pristojni komisiji FIHO za ocenjevanje in 
pripravo predlogov za razporeditev sredstev fundacije, pripravili predlog raz- 
poreditve sredstev invalidslcim in humanitarnim organizacijam. Podrobnejše 
delo obeh komisij in pregled razporejenih sredstev na posamezne invalidske 
in humanitarne organizacije je prikazan v nadaljevanju poročila 

SPREJEM RAČUNOVODSKEGA POROČILA - 
BILANCE USPEHA FUNDACIJE ZA LETO 1999 

Svet FIHO je sprejel računovodsko poročilo • bilanco uspeha fundacije za leto 
1999 v naslednji višini 

- prihodki 2.230.306.389.28 SIT 
■ odhodki 2.057.060.656.57 SIT 
• ostanek prihodkov 273.245.732.71 SIT 

Ostanek prihodkov nad odhodki je svet FIHO namenil za tekoče financiranje 
dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2000. 
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POROČILO O DELU IN FINANČNEM POSLOVANJU 
FUNDACIJE V LETU 1999 

Poročilo vsebuje podatke o delu sveta fundacije in njegovih organov, pregled 
razpoložljivih sredstev fundacije za financiranje dejavnosti invalidskih in 
humanitarnih organizacij, pregled razporeditve sredstev tem organizacijam v 
obdobju 1995 • 1999 in pregled razporejenih sredstev posameznim invalid- 
skim in humanitarnim organizacijam. V" nadaljevanjuje v poročilu podrobnejši 
pregled izvajanja socialnih programov za posamezne skupine uporabnikov. 
Poročilo je bilo poslano Državnemu zboru RS, Ministrstvu za delo. družino in 
socialne zadeve ter Uradu Vlade RS za invalide. 

OBRAVNAVA ZAHTEV YHD 
DRUŠTVA ZA TEORIJO IN KULTURO HENDIKEPA 

Svet FIHO je na izredni seji obravnaval pisne zahteve YHD Društva za teorijo 
in kulturo hendikepa da odstopi vodstvo fundacije, da država poseže v vel- 
javno politiko razdeljevanja sredstev fundacije tako, da imenuje neodvisno 
strokovno komisijo, ki bo ocenjevala programe invalidskih in humanitarnih 
organizacij in da se izvede revizija porabe sredstev za nakup poslovnih pros- 
torov fundacije. Društvo je navedene zahteve javno predstavilo na protestnem 
shodu pred parlamentom. 

Člani sveča FIHO so na izredni seji ugotovili, da so se sredstva invalidskim in 
humanitarnim organizacijam za leto 2000 razporedila v skladu z veljavnimi 
predpisi, daje skupščina delničarjev Loterije Slovenije odobrila dodatna sred- 
stva iz dividend Loterije Slovenije d.d. za nakup poslovnih prostorov fundaci- 
je. Svet je vodstvu Državnega zbora. Vladi RS in pristojnim ministrstvom 
posredoval odgovor na pisne zahteve navedenega društva. 

> 1 • . f > 

OBRAVNAVA PISMA JANKA KUŠARJA O NJEGOVI RAZREŠITVI 
S FUNKCIJE ČLANA SVETA FIHO 

Na izredni seji sveta je predsednik sveta Janko Kušar člane seznanil daje 
dne 31.8.2000 od Vlade RS prejel sklep, s katerim ga je dne 13.7.2000 
razrešila dolžnosti predstavnika Vlade RS v svetu FIHO. Svet je seznanil da 
je zoper navedeni sklep vložil tožbo v upravnem sporu na Vrhovno sodišče RS. 

Člani sveta so ugotovili da vlada ni upoštevala, da mandat v članstvu 
fundacije ni vezan na mandat vlade in da je razrešitev Janka Kušarja v 
nasprotju z odlokom o ustanovitvi FIHO. ki ga je sprejel Državni zbor. zato so 
člani podprli odločitev Janka Kušaija o vložitvi tožbe na vrhovno sodišče. 
Vrhovno sodišče RS Je dne 11.10.2000 odpravilo sklep vlade o razrešitvi 
Janka Kušaija s funkcije člana sveta FIHO. 
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SPREJEM FINANČNEGA NAČRTA FIHO ZA LETO 2001 
IN SKLEPA O IZVEDBI JAVNEGA RAZPISA 
ZA RAZPOREDITEV SREDSTEV FUNDACIJE V LETU 2001 

Na podlagi ocene priliva koncesijskih dajatev od klasičnih iger na srečo 
(Loterija Slovenije d.d.. Šporma Loterija Slovenije, igralnice) in na podlagi 
ocene nerazporejenih sredstev, ki so bila prenesena iz leta 1999. je svet FIHO 
sprejel finančni načrt za leto 2001 v višini 2.225.000.000 sit. Svet je sprejel 
tudi besedilo javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO c letu 2001 v 
katerem so za invalidske organizacija planirana sredstva v višini 
1.635.000.000 sit in za humanitarne organizacije 545.000.000 sit. 

ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV FUNDACIJE 
IZ DOHODKA IGER NA SREČO 

Zaradi zmanjšanja prilivov sredstev od koncesijskih dajatev Loterije Slovenije 
in Športne loterije Slovenije, je svet FIHO zadolžil direktoijct da pripravi infor- 
macijo o zagotavljanju sredstev fundaciji in ukrepih za tekoči priliv planiranih 
sredstev fundacije. Iz informacije in razprave članov sveta je bilo ugotovljeno: 

- da ima Šporma loterija Slovenije za 50 % nižjo koncesijsko dajatev kot 
Locerija Slovenije d.d., zato bo FIHO na Urad za nadzor prirejanja iger na 
srečo naslovil pobudo, da se koncesijska dajatev Športne loterije Slovenije 
izenači z Loterijo Slovenije d.d.: 
- da seje z uvedbo davka na dodano vrednost v letu 2000 zmanjšal dohodek 
Loterije Slovenije d.d. za 250.000.000 sit. prav tako pa so se za 13% povečali 
stroški poslovanja invalidskih organizacij. Pristojna ministrstva bi morala 
tako pridobljen prihodek proračuna uporabiti za jlnanciranje programov 
invalidsldh in humanitarnih organizacij: 
- da se v slovenskem prostoru pojavljajo nove igre na srečo brez podeljenih 
koncesij Vlade RS. zato prireditelji teh iger (televizija, internet, itd..) fundaciji 
in državi ne plačujejo nobenih dajatev. Uradu za nadzor prirejanja iger na 
srečo je bila posredovana pobuda, da v okviru svoje pristojnosti doseže, da se 
tovrstne igre prepovedo ali pa podelijo koncesije: 
- v čimkrajšem času je treba dokončati izdelavo strategije razvoja klasičnih 
iger na srečo, v kateri se mora država jasno opredeliti, v kolikšni meri bo pod- 
pirala oziroma razvijala klasične igre na srečo in s tem omogočila nemoteno 
financiranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij. 

PROGRAM DELA SVETA FIHO, KOMISIJ, NADZORNEGA ODBORA 
IN DIREKTORJA ZA LETO 2001 

Na predlog direktorja je svet sprejel program dela sveta FIHO, komisij, 
nadzornega odbora in direktorja za leto 2001. Program dela vsebuje naloge, 
kijih mora fundacija izvajati v skladu z zakoni, izvršilnimi predpisi in akti 
fundacije ter druge naloge, ki vplivajo na izvajanje funkcij, ki so v pristojnosti 
fundacije. 
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DRUGA POMEMBNEJŠA GRADIVA, KI JIH JE SVET FIHO 
OBRAVNAVAL V LETU 2000 

Poleg gradiv, ki so navedena v točkah od 1 do 9 je svet obravnaval še nasled- 
nje zadeve: 

- seznanil se je s poslovanjem Loterije Slovenije čLd. v letu 1999 in prvi 
polovici leta 2000 z vidilca ustvarjenega dohodka navedene delniške družbe 
in višini dividende do katere je FIHO kot 40 % lastnik Loterije Slovenije cLcL 
upravičen: 
- obravnaval je problematiko metodologije ocenjevanja socialnih programov 
invalidskih in humanitarnih organizacij. Gradivo za obravnavo je pripravila 
komisija za akte FIHO: 
- svet je obravnaval priporočilo Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve, da se fundacija z dopolnilnimi sredstvi vključi v sojlncinciranje 
pilotskega programa subvencioniranja asistence - osebne nege najtežjim 
skupinam invalidov in bolnikov. Ker FIHO v ta namen ni imel na voljo dodat- 
nih sredstev, je svet priporočil invalidskim organizacijam, da se v okviru 
razpoložljivih sredstev prijavijo na javni razpis ministrstva, če so med njihovi- 
mi člani potrebe po tej obliki socialne dejavnosti: 
- svet je sprejel sklep, da se invalidskim in humanitarnim organizacijam, ki so 
izpolnjevale pogoje za pridobitev sredstev fundacije v letu 2001 pošlje dopis, 
s katerim se te organizacije pozove, da svoje socialne programe [ki so jih 
prijavile za Jinanciranje) glede na vsebino in njihov pomen razvrstijo v tri 
prioritetne skupine. 

KOMISIJI FIHO ZA OCENJEVANJE IN PRIPRAVO PREDLOGOV 
ZA RAZPOREDITEV SREDSTEV FIHO 
INVALIDSKIM IN HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM 

Komisiji sta v skladu s pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev 
fundacije sueiu FIHO posredovali v razpravo in odločanje predloge dodelitve 
sredstev fundacije invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2000. 
(Podrobnejši prikaz dela komisij je predstavljen v nadaljevanju poročila). V 
okviru odobrene vsote za tekoče leto pa sta komisiji enlcrat mesečno na 
podlagi prilivov sredstev razporejale odobrena sredstva posameznim uporab- 
nikom. Komisiji sta obravnavali tudi vloge posameznih organizacij za 
dodelitev sredstev in v skladu s pravilnikom sprejemali ustrezne odločitve. 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO AKTOV FIHO 

Komisija je na dveh sejah obravnavala problematiko meril za razporejanje 
sredstev fundacije. Člani komisije so si bili enotni v oceni, da bo potrebno v 
okviru veljavnega pravilnika operacionalizirati in s tem še bolj objektivizirati 
merila za dodelitev sredstev za izvajanje posebnih socialnih programov 
invalidskih in socialnih programov humanitarnih organizacij kot so sedaj opre- 
deljena v pravilniku o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije. 
Pripraviti bo treba metodologijo ocenjevanja programov in stroškov delovanja 
uporabnikov sredstev fundacije. Ker pa so potrebe posameznih skupin 

i 
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invalidov in bolnikov zaradi vrste, težine in posledic invalidnosti ter obolenj 
zelo različne, bo potrebno metodologijo prilagajati tem skupinam invalidov in 
bolnikov (gibalno ovirani slepi gluhi duševno prizadeti bolniki glede na vrsto 
bolezni itd...) Zaradi zahtevnosti dela bo treba o pripravo metodologije 
vključiti tudi zunanje strokovnjake s področja zdravstvenega in socialnega 
varstva. Komisija je o tej problematiki pripravila gradivo in ga posredovala v 
razpravo ter odločanje svetu FIHO. 

NADZORNI ODBOR FIHO 

haloga nadzornega odbora Je nadziranje izvajanja sklepov sveta FIHO in 
njegovih komisij, izvajanje nadzora nad porabo sredstev fundacije ter 
odločanje o ugovorih invalidskih in humanitarnih organizacij na sklepe obeh 
komisij za pripravo predlogov za razporeditev sredstev jundacije. Nadzorni 
odbor o svojih ugotovitvah poroča svetu FIHO. 

Sadzomi odbor je imel v letu 2000 štiri seje. na katerih je obravnaval in 
sprejel računovodsko poročilo • bilanco fundacije za leto 1999 in poročilo o 
delu in porabi sredstev FIHO za Leto 1999. Obravnaval pa je tudi ugovore 
štirih humanitarnih organizacij na zapisnik o odpiranju vlog za razporeditev 
sredstev Jundacije v letu 2000 in jih zavrnil kot neutemeljene. Ugotovil je, da 
te organizacije ne izpolnjujejo določil pravilnika o merilih in pogojih za uporabo 
sredstev fundacije. 

» 
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DENARNI VIRI ZA FINANCIRANJE DEJAVNOSTI 

INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH ORGANIZACIJ 

Zakon o igrah na srečo določa vire sredstev, ki jih fundacija pridobiva za 
jlnanciranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij. \'a podlagi tega 
zakona je Vlada RS podelila Loteriji Slovenije cLd. koncesgo za prirejanja sedmih 
klasičnih iger na srečo. Koncesijska dajatev za posamezno igro na srečo znaša 
od 28 % do 47 96. Fundacija prejema od šestih iger na srečo 80 °o koncesijskih 
dajatev, od ene pa 20 %. Preostalo višino do 100% koncesijskih dajatev prejema 
Športna fundacija. 

Od Športne loterije Slovenije FIHO prejema 20 % koncesijskih dajatev za prire- 
janje šestih iger na srečo, za eno igro na srečo pa 80 % koncesijske dajatve. 
Preostalo višino do 100 % koncesijskih dajatev prejema Športna fundacija. 

Iz sredstev dodeljene koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo (igralnice) 
prejema FIHO 2 % sredstev, od dohodka prirejanja občasnih klasičnih iger na 
srečo pa prejema 5 % sredstev. Iz dohodka Loterije Slovenije d.cL (na podlagi 
40 % lastništva delnic) prejema fundacija dividende. ki so odvisne od višine 
ustvarjenega dohodka. 

\' letu 2000je jiindacija pridobila: 

- od plačil koncesijskih dajatev za trajno prirejanje iger na srečo, in sicer: 

■ od Loterije Slovenije d.d. 1.644.757.789.77 SIT 

- od Športne loterije Slovenije 140.683.375.74 SIT 

- od plačil koncesijskih dajatev za prirejanje 
posebnih iger na srečo (igralnice) 144.106.001.84 SIT 

- od plačil dajatev za občasno prirejanje 
posebnih iger na srečo 90.000.00 SIT 

- prihodlci od dividend Loterije Slovenije d.d. 79.999.857.12 S/T 

SKUPAJ 2.009.637.024.47 SIT 

- prenos iz leta 1999 
- obresti od prihodkov 

SKUPAJ 

273.245.748.71 SIT 
12.288.307.02 SIT 

2.295.171.063,62 SIT 

Iz podatkov je razvidno, da je fundacija prejela od Loterije Slovenije d.d. skupaj 
86 %. od vseh ostalih prirediteljev iger na srečo pa 14 % sredstev. 
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REALIZIRANA SREDSTVA 

INVALIDSKIM IN HUMANITARNIM 

ORGANIZACIJAM V OBDOBJU 1995 DO 2000 

Do 8. marca 1998 (do ustanovitve FIHO) je sredstva dohodka od iger na srečo 
invalidskim in humanitarnim organizacijam razporejal loterijski svet. ki ga je 
ime-novala Skupščina Republike Slovenije, deloval pa Je pri Loteriji Slovenije. 
Sredstva so se razporejala na osnovi pravilnika o razporejanju Loterijskih sredstev 
za socialno - humanitarne in športne dejavnosti na posamezne organizacije, ki ga 
je na podlagi takrat veljavnega zakona o igrah na srečo sprejel loterijski svet. 

Tabela I: 
Realizirana sredstva invalidskim in humanitarnim organizacijam 
v obdobju 1995 - 2000 

leto Invalidske Humanitarne Skupaj Indeks letne rasti Indeks 1995-2000 
organizacije organizacije nominalno realno nominalno realno 

1995 1230.053.928 
1996 "U58.302.170 
1997L485.264.988 
1998 "L500.733.810 
1999 L507.655.295 
2000 1.525.222.968 

135.277.818 
153.700.325 
160.108.909 
172.626.279 
525.839.202 
529.478911 

1.355.331.746 
1.512.002.495 
1.645.373.897 
1.673.360.089 
2.033.494.497 
2.054.701.870 

110,74 100,95 
108,82 99,74 
101,70 94.25 
121,52 114,53 
101,04 92.79 150,49 100.87 

Iz tabele Je razvidno, da so se razporejena sredstva v letu 2000 v primerjavi z letom 1995 
nominalno povečala za 51.60%. realno pa so ostala na višini iz leta 1995. V posameznih 
letih pa je bilo povečanje dokaj neenakomerno. V primerjavi z letom 1995 so se razpore- 
jena sredstva i? letu 1996 povečala za 10.74 %, v letu 1997 v primerjavi z letom 1996 za 
8.82 %. v letu 1998 v primerjavi z letom 1997 za 1.70 %. v letu 1999 pa so se razporeje- 
na sredstva i- primerjavi z letom 1998 povečala za 21.52 % in :o predvsem na račun 
izplačanih dividend Loterije Slovenije d.d. V letu 2000 pa so se giede na leto 1999 raz- 
porejena sredstva povečala le za 1.04 %. 

V obdobju 1995 - 1998 je bilo razmerje razporejenih sredstev med invalidskimi in 
humanitarnimi organizacijami 89 : 11. Od leta 1999 dalje pa se je na podlagi pravilnika 
o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije to razmerje spremenilo in sedaj znaša 
75 % za invalidske organizacija in 25 % za humanitarne organizacije. 

Tabela U; 
Število invalidskih in humanitarnih organizacij v obdobju 1995 - 2000 

leto ŠL invalidskih organizacij ŠL Humanitarnih organizacij S kup a j 

1995    10 23 33 
1996 10 22 32 

 1997 U 26 37 
1998 14 31 45 

_1999 16 28 44 
2000 20 31 51 
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V opazovanem obdobju se je za 100% povečalo število invalidskih organizacij, ki 
so se jinancirale iz sredstev dohodka od iger na srečo. Pri tem gre za organizacije 
z manjštevilnim člansn-om. Sredstva za njihovo delovanje pa so se v rem obdob- 
ju povečala le za 24 -r>. Tudi zaradi navedenih razlogov se od leta 1998 realno 
zmanjšujejo sredstva za delovanje invalidskih organizacij. Pri humanitarnih 
organizacijah pa ne beležimo zmanjšanja sredstev za njihovo delovanje, saj se 
Je v primerjavi z letom 1998 število humanitarnih organizacij povečalo le za tri. 

Ugotovitve, ki so razvidne iz obeh tabel, niso vzpodbudne. Na eni strani beležimo 
realno upadanje sredstev, ki so namenjena za Jinanciranje dejavnosti invalid- 
skih in humanitarnih organizacij, na drugi strani pa se povečuje število invalid- 
skih in v prihodnjih letih po vsej verjetnosti tudi humanitarnih organizacij, ki 
bodo vlagale zahtevke za financiranje njihovih programov iz sredstev fundacije. 
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RAZPOREJENA SREDSTVA INVALIDSKIM IN 

HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM V LETU 2000 

Na podlagi sprejetega finančnega načrta fundacije za leto 2000. v katerem je 
bilo za financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij na voljo 
slaipaj 2.160.000.000 sit. (za invalidske organizacije 1.620.000.000. za huma- 
nitarne organizacije 540.000.000 sit), je bil v mesecu novembru 1999 objavljen 
javni razpis za financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij v 
letu 2000. Na javni razpis se je v razpisnem roku prijavilo 21 invalidskih in 41 
humanitarnih organizacij. Razpisne pogoje je izpolnjevalo 20 invalidskih in 31 
humanitarnih organizacij (od tega 14 dobrodelnih in 17 samopomočnih organi- 
zacij). Eni invalidski in desetim humanitarnim organizacijam, ki niso izpolnjevale 
razpisanih pogojev za pridobitev sredstev FIHO. so bili posredovani pisni 
odgovori s podrobno obrazložitvijo razlogov zaradi katerih so bile njihove vloge 
zavrnjene. 

Komisija FIHO za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev 
invalidskim organizacijam je na podlagi 21. člena pravilnika o merilih in 
pogojih za uporabo sredstev fundacije po postopku, kije podrobno opredeljen v 
pravilniku, pripravila za sejo sveta FIHO predlog razporeditve sredstev FIHO 
invalidskim organizacijam v skupni višini 1.603.800.000 (od tega 1.207.773.727 
za izvajanje posebnih socialnih programov in za delovanje ter 396.026.273 za 
naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje). Pri pripravi predloga je 
komisija upoštevala merila za dodelitev sredstev in prednosti pri izbiri socialnih 
programov, ki so podrobneje opredeljeni v pravilniku. Ker so jlnančno ovred- 
noteni programi invalidskih organizacij za milyardo presegali razpoložljiva 
sredstva fundacije, je komisija prednostno upoštevala socialne programe tistih 
invalidskih organizacij, ki bistveno pripomorejo k izboljšanju socialnega položaja 
posamezne skupine invalidov in jih uspešno izvajajo že daljše časovno obdobje. 
Prav tako je komisija upoštevala programe in storitve, katerih ukinitev bi 
poslabšala socialno varnost invalidov. 

Komisya FIHO za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev 
humanitarnim organizacijam je po proučitvi vlog dobrodelnih in samopomočnih 
organizacij ugotovila, da zahtevki teh organizacij za 600 % presegajo 
razpoložljiva sredstva fundacije, zato se je odločila, da za financiranje socialnih 
programov teh organizacij nameni 60 % razpoložljivih sredstev, za stroške delo- 
vanja organizacij je namenila 25 % sredstev in za naložbe 15 % sredstev. 
Na podlagi meril, ki so določena v 10. in 11. členu pravilnika je komisija 
programe dobrodelnih in samopomočnih organizacij razvrstila - rangirala v tri 
skupine in sicer: 

- v I. skupino je razvrstila programe, ki so v funkciji ohranjevanja zdravja, 
izvajanja posebnih socialnih programov za najbolj ogrožene člane, ki se 
odražajo v težini obolenja in socialni ogroženosti: 

- v II. skupino je razvrstila programe, ki so v Junkciji izobraževanja, preven- 
tivne dejavnosti ter informiranja članstva: 

- v III. pa je razvrstila programe, ki so v funkciji medsebojnega druženja, 
športno - relcreativne in jubiteljske dejavnosti ter mednarodnega sodelovanja. 

9. julij 2001 15 poročevalec, št. 61 



Razvrščene programe Je komisija finančno ovrednotila tako. daje programe, ki 
so bili razvrščeni v I. skupino ovrednotila z indeksom 100. II. skupino z indek- 
som 60 in III. skupino z indeksom 30. Po tej metodologiji so bile (ob upoštevanju 
meriL ki so določena v 10. in 11. členu pravilnika) dobrodelne in samopomočne 
organizacije postavljene v enak položaj, saj je bila uišina dodeljenih sredstev 
odvisna predvsem od tega. koliko programov Je bilo razvrščeno v posamezno 
skupino. 

Od 540.000.000 razpoložljivih sredstev Je komisija razporedila za programe in 
delovanje 474.880.000 in za naložbe 61.520.000 sit, to je skupaj 536.400.000 sit 

Po končanem postopku priprave predlogov za razporeditev sredstev sta obe 
komisiji z invalidskimi in humanitarnimi organizacijami, ki so vložile zahtevke za 
Jlnanciranje njihovih dejavnosti organizirali ločene usklajevalne sestanke, na 
katerih sta podrobno predstavili predlog razporeditve sredstev za lezo 2000. 
Udeleženci na predlog razporeditve niso imeli bistvenih pripomb. Tri invalidske 
organizacije (Invalidski forum Slovenije. YHD ■ Društvo za teorijo in kulturo 
hendikepa in Sklad Silva ■ Društvo za kakovostno življenje ljudi s posebnimi 
potrebami) se z razporeditvijo sredstev posameznim invalidskim organizacijam 
niso strinjale. 

Na podlagi pripomb in dodatnih predlogov, ki so Jih posamezne organizacije 
posredovale na iisklajevalnih sestankih sta komisiji pripravili dokončen predlog 
razporeditve sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2000 
in ga posredovali v razpravo ter odločanje svetu FIHO. Svet je na seji dne 10, 
aprila 2000 z večino glasov potrdil predlog komisij in razporedil sredstva FIHO 
invalidskim in humanitarnim organizacijam v naslednji višini: 
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Tabela 3: PREGLED RAZPOREJENIH SREDSTEV ZA PROGRAME, 
DELOVANJE EV NALOŽBE INVALIDSKIH ORGANIZACIJ 

'V-p,-^programi delovanje 

Zveza drušio) slepih 
in slabovidnih Slovenije 

2 Zveza gluhih 
in ncautšmh Slovenije 

3 DnJav aiscmjikov Slovenije 
4 a«B parapiegikav Slovenije 
a Zdn^erUemJjJpk skleroze 

Slovenije 
6 Scžie • DruitM za pctroč 

cLševno primririm 
7 2Zxza deioavh invalidov 

Skver.ije 
3 Zi\za društev za cerebnalro 

paralizo "SOSVČEC 
9 Zvezi dmiio) invalidov 

•Mtr. Slovenije 
10 2,-eza društev vcjrjh invalidov 
11 Zvzimšpon 

imxiddov Slovenije 
12 Orjšzv !arjyeku:minintli 

13 Zveza invalidov društev WCO 
!4 bolniku' in invaiidoo 

z rvoioztrajočo sporuimo 
25 Dr^šM invalidski fomnv 

Slovenije 
16 Združenje invaiidov 

F0S111 Sioi«n|e 
17 Zveza društev mobiliziranih 

Skvencev u nemško vojsko 
13 Er-Jno parailhkov Siouenife 
19 !>.Jax) molih I/udi iiouenj/e 
20 lKWm$a» za teorijo in 

(ciaro tendikesa 

168J81.7i8.OOar 168J8I.718.00SIT 

160.358.997,00 SIT 
104.528.294.00 SIT 
106.714.437.00 srr 

63.853.321.00 SJT 
.11 

153.272.486.00 SIT 

160.736.070.00 SIT 

72.7I0.131.00SIT 

50.842.467.00 SIT 
62J54.325.00 SIT 

160J58.997.00SIT 
104.528.294.00 Sff 
106J14.437.00S1T 

63J53.321.00 srr 

153.272.486.00 SIT 

161736.070.00 SIT 

72.710.131.00 SIT 

50.842.467,00 SiT 
62J54.325.00 SIT 

46i824.005.00 SIT 33.226.6SS.00 SIT 20I.6IS.406.00 SIT 

44.940.933.00 SIT 31.73~J~.00 SIT 19Z096.574.00 STT 
47.250.000.00 SIT 33.32S.: 73.00 S.T 137.856.469.00 SIT 
54.900.000.00SIT 3s.r24J09.oosT 145.438.746.00 sir 

27.ooo.ooo.oosrr i9.ior.or?,oo&T 82.960.400.00 srr 

25.059.532.00 SiT 17.742.; 10.00 SIT 17I.014.596.00SIT 

27.904.S39.00Srr 19.74S.Č13.00 ST 180.4SI.688.00SJT 

44.020.242.00 SIT 30.996.155.00 SiT 103.706.286.00 SIT 

10.568.467.00 SiT 7.524.i4o.OOSrr 58J67.3IO.OO SIT 
/2.694.250,00 SiT 40.929.5«. 00 SiT 103.283.921.00 SIT 

52.67i.48i.oosrr 5Z671.481,oo srr 13.000.000.00 srr 14.366^33.00 srr 67.o3s.i74.oo sir 

10.285.000.00 SIT 
I2.826.000.00srr 

19j39.ooo.oo srr 

2.000.000.00 srr 

2.000.000.00 srr 

2.000.000.00 srr 
i.oootooo.oosrr 
1.000.000,00 srr 

1.000.000.00 srr 

io.2S5.ooo.oosrr 
12.826.000.00 SIT 

I9J39.000.00 SIT 

2.000.000.00 srr 

2.CCO.OOO.OO SIT 

2.000.000.00 SiT 
i.cco.ooo.oo srr 
1.CC0.000.0OSIT 

i3.490.oco.oosrr s.9«5.d7:.oo srr 20.25o.673.oo.s1r 
i3.49o.ooo.oo srr 9.537.600. ;o sir 22.663.653.00sn- 

14384.ooo.oo srr 10.4^.4:4.00 srr 29.m414.00 srr 

I.CCO.OOO.OO SiT 
S99BR7 

- srr 

• srr 

• srr 
• sir 
• srr 

• srr 

■ sir 2.000.000.00 srr 

• srr 2.000.000.00 št 

• srr 2.000.000.00 sir 
• srr 1.000.000.00 srr 
• sir 1.000.000.00 srr 

- srr 1.000.000.00 srr 

Invalidske organizacije so v letu 2000 v celoti prejele odobrena sredstva za 
izvajanje svoje dejavnosti Zaradi manjšega dotoka sredstev od planiranih, 
so bile naložbe realizirane le t' višini 70 %. Svet FIHO je Zvezi društev vojnih 
invalidov v letu 2000 naknadno odobril 32.000.000 sit za nakup poslovnih 
prostorov. Navedenemu društvu so bila sredstva odobrena že leta 1999. ker 
pa društvo ni pravočasno predložilo kupoprodajne pogodbe, so bila odobrena 
sredstva prenešena in realizirana v letu. 2000. 
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Tabela 4: PREGLED RAZPOREJENIH SREDSTEV ZA PROGRAME, 
DELOVANJE IN NALOŽBE HUMANITARNIH ORGANIZACIJ 

1 a*aa slovenskih druster 
za boj prod raku. 

2 GRS prt PZ Slovenije 

3 Rdeči bit Slovenje 

4 Društvo za zdravje 
srca in ožilja 

3.330.000.00 srr 

39.660.000.00 SIT 

110.500.000.00 srr 

9.157.317.33 SV 

38.731380.00 SIT 

H0500.ooo.oo srr 

i.65a ooo.oo srr i.eso.ooo.oo srr w£07.3i733srr 

38.75l.5a0.00 SIT 

19.500.000.00 srr 130.000.000.00 srr 

isso.ooo.oo srr 2.830.000.00 srr 

5 PARADOKS ■ Slovensko društvo 
za pomoč u dušei-ni sfisid 3^50.000.00 SIT 

6 Društuo Barioa 

7 OZAJM • organizma 
m kakovost Uvijerja 

srr 

35M.000.00 SIT 

8 Evangeličanska hummitama 
organizcaja EHO PODPORNICA 3S30.000.00 STT 

9 Slovensko dmštio 
za duševno zdraiie ŠE.VT 

10 HOSPIC 

11 Društvo za nenasilno 
komunikacijo 

12 ALTRA ■ odbor za notesa 
u duševnem zdrarju 

35.400.000.00 SiT 

i5.560.ooo.oo srr 

3.350.000.00 srr 

- srr 

35.400.ooo.oo srr 

3.830.000.00 ST 

35.-wo.ooo.oo srr 

i5S80.ooo.oosrr 

1.500.000.00 srr 1.500.000.00 sa 

4.000.000.00 srr 

si .6co.ooo.oo srr 13 Slovenska JCAR1T.4S 

14 GenxuološkodruštvoSici<erJ/e 3.030.000.00 SIT 

15 VIlkoMazi ■ SIT 

iooo.ooo.oo srr 

6i.60o.ooo.oo srr 

3.006.671,00 srr 

266.666.00 S/T 

i9.soo.ooo.oo srr 

500.000.00 SIT 

4.105.000.00 srr 

6.250.ooo.oosrr 

-00.000,00 srr 

uoo.ooo.oo srr 

2.750.000.00 SIT 

70o.ooo.eo srr 

11.000.000.00 srr 

50o.ooo.oo srr 3_3o0.ooo.oos.t 

3J50.ooo.oo srr 

4.i05.ooo.oosrr 4.:o5.ooo.oosrr 

6.250.000.00 SIT il.650.000.00 STT 

70o.ooo.oo srr 4.530.000.00 srr 

3.500.000.00 srr ss.xq.c<o.oos~ 

2.75 0.000.00 srr i8Sio.cco.oo srr 

_j.mooo.oo srr 

700.000.00 srr 4.-00.000.00 srr 

11.000.000.00 srr 7isci0.oco.oc srr 

3.006.671.oo srr 

.'66.666.00ST 
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Omift-D srčnih bariStai 
s spodbujevalnikom 
Drušmo pj/učnih boir.ltou 
Slovenije 
Drušn.o psoriuifoc Sooerufe 
Društvo /eruMetOfUiriou 
PKU Slovenije 
TREPETLIKA • dnšao boinlkou 
s poriansoiiom _   
Zveza toromamiH društev 
in klubov Slovenje 

4.000.000,00 srr 1000.000.00 srr 

J2.660.ooo.oosrr 
5.600.000.00 str 

2.000.000.00 srr 

2300.000.00 SIT 

13.580.000.00 str 

9 

10 

11 
12 

13 
14 
15 

16 
17 

18 

Društvo bolnikov 
s krvnimi boleznimi 
Cniioo Liga proti epdepsiji 
Zveza, društev lediičnih 
bolnikov Slovenije ' 
Drušav onkoloških 
bolnikov Slame 
Slovensko društvo za celiakijo 
Zveza društev upokojencev 
Slovenije 
Druiax> bolnikov i csteoparmo 
Drjš m hemofilija: Slovenije 
Zveza dmiteu 
diabetikov Sovenije 
Drjšiiv na srcu operiranih 
Društvo botailcci! s 
oerebraasJaiamirt boleznima 
Ztvia društev mvdilizirancev 
v nemško vojsko 

4J30.000.00 srr 
5.000.000.00 srr 

u. mooo.oo srr 
5.60o.ooo.oo srr 

2.000.000.00 srr 

2.500.000,00 SIT 

i3.205.ooo.oo srr 

433o.ooo.oo srr 
5.375.000.00 Sir 

i6.ooaooo,oo srr, i6.ooo.ooo.oosrr 

9.750.000.00 SIT 
' 6.600.000,00 srr 

19. ioo.ooo.oo srr 
2.000.000.00 STT 

15.700.000.00SIT 

23.050.000.00 SIT 
2.000.000.00 srr 

5.000.000.00 srr 

• srr 

9.750.000.00 srr 
6.600.000.00 srr 

i4.sco.ooo.oo srr 
2.000.000.00 srr 

15.700.000.00 SiT 

22.250.000.00 SIT 
2.000.000.00 srr 

5.000.000.00 SIT 

333.333.00 srr 

1.000.000.00 srr 1.000.000,00 sir 

450.ooo.oo srr 

1.200.000.00 srr 

.200.000.00 srr 
890.000.00 SfT 

2.840.000.00 srr 

1.730.000.00 SIT 

355.000.00 srr 
mooo.00 srr 

40o.ooo.oo srr 

soo.ooo.oo srr 

450.ooo.oo srr 

1.200.000.00 srr 

2co.ooo.oo srr 
660.000.00 SlT 

2.822.000.00 S.T 

1.720.000.00 SfT 

355.ooo.oo srr 
m ooo.oo srr 

4K.moo srr 

mooo.oo srr 

4.000.000.00 srr 

U.323.000.00 srr 
6.600.000.00 srr 

2.000.000.00 srr 

2.950.ooo.oosrr 

14.405.qoo.oo srr 

4.530.000,00 srr 
6.265.000.00 srr 

1&840.000.00STT 

11.480.000,00 srr 
6.600.000.00 srr 

14.6oo.ooo.oo srr 
2.355.000,00 srr 

i6.mooo.oosrr 

22.650.000.00 SIT 
2.000.000.00 srr 

5.900.000.00 srr 

333.333.00 srr 

suiorenocsE sscpaj.- \iwmmm sit i«.J7i.moo sa .< lomooo.oo srr 10^47.000,00 sir j53.436.333.oo srr i .1: 1 .jjA'.  , ..... ti-. ■ ■ ■ ... •     . i 

*■ srr . 61.520.000,00 srr.., , 6i.miooo.oo srr 52s.996.sou3 sir j 

Humanitarne organizacije so v letu 2000 v celoti prejele odobrena sredstva za 
delovanje in naložbe. Pri sedmih humanitarnih organizacijah so zneski finančne 
realizacije dejavnosti nižji od odobrenih sredstev za delovanje, ker je bil za 
navedene organizacije v letu 2000 opravljen poračun zaradi preveč izplačanih 
sredstev v letu 1999. 
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IZVAJANJE POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV 

INVALIDSKIH OZIROMA SOCIALNIH PROGRAMOV 

HUMANITARNIH ORGANIZACIJ 

Skladno s 23. členom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev 
fundacije so organizacije, ki so bile financirane/sofinancirane iz sredstev FIHO 
v letu 2000 posredovale poročila o realizaciji programov za leto 2000 in o porabi 
namensko dodeljenih sredstev. Svojo obveznost so izpolnile vse financirane orga- 
nizacije. razen Društva malih ljudi. Poročila so obsegala odgovore na pred- 
pisanem obrazcu FIHO in so zajela dejansko financiranih 650 različnih socialnih 
programov na lokalni in državni ravni Pri tem pa velja poudariti da je iz poročil 
na osnovi obrazca 'Finančno poročilo o izvedenih letnih delovnih programih 
invalidskih in humanitarnih organizacij iz sredstev FIHO" razvidno, da so 
invalidske in humanitarne organizacija porabile dodeljena sredstva neposredno 
za invalide in bolnike v okviru svojih programov. Programi na državni ravni pred- 
stavljajo dejansko dogovorjene nacionalne programe, ki se prav tako izvajajo v 
veliki večini primerov na lokalni ravni oz. neposredno za posamezne člane. 
Zaradi boljšega uvida v delovanje oziroma izvajanje programov pa bo potrebno 
sistem poročanja - obrazec FIHO 3 (Finančno poročilo o izvedenih letnih delovnih 
programih invalidskih in humanitarnih organizacij iz sredstev FIHO) ustrezno 
dopolniti, tako. da bodo iz poročil razvidni tudi odgovori na naslednja vprašanja: 

• kako se evidentirajo potrebe po oblikovanju programov za posamezno ciljno 
skupino: 

• KaJ<o je konkreten program umeščen glede na v celoti ali delno zagotovljene 
pravice po drugih zakonih in kako se določajo prioritete glede na poslanstvo 
in program organizacije: 

• Kako se opravlja evalvacija socialnih programov, ki se financirajo iz sredstev 
FIHO. glede na dosežene učinke za posameznika v povezavi s programi 
drugih institucij, storitve ali denarni prejemki: 

• Kako je pri posameznem programu dana možnost izbire oziroma ali podobne 
storitve zagotavljajo tudi druge institucije: 

• Na osnovi katerih predpisov ter internih aktov se izvaja notranja delitev sred- 
stev za delovanje organizacije: 

• Kako so opredeljene naložbe v osnovna sredstva (za izvajanje programov ali 
za delovanje). 

Na seji 19. marca 2001 je svet FIHO sprejel sklep, da bo z javnim razpisom izbral 
strokovno institucijo, ki bo opravila evalvacijo posebnih socialnih programov 
invalidskih organizacij in socialnih programov humanitarnih organizacij za leto 
2000. da bi na tej osnovi lahko operacionaliziral oz. dopolnil sistem poročanja o 
porabi sredstev FIHO namenjenih posameznim programom organizacij. Prav 
tako naj bi bile ugotovitve in predlogi v pomoč pri nadaljnjem delu fundacije. 
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TABELA. 5: Izvedeni socialni programi invalidskih organizacij na državni ravni 

Invalidske organizacije so organizirane različno. Nekatere delujejo le na državnem 
nivoju, vendar ima večina svoja društva ustanovljena tudi na regionalnem nivoju. 
Zveza delovnih invalidov Slovenije pa ima svoja društva tudi v občinah. Način 
njihovega organiziranj a je odvisen od števila članstva, vrste invalidnosti, predvsem 
pa od načina in obsega izvajanja storitev za svoje članstvo. 

Iz tabele je razvidno, da je v letu 2000 16 invalidskih organizacij izvedlo na državni 
ravni 191 posebnih socialnih programov, za kar so porabili 487.739.016 sit. Tri 
invalidske organizacije iz sredstev FIHO niso jlnancirale socialnih programov, ker 
so sredstva prejele za delovanje. V tabeli pa ni društva Malih ljudi Slovenije, ker ni 
posredovalo poročila o svojem delu in porabi sredstev v letu 2000. 

Podatki o številu uporabnikov storitev ne prikazujejo objektivno sliko razvejanosti 
delovanja posamezne invalidske organizacije. Tiste organizacije, ki so v svojem 
poročilu prikazale veliko število uporabnikov storitev (Zveza gluhih in naglušnih 
Slovenije. Zveza delovnih invalidov Slovenije. Društvo za ankilozirajoči spondilitisj. 
so velilco število uporabnikov storitev evidentirale zaradi razvejanega sistema 
informiranja, ki je dostopen vsem zainteresiranim založniške ter športne in 
rekreativne dejavnosti. Bolj objektivne podatke o pomenu izvedenih socialnih 
programov na socialni položaj uporabnikov storitev bomo pridobili s podrobnejšo 
analizo izvedenih socialnih programov.ki bo izvedena v letošnjem letu. 

1. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije 
2. Zveza gluhih in naglušnih Sloueriye 
3. Društvo disavfikou Slovenije 
4. Zveza paraplegikov Slovenije 
5. Združenje multtple skleroze Slovenije 
6. Sožitje - društvo za pomoč duš. prizadetim 
7. Zveza delovnih invalidov Slovenije 
8. Zv. D ruš t. za cerebr. paralizo SONČEK 
9. Zveza društev invalidov vojn Slovenije 

10. Zveza društev vojnih invalidov 
11. Zveza za šport invalidov Slovenije 
12. Društvo iaringektomiranih Slovenije 
13. Zveza društev invalidov ILCO 
J 4. Društvo za ankilozirajoči spondilltts 
15. Društvo invalidski forum Slovenije 
16. Združenje invalidov - FORUM Slovenije 
17. Društvo paralicikov Slovenije 
18. VHD - Društvo za teorijo in (cult. hendikepa 
19. Zveza društev mob. Slov. v nemško vojsko 

25 10674 671 
20 107125 500 
13 2795 376 
13 9577 904 
11 4034 375 
10 10889 924 
17 57043 732 
22 7681 425 
12 11129 137 
6 17750 105 

17 1490 245 
6 1858 128 
5 1880 74 
7 24950 120 
0 0 0 
0 0 0 
6 211 15 
0 0 0 
1 7 0 

48.839.061.25 SIT 
64.415.625.00 SIT 
59.628.777.54 SIT 
35.005.831,00 SIT 
37.381.675.00 SIT 
61.170.247,00 SIT 
60.420.030.00 SIT 
36.333.791.00 SIT 
13.769.834.00 SIT 
8.000.000.00 SIT 

40.015.099,00 SIT 
6.600.000,00 SIT 
4.418.974,00 SIT 

10.757.400.00 SIT 
o sit 
0 SIT 

674.348.38 SIT 
OSIT 

308.323.oo srr 
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TABELA 6: Izvedeni socialni programi invalidskih organizacij na Lokalni ravni 
K3R 

1. Zveza društev 
slepih in slabovidnih Slovenije 

2. Zveza gluhih in naglušnih Slovenije 
3. Društvo distrojikov Slovenije 
4. Zveza paraplegikov Slovenije 
5. Združenje nudtiple skleroze Slovenije 
6. Sožitje - drušvo za pomoč duš. prizadetim 
7. Zveza delovnih invalidov Slovenije 
8. Zveza društev za cerebr. paralizo SONČEK 
9. Zveza društev invalidov vojn Slovenije 

10. Zveza društev vojnih invalidov 
11. Zveza za šport invalidov Slovenije 
12. Društvo laringektomiranih Slovenije 
13. Zv. Invalidov društev ILCO 
14. Društvo za ankilozirajoči spondilitis 
15. Društvo invalidski forum Slovenije 
16. Združenje invalidov - FORUM Slovenije 
17. Društvo paraiitikov Slovence 
18. YHD - Društvo za teorijo tn kulL hendikepa 
19. Zveza društev moo. Slov. v nemško vojsko 

 afflgfiBaMaičffi ...» ..Ti . » i 

77 4483 549 47.146.923.00 SIT 
44 13893 309 28.254.224.00 SIT 
 5 151 73 4.119.767.25 SIT 

6 9814 1090 21.973.883.00 SIT ' 
4 2123 120 8.970.793.00 SIT 
5 1460 160 14.664.558.00 SIT 

22 57308  2956   60.132.023.00 ŠTT~ 
0 0 0 O SIT 
6 6288 148 12.884.897.00 SIT 

19 17634 543 26.600.000.00 SiT 
O 0 0 O SIT 
4 1180 138 1.300.000.00 SIT 
2 1830 32 3.483.262.00 SIT 
2 1530 91 2.000.000.00 SIT 
0 0 0 O SIT 
0 0 0 O SIT 
0 0 0 O SIT 
0 0 0 O SIT 
0 0 0 O SIT 

Skupno število izvedenih socialnih programov na lokalni ravni je enako kot na 
državni ravni, poraba sredstev za izvedene programe pa je za več kot 50 % nižja 
kot na državni ravni. To med drugim pomeni, da se na državni ravni organizira- 
jo in izvajajo zahtevnejši in zalo tudi dražji programi, na lokalni ravni pa veliko 
število prostovoljcev (predvsem članov društev in njihovih svojcev) izvajajo manj 
zahtevne, vendar nič manj pomembne socialne programe. 

Po številu izvedenih programov in številu koristnikov storitev izstopajo štiri 
invalidske organizacije (Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije. Zveza 
gluhih in naglušnih Slovenije. Zveza delovnih invalidov Slovenije in Zveza 
društev vojnih invalidov Slovenije) medtem ko ostale invalidske organizacije na 
lokalnem nivoju izvajajo le manjše število socialnih programov ali jih sploh ne 
izvajajo. To pa ne pomeni, da tiste organizacije, ki večino socialnih programov 
organizirajo in izvajajo na državnem nivoju, s svojimi programi manj učinkovito 
in neposredno zadovoljujejo potrebe svojega članstva na terenu. 

I 
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TABELA 7: Izvedeni socialni programi dobrodelnih organizacij na državni ravni 

1. Slovenska KARITAS 4 
2. GRS pri PZ Slovenije 3 
3. Rdeči križ Slovenije 6 
4. Zveza slov. društev za boj proti raku 4 
5. OZARA - nacionalno združenje 

za kakovost življenja 3 
6. ŠE^TT - slov. združene za duševno zdravje 17 
7. Gerontološko društvo Slovenije 2 
8. EHO PODPORNICA- 

evartg. hum. organizacija 2 
9. Slovensko društvo HOSPIC 5 

10. Društvo BARKA O 
11. PARADOKS - Slov. društvo za vzajemno pomoč 

v duševni stiski 7 
12. Društvo za zdravje 

srca in ožilja 1 
13. ALTRA - odbor za novosti v duševnem zdravju J 
14. Društvo za nenasilno komunikacijo 7 

10265 
1115 

86372 
102850 

530 
1217 

195 

375 
6176 

O 

139 

100000 

6 
2129 

"r*7T!" 

754 
541 

2680 
585 

38 
156 

18 

32 
46 
0 

15 

30 
1 

63 

34.800.000.00 SIT 
28.000.000.00 S/T 
68.728.680.00 SIT 

6.590.000.00 srr 

13.625.000,00 srr 
io.ooo.ooo.oo srr 
2.150.000.00 srr 

2.730.000.00 srr 
5.500.000.00 srr 

O SIT 

2.350.000.00 srr 

2.000.000.00 srr 
1.800.000.00 srr 
1.050.000.00 srr 

v'"\ HHMMIHVMII 
'$31 1369^^^4959 179.323.680.00 STTi 

Dobrodelne organizacije so glede na vsebino dejavnosti ki jo izvajajo zelo razno- 
like. Po tej definiciji imamo tri klasične dobrodelne organizacije (Slovenska 
Karizas, RKS. Evangeličanska humanitarna organizacija), ki izvajajo različne 
socialne storitve za ogrožene skupine občanov. Gorska reševalna služba izvaja 
njim prilagojene specifične dejavnosti za svoje člane in druge občane (usposa- 
bljanje članstva za reševanje v gorah, reševanje planincev v gorah, poizvedovalna 
služba za izginulimi planinci itd.]. 

V drugo bolj številčno skupino pa sodijo tiste dobrodelne organizacije, ki jih 
ustanovijo občani z namenom, da nudijo pomoč različnim skupinam bolnikov in 
s svojimi preventivnimi akcijami opozarjajo prebivalstvo na zdrav način življe- 
nja. V" to skupino sodijo osebe s težavami v duševnem zdravju, odvisneži od 
mamil in druge skupine bolnikov. 

Iz podatkov o številu izvedenih socialnih programov tn številu koristnikov storitev 
na državni ravnije razviden način delovanja dobrodelnih organizacij. Organizacije, 
ki so v svojih poročilih prikazale veliko število uporabnikov storitev, osrednjo 
pozornost namenjajo preventivni dejavnosti (ozaveščanje članstva o zdravem 
načinu življenje, informativna in založniška dejavnost, izobraževanje in usposa- 
bljanje. itd.) medtem ko Slovenska KARTTAS in RKS na državni ravni zagotavljala 
različne oblike pomoči socialno ogroženim občanom. Za izvajanje dejavnosti na 
državni ravni so dobrodelne organizacije porabile 2/3 odobrenih sredstev FIHO. 
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TABELA 8: Izvedeni socialni programi dobrodelnih organizacij na lokalni ravni 

^4"• 'mfrffr-Tzr? ir' • * <«•&><***&•%* A*3agvaft . rarcJTTO3£ •'2svn»P5to-:■ • ■ 

2. Slovenska KARTTAS 10497 
2. GRS pri PZ Slovenije 
3-_Rdeči križ Slovenije 
4. Zueza slov. društev za boj proti raku 
5. 02ARA ■ nacionalno združenje 

za kakovost življenja^   
6. ŠENT - siou. združenje 
_ja jiuševno zdravje_     

314 
0 

30230 348 

279 119 

II 514 58 
7. Cerontološko društvo Slovenije 
8. EHO PODPORNICA - 

evang. hum. organizacija   
9. Slovensko društvo HOSPIC. 

10. Društvo BARKA 
11. PARADOKS - Slov. društvo za vzajemno pomoč 

v duševni stiski 
12. Društvo za zdravje srca 

in ožil ja 
13. ALTRA ■ odbor za novosti 

v duševnem zdravju 
14. Društvo za nenasilno komunikacijo 

1304 80 

670 
0 

8 
0 

8.700.000.00 SIT 
0 SIT 

9.271.320.00STT 
osrr 

13.875.000.00 SIT 

_i5.ooo.ooo.oo srr_ 
osrr 

osrr 

5.500.000.00 SIT 
osrr 

osrr 

osrr 

1.000.000.00 SIT 
osrr 

HHKSSsS 
č VJJMK4 

V primerjavi s številom izvedenih programov na državni ravni, so dobrodelne 
organizacije izvedle na lokalni ravni 24 socialnih programov, v ta namen pa so 
porabile 1 /3 odobrenih sredstev F1HO. Po številu uporabnikov storitev so na 
prvem mestu uporabniki storitev RKS. sledijo Slovens/ka karitas in Slovensko 
društvo Hospic. Izvedeni socialni programi na lokalni ravni so po svoji vsebini 
podobni programom, ki so jih dobrodelne organizaciie izvajale na državni ravni 
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TABELA. 9: Izvedeni socialni programi samopomočnih organizacij na državni ravni 

15. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije 3 
16. Zveza društev ledvičnih bolnikov Slouenj/e J 0 
i 7. Društvo psoriatikov Slovenije 5 
18. Društvo hemoJUikov Slovenije 6 
19. Društvo phenilketonurikov - PKU Slovenije 5 
20. Zveza društev diabetikov Slovenije J i 

21. Društvo Uga proti epilepsiji 5 
22. Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije 5 

23. Zveza društev upokojencev Slovenije 3 
24. Slovensko društvo za cellakijo S 
25. Društvo pljučnih bolnikov Slovenije 9 
26. Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi _ 8 
27. Društvo bolnikov 

s cerebrovaskularno boleznijo 2 
28. TREPETLIKA - društvo bolnikov 

s parkinsonizmom 4 
29. Dništvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom 4 
30. Društvo bolnikov z osteoporozo 3 
31. Društvo na srcu operiranih 1 

41950 
3156 
2500 

735 
255 

16370 
1153 
1520 

270700 
1815 
905 

2650 

285 

2100 
1330 
6980 
900 

841 
155 
109 
32 
12~ 

416 
243 

90 
5800 

64 

100 
85 

40 

27 
15 
54 
31 

9.750.000.00 srr 
6.519.038.52 srr 
4.846.950,00 SIT 

u.391.200.00 srr 
1.797.800.00 srr 

12.675.500.00 srr 
2.362.160.00 srr 
3.099.530.00 SIT 
3.630.679.00 Srr 
2.801.935,00 srr 
6.505.486.00 SIT 

3.410.566,24 Srr j 

t 
2.591.500.56 SIT ' 

! 
2.230.390.00 SIT j 
1.892.3io.oo srr ; 

90S.S95.00 SiT i 
2.000.000,00 srr i 

* •-' ii pv-CTcv /VyV.-.w' • 'ifaŠ\'r- v"*h.» v-41*- 

Organizacije za samopomoč organizacije ustanavljajo posamezniki z namenom, 
da v njih zagotavljajo socialne storitve, ki so povezane z njihovim zdravstvenim 
stanjem aR procesi staranja. Večino samopomočnih organizacij (ki se jinancirajo 
iz sredstev FIHO) so ustanovili bolniki Med organizacije za samopomoč pa je 
vključena tudi Zveza društev upokojencev Slovenije, ki je po svoji pravni defini- 
ciji stanovska organizacija, glede na vsebino dejavnosti pa izvaja tudi socialne 
programe za ogrožene skupine upokojencev. 

Organizacije za samopomoč organizacije, ki so jih ustanovili bolniki, so lani na 
državni ravni izvedle skupno 86 socialnih programov. Te organizacije so svojo 
dejavnost usmerile v izvajanje tistih programov, ki preprečujejo poslabšanje 
zdravja njihovih članov ter ozaveščajo članstvo in širšo javnost o zdravem načinu 
življenja (različne oblike rehabilitacije, usposabljanje za življenje in delo, medseboj- 
na pomoč in svetovanje, informativna, športno rekreativna, založniška dejavnost, 
itd). Programi teh organizacij so zelo raznoliki in prilagojeni specifičnim potrebam 
posameznih skupin bolnikov. 

Zveza društev upokojencev Slovenije je lani poleg drugih dejavnosti dokončala 
zelo obsežno raziskavo o socialnem položaju starejše generacije. Rezultati 
raziskave bodo zvezi koristili pri dopolnitvi njihovega programa dela za 270.000 
upokojencev, ki so vključeni v njihovo organizacijo. 
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TABELA 10: Izvedeni socialni programi samopomočnih organizacij na lokalni ravni 

15. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije 
16. Zveza društev ledvičnih 

bolnikov Slovence 
17. Društoo psoriatikov Slovenije 
18. Društva hemojilikov Slovenije 
19. Društvo phenilketonurikov - 

PKU Slovenije 
20. Zveza društev diabetikov Slovenije 
21. Društvo Liga proti epilepsiji 
22. Zveza koronarnih društev 

in klubov Slovenije 
23. Zveza društev upokojencev Slovenije 
24. Slovensko društvo za celiakij'o""^'~" 
25. Društvo pljučnih bdnikov Slovenije ' 
26. Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi 
27. Društvo bolnikov " " 

_^J^rebrovaskulamo boleznijo 
28. TREPETLIKA - društvo bolnikov 

s parkinsonizmom 
29. Društvo srčnih bolnikov 

s spodbujevalnikam 
30. Društvo bolnikov z osteoporozo 
31. Društvo na srcu operiranih 

48 2610 

'■T fooo 
0 v' . 0 

' i " 
340 
■80 

0 SIT 

5.097.004.00 srr 

j^Jm,do~srf~ 
~ ' o srr 

o o , OSIT 

'~W.' 

2f:, 4100 

K" "o 

; .7u _ 3607 

"££] 40672] 
r~600- 

1344 3.690.000.00 srr 
■ osrr 

125 
12100 

6.542.270,00 srr 
6.715.272.00 srr 

:1 
. - __ 0_ 

0] 

40 

25 f "'] '21^a229.00 SiT 

 "o šrr 
"o """osrr 
"o 

18 
iW*i 

l 
935.900.50 srr 

-"VO;.-*: 

330 

osrr 

9.:, . 773.213.00 STT 

' ®C r' 824.903.00 SIT 
"o~ r"""-"osrr 

Od 31 samopomočnih organizacij je 23 organizacij izvajalo socialne programe 
tudi na lokalni ravni Med njimi je treba posebej omeniti Zvezo društev ledvičnih 
bolnikov Slovenije, ki je na lokalni ravni izvedla kar 48 različnih socialnih 
programov in Zvezo društev diabetikov Slovenije, ki je izvedla 21 programov. 
V primerjavi z ostalimi organizacijami za samopomoč sta ti dve društvi izvedli 
kar 2/3 vseh programov na lokalni ravni Med izvedenimi socialnimi programi 
velja posebej izpostaviti predavanja o zdravem načinu življenja, svetovanje 
članom društva in njihovim svojcem, izvajanje različnih oblik rehabilitacye. 
nudenje pomoči socialno ogroženim posameznikom ter športno rekreativni 
dejavnosti itd. 

9 
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SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI 

Svet FIHO ugotavlja: 

• da Je fundacija poslovala skladno s temeljnimi akti fundacije, da pa na 
njeno delovanje bisweno vpliva dejstvo, da še vedno nimamo Zakona o 
invalidskih organizacijah in Zakona o humanitarnih organizacijah, ki bosta 
uredila statusna vprašanja in s tem tudi opredelila upravičence za 
financiranje programov in storitev iz sredstev FIHO. 

• da še vedno ni izdelane tn sprejete celovite strategije razvoja iger na srečo, kar 
bi omogočalo stabilnejše vire in dotok sredstev FIHO. Na tej osnovi bi lahko 
koristniki sredstev FIHO dolgoročneje načrtovali svoje programe. Prav zaradi 
te nedorečenosti pa posamezni prireditelji iger na srečo izigravajo veljavno 
zakonodajo in s tem posledično povzročajo izpad prihodkov na FIHO. 

• da sredstva FIHO sicer nominalno naraščajo, realno pa upadajo zaradi 
uvedbe DDV, injlacije. večanja števila uporabnikov in nepodelfenih koncesij 
nekaterim prirediteljem iger na srečo. Zaradi tega je potrebno skozi sistem 
zagotoviti preglednost socialnoekonomskega položaja slehernega posamezni- 
ka - koristnika sredstev FIHO, nudenje pravic po različnih zakonih da se 
socialne razlike med posameznimi skupinami ne bi večale. Potrebno Je tudi 
ugotoviti, ali pluralizacija in možnosti izbire ni le izgovor za povečevanje 
socialnih razlik in v kolikšni meri posamezne organizacije tradicionalne 
programe presegajo oziroma dopolnjujejo z novimi programi 

• da Je potrebno dopolniti obrazec FIHO 3 (Finančno poročilo o izvedenih letnih 
delovnih programih invalidskih in humanitarnih organizacij iz sredstev FIHO), 
zato svet pričakuje, da bo k temu prispevala tudi evalvacija posebnih 
socialnih programov invalidskih in socialnih programov humanitarnih 
organizacij. 

Ijubljana, 4. Junij 2001 

Poročilo pripravil 
Direktor FIHO 
Franc DOLENC 
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- Letno poročilo o 

STANJU NA PODROČJU 

ZAVAROVALNIŠTVA ZA LETO 2000 

in 

- Letno poročilo o 

DELU AGENCIJE ZA ZAVAROVALNI 

NADZOR ZA LETO 2000 

- EPA 256 - III 

Agencija za zavarovalni nadzor 

Številka: 30271-761/01 
Datu: 29.06.2001 

Zadeva: Letno poročilo o stanju na področju 
zavarovalništva In Letno poročilo o delu 
Agencije za zavarovalni nadzor 

Agencija za zavarovalni nadzor dostavlja v prilogi v skladu z 
249. in 250. členom Zakona o zavarovalništvu (Ur.l. RS 13/00 
in 91/00) Poročilo o stanju na področju zavarovalništva za leto 
2000 in Poročilo o delu Agencije za zavarovalni nadzor za leto 
2000. 

mag. Jurij Gorišek, l.r. 
direktor 

/ 

9. julij 2001 29 poročevalec, št. 61 



Agencija za zavarovalni nadzor 

I. POROČILO O STANJU NA PODROČJU ZAVAROVALNIŠTVA 

ZA LETO 2000 

II. POROČILO O DELU AGENCIJE ZA ZAVAROVALNI NADZOR 

ZA LETO 2000 

Ljubljana, junij 2001 

poročevalec, št. 61 30 9. julij 2001 



KAZALO 

UVODNA BESEDA IN POVZETEK 
Stanje zavarovalništva v Sloveniji 
Ostalo delo Agencije za zavarovalni nadzor 

I. POROČILO O STANJU NA PODROČJU 
ZAVAROVALNIŠTVA 

1. UVOD 

2. ZAKONODAJNI OKVIR 
2.1. Zakon o zavarovalništvu 
2.2. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
2.3. Zakon o zdravstvenem zavarovanju in zdravstvenem 

varstvu 
-V, -i* ■ * 

3. STRUKTURA SLOVENSKEGA ZAVAROVALNEGA TRGA 
GLEDE NA VRSTE IN OSNOVNE OBLIKE ZAVAROVANJ 

4. STRUKTURA ZAVAROVALNEGATRGA GLEDE NA DELEŽE 
ZAVAROVALNIC 

5. PRIMERJAVA Z DRUGIMI DRŽAVAMI 

6. IZIDI POSLOVANJA ZAVAROVALNIC IN POZAVAROVALNIC 
(IZKAZI USPEHA) 

7. IZKAZI STANJA ZAVAROVALNIC IN POZAVAROVALNIC 

8. KAZALCI POSLOVANJA 

10. NALOŽBE ZAVAROVALNIC IN POZAVAROVALNIC 

11. DOSEGANJE POTREBNE VIŠINE GARANCIJSKEGA 
SKLADA IN MINIMALNE SOLVENTNE MEJE 

II. POROČILO O DELU AGENCIJE ZA ZAVAROVALNI 
NADZOR ZA LETO 2000 

1. UVOD 

2. PRAVNI POLOŽAJ, NALOGE, ORGANI IN NOTRANJA 
ORGANIZACIJA AGENCIJE 
2.1. PRAVNI POLOŽAJ 
2.2. ORGANI AGENCIJE 

2.2.1. Strokovni svet 
2.2.2. Direktor 

2.3. GLAVNE NALOGE AGENCIJE 
2.4. NOTRANJA ORGANIZACIJA 
2.5. IZOBRAŽEVANJE TER SODELOVANJE AGENCIJE 

Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANIZACIJAMI 

3. DELO AGENCIJE V LETU 2000 
3.1. PRIPRAVA IN IZDAJA PODZAKONSKIH 

PREDPISOV 
3.2. IZDAJA DOVOLJENJ IN SOGLASIJ 
3.3. IZVAJANJE NADZORA NAD POSLOVANJEM 

ZAVAROVALNIC 

4. FINANCIRANJE AGENCIJE 

9. ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE 

9. julij 2001 31 poročevalec, št. 61 



UVODNA BESEDA IN POVZETEK 

Agencija za zavarovalni nadzor, ki je začela s svojim delom 
01.06.2000, mora opravljati naloge in pristojnosti predvsem po 
treh zakonih: 

Zakonu o zavarovalništvu (Ur.l. RS, št. 13/2000 in 91/2000), 
ki je začel veljati 3.3.2000, kot matičnem zakonu, 
Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, 
št. 106/1999, 72/2000, 81/2000, 124/2000 in 52/2001), ki je 
začel veljati 1.1.2000, za področje nadzora nad prostovoljnimi 
pokojninskimi zavarovanji - v okviru tega še posebej 
pokojninskimi družbami in 
Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (Ur.l.RS, št. 9/1992, 13/1993, 9/1996 29/1998, 
77/1998, 214/1999 in 56/1999) za izvajanje nadzora nad 
prostovoljnimi zdravstvenimi zavarovanji. 

Poleg tega mora Agencija za zavarovalni nadzor pri izvajanju 
nadzora upoštevati še nekatere druge zakone, na primer Zakon 
o gospodarskih družbah, Zakon o obligacijskih razmerjih, Zakon 
o obveznih zavarovanjih v prometu itd. 

Tako širok spekter odgovornosti in nalog daje Agenciji za 
zavarovalni nadzor čedalje pomembnejšo vlogo v sklopu urejanja 
celotnega finančnega sistema, še posebej pa dolgoročnega 
varčevanja ter zagotavljanja socialne varnosti prebivalstva v 
Sloveniji. 

Stanje zavarovalništva v Sloveniji 

Čeprav je dolgoročno varčevanje v obliki življenjskih in 
pokojninskih zavarovanj v odnosu do BDP v Sloveniji relativno 
slabo razvito, celo za dobro tretjino slabše od Poljske, Češke in 
Madžarske, ostala zavarovanja in višina premije na prebivalca 
prispevajo k temu, da je skupna razvitost zavarovalništva Slovenije 
približno na taki ravni kot na Portugalskem in v Grčiji in hkrati 
polovico boljša kot velja za omenjene tri države. Delež premije 
življenjskih zavarovanj v BDP pa je v primerljivih članicah EU do 
petkrat večji kot v Sloveniji. Kljub omenjenim dejstvom predstavljajo 
finančne naložbe zavarovalništva (brez kapacitet za izvajanje 
zavarovalne dejavnosti) v višini 245 milijard tolarjev okoli 6% 
BDP. Te naložbe predstavljajo najkvalitetnejša sredstva v 
narodnem gospodarstvu. Seveda je treba upoštevati, da velika 
večina teh naložb (okoli 90%) odpade na rezervacije, ki so 
namenjene kritju bodočih obveznosti iz zavarovanj, ki so jih 
sklenile zavarovalnice. Povprečno naraščajo ta sredstva za 45 
milijard tolarjev letno. 

Slovenski zavarovalni trg pod nadzorom Agencije za zavarovalni 
nadzor obsega 14 zavarovalnic in pozavarovalnic, 6 pokojninskih 
družb, Slovensko izvozno družbo, Jedrski pool in Slovensko 
zavarovalno združenje. Samo ena zavarovalnica deluje na 
vzajemni osnovi, to je Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, 
d.v.z., ki zavzema 21,9% celotne zavarovalne premije. Na prvem 
mestu na celotnem zavarovalnem trgu je z 41,4% Zavarovalnica 
Triglav, d.d. in na tretjem Zavarovalnica Maribor, d.d., s 13,8% 
zavarovalne premije. 

Za razliko od premoženjskih zavarovanj, kjer prva, Zavarovalnica 
Triglav, zavzema vodilni položaj s skoraj 60% deležem in druga, 
Zavarovalnica Maribor, s 16,7% deležem, je na področju življenjskih 
zavarovanj delež prve 46,5% in delež druge 24,6%. Iz 
povedanega se vidi, da imata pretežni vpliv na trgu premoženjskih 
zavarovanj Zavarovalnica Triglav in na trgu prostovoljnih 
zdravstvenih zavarovanj Vzajemna zdravstvena zavarovalnica. 

Pri tem velja omeniti, da se zavarovalni trg Slovenije poleg finančne 

stabilizacije in trdnosti, kar se izraža v porastu vseh vrst varnih 
finančnih naložb, v zadnjih petih letih tudi z dokapitalizacijami 
zavarovalnic (znotraj zavarovalnega sektorja in s prilivi izven 
sektorja) izredno hitro konsolidira v treh skupinah, zaenkrat še s 
100% slovenskim lastništvom in sicer skupini okrog Zavarovalnice 
Triglav, skupini okrog Pozavarovalnice Sava in Zavarovalnice 
Maribor in skupini Adriatic-Slovenica. Te skupine predstavljajo 
brez prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj preko 90% trga. Z 
usklajevanjem poslovanja zavarovalnic po Zakonu o 
zavarovalništvu in Zakonu o gospodarskih družbah ter z 
nadaljnjimi dokapitalizacijami in lastninjenjem družbenega kapitala 
se zavarovalniški sektor ne bo mogel izogniti večjemu ali manjšemu 
prestrukturiranju, ki bo vključeval tudi tuje lastnike. 

Pri rasti premije zasledujemo zadnja leta različne trende. Na eni 
strani čista zavarovalna premija premoženjskih zavarovanj realno 
pada, predvsem zaradi velikih znižanj premijskih stopenj v začetku 
leta 1999 in relativno počasnega prilagajanja odmrznjenih premij 
obveznega avtomobilskega zavarovanja zahtevam solventnostl. 
Tako v bistvu beležimo saturacijo tega zavarovalnega sektorja, 
za razliko od premij osebnih zavarovanj, posebno življenjskih, ki 
se realno še vedno povečujejo z nad 10% stopnjo rasti. To pa je 
glede na nujnost večjega narodnogospodarskega varčevanja in 
primerljive države (Poljska, Češka in Madžarska) le zmerna rast. 

Kljub omenjenim trendom zadnjih let beležijo slovenske 
zavarovalnice v zadnjih letih izreden porast finančnih naložb, In 
sicer v petih letih nominalno za 239%, od česar so se rezervacije 
premoženjskih zavarovanj povečale za 167%, matematične za 
490% in prosti lastni viri za 198%. Tako je razlika med naložbami 
konec leta 2000 in konec leta 1995 (prvo leto delovanja 
zavarovalnega nadzora v Sloveniji) kar 173 milijard tolarjev. Od 
tega polovica povečanja odpade na povečanje matematičnih 
rezervacij življenjskih zavarovancev. V teh naložbah, katerih dve 
tretjini sta naloženi v državne papirje in posojila z jamstvom 
Republike Slovenije ter depozite in vrednostne papirje bank 
(približno 165 milijard konec leta 2000), se že pet let konstantno 
zmanjšuje delež neustreznih naložb, ki znašajo le še 1 - 2%. 

Omenimo naj še dva kazalca, ki sta posebno pomembna za 
finančno čvrstost zavarovalnic. To sta raven prostih lastnih virov, 
ki znaša 21 milijard tolarjev in izravnalne rezervacije premoženjskih 
zavarovanj, ki znašajo za zavarovalnice in pozavarovalnice 34 
milijard tolarjev. Natančnejša analiza in podatki omenjenih kategorij 
so vsebovani v posamičnih poglavjih in tabelah poročila. 

Glede doseganja potrebne solventnosti po evropskih direktivah 
oziroma določbah o minimalnem in zajamčenem kapitalu po 
našem Zakonu o zavarovalništvu so slovenske zavarovalnice 
na dobri poti, da nivo zahtevane finančne čvrstosti kmalu dosežejo. 
Kljub temu pa bodo nastopali v bodoče še problemi, ki jih lahko 
uvrstimo na tri področja: 

1. Previsok odstotek nepokritosti obveznosti iz naslova 
premoženjskih zavarovanj (zavarovalno-tehničnih rezervacij) 
z naložbami kritnega premoženja. 

2. Obstoječa življenjska zavarovanja vsebujejo zagotovilo o 
relativno visoki donosnosti na zbrano matematično 
rezervacijo in s tem visok rizik recesijskih vplivov 
gospodarstva na donosnost teh naložb - to je potrebno še 
posebej upoštevati pri pokojninskih in dolgoročnih prostovoljnih 
zdravstvenih zavarovanjih. 

3. Obratovalne stroške vezane tako na število zaposlenih kot 
tudi ostale obratovalne stroške zavarovalnic, vključno s 
stroški propagande in akvizicije, bo potrebno zmanjšati in 
držati v razumnem razmerju do zbrane premije in obljubljenih 
donosov. 
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Ostalo delo Agencije za zavarovalni nadzor 

Agencija za zavarovalni nadzor je v letu 2000 in v prvem mesecu 
leta 2001 sprejela 20 podzakonskih predpisov, potrebnih za 
izvajanje nadzora po Zakonu o zavarovalništvu in jih v februarju 
v angleščini predložila EU komisiji v Bruslju. V letu 2000 je trem 
pokojninskim družbam izdala dovoljenje za opravljanje dejavnosti 
prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. V prvi polovici leta 
2001 so še tri druge pokojninske družbe pridobile dovoljenje za 
opravljanje te dejavnosti. Agencija za zavarovalni nadzor je izdala 
19 dovoljenj za opravljanje funkcij članov uprave v zavarovalnicah 
in 16 dovoljenj za opravljanje funkcije člana uprave v pokojninskih 
družbah. Eni osebi je Agencija za zavarovalni nadzor zavrnila 
izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave v pokojninski 
družbi. Od ustanovitve Agencije za zavarovalni nadzor do danes 
je bilo izdanih 43 dovoljenj družbam oziroma samostojnim 
podjetnikom (od tega 26 dovoljenj za uskladitev dejavnosti z novim 
zakonom in 17 dovoljenj za opravljanje dejavnosti) in 12 dovoljenj 
fizičnim osebam za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja. 
Osem nepopolnih zahtev je Agencija za zavarovalni nadzor 
zavrnila, za 26 zahtev teče petnajstdnevni rok za dopolnitev. 
Agencija za zavarovalni nadzor je Kapitalski družbi d.d. izdala 
pozitivno aktuarsko mnenje za dodatno obvezno pokojninsko 
zavarovanje. 

Agencija za zavarovalni nadzor je na osnovi predpisanega 
obveznega sodelovanja nadzornih organov sodelovala z Banko 
Slovenijo in Agencijo za trg vrednostnih papirjev. Z Ministrstvom 
za delo, družino in socialne zadeve je sodelovala pri preverjanju 

pokojninskih načrtov po Zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. 

V novembru 2000 je Mednarodni denarni sklad v sodelovanju s 
Svetovno banko izdelal oceno usklajenosti nadzornih institucij. 
Poročilo Mednarodnega denarnega sklada za zavarovalni nadzor 
je temeljilo na preverjanju usklajenosti zavarovalniškega nadzora 
z »Insurance Core Principles Methodology of the International 
Association of Insurance Supervisors«, ki so bili sprejeti oktobra 
2000. 

Od meseca novembra 2000 sodeluje Agencija za zavarovalni 
nadzor v projektu, ki je financiran iz sredstev EU PHARE, z 
družbo PricevvatherhouseCoopers. Projekt v višini 370.900 EUR 
bo trajal 22 mesecev in je namenjen krepitvi in usposobitvi 
zavarovalne nadzorne institucije. 

Strokovni svet je sprejel med drugim tudi pravilnik o notranji 
organizaciji in sistematizaciji delovnih mest, kjer so določene 
notranje organizacijske enote, njihova delovna področja in njihova 
medsebojna razmerja. Na Agenciji za zavarovalni nadzor je sedaj 
zaposlenih 17 delavcev. 

Ljubljana, 28. junij 2001 

mag. Jurij Gorišek, l.r. 
Direktor Agencije za zavarovalni nadzor 

t 
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I. POROČILO O STANJU NA PODROČJU ZAVAROVALNIŠTVA 

ZA LETO 2000 
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1. UVOD 

V letu 2000 je v slovenskem zavarovalnem prostoru delovalo 14 
zavarovalnic' (11 zavarovalnic, ki opravljajo zavarovalne posle 
in 3 zavarovalnice, ki opravljajo pozavarovalne posle), Slovenska 
izvozna družba, Kapitalska družba, Jedrski pool in Slovensko 
zavarovalno združenje - škodni sklad. Od 14 zavarovalnic je 13 
delniških družb s privatnim kapitalom in ena vzajemna 
zavarovalnica. Med delniškimi družbami je 10 zavarovalnic s 
prevladujočim domačim in 3 z večinskim tujim kapitalom. 

V zadnjih treh letih v sektorju slovenskega zavarovalništva 
zasledimo procese združevanja in povezovanja zavarovalnic. V 
preteklem letu so obstajale tri zavarovalne skupine - zavarovalna 
skupina z Zavarovalnico Triglav kot nadrejeno zavarovalnico 
pozavarovalnici Triglav Re, zavarovalnici Sava Osiguranje, D2U 
Triglav in zavarovalnici Concordia, zavarovalna skupina z 
zavarovalnico Pozavarovalnica Sava kot nadrejeno zavarovalnico 
Zavarovalnici Maribor in Zavarovalnici Tilia in zavarovalna skupina, 
ki jo tvorita zavarovalnici Slovenica in Adriatic. Slednji že dalj časa 
napovedujeta združitev, medtem ko je Zavarovalnica Maribor kot 
prevzemna zavarovalnica nad zavarovalnico Tilia decembra 2000 
že pridobila dovoljenje za združitev od Agencije za zavarovalni 
nadzor (v nadaljevanju: Agencija). 

2. ZAKONODAJNI OKVIR 

Zakonodajni okvir, poleg zakonodaje, ki predstavlja podlago za 
poslovanje gospodarskih družb v Republiki Sloveniji, za 
zavarovalnice predstavljajo še trije zakoni. Na prvem mestu je 
vsekakor potrebno omeniti zakon o zavarovalništvu, ki ureja 
temeljna vprašanja v zvezi z ustanavljanjem, poslovanjem, 
nadzorom in prenehanjem zavarovalnic. V delu, ki ureja 
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, predstavlja 
zakonodajni okvir za delovanje zavarovalnic zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1). ZPIZ-1, ki 
po eni strani širi področje delovanja zavarovalnic, po drugi strani 
pa tudi pristojnosti in obseg nalog Agencije, saj ji podeljuje 
pristojnost za nadzor nad poslovanjem pokojninskih družb. Tretji 
zakon, to je zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, pa zavarovalnicam omogoča izvajanje dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja. 

2.1. Zakon o zavarovalništvu 

Državni zbor Republike Slovenije je 27. januarja 2000 sprejel 
Zakon o zavarovalništvu (Ur.l. RS 13/00 in 91/00; v nadaljevanju: 
ZZavar), ki je začel veljati 3.3.2000. Ne glede na možnost 
dvoletnega oz. triletnega prehodnega obdobja iz Evropskega 
sporazuma o pridružitvi, je zakon, glede zagotavljanja pravice do 
ustanavljanja, takoj z uveljavitvijo omogočil ustanavljanje 
podružnic tujih zavarovalnic in tujih zavarovalnih zastopniških 
oz. posredniških družb ter zagotovil nacionalno obravnavo pri 
ustanavljanju hčerinskih družb tujih zavarovalnic ter pri 
pridobivanju deležev v zavarovalnicah. 

Poleg odprtja trga tuji konkurenci ter podelitve nacionalne 
obravnave tujcem pri pridobivanju deležev v zavarovalnih 
družbah na ozemlju RS, prinaša zakon tudi uskladitev pravil 
»previdnostnega« nadzora z EU direktivami - tako pravil za 
izračun kapitalskih zahtev in oblikovanje zavarovalno-tehničnih 
rezervacij kot pravil glede vrednotenja, usklajenosti, vrste in 
lokalizacije naložb z EU direktivami, uvaja pa tudi ločitev poslov 
življenjskega in neživljenjskega zavarovanja, nadzor nad 
zavarovalnimi skupinami in posebne določbe glede 
predstečajnega in stečajnega postopka zavarovalnic ter daje nov 
pravni položaj in večje pristojnosti zavarovalnemu nadzornemu 
organu. 

Obstoječim zavarovalnicam zakon nalaga uskladitev pretežnega 
dela poslovanja v roku enega leta od uveljavitve, to je do 3.3.2001. 
V okviru teh uskladitev se bodo morale zavarovalnice med drugim 
uskladiti tudi z določbami, ki določajo, da se delnice zavarovalne 
delniške družbe lahko glasijo le na ime in morajo biti izdane v 
nematerializirani obliki in da morajo člani uprave pridobiti dovoljenje 
nadzornega organa za opravljanje funkcije člana uprave oziroma 
mora biti za člana uprave imenovana oseba, ki je pridobila takšno 
dovoljenje. Dalj časa zakon dopušča zavarovalnicam: 

za uskladitev pogostosti izračunavanja zavarovalno-tehničnih 
rezervacij, ki so jih zavarovalnice do 1.1.2002 dolžne 
izračunavati samo dvakrat letno, od 1.1.2002 dalje pa vsako 
trimesečje, 
za uskladitev z določbami glede omejitev višine posameznih 
vrst naložb, ki so se jim dolžne prilagoditi najkasneje do 
1.1.2003, 
za uskladitev z določbo, da posle zavarovalnega zastopanja 
oziroma posredovanja za zavarovalnico lahko opravljajo 
samo fizične osebe, ki imajo dovoljenje Agencije za opravljanje 
poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, ki 
so se ji dolžne prilagoditi v roku enega leta od dne, ko Agencija 
izda predpis, s katerim predpiše podrobnejše pogoje za 
pridobitev in preizkus strokovnih znanj, potrebnih za 
opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma 
posredovanja . 

Za uskladitev poslovanja zavarovalnih zastopniških družb zakon 
določa rok šestih mesecev od uveljavitve, za uskladitev 
zavarovalnih posredniških družb pa eno leto, pri čemer morajo 
tako zavarovalne zastopniške kot tudi zavarovalne posredniške 
družbe najkasneje v roku enega leta od izdaje zgoraj navedenega 
podzakonskega predpisa Agencije zagotoviti, da bodo posle 
zavarovalnega zastopanja in posle zavarovalnega posredovanja 
za njih samostojno opravljale samo osebe, ki so pridobile dovoljenje 
Agencije. 

Zavarovalnice, zavarovalne zastopniške in zavarovalne 
posredniške družbe so morale do 3.3.2001 Agenciji posredovati 
poročilo o uskladitvah, ki so jih dolžne opraviti do tega datuma in 
poročilu priložiti: 
1. statut v obliki overjenega notarskega zapisa, 
2. izpisek delničarjev iz centralnega registra nematerializiranih 

vrednostnih papirjev za imetnike kvalificiranih deležev, 
3. opis organizacije notranje revizije in pravila poslovanja notranje 

revizije, 

' Izraz zavarovalnica vključuje tako zavarovalnico, ki opravlja posle direktnega 
zavarovanja kot tudi zavarovalnico, ki opravlja posle pozavarovanja. 
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4. druge dokaze o uskladitvah, ki jih bo zahtevala Agencija. 

Med druge dokaze o uskladitvah, ki jih zahteva Agencija, sodi 
tudi dokaz o minimalnem kapitalu in kapitalski ustreznosti 
zavarovalnic, pri čemer velja opozoriti, da je ZZavar v primerjavi 
s predhodnim zakonom o zavarovalnicah (Ur. I. RS, št. 64/94, 35/ 
95 in 22/97) uveljavil dvakratne najnižje zneske zajamčenega 
kapitala in strožje zahteve za izkazovanje kapitalske ustreznosti. 

Poleg dokaza o uskladitvah minimalnega kapitala in kapitalski 
ustreznosti je pomemben tudi dokaz o usklajenosti naložb 
kritnega premoženja z zavarovalno-tehničnimi rezervacijami. Pri 
tem je kot problem potrebno izpostaviti pomanjkljivost ZZavar, ki 
je zavarovalnicam v 121. členu omogočil veliko liberalizacijo z 
vidika dovoljenih vrst naložb, uskladitev s 122. členom ZZavar, ki 
določa omejitve posameznih vrst naložb, pa odložil do 1.1.2003. 
To nelogičnost bo verjetno potrebno odpraviti z dopolnitvijo ZZavar, 
tudi z vidika upoštevanja ocen naše zavarovalne zakonodaje in 
nadzora s strani IMF in EU (projekt FSAP-Financial Sector As- 
sessment Program in poročilo FSSA za Slovenijo- Financial Sys- 
tem Stability Assessment). 

2.2. Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je stopil v 
veljavo 1. januarja 2000, je odprl zavarovalnicam dodatne možnosti 
in nove tržne priložnosti. Tako se zavarovalnice pojavljajo v 
različnih vlogah: 

kot izvajalke pokojninskih načrtov (dodatna ponudba v paleti 
življenjskih zavarovanj) 

- kot ustanoviteljice odprtih in zaprtih vzajemnih pokojninskih 
skladov 

- kot (so) ustanoviteljice pokojninskih družb 
- kot možne upravljavke premoženja vzajemnih pokojninskih 

skladov in pokojninskih družb. 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je omogočil 
posebno obliko specializiranih zavarovalnic - pokojninskih družb, 
ki lahko opravljajo samo posle prostovoljnega pokojninskega 
zavarovanja. Večina zavarovalnic je oblikovala pokojninske načrte 
kot samostojne produkte ter se zaradi znanja in izkušenj s katerimi 
razpolagajo, aktivno vključila v ustanavljanje pokojninskih družb 
in vzajemnih pokojninskih skladov. 

2.3. Zakon o zdravstvenem zavarovanju in 
zdravstvenem varstvu 

Ta zakon v povezavi z določili 14. člena in drugega odstavka 68. 
člena ZZavar zavarovalnicam omogoča izvajanje dopolnilnih 
zdravstvenih zavarovanj. 

3. STRUKTURA SLOVENSKEGA 

ZAVAROVALNEGA TRGA GLEDE 

NA VRSTE IN OSNOVNE OBLIKE 

ZAVAROVANJ 

Glede na portfelj zavarovalniških produktov prevladuje na 
slovenskem zavarovalnem trgu kompozitni tip zavarovalnice, 
katerega značilnost je registracija za trženje široke palete 
zavarovalnih produktov življenjskih in premoženjskih zavarovanj. 
Kompozitnih ali splošnih je 9 zavarovalnic. Ena zavarovalnica je 
specializirana za trženje življenjskih zavarovanj, ena pa za trženje 
prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj. Kapitalska družba izvaja 
prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja, ki jih je v skladu 
z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju prevzela 
od Sklada dodatnega pokojninskega zavarovanja, d.d.; Slovenska 
izvozna družba pa trži izvozne kredite. 

Bruto obračunana premija je v letu 2000 znašala 190.656 mlo 
SIT, od tega 105.651 mio SIT oz. 55,4% iz premoženjskih, 49.855 
mio SIT oz. 26,1% iz prostovoljnih zdravstvenih in 35.150 mlo SIT 
oz. 18,5% iz življenjskih zavarovanj. 

V primerjavi z letom 1999 se je obseg poslovanja zavarovalnic, 
izražen z obračunano zavarovalno premijo, realno povečal za 
3,4% (inflacija v letu 2000, izražena s porastom življenjskih 
stroškov, je bila 8,9%). Največji porast v primerjavi s predhodnim 
letom so dosegla življenjska zavarovanja. V življenjskih 
zavarovanjih se je bruto obračunana premija povečala realno za 
11,6%. Povečala so se tudi prostovoljna zdravstvena zavarovanja 
in sicer v primerjavi s predhodnim letom realno za 2,8%. 
Premoženjska zavarovanja v primerjavi s predhodnimi leti beležijo 
realen porast za 1,2%. 

Zaradi takšnih gibanj se je spremenila tudi struktura zavarovalne 
premije glede na osnovne oblike zavarovanj. Delež premije 
življenjskih zavarovanj se je povečal za dobro odstotno točko, 
delež prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj je ostal na enaki 
ravni kot v predhodnem letu, za 1 odstotno točko pa se je znižal 
delež premoženjskih zavarovanj. 

Zanimiva je tudi primerjava dosežene zavarovalne premije po 
posameznih skupinah premoženjskih zavarovanj. Kot kažejo 
podatki za zadnja tri leta, zavarovalnice skoraj 90% premije 
premoženjskih zavarovanj dosegajo s petimi zavarovalnimi 
skupinami (nezgodno zavarovanje, zavarovanje odgovornosti 
lastnikov cestnih vozil in kasko zavarovanje cestnih vozil, požarno 
zavarovanje in druga premoženjska zavarovanja), približno 51% 
z avtomobilskimi zavarovanji (kasko zavarovanje in zavarovanje 
odgovornosti lastnikov cestnih vozil), od tega 32% z zavarovanji 
odgovornosti lastnikov cestnih vozil. Pomembnejši zavarovalni 
skupini sta še kreditna zavarovanja in druga zavarovanja 
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odgovornosti, ki skupaj predstavljata 9% premoženjske premije 
zavarovalnic. Do zaznavnejših premikov pri tržnih deležih je v 
letu 2000 prišlo le pri kasko zavarovanjih cestnih vozil in kreditnih 
zavarovanjih (znižanje) in pri zavarovanju odgovornosti lastnikov 
cestnih vozil (povečanje). Na višino zbrane premije v skupini 
avtomobilske odgovornosti so v pomembni meri vplivali nakupi 
novih vozil in povišanje premij, na znižanje deleža kaska 

zavarovanja cestnih vozil pa nespremenjena cena zavarovalne 
premije. 

V strukturi celotnega zavarovalništva zavzemajo vodilni položaj 
prostovoljna zdravstvena zavarovanja s 26,1%, sledijo življenjska 
zavarovanja (18,5%) in zavarovanja avtomobilske odgovornosti 
(17,9%). 

Tabela 1: Gibanje zavarovalne premije po osnovnih oblikah zavarovanj 
zavarovalnic v obdobju 1998-2000 (vsi zneski so v mio SIT) 

Osnovna oblika 
zavarovanja 

Leto 1998 Leto 1999 Leto 20 00 Indeks 
Vrednost % Vrednost % Vrednost % 99/98 00/99 

Premoženjska 
zavarovanja 

91.351 60,1 95.913 56,6 105.651 55,4 105 110 

Prostovoljna 
zdravstvena 
zavarovanja 

36.328 23,9 44.530 26,3 49.855 26,1 123 112 

Življenjska 
zavarovanja 

24.391 16,0 28.939 17,1 35.150 18,5 119 122 

SKUPAJ 152.070 100,0 169.382 100,0 190.656 100,0 111 113 

Vir: Obrazec ST - 41 

Struktura zavarovalne premije po osnovnih oblikah zavarovanj v letu 1998 

Prostovoljna 
zdravstvena 
zavarovanja 

Življenjska 
zavarovanja 

Premoženjska 
zavarovanja 

(60,10%) 

Vir: Obrazec ST - 41 
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Struktura zavarovalne premije po osnovnih oblikah zavarovanj v letu 1999 

Prostovoljna 
zdravstvena 
zavarovanja 

Življenjska 
zavarovanja 

Premoženjska 
zavarovanja 

(56,60%) 

Vir: Obrazec ST -41 

Struktura zavarovalne premije po osnovnih oblikah zavarovanj v letu 2000 

(55,40%) 

Prostovoljna 
zdravstvena 
zavarovanja 

Vir: Obrazec ST - 41 
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Tabela 2: Dosežena zavarovalna premija po zavarovalnih skupinah 

premoženjskih zavarovanj v obdobju 1998-2000 (vsi zneski so v mio SIT) 

Zavarovalna 
skupina 

Leto 19 98 Leto 1999 Leto 2C 00 Indeks 
Vrednost % Vrednost % Vrednost % 99/98 00/99 

Nezgodna zavarovanja 11.870 13,0 13.172 13,7 14.708 13,9 111 112 
Kasko za v. cest. vozil 19.677 21,5 19.500 20,3 19.585 18,5 99 100 
Kasko za v. tirnih vozil 506 0,6 559 0,6 609 0,6 111 109 
Kasko zav. letal in 
drugih zračnih polovil 

227 0,2 254 0,3 262 0,2 112 103 

Zav. pomorskega in 
rečnojezer. kaska 

109 0,1 118 0,1 134 0,1 109 113 

Transportna kargo zav. 1.130 1,2 987 1,0 1.214 1,1 87 123 
Požarno zavarovanje 11.033 12,1 10.686 11,1 11.486 10,9 97 108 
Druga premoženjska 
zavarovanja 

12.754 14,0 12.287 12,8 13.128 12,4 96 107 

Zav. odg. lastnikov 
cestnih vozil 

25.152 27,5 28.178 29,4 34.034 32,2 112 121 

Zav. odgovornosti v 
zračnem prometu 

110 0,1 115 0,1 141 0,1 104 123 

Zav. odgov. ladjarjev in 
popravljalcev ladij 

35 0,0 42 0,0 45 0,0 120 107 

Druga zav. odg. 3.495 3,8 3.898 4,1 4.348 4,1 112 112 
Kreditna zavarovanja 4.802 5,3 5.642 5,9 5.377 5,1 118 95 
Kavcijska zav. 46 0,1 36 0,0 61 0,1 79 168 
Zav. raznih fin. izgub 323 0,4 338 0,4 391 0,4 105 116 
Zav. pravne zaščite 42 0,0 51 0,1 58 0,1 121 114 
Zav. nudenja pomoči 
osebam v težavah 

40 0,0 50 0,1 70 0,1 125 142 

SKUPAJ 91.351 100,0 95.913 100,0 105.651 100,0 105 110 

Vir: Obrazec ST - 41 
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Tabela 3: Primerjava kosmatih zavarovalnih premij in odškodnin po 
zavarovalnih skupinah v obdobju 1999 in 2000 (vsi zneski so v mio SIT) 

Zavarovalna Leto 1999 Leto 2000 
skupina Obračunane 

kosmate 
zavarovalne 

premije 

Obračunane 
kosmate 

odškodnine2 

Delež Obračunane 
kosmate 

zavarovalne 
premije 

Obračunane 
kosmate 

odškodnine3 

Delež 

Nezgodna zav. 13.172 8.428 0,64 14.708 9.545 0,65 

Kasko zavarovanje 
cestnih vozil 

19.500 13.019 0,67 19.585 14.751 0,75 

Kasko zavarovanje 
tirnih vozil 

559 668 1,20 609 740 1,21 

Kasko zav. letal in 
drugih zračnih 
polovil 

254 49 0,19 262 31 0,12 

Zav. pomorskega in 
rečnojezerskega 
kaska 

118 82 0,69 134 152 1,14 

Transportna kargo 
zavarovanja 

987 294 0,30 1.214 276 0,23 

Požarno 
zavarovanje 

10.686 3.454 0,32 11.486 6.940 0,60 

Druga 
premoženjska 
zavarovanja 

12.287 8.268 0,67 13.128 8.422 0,64 

Zav. odgovornosti 
lastnikov cestnih 
vozil 

28.178 21.829 0,77 34.034 24.309 0,71 

Zav. odgovornosti v 
zračnem prometu 

115 1 0,01 141 3 0,02 

Zav. odgov. 
ladjarjev in 
popravljalcev ladij 

42 31 0,73 45 10 0,23 

Druga zavarovanja 
odgovornosti 

3.898 3.337 0,86 4.348 3.559 0,82 

Kreditna 
zavarovanja 

5.642 3.480 0,62 5.377 4.011 0,75 

Kavcijska zav. 36 25 0,69 61 12 0,20 

Zavarovanje raznih 
finančnih izgub 

338 148 0,44 391 1.001 2,56 

Zav. pravne zaščite 51 0 0,00 58 1 0,02 

Zav. nudenja 
pomoči osebam v 
težavah 

50 39 0,79 70 53 0,76 

SKUPAJ 95.913 63.152 0,66 105.651 73.816 0,70 
Prostovoljna 
zdravstvena 
zavarovanja 

44.530 33.396 0,75 49.855 40.034 0,80 

Življenjska 
zavarovanja 

28.939 7.015 0,24 35.150 11.387 0,32 

VSE SKUPAJ 169.382 103.563 0,61 190.656 125.237 0,66 

Vir: Obrazec ST - 41 
1 ne vsebuje cenilnih stroškov 
3 ne vsebuje cenilnih stroškov 
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4. STRUKTURA ZAVAROVALNEGA 

TRGA GLEDE NA DELEŽE 

ZAVAROVALNIC 

Tržni deleži zavarovalnic se v letu 2000 niso bistveno spremenili. 
Zavarovalnica Triglav je na prvem mestu. Njen tržni delež v celotni 
bruto obračunani premiji se je v primerjavi z letom 1999 zmanjšal 
za pol odstotka in znaša 41,4%. Na drugem mestu je Vzajemna 

zdravstvena zavarovalnica, ki je z 21,9% obdržala skoraj enak 
delež kot v preteklem letu. Tretja po velikosti premije je 
Zavarovalnica Maribor s 13,8% deležem, ki se je v primerjavi s 
preteklim letom znižal skoraj za pol odstotka. Omenjene največje 
tri zavarovalnice zavzemajo 77,1% trga. Če k njim prištejemo še 
Adriatic zavarovalno družbo in Slovenica zavarovalniško hišo, ta 
peterica pokriva kar 91,1% zavarovalnega trga. Razvrstitev 
zavarovalnic glede na tržne deleže je nespremenjena v primerjavi 
s preteklim letom. 

Tabela 4: Obračunane kosmate premije in tržni deleži zavarovalnic v letu 
1999 (vsi zneski so v mio SIT) 

Naziv Leto 1999 
Premož. 

zav. 
% Zdrav, 

zav. 
% Ziv. zav. % Skupaj % 

Adriatic, zavarovalna 
družba, d.d. 

7.652 8,0 6.899 15,5 1.066 3,7 15.617 9,2 

Zavarovalnica 
Concordia, d.d. 

0 0,0 0 0,0 37 0,1 37 0,0 

Generali SKB 
zavarovalnica, d.d. 

698 0,7 0 0,0 296 1,0 994 0,6 

Zavarovalnica 
Maribor, d.d. 

16.530 17,2 0 0,0 7.521 26,0 24.051 14,2 

Krekova 
zavarovalnica, d.d. 

710 0,7 0 0,0 106 0,4 816 0,5 

Merkur 
zavarovalnica, d.d. 

764 0,8 1 0,0 3.380 11,7 4.145 2,4 

Prima, zavarovalna 
družba, d.d. 

643 0,7 0 0,0 1.650 5,7 2.293 1,4 

Slovenska izvozna 
družba, d.d. 

418 0,4 0 0,0 0 0,0 418 0,2 

Slovenica, 
zavarovalniška hiša, 
d.d. 

6.321 6,6 116 0,3 1.002 3,5 7.439 4,4 

Zavarovalnica Tilia, 
d.d. 

4.266 4,4 0 0,0 529 1,8 4.795 2,8 

Zavarovalnica 
Triglav, d.d. 

57.911 60,4 38 0,1 13.225 45,7 71.174 42,0 

SKUPAJ 95.913 100,0 7.054 15,8 28.812 99,6 131.779 77,8 
Kapitalska družba, 
d.d. 

0 0,0 0 0,0 127 0,4 127 0,1 

Vzajemna 
zdravstvena 
zavarovalnica, d.v.z. 

0 0,0 37.476 84,2 0 0,0 37.476 22,1 

VSE SKUPAJ 95.913 100,0 44.530 100,0 28.939 100,0 169.382 100,0 

Vir: Obrazec ST - 41 
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V okviru premoženjskih zavarovanj ni prišlo do izrazitih 
sprememb. Kljub manjšemu znižanju deleža je vodilni položaj z 
59,3% ohranila Zavarovalnica Triglav. Za pol odstotne točke se je 
znižal delež Zavarovalnice Maribor, medtem ko sta Slovenica 
zavarovalniška hiša in Adriatic zavarovalna družba nekoliko 
povečali svoje deleže. 

Tudi na področju življenjskih zavarovanj pri oblikovanju tržnih 
deležev ni prišlo do večjih sprememb. Porast deležev premije 

beležita Zavarovalnica Triglav in Generali SKB zavarovalnica, ki 
sta svoj delež povečali na 46,5% oz. 1,8%, predvsem na račun 
znižanja deleža Zavarovalnice Maribor, ki je pristala na 24,6%. 

Trg prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj si delita Vzajemna 
zdravstvena zavarovalnica in Adriatic zavarovalna družba. Deleži 
se v primerjavi s preteklim letom niso bistveno spremenili. Vzajemna 
zdravstvena zavarovalnica zavzema 83,6% delež, Adriatic pa 
15,6% delež. 

Tabela 5: Obračunane kosmate premije in tržni deleži zavarovalnic v letu 
2000 (vsi zneski so v mio SIT) 

Naziv Leto 2000 
Premož. 

zav. 
% Zdrav, 

zav. 
% Živ. zav. % Skupaj % 

Adriatic, zavarovalna 
družba, d.d. 

8.665 8,2 7.968 16,0 1.286 3,7 17.919 9,4 

Zavarovalnica 
Concordia, d.d. 

0,0 0,0 0 0,0 19 0,1 19 0,0 

Generali SKB 
zavarovalnica, d.d. 

1.423 1,3 0 0,0 650 1,8 2.073 1,1 

Zavarovalnica 
Maribor, d.d. 

17.631 16,7 0 0,0 8.665 24,6 26.296 13,8 

Krekova zav., d.d. 638 0,6 0 0,0 102 0,3 740 0,4 
Merkur zav., d.d. 833 0,8 2 0,0 4.018 11,4 4.853 2,5 
Prima, zavarovalna 
družba, d.d. 

929 0,9 0 0,0 2.036 5,8 2.965 1,6 

Slovenska izvozna 
družba, d.d. 

672 0,6 0 0,0 0 0,0 672 0,4 

Slovenica, 
zavarovalniška hiša, 
d.d. 

7.441 7,0 156 0,3 1.247 3,5 8.844 4,6 

Zavaroval. Tilia, d.d. 4.819 4,6 0 0,0 628 1,8 5.447 2,9 
Zavarovalnica 
Triglav, d.d. 

62.600 59,3 45 0,1 16.360 46,5 79.005 41,4 

SKUPAJ 105.651 100,0 8.171 16,4 35.011 99,6 148.833 78,1 
Kapitalska družba, 
d.d. 

0,0 0,0 0 0,0 139 0,4 139 0,1 

Vzajemna 
zdravstvena 
zavarovalnica, d.v.z. 

0,0 0,0 41.684 83,6 0 0,0 41.684 21,9 

VSE SKUPAJ 105.651 100,0 49.855 100,0 35.150 100,0 190.656 100,0 

Vir: Obrazec ST-41 
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5. PRIMERJAVA Z DRUGIMI 

DRŽAVAMI 

Po razvitosti zavarovalnega trga se Slovenija uvršča med srednje 
razvite evropske države. Po deležu skupne zavarovalne premije 
v družbenem bruto proizvodu še vedno zaostaja za Portugalsko, 
Italijo, Avstrijo in Španijo ter je pred Grčijo, Poljsko, Češko in 
Madžarsko. Podobno mesto zavzema tudi po velikosti zbrane 
premije na prebivalca. Za razliko od primerljivih držav pa dosega 
bistveno manjši delež zavarovalne premije v življenjskih 

zavarovanjih in sicer 18%, medtem ko dosegajo druge države v 
teh zavarovanjih od tretjine (Poljska, Češka) do polovice in več 
(Portugalska, Grčija, Italija, Španija) skupne premije. Razlogi za 
to so predvsem velik delež socialnih zavarovanj in nerazvitost 
trga prostovoljnih pokojninskih zavarovanj v Sloveniji. Bistveno 
hitrejši porast premije življenjskih zavarovanj pa lahko v Sloveniji 
pričakujemo v naslednjih letih, saj je 1. januarja 2000 stopil v 
veljavo Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki 
prinaša krčenje pravic in zaostritev pogojev obveznega 
pokojninskega zavarovanja, hkrati pa uvaja prostovoljna dodatna 
pokojninska zavarovanja z davčnimi spodbudami. 

Tabela 6: Zavarovalna dejavnost po posameznih državah v letu 1999 

Delež 
skupne 

premije v 
BDP (%) 

Skupna 
premija na 
prebivalca 

(v USD) 

Delež 
živ. 

premije v 
BDP 
(%) 

Ziv. 
premija 
na preb. 
(v USD) 

Delež živ. 
v skupni 
premiji 

(%) 

Slovenija 4,7 471 0,7 69 18,0 
Portugalska 6,3 682 3,6 388 56,2 
Grčija 2.1 245 1.1 135 53,1 
Italija 5,7 1.153 3,2 658 57,5 
Avstrija 5,6 1.426 2,5 631 44,1 
Irska 9,8 2.455 7,3 1.812 68,8 
Španija 5,7 864 3,0 455 53,5 
Poljska 2,9 117 1,0 38 37,6 
Češka 3,4 175 1,1 56 30,9 
Madžarska 2,6 124 1,1 50 40,1 

Vir: Sigma 9/2000 

6. IZIDI POSLOVANJA ZAVAROVALNIC 
IN POZAVAROVALNIC (IZKAZI 

USPEHA) 

V izkazih uspeha so za leto 2000 zajeti nerevidirani izkazi uspeha 
zavarovalnic in nerevidirani izkaz uspeha prostovoljnega 

dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki ga trži Kapitalska 
družba. Zavarovalnice so v skladu z metodologijo slovenskih 
računovodskih standardov pripravile ločene izkaze uspeha za 
vse tri osnovne oblike zavarovanj: premoženjska, življenjska in 
prostovoljna zdravstvena zavarovanja ter še zbirni izkaz dobička 
oz. izgube, korigiran za izkaz izrednega izida. Vsi ti podatki so 
podrobno razčlenjeni v tabelaričnem delu tega poročila. 
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Tabela 7: Zbirni izkaz uspeha zavarovalnic za leto 1999 in 2000 (vsi 
zneski so v mio SIT) 

Leto 1999 Leto 2000 Indeks 
00/99 

A. IZKAZ IZIDA IZ ZAVAROVALNIH POSLOV RAZEN 
ŽIVLJENJSKIH IN ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ 

I. Čisti prihodki od zavarovalnih premij 80.637 85.451 106 
II. Prihodki od naložb 10.690 13.035 122 
III. Drugi čisti zavarovalni prihodki , 777 758 98 
IV. Čisti odhodki za škode 58.291 61.713 106 
V. Sprememba ostalih čistih tehničnih rezervacij -1.220 -1.760 144 
VI. Čisti odhodki za bonuse in popuste 1.449 1.671 115 
VII. Čisti obratovalni stroški 25.107 28.580 114 
VIII. Odhodki naložb 2.280 2.039 89 
IX. Ostali čisti zavarovalni odhodki 2.298 2.089 91 
X. Sprememba izravnalnih rezervacij -1.959 -405 21 
XI. Donos naložb, prenesen v izkaz izida iz red. delovanja 1.955 1.499 77 
XII. Izid iz zav. poslov razen živ. in zdrav. zav. -2.454 -512 21 

B. IZKAZ IZIDA IZ ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ 
I. Čisti prihodki od zavarovalnih premij 28.138 34.369 122 
II. Prihodki od naložb 7.306 9.398 129 
III. Drugi čisti zavarovalni prihodki 18 45 249 
IV. Čisti odhodki za škode 7.351 12.274 167 
V. Sprememba drugih čistih tehničnih rezervacij -15.897 -18.249 115 
VI. Čisti odhodki za bonuse in popuste 7 27 368 
VII. Čisti obratovalni stroški 8.702 9.638 111 
VIII. Odhodki naložb 983 1.762 179 
IX. Ostali čisti zavarovalni odhodki 59 53 89 
X. Donos naložb, prenesen v izkaz izida iz red. delovanja 462 182 39 
XI. Izid iz zavarovalnih poslov življenjskih zavarovanj 2.001 1.627 81 

C. IZKAZ IZIDA IZ ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ 
I. Čisti prihodki od zavarovalnih premij 
II. Prihodki od naložb 
III. Drugi čisti zavarovalni prihodki 
IV. Čisti odhodki za škode 
V. Sprememba drugih čistih tehničnih rezervacij 
VI. Čisti odhodki za bonuse in popuste 
VII. čisti obratovalni stroški 
VIII. Odhodki naložb • 
IX. Ostali čisti zavarovalni odhodki 
X. Donos naložb, prenesen v izkaz izida iz red. delovanja 
XI. Izid iz zav. poslov zdravstvenih zavarovanj  

44.576 
795 

2 
33.512 
-1.441 

0 
3.378 

204 
40 

258 
6.540 

48.991 
1.325 

100 
40.103 
-3.722 

0 
4.629 

259 
147 
193 

1.363 

110 
167 

6.693 
120 
258 

137 
127 
369 

75 
21 

Č. IZRAČUN CELOTNEGA IZIDA IZ REDNEGA DELOVANJA 
I. Izid iz zavarovalnih poslov razen življ. in zdrav. -2.454 -512 21 

zavarovanj (A XII) 
II. Izid iz zavarovalnih poslov življenjskih zavarovanj (B 2.001 1.627 81 

XI) 
III. Izid iz zavarovalnih poslov zdravstvenih zavarovanj (C 6.540 1.363 21 

XI) 
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Leto 1999 Leto 2000 Indeks 
00/99 

IV. Donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz za v. poslov 1.955 1.499 77 
razen (A XI) 

V. Donos naložb, prenesen iz izkaza izida življenjskih 462 182 39 
zavarovanj (B X) 

VI. Donos naložb, prenesen iz izkaza izida zdravstvenih 258 193 75 
zavarovanj (C X) 

VII. Ostali prihodki iz rednega delovanja 101 85 84 
VIII. Ostali odhodki iz rednega delovanja 2.427 2.728 112 
IX. Dobiček ali izguba iz rednega delovanja 6.436 1.708 27 

D. IZKAZ IZREDNEGA IZIDA 
I. Izredni prihodki 
II. Izredni odhodki 
III. Izredni dobiček ali izredna izguba 

1.669 1.085 65 
1.933 305 16 
-263 781 

E. DOBIČEK ALI IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 6.173 2.489 40 

F. DAVEK OD DOBIČKA 260 225 871 

G. DOBIČEK PO OBDAVČITVI 5.913 2.264 38] 

H. DRUGI DAVKI (ki niso upoštevani v F) 0 0 

rčISTI DOBIČEK ALI ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA 5.913 2.264 38 
OBDOBJA 

Vir: Revidirani izkazi uspeha zavarovalnic za leto 1999 in nerevidirani izkazi uspeha 
zavarovalnic za leto 2000 

Tabela 8: Zbirni izkaz uspeha pozavarovalnic za leto 1999 in 2000 (vsi 
zneski so v mio SIT) 

Leto 1999 Leto 2000 Indeks 
00/99 

A. IZKAZ IZIDA IZ ZAVAROVALNIH POSLOV RAZEN 
ŽIVLJENJSKIH IN ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ 

I. Čisti prihodki od zavarovalnih premij 8.904 10.130 114 
II. Prihodki od naložb 1.913 2.588 135 
III. Drugi čisti zavarovalni prihodki 72 132 184 
IV. čisti odhodki za škode 4.551 7.302 160 
V. Sprememba ostalih čistih tehničnih rezervacij -202 -351 174 
VI. Čisti odhodki za bonuse in popuste 0 3 
VII. čisti obratovalni stroški 1.330 1.264 95 
VIII. Odhodki naložb , 1.078 468 43 
IX. Ostali čisti zavarovalni odhodki 5 23 465 
X. Sprememba izravnalnih rezervacij -1.062 -1.821 172 
XI. Donos naložb, prenesen v izkaz izida iz red. delovanja -298 400 
XII. Izid iz zav. poslov razen živ. in zdrav. zav. 2.960 1.219 41 

B. IZKAZ IZIDA IZ ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ 
I. čisti prihodki od zavarovalnih premij 0 0 
II. Prihodki od naložb 0 0 
III. Drugi čisti zavarovalni prihodki 0 0 

9. julij 2001 45 poročevalec, ŠK61 



Leto 1999 Leto 2000 

IV. Čisti odhodki za škode 
V. Sprememba drugih čistih tehničnih rezervacij 
VI. Čisti odhodki za bonuse in popuste 
VII. Čisti obratovalni stroški 
VIII. Odhodki naložb 
IX. Ostali čisti zavarovalni odhodki 
X. Donos nal., prenesen v izkaz izida iz red. delovanja 
XI. Izid iz zavarovalnih poslov življenjskih zavarovanj 

0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 

Indeks 
00/99 

C. IZKAZ IZIDA IZ ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ 
I. 

IV. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 

Čisti prihodki od zavarovalnih premij 
Prihodki od naložb 
Drugi čisti zavarovalni prihodki 
Čisti odhodki za škode 
Sprememba drugih čistih tehničnih rezervacij 
Čisti odhodki za bonuse in popuste 
Čisti obratovalni stroški 
Odhodki naložb 
Ostali čisti zavarovalni odhodki 
Donos naložb, prenesen v izkaz izida iz red. delovanja 
Izid iz zav. poslov zdravstvenih zavarovanj 

0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
,0 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Č. IZRAČUN CELOTNEGA IZIDA IZ REDNEGA DELOVANJA 
I. Izid iz zavarovalnih poslov razen življ. in zdrav. 2.960 1.219 41 

zavarovanj (A XII) 
II. Izid iz zavarovalnih poslov življenjskih zavarovanj (B 0 0 

XI) 
III. Izid iz zavarovalnih poslov zdravstvenih zav. (C XI) 0 0 
IV. Donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz zav. poslov -298 400 

razen (A XI) 
V. Donos nal., prenesen iz iz. izida živ. zavarovanj (B X) 0 0 
VI. Donos nal., prenesen iz izkaza izida zdrav. zav. (C X) 0 0 
VII. Ostali prihodki iz rednega delovanja 0 0 
VIII. Ostali odhodki iz rednega delovanja 89 7 8 
IX. Dobiček ali izguba iz rednega delovanja 2.572 1.612 63 

D. IZKAZ IZREDNEGA IZIDA 
I. Izredni prihodki 
II. Izredni odhodki 
III. Izredni dobiček ali izredna izguba 

26 
1 

25 

129 
0 

129 

496 
50 

506 

E. DOBIČEK ALI IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 2.598 1.740 67 

F. DAVEK OD DOBIČKA 473 328 69 

"66 G. DOBIČEK PO OBDAVČITVI 2.125 1.412 

H. DRUGI DAVKI (ki niso upoštevani v F) 

I. CISTI DOBIČEK ALI CISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA 

2.125 1.412 66 

Vir: Revidirani izkazi uspeha pozavarovalnic za leto 1999 in nerevidirani izkazi uspeha 
pozavarovalnic za leto 2000 
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Zavarovalnice kol celota so v letu 2000 dosegle 2.489 mio SIT 
kosmatega dobička. Kosmati dobiček se je v primerjavi s preteklim 
letom znižal za 60 odstotnih točk. Največ je k znižanju rezultata 
prispeval nižji izid iz zdravstvenih zavarovanj, ki znaša 1.363 mio 
SIT, kar pomeni za 79 odstotnih točk manj kot v preteklem letu. 
pri zdravstvenih zavarovanjih so se v letu 2000 čisti prihodki od 
zavarovalnih premij povečali za 10%, medtem ko so čisti odhodki 
za škode porasli za 20%. Znatno so se povečali čisti obratovalni 
stroški in sicer za 37%, poleg tega pa so zavarovalnice dodatno 
bistveno povečale znesek drugih čistih zavarovalno-tehničnih 
rezervacij. V letu 2000 ugotavljamo izrazitejši porast izravnalnih 
rezervacij v primerjavi s preteklim letom.Porast je posledica 
novega načina obračuna izravnalnih rezervacij po ZZavar in 
dejstva, da je bil delež škod tekočega leta manjši od povprečnega 
deleža škode v opazovanem obdobju 

Pozitiven izid izkazujejo tudi življenjska zavarovanja in sicer 1.627 
mio SIT, kar pomeni 19 odstotnih točk manj kot v preteklem letu. 
Zaradi večjega obsega življenjskih zavarovanj so se čisti prihodki 
od zavarovalnih premij povečali za 22%, medtem ko so čisti 
odhodki za škode narasli za 67%, in sicer kot posledica 
povečanega deleža dospelih pogodb mešanega življenjskega 
zavarovanja. Zavarovalnice so povečale znesek drugih čistih 
zavarovalno-tehničnih rezervacij (matematičnih rezervacij) za 
15%. 

Negativen rezultat pa so zavarovalnice že drugo leto izkazale v 
premoženjskih zavarovanjih, čeprav se je negativen izid v 

primerjavi s preteklim letom bistveno zmanjšal in znaša 512 mio 
SIT. Čisti prihodki od zavarovalnih premij so se v letu 2000 realno 
znižali, saj so porasli za 6%, nesorazmerno so porasli čisti 
obratovalni stroški (za 14%). Zavarovalnice so dodatno znatno 
povečale znesek drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij. 

V letu 2000 so zavarovalnice ustvarile za 2.264 mio SIT čistega 
dobička. Čisti dobiček v skupni višini 4.678 mio SIT je izkazalo 
devet zavarovalnic. Z izgubo v skupni višini 2.414 mio SIT so 
zaključile leto 2000 tri zavarovalnice. 

Pozavarovalnice so ustvarile 1.412 mio SIT čistega dobička. Čisti 
dobiček sta izkazali dve pozavarovalnici in sicer v skupni višini 
1.478 mio SIT. Ena pozavarovalnica je leto 2000 zaključila z 
izgubo v višini 66 mio SIT. 

7. IZKAZI STANJA ZAVAROVALNIC IN 

POZAVAROVALNIC 

Podatki o premoženjskem stanju zavarovalnic na dan 31.12.2000 
so v tabelaričnem delu tega poročila prikazani v zbirnih bilancah 
stanja, ki zajemajo skupaj vse tri osnovne oblike zavarovanj: 
premoženjska, življenjska in prostovoljna zdravstvena 
zavarovanja. Vse zavarovalnice namreč doslej še niso izvedle 
ločitve vseh postavk bilance stanja na premoženjska in življenjska 
zavarovanja, zaradi težav pri ločitvi kapitala. 
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Tabela 9: Zbirna bilanca stanja zavarovalnic na dan 31.12.1999 in 
31.12.2000 (vsi zneski so v mio SIT) 

Leto 1999 Leto 2000 Indeks 
00/99 

SREDSTVA SKUPAJ 222.620 273.762 123 
A. 
B. 
C. 

IV. 
č. 
D. 
I. 

E. 
I. 
II. 
III. 
IV. 
F. 

Nevplačani vpisani kapital 0 0 
Neopredmetena dolgoročna sredstva 918 2.145 
Naložbe v zemljišča in zgradbe ter finančne naložbe 183.670 228.358 
Zemljišča in zgradbe 25.476 29.732 
Finančne naložbe v povezanih podjetjih 4.499 5.762 
Druge finančne naložbe 153.695 192.865 
Depoziti pri cedentih 0 0 
Naložbe, v korist živ. zav., ki prevzema, nal. tveganje 0 0 
Terjatve 27.674 31.001 
Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 14.241 15.652 
Terjatve iz pozavarovanja 2.241 3.597 
Ostale terjatve 11.192 11.753 
Razna sredstva 8.745 9.074 
Opredmetena osn. sredstva razen zemljišč in zgradb 4.542 4.927 
Denarna sredstva 3.938 3.879 
Odkupljene lastne delnice 95 62 
Zaloge in druga sredstva 170 205 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 1.613 3.184 

234 
124 
117 
128 
125 

112 
110 
160 
105 
104 
108 
98 
65 

121 
197 

OBVEZNOSTI SKUPAJ 222.620 273.762 123 
A. 
I. 

IV. 
V. 
VI. 
B. 
C. 
I. 

IV. 
v. 
VI. 
č. 

D. 

E. 
F. 

IV. 
V. 
G. 

Osnovni kapital in rezerve 20.870 23.770 
Osnovni kapital 15.247 16.154 
Vplačani presežek kapitala 92 92 
Revalorizacijski popravek kapitala 2.885 4.253 
Rezerve 716 3.384 
Preneseni čisti dobiček ali izguba prejšnjih let -2.616 -1.649 
Nerazdeljeni dobiček ali izguba obr. obdobja 4.546 1.536 
Podrejene obveznosti 0 0 
Čiste tehnične rezervacije 182.016 225.660 
Čiste prenosne premije 35.396 40.868 
Čiste matematične rezervacije 64.714 86.816 
čiste škodne rezervacije 58.245 66.840 
čiste rezervacije za bonuse in popuste 1.809 2.086 
Izravnalne rezervacije 17.784 22.398 
Ostale čiste tehnične rezervacije 4.069 6.653 
Čiste rezerv, v korist življ. zavaroval., ki prevzemajo 0 0 
naložb, tveganje 
Dolgoročne rezervacije za druge nevarnosti in 1.418 1.514 
stroške 
Obveznosti za depozite pozavarovateljev 42 1.683 
Ostale obveznosti 15.097 17.447 
Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 5.206 7.115 
Obveznosti iz pozavarovanja 2.377 2.600 
Najeta dolgoročna posojila 1 0 
Obveznosti do bank 0 0 
Ostale obveznosti 7.514 7.732 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 3.176 3.688 

114 
106 
100 
147 
473 

63 
34 

124 
115 
134 
115 
115 
126 
164 

107 

3.989 
116 
137 
109 
20 

103 
116 

Vir: Revidirane bilance stanja zavarovalnic z dne 31.12.1999 in nerevidirane bilance stanja 
zavarovalnic z dne 31.12.2000 
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Tabela 10: Zbirna bilanca stanja pozavarovalnic na dan 31.12.1999 in 
31.12.2000 (vsi zneski so v mio SIT) 

Leto 1999 Leto 2000 Indeks 
00/99 

SREDSTVA SKUPAJ 41.938 48.061 115 
A. 
B. 
C. 
I. 

IV. 
č. 
D. 

E. 
I. 

IV. 
F. 

Nevplačani vpisani kapital 0 0 
Neopredmetena dolgoročna sredstva 6 14 
Naložbe v zemljišča in zgradbe ter finančne naložbe 32.103 35.914 
Zemljišča in zgradbe 524 562 
Finančne naložbe v povezanih podjetjih 498 548 
Druge finančne naložbe 30.324 33.852 
Depoziti pri cedentih 757 951 
Naložbe, v korist živ. zav., ki prevzema, nal. tveganje 0 0 
Terjatve 9.257 10.689 
Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 2.078 2.463 
Terjatve iz pozavarovanja 5.785 7.242 
Ostale terjatve 1.393 985 
Razna sredstva 170 869 
Opredmetena osn. sredstva razen zemljišč in zgradb 129 111 
Denarna sredstva 41 757 
Odkupljene lastne delnice 0 0 
Zaloge in druga sredstva 0 0 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 403 576 

223 
112 
107 
110 
112 
126 

115 
118 
125 

71 
512 

86 
1.843 

143 

OBVEZNOSTI SKUPAJ 41.938 48.061 115 
A. 
I. 

IV. 
V. 
VI. 
B. 
C. 
I. 

IV. 
V. 
VI. 
č. 

IV. 
v. 
G. 

Osnovni kapital in rezerve 
Osnovni kapital 
Vplačani presežek kapitala 
Revalorizacijski popravek kapitala 
Rezerve 
Preneseni čisti dobiček ali izguba prejšnjih let 
Nerazdeljeni dobiček ali izguba obračunskega obdobja 
Podrejene obveznosti 
Čiste tehnične rezervacije 
Čiste prenosne premije 
Čiste matematične rezervacije 
Čiste škodne rezervacije 
Čiste rezervacije za bonuse in popuste 
Izravnalne rezervacije 
Ostale čiste tehnične rezervacije 
Čiste rezerv, v korist živ. zav., ki prevz. naložb. 
tveganje 
Dolgoročne rezervacije za druge nevarnosti in 
stroške 
Obveznosti za depozite pozavarovateljev 
Ostale obveznosti 
Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 
Obveznosti iz pozavarovanja 
Najeta dolgoročna posojila 
Obveznosti do bank 
Ostale obveznosti 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve  

9.534 
715 

1 
1.190 
2.718 
2.786 
2.125 

0 
22.486 

3.128 
0 

9.940 
0 

8.540 
877 

0 

10 
9.547 
1.478 
6.478 

0 
0 

1.591 
363 

11.615 
715 

1 
1.988 
3.093 
4.406 
1.412 

0 
24.981 

3.173 
0 

9.378 
3 

11.122 
1.306 

0 

0 
11.126 

310 
9.808 

0 
0 

1.008 
339 

122 
100 
100 
167 
114 
158 
66 

111 
101 

94 

130 
149 

0 
117 

21 
151 

63 
94 

Vir: Revidirane bilance stanja pozavarovalnic z dne 31.12.1999 in nerevidirane bilance stanja 
pozavarovalnic z dne 31.12.2000 
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Zavarovalnice so v letu 2000 povečale bilančno vsoto iz 222.620 
mio SIT na 273.762 mio SIT (povečanje za 51.142 mio SIT oziroma 
23%). Pri tem je bil najbolj izrazit porast terjatev iz pozavarovanja 
(za 60%), kar je posledica povečanja deleža pozavarovanja v 
treh zavarovalnicah za 1.000 mio SIT. Skupne terjatve so se v 
primerjavi s preteklim letom povečale za 12%. Povečal se je tudi 
delež dolgoročnih finančnih naložb v vseh sredstvih in sicer iz 
71,1% v letu 1999 na 72,6% v letu 2000. Najbolj so se povečale 
finančne naložbe v povezanih podjetjih in druge finančne naložbe, 
medtem ko je rast naložb v zemljišča in zgradbe sledila porastu 
obsega poslovanja zavarovalnic. 

Na strani virov sredstev zasledimo porast kapitala in rezerv v 
višini 2.900 mio SIT oz. za 14%. V porastu osnovnega kapitala se 
odražata predvsem dokapitalizaciji v dveh zavarovalnicah in 
ustanovni kapital vzajemne zavarovalnice. Visok porast izkazujejo 
rezerve (za 373%), predvsem iz naslova razporeditve dobička 

iz preteklih let v rezerve. Znesek nepokritih izgub so 
zavarovalnice, zahvaljujoč pokrivanju teh izgub v breme sestavin 
kapitala, zmanjšale za skoraj 37%. 

Visok porast na strani virov sredstev zasledimo pri čistih tehničnih 
rezervacijah, ki so presegla povečanje obsega poslovanja, 
predvsem zahvaljujoč porastu matematičnih rezervacij življenjskih 
zavarovanj. Le-te predstavljajo že 38,5% vseh zavarovalno- 
tehničnih rezervacij zavarovalnic. 

Največji porast izkazujejo obveznosti za depozite 
pozavarovateljev (za 2.989%), kar izvira iz naslova 
pozavarovalne pogodbe za življenjsko zavarovanje pri eni od 
zavarovalnic. 

8. KAZALCI POSLOVANJA 

Tabela 11: Kazalci poslovanja zavarovalnic in pozavarovalnic 

1 999 2< 300 
Zav. (%) Poz. (%) Zav. (%) Poz. (%) 

Čisti odhodki za škode napram čistim prihodkom 
od premij 

72,3 51,1 72,2 72,1 

Delež obratovalnih stroškov v obračunani premiji 22,0 7,5 22,5 6,7 
Koeficient nalaganja oz. pokritost matematičnih 
rezervacij z naložbami 

103,4 0,0 104,8 0,0 

Koef. nalaganja oz. pokritost drugih zavar. teh. 
rezervacij z naložbami 

75,1 107,7 77,9 104,5 

Delež kapitala v financiranju 9,4 22,7 8,7 24,2 
Čista donosnost kapitala 36,9 25,7 10,1 13,4 
Delež čiste v kosmati obračunani zavarovalni 
premiji 

91,3 56,3 91,4 54,1 

Vir: Revidirani izkazi uspeha za leto 1999 in nerevidirani izkazi uspeha za leto 2000 

Delež kapitala v financiranju, ki kaže stopnjo udeležbe lastniškega 
kapitala v celotnem financiranju, to je v vseh obveznostih do 
virov sredstev, je za pozavarovalnice v letu 2000 znašal 24,2 % 
medtem ko je za zavarovalnice precej nižji in je znašal 8,7 %, kar 
je manj kot v letu 1999 v katerem je znašal 9,4 %. Pri tem je 
potrebno poudariti, da je pasivna stran bilance stanja zavarovalnic 
drugačna oz. posebna glede na pasivno stran bilance stanja 
drugih podjetij, saj velik delež pasivne strani bilance stanja 
zavarovalnic predstavljajo zavarovalno-tehnične rezervacije. Ce 
delež kapitala v financiranju pogledamo v povezavi z razmerjem 
med obračunano premijo in kapitalom, ugotovimo, da bi nekatere 
zavarovalnice glede na obseg poslovanja morale imeti višji kapital 
ali pa glede na obstoječi kapital zmanjšati obseg poslovanja. 

Koeficient nalaganja oz. pokritosti rezervacij z naložbami kaže 
razmerje med finančnimi naložbami iz naslova rezervacij in 
oblikovanimi rezervacijami. Omenjeni koeficient bi moral znašati 
najmanj ena oz. 100%. Koeficient nalaganja matematičnih 
rezervacij je v letu 2000 znašal 104,8 %, v letu 1999 je znašal 
103,6%. Koeficient nalaganja zavarovalno-tehničnih rezervacij, 
ki jih oblikujejo zavarovalnice na področju premoženjskih 
zavarovanj, je znašal 77,9 % ( 75,1 % v letu 1999) kar kaže na 

to, da obveznosti zavarovalnice niso pokrite z naložbami, ki jih je 
zavarovalnica dolžna naložiti v skladu z zakonom. Koeficient 
nalaganja oz. pokritosti rezervacij z naložbami za pozavarovalnice 
je 104,5%. 

Kazalnik celotnih obratovalnih stroškov, ki prikazuje razmerje 
med celotnimi obratovalnimi stroški in obračunanimi kosmatimi 
zavarovalnimi premijami je za zavarovalnice precej višji kot za 
pozavarovalnice; le-ta je znašal 6,7 % za pozavarovalnice (v 
letu 1999 je znašal 7,5 %) in za zavarovalnice 22,5% (v letu 1999 
je znašal 22,0 %). 

Razmerje čistih odhodkov za škode napram obračunanim čistim 
prihodkom od zavarovalnih premij se za zavarovalnice v letu 
2000 glede na predhodno leto ni bistveno spremenil in je znašal 
72,2% (v letu 1999 je znašal 72,3%). Razmerje čistih odhodkov 
za škode napram obračunanim čistim prihodkom od 
pozavarovalnih premij je za pozavarovalnice v letu 2000 znašal 
72,1% in je za 21 odstotnih točk slabši kot je bil v predhodnem 
letu, kar je posledica 60,5 %-nega povečanja čistih odhodkov za 
škode in 13,8%-nem povišanju čistih prihodkov pozavarovalnih 
premij. 
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Delež čiste v kosmati zavarovalni premiji je v letu 2000 za 
zavarovalnice znašal 91,4 % in za pozavarovalnice 54,1 %. Delež 
pozavarovanja v zavarovalnicah se skoraj ni spremenil glede na 
preteklo leto. 

Kazalec dobičkonosnosti kapitala, ki se izračunava kot razmerje 
med čistim dobičkom in povprečnim stanjem kapitala, je zanimiv 
predvsem za lastnike. Omenjeni kazalec se je v letu 2000 glede 
na predhodno leto bistveno poslabšal zaradi precejšnega 
zmanjšanja dobička v letu 2000; za zavarovalnice je tako znašal 
10,1 % (v letu 1999 je znašal 36,9 %) in za pozavarovalnice 13,4 
% (v letu 1999 je znašal 25,7 %). Čisti dobiček zavarovalnic v 
višini 5.912,9 mio SIT v letu 1999 (v letu 2000; 2.264,0 mio SIT) je 
bil ustvarjen na račun zdravstvenih zavarovanj, ki so izkazale 
izid v višini 6.539,5 mio SIT. V letu 2000 je bil izid iz zavarovalnih 
poslov zdravstvenih zavarovanj 1.363 mio SIT. Izid iz zdravstvenih 
zavarovanj je bil manjši kot preteklo leto, ker so se čisti odhodki 
za škode povečali za 19,7% glede na preteklo leto (čisti prihodki 
od premij so se povečali ža 9,9%) ter zaradi drugačnega načina 
polnjenja izravnalnih rezervacij in oblikovanja rezervacij za starost. 
Prav tako je bil tudi čisti dobiček pozavarovalnic v letu 2000 
manjši od dobička preteklega leta (2.124,8 mio SIT v letu 1999; 
1.412 mio SIT v letu 2000). 

9. ZAVAROVALNO-TEHNIČNE 

REZERVACIJE 

Zavarovalnice so na dan 31.12.2000 oblikovale čiste zavarovalno- 
tehnične rezervacije v višini 225.660 mio SIT. Znesek čistih 
zavarovalno-tehničnih rezervacij pozavarovalnic na dan 
31.12.2000 je znašal 24.982 mio SIT. Skupaj so zavarovalnice in 
pozavarovalnice na dan 31.12.2000 oblikovale čiste zavarovalno- 
tehnične rezervacije v višini 250.642 mio SIT. 

Zavarovalnice in pozavarovalnice so oblikovale prenosne premije 
v skladu z zavarovalnim statističnim standardom za izračun 
prenosnih premij. Čiste prenosne premije v zavarovalnicah so na 
dan 31.12.2000 znašale 40.868 mio SIT in v pozavarovalnicah 
3.173 mio SIT. Skupaj so zavarovalnice in pozavarovalnice 
oblikovale čiste prenosne premije v višini 44.041 mio SIT. 

Zavarovalnice oblikujejo matematične rezervacije v višini sedanje 
vrednosti ocenjenih bodočih obveznosti zavarovalnice 
zmanjšanih za sedanjo ocenjeno vrednost bodočih premij, ki bodo 
vplačane na podlagi sklenjenih zavarovanj. Čiste matematične 
rezervacije zavarovalnic, ki sklepajo življenjska zavarovanja, so 
na dan 31.12.2000 znašale 86.816 mio SIT. Pozavarovalnice niso 
oblikovale matematičnih rezervacij. 

Zavarovalnice in pozavarovalnice so oblikovale škodne 
rezervacije v skladu s standardom za izračun škodnih rezervacij. 
Zavarovalnice so oblikovale čiste škodne rezervacije na dan 
31.12.2000 v višini 66.840 mio SIT in pozavarovalnice v višini 
9.378 mio SIT. Skupaj so oblikovale čiste škodne rezervacije v 
višini 76.218 mio SIT. 

Rezervacije za bonuse in popuste oblikujejo zavarovalnice in 
pozavarovalnice v skladu z zavarovalnim statističnim standardom 
za bonuse in popuste. Čiste rezervacije za bonuse in popuste, ki 
so jih oblikovale zavarovalnice na dan 31.12.2000, so znašale 
2.086 mio SIT. Pozavarovalnice so oblikovale čiste rezervacije 
za bonuse in popuste na dan 31.12.2000 v višini 3 mio SIT. Skupaj 
so zavarovalnice in pozavarovalnice oblikovale škodne 
rezervacije v višini 2.089 mio SIT. 

Zavarovalnice in pozavarovalnice so na dan 31.12.2000 lahko 
izračunale izravnalne rezervacije v skladu s standardom za 
izračun izravnalnih rezervacij, ki je bil izdan na osnovi določil 63. 
do 65. člena zakona o zavarovalnicah ali na osnovi ZZavar. 
Zavarovalnice so na dan 31.12.2000 oblikovale izravnalne 
rezervacije v višini 22.398 mio SIT in pozavarovalnice v višini 
11.121 mio SIT. Skupaj so oblikovane izravnalne rezervacije na 
dan 31.12.2000 znašale 33.519 mio SIT. 

Ostale čiste tehnične rezervacije oblikujejo zavarovalnice in 
pozavarovalnice glede na predvidene bodoče obveznosti in 
tveganja velikih škod, ki izhajajo na primer iz zavarovanja 
odgovornosti za jedrsko škodo, proizvajalčeve odgovornosti za 
farmacevtske izdelke, potresa in drugih obveznosti in tveganja. 
Čiste ostale zavarovalno-tehnične rezervacije oblikovane na dan 
31.12.2000, so za zavarovalnice znašale 6.653 mio SIT in za 
pozavarovalnice 1.306 mio SIT. Skupaj so čiste ostale 
zavarovalno-tehnične rezervacije znašale 7.959 mio SIT. 

Tabela 12: Struktura čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovalnic 
in pozavarovalnic v obdobju 1995-1997 (vsi zneski so v mio SIT na dan 
31.12.) 

1995 % 1996 % 1997 % 
Prenosne premije 16.653 21,5 25.868 22,6 28.476 20,6 
Matematične rezervacije 14.583 18,8 22.538 19,7 32.537 23,5 
Škodne rezervacije 34.928 45,1 46.885 41,0 54.078 39,1 
Rezervacije za bonuse in popuste 166 0,2 312 0,3 2.095 1,5 
Izravnalne rezervacije 10.629 13,7 17.592 15,4 18.734 13,6 
Rezervacije za storniranja 299 0,4 376 0,3 746 0,5 
Rezervacije za jedrske nevarnosti 188 0,2 734 0,6 1.525 1,1 
Ostale tehnične rezervacije 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Skupaj 77.446 100,0 114.305 100,0 138.191 100,0 

Vir: Revidirane bilance stanja zavarovalnic in pozavarovalnic z dne 31.12.1995 - 31.12.1997 
in obrazci ST-35 in ST-36 
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Tabela 13: Struktura čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovalnic 
in pozavarovalnic v obdobju 1998-2000 (vsi zneski so v mio SIT na dan 
31.12.) 

1998 % 1999 % 2000 % 
Prenosne premije 36.214 21,3 38.524 18,8 44.041 17,6 
Matematične rezervacije 46.330 27,2 64.714 31,6 86.816 34,6 
Škodne rezervacije 61.002 35,8 68.185 33,3 76.218 30,4 
Rezervacije za bonuse in popuste 2.208 1,3 1.809 0,9 2.089 0,8 
Izravnalne rezervacije 21.098 12,4 26.324 12,9 33.519 13,4 
Rezervacije za storniranja 876 0,5 760 0,4 892 0,4 
Rezervacije za jedrske nevarnosti 2.588 1,5 3.362 1,6 6.004 2,4 
Ostale tehnične rezervacije 0 0,0 823 0,4 1.063 0,4 
Skupaj 170.316 100,0 204.502 100,0 250.642 100,0 

Vir: Revidirane bilance stanja zavarovalnic in pozavarovalnic z dne 31.12.1998 - 31.12.1999, 
nerevidirane bilance stanja z?varovalnic in pozavarovalnic z dne 31.12.2000 in obrazci ST-35 
in ST-36 

V večini poročil pooblaščenih aktuarjev za leto 2000 je podano 
pozitivno mnenje na oblikovane zavarovalno-tehnične rezervacije. 
Pri nekaterih zavarovalnicah je pooblaščeni aktuar opozoril upravo 
zavarovalnice, da so oblikovane rezervacije prenizke glede na 
obveznosti, ki jih imajo po sklenjenih pogodbah. Nekaj je tudi 
opozoril na nezadovoljivo informacijsko podporo zavarovalnic, ki 
ne omogoča bolj natančne ocene potrebnih zavarovalno-tehničnih 
rezervacij. Pri dopolnilnih zdravstvenih zavarovanjih je bila podana 
tudi pripomba na nejasno zakonodajo. 

10. NALOŽBE ZAVAROVALNIC IN 
POZAVAROVALNIC 

Finančne naložbe zavarovalnic izkazujejo v zadnjih letih visoke 
stopnje rasti. Zavarovalnice so imele na dan 31.12.2000 za 244.776 
mio SIT naložb lastnih virov, matematičnih in drugih zavarovalno- 
tehničnih rezervacij, kar pomeni, da so se naložbe v primerjavi s 

predhodnim letom povečale za 45.343 mio SIT oz. za 22,7%, kar 
je znatno več kot je znašal porast zbrane zavarovalne premije v 
tem obdobju. V obdobju štirih let se je občutno izboljšalo tudi 
razmerje naložb do zbrane zavarovalne premije in sicer iz 0,95 v 
letu 1997 na 1,28 v letu 2000, kar je eden od indikatorjev izboljšanja 
finančnega zdravja in trdnosti slovenskih zavarovalnic. 

V strukturi naložb glede na vir financiranja so se od leta 1995 
najbolj (za 490,4%) povečale naložbe matematičnih rezervacij, ki 
z 90.943 mio SIT predstavljajo že 37,2% vseh finančnih naložb 
zavarovalnic. 

Nominalno so naložbe matematičnih rezervacij v zadnjih petih 
letih rastle po 42,6 odstotni povprečni letni stopnji rasti, medtem 
ko je bila povprečna letna stopnja rasti naložb drugih zavarovalno- 
tehničnih rezervacij 21,6 odstotna. Dejansko gre za nadpovprečno 
visoke stopnje rasti finančnih imetij domačih zavarovalnic, tudi v 
primerjavi z zavarovalnicami iz držav OECD, katerih finančna 
imetja so v obdobju od 1990 do 1998 v povprečju rastla po 7 
odstotni letni stopnji.4 

Tabela 14: Naložbe zavarovalnic in pozavarovalnic v obdobju 1995-2000 

(vsi zneski so v mio SIT na dan 31.12.) 

199!» 1996 1997 1998 1999 2000 
Indeks 
00/95 

Prosti lastni viri 6.988 6.226 5.217 8.996 20.198 20.845 298 

Matematične 
rezervacije 

15.391 24.581 35.014 48.367 67.014 90.943 590 

Druge zav. teh. 
rezervacije 

49.851 62.597 81.030 97.320 112.221 132.988 267 

Skupaj 72.230 93.404 121.261 154.683 199.433 244.776 339 

Vir: Obrazci RN 
*Vir: OECD, Institutional Investors Statistical Yearbook, 1999 
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Tabela 15: Struktura naložb matematičnih rezervacij v obdobju 1995- 
2000 (vsi zneski so v mio SIT na dan 31.12.) 

1995 % 1996 % 1997 % 1998 % 1999 % 2000 % 
Državni papirji in 
posojila z 
jamstvom RS 

5.521 35,9 10V055 40,9 15.011 42,9 21.546 44,5 31.264 46,7 45.298 49,8 

Nepremičnine 1.331 8,6 832 3,4 2.030 5,8 2.014 4,2 1.930 2,9 2.060 2,3 
Lastniški VP 91 0,6 150 0,6 216 0,6 866 1,8 2.146 3,2 4.422 4,9 
Dolžniški VP 394 2,6 288 1,2 2.508 7,2 4.756 9,8 7.228 10,8 14.833 16,3 
Naložbe v banke 6.703 43,6 12.363 50,3 14.633 41,8 18.874 39,0 24.075 35,9 21.350 23,5 
Druge naložbe 1.351 8,8 893 3,6 616 1,8 311 0,6 371 0,6 2.980 3,3 
Skupaj 15.391 100,0 24.581 100,0 35.014 100,0 48.367 100,0 67.014 100,0 90.943 100,0 

Vir: Obrazci RN 

Stanje naložb matematičnih rezervacij se je konec leta 2000 v 
primerjavi s predhodnim letom povečalo za 23.929 mio SIT 
oziroma za 35,7%. Povečanje naložb matematičnih rezervacij 
predstavlja 69,6% obračunanih čistih prihodkov od zavarovalnih 
premij za življenjska zavarovanja. Pokritost matematičnih 
rezervacij z naložbami (103,6% v letu 1999 in 104,8% v letu 
2000) je ustrezna, kar pomeni, da je segment življenjskih 
zavarovanj v zavarovalništvu kot celoti saniran in da je postal ta 
del zavarovalne dejavnosti varen. Agencija (oziroma Urad) je 

naložbam matematičnih rezervacij že od začetka posvečala 
posebno skrb in od zavarovalnic zahtevala, da pri oblikovanju in 
naložbah matematičnih rezervacij dosledno spoštujejo zahteve 
in omejitve zakona. 

V strukturi matematičnih rezervacij še vedno prevladujejo naložbe 
v državne vrednostne papirje in posojila 49,8%, naložbe v banke 
(predvsem bančne vloge) 23,5%, dolžniške vrednostne papirje 
16,9%, nepremičnine 2,3% in lastniški vrednostni papirji 4,9%. 
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Tabela 16: Struktura naložb drugih zavarovalnotehničnih rezervacij v 
obdobju 1995-2000 (vsi zneski so v mio SIT na dan 31.12.) 

1995 % 1996 % 1997 % 1998 % 1999 % 2000 % 
Državni papirji 
in posojila z 
jamstvom RS 

11.001 22,1 15.567 24,9 19.061 23,5 20.456 21,0 26.715 23,8 32.676 24,6 

Nepremičnine 2.852 5,7 2.459 3,9 3.858 4,8 6.539 6,7 8.118 7,2 8.578 6,5 
Posojila 7.517 15,1 7.950 12,7 7.939 9,8 9.600 9,9 10.758 9,6 10.724 8,1 
Lastniški VP 318 0,6 184 0,3 988 1,2 4.090 4,2 6.108 5,4 9.168 6,9 
Dolžniški VP 1.831 3,7 2.410 3,9 4.044 5,0 5.605 5,8 7.608 6,8 13.109 9,9 
Naložbe v 
banke 

24.587 49,3 31.671 50,6 43.426 53,6 48.987 50,3 50.710 45,2 53.171 40,0 

Druge naložbe 1.745 3,5 2.356 3,8 1.714 2,1 2.042 2,1 2.204 2,0 5.562 4,2 
Skupaj 49.851 100,0 62.597 100,0 81.030 100,0 97.320 100,0 112.221 100,0 132.988 100,0 

Vir: Obrazci RN 

Zadovoljiva je tudi dinamika naložb drugih zavarovalno-tehničnih 
rezervacij, ki so namenjene pokrivanju obveznosti zavarovancem 
iz premoženjskih zavarovanj, če ne upoštevamo stopnje pokritosti 
teh rezervacij z naložbami in podrezerviranosti zavarovalnic v 
posameznih zavarovalnih vrstah. Pokritost teh rezervacij s 
finančnimi naložbami se sicer popravlja, vendar še vedno ni 
zadovoljiva. 

Stanje naložb drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij konec leta 
2000 se je v primerjavi z letom 1999 povečalo za 20.767 mio SIT, 
oziroma za 18,5%. Sredstva drugih zavarovalno-tehničnih 
rezervacij so bila naložena predvsem v obliki depozitov v domače 

V opazovanem obdobju se delež naložb matematičnih in drugih 
zavarovalno- tehničnih rezervacij v obliki bančnih vlog zmanjšuje, 
povečujejo pa se predvsem naložbe v dolžniške vrednostne 
papirje, v manjšem obsegu pa tudi v lastniške vrednostne papirje. 
Če se želimo približati povprečju držav EU, bi bil za Slovenijo 
ustrezen premik iz bančnih vlog na naložbe v delnice in to 
predvsem v delnice nefinančnih podjetij (le te so z vidika izračuna 
kapitalske ustreznosti za zavarovalnice navtralne). Ker pa domači 
kapitalski trg večjega obsega takšnih naložb ne omogoča, je za 

banke (40%), 24,6% sredstev je bilo naloženih v državne 
vrednostne papirje in posojila z jamstvom RS, 8,1% v hipotekama 
posojila, 9,9% v dolžniške, 6,9% v lastniške vrednostne papirje in 
6,5% sredstev v nepremičnine. 

Če primerjamo oblikovane druge zavarovalnotehnične rezervacije 
in dejanske naložbe v zadnjih šestih letih ugotovimo primanjkljaj 
naložb drugih zavarovalnotehničnih rezervacij, ki je deloma 
posledica dejstva, da zavarovalnice s temi sredstvi financirajo 
opredmetena osnovna sredstva za zavarovalno dejavnost in 
terjatve, deloma pa je primanjkljaj posledica popravkov in odpisov 
vrednosti naložb oziroma izgub v poslovanju. 

domače zavarovalnice in pokojninske družbe nujna usmeritev 
tudi na tuje trge. 

Prvi koraki v tej smeri so že opazni. V zadnjem času domače 
zavarovalnice iščejo možnosti nalaganja tudi na tujih trgih. Tako 
so konec leta 2000 znašale naložbe v tuje delnice in obveznice 
preko 2 milijardi tolarjev. V skrbi za večjo valutno usklajenost 
imetij in obveznosti so zavarovalnice dejavne tudi na področju 
naložb v evroobveznice Republike Slovenije; evroobveznic so 

Tabela 17: Primerjava oblikovanih drugih zavarovalnotehničnih 

rezervacij in dejanskih naložb v obdobju 1995-2000 (vsi zneski so v mio 
SIT na dan 31.12.) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Naložbe ZTR 49.851 62.597 81.030 97.320 112.221 132.988 
Oblikovani viri ZTR 62.863 91.767 105.654 123.986 139.788 163.826 
Razlika -13.012 -29.170 -24.624 -26.666 -27.567 -30.838 

Vir: Obrazci RN in revidirane bilance stanja zavarovalnic in pozavarovalnic z dne 31.12.1995 - 
31.12.1999 in nerevidirane bilance stanja zavarovalnic in pozavarovalnic z dne 31.12.2000 
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imele zavarovalnice v svojem portfelju za približno 11 milijard 
tolarjev. 

Zavarovalniški sektor kot celota je imel konec leta 2000 naložbe 
v obliki vrednostnih papirjev v največjem obsegu naložene v 
bančne delnice ter državne in bančne obveznice. Naložbe 
zavarovalnic v bančne delnice pomembno vplivajo na lastniško 
prepletenost domačih finančnih institucij in so deloma tudi odraz 
procesa povezovanja bank in zavarovalnic. Visoki deleži naložb 
v državne vrednostne papirje dejansko pomenijo financiranje 
proračunskega primanjkljaja države ter so posledica odsotnosti 
drugih naložbenih možnosti in sorazmerne visoke donosnosti 
teh naložb. 

Po drugi strani, imajo domače zavarovalnice zaradi odsotnosti 
naložbenih možnosti in značilnosti domačega trga vrednostnih 
papirjev tudi preko 30% svojih zavarovalniških rezervacij naloženih 
pri domačih bankah v obliki vlog. Za banke predstavljajo te naložbe 
pomemben dolgoročen vir sredstev, vprašljiv pa je učinek 
takšnega prelivanja sredstev med finančnimi institucijami z vidika 
njihovega finančnega posredništva. S takšno naložbeno politiko 
zavarovalnice ne prispevajo bistveno k poglabljanju domačega 
trga vrednostnih papirjev, ker se z medsebojnimi naložbami med 
finančnimi institucijami ne povečuje velikost domačega finančnega 
sistema. Zaradi tega domače zavarovalnice na domačem 
finančnem trgu ne nastopajo kot pravi institucionalni investitorji; 
namesto tega pa bankam zagotavljajo konstanten vir dolgoročnih 
sredstev. 

Takšen način nalaganja sredstev zavarovalnic je neustrezen 
predvsem pri nalaganju matematičnih rezervacij življenjskih 
zavarovanj. Takšna sredstva so ena izmed najkvalitetnejših oblik 
narodno-gospodarskega varčevanja, s povprečno ročnostjo nad 
15 let. Nalaganje takšnih virov sredstev v bančne vloge je 
ekonomsko neupravičeno in neracionalno. 

V primerjavi z državami EU torej zaostajamo predvsem na 
področju naložb življenjskih zavarovanj, tako v absolutnem znesku 
naložb življenjskih zavarovanj kot tudi v relativnem pogledu. 
Razmerje med naložbami življenjskih in naložbami neživljenjskih 
zavarovanj je v prid naložb sredstev neživljenjskih zavarovanj. 
Razmerje med obsegom naložb in zbrano premijo življenjskih 
zavarovanj, je še vedno precej pod povprečjem držav EU (države 
EU 9,2:1; Slovenija 2,5:1), predvsem zaradi mlajšega portfelja 
življenjskih in rentnih zavarovanj slovenskih zavarovalnic in 
drugačne strukture zavarovanj glede na trajanje pogodbe. 
Odstopanja so tudi na področju strukture naložb, tako z vidika 
vrst naložb kot tudi s sektorskega vidika. Razpršenost naložb 
domačih zavarovalnic je neustrezna, tako glede na vrsto, kot tudi 
glede na sektor naložb. Mnogokrat nastopa tudi problem likvidnosti 
naložb, valutna in obrestna usklajenost naložb ter virov nista 
zadostni. 

Glede na omenjene ugotovitve se postavlja vprašanje, zakaj 
prihaja do odstopanj v naložbeni politiki domačih zavarovalnic 
glede na povprečje držav EU. Vzrokov za sedanje stanje je več: 
odsotnost naložbenih možnosti na domačem finančnem trgu, 
pasivna naložbena politika domačih zavarovalnic v preteklosti, 
slaba organizacija naložbene dejavnosti v domačih 
zavarovalnicah v preteklosti; odsotnost takšne naložbene 
dejavnosti, ki bi pri izbiri posameznih naložbenih kategorij 
sistematično upoštevala kriterije likvidnosti, donosnosti, 
izpostavljenosti tveganju ter dolgoročno poslovno politiko 
zavarovalnice. Posledica tega je dejstvo, da zavarovalnice na 
domačem finančnem trgu danes ne nastopajo kot pravi 
institucionalni investitorji. 

Zato se postavlja vprašanje kako v prihodnosti doseči naložbene 
standarde EU ter kako naj se naložbene dejavnosti lotijo 

novoustanovljene pokojninske družbe, da se v prihodnje ne bi 
srečevale z istimi problemi kot jih imajo zavarovalnice danes. 

Zavarovalnice morajo oblikovati kritno premoženje v vrednosti, 
ki je najmanj enako višini zavarovalno tehničnih rezervacij. 

Pri izbiri naložb kritnega premoženja mora zavarovalnica 
upoštevati: 

ustrezno razpršenost naložb (121. člen zakona) 
omejitve posameznih naložb v posamezne oblike finančnih 
instrumentov, omejitve naložb v nepremičnine ter posojila (122. 
člen zakona) 
predpise o vrednotenju naložb kritnega premoženja v 
finančnih izkazih zavarovalnic, 
ohranjanje vrednosti naložb, 

- usklajenost naložb kritnega premoženja s prevzetimi 
obveznostmi zavarovalnice ter 
likvidnost naložb. 

Agencija meni, da se morajo zavarovalnice, kljub prehodnemu 
obdobju, ki ga imajo na voljo za uskladitev naložb s 122. členom 
zakona, konstantno prilagajati zahtevanim omejitvam. V skladu s 
tretjim odstavkom 120. člena zakona mora zavarovalnica že danes 
pri izbiri naložb kritnega premoženja upoštevati vrste zavarovalnih 
poslov, ki jih opravlja tako, da je zagotovljena varnost, donosnost 
in tržnost naložb ter ustrezna ročnost, raznovrstnost in razpršitev 
teh naložb. 

11. DOSEGANJE POTREBNE VIŠINE 
GARANCIJSKEGA SKLADA IN 

MINIMALNE SOLVENTNE MEJE 

Potrebna višina garancijskega sklada in minimalne solventne meje 
je bila na dan 31.12.2000 izračunana na osnovi starega Zakona 
o zavarovalnicah in na njegovi podlagi izdane Odredbe o 
metodologiji za izračun višine solventr\e meje, garancijskega 
sklada in za ugotavljanje virov teh sredstev (v nadaljevanju: 
odredba). Predpisano solventno mejo so zavarovalnice zlahka 
presegale, medtem ko so določila za izračun zadostnosti 
garancijskega sklada upoštevala realnejše elemente lastnega 
kapitala, kar se je tudi pri več zavarovalnicah poznalo pri rezultatu, 
tako da ena zavarovalnica na dan 31.12.2000 ne dosega potrebne 
višine garancijskega sklada. 

ZZavar, s katerim so se morale zavarovalnice uskladiti do 
3.3.2001, je vpeljal nekatere terminološke novosti (namesto izraza 
solventne meje govori o kapitalski ustreznosti oziroma 
minimalnem kapitalu, namesto garancijskega sklada uporablja 
izraz zajamčeni kapital) in določil drugačno - strožjo metodologijo 
za izračun kapitala in ugotavljanje kapitalske ustreznosti. 

Tako se po novi metodologiji pri izračunu kapitala zavarovalnice 
kot odbitna postavka upoštevajo naložbe zavarovalnice v delnice 
oziroma podrejene dolžniške instrumente drugih zavarovalnic 
oziroma drugih finančnih organizacij, v katerih kapitalu je 
zavarovalnica udeležena z več kot 10% in druge naložbe v te 
osebe, ki se pri ugotavljanju kapitalske ustreznosti teh oseb 
upoštevajo pri izračunu njihovega kapitala ter naložbe 
zavarovalnice v delnice oziroma podrejene dolžniške instrumente 
drugih zavarovalnic oziroma drugih finančnih organizacij, razen 
zgoraj navedenih, v obsegu, ki presega 10% kapitala 
zavarovalnice ter nelikvidna sredstva (naložbe zavarovalnice v 
delnice borze, klirinško depotne družbe, terjatve iz naslova vplačil 
v jamstveni sklad pri klirinško depotni družbe, terjatve iz naslova 
vplačil v druge sklade, ki so namenjeni vzajemnemu jamstvu za 
izpolnitev obveznosti več oseb, in druga sredstva, ki jih ni mogoče 
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vnovčiti v času, ki je potreben zaradi pravočasne izpolnitve 
zapadlih denarnih obveznosti.) Kot odbitna postavka se štejejo 
tudi lastne delnice ter celotna neopredmetena dolgoročna sredstva 
in ne le stanje aktiviranih neamortiziranih organizacijskih stroškov 
in stroškov razvijanja ter dobrega imena zavarovalnice. 

Po novi metodologiji se v izračunu kapitala upošteva dobiček 
tekočega poslovnega leta največ v višini 50% in ne v celotnem 
znesku. Prav tako se v izračunu kapitala ne upoštevajo več 
izravnalne rezervacije, matematične rezervacije življenjskih 
zavarovanj v delu, ki je oblikovan iz razporeditve dobička, dokler 

ni pripisan življenjskim zavarovancem ter naložbe iz matematičnih 
in drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij v vrednostne papirje 
RS ter posojila, za katerih obrestovanje in vračilo jamči republika, 
ki so se po stari metodologiji določeni z Zakonom o zavarovalnicah 
in odredbi štele med vire za ugotavljanje solventnosti. 

Zaradi strožje metodologije izračuna kapitala in kapitalske 
ustreznosti po ZZavar bo stanje kapitalske ustreznosti 
zavarovalnic v letu 2001 bistveno drugačno in slabše od stanja 
izkazanega na dan 31.12.2000. Potrebne bodo dokapitalizacije. 
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II. POROČILO O DELU AGENCIJE ZA ZAVAROVALNI NADZOR 

ZA LETO 2000 
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1. UVOD 

Predloženo poročilo je prvo poročilo Agencije za zavarovalni 
nadzor (v nadaljevanju: Agencija), saj je bila le-ta ustanovljena na 
podlagi Zakona o zavarovalništvu (Ur. I. RS, št. 13/00 in 91/00; v 
nadaljevanju: ZZavar), ki je začel veljati 3.3.2000, z opravljanjem 
nalog in pristojnosti pa je pričela s 1. junijem 2000, ko je Vlada 
Republike Slovenije imenovala strokovni svet in direktorja.' 

Zato je predloženo poročilo pravzaprav polletno poročilo. Podatki 
v tem poročilu se večinoma nanašajo na obdobje od 1. junija do 
konca leta 2000, razen v posameznih primerih, ko se nanašajo 
tudi na obdobje pred 1. junijem 2000 ali po zaključku leta 2000, če 
je to smiselno zaradi celovitejšega poročanja o posameznih 
dejstvih oziroma dogodkih, ki se nanašajo na delo Agencije. 

Agencija o svojem de,lu poroča Državnemu zboru Republike 
Slovenije na podlagi 250. člena ZZavar, na podlagi 249. člena 
ZZavar pa Agencija letno poroča Državnemu zboru tudi o stanju 
in razmerah na področju zavarovalništva. 

2. PRAVNI POLOŽAJ, NALOGE, 
ORGANI IN NOTRANJA 
ORGANIZACIJA AGENCIJE 

2.1. PRAVNI POLOŽAJ 

Agencija je pravna oseba, ki je pri izvrševanju svojih nalog in 
pristojnosti samostojna in neodvisna. Za svoje delo pa je odgovorna 
Državnemu zboru. 

Sedež Agencije je v Ljubljani, Trg republike 3. 

Agencija ima poslovnik, ki določa podrobnejšo notranjo 
organizacijo in njeno poslovanje. 

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k letnemu obračunu in 
finančnemu načrtu Agencije. 

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito 
rabo sredstev Agencije opravlja Računsko sodišče. 

2.2. ORGANI AGENCIJE 

Na podlagi 251. člena ZZavar sta organa Agencije strokovni svet 
in direktor Agencije. Sestavo in imenovanje organov ter pristojnosti 
Agencije določata ZZavar in poslovnik Agencije. 

2.2.1. Strokovni svet 

Strokovni svet po ZZavar sestavlja predsednik in šest članov. 
Člane in predsednika strokovnega sveta imenuje in razrešuje 
Vlada Republike Slovenije. 

Člani strokovnega sveta ne smejo biti pogodbeno vezani, zaposleni 
ali imeti lastniških deležev pravnih oseb, ki jim Agencija izdaja 
dovoljenje oziroma soglasje za poslovanje, in ne smejo opravljati 
nalog v organih političnih strank. 

Strokovni svet je pristojen za odločanje o dovoljenjih in soglasjih 
ter o drugih posamičnih zadevah, o katerih v skladu z ZZavar 
odloča Agencija, če ni v ZZavar drugače določeno; sprejema 
predpise, kadar ZZavar določa, da takšen akt sprejme Agencija; 
sprejema splošne akte Agencije in izvršuje druge naloge iz 
pristojnosti Agencije, če ni v ZZavar določeno, da je za izvrševanje 
teh nalog pristojen drug organ Agencije. 

V letu 2000 se je strokovni svet Agencije sestal na šestnajstih 
rednih sejah. 

Predsednik strokovnega sveta je dr. France Križanič. 

2.2.2. Direktor 

Direktorja Agencije, ki vodi poslovanje in organizira delo Agencije 
in strokovnih služb Agencije, na podlagi 259. člena ZZavar imenuje 
Vlada Republike Slovenije za dobo petih let izmed članov 
strokovnega sveta. 

Direktor Agencije je mag. Jurij Gorišek. 

2.3. GLAVNE NALOGE AGENCIJE 

Agencija ima v primerjavi z bivšim Uradom RS za zavarovalni 
nadzor širše pristojnosti in večji obseg nalog. Poleg tega, da izvaja 
nadzor nad zavarovalnicami ter nad zavarovalnimi zastopniškimi 
oziroma posredniškimi družbami in zavarovalnimi zastopniki 
oziroma posredniki, je pristojna tudi za nadzor nad pravnimi 
osebami, povezanimi z zavarovalnico, če je to potrebno zaradi 
nadzora nad poslovanjem zavarovalnic in dodaten nadzor nad 
zavarovalnico v zavarovalniški skupini ter zavarovalnim in 
mešanim zavarovalnim holdingom. 

Agencija je v letu 2000 pridobila nove naloge ne samo s širšimi 
pristojnostmi in večjim obsegom nalog po ZZavar, pač pa tudi z 
uveljavitvijo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Ur.l.RS. št. 106/99, 72/00 in 124/00), po katerem je pristojna za 
izdajo dovoljenj pokojninskim družbam in za izvajanje nadzora 
nad njihovim poslovanjem. 

K navedenim nalogam je potrebno dodati še pristojnost Agencije 
za pripravo in izdajo podzakonskih predpisov na podlagi ZZavar. 

Glede na navedeno lahko naloge Agencije razvrstimo v pet 
osnovnih področij, in sicer: 

- izdaja dovoljenj, soglasij, mnenj, odločb in odredb 
zavarovalnicam, zavarovalno zastopniškim družbam, 
zavarovalnim posredniškim družbam, zavarovalnim 
zastopnikom in posrednikom, bankam za opravljanje storitev 
zavarovalnega posredovanja, Slovenskemu zavarovalnemu 
združenju, zavarovalnicam v zavarovalniški skupini, 
pokojninskim družbam; 

' S tem je prenehal delovati Urad Republike Slovenije za zavarovalni nadzor 
kot organ v sestavi Ministrstva za finance, 8 delavcev le-tega pa je 
nadaljevalo z delom v Agenciji. 
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spremljanje, zbiranje in preverjanje poročil in obvestil 
zavarovalnic in drugih oseb, ki so po določbah ZZavar oziroma 
drugih zakonov dolžne poročati Agenciji oziroma jo obveščati 
o posameznih dejstvih in okoliščinah; 

- opravljanje pregledov poslovanja zavarovalnic; 

izrekanje ukrepov nadzora po ZZavar; 

- priprava in izdaja podzakonskih predpisov na podlagi ZZavar. 

2.4. NOTRANJA ORGANIZACIJA 

Strokovni svet je 27.6.2000 sprejel Pravilnik o notranji organizaciji 
in sistemizaciji delovnih mest, kjer so bile določene 
notranjeorganizacijske enote v Agenciji, njihova delovna področja 
in njihova medsebojna razmerja. 

Temeljne notranjeorganizacijske enote so sektorji, pri čemer ima 
posamezni sektor lahko enega ali več oddelkov, ki se oblikujejo 
po posameznih zaokroženih delovnih področjih ali za izvajanje 
posameznih zaokroženih nalog. 

Pravilnik je bil prilagojen takratni kadrovski zasedbi v Agenciji, 
vendar se je v letu 2001 spremenil, tako da je sedaj delo Agencije 
organizirano v naslednjih sektorjih: 

sektor za splošne, pravne in mednarodne zadeve, 
- sektor za aktuarstvo, statistiko in informatiko 
- sektor analiz in finančnega nadzora 

Sektor za splošne, pravne in mednarodne zadeve opravlja vsa 
dela in naloge, povezane z organizacijskimi, kadrovskimi, finančno 
računovodskimi, tehničnimi in tem podobnimi zadevami, opravlja 
pravnostrokovna dela in naloge, ki se nanašajo na zakonodajo, 
pripravo predlogov podzakonskih predpisov, izdajo dovoljenj 
subjektom, ki jih nadzoruje Agencija In drugih odločb, pravnih 
mnenj oziroma stališč, in na rešitev pravnih vprašanj s področja 
dela drugih sektorjev, opravlja druge splošne naloge, potrebne 
za delovanje Agencije, ter vsa druga pravna dela in naloge v 
zvezi z izvrševanjem nalog in pristojnosti Agencije. 

V okviru tega sektorja se obravnavajo tudi konkretne pritožbe 
zavarovancev in zavarovalcev zoper zavarovalnico oziroma 
zavarovalnega posrednika ter opravljajo tudi dela in naloge, ki se 
nanašajo na sodelovanje Agencije z ministrstvi, z drugimi 
nadzornimi institucijami doma in v drugih državah ter z organi 
Evropske skupnosti in z drugimi mednarodnimi institucijami, 
koordinira udeležbo Agencije v posameznih delovnih skupinah v 
okviru teh institucij ter opravlja druga dela in naloge, povezane z 
mednarodnim sodelovanjem Agencije. 

Sektor za aktuarstvo, statistiko in informatiko opravlja vsa dela in 
naloge povezane z vnosom in obdelavo podatkov ter razvojem 
informacijskega sistema (hardvvare in software), pregleduje in 
analizira aktuarska poročila, kontrolira ustreznost premijskih 
izračunov in zavarovalno-tehničnih rezervacij, spremlja oziroma 
odobrava premijske sisteme in zavarovalne pogoje, analizira 
pozavarovalne programe in pozavarovalno zaščito ter opravlja 
druga dela in naloge z vidika aktuarskega nadzora. 

Sektor analiz in finančnega nadzora opravlja vsa dela in naloge, 
povezane z izvajanjem nadzora nad poslovanjem subjektov, ki 
jih Agencija po ZZavaru nadzira, razen nadzora, ki ga opravljajo 
drugi sektorji ter v ta namen pregleduje in analizira poslovne 
knjige, letna, četrtletna, revizorska in druga poročila ter Izdeluje 
poročila Agencije za potrebe različnih uporabnikov, preverja 

ustreznost naložb, kapitalskih zahtev in kapitalske ustreznosti 
ter zbira druge informacije o poslovanju subjektov nadzora in 
predlaga ukrepe v zvezi z ugotovitvami nadzora. 

V okviru tega sektorja se v sodelovanju z drugimi sektorji izvajajo 
tudi vsi inšpekcijski pregledi v subjektih, ki jih nadzira Agencija, 
vključno z neposrednim nadzorom zastopniških in posredniških 
družb. 

Od ustanovitve junija 2000 je Agencija izvedla obširen projekt 
pridobivanja izkušenih kadrov, od katerih se je večina zaposlila v 
Agenciji v zadnjih dveh mesecih leta 2000. 

Na dan 31.12.2000 je bilo na Agenciji 15 zaposlenih z naslednjo 
izobrazbo: 2 aktuarja, en matematik, en pravnik, en upravni 
delavec, en informatik in devet ekonomistov. Od tega je eden od 
zaposlenih doktor, 3 so magistri, 3 končujejo magisterij, eden je 
na začetku magistrskega študija, eden končuje univerzitetni študij, 
ostali imajo univerzitetno izobrazbo. Ob tem je potrebno omeniti, 
da se Agencija od svoje ustanovitve dalje srečuje s problemom 
pridobivanja kadrov z zavarovalnim znanjem, saj so v 
zavarovalnicah, ki predstavljajo najmočnejši kadrovski potencial 
za Agencijo, za mesta enake izobrazbe in primerljive odgovornosti, 
plače višje od plač v Agenciji. 

Zaposleni so dolžni kot zaupne varovati podatke o osebah, nad 
katerimi Agencija opravlja nadzor in druge podatke o dejstvih in 
okoliščinah, za katere so izvedeli v zvezi z opravljanjem funkcije 
oziroma dela, in sicer tudi po prenehanju njihove funkcije oziroma 
delovnega razmerja. 

2.5. IZOBRAŽEVAN JE TER SODELOVANJE 
AGENCIJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN 
ORGANIZACIJAMI 

Agencija je s pomočjo Delegacije Evropske unije v Sloveniji in 
Ministrstva za finance Republike Slovenije v drugi polovici leta 
2000 končala izbor najbolj primerne družbe za nudenje strokovne 
pomoči in dodatnih strokovnih znanj zaposlenim na Agenciji preko 
tehnične pomoči Phare programa Evropske unije. 

Izbrana je bila družba PricevvaterhouseCoopers iz Londona. 
Projekt z imenom Strenghtening of the Insurance Authority (ISA) 
št. SL 99.05/03, v vrednosti 370.900 EUR, se je tako začel izvajati 
v novembru leta 2000 in bo trajal dve leti. 

Cilj projekta je s pomočjo ustreznih inštrukcij po posameznih 
sklopih in prenosom izkušenj ter skupnega dela zagotoviti pomoč 
zaposlenim na Agenciji pri nadgradnji njihovega znanja iz 
zavarovalne stroke (aktuarstvo in zavarovalne finance), izboljšati 
sposobnost same izvedbe nadzora (metode in postopki izvajanja 
neposrednega nadzora v zavarovalnicah, finančni izkazi, poročila 
in statistika) in pomoč pri vzpostavitvi konsistentne informacijska 
baze podatkov, ki bo služila potrebam nadzora. S tem bo 
zagotovljena usposobljenost Agencije za učinkovito izvajanje 
zavarovalnega nadzora v skladu z direktivami Evropske unije. 

V novembru 2000 je Agencijo obiskala misija Mednarodnega 
denarnega sklada in Svetovne banke v okviru projekta Financial 
Sector Assesment Program. Namen programa je predvsem 
pomagati državi pri vzpostavitvi stabilnosti finančnega sektorja, 
s tem, da se določi prioritete za nadaljnji stabilni razvoj finančnega 
sektorja in posledično celotnega sistema. Program vsebuje tudi 
identifikacijo nadaljnjih korakov in zagotovitev osnove za 
morebitno tehnično pomoč s strani Mednarodnega denarnega 
sklada, Svetovne banke ali drugih donatorjev. 
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Direktor Agencije je nadaljeval sodelovanje z Ekonomsko fakulteto 
pri ponovni izvedbi podiplomskega študija Zavarovalnic financ in 
aktuarstva. 

Kot predsedujoči sekcije za On site inspections se je direktor 
udeležil mednarodnega seminarja »International Seminar of In- 
surance Supervisory Authorities« v Krakowu, ki sta ga organizirala 
State Office for Insurance Supervision Poland in International As- 
soclation of Insurance Supervisors (IAIS) iz Basla. 

Direktor se je udeležil tudi seminarja »Forth International Profes- 
sional of Leaders of the Actuarial Profession in Central and East- 
ern Europe« v Budimpešti, ki ga je organiziralo International 
Actuarial Association. 

Sedmih dnevov slovenskega zavarovalništva v Portorožu se je 
z referatom na temo »Današnji trendi vzrokov in posledic 
nesolventnosti zavarovalnic ter način njihovega obvladovanja v 
zakonodaji EU« udeležil direktor, udeležili pa so se ga tudi nekateri 
drugi predstavniki Agencije. 

Slovensko zavarovalno združenje je v Portorožu organiziralo 
posvet na temo Predpisi EU o zavarovalništvu. Na tem posvetu 
je z referatom na temo »Obseg in način izvajanja zavarovalnega 
nadzora po ZZavar« sodeloval direktor, udeležili pa so se ga tudi 
nekateri drugi predstavniki Agencije. 

Predstavnica Agencije se je na Dunaju udeležila seminarja »In- 
surance Regulation and Supervision for Central and Eastern 
European Supervisors«. 

Agencija pri svojem delu redno sodeluje z Ministrstvom za fi- 
nance, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Banko 
Slovenije, Agencijo za trg vrednostnih papirjev ter drugimi 
institucijami in organizacijami v Republiki Sloveniji. 

Agencija je na podlagi 100. člena ZZavar in Pravilnika o 
medsebojnem sodelovanju nadzornih organov sklenila Sporazum 
o medsebojnem sodelovanju z Banko Slovenije in Sporazum o 
medsebojnem sodelovanju z Agencijo za trg vrednostnih papirjev 
in se udeležila skupnih sestankov nadzornih institucij. 

S Službo Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve je 
Agencija sodelovala pri spremembah in dopolnitvah Državnega 
programa Republike Slovenije za prevzem pravnega reda EU za 
področje zavarovalništva. 

Agencija je sodelovala tudi z nadzornimi organi Avstrije, Nemčije, 
Madžarske, Slovaške, Hrvaške, BIH in nekaterih baltiških držav. 

3. DELO AGENCIJE V LETU 2000 

Glede na to, da je ZZavar začel veljati 3.3.2000, zavarovalnice 
pa so se morale z njim uskladiti do 3.3.2001, razen s posameznimi 
določbami za katere je določen daljši rok, pomeni za zavarovalnice 
in Agencijo leto 2000 prehodno obdobje. Od ustanovitve 1. junija 
2000 do konca leta 2000 je imela Agencija največ dela predvsem 
s konstituiranjem, vzpostavitvijo notranje organizacije, pripravo 
podzakonskih predpisov, pridobivanjem kadrov in licenciranjem 
pokojninskih družb in članov uprav. 

3.1. PRIPRAVA IN IZDAJA PODZAKONSKIH 
PREDPISOV 

Prednostna naloga Agencije v letu 2000 je bila priprava 
podzakonskih predpisov. 

ZZavar namreč določa, da je za pripravo in izdajo podzakonskih 
predpisov na njegovi podlagi pristojna zavarovalna nadzorna 
institucija, to je Agencija za zavarovalni nadzor. 

Agencija je v decembru 2000 sprejela 7 in v januarju 2001 ostalih 
13 podzakonskih predpisov potrebnih za izvajanje ZZavar, ki se 
uporabljajo tudi za pokojninske družbe. 

Vsi podzakonski predpisi so bili prevedeni tudi v angleščino in v 
okviru 2. pododbora za notranji trg v Bruslju posredovani komisiji 
EU. 

Agencija je izdala naslednje podzakonske predpise: 

1. Sklep o pogojih za pridobitev in preizkus strokovnih znanj, 
potrebnih za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja 
(Ur.l.RS, št. 115/00) 

Ta sklep določa pogoje za pridobitev in preizkus strokovnih 
znanj, potrebnih za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja, 
ki so potrebna za pridobitev dovoljenja za opravljanje nalog 
pooblaščenega aktuarja. 

2. Sklep o načinu obveščanja kvalificiranega imetnika o nameri 
odtujitve delnic (Ur.l.RS, Št. 118/00) 

Ta sklep podrobneje določa način obveščanja kvalificiranega 
imetnika, v primerih ko namerava oseba, ki je pridobila 
dovoljenje Agencije odtujiti delnice tako, da bi se zaradi tega 
njen delež zmanjšal pod mejo, za katero je pridobila dovoljenje. 

3. Sklep o načinu izračuna količnikov likvidnosti sredstev in 
najmanjšega obsegu likvidnosti, ki ga mora zagotavljati 
zavarovalnica (Ur.l.RS, št. 118/00) 

Ta sklep določa način izračuna količnika likvidnosti sredstev 
za zavarovalnico, najmanjši obseg likvidnosti zavarovalnice 
in vsebino, način in roke poročanja Agenciji o nastopu 
nesposobnosti poravnati dospele obveznosti ob njihovi 
dospelosti. 

4. Sklep o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih 
postavk in sestavljanju računovodskih izkazov ((Ur.l.RS, št. 
118/00) 

Ta sklep določa vrednotenje postavk sredstev in obveznosti 
do virov sredstev zavarovalnice, s poudarkom na načinu 
oblikovanja popravkov vrednosti terjatev in finančnih naložb 
zavarovalnice. 

5. Sklep o vrstah in lastnostih kritnega premoženja in premoženja 
kritnega sklada ter načinih in rokih poročanja (Ur.l.RS, št. 
122/00) 

Ta sklep podrobneje določa vrste in lastnosti kritnega 
premoženja in premoženja kritnega sklada zavarovalnic ter 
podrobnejša pravila za razpršitev in omejitev teh naložb, 
njihovo vrednotenje in njihovo usklajenost ter način in roke 
poročanja. 

Pri izbiri naložb kritnega premoženja mora zavarovalnica 
upoštevati vrste zavarovalnih poslov, ki jih opravlja, tako, da 
je zagotovljena varnost, donosnost in tržnost naložb ter 
ustrezna ročnost, raznovrstnost in razpršitev naložb. 

6. Sklep o kontnem okviru zavarovalnic (Ur.l.RS, št. 122/00) 

Sklep o kontnem okviru zavarovalnic določa sistem enotnih 
računov, po katerih zavarovalnice vodijo knjigovodstvo. 
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7. Sklep o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena ZZavar 
ter načinu in rokih poročanja (Ur.l.RS, št. 122/00) 

Ta sklep določa podrobnejšo vsebino poročil in obvestil, ki 
niso zajeta v ostalih sklepih ter način in roke poročanja 
oziroma obveščanja. 

8. Sklep o podrobnejšh pravilih za izračun minimalnega kapitala 
zavarovalnic (Ur.l.RS, št. 3/01) 

Ta sklep določa podrobnejša pravila za izračun minimalnega 
kapitala zavarovalnic, ločeno za zavarovalne posle v skupini 
premoženjskih zavarovanj in zavarovalne posle v skupini 
življenjskih zavarovanj ter za kompozitne zavarovalnice. 

9. Sklep o načinu in obsegu upoštevanj posameznih postavk, 
podrobnejših lastnostih in vrstah postavk ter lastnostih 
podrejenih dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo pri 
izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti in izkaz kapitalske 
ustreznosti zavarovalnice (Ur.l.RS, št. 3/01) 

Ta sklep določa način in obseg posameznih postavk, 
podrobnejše lastnosti in vrste postavk, podrobnejše lastnosti 
podrejenih dolžniških instrumentov, nelikvidnih sredstev, ki 
se upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti 
zavarovalnice. Ta sklep določa tudi metodologijo, na podlagi 
katere zavarovalnica izkaže izpolnjevanje kapitalskih zahtev 
in kapitalsko ustreznost za potrebe letnega poročanja . 

10. Sklep o podrobnejši vsebini poročila pooblaščenega aktuarja 
(Ur.l.RS, št. 3/01) 

Ta sklep določa podrobnejšo vsebino poročila pooblaščenega 
aktuarja. Sestavni del poročila pooblaščenega aktuarja je tudi 
mnenje pooblaščenega aktuarja k letnemu poročilu 
zavarovalnice. 

11. Sklep o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za 
izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij (Ur.l.RS, št. 3/01) 

Ta sklep določa podrobnejša pravila in minimalne standarde 
ter načela, ki jih mora zavarovalnica upoštevati pri izračunu 
zavarovalno-tehničnih rezervacij. 

12. Sklep o podrobnejši obliki in najmanjšem obsegu ter vsebini 
revizijskega pregleda in revizorjevega poročila zavarovalnice 
(Ur.l.RS, št. 6/01) 

Ta sklep določa podrobnejšo obliko, najmanjši obseg ter 
vsebino revizijskega pregleda in revizijskega poročila 
zavarovalnice. 

13. Sklep o podrobnejših pogojih za pridobitev in preizkus 
strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov 
zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja (Ur.l.RS, 
št. 6/01) 

Ta sklep določa podrobnejše pogoje za pridobitev in preizkus 
strokovnih^znanj, ki so v skladu z ZZavar potrebna za 
pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnih 
zastopnikov oziroma posrednikov. 

14. Sklep o nadzoru nad zavarovalniško skupino (Ur.l.RS, 
št. 6/01) 

Ta sklep natančneje opredeljuje obseg nadzora nad 
zavarovalniško skupino oziroma določa osebe, ki sestavljajo 
zavarovalniško skupino in na katere se nadzor nanaša; 
opredeljuje zahteve glede poročanja o poslih v zavarovalniški 
skupini; opredeljuje zahteve glede izračuna prilagojenih 

kapitalskih zahtev za nadrejene zavarovalnice in nadrejene 
zavarovalne holdinge; predpisuje podrobnejša pravila o vsebini 
in rokih za poročanje o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne 
za presojo, v kakšnem obsegu je zavarovalniška skupina 
predmet nadzora ter vsebino in roke za druga poročila iz 
tega sklepa. 

15. Sklep o letnem poročilu zavarovalnic (Ur.l.RS, št. 8/01) 

Ta sklep določa podrobnejšo vsebino letnega poročila 
zavarovalnice. Letno poročilo zavarovalnice obsega 
računovodske izkaze in pojasnila k računovodskim Izkazom 
ter poslovno porpčilo. 

16. Tarifa o taksah in nadomestilih (Ur.l.RS, št. 8/01) 

S tarifo se dolbča višina taks za odločanje o posamičnih 
zadevah ter za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi Agencija 
in višina letnih nadomestil ter pavšalnih nadomestil stroškov, 
ki so jih za opravljanje nadzor dolžne plačevati pravne osebe, 
nad katerimi Agencija opravlja nadzor po ZZavar in drugih 
zakonih. 

17. Sklep o predpisanih usmeritvah za izračun lastnih deležev 
zavarovalnice v tabelah maksimalnega kritja in določanje 
največje verjetne škode (Ur.l.RS, št. 9/01) 

Ta sklep določa osnovne napotke za izdelavo programa 
načrtovanega pozavarovanja in predpisuje podrobnejša 
pravila za poročanje o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne 
za presojo ustreznosti pozavarovanja zavarovalnice. 

18. Sklep o registrih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov 
ter zavarovalnih zastopniških in posredniških družb (Ur.l.RS, 
št. 9/01) 

Ta sklep določa podrobnejša pravila o načinu vodenja registrov 
zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter zavarovalnih 
zastopniških in posredniških družb, podatkih, ki se vpisujejo 
v te registre,in načinu javnega dostopa do teh podatkov. 

19. Sklep o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega 
poročila (Ur.l.RS, št. 9/01) 

Ta sklep določa podrobnejšo vsebino povzetka revidiranega 
letnega poročila in povzetka konsolidiranega revidiranega 
letnega poročila, ki ga je dolžna objaviti zavarovalnica. 

20. Sklep o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov (Ur.l.RS, 
št. 9/01) 

Ta sklep določa vrste in obseg ter roke in način pošiljanja 
statističnih podatkov, ki jih morajo zavarovalnice zbirati in 
pošiljati Agenciji. 

3.2. IZDAJA DOVOLJENJ IN SOGLASIJ 

Med bistvene naloge Agencije sodi tudi izdaja dovoljenj, soglasij, 
mnenj, odločb in odredb zavarovalnicam, zavarovalno 
zastopniškim družbam, zavarovalnim posredniškim družbam, 
bankam za opravljanje storitev zavarovalnega posredovanja, 
Slovenskemu zavarovalnemu združenju, zavarovalnicam v 
zavarovalniški skupini in pokojninskim družbam. 

Agencija je v letu 2000 izdala odločbe članom uprav naslednjih 
zavarovalnic: Adriatic Zavarovalni družbi, d.d., Merkur 
zavarovalnici, Krekovi zavarovalnici, zavarovalnici Tilia in Kapitalski 
družbi. 
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Agencija je v letu 2000 izdala dve dovoljenji za opravljanje 
dejavnosti zavarovalnega zastopanja, sedem dovoljenj za 
opravljanje poslov zavarovalnim zastopnikom in zavrnila eno 
zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnemu 
zastopniku. 

Ker je za uskladitev poslovanja zavarovalnih zastopniških družb 
ZZavar določil rok šestih mesecev od uveljavitve t.j. do 3.9.2000, 
je bilo na Agencijo posredovanih 225 zahtev za pridobitev dovoljenj 
za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma 
posredovanja, kot tudi za opravljanje teh poslov. Agencija je prejela 
tudi nekaj zahtev za ugotovitvene odločbe na podlagi 358. člena 
ZZavar. Po tem členu se šteje, da se osebam, ki so imele na dan 
uveljvitve ZZavar dopolnjena tri leta delovne dobe na delovnem 
mestu zavarovalnega zastopnika oziroma posrednika, upošteva, 
da so pridobile dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega 
zastopanja oziroma posredovanja. 

Agencija je v novembru 2000 izdala odločbe trem pokojninskim 
družbam, in sicer: 

Prvi pokojninski družbi, d.d. 
- za opravljanje dejavnosti prostovoljnega dodatnega 

pokojninskega zavarovanja 
- za člane uprave (2 dovoljenji) 

za pridobitev kvalificiranega deleža v Prvi pokojninski družbi 
d.d.: 
- družbi Dej, ekonomsko svetovanje in razvoj d.o.o. (30,5%) 
- družbi FMR, podjetje za financiranje, marketing in razvoj 

(10%) 
- družbi Poteza-Storitve, družba za opravljanje poslovnih 

storitev, d.o.o. (30,5%) 

Moji naložbi, pokojninska družba, d.d. 
za opravljanje dejavnosti prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja 

- za člane uprave (2 dovoljenji) 
za prenos vodenja računovodstva na Zavarovalnico Maribor, 
d.d. (izločeni posli) 

- za pridobitev kvalificiranega deleža v Moji naložbi, pokojninski 
družbi, d.d.: 
- Zavarovalnici Maribor (20%) 
- Merkur zavarovalnici (10%) 
- Pozavarovalnici Sava (20%) 
- Novi Kreditni banki Maribor (45%) 

Skupni pokojninski družbi d.d. 
za opravljanje dejavnosti prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja 

- za člane uprave (2 dovoljenji) 
• za prenos izplačevanja pokojninske rente na Zavarovalnico 

Triglav d.d. (izločeni posli) 
za pridobitev kvalificiranega deleža v Skupni pokojninski 
družbi: 

- Zavarovalnici Triglav d.d. (39,10%) 
- NLB d.d. (39,10%) 
- Gorenjski banki d.d. (20,05%) 

3.3. IZVAJANJE NADZORA NAD POSLOVANJEM 
ZAVAROVALNIC 

Agencija je tekoče spremljala in analizirala poslovanje zavarovalnic 
na podlagi letnih poročil, statističnih in drugih podatkov, ki so jih 
zavarovalnice dolžne pošiljati Agenciji. ZZavar je v primerjavi z 
Zakonom o zavarovalništvu (Ur.l. RS, št. 64/94, 35/95 in 22/97; v 
nadaljevanju: stari zakon) določil večji obseg, večjo frekvenco in 
krajše roke pošiljanja podatkov Agenciji. Zavarovalnice morajo 
tako kvartalno in ne samo letno poročati o višini kapitala, kapitalskih 
zahtevah, kapitalski ustreznosti, višini zavarovalno-tehničnih 
rezervacij (prehodno obdobje do 1.1.2002 v katerem velja polletno 
poročanje), vrednosti kritnega premoženja, vrsti, razpršenosti, 
usklajenosti in lokalizaciji naložb kritnega premoženja oziroma 
kritnih skladov (prehodno obdobje do 1.1.2003) in zavarovalno 
statističnih podatkih. Nerevidirane računovodske izkaze morajo 
zavarovalnice predložiti v treh namesto v štirih in pozavarovalnice 
v štirih namesto v šestih mesecih po preteku koledarskega leta. 
V prehodnem obdobju prihaja zaradi večjega števila poročil in 
skrajšanih rokov poročanja do zamud pri dostavi poročil s strani 
zavarovalnic. 

4. FINANCIRANJE AGENCIJE 

Sredstva za delo si je v letu 2000 Agencija zagotavljala delno iz 
pristojbine na osnovi 96. člena starega zakona in Odredbe o 
višini in načinu plačevanja pristojbine od zavarovalnih premij in 
drugih zavarovalnih poslov (Ur. I. RS, št. 57/96), ki so jo za nadzor 
plačevale zavarovalnice, pozavarovalnice ter družbe in podjetniki, 
ki so opravljali druge zavarovalne posle, delno pa ji je sredstva 
zagotavljal proračun. Po ZZavar se sredstva za delo Agencije 
zagotavljajo iz taks in nadomestil in iz drugih prihodkov, ki jih 
ustvari Agencija s svojim poslovanjem. Vlada RS je 25. januarja 
2001 izdala soglasje k tarifi o taksah in nadomestilih (Ur. I. RS, št. 
8/01), s katero je Agencija določila višino taks za odločanje o 
posamičnih zadevah ter za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi, 
in višino letnih nadomestil ter pavšalnih nadomestil stroškov, ki 
so jih za opravljanje nadzora dolžne plačevati pravne osebe, nad 
katerimi Agencija opravlja nadzor. 

Agencija je za leto 2000 izdelala letni obračun; v bilanci prihodkov 
in odhodkov je izkazala presežek v višini 5.520 tisoč SIT, ki je bil 
prenesen v leto 2001, z namenom, da se uporabi za investicije v 
informacijski sistem. 

K letnemu obračunu za leto 2000 in finančnemu načrtu za leto 
2001 je Agencija pridobila soglasje Vlade Republike Slovenije. 

i 
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Poročilo o 

DELU AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH 

PAPIRJEV ZA LETO 2000 

in 

Poročilo o 

STANJU NA TRGU VREDNOSTNIH 

PAPIRJEV V LETU 2000 

- EPA 257 - III 

AGENCIJA ZA TRG 
VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

Številka: 763/2001-jk 
Datum: 20.6.2001 

Agencija za trg vrednostnih papirjev pošilja na podlagi tretjega 
odstavka 292. člena in tretjega odstavka 293. člena Zakona o 
trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99) poročilo o 

delu Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2000 in poročilo 
o stanju na trgu vrednostnih papirjev v letu 2000. 

Strokovni svet Agencije za trg vrednostnih papirjev je navedeni 
poročili sprejel na 54. seji dne 9.5.2001. 

Marko Prijatelj, l.r. 
direktor 
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Agencija za trg 

vrednostnih papirjev 

POROČILO O DELU AGENCIJE ZA TRG 

VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

ZA LETO 2000 
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UVOD 

Na podlagi prvega odstavka 293. člena Zakona o trgu vrednostnih 
papirjev (Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljnjem besedilu: ZTVP-1) 
Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: 
agencija) letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o 
svojem delu. Na podlagi prvega odstavka 292. člena ZTVP-1 
agencija letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije tudi 
0 stanju in razmerah na trgu vrednostnih papirjev. 

To poročilo je sedmo letno poročilo o delu agencije, katerega 
namen je, prav tako kot pri prejšnjih poročilih, seznaniti tudi širšo 
javnost z delovanjem agencije v posameznem koledarskem letu. 

Letno poročilo o delu agencije, v skladu z drugim odstavkom 293. 
člena ZTVP-1, obsega podatke o izdanih dovoljenjih za poslovanje 
družb za upravljanje, investicijskih skladov, borzno posredniških 
družb, borz in o drugih dovoljenih, ki jih izdaja agencija. Navedeni 
so tudi ukrepi agencije po izvedenih postopkih nadzora, delo 
agencije na zakonodajnem področju, podatki o odprtih oziroma 
končanih postopkih pred okrožnim sodiščem, Upravnim sodiščem 
Republike Slovenije v Ljubljani, Vrhovnim sodiščem Republike 
Slovenije in Ustavnim sodiščem Republike Slovenije ter podatki o 
sodelovanju agencije z drugimi domačimi in tujimi nadzornimi organi 
oziroma mednarodnimi organizacijami in institucijami. Podatki v 
tem poročilu se praviloma časovno nanašajo na delo agencije v 
letu 2000, razen v posameznih primerih, ko se nanašajo tudi na 
obdobje pred tem letom ali po njem, če je to smiselno zaradi 
popolnejšega poročanja o posameznih dejstvih oziroma zadevah, 
ki se nanašajo na delo agencije. V prilogi 1 so prikazani tudi nekateri 
podatki, ki predstavljajo delo agencije od ustanovitve do konca 
leta 2000. 

I. USTANOVITEV, PRAVNI POLOŽAJ, 
NALOGE, ORGANI IN DELOVNA 
SKUPNOST AGENCIJE 

1. USTANOVITEV IN PRAVNI POLOŽAJ 

Agencija je bila ustanovljena z Zakonom o trgu vrednostnih 
papirjev (Uradni list RS, št. 6/94; v nadaljnjem besedilu: ZTVP), ki 
je začel veljati 13. 3.1994. Z uveljavitvijo ZTVP-1 28. 7. 1999, na 
podlagi katerega je prenehal veljati ZTVP, je zagotovljena 
kontinuiteta obstoja in delovanja agencije kot neodvisne institucije. 
Temeljna naloga agencije je izvrševanje nadzora in drugih nalog 
ter pristojnosti, določenih z zakoni in na njihovi podlagi izdanimi 
predpisi, z namenom zagotoviti spoštovanje teh predpisov in 
ustvariti pogoje za učinkovito delovanje trgov vrednostnih papirjev 
in zaupanje vlagateljev v te trge. 

Organizacijo in poslovanje agencije je v skladu z ZTVP določal 
statut, ki gaje potrdil Državni zbor Republike Slovenije. Na podlagi 
ZTVP-1 pa določa poslovanje agencije in njeno notranjo 
organizacijo poslovnik, ki ga je strokovni svet sprejel v začetku 
leta 2001. 

Sredstva za delo agencije se zagotavljajo predvsem iz taks za 
odločanje o posamičnih zadevah in nadomestil za opravljanje 
nadzora. Višino taks in nadomestil določa tarifa, ki jo izda agencija 
v soglasju z Vlado Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije 
daje tudi soglasje k letnemu obračunu in finančnemu načrtu 
agencije. 

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito 
rabo sredstev agencije opravlja računsko sodišče. 

Agencija je pravna oseba. Sedež agencije je v Ljubljani, Poljanski 
nasip 6. 

2. BISTVENE NALOGE AGENCIJE 

Agencija opravlja nadzor ter izvršuje druge naloge in pristojnosti, 
določene z ZTVP-1, Zakonom o investicijskih skladih in družbah 
za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 25/97, 32/97 - popr., 10/98 
in 26/99; v nadaljnjem besedilu: ZISDU) in Zakonom o prevzemih 
(Uradni list RS, št. 47/97; v nadaljnjem besedilu: ZPre). 

Na podlagi določb ZTVP-1, ZISDU in ZPre predstavljajo naloge In 
pristojnosti agencije predvsem štiri osnovna področja, in sicer: 

izdaja dovoljenj: za ustanovitev oziroma poslovanje finančnih 
organizacij po ZTVP-1 in ZISDU, za javno ponudbo 
vrednostnih papirjev, za ponudbo za odkup, borznim 
posrednikom ter članom uprav družb za upravljanje, borzno 
posredniških družb, borze in klirinško depotne družbe, 
nadzor nad trgom vrednostnih papirjev oziroma nadzor nad 
finančnimi organizacijami po ZTVP-1 in ZISDU ter nadzor 
postopkov v zvezi s prevzemi po ZPre, 
priprava podzakonskih predpisov agencije, ki so pravna 
podlaga za urejanje, nadzor in razvoj trga vrednostnih papirjev 
v Republiki Sloveniji, 
vodenje registrov oziroma drugih podatkov s področja trga 
vrednostnih papirjev. 

Konkretnejše pomembne naloge agencije iz zgoraj navedenih 
sklopov so: 

izdaja dovoljenj za poslovanje finančnih institucij po ZTVP-1 
in ZISDU, in sicer: 
- borzno posredniških družb, 
- (pooblaščenih) družb za upravljanje, 
- (pooblaščenih) investicijskih družb, 
- vzajemnih skladov,' 
- borze, 
- klirinško depotne družbe, 
izdaja dovoljenj za javno ponudbo vrednostnih papirjev, 

- izdaja dovoljenj za ponudbo za odkup, 
organiziranje preizkusov strokovnih znanj, potrebnih za 
opravljanje poslov borznega posrednika in člana uprave 
družbe za upravljanje oziroma borzno posredniške družbe, 
borze in klirinško depotne družbe, 

- dajanje soglasij k aktom borze, 
dajanje soglasij k aktom klirinško depotne družbe, 
nadzor (pooblaščenih) družb za upravljanje, (pooblaščenih) 
investicijskih družb, vzajemnih skladov, borze, klirinško 
depotne družbe ter borzno posredniških družb in bank, ki 
opravljajo posle z vrednostnimi papirji (slednje le v tem delu 
njihovega poslovanja), ter nad postopki po ZPre, 
priprava podzakonskih predpisov, 
vodenje registrov izdanih dovoljenj za javno ponudbo oziroma 
organizirano trgovanje, prospektov za javno ponudbo oziroma 
organizirano trgovanje ter revidiranih letnih poročil In njihovih 
povzetkov, polletnih poročil in njihovih povzetkov in poročil o 
poslovnih dogodkih. 

Z uveljavitvijo ZTVP-1, ki je med drugim tudi uskladil ureditev trga 
vrednostnih papirjev s pravnim redom Evropske unije, je agencija 
pridobila niz novih nalog in pristojnosti skoraj na vseh področjih 
svojega delovanja, poleg tega pa prinaša tudi nekatere druge 
novosti, npr.: 

odprava omejitev v lastništvu tujcev v domačih borzno 
posredniških družbah, 
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- določbe o obvladovanju tvegan) (kapitalska ustreznost, 
likvidnost in rezervacije za posebna tveganja), 
ureditev organiziranega trgovanja in ponujanja storitev v zvezi 
z izvedenimi finančnimi instrumenti, 
druge novosti (sistem jamstva za terjatve vlagateljev, 
priznavanje licenc, podeljenih v državah Evropske unije ...), 
ki bodo začele veljati glede na postopek približevanja 
Republike Slovenije Evropski uniji. 

Ob ZTVP-1 kot najpomembnejšem zakonu, ki določa naloge 
agencije, so bili v letu 1999 sprejeti tudi drugi zakoni, ki so določili 
še nove naloge in pristojnosti agencije, in sicer Zakon o deviznem 
poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljnjem besedilu: ZDP), 
Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 
23/99; v nadaljnjem besedilu: ZNVP), Zakon o prvem pokojninskem 
skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih 
investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99; v nadaljnjem besedilu: 
ZPSPID) in Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00; v nadaljnjem besedilu: 
ZPIZ-1). 

Najpomembnejša naloga agencije v začetku leta 2000 je bila 
intenzivna in strokovno izjemno zahtevna dokončna priprava 
podzakonskih predpisov, ki jih je agencija na podlagi ZTVP-1 
morala izdati do 28. 1. 2000. Uveljavitev novih zakonov in 
podzakonskih predpisov je Imela za posledico tudi vrsto odprtih 
pravnih vprašanj, do katerih je bilo treba sprejeti določena stališča, 
mnenja oziroma pripraviti pojasnila. Prav tako je morala agencija 
pripraviti podzakonske predpise tudi na podlagi ZPIZ-1 s povsem 
novega področja izvrševanja njenih pristojnosti, tj. v zvezi s 
poslovanjem vzajemnih pokojninskih skladov. 

Pomembni del izvajanja novih nalog in pristojnosti agencije se je 
nanašal tudi na preverjanje poslovanja pooblaščenih udeležencev 
na trgu vrednostnih papirjev z določbami nove zakonodaje. Od 
sredine marca 2000 je začel teči tudi rok, v katerem se morajo 
pooblaščene investicijske družbe bodisi uskladiti z določbami 
ZISDU o investicijskih družbah bodisi preoblikovati v redno 
delniško družbo, tako da je agencija proti koncu leta prvič odločala 
tudi o zahtevah za izdajo dovoljenja za preoblikovanje 
pooblaščenih investicijskih družb. 

3. ORGANI AGENCIJE 

Na podlagi 294. člena ZTVP-1 sta organa agencije strokovni svet 
in direktor agencije. 

3.1. Strokovni svet 

Strokovni svet sestavljajo predsednik in osem članov. Člane in 
predsednika strokovnega sveta imenuje in razrešuje Vlada 
Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance. 
Člani in predsednik strokovnega sveta se imenujejo za dobo 
petih let in so lahko ponovno imenovani. 

Za člana oziroma predsednika strokovnega sveta je lahko 
imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene v prvem 
odstavku 297. člena ZTVP-1: 

- je državljan Republike Slovenije, 
ima univerzitetno izobrazbo, 

- je priznan strokovnjak s področja financ ali gospodarskega 
prava, 

- ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora 
več kot treh mesecev, ki še ni bila izbrisana. 

Z uveljavitvijo ZTVP-1 člani in predsednik strokovnega sveta, 
imenovani na podlagi ZTVP, nadaljujejo opravljanje funkcije do 
izteka mandata. 

Člani in predsednik strokovnega sveta ne smejo biti pogodbeno 
vezani, zaposleni ali imeti lastniških deležev pravnih oseb, ki jim 
agencija izdaja dovoljenje oziroma soglasje za poslovanje, in ne 
smejo opravljati nalog v organih političnih strank (drugi odstavek 
297. člena ZTVP-1). Člani in predsednik strokovnega sveta morajo 
kot zaupne varovati podatke o izdajateljih vrednostnih papirjev, 
osebah, nad katerimi agencija opravlja nadzor, in druge podatke 
o dejstvih in okoliščinah, za katere so izvedeli v zvezi z 
opravljanjem funkcije, razen podatkov, ki so po določbah zakona 
javno dostopni, in sicer tudi po prenehanju njihove funkcije (prvi 
odstavek 303. člena ZTVP-1). 

Pred iztekom mandata se sme člana oziroma predsednika 
strokovnega sveta razrešiti samo iz razlogov, določenih v 298. 
členu ZTVP-1: 

če to sam zahteva, 
če je pravnomočno nepogojno obsojen na kazen zapora več 
kot treh mesecev, 
zaradi trajne izgube delovne zmožnosti za opravljanje funkcije, 

- če krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov iz 303. člena 
ZTVP-1, 

- če krši prepoved uporabe notranjih informacij iz 276. člena 
ZTVP-1 oziroma prepovedi iz drugega odstavka 297. člena 
ZTVP-1. 

V letu 2000 so bili člani strokovnega sveta: dr. Miha Juhart, dr. Edo 
Pirkmajer, mag. Mojca Majič, Sonja Bukovec, Alenka Selak, mag. 
Matej Narat, Marko Prijatelj, mag. Jovan Lukovac, dr. Rasto 
Hartman (od 21. 9. 2000) in Igor Čolnar (do 21.9.2000). 

Vlada Republike Slovenije je z odločbo z dne 21.9.2000 razrešila 
dolžnosti člana strokovnega sveta Igorja Čolnarja (zaradi odstopa) 
in članico strokovnega sveta Alenko Selak ter na novo imenovala 
za člana strokovnega sveta dr. Rasta Hartmana. Na podlagi tožbe 
članice strokovnega sveta zoper navedeno odločbo v delu, ki se 
je nanašala na njeno razrešitev, je Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije sredi januarja 2001 navedeno odločbo v izpodbijanem 
delu odpravilo. 

Strokovni svet: 

- odloča o dovoljenjih in soglasjih ter o drugih posamičnih 
zadevah, o katerih v skladu z zakonom odloča agencija, če 
ni v ZTVP-1 ali v drugem zakonu drugače določeno, 
sprejema podzakonske predpise, kadar zakon določa, da 
takšen akt sprejme agencija, 

- sprejema poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev in 
letno poročilo o delu agencije, 
sprejema letni načrt dela strokovnih služb agencije, 
sprejema letni obračun ter finančni načrt agencije, 
izvršuje druge naloge iz pristojnosti agencije, če ni v zakonu 
določeno, da je za izvrševanje teh nalog pristojen drug organ 
agencije. 

Strokovni svet agencije se je v letu 2000 sestal na 27 rednih in 2 
korespondenčnih sejah. Skupno je obravnaval je 151 točk 
dnevnega reda s 413 podtočkami. Povprečna udeležba na rednih 
sejah strokovnega sveta je bila skoraj 82%. 
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3.2. Direktor 

Direktor agencije vodi poslovanje agencije in organizira njeno 
delo. Na podlagi prvega odstavka 302. člena ZTVP-1 direktorja 
agencije imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog 
ministra, pristojnega za finance, za dobo petih let izmed članov 
strokovnega sveta. 

Direktor agencije je Marko Prijatelj, ki je bil imenovan na podlagi 
ZTVP in v skladu s tretjim odstavkom 399. člena ZTVP-1 nadaljuje 
opravljanje funkcije do izteka mandata. 

4. DELOVNA SKUPNOST AGENCIJE 

4.1 Notranja organizacija 

Organizacijo delovne skupnosti agencije je do sprejetja poslovnika, 
ki ga je strokovni svet sprejel 27.1. 2000, določal statut agencije 
in na njemu temelječi interni akti agencije. Na podlagi Poslovnika 
agencije in na njegovi podlagi sprejetega Pravilnika o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki določa podrobnejšo 
notranjo organizacijo agencije, je agencija notranjeorganizacijsko 
strukturirana po naslednjih sektorjih (organigram agencije je v 
prilogi 2): 

pravni sektor, 
- sektor trga vrednostnih papirjev, 

sektor investicijskih skladov, 
sektor pokojninskih skladov, 

- sektor za nadzor, 
- sektor za mednarodno sodelovanje, 
- sektor za informatiko, 

splošni sektor. 

Pravni sektor opravlja pravnostrokovna dela in naloge, ki se 
nanašajo na pripravo predlogov podzakonskih predpisov, odločb 
agencije, pravnih mnenj oziroma stališč in na rešitev pravnih 
vprašanj s področja dela drugih sektorjev, ter opravlja vsa druga 
pravna dela in naloge v zvezi z izvrševanjem nalog in pristojnosti 
agencije. 

Sektor trga vrednostnih papirjev opravlja dela in naloge, povezane 
z izdajo dovoljenj oziroma soglasij na področju primarnega in 
sekundarnega trga vrednostnih papirjev ter v zvezi s prevzemi, 
s poročanjem javnih družb in z vodenjem javnih registrov ter 
opravlja druge naloge, povezane z delovanjem trga vrednostnih 
papirjev. 

Sektor investicijskih skladov opravlja dela in naloge, povezane z 
izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbam za upravljanje in 
investicijskim skladom ter opravlja druga dela in naloge, povezane 
z izvrševanjem ZISDU in ter ZPSPID, slednjega v delu, ki se 
nanaša na preoblikovanje investicijskih družb. 

Sektor pokojninskih skladov opravlja dela in naloge, ki se nanašajo 
na izdajo dovoljenj oziroma soglasij upravljavcem vzajemnih 
pokojninskih skladov ter opravlja druga dela in naloge, povezane 
z izvrševanjem določb ZPIZ-1. 

Sektor za nadzor opravlja dela in naloge, povezane z izvajanjem 
nadzora nad poslovanjem subjektov, ki jih agencija po zakonu 
nadzira, ter v ta namen pregleduje poslovne knjige, poročila in 
zbira druge informacije o poslovanju subjektov nadzora in pri tem 
ugotavlja morebitne nepravilnosti pri poslovanju subjektov nadzora 
ter predlaga ukrepe v zvezi z ugotovitvami nadzora. 

Sektor za mednarodno sodelovanje opravlja dela in naloge, ki se 
nanašajo na sodelovanje agencije s podobnimi nadzornimi 

institucijami v drugih državah in z organi Evropske skupnosti ter 
z drugimi mednarodnimi institucijami, koordinira udeležbo agencije 
v posameznih delovnih skupinah v okviru teh institucij ter opravlja 
druga dela in naloge, povezane z mednarodnim sodelovanjem 
agencije. 

Sektor za informatiko opravlja dela in naloge, ki se nanašajo na 
vzpostavitev, nadgradnjo in vzdrževanje celotnega 
informacijskega sistema kot tudi varnostnega sistema agencije, 
organizira zajem, računalniško vodenje in obdelavo ter analizo 
vseh podatkov agencije, skrbi za računalniško podporo 
predstavitve agencije na intemetu ter opravlja druga dela in naloge, 
povezane z uporabo informacijske tehnologije. 

Splošni sektor opravlja dela in naloge, povezane z 
organizacijskimi, finančno računovodskimi, kadrovskimi, 
tehničnimi in tem podobnimi zadevami oziroma opravlja druge 
splošne naloge, potrebne za delovanje agencije. 

4.2 Zaposleni 

Na dan 31.12.2000 je bilo na agenciji zaposlenih 29 delavcev, od 
tega 5 magistrov ekonomije, 9 univerzitetnih diplomiranih 
pravnikov, 9 univerzitetnih diplomiranih ekonomistov, 1 univerzitetni 
diplomirani inženir računalništva in informatike, 2 diplomirani 
ekonomistki, 2 ekonomska tehnika in 1 gimnazijski maturant. 

Na podlagi petega odstavka 303. člena ZTVP-1 zaposleni na 
agenciji ne smejo biti člani organov borzno posredniških družb, 
bank in izdajateljev, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in tudi ne smejo opravljati 
nalog za te pravne osebe. Prav tako so zaposleni, enako kot 
člani strokovnega sveta, dolžni kot zaupne varovati podatke, za 
katere so izvedeli ob opravljanju dela tudi po prenehanju delovnega 
razmerja. 

II. DELO AGENCIJE V LETU 2000 

1. IZDAJA DOVOLJENJ OZIROMA SOGLASIJ 

Agencija izdaja predvsem dovoljenja za ustanovitev oziroma 
poslovanje finančnih institucij, dovoljenja za javno ponudbo 
vrednostnih papirjev in za ponudbo za odkup, dovoljenja za 
opravljanje borzno posredniških poslov in poslov članov uprav 
družb za upravljanje, borzno posredniških družb, borze in klirinško 
depotne družbe ter soglasja k aktom Ljubljanske borze 
vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: 
Ljubljanska borza) in KDD - Centralne klirinško-depotne družbe, 
d.d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: KDD). 

1.1 IZDAJA DOVOLJENJ ZA POSLOVANJE 
FINANČNIH INSTITUCIJ 

1.1.1 Investicijski skladi in družbe za upravljanje 

Agencija je v letu 2000 izdala: 

1 soglasje k sklenitvi pogodbe o upravljanju pooblaščene 
investicijske družbe (PID) z drugo družbo za upravljanje (PID 
AKTIVA AVANT I, d. d.), 

- 7 soglasij za zadolževanje pooblaščenih investicijskih družb 
(PID NFD, 1 d. d., PID ZVON ENA, d. d., PID ZVON DVA, d. d., 
PID ATENA ENA, d. d., PID ATENA DVE, d. d., PID ATENA 
TRI, d. d. in PID KMEČKA DRUŽBA, d. d.), 
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2 dovoljenji za upravljanje vzajemnega sklada (VS SKALA in 
VS SOVA), 
21 soglasij k spremembam pravil upravljanja in dopolnitvam 
prospektov za javno ponudbo investicijskih kuponov 
vzajemnih skladov, 
1 soglasje k povečanju osnovnega kapitala PID s pripojitvijo 
drugih PID (PID ATENA ENA, d. d.), 

- 2 dovoljenji za ustanovitev PID (PID KMEČKA DRUŽBA ID, d. 
d. in PID KMEČKA DRUŽBA PID, d. d.), 
4 soglasja k preoblikovanju PID v redno delniško družbo (v 
celoti: CERTIUS HOLDING, d. d.; delno: KMEČKA DRUŽBA 
HOLDING, d. d., MERCATA HOLDING, d. d. in MERCATA 1 
HOLDING, d. d.) 

Na dan 31. 12. 2000 je poslovalo 21 družb za upravljanje (DZU). 
Ob koncu leta 2000 je poslovalo 43 pooblaščenih investicijskih 
družb, ki jih je upravljalo 19 družb za upravljanje, in 19 vzajemnih 
skladov, ki so bili v upravljanju 11 družb za upravljanje. Enako kot 
v prejšnjem letu sta bila v letu 2000 oblikovana dva nova vzajemna 
sklada, in sicer vzajemni sklad SKALA v upravljanju Krekove 
družbe za upravljanje in vzajemni sklad SOVA v upravljanju 
Abančne družbe za upravljanje. 

Agencija je izdala soglasje k sklenitvi pogodbe o upravljanju PID 
AKTIVA AVANT I, ki ga je upravljala DZU Aktiva, z drugo družbo 
za upravljanje, in sicer z DZU Atena. DZU Aktiva je s tem prenehala 
upravljati investicijske sklade. Poleg tega je agencija izdala soglasje 
k povečanju osnovnega kapitala PID ATENA ENA s pripojitvijo 
PID ATENA DVE in PID ATENA TRI, hkrati pa se je PID ATENA 
ENA preimenovala v PID ATENA 1. SKLAD. 

Ob koncu leta 2000 se je začelo preoblikovanje pooblaščenih 
investicijskih družb v skladu z določbami ZISDU ter ZPSPID. 
Tako se je PID CERTIUS I v celoti preoblikovala v redno delniško 
družbo CERTIUS HOLDING, d. d., medtem ko so se PID v 
upravljanju družbe za upravljanje Intara (PID MERCATA in PID 
MERCATA 1) ter Kmečke družbe za upravljanje (PID KMEČKA 
DRUŽBA) preoblikovale tako, da se je le del premoženja in 
obveznosti PID prenesel na redne delniške družbe MERCATA 
HOLDING, d. d., MERCATA 1 HOLDING, d. d. in KMEČKA 
DRUŽBA HOLDING, d. d. Pri preoblikovanju PID v upravljanju 
Kmečke družbe za upravljanje sta nastali dve novi pooblaščeni 
investicijski družbi, in sicer PID KMEČKA DRUŽBA, investicijska 
družba, in PID KMEČKA DRUŽBA, pooblaščena investicijska 
družba, medtem ko je prvotna PID KMEČKA DRUŽBA prenehala 
obstajati. 

1.1.2 Vzajemni pokojninski skladi 

Agencija je v zvezi z novimi nalogami in pristojnostmi na področju 
poslovanja vzajemnih pokojninskih skladov na podlagi ZPIZ-1 
izdala podzakonske predpise, ki se nanašajo na pravila 
izračunavanja donosnosti, vrednosti enot premoženja in čiste 

vrednosti sredstev, način in roke poročanja, način vodenja registra 
osebnih računov, izdelavo računovodskih izkazov, podrobnejši 
način vrednotenja knjigovodskih postavk in vsebino letnega 
poslovnega poročila. 

Agencija, ki je pooblaščena za izdajo dovoljenj za oblikovanje 
odprtih in zaprtih vzajemnih pokojninskih skladov ter za opravljanje 
pregledov poslovanja vzajemnih pokojninskih skladov, je šele 
konec leta 2000 prejela prve tri zahteve za izdajo dovoljenja za 
oblikovanje odprtega vzajemnega pokojninskega sklada. Agencija 
do konca leta 2000 ni izdala nobenega dovoljenja za oblikovanje 
vzajemnega pokojninskega sklada. 

1.1.3 Borzno posredniške družbe in banke 

Konec leta 2000 se je število aktivnih pooblaščenih udeležencev, 
ki imajo dovoljenje agencije oziroma Banke Slovenije za opravljanje 
poslov z vrednostnimi papirji, zmanjšalo na 34 (konec leta 1999 
jih je bilo 36). Med aktivnimi pooblaščenci je 11 bank in 23 borzno 
posredniških družb. 

Borzno posredniške družbe in banke so se morale do 28. julija 
2000 uskladiti z ZTVP-1 in njegovimi podzakonskimi akti. Agencija 
je prejela uskladitveno dokumentacijo od 34 borzno posredniških 
družb in bank, 4 borzno posredniške družbe pa dokumentacije 
niso predložile. Poleg poročil obstoječih pooblaščenih udeležencev 
je agencija prejela 1 novo zahtevo za izdajo mnenja banki za 
opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji. Agencija je v 
letu 2000 izdala 9 odločb o uskladitvi z ZTVP-1 in pozitivno mnenje 
za prejeto novo zahtevo. Agencija je izdala tudi 7 dovoljenj za 
pridobitev kvalificiranega deleža v borzno posredniški družbi. 

Dovoljenje za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji je bilo 
odvzeto štirim borzno posredniškim družbam (Proxy BPD, d. o. 
o.; TMB BPH, d. o. o; Centralna borzna družba, d. o. o.; NFD 
investicijsko svetovanje, d. o. o.) zaradi neprilagoditve poslovanja 
določbam ZTVP-1, ker prilagoditve namensko (torej na željo teh 
družb) niso bile izvedene.TMB BPH, d. o. o, Maribor, se je pripojila 
k AC-BPH, d. d., Ljubljana; Centralna BPD, d. o. o., Ljubljana, pa je 
svoje poslovanje prenesla na Ebrokers, d. d., Ljubljana. Dve 
borzno posredniški družbi sta bili v postopku odvzema dovoljenja 
(Savinjska BPD, d. d., Žalec na podlagi lastne zahteve; Alpoma 
BPD, d.d., Domžale, pa zaradi neizpolnjevanja pogojev za 
opravljanje poslov z vrednostnimi papirji). Ena borzno posredniška 
družba (BPD Fida, d. o. o.) je izrazila namero o prenehanju 
dejavnosti borznega posredovanja. 

1.2 IZDAJA DOVOLJENJ ZA JAVNO PONUDBO 
VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

Agencija je v letu 2000 izdala 6 dovoljenj za prvo javno prodajo 
vrednostnih papirjev in 9 dovoljenj za organizirano trgovanje. 
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Tabela 1: Izdana dovoljenja za prvo javno prodajo vrednostnih papirjev (VP) 

Zap. 
št. 

Izdajatelj VP Nominalna 
vrednost emisije 

Vrsta VP/nominalna vrednost Datum izdaje 
dovoljenja 

I. NOVA LJUBLJANSKA 
BANKA, d. d. 
Ljubljana 

4.000.000.000 SIT 
5.000.000 EUR 

obveznica na ime 
40.000 obveznic po 100.000 SIT 
10.000 obveznic po 500 EUR 

23. 2. 2000 

2. MLINOTEST, d. d. 
Ajdovščina 

450.000.000 SIT delnice - navadne na ime 
450.000 delnic po 1.000 SIT 

10.5.2000 

3. ABANKA, d. d. 
Ljubljana 

10.000.000 EUR obveznica na ime 
100.000 obveznic po 100 EUR 

24. 5. 2000 

4. NKBM, d. d. 
Maribor 

9.000.000 EUR obveznica na ime 
18.000 obveznic po 500 EUR 

12.7. 2000 

5. BANKA VIP A, d. d. 
Nova Gorica 

2.000.000 EUR obveznica na ime 
10.000 obveznic po 200 EUR 

13. 12.2000 

6. STANOVANJSKI SKLAD 
RS, Ljubljana 

2.000.000.000 SIT obveznica na ime 
20.000 obveznic po 100.000 SIT 

13. 12. 2000 

Vir: agencija 

Tabela 2: Izdana dovoljenja za organizirano trgovanje 

Zap. 
št. 

Izdajatelj VP Nominalna vrednost 
emisije 

Vrsta VP/nominalna vrednost Datum izdaje 
dovoljenja 

1. BANKA KOPER, d. d. 
Koper 

531.359.000 SIT delnice - navadne na ime 
531.359 delnic po 1.000 SIT 

20. 1.2000 

2. SZKB, d. d. 
Ljubljana 

2.000.000.000 SIT obveznica na ime 
200.000 obveznic po 10.000 SIT 

23. 2. 2000 

3 SIP, strojna industrija, d. d. 
Šempeter v Savinjski dolini 

6.500.000 DEM 
3.450.000 DEM 

obveznica na ime - 
z ločljivo delniško opcijo 
32.500 obveznic po 200 DEM 
17.250 obveznic po 200 DEM 

10. 5.2000 

4. BELINKA, d. d. 
Ljubljana 

2.702.532.000 SIT delnice - navadne na ime 
2.702.532 delnic po 1.000 SIT 

20. 9. 2000 

5. JAVOR PIVKA, d. d. 
Pivka 

1.194.700.000 SIT delnice - navadne na ime 
1.194.700 delnic po 1.000 SIT 

11. 10. 2000 

6. KOMPAS MTS, d. d. 
Ljubljana 

3.526.714.000 SIT delnice - navadne na ime 
3.526.714 delnic po 1.000 SIT 

8. 11.2000 

7. BANKA KOPER, d. d. 
Koper 

2.000.000.000 SIT obveznica na ime 
20.000 obveznic po 100.000 SIT 

22. 11.2000 

8. DELO PRODAJA, d. d. 
Ljubljana 

593.549.000 SIT delnice - navadne na ime 
593.549 delnic po 1.000 SIT 

22. 12. 2000 

9. BANKA CELJE, d. d. 
Celje 

10.000.000 EUR obveznica na ime 
100.000 obveznic po 100 EUR 

22. 12. 2000 

Vir: agencija 
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1.3 IZDAJA DOVOLJENJ ZA OBVEZNO JAVNO 1.3.1 Izdaja dovoljenj za ponudbo za odkup 
PONUDBO ZA ODKUP IN ZBIRANJE 
POOBLASTIL PO ZPRE Na podlagi 56. člena ZPre agencija izdaja dovoljenja za ponudbo 

za odkup. V letu 2000 je agencija izdala 10 dovoljenj za ponudbo 
za odkup. 

Tabela 3: Izdana dovoljenja za ponudbo za odkup v letu 2000 

Zap. 
št. 

Prevzemnik Ciljna družba Vrednostni papirji, na 
katere se nanaša ponudba 

Datum izdaje 
dovoljenja 

1. PS Mercator, d. d. 
Ljubljana 

Emona-Merkur, d. d. 
Ljubljana 

navadne imenske delnice 
127.049 delnic po 8.000 SIT 

16.2.2000 

2. Emona-Merkur, d. d. 
Ljubljana 

TP Rožca, d. d. 
Jesenice 

navadne imenske delnice 
89.810 delnic po 1.000 SIT 

25. 4. 2000 

3. lntereuropa, d. d. 
Koper 

STC Celje, d. d. 
Celje 

navadne imenske delnice 
258.623 delnic po 1.000 SIT 

19. 4. 2000 

4. Perspektiva, d. o. o. 
Ljubljana in AFP 
uvoz - izvoz, d. o. o. 
Dobova 

Lisca, d. d. 
Sevnica 

navadne imenske delnice 
751.218 delnic po 1.000 SIT 20. 7. 2000 

5. Rexel SA 
Francija 

Elektronabava, d. d. 
Ljubljana 

navadne imenske delnice 
134.191 delnic po 1.000 SIT 

24. 7. 2000 

6. Sava, d. d. 
Kranj 

Color, d. d. 
Medvode 

navadne imenske delnice 
845.832 delnic po 2.000 SIT 

20. 9. 2000 

7. Pivovarna Laško, 
d.d., Laško 

Radenska, d. d. 
Radenci 

navadne imenske delnice 
4.545.626 delnic po 1.000 SIT 

14. 9. 2000 

8. Luka Koper, d. d. 
Istrabenz, d. d. 
lntereuropa, d. d. 
vse iz Kopra 

Banka Koper, d. d. 
Koper 

navadne imenske delnice 
115.394 delnic po 10.000 SIT 

27. 10. 2000 

9. Era, d. d. 
Velenje 

Dravinjski dom, d. d. 
Slovenske Konjice 

navadne imenske delnice 
163.660 delnic po 1.000 SIT 

9. 11. 2000 

10. Pivovarna Union, 
d.d., Ljubljana 

Fructal, d. d. 
Ajdovščina 

navadne imenske delnice 
1.085.488 delnic po 1.000 SIT 

29. 11.2000 

Vir: agencija 

1.3.2 Izdaja potrdil o prejeti napovedi zbiranja 
pooblastil 

ZPre v 61. in 62. členu ureja način uresničevanja glasovalne 
pravice na podlagi organizirano zbranih pooblastil, omenjene 
določbe zakona pa se uporabljajo za vse delniške družbe. Oseba 
ali več oseb, ki želijo na skupščini delniške družbe uresničevati 
glasovalno pravico na podlagi organizirano zbranih pooblastil, 
morajo o tem predhodno obvestiti agencijo ter ji predložiti vzorec 
pooblastila. Pooblastilo osebi velja le za eno zasedanje skupščine 
delniške družbe. 

Agencija je v letu 2000 izdala 318 potrdil o prejeti napovedi zbiranja 
pooblastil za glasovanje. 

1.4 IZDAJA DOVOLJENJ BORZNIM 
POSREDNIKOM IN ČLANOM UPRAV 

Leta 2000 je agencija na podlagi Sklepa o določitvi programa in 
načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za 
opravljanje poslov borznega posrednika in člana uprave družbe 
za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/00) pripravila dva redna 

preizkusa strokovnih znanj za opravljanje poslov borznega 
posrednika in dva redna preizkusa strokovnih znanj za člana 
uprave družbe za upravljanje. 

Agencija je izdala 36 dovoljenj za opravljanje poslov borznega 
posrednika, 19 dovoljenj za opravljanje funkcije člana uprave 
družbe za upravljanje in 47 dovoljenj za opravljanje funkcije člana 
uprave borzno posredniške družbe. Pet zahtev za opravljanje 
funkcije člana uprave borzno posredniške družbe pa je zavrnila. 

Na dan 31. 12. 2000 je imelo veljavno dovoljenje za opravljanje 
poslov z vrednostnimi papirji 339 borznih posrednikov, 26 oseb 
za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje, 47 
oseb za opravljanje funkcije člana uprave borzno posredniške 
družbe, 2 osebi za opravljanje funkcije člana uprave Ljubljanske 
borze in 2 osebi za opravljanje funkcije člana uprave KDD. 

1.5 SOGLASJA K AKTOM LJUBLJANSKE BORZE 

Agencija je potrdila spremembe Statuta Ljubljanske borze in nova 
Pravila Ljubljanske borze, ki so nadomestila Pravila in postopke 
poslovanja borze. Pravila so bila spremenjena predvsem zaradi 
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uskladitve poslovanja Ljubljanske borze z ZTVP-1. Ena izmed 
pomembnejših sprememb je združitev borznih kotacij A in B, ki 
sta se s 1. 1. 2001 združili v eno borzno kotacijo. 

1.6 SOGLASJA K AKTOM KDD 

Agencija v letu 2000 ni izdala nobenega soglasja k aktom KDD. 

2. VODENJE REGISTROV IN DRUGIH JAVNIH 
PODATKOV TER OBVEZNE OBJAVE JAVNIH 
DRUŽB 

2.1 JAVNI REGISTRI 

Na podlagi 71. člen ZTVP-1 agencija vodi register izdanih dovoljenj 
za prvo javno prodajo oziroma organizirano trgovanje. V register 
dovoljenj se vpisujejo podatki o izdajatelju In vrednostnem papirju. 
Sklep o natančnejši vsebini registra izdanih dovoljenj za prvo 
javno prodajo oziroma organizirano trgovanje in način javnega 
dostopa do podatkov (Uradni list RS, št 6/00) podrobneje določa 
vsebino registra dovoljenj in način dostopa do podatkov iz registra 
dovoljenj. 

V letu 2000 je agencija uskladila registre v elektronski obliki z 
ZTVP-1, oziroma s predpisi, izdanimi na podlagi omenjenega 
zakona. Registri, ki jih je agencija vodila pred tem, so bili vključeni 
v nove registre. 

2.1.1 Register izdanih dovoljenj za javno ponudbo 
oziroma organizirano trgovanje 

Register izdanih dovoljenj za javno ponudbo oziroma organizirano 
trgovanje vključuje firmo in sedež izdajatelja, nominalno vrednost 
celotne izdaje, vrsto vrednostnega papirja, število izdanih 
vrednostnih papirjev, vrsto dovoljenja, datum izdaje dovoljenja, in 
v primeru izdaje dovoljenja za prvo javno prodajo obveznic da- 
tum izdaje odločbe o uspešnosti oziroma neuspešnosti. 

Register izdanih dovoljenj za javno ponudbo oziroma organizirano 
trgovanje je bil v letu 2000 vključen v spletno stran agencije na 
internetnem naslovu http://www.a-tvp.si., podatki iz omenjenega 
registra pa se tekoče ažurirajo ob vsakokratni spremembi. 

Izpise iz spodaj navedenih registrov agencija izda vsakomur, in 
sicer na pisno zahtevo in proti plačilu stroškov, določenih s tarifo 
agencije. 

2.1.2 Register prospektov za javno ponudbo oziroma 
organizirano trgovanje 

Register prospektov za javno ponudbo oziroma organizirano 
trgovanje vključuje seznam in posnete prospekte izdajateljev 
vrednostnih papirjev. 

2.1.3 Register revidiranih letnih poročil in njihovih 
povzetkov, polletnih poročil in njihovih 
povzetkov ter poročil o poslovnih dogodkih 

Navedeni register vključuje seznam revidiranih letnih poročil 
izdajateljev in njihovih povzetkov, polletnih poročil izdajateljev in 
njihovih povzetkov ter poročil o pomembnih poslovnih dogodkih. 

2.2 OBJAVE PODATKOV O POSLOVANJU JAVNIH 
DRUŽB 

Na podlagi ZTVP-1 so javne družbe dolžne poročati o svojem 
finančnem in pravnem položaju ter poslovanju s predložitvijo in 
objavo revidiranega letnega poročila in rednim obveščanjem o 
vseh poslovnih dogodkih, ki bi lahko pomembneje vplivali na ceno 
vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj je. Javna družba, katere 
delnice so bile sprejete v kotacijo na borzi, pa mora predložiti in 
objaviti tudi polletno poročilo. Konec leta 2000 je imelo status 
javne družbe 180 družb - izdajateljic vrednostnih papirjev. 

Objave javnih družb podrobneje ureja Sklep o podrobnejši vsebini 
in načinu objave sporočil javnih družb (Uradni list RS, št. 6/00), 
katerega določbe so začele veljati 11.2. 2000. Zaradi uveljavitve 
novih predpisov s področja poročanja javnih družb je agencija na 
vse javne družbe naslovila obsežno informacijo glede dolžnosti 
poročanja. 

2.2.1 Letna poročila javnih družb 

Javna družba je dolžna v 30 dneh po prejemu revizijskega 
poročila, najkasneje pa v šestih mesecih po preteku poslovnega 
leta, agenciji predložiti revidirano letno poročilo. Povzetek 
revidiranega letnega poročila mora javna družba objaviti 
najkasneje v osmih dneh po izteku omenjenega roka, besedilo 
povzetka pa mora pred objavo poslati agenciji. Če skupščina 
zavrne revidirano letno poročilo, mora javna družba o tem obvestiti 
agencijo in ji predložiti overjen prepis zapisnika skupščine, sklep 
skupščine pa mora tudi objaviti. 

V letu 2000 je agencija prejela 175 revidiranih letnih poročil in 162 
povzetkov revidiranih letnih poročil javnih družb za obdobje od 1. 
1.1999 do 31.12.1999. Agencija je prejela eno obvestilo o zavrnitvi 
revidiranega letnega poročila. 

2.2.2 Polletna poročila javnih družb 

V dveh mesecih po končanem polletnem obračunskem obdobju 
so polletno poročilo agenciji dolžne predložiti le tiste javne družbe, 
katerih delnice so bile sprejete v kotacijo na Ljubljanski borzi. 
Povzetek polletnega poročila mora javna družba objaviti najkasneje 
v osmih dneh po izteku omenjenega roka, besedilo povzetka pa 
mora pred objavo poslati agenciji. 

Agencija je v letu 2000 prejela 72 polletnih poročil in 65 povzetkov 
polletnih poročil javnih družb za obdobje od 1. 1. 2000 do 30. 6. 
2000. Vseh 36 javnih družb, katerih delnice so uvrščene v kotacijo 
na Ljubljanski borzi, je predložilo in objavilo polletne poslovne 
rezultate. Poleg njih je 36 javnih družb, ki jih zakon ne zavezuje k 
objavi povzetka polletnega poročila, le-te prav tako objavilo. 

2.2.3 Obvestila o pomembnih poslovnih dogodkih 

Javne družbe so dolžne nemudoma obvestiti agencijo in v 
dnevniku objaviti poslovne dogodke, ki bi lahko pomembneje 
vplivali na ceno vrednostnega papirja. Za pomembne poslovne 
dogodke se štejejo zlasti: sklic skupščine delničarjev, skupščina 
delničarjev, izdelava nerevidiranih računovodskih izkazov, 
bistvene spremembe v strukturi virov sredstev izdajatelja, izdaja 
novih serijskih vrednostnih papirjev, odpoklic izdanih vrednostnih 
papirjev, nezmožnost izpolnitve obveznosti iz Izdanih dolžniških 
vrednostnih papirjev, bistvene spremembe v strukturi sredstev 

* 
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izdajatelja, pomembne investicije in dezinvesticije, pomembne 
sklenjene pogodbe, pomembne spremembe v lastniški sestavi, 
spremembe v upravi oziroma poslovodstvu, spremembe v 
nadzornem svetu, pomembni sodni in upravni postopki. 

V letu 2000 je agencija prejela 488 obvestil o pomembnih poslovnih 
dogodkih. 

2.2.4 Obvestila o kvalificiranih deležih 

Oseba, ki posredno ali neposredno pridobi 5% vseh delnic 
oziroma drugih vrednostnih papirjev izdajatelja, ki zagotavljajo 
glasovalno pravico, ter vsakih nadaljnjih 5% navedenih vrednostnih 
papirjev (kvalificiran delež) mora o tem obvestiti izdajatelja 
vrednostnih papirjev in agencijo v roku treh delovnih dni od dneva 
pridobitve kvalificiranega deleža. Izdajatelj, ki je prejel omenjeno 
obvestilo, mora le-to objaviti v treh delovnih dneh po prejemu. 

Agencija je v letu 2000 prejela 92 obvestil te vrste. 

3. NADZOR 

3.1 OPRAVLJANJE NADZORA 

Agencija opravlja nadzor nad pooblaščenimi udeleženci trga 
vrednostnih papirjev. 210. člen ZTVP-1 pa daje agenciji pooblastilo 
za nadzor tudi nad osebami, ki poleg drugih dejavnosti ali kot 
edino dejavnost opravljajo storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, 
ne da bi za opravljanje teh storitev pridobile ustrezno dovoljenje 
oziroma ki objavljajo oglase, s katerimi reklamirajo storitve v zvezi 
z vrednostnimi papirji. 

3.1.1. Spremljanje poročil in obvestil 

Spremljanje poročil in obvestil, ki jih agencija prejme od 
zavezancev za poročanje in drugih oseb, poteka na treh ravneh 
(formalni, logični in vsebinski) ter v dveh fazah (ob prejemu in 
obdelavi poročila ter naknadno v primeru sistematičnih nadzorov 
in kot pomoč oziroma navzkrižni nadzor v zvezi s postopki, 
povezanimi z opravljanjem pregledov poslovanja). 

V prvi fazi se vsa prejeta poročila ob prejemu formalno pregledajo 
ter zavedejo v evidenco poročanja, katere namen je zagotoviti 
popolnost in pravočasnost prejetih poročil. Glede na vrsto poročila 
se opravijo ustrezne logične kontrole bodisi „ročno" bodisi z 
računalniško podprtim informacijskim sistemom. Pred vnosom 
podatkov v informacijski sistem se opravijo tudi občasne 
vsebinske kontrole poročil ter po potrebi, v sodelovanju z 
zavezancem za poročanje, odpravijo morebitne očitne napake 
pri poročanju. 

V drugi fazi, v kateri se ugotavljajo morebitne nepravilnosti pri 
poslovanju posameznega subjekta, pa potekajo kontrole bodisi 
kot primerjave v času bodisi kot primerjave med posameznimi 
subjekti, oziroma kot ugotavljanje morebitnih večjih odstopanj v 
vrednostih, cenah in količinah transakcij z vrednostnimi papirji. 

Nadzor s pregledovanjem informacijskih baz je zastavljen za 
borzno posredniške družbe in družbe za upravljanje, ki morajo 
redno poročati agenciji na podlagi zakona ter podzakonskih 
predpisov. Nekateri podatki se poročajo dnevno, drugi mesečno, 
trimesečno, polletno in letno oziroma ob nastanku dogodka, za 
katerega obstaja obveznost poročanja. 

V letu 1996 je bila vzpostavljena neposredna povezava med 
agencijo in Ljubljansko borzo za vpogled v borzni informacijski 
sistem (BIS), v letu 1997 pa še povezava med agencijo in KDD 
za vpogled v informacijski sistem KDD (KIS). Obe povezavi 
omogočata neposreden vpogled v nekatere podatke o opravljanju 
poslov posameznih pooblaščenih udeležencev na trgu vrednostnih 
papirjev. Konec leta 1999 je obstoječi borzno informacijski sistem 
(BIS) Ljubljanske borze zamenjal novi borzni trgovalni sistem 
(BTS). 

Od poročil, prejetih iz borzno posredniških družb, je agencija v 
letu 2000 med drugim obdelala 1.524 poročil o poslih, ki so jih 
pooblaščeni udeleženci sklenili izven organiziranega trga z 
vrednostnimi papirji, s skupno prek 43.000 transakcijami z 
vrednostnimi papirji. Poleg tega je agencija preverila skupaj 406 
mesečnih poročil, med drugim je informacijsko obdelala 152 poročil 
o stanju naložb borzno posredniških družb, njihovih strank, za 
katere opravljajo storitve posredovanja z vrednostnimi papirji (146 
poročil), in strank, za katere borzno posredniška družba opravlja 
storitve upravljanja z njihovim premoženjem (108 poročil). Na teh 
poročilih je bilo skupaj za 43.000 zapisov naložb (od tega 8.593 
zapisov o stanju naložb borzno posredniških družb, 6.090 zapisov 
naložb pri strankah, za katere opravljajo storitve posredovanja, 
in 28.431 zapisov naložb pri strankah, za katere borzno 
posredniška družba opravlja storitve upravljanja z njihovim 
premoženjem). 

Od poročil, prejetih iz družb za upravljanje, je agencija pregledala 
in informacijsko obdelala 1.900 poročil o nakupih in prodajah 
vrednostnih papirjev izven organiziranega trga, ki so jih sklenile 
družbe za upravljanje za račun pooblaščenih investicijskih družb. 
Poleg tega je bilo obdelanih 475 sklopov mesečnih poročil 
pooblaščenih investicijskih družb (obrazci IS/M-1, IS/M-2a, IS/ 
M-2b, IS/M-2C, IS/M-3)1 s skupaj prek 29.000 zapisov različnih 
naložb ter 216 sklopov poročil s skupaj 8.750 zapisov različnih 
naložb, ki so jih družbe za upravljanje sklenile za račun vzajemnih 
skladov, s katerimi upravljajo. Agencija tekoče spremlja in analizira 
tudi dnevno poročanje vzajemnih skladov o gibanju vrednosti 
enote premoženja (4.474 poročil). 

3.1.2 Opravljanje pregledov poslovanja 

Opravljanje pregledov poslovanja poteka s pregledovanjem 
dokumentacije in poslovanja posamezne družbe, nad katero 
agencija opravlja nadzor. Opravlja se v prostorih subjekta nadzora 
ali v prostorih agencije na podlagi predložene dokumentacije, ki jo 
izrecno zahteva agencija. Glede na postopek in številno 
dokumentacijo, ki jo je treba pregledati, so lahko postopki takega 
nadzora tudi zelo dolgotrajni. 

Agencija opravlja nadzor na podlagi svojih rednih letnih programov 
nadzora, ugotovitev, izhajajočih iz spremljanja in preverjanja poročil 
in obvestil, pritožb strank ter pobud in predlogov drugih 
udeležencev oziroma institucij. 

' Mesečni prikaz strukture sredstev investicijskega sklada, mesečni prikaz 
strukture in spremembe naložb investicijskih skladov v kratkoročne 
vrednostne papirje, mesečni prikaz strukture in spremembe naložb investicijskih 
skladov v dolgoročne vrednostne papirje, mesečni prikaz naložb investicijskih 
skladov v dolgoročne vrednostne papirje po poslih, sklenjenih izven 
organiziranega trga ter drugi mesečni podatki. 

poročevalec, št. 61 72 9. julij 2001 



Večji del vseh opravljenih pregledov poslovanja je bil v letu 2000, 
poleg nadzora nad poročanjem javnih družb, opravljen nad borzno 
posredniškimi družbami. Razlog za to je dejstvo, da so investicijski 
skladi in družbe za upravljanje že zavezani k reviziji poslovanja, 
ki vsebinsko ne pomeni zgolj revidiranja računovodskih izkazov 
zavezanca, ampak tudi revidiranje knjigovodske vrednosti delnice 
(oziroma enote vzajemnega sklada), ugotavljanje skladnosti 
poročil In obvestil, s katerimi družba za upravljanje poroča agenciji 
oziroma obvešča javnost o poslovanju, revidiranje stanja in 
delovanja internih kontrol ter izdelavo mnenja s tem, ali so naložbe 
investicijskega sklada v skladu z določbami ZISDU in v skladu z 
omejitvami medsebojnih poslov z vrednostnimi papirji. 

Od leta 1995 so vsi vzajemni skladi zavezani k reviziji letnega 
poslovanja, ki jo opravijo pooblaščeni revizorji, pooblaščene 
investicijske družbe pa od leta 1996. S tem je zagotovljen 
sistematični nadzor nad ključnimi točkami poslovanja družb v 
več časovnih presekih v letu. Ključnega pomena je, da so 

V letu 2000 je bilo začetih 31 postopkov nadzorov, in sicer: 

- petnajst nadzorov nad borzno posredniškimi družbami, 
- pet nadzorov nad sektorji bank za opravljanje poslov z 

vrednostnimi papirji, 
šest sistemskih nadzorov nad družbami za upravljanje, ki so 
bili uvedeni po analizi prejetih sporočil in obvestil, 

- en nadzor nad nelicenciranim subjektom, za katerega je 
agencija dobila prijavo suma, da omenjeni subjekt opravlja 
licencirane posle brez ustreznega dovoljenja agencije, 

- en nadzor nad opravljanjem postopka prevzema, 
en nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti predlaganja 
periodičnih (letnih in polletnih) poročil vseh javnih družb, 

- na podlagi štirih odkritih uspelih primerov odtujitve vrednostnih 
papirjev je bil opravljen tudi nadzor nad KDD oziroma centralnim 
registrom vrednostnih papirjev (začeta dva nadzora sta se 
pozneje združila v en sam nadzor). 

ugotovitve revizije - to je mnenje revizorja - javno objavljeni, in da 
so lastniki delnic pooblaščenih investicijskih družb oziroma enot 
premoženja vzajemnih skladov opozorjeni, da si lahko celotno 
poročilo ogledajo v prostorih družbe za upravljanje. Tako jim je 
omogočeno kakovostno informiranje o delu teh družb, ki je podlaga 
za izvrševanje upravljavskih pravic. 

Na podlagi ZTVP-1 In na njegovi podlagi izdanih podzakonskih 
predpisov bodo tudi borzno posredniške družbe za poslovno leto 
2000 prvič zavezane k reviziji svojega poslovanja, tako da bo 
zagotovljen sistematičen vsakoletni nadzor nad vsemi tistimi 
elementi poslovanja, ki so bistvenega pomena za zakonitost in 
korektnost poslovanja borzno posredniških družb do strank, kar 
bo omogočalo agenciji osredotočenje opravljanja pregledov 
poslovanja borzno posredniških družb v večji meri na redne 
preventivne preglede posameznih subjektov ter sistematične 
preglede posameznih vsebinskih sklopov. 

V letu 2000 je agencija prejela šestnajst prijav fizičnih oseb v 
zvezi s poslovanjem z vrednostnimi papirji, zaradi katerih je bil 
uveden nadzor nad licenciranlmi subjekti. V dveh primerih je 
agencija dobila sporočilo o nepravilnostih pri poslovanju z 
vrednostnimi papirji od Policijske uprave oziroma Urada 
kriminalistične policije, eno prijavo od Urada za preprečevanje 
pranja denarja ter več prijav in obvestil Davčne uprave Republike 
Slovenije proti dvem borzno posredniškim družbam. Agencija je 
pri nadzoru uporabila tudi podatke o ugotovljenih nepravilnostih, 
ki jih je sporočala Ljubljanska borza. 

Agencija je v letu 2000 opravila dva skupna pregleda z Banko 
Slovenije na podlagi Pravilnika o sodelovanju nadzornih organov 
(Uradni list RS, št. 55/99 in 87/00). 

V letu 2000 je bilo dokončanih štirinajst postopkov nadzorov, tako 
da je v postopku še 21 nadzorov. 

Tabela 4: Postopki nadzorov s pregledovanjem dokumentacije in poslovanja 
posameznih družb v letu 2000 

Vrsta pregleda V postopku na 
dan 31. 12. 1999 

Začeti postopki v 
letu 2000 

Končani postopki 
v letu 2000 

Še v postopku 

.favna ponudba vrednostnih papirjev 
Borzno posredniške družbe (1) 
Banke (2) 
DZU, ki upravljajo PID 
DZU, ki upravljajo VS 
Prevzemi 
Ljubljanska borza 
KDD 
Nelicencirani subjekti 
Vse javne družbe - poročanje (3) 

0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
15 

5 
6 
0 
1 
0 
2 
1 
1 

0 
9 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 

0 
10 
4 
5 
0 
0 
0 
1 
0 
1 

SKUPAJ 4 31 14 21 

Opombe: (1) v enem postopku sta bili pregledani 2 borzno posredniški družbi 
(2) v enem postopku so bile pregledane 3 banke 
(3) v enem postopku je bilo pregledanih 180 javnih družb 
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Delo v nadzoru praviloma opravljajo vsi delavci agencije oziroma 
kar 85% vseh zaposlenih na agenciji. Občasno agencija vključi 
tudi zunanje sodelavce - revizorje pri pregledovanju posameznih 
izbranih segmentov družb. 

3.1.3 Ukrepi agencije po izvedenih postopkih 
nadzora 

V letu 2000 je agencija skupno izdala 111 odredb o odpravi 
nepravilnosti, 4 odločbe o odvzemu dovoljenj, 35 predlogov za 
uvedbo postopka o prekršku in sprejela še nekatere druge 
odločitve oziroma ukrepe v zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi. 
Odvzem dovoljenj borzno posredniškim družbam je podrobneje 
opisan v poglavju 1.1.3. 

Agencija je izdala pet odredb za odpravo kršitev borzno 
posredniškim družbam, eno odredbo oddelku banke za opravljanje 
poslov z vrednostnimi papirji ter tri odredbe družbam za 
upravljanje. V izreku ene odredbe se je v nekaterih primerih 
zahtevala odprava tudi več vrst nepravilnosti. 

V izdanih odredbah borzno posredniškim družbam in bankam je 
agencija zahtevala odpravo nepravilnosti v zvezi z vodenjem 
evidence naročil in opravljenih poslov z vrednostnimi papirji (v 
treh primerih), v zvezi z identifikacijo strank (v dveh primerih), v 
zvezi z neurejenim denarnim poslovanjem (v dveh primerih), 
zaradi neizročitve potrdil o prejemu naročil in neustrezne vsebine 
teh potrdil (v dveh primerih). Po enkrat so bili ugotovljeni primeri 
kršitev zaradi nespoštovanja vrstnega reda prejema naročil pri 
izvrševanju le-teh, zaradi neustrezne hrambe dokumentov o 
poslovanju s stranko ter zaradi tehnično neprimernega trezorja 
za hrambo materializiranih vrednostnih papirjev. 

V odredbah, izdanih družbam za upravljanje, ki upravljajo 
pooblaščene investicijske družbe, je agencija zahtevala odpravo 
kršitev v zvezi z računovodskimi rešitvami, uporabljenimi v 
nasprotju s predpisi, ki določajo poslovanje investicijskih skladov, 
in odpravo kršitev v zvezi z naložbami investicijskih skladov, in 
sicer glede obveznosti razpršitve naložb investicijskega sklada 
v vrednostnih papirjih istega izdajatelja in z njim povezanih 
izdajateljev. 

Agencija je v postopku nadzora nad poročanjem javnih družb 
ugotovila kršitev te dolžnosti pri 102 javnih družbah; tem je izdala 
odredbe, s katerimi jim je naložila odpravo ugotovljenih 
nepravilnosti. Zoper odredbo o odpravi nepravilnosti je 17 
subjektov nadzora na agencijo vložilo ugovore. V štirih primerih 
so bili ugovori pred obravnavo umaknjeni, v 13 primerih je agencija 
o njih odločala ter jih vse, razen enega, ki mu je delno ugodila, 
zavrnila kot neutemeljene. 

Do konca leta 2000 je 88 javnih družb v celoti odpravilo kršitve 
poročanja, medtem ko je 13 javnim družbam agencija v postopku 
nadzora izdala odločbe, s katerimi je ugotovila, da izdajatelji - 
javne družbe kršijo obveznosti poročanja. Tri javne družbe so 
kršitve poročanja odpravile po izdaji omenjenih odločb, ki so bile 
vročene tudi Ljubljanski borzi. V enem primeru je bil postopek 
ustavljen zaradi prenehanja dolžnosti poročanja. 

Ker kršitve dolžnosti poročanja sodijo med gospodarske 
prestopke, te pa štejejo za prekrške, je agencija zoper kršitelje, 
javne družbe in odgovorne osebe javnih družb, podala tudi 28 
predlogov za uvedbo postopka o prekršku, preostale pa bo podala 
takoj po pridobitvi ustreznih podatkov, ki jih zahteva Zakon o 
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83 s spremembami in 
dopolnitvami). 

V letu 2000 je agencija nadalje podala še predloge za uvedbo 
postopka o prekršku zoper pravno osebo oziroma njeno 
odgovorno osebo, zlasti iz razlogov ker: 

ni podala ponudbe za odkup vrednostnih papirjev (4 predlogi), 
- o pridobitvi kvalificiranega deleža ni obvestila izdajatelja takšnih 

delnic in agencijo (1 predlog), 
ni izstavila potrdila o prejemu naročila v roku in z vsebino, 
določeno z ZTVP-1, poleg tega pa ni posredovala ponudbe 
za nakup oziroma prodajo vrednostnih papirjev na 
organiziranem trgu po vrstnem redu prejetih naročil strank (1 
predlog), 
je začela javno ponudbo vrednostnih papirjev, ne da bi pridobila 
dovoljenje agencije (1 predlog), 

O svojih ugotovitvah v postopkih nadzorov je agencija v dveh 
primerih obvestila tudi Davčno upravo Republike Slovenije, prav 
tako pa je podala tudi ovadbo zoper dve osebi zaradi suma, da 
sta storili kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic po 244. 
členu Kazenskega zakonika Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 63/94, 70/94 - popr. in 23/99). 

3.2 NADZOR NAD JAVNO PONUDBO 
VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

Agencija v letu 2000 ni izvedla nobenega postopka nadzora nad 
javno ponudbo vrednostnih papirjev. 

3.3 NADZOR NAD POSTOPKI PREVZEMA 

V letu 2000 je agencija na podlagi 336. in 344. člena ZTVP-1 
izvedla en postopek nadzora, v katerem je bilo ugotovljeno, da je 
ponudnik v nasprotju z 31. členom ZPre od dneva obvestila o 
nameravani ponudbi za odkup pridobil vrednostne papirje, na 
katere se je nanašala ponudba za odkup pod za imetnike 
vrednostnih papirjev ugodnejšimi pogoji. Zaradi ugotovljenih 
dejstev je agencija izdala odločbo, s katero je ugotovila, da se 
prvotna ponudbo za odkup spremeni tako, da ponudnik za plačilo 
delnic, na katere se nanaša ponudba za odkup, ponudi višjo 
ceno. 

3.4 NADZOR NAD POROČANJEM JAVNIH DRUŽB 

Agencija je na podlagi novih pristojnosti iz 68. člena ZTVP-1 tudi 
prvič nadzorovala izpolnjevanje obveznosti poročanja javnih družb. 
V tem okviru je pregledala 180 družb, ki so v skladu z zakonom 
dolžne poročati o svojem finančnem in pravnem položaju ter 
poslovanju ter redno poročati o vseh pravnih oziroma poslovnih 
dogodkih, ki se tičejo javne družbe ali vrednostnega papirja in ki 
bi lahko pomembneje vplivali na ceno vrednostnega papirja. 

Ugotovljene nepravilnosti zaradi kršitev obveznosti poročanja in 
sprejeti ukrepi oziroma postopki pred sodiščem so opisani v 
poglavjih 3.1.3. in 5.2.2. 

3.5 NADZOR POSLOVANJA BORZNO 
POSREDNIŠKIH DRUŽB IN BANK 

Pooblaščeni udeleženci so dolžni mesečno poročati o strukturi 
svojih naložb in agregatno za naložbe svojih strank ločeno za 
domači in tuje trge vrednostnih papirjev. Borzno posredniške 
družbe in banke morajo poročati tudi o poslih izven organiziranega 
trga, o plačilni nesposobnosti, o kapitalski ustreznosti, o statusnih 
spremembah, o spremembah osnovnega kapitala in o drugih 
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spremembah, ki se vpisujejo v sodni register, nadalje podatke o 
lastnikih borzno posredniške družbe, o njenih kapitalskih 
udeležbah v drugih borzno posredniških družbah, podatke o 
poslovalnicah, o nameravanem poslovanju v tujini in izpolnitvenih 
pomočnikih v tujini, o pogodbenih partnerjih, ki zanje zbirajo naročila 
strank, o kadrovski sestavi borzno posredniških družb ter o 
spremembah splošnih pogojev poslovanja. Borzno posredniške 
družbe so dolžne predložiti agenciji tudi (revidirano) letno in 
polletno poročilo, in če so zavezane h konsolidaciji, tudi 
konsolidirane računovodske izkaze. Zaradi nepravilnosti, 
ugotovljenih na podlagi rednega poročanja borzno posredniških 
družb, je agencija v letu 2000 začela pet postopkov nadzora. 

Nad borzno posredniškimi družbami in sektorji bank za opravljanje 
poslov z vrednostnimi papirji je v letu 2000 potekal nadzor s 
podrobnejšim pregledovanjem dokumentacije tudi zaradi prijav 
fizičnih oseb (16) . Prijave so se nanašale na odkrite odtujitve 
vrednostnih papirjev ter v zvezi s - po mnenju prijavitelja - 
neustreznim ravnanjem borzno posredniške družbe. Agencija je 
proučila vse prejete prijave in v nadzoru preverila poslovanje 
borzno posredniške družbe oziroma banke. 

Zaradi večjega števila prijav fizičnih oseb in ugotavljanja 
nepravilnosti v povezavi s temi prijavami je agencija v letu 2000 
opravila le štiri sistemske nadzore poslovanja borzno posredniških 
družb oziroma bank, enega od teh kot skupen nadzor z Banko 
Slovenije. 

V borzno posredniških družbah, ki so prenehale poslovati, agencija 
zlasti preverja korektnost postopkov v zvezi s prenehanjem 
poslovanja in prenašanja premoženja strank na druge borzno 
posredniške družbe. 

3.6 NADZOR POSLOVANJA INVESTICIJSKIH 
SKLADOV IN DRUŽB ZA UPRAVLJANJE 

V letu 2000 se je nadaljeval nadzor poslovanja pooblaščenih 
investicijskih družb in vzajemnih skladov na podlagi pregleda 
trimesečnih in mesečnih poročil o poslovanju investicijskih skladov 
ter dnevnih poročil o medsebojnem trgovanju pooblaščenih 
investicijskih družb, Slovenske odškodninske družbe in 
Kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Nadzor je zajemal predvsem pregled usklajenosti naložb skladov 
glede na omejitve, določene z ZISDU. 

Drugi del nadzora nad poslovanjem pooblaščenih investicijskih 
družb se je nanašal na redno mesečno poročanje in obveščanje 
javnosti o poslovanju investicijskih skladov. Zajemal je pregled 
podatkov o osebah, povezanih z družbo za upravljanje, in o 
povezanih imetnikih investicijskih kuponov vzajemnih skladov, 
prav tako pa tudi sprotno spremljanje poročanja o drugih dejstvih 
in dogodkih, ki so bili pomembni za poslovanje vzajemnih skladov 
in pooblaščenih investicijskih družb (seje odborov investitorjev 
vzajemnih skladov, seje nadzornih svetov in skupščine 
pooblaščenih investicijskih družb, spremembe statutov in pogodb 
o upravljanju pooblaščenih investicijskih družb ipd.). 

Del nadzora nad poslovanjem investicijskih skladov in družb za 
upravljanje se je izvajal s pregledom trgovanja skladov z 
vrednostnimi papirji na borzno-informacijskem sistemu Ljubljanske 
borze in v informacijskem sistemu KDD. Nekateri posli so bili 
podrobneje obravnavani v okviru nadzora s pregledovanjem 
dokumentacije in poslovanja v posameznih družbah. 

Agencija je v okviru nadzora poslovanja investicijskih skladov 
preverjala tudi pravilnost obračunavanja provizije za upravljanje, 
ki jo morajo plačevati pooblaščene investicijske družbe. 

3.7 NADZOR KDD 

Nadzor delovanja KDD temelji na sistemu poročanja o poslovnih 
zadevah KDD prek pisnih poročil, ki jih je KDD dolžna posredovati 
agenciji, in s spremljanjem informacij o izdajateljih, vrednostnih 
papirjih, članih, preknjižbah in poravnavi prek neposredne 
računalniške povezave z informacijskim sistemom KDD. 

V letu 2000 je agencija začela postopek nadzora nad KDD oziroma 
v zvezi z vodenjem centalnega registra. Agencija je za postopek 
nadzora pooblastila tudi preizkušene revizorje informacijskih 
sistemov. 

3.8 NADZOR NAD POSLOVANJEM LJUBLJANSKE 
BORZE 

Poslovanje Ljubljanske borze se nadzoruje s pregledovanjem 
poročil, ki jih je Ljubljanska borza dolžna posredovati agenciji, ter 
s spremljanjem trgovanja prek borznega trgovalnega sistema. 
Prek podatkov Ljubljanske borze je agenciji omogočeno dnevno 
spremljanje dogajanja na organiziranem trgu in v zvezi z 
dejavnostmi članov Ljubljanske borze. Dodatno Ljubljanska borza 
pripravlja mesečne, polletne in letne statistične podatke in poročila 
o organiziranem trgu. Ljubljanska borza agencijo obvešča še o 
sprejemanju novih članov, o prenehanju članstva, o pooblaščenih 
borznih posrednikih, o sprejetju in umiku vrednostnih papirjev v 
borzno kotacijo oziroma iz nje, o postopkih pred častnim 
razsodiščem ter o ukrepih, izrečenih izdajateljem in članom. 

4. DELO AGENCIJE NA NORMATIVNEM 
PODROČJU 

4.1 IZDAJA PODZAKONSKIH PREDPISOV 

Z uveljavitvijo ZTVP-1 so prenehali veljati podzakonski predpisi, 
ki jih je agencija izdala na podlagi ZTVP, oziroma so se uporabljali 
še do sprejetja novih podzakonskih predpisov. Agencija je tako v 
predpisanem roku izdala 24 novih podzakonskih predpisov 
(seznam v prilogi 3), objavljeni so bili 27.1. 2000 (Uradni list RS, 
št. 6/00), s katerimi je poleg uskladitve že prej obstoječih predpisov 
z ZTVP-1 izdala nekatere predpise tudi iz povsem novih področij 
urejanja razmerij na trgu vrednostnih papirjev. 

Agencija je na podlagi ZTVP-1 sprejela tudi Tarifo o taksah in 
nadomestilih (Uradni list RS, št. 48/2000), ki določa višino taks za 
odločanje o posamičnih zadevah ter za izdajo izpisov iz javnih 
registrov ter nadomestil za opravljanje nadzora, h kateri je Vlada 
Republike Slovenije dala soglasje 25. 5. 2000. Vlada Republike 
Slovenije je 29. 6. 2000 dala soglasje tudi k sklepu strokovnega 
sveta o določitvi višine sejnin in drugih izplačil članom strokovnega 
sveta agencije. 

Na podlagi določb ZISDU je agencija izdala Sklep o poročanju v 
zvezi s preoblikovanjem pooblaščenih investicijskih družb (Uradni 
list RS, št. 116/2000). Sklep določa obveznost poročanja 
pooblaščene družbe za upravljanje v zvezi z dejavnostmi, 
odločitvami, naložbami in lastniško strukturo v postopku 
preoblikovanja pooblaščene investicijske družbe, in sicer pred 
začetkom postopka, med postopkom in po končanem postopku 
preoblikovanja. 

Na podlagi ZNVP je agencija sprejela Tarifo za nadomestila za 
storitve v zvezi z nematerializiranimi vrednostnimi papirji (Uradni 
list RS, št. 24/2000), ki določa najvišja nadomestila, ki jih lahko 
uporabnikom storitev (imetnikom vrednostnih papirjev za odpiranje 
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in vodenje računov ter prenosov vrednostnih papirjev med računi 
imetnikov, izdajateljem za izdajo in vodenje registra imetnikov 
vrednostnih papirjev, strankam za vpogled v delniško knjigo in 
register imenskih vrednostnih papirjev) zaračunavajo člani 
klirniško depotne družbe oziroma klirinško depotna družba. Vlada 
Republike Slovenije je k navedeni tarifi dala soglasje 9. 3. 2000. 

Na podlagi ZPre je agencija izdala Sklep o spremembi sklepa o 
listinah, ki se priložijo vlogi za izdajo dovoljenja za ponudbo za 
odkup in o podrobnejši vsebini prospekta za odkup (Uradni list 
RS, št. 19/00), in sicer le zaradi uskladitve sklica na nov 
podzakonskih predpis ZTVP-1, sprejet januarja 2000. 

Agencija je na podlagi ZPIZ-1 sprejela naslednje podzakonske 
predpise s področja poslovanja vzajemnih pokojninskih skladov; 
objavljeni so bili v Uradnem listu RS, št. 61/00: 

Sklep o izračunavanju donosnosti, čiste vrednosti sredstev, 
vrednosti enot premoženja in načinu določitve datuma 
konverzije, 

- Sklep o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega 
sklada, 

- Sklep o registru osebnih računov in potrdilu o številu enot 
premoženja, 
Sklep o podrobnejši vsebini letnega poslovnega poročila 
vzajemnega pokojninskega sklada, 
Sklep o računovodskih izkazih vzajemnih pokojninskih 
skladov. 

Februarja 2001 je agencija prva dva navedena nadomestila z 
novima predpisoma, objavljenima v Uradnem listu RS, št. 13/ 
2001 (Sklep izračunavanju donosnosti, čiste vrednosti sredstev, 
vrednosti enot premoženja in načinu določitve ter Sklep o 
poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada). 

Na podlagi določb statuta oziroma poslovnika agencije strokovni 
svet sprejema tudi sklepe in načelna stališča s ciljem enotne 
uporabe zakonov in drugih predpisov, ki jih agencija uporablja pri 
svojem delu. V letu 2000 je tako sprejel 20 stališč v zvezi z 
izvrševanjem ZTVP-1, ZPre, ZISDU in ZNVP ter na njihovi podlagi 
izdanih podzakonskih predpisov. 

4.2 SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NOVIH ZAKONOV 
IN PREDLOGI ZA SPREMEMBO ZAKONOV 

Agencija je sodelovala tudi pri pripravi predlogov zakonov, 
povezanih z delovnim področjem agencije, in tako posredovala 
svoje stališče oziroma mnenje v zvezi z delovnim osnutkom 
zakona o preprečevanju pranja denarja, osnutkom zakona o 
javnih agencijah in osnutki pravilnikov o poslovanju Prvega 
pokojninskega sklada. 

5. POSTOPKI PRED SODIŠČI 

5.1 POSTOPEK PRED USTAVNIM SODIŠČEM 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Agencija je leta 1998 družbi za upravljanje A Trust, družba za 
upravljanje s skladi, d. d., Velenje (v nadaljnjem besedilu: DZU A 
Trust) z odločbo izrekla ukrep odvzela dovoljenja za opravljanje 
dejavnosti upravljanja investicijskih skladov in posebnega 
dovoljenja za upravljanje pooblaščene investicijske družbe. 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije je pritožbo DZU A Trust 
zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo odločbo agencije. 

DZU A Trust je pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije 
podala pobudo za presojo ustavnosti četrtega in petega odstavka 
139. člena ZISDU, ki se nanašata na razpolaganje z delnicami, ki 

jih pooblaščena družba za upravljanje prejme namesto izplačila 
letne provizije ter namesto izplačila stroškov ustanovitve, in na 
dolžnost vrnitve teh delnic, če pogodba o upravljanju preneha 
veljati zaradi razlogov na strani družbe za upravljanje. 

Ustavno sodišče Republike Slovenije o navedeni pobudi za presojo 
ustavnosti še ni odločilo. 

5.2. POSTOPKI PRED VRHOVNIM SODIŠČEM 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

5.2.1 Dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave 
borzno posredniške družbe 

V letu 2000 je agencija pri odločanju o izdaji dovoljenj za opravljanje 
funkcije članov uprave borzno posredniške družbe zahteve petih 
kandidatov za izdajo dovoljenja zavrnila, pri čemer so bile v štirih 
primerih vložene tožbe zoper takšno odločitev agencije. V vseh 
štirih primerih so vlagatelji funkcijo člana uprave borzno 
posredniške družbe opravljali tudi že pred vložitvijo zahteve za 
izdajo dovoljenja. 

Agencija je v postopkih nadzora nad tremi borzno posredniškimi 
družbami ugotavljala večkratne kršitve pravil varnega in skrbnega 
poslovanja. V enem primeru je agencija ugotavljala še, da v borzno 
posredniški družbi ni bil zagotovljen sistem notranjih kontrol in 
revizije, čeprav je zagotovitev takšnega sistema ena bistvenih 
nalog člana uprave borzno posredniške družbe. V enem primeru 
pa je kandidat za opravljanje funkcije člana uprave aktivno deloval 
tudi kot borzni posrednik, pri čemer je opravljal posle, ki jih borzna 
pravila izrecno prepovedujejo in je tako kršil pravila organiziranega 
trga. Ob takšnih ugotovitvah v nadzoru, in sicer v času, ko so vsi 
trije kandidati že opravljali funkcijo člana uprave v teh borzno 
posredniških družbah, je agencija vložene zahteve za izdajo 
dovoljenj za opravljanje funkcije članov uprave borzno 
posredniške družbe z odločbo zavrnila, saj je presodila, da iz 
takšnih preteklih ravnanj kandidatov nedvomno izhaja, da bi bilo 
lahko ogroženo poslovanje teh borzno posredniških družb v 
skladu s pravili varnega in skrbnega poslovanja tudi v bodoče, če 
bi kandidati še naprej opravljali funkcijo člana uprave. 

Vsi trije kandidati so s tožbami pri Vrhovnem sodišču Republike 
Slovenije sprožili postopek sodnega varstva. Vrhovno sodišče 
Republike Slovenije v nobenem od treh navedenih primerov o 
tožbi še ni odločilo. 

V enem primeru pa agencija v postopkih nadzora nad borzno 
posredniško družbo sicer ni ugotavljala nepravilnosti, je pa na 
podlagi navedb v opravljeni predstavitvi vodenja poslov borzno 
posredniške družbe zavrnila zahtevo kandidata za izdajo 
dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave v borzno 
posredniški družbi. 

Iz opravljene predstavitve oziroma odgovorov vlagatelja zahteve 
za izdajo tovrstnega dovoljenja na vprašanja agencije, ki so se 
nanašala na izvajanje temeljnih dolžnosti člana uprave borzno 
posredniške družbe, je namreč izhajalo, da vlagatelj zahteve ni 
ustrezno strokovno usposobljen, niti nima lastnosti, potrebnih za 
vodenje poslov borzno posredniške družbe, torej ne izpolnjuje 
pogoja za člana uprave borzno posredniške družbe. Agencija je 
sklenila, da na predstavitvi izkazano vlagateljevo nepoznavanje 
postopka izvršitve naročila za prodajo vrednostnih papirjev ter 
največje dopustne izpostavljenosti borzno posredniške družbe 
do posamezne stranke ne omogoča izpolnjevanja zakonskih 
dolžnosti člana uprave borzno posredniške družbe, še najmanj v 
delu, ki se nanaša na zagotavljanje poslovanja v skladu s pravili 
varnega in skrbnega poslovanja in poslovanja v skladu s pravili o 
obvladovanju tveganj. 
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Tudi v tem primeru je vlagatelj zahteve zoper odločbo agencije o 
zavrnitvi vložil tožbo pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. 
Sodišče je tožbo zavrnilo in potrdilo, da je agencija iz neustreznih 
odgovorov tožnika na predstavitvi utemeljeno presodila, da ta ne 
izpolnjuje enega izmed pogojev za člana uprave borzno 
posredniške družbe. 

5.2.2 Poročanje javnih družb 

Zoper odločitve agencije, sprejete v zvezi z ugotovljenimi kršitvami 
dolžnosti poročanja javnih družb, je bilo vloženih 12 tožb na 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije. 

V dveh primerih sta bili odločbi agencije o kršitvah dolžnosti 
poročanja javnih družb odpravljeni ter vrnjeni agenciji v ponovno 
odločanje, saj naj bi tožeči stranki zadostili zakonskim pogojem 
glede obsega izpolnitve dolžnosti poročanja. V ponovljenem 
postopku je agencija izdala odločbi, s katerima je ugotovila, da so 
bile kršitve poročanja odpravljene. 

Tožbe javnih družb, vložene v zvezi s sklepi o stroških nadzora, 
so bile v treh primerih zavrnjene kot neutemeljene, pri tem pa je 
Vrtiovno sodišče Republike Slovenije presodilo, da je predsednik 
senata pristojen za izdajo sklepa o stroških, prav tako pa da je 
agencija z zakonom pooblaščena za izvajanje nadzora tudi s 
spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil, tako da je 
agencija pri preverjanju obveznosti poročanja izvajala nadzor v 
skladu z zakonom, pri čemer pri tej vrsti nadzora subjekta nadzora 
ni treba še posebej obvestiti o izvajanju nadzora. 

V treh primerih je bil sklep o stroških nadzora vrnjen agenciji v 
ponovno odločanje, in sicer iz razloga, da se lahko navedeni 
sklep izda šele potem, ko je postopek v zvezi s kršitvami poročanja 
javnih družb pravnomočno končan. Agencija je v dveh primerih o 
stroških s sklepom že odločila v breme javne družbe, v enem 
primeru pa postopek še teče. 

Dve tožbi sta bili v delu zoper odredbo agencije zavrnjeni kot 
nedovoljeni, ker je edino pravno sredstvo zoper odredbo ugovor. 
V delu tožbe, ki se je nanašal na sklep o povrnitvi stroškov 
nadzora, pa je bila ena tožba kot prepozna zavržena, druga pa 
kot neutemeljena zavrnjena, saj bi bilo možno v tožbi navedene 
izpodbojne razloge (zatrjevanje, da tožeča stranka ni javna družba) 
uveljavljati v ugovoru zoper odredbo, ne pa pri preizkusu 
utemeljenosti tožbe proti sklepu o stroških. 

V dveh primerih Vrhovno sodišče Republike Slovenije o tožbah 
še ni odločilo. 

5.3. POSTOPEK PRED UPRAVNIM SODIŠČEM 
REPUBLIKE SLOVENIJE V LJUBLJANI 

5.3.1. Ilirika BPH 

llirika BPH, d. d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ilirika BPH 
tožbo zahteva odpravo odredbe agencije, s katero je ta lliriki BPH 
naložila, da z objavo v dnevnem časopisju umakne ponudbo za 
odkup. Agencija je pri izvrševanju nadzora nad lliriko BPH namreč 
ugotovila nepravilnosti v smislu kršitev določb ZPre, ki se 
nanašajo na ponudbo za odkup delnic in konkurenčno ponudbo 
za odkup. 

Upravno sodišče Republike Slovenije o zadevi še ni odločilo. 

5.4. POSTOPKI PRED OKROŽNIM SODIŠČEM V 
LJUBLJANI 

5.4.1. Vlagatelji v vzajemne sklade Proficie Dadas 

Določeni vlagatelji v vzajemne sklade Proficie Dadas, d. o. o., 
Maribor, v pravdnih postopkih tožijo Republiko Slovenijo kot 
prvotoženo stranko in agencijo kot drugotoženo zaradi plačila 
odškodnine zaradi škode, ki naj bi jim nastala zaradi ravnanj 
agencije, saj tožniki zatrjujejo, da naj bi bila nezakonita. 

5.4.2. Postopka v zvezi z nezakonitimi odtujitvami 
delnic 

V teku sta dva pravdna postopka v zvezi z nezakonitimi odtujitvami 
delnic pri borzno posredniških družbah Ilirika BPH, d. d., Ljubljana, 
in Certius BPH, d. o. o., Ljubljana. 

V prvi pravdni zadevi nastopa agencija kot tretjetožena stranka 
poleg prvotožene llirike BPH, drugotožene KDD, in četrtotožene 
Hranilnice Lon, d. d, Kranj. 

V drugi pravdni zadevi je agencija četrtotožena stranka poleg 
prvotožene borzno posredniške družbe Certius BPH, d. o. o., 
Ljubljana, drugotožene KDD, in tretjetožene A Banke, d. d., 
Ljubljana. 

Agencija je po mnenju obeh tožnikov v zadevi odškodninsko 
odgovorna zaradi opustitev pri izvajanju zakonskih pooblastil, po 
katerih je bila dolžna izdati izvedbene predpise, s katerimi se 
podrobneje uredijo postopki v zvezi s trgovanjem z 
nematerializiranlmi vrednostnimi papirji, in sicer na način, ki bi z 
dovolj zahtevnimi postopki identifikacije stranke preprečil možnost 
zlorabe. 

5.4.3. Postopek v zvezi s kupoprodajno pogodbo za 
nakup poslovnih prostorov 

Pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani teče tudi pravdni postopek v 
zvezi s kupoprodajno pogodbo, sklenjeno med agencijo kot 
kupcem in MONS, d. o. o., Ljubljana, kot prodajalcem, katere 
predmet je nakup poslovnih prostorov agencije. MONS, d. o. o„ s 
tožbo uveljavlja zoper agencijo zahtevke za povrnitev sredstev 
iz naslova unovčenja garancije in pogodbene kazni. 

6. SODELOVANJE AGENCIJE Z DRUGIMI 
INSTITUCIJAMI 

6.1 OBVEŠČANJE DOMAČE JAVNOSTI 

Agencija je konec leta 2000 pripravila tiskovno konferenco, katere 
namen je bil predstaviti javnosti svoje delo v tekočem letu. Med 
letom je medijem odgovarjala na zastavljena vprašanja in dajala 
pojasnila ter objavila dve obvestili za javnost. Obe obvestili za 
javnost, sporočeni medijem v letu 2000, sta se nanašali na 
protipravne odtujitve delnic. 

Agencija je tudi redno pisno in ustno pojasnjevala in odgovarjala 
na posamezna konkretna vprašanja investitorjev oziroma 
občanov, udeležencev na trgu in drugih institucij. Udeležencem 
na trgu vrednostnih papirjev, javnim družbam in družbam za 
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upravljanje ter investicijskim skladom pa je posredovala tudi 
stališča strokovnega sveta oziroma pravna mnenja o nekaterih 
določbah ZTVP-1, ZISDU, ZPre in drugih zakonov ter 
podzakonskih predpisov. 

6.2 SODELOVANJE Z DOMAČIMI INSTITUCIJAMI 

Agencija pri svojem delu redno sodeluje s pristojnimi ministrstvi, 
zlasti z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za gospodarske 
dejavnosti, Banko Slovenije, Agencijo za zavarovalni nadzor, 
Slovenskim institutom za revizijo, Združenjem članov borze 
vrednostnih papirjev, Združenjem družb za upravljanje 
investicijskih skladov ter drugimi institucijami. 

Na zahtevo Državnega sveta Republike Slovenije v zvezi s 
parlamentarno preiskavo o sumu zlorabe javnih pooblastil za 
vzroke, okoliščine in posledice dogodkov na kapitalskem trgu v 
marcu 1996 in uresničevanju zakonskih nalog agencije v obdobju 
1995-1997 je agencija pripravila in predložila kopije določene 
dokumentacije. 

Na podlagi Pravilnika o sodelovanju nadzornih organov (Uradni 
list RS, št. 55/99 in 87/00) se je agencija redno udeleževala 
sestankov koordinacijskega telesa nadzornih organov in komisije 
za medsebojno sodelovanje nadzornih organov. Agencija je na 
podlagi navedenega pravilnika sklenila sporazum o sodelovanju 
tudi z Agencijo za zavarovalni nadzor. Sporazum podrobneje 
določa vsebino in način medsebojnega sodelovanja ter 
posredovanja podatkov, podobno kot to določa tudi sporazum o 
sodelovanju z Banko Slovenije. 

Zaradi primerov odtujitev vrednostnih papirjev na podlagi 
ponarejenih osebnih dokumentov je agencija organizirala sestanke 
s KDD in Združenjem članov borze vrednostnih papirjev. V 
konkretnih primerih nezakonitih odtujitev vrednostnih papirjev pa 
je agencija nudila pomoč tudi kriminalistični službi. 

Agencija je aktivno vključena tudi v delovne skupine za 
usklajevanje domače zakonodaje na področju investicijskih storitev 
na trgu vrednostnih papirjev s pravno ureditvijo Evropske unije. 

6.3 PODROČJE MEDNARODNEGA SODELOVANJA 

V letu 2000 je agencija še okrepila sodelovanje z mednarodnimi 
institucijami. Najpomembnejše je sodelovanje z organizacijo 
IOSCO (International Organization of Securities Commissions), 
katere redna članica je agencija od leta 1996. 

Agencija je tako pripravila načrtovano in napovedano samooceno 
usklajenosti domače zakonodaje trga vrednostnih papirjev s 30 
načeli organizacije IOSCO in ugotovila usklajenost z večino načel, 
medtem ko bodo najpomembnejše pomanjkljivosti odpravljene s 
spremenjeno oziroma dopolnjeno zakonodajo, predvsem na 
področju investicijskih skladov. Organizacija IOSCO do konca 
leta 2000 še ni pripravila pregleda oziroma analize odgovorov po 
državah članicah, vendar je bila slovenska lastna ocena predmet 
podrobnega in obsežnega preverjanja, ki ga je izvedla Misija 
Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke (WB) 
novembra 2000 v okviru programa FSAP (Financial Sector As- 
sessment Program). Poudarek programa, ki obsega pregled stanja 
na področju bančništva, zavarovalništva in trga vrednostnih 
papirjev, je predvsem na preprečevanju morebitnih finačnih kriz. 

Agencija je pred prihodom Misije Mednarodnega monetarnega 
sklada poslala izpolnjeno presojo o ravni izpolnjevanja načel 
organizacije IOSCO ter odgovore na obsežen vprašalnik s 
področja trga vrednostnih papirjev, kasneje pa tudi podatke o 
investicijskih in pokojninskih skladih. Predstavniki Svetovne banke 

so med razgovori podali določene predloge, na primer na področju 
izrekanja denarnih kazni fizičnim in pravnim osebam, ki kršijo 
zakonodajo trga vrednostnih papirjev. 

Podobno kot doslej so se predstavniki agencije tudi v letu 2000 
udeležili najpomembnejših srečanj držav članic IOSCO, in sicer 
redne letne konference vseh članic maja letos v Sydneyju, 
srečanja odbora European Regional Committee oktobra v Atenah, 
odbora Emerging Markets Committee novembra v Jordaniji ter 
redne oblike izobraževanja oktobra v Montrealu. Članice odbora 
trgov v razvoju na srečanju v Amanu niso sprejele novih mandatov 
za nobeno izmed petih delovnih skupin. 

Agencija je s posredovanjem podatkov sodelovala pri delu 
delovnih skupin IOSCO na področjih vladanja podjetjem („corpo- 
rate governance"), pravil za razkritje podatkov („disclosure stand- 
ards"), smernic delovanja posrednikov na trgu vrednostnih papirjev 
(„market conduct guidelines for intermediaries"), pristojnosti 
nadzornih institucij trga vrednostnih papirjev na področju tržnih 
manipulacij in trgovanja na podlagi notranjih informacij („police 
competencies of securities commissions") ter kapitalske 
ustreznosti borzno posredniških družb („market risk model"). 

Agencija je kot članica dveh delovnih skupin v postopku 
vključevanja Republike Slovenije v Evropsko unijo (prost pretok 
kapitala in prost pretok storitev) sodelovala pri pripravi pogajalskih 
izhodišč. Sodelovala je na dveh t. i. screeningih domače 
zakonodaje, in sicer v Ljubljani v okviru Pododbora za notranji trg 
in finančne storitve in v Bruslju v okviru Pododbora za ekonomska 
in monetarna vprašanja. 

Na področju prostega pretoka storitev Evropska unija pri 
investicijskih storitvah potrjuje slovensko zahtevo po prehodnem 
obdobju na področju sistema jamstva za terjatve vlagateljev pri 
borzno posredniških družbah. Prehodno obdobje (oziroma 
prepoved izvoza višje ravni jamstva od domačega -1, i. export 
ban) je potrjeno do 31. decembra 2005; borzno posredniške družbe 
držav članic, ki bodo poslovale na območju Republike Slovenije 
ne bodo smele ponujati višjega jamstva za terjatve vlagateljev od 
jamstva, ki ga bodo zagotavljale slovenske borzno posredniške 
družbe. V obdobju od predvidene vključitve Republike Slovenije v 
polnopravno članstvo v Evropsko unijo do konca leta 2005 naj bi 
se domače borzno posredniške družbe postopno prilagodile 
novim zahtevam v poslovanju ter postale po preteku prehodnega 
obdobja sposobne konkurirati tako med seboj kakor tudi s tujimi 
borzno posredniškimi družbami. Evropska unija ugotavlja, da 
poglavje „prost pretok storitev" ne potrebuje nadaljnjih pogajanj, 
temveč le redno spremljanje uveljavljanja „acquisa". 

Na področju prostega pretoka kapitala so ostajala odprta 
vprašanja še glede popolne liberalizacije kapitalskih tokov, 
problematike nakupa nepremičnin s strani tujcev in finančne 
pomoči v primeru plačilno-bilančne krize. 

Predstavniki agencije so se na sestanku s predstavniki Evropske 
unije v okviru screeninga februarja v Ljubljani načelno dogovorili 
tudi glede t. i. peer revievv. Gre za pregled administrativne 
usposobljenosti nadzornikov trga kapitala, ki naj bi ga izvedli 
predstavniki nadzornih institucij držav članic. 

Na povabilo združenja FESCO (združenje agencij/komisij za 
vrednostne papirje držav članic Evropske unije) se je agencija 
udeležila tudi srečanja združenja v Neaplju, kjer je bila na podlagi 
predstavitve podana ocena o visoki stopnji usklajenosti slovenske 
zakonodaje trga vrednostnih papirjev z direktivami Evropske unije. 

Natančno usklajenost ZTVP-1 skupaj s podzakonskimi predpisi 
je Agencija (skupaj z Ministrstvom za finance) ugotavljala z 
izpolnjevanjem tako imenovanih tabel skladnosti, in sicer 
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najobsežnejše Direktive 93/22 (Investmenl Services Directive) 
in Direktive 89/592 on Insider Dealing. 

Agencija je oktobra v Atenah na srečanju predstavnikov članic 
IOSCO European Regional Committee podpisala prva dva 
sporazuma o sodelovanju (Memorandum of Understanding) s 
tujimi regulatorji trga kapitala, in sicer s Portugalsko in Grčijo. 
Pisni sporazum določa način izmenjave informacij, področje 
medsebojnega sodelovanja, obliko posredovanih podatkov, 
primere, ko lahko nasprotna stran zavrne posredovanje informacij 
ter druge določbe, pomembne za hitro in učinkovito sodelovanje. 

V začetku leta 2000 je bila po sklepu Vlade Republike Slovenije 
imenovana medresorska delovna skupina za usklajevanje 
dejavnosti pri vključevanju Republike Slovenije v OECD. V njej 
ima agencija svojo predstavnico. 

Na področju izobraževanja in usposabljanja v tujini ostaja ameriški 
SEC še naprej najpomembnejša institucija, tako z najobsežnejšim 
programom „SEC Institute" kot tudi s krajšimi seminarji na 
področju nadzora In „disclosure". Agencija TAIEX iz Bruslja pa 
ponuja tehnično pomoč državam kandidatkam za vstop v 
Evropsko unijo, in sicer z organizacijo in sponzoriranjem delavnic 
v državah članicah Evropske unije. 

7. KADROVSKE, ORGANIZACIJSKE IN DRUGE 
SPLOŠNE ZADEVE TER INFORMATIKA 

7.1 KADROVSKE, ORGANIZACIJSKE IN DRUGE 
SPLOŠNE ZADEVE 

7.1.1 Kadrovske zadeve 

V letu 2000 je agencija na novo zaposlila šest delavcev (tri 
univerzitetne diplomirane pravnike in tri univerzitetne diplomirane 
ekonomiste), medtem ko je delovno razmerje pri agenciji prenehalo 
trem zaposlenim (dvema univerzitetnima diplomiranima 
pravnikoma in enemu univerzitetnemu diplomiranemu 
ekonomistu). 

Zlasti zaradi sprememb temeljne zakonodaje, povezane z delom 
in poslovanjem agencije, kot tudi zaradi nenehne potrebe bo 
strokovnem usposabljanju in dopolnjevanju, so se zaposleni pri 
agenciji udeleževali različnih strokovnih srečanj in seminarjev. Z 
izobraževanjem na 22 seminarjih, posvetovanjih oziroma 
konferencah v Republiki Sloveniji so zaposleni dopolnili svoja 
znanja na različnih področjih dela agencije, tako tistih, ki so 
povezana z izvrševanjem nalog in pristojnosti agencije (prevzemi 
in združitve, investiranje v tuje vrednostne papirjev, analiza bančnih 
tveganj, investicijsko upravljanje in informacijska podpora za 
poslovanje z vrednostnimi papirji, revidiranje informacijskih 
sistemov, konferenca finančnikov in notranjih revizorjev ...), kot 
tudi s splošnega področja poslovanja agencije (s finančno- 
računovodskega področja, področja delovnih razmerij, javnih 
naročil ipd.). 

7.1.2 Organizacijske zadeve 

Agencija je končala javni razpis za nakup pisarniškega pohištva 
in februarja 2000 sklenila pogodbo o nakupu pohištva z 
najugodnejšim ponudnikom. Sredi junija je prevzela nove poslovne 
prostore, za katere je na podlagi javnega razpisa podpisala 
kupoprodajno pogodbo že leta 1999, in se konec junija dejansko 
preselila, tako da je od 3.7.2000 poslovala na novi lokaciji Poljanski 
nasip 6. 

Agencija je ves čas spremljala izpolnjevanje obveznosti 
drugopogodbenih strank po obeh kupoprodajnih pogodbah in 
opravila primopredajo najetih in novih poslovnih prostorov ter 
pisarniškega pohištva. Poleg priprave in izvedbe selitve je morala 
urediti pogodbene odnose z izvajalci določenih storitev, ki so bile 
vezane na prejšnji sedež agencije (komunikacijske povezave, 
opravljanje poštnih storitev itd.), tako da je z določenimi izvajalci 
odpovedala sklenjene pogodbe, posledično pa poiskala možnosti 
za opravljanje teh storitev na novi lokaciji ter sklenila pogodbe z 
novimi izvajalci oziroma tudi za nove storitve. 

7.1.3 Druge splošne zadeve 

S Poslovnikom agencije se je zlasti spremenila njena temeljna 
notranja organizacija (prestrukturiranje prejšnjih 
notranjeorganizacijskih enot v sektorje ob uvedbi novega sektorja 
pokojninskih skladov, možnost oblikovanja manjših 
notranjeorganizacijskih enot ...). Na podlagi poslovnika je bil 
sprejet tudi Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest, ki podrobneje določa delovna področja in vodenje 
notranjeorganizacijskih enot, drugačne nazive delovnih mest 
oziroma funkcij in nov sistem vrednotenja delovnih mest. Sprejeti 
pa so bili še nekateri drugi interni akti (npr. pravilnik o varovanju 
podatkov in gradiv zaupne narave, pravilnik o računovodstvu 
itd.). 

7.2 INFORMACIJSKI SISTEM 

Agencija je v letu 2000 poleg rednega razvoja in analiziranja 
informacijskega sistema izvedla tudi selitev oziroma novo 
postavitev računalniškega mrežnega sistema, vključno z vsemi 
drugimi računalniškimi povezavami (KIS, BIS, internet) na novi 
lokaciji. Vzpostavljen je bil tudi digitalni video-nadzor poslovnih 
prostorov. Posebna pozornost je bila namenjena transparentnosti 
sistema in uvajanju izboljšav, ki so omogočile hitrejši in varnejši 
informacijski sistem. Tako je agencija izboljšala hitrost interne 
povezave v računalniški mreži in postavila nov Exchange strežnik 
ter posodobljeno programsko opremo, ki omogoča hitrejšo In 
stabilnejšo komuniciranje prek elektronske pošte. Izvedenih je 
bilo tudi več dodelav podatkovne baze agencije, prav tako pa je 
agencija v skladu s potrebami izdelala dodatne analize oziroma 
preglede podatkov. 

Na področju povezav v zunanje sisteme je agencija spremenila 
povezavo s sodnim registrom, ki je bil prej dostopen prek 
zakupljene zveze, ter prešla na povezavo prek priključka ISDN, 
kar omogoča tudi bolj kakovostno povezavo. Tudi pri povezavi v 
borzni sistem je prišlo do sprememb, saj se je agencija vključila v 
povezavo prek tako imenovanega »elastičnega« omrežja. 

Na področju sistemskih programov mreže in podatkovnih baz je 
agencija prešla samo na WindowsNT 4 sistem, saj starejši 
vzporedni sistem Novell ni več sledil razvoju računalniške 
tehnologije. 

V letu 2000 je bila tudi pripravljena podlaga za posodobitev 
predstavitvene strani agencije na spletnih straneh in široka 
uporaba interneta. V prvi fazi, ki je bila tudi realizirana v letu 2000, 
je bila na novo postavljena predstavitvena stran agencije. V drugi 
in tretji fazi namerava agencija čim bolj avtomatizirati vnos 
informacij z ustrezno programsko povezavo v podatkovno bazo 
agencije ter omogočiti poročanje vsem pooblaščencem prek 
interneta neposredno v informacijski sistem agencije (seveda z 
ustreznimi strogimi kontrolami in vmesniki). 
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Priloga I 

TABELARIČNI PREGLED DELA AGENCIJE 

ŠTEVILO IZDANIH DOVOLJENJ OZIROMA SOGLASIJ IN 

ZAČETIH POSTOPKOV NADZORA 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Skupaj 

ik Za poslovanje finančnih institucij 
r* - 

4V* V-**   

1.1.1. Investiclhkt skladi in D7.U : :: ■ 

- za opravljanje dejavnosti upravljanja iS 26 3 0 0 0 0 0 29 

- za upravljanje Pil) 25 0 0 0 0 0 0 25 

- za upravljanje VS 0 - 0 3 12 0 2 2 19 

- za ustanovitev PID 44 25 5 2 12 0 2 90 

- za povečanje osnovnega kapitala PID 0 16 28 5 6 2 1 58 

- za zmanjšanje osnovnega kapitala PID 0 26 12 9 0 0 0 47 
- za sklenitev pogodbe o upravljanju PID 

z drugo DZU 0 0 1 0 5 3 1 10 

- za prevzem upravljanja VS 0 0 5 0 1 3 0 9 

- za zadolževanje PID 0 0 28 27 
' 
19 4 7 85 

- k spremembam pravil upravljanja in 
dopolnitvam prospekta za javno 
ponudbo investicijskih kuponov 

0 0 0 0 3 13 21 32 

- k preoblikovanju PID v redno delniško 
družbo / / / / / / 4 4 

' 

1.1.2. Borzno posredniške drulbe in 
, -"J J* , ■ 5 

H ■ 

BPD 
- za opravljanje poslov z vrednostnimi 

papirji oziroma *za opravljanje storitev z 
vrednostnimi papirji 

31 27 3 0 I I 0 63 

- za opravljanje dodatnih poslov z 
vrednostnimi papirji 0 5 2 0 4 1 0 12 

- za razdružitev* / / / / / / 1 1 

- za kvalificirani delež* / / / / / / 7 7 

- o usklajenosti z ZTVP-I / / / / / / 0 0 

Banke - pozitivno mnenje 

- za opravljanje storitev v zvezi z VP 16 6 0 0 2 1 1 26 

- o usklajenosti z ZTVP-1 * / / / / / / 9 9 
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Skupaj 

1.2. Za javno ponudbo vredigottnih papi ■■ HM V: ti 4-: " "t v m 11 
- za javno ponudbo vrednostnih papirjev oz. 

*za prvo javno prodajo 15 19 ■ i 8 13 8 6 80 

- za javno ponudbo delnic po ZLPP 18 59 43 5 0 0 0 125 
- za nadaljnjo javno prodajo vrednostnih 

papirjev oz. *za organizirano trgovanje 
1.3. Za obvezne Javne ponudbe n odkop po 

ZPre 

2 

IHI 

0 2 
mmm 

0 

i# / '$"-4 

7 
9BBB 

0 

0 

2 

HHSHmI 

8 
MHBg 

r- ■* t * 

9 
MMB 

10 

H 

28 

21 

Izdaja potrdil o opravljenem preizkusu 
strokovnih znani za opravljanje poslov: 

- borznega posrednika 175 57 33 18 51 27 45 406 

- borznega posrednika za dodatne posle 0 0 15 8 10 28 / 61 

- člana uprave DZU 63 10 0 5 4 21 10 113 

Izdaja dovoljenj: 

- za opravljanje funkcije člana uprave DZU* / / / / / 7 19 26 

- za opravljanje funkcije člana uprave BPD * / / / / / / 47 47 

- za opravljanje poslov borznega posrednika / / / / / / 36 36 

- za opravljanje funkcije člana uprave borze* / / / / / 2 0 2 

- za opravljanje funkcije člana uprave v K.DD* / / / / / 2 0 2 
1.5. Agencije kaktom Ljubljanske 

bnr/e in K1)D 1 f iT** HI n 1 
S~S'fS|§ii 

*. HHI 

- Ljubljanska borza,d. d. 8 3 3 5 2 2 2 25 

- KDD, d. d. 0 3 1 1 2 0 0 7 

- javna ponudba vrednostnih papirjev 0 21 49 12 0 0 0 82 

-BPD 4 31 12 11 18 9 15 100 

- banke 0 14 6 1 2 11 5 39 

- DZU, ki upravljajo PID 0 2 1 1 8 2 6 20 

- DZU, ki upravljajo VS 0 13 20 0 3 1 0 37 

- prevzemi 0 0 0 0 1 3 1 5 

- Ljubljanska borza, d. d 0 0 0 0 1 1 0 2 

- KDD, d. d. 0 0 1 0 0 1 2 4 

- ncliccncirani subjekti* / / / / / / 1 1 

- poročanje javnih družb* / / / / / / 180 180 

* - na podlagi ZTVP-1 
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Priloga 3 

SEZNAM PODZAKONSKIH PREDPISOV AGENCIJE ZA TRG 
VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

(izdanih na podlagi ZTVP-1 in objavljenih v Uradnem listu RS, št. 6/2000) 

1. Sklep o podrobnejši vsebini prospekta, izvlečka prospekta in javnega poziva za 
vpis in vplačilo vrednostnih papirjev, 

2. Sklep o pogojih, ki jih mora izdajatelj zagotoviti na mestih za vpisovanje 
vrednostnih papirjev, 

3. Sklep o poročanju o poslih oseb, ki so jim neposredno dostopne notranje 
informacije, 

4. Sklep o podrobnejši vsebini obvestila imetnikom več kot 10% celotne izdaje 
vrednostnih papirjev, za katere se vlaga zahteva za izdajo dovoljenja za 
organizirano trgovanje, 

5. Sklep o natančnejši vsebini registra izdanih dovoljenj za prvo javno prodajo 
oziroma organizirano trgovanje in načinu javnega dostopa do podatkov, 

6. Sklep podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb, 
7. Sklep o kapitalski ustreznosti borzno posredniške družbe, 
8. Sklep o opravljanju storitev z vrednostnimi papirji, 
9. Sklep o poročanju borzno posredniških družb, 
10. Sklep o načinu izračuna količnikov likvidnosti sredstev in najmanjšem obsegu 

likvidnosti, ki ga mora zagotavljati borzno posredniška družba, 
11. Sklep o izračunu izpostavljenosti borzno posredniške družbe, 
12. Sklep o najmanjšem obsegu in načinu izračuna posebnih rezervacij borzno 

posredniške družbe, 
13. Sklep o oglaševanju v zvezi z vrednostnimi papirji in storitev v zvezi z 

vrednostnimi papirji, 
14. Sklep o kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojih za poslovanje s 

strankami in premoženjem strank borzno posredniških družb, 
15. Sklep o določitvi dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti zahtevi za izdajo 

dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje borzno posredniške družbe, 
16. Sklep o načinu obveščanja o nameravani odtujitvi kvalificiranega deleža v borzno 

posredniški družbi, 
17. Sklep o najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega 

poročila borzno posredniške družbe, 
18. Sklep o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila borzno 

posredniške družbe, 
19. Sklep o podrobnejši vsebini poslovnega poročila borzno posredniške družbe, 
20. Sklep o podrobnejši vsebini in načinu poročanja borze, 
21. Sklep o podrobnejši vsebini in načinu poročanja klirinško depotne družbe, 
22. Sklep o poslovnih knjigah borzno posredniških družb, 
23. Sklep o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, 

potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika in člana uprave družbe za 
upravljanje, 

24. Sklep o pogojih za uvedbo, trgovanje in poravnavo obveznosti iz trgovanja s 
standardiziranimi finančnimi instrumenti. 
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INSTITUCIONALNO OKOLJE 

V letu 2000 se je nadaljevalo prilagajanje institucionalnega okolja 
trga vrednostnih papirjev mednarodnim standardom. Na podlagi 
zakonodaje, sprejete v letu 1999 (Zakon o trgu vrednostnih 
papirjev, Zakon o deviznem poslovanju, Zakon o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju), so Agencija za trg vrednostnih 
papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija), Ministrstvo za finance 
in Banka Slovenije v letu 2000 izdali več podzakonskih predpisov, 
ki podrobneje urejajo posamezna področja trgovanja z 
vrednostnimi papirji. 

Podzakonski predpisi, ki jih je izdala agencija na podlagi Zakona 
o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99), podrobneje 
urejajo naslednja področja: 

primarni trg vrednostnih papirjev, predvsem vsebina 
prospekta za javno ponudbo vrednostnih papirjev, 

- poročanje javnih družb o poslovnih dogodkih, 
pogoji za ustanovitev borzno posredniške družbe, 

■ sistem obvladovanja tveganj borzno posredniških družb, 
revidiranje borzno posredniških družb, 
nadzor nad tržno infrastrukturo (borza, klirinško depotna 
družba). 

Na podlagi Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/ 
99) izdani podzakonski predpisi podrobneje urejajo: 

- pogoje za nakup tujih vrednostnih papirjev za rezidente 
Republike Slovenije, 

- pogoje za izdajo in vpeljavo domačih vrednostnih papirjev v 
tujini, 
pogoje za naložbe nerezidentov v domače vrednostne papirje, 
pogoje za izdajo In vpeljavo tujih vrednostnih papirjev v 
Republiki Sloveniji. 

Naložbeni steber pokojninskega zavarovanja, ki ga je uvedla 
pokojninska reforma, bo imel pomemben vpliv na trgu kapitala 
predvsem kot dodatno povpraševanje. V letu 2000 so se začele 
predvsem priprave na uvedbo In ponudbo tega novega finančnega 
izdelka na slovenski trg, prvi učinki pritoka novih sredstev na trg 
pa se lahko pričakujejo v naslednjih letih. Podzakonski predpisi 
agencije, izdani na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00 in 124/00), urejajo 
predvsem: 

izračunavanje donosnosti in čiste vrednosti sredstev 
vzajemnih pokojninskih skladov, 

- računovodstvo in poročanje vzajemnih pokojninskih skladov. 

Leto 2000 je bilo v znamenju prilagajanja zahtevam novih predpisov 
tudi za udeležence trga vrednostnih papirjev: borzno posredniške 
družbe, banke, borzo in klirinško depotno družbo. Novi predpisi, 
predvsem določbe o obvladovanju tveganj, namreč zahtevajo 
organizacijske in tehnične prilagoditve, ki so jih morale borzno 
posredniške družbe izvesti do konca julija 2000. 

OSNOVNI PODATKI 

V letu 2000 je bilo na primarnem trgu javno ponujenih za 113,62 
milijarde SIT vrednostnih papirjev. Med njimi je bilo za 11,76 
milijarde SIT vrednostnih papirjev podjetij in bank, kar je več kot 

leto poprej. Najpomembnejša izdajateljica je bila še vedno 
Republika Slovenija, saj je izdala za 101,86 milijarde SIT 
vrednostnih papirjev. 

Trend števila prevzemov podjetij (10) se je nadaljeval tudi v letu 
2000. Dejavnosti, povezane s prevzemi, so vplivale na dogajanje 
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in izven njega. 

V letu 2000 se je število dolgoročnih vrednostnih papirjev, s katerimi 
se je trgovalo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, d. d., 
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ljubljanska borza) povečalo na 
266 dolgoročnih vrednostnih papirjev na dan 31.12.2000. Število 
vrednostnih papirjev na borznem trgu je na dan 31. 12. 2000 
znašalo 94, od tega 40 delnic in 54 obveznic, na prostem trgu pa 
je bilo 157 delnic, od tega 43 delnic pooblaščenih investicijskih 
družb (v nadaljnjem besedilu: PID), nadalje 14 obveznic, 
pokojninski bon in 8 kratkoročnih vrednostnih papirjev. 

V letu 2000 je promet na organiziranem trgu za 1,5% presegel 
promet leta 1999 in je za Ljubljansko borzo rekorden. Skupna 
vrednost prometa je v letu 2000 znašala 269,6 milijarde SIT. 
Prometa z delnicami je bilo ža 145,3 milijarde SIT, prometa z 
delnicami PID za 62,8 milijarde SIT, prometa z obveznicami za 
56,4 milijarde SIT, prometa s kratkoročnimi vrednostnimi papirji 
za 3,2 milijarde SIT in prometa s pokojninskimi boni za 1,9 milijarde 
SIT. V deležu prometa je leta 2000 postajal vse pomembnejši 
promet z obveznicami (20,9%) in z delnicami PID (23,3%). Druga 
značilnost je bilo povečanje deleža prometa s svežnji v skupnem 
prometu (z 49,1% v letu 1999 na 57,7% v letu 2000). 

Indeks delnic SBI20 je konec decembra 2000 znašal 1.808 točk 
in je bil nominalno za 0,1% višji kot pred enim letom. Indeks PIX je 
v letu 2000 porasel za 2,5%. 

Tržna kapitalizacija vseh vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi, 
brez delnic PID, je 31.12.2000 znašala 966,8 milijarde SIT, kar je 
za 21,7% več kot 31. 12. 1999. Povečanje tržne kapitalizacije v 
letu 2000 je bilo predvsem posledica uvrstitve novih vrednostnih 
papirjev na Ljubljansko borzo. Tržna kapitalizacija vseh delnic na 
borzi je na dan 31. 12. 2000 znašala 705,1 milijarde SIT, ne 
upoštevaje delnic PID, katerih tržna kapitalizacija je znašala 171,6 
milijarde SIT. Kapitalizacija obveznic je konec leta 2000 znašala 
255 milijard SIT, tržna kapitalizacija pokojninskih bonov pa 6,7 
milijarde SIT. 

V letu 2000 se je znižala tržnost delnic, izračunana kot količnik 
med letnim prometom na trgu in tržno kapitalizacijo na zadnji dan 
obdobja, in sicer z 0,30 na 0,21, okrepila pa se je tržnost obveznic, 
in sicer z 0,16 na 0,22. 

V letu 2000 se je število pooblaščenih investicijskih družb 
zmanjšalo za tri, tako da je bilo konec leta 2000 na organizirani 
trg uvrščenih 43 delnic PID-ov. V letu 2000 je bila dinamika 
zamenjave certifikatov za realno premoženje hitrejša kot v letu 
1999, kar je posledica javnega razpisa Slovenske razvojne družbe. 
Delež neizkoriščenih lastninskih certifikatov je konec leta 2000 
znašal 32,13% vseh sredstev, kar je bistveno manj kot ob koncu 
leta 1999 (51,15%). 

Obseg naložb vzajemnih skladov se je v letu 2000 povečal za 
21,8%, ustanovljena pa sta bila tudi dva nova vzajemna sklada, 
in sicer Skala, ki ga upravlja Krekova družba, in Sova, ki je v 
upravljanju Abančne DZU. 
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Tabela 1: Osnovni podatki o organiziranem trgu 

31. 12. 95 31. 12. 96 31. 12. 97 31. 12. 98 31. 12. 99 31. 12. 00 
Tržna kapitalizacija (mrd SIT) 110 178 399 628 795 967 
Delež tržne kapitalizacije v BDP (%) 5,0 6,9 13,7 19,3 21,9 23,7*** 
Tržna kapitalizacija PID (mrd SIT) 0 0 0 82 125 172 
SBI20 (SBI) 1.448 1.183 1.405 1.706 1.806 1.808 
Število vrednostnih papirjev 49 82 129 173 237 266 

Delnice, 27 52 85 122 180 197 
od tega delnice PID 0 0 0 30 46 43 

Obveznice 22 30 44 51 56 68 
Pokojninski bon 0 0 0 0 1 1 

Promet (mrd SIT)* 88 87 108 173 266 270 
Delež prometa v BDP (%) 4,0 3,4 3,7 5,3 7,3 6,6*** 
Tržnost delnic ** 1,12 0,54 0,28 0,28 0,30 0,21 
Tržnost obveznic 0,33 0,25 0,14 0,15 0,16 0,22 
Tržnost delnic PID - - - 0,12 0,43 0,37 

Opombe: * Promet od 1. 1. do 31. 12. vsakega posameznega leta. 
** Pri tržnosti delnic v prometu in kapitalizaciji niso upoštevane delnice PID. 

*** Ocena BDP za leto 2000 (4.074 mrd SIT), vir: Urad za makroekonomske analize in razvoj 
(Ekonomsko ogledalo). 

Vir: agencija 

1. PRIMARNI TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN 
PREVZEMI 

1.1. Javne ponudbe vrednostnih papirjev ob izdaji 
Gavni primarni trg) 

Na primarnem trgu vrednostnih papirjev izdajatelji, ki želijo pridobiti 
določena finančna sredstva, izdajo in prodajo vrednostne papirje 
subjektom, ki imajo finančna sredstva. Novo oblikovanje 

določenega vrednostnega papirja, izdajanje le-tega in plasiranje 
na trg oz. prvo prodajo imenujemo primarna izdaja, trg, kjer 
transakcija poteka, pa primarni trg vrednostnih papirjev. 

V letu 2000 je bilo javno ponujenih 5 izdaj obveznic in 1 izdaja 
delnic. Ponudbe obveznic Nove Ljubljanske banke, d. d., Ljubljana, 
Abanke, d. d., Ljubljana, Nove KBM, d. d., Maribor, Banke Vipa, d. 
d., Nova Gorica, in Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, 
Ljubljana, so bile uspešno končane, tako kot tudi javna ponudba 
delnic Mlinotesta, d. d., Ajdovščina. 
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Tabela 2: Javne ponudbe vrednostnih papirjev (VP) v letu 2000 

Za p. 
št. 

Izdajatelj Vrsta vrednostnega 
papirja 

Nominalna vrednost 
emisije 

I. NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d. d. 
Ljubljana 

obveznica na ime 4.000.000.000 SIT 
5.000.000 EUR 

2. MLINOTEST, d. d. 
Ajdovščina 

navadna delnica na 
ime 

450.000.000 SIT 

*> ABANKA, d. d. 
Ljubljana 

obveznica na ime 10.000.000 EUR 

4. NOVA KBM, d. d. 
Maribor 

obveznica na ime 9.000.000 EUR 

5. BANKA VIPA, d. d. 
Nova Gorica 

obveznica na ime 2.000.000 EUR 

6. STANOVANJSKI SKLAD K S 
Ljubljana 

obveznica na ime 2.000.000.000 SIT 

SKUPAJ 11.762.772.100 SIT* 

Opomba: * Vrednostni papirji, nominirani v tuji valuti, so preračunani v SIT po srednjem tečaju Banke 
Slovenije na dan izdaje dovoljenja za javno ponudbo. 

Vir: agencija 

Tabela 3: Javni primarni trg v letih 1994-2000 (nominalna vrednost v mio SIT) 

Bančni VI' VP drugih izdajateljev 
izdaja delnic izdaje dolžniških 

VI' 
izdaja delnic izdaje dolžniških 

VP 
Leto Št. Nom. 

vred. 
It. Nom. 

vred. 
Št. Nom. 

vred. 
Št. Nom. 

vred. 
Skupaj 

1994 6 5.600 5 3.480 0 0 1 4.000 13.080 
1995 5 632 •/ 4.509 3 373 2 703 6.217 
1996 2 865 7 7.809 1 314 1 724 9.712 
1997 0 0 5 8.163 2 324 1 1.000 9.487 
1998 0 0 3 3.080 1 66 1 2.000 5.146 
1999 0 0 3 3.317 1 739 3 2.706 6.762 
2000 0 0 4 9.313 1 450 1 2.000 11.763 
Skupaj 13 7.097 34 39.671 9 2.266 10 13.133 62.167 

Opomba: Vrednostni papirji, nominirani v tuji valuti, so preračunani v SIT po srednjem tečaju Banke 
Slovenije na dan izdaje dovoljenja za javno ponudbo. 

Vir: agencija 
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Tabela 4: Javni primarni trg v letih 1994-2000 (tržna vrednost v mio SIT) 

Bančni VP VP drugih izdajateljev 
izdaja delnic izdaje dolžniških 

VP 
izdaja delnic izdaje dolžniških 

VP 
Leto Št. Tržna 

vred. 
Št. Tržna 

vred. 
Št. Tržna 

vred. 
Št. Tržna 

vred. 
Skupaj 

1994 6 8.591 5 3.488 0 0 1 4.049 16.128 
1995 5 1.167 7 4.309 3 894 2 707 7.077 
1996 2 888 7 8.400 1 314 1 724 10.326 
1997 0 0 5 8.167 2 443 1 1.000 9.610 
1998 0 0 3 3.081 1 135 1 2.000 5.216 
1999 0 0 3 3.319 1 1.016 3 2.726 7.061 
2000 0 0 4 9.319 1 473 1 2.000 11.792 
Skupaj 13 10.646 34 40.083 9 3.275 10 13.206 67.210 

Opomba: Tržne vrednosti primarnih izdaj so izračunane na podlagi prodajnih cen, ki ne vključujejo 
količinskih popustov in obresti (revalorizacijskih in realnih) in so v primeru, da so vrednostni 
papirji nominirani v tuji valuti, preračunani v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 
začetka javne ponudbe. 

Vir: agencija 

Poleg izdajateljev, ki za javno ponudbo vrednostnih papirjev 
potrebujejo dovoljenje agencije, je vrednostne papirje javno 
ponudila še Republika Slovenija, ki za to ne potrebuje dovoljenja 
agencije. Banka Slovenije v letu 2000 vrednostnih papirjev ni javno 
ponujala. 

V letu 2000 je Republika Slovenija izvedla 12 javnih ponudb 
obveznic, 13 avkcij za zbiranje ponudb za nakup trimesečnih 
zakladnih menic, 6 avkcij za zbiranje ponudb za nakup 
šestmesečnih zakladnih menic in 4 avkcije za zbiranje ponudb 
za nakup dvanajstmesečnih zakladnih menic. 
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Tabela 5: Javne ponudbe vrednostnih papirjev Republike Slovenije v letu 2000 

Vrednostni papir Izdaja št. Ra/.pisana vrednost 
emisije (v SIT) 

Vpisana oz. vplačana 
vred. emisi je (v SIT)* 

Datum izdaje 

Kratkoročni vrednostni papirji . 
trimesečne 
zakladne menice 

TZ20 3.000.000.000 3.000.100.000 3. 1.2000 

" TZ21 3.000.000.000 3.000.000.000 27. 1.2000 
" TZ22 3.000.000.000 3.000.100.000 24. 2. 2000 
" TZ23 3.000.000.000 3.000.000.000 30. 3. 2000 
" TZ24 3.000.000.000 3.000.100.000 28. 4. 2000 
" TZ25 6.000.000.000 5.195.600.000 25. 5. 2000 
" TU26 4.000.000.000 4.000.010.000 29. 6. 2000 
" TZ27 4.000.000.000 4.000.010.000 27. 7. 2000 
" TZ28 4.000.000.000 4.000.010.000 25. 8. 2000 
" TZ29 3.700.000.000 3.700.010.000 29. 9. 2000 
" TZ30 3.300.000.000 3.300.010.000 26. 10.2000 
" TZ3I 2.700.000.000 2.700.060.000 30. 11.2000 
" TZ32 3.000.000.000 2.287.020.000 28. 12. 2000 
šestmesečne 
zakladne menice 

SZM2 2.000.000.000 2.000.100.000 3. 1.2000 

" SZM3 2.000.000.000 1.006.600.000 24. 2. 2000 
" SZM4 2.000.000.000 1.718.700.000 28. 4. 2000 

SZM5 3.000.000.000 2.376.760.000 29. 6. 2000 
" SZM6 2.000.000.000 2.000.020.000 25. 8. 2000 
" SZM7 1.800.000.000 1.800.010.000 26. 10.2000 
" SZM8 2.000.000.000 2.000.010.000 28. 12.2000 
dvanajstmesečne 
zakladne menice 

DZOI 2.000.000.000 2.000.010.000 25. 5. 2000 

" DZ02 2.000.000.000 2.000.000.000 27. 7. 2000 
" DZ03 1.800.000.000 1.800.010.000 29. 9. 2000 
" DZ04 1.700.000.000 1.700.000.000 30. 11.2000 
skupaj kratkoročni vrednostni papirji 64.585.250.000 

Dolgoročni vrednostni papirji 
triletne 
obveznice 

RS 16, l. izdaja 6.000.000.000 1.960.000.000 24. 2. 2000 

" RS 16, 2. izdaja 1.768.000.000 26. 4. 2000 
" RS 16, 3. izdaja 2.272.000.000 31.5.2000 
petletne 
obveznice 

RS 17, 1. izdaja 9.000.000.000 2.640.000.000 24. 2. 2000 

" RS 17, 2. izdaja 2.282.000.000 31.5.2000 
" RS 17, 3. izdaja 4.078.000.000 1. 12.2000 
desetletne 
obveznice v EUR 

RS 18, 1. izdaja 50.000.000 EUR 4.240.505.908 SIT 
oz. 20.903.000 EUR 

26. 4. 2000 

RS 18, 2. izdaja 3.879.272.570 SIT 
oz. 18.796.100 EUR 

24. 7. 2000 

RS 18. 3. izdaja 2.152.481.214 SIT 
oz. 10.300.900 EUR 

16. 10. 2000 

triletne 
obveznice 

RS 19, 1. izdaja 6.000.000.000 2.100.000.000 24. 7. 2000 

" RS 19, 2. izdaja 3.900.000.000 16. 10.2000 
triletne 
obveznice 

RS20, 1. izdaja 6.000.000.000 6.000.000.000 1. 12.2000 

skupaj dolgoročni vrednostni papirji 37.272.259.692 

SKUPAJ KRATKOROČNI IN DOLGOROČNI 
VREDNOSTNI PAPIRJI RS 

101.857.509.692 

Opombi: 
* Navedeni so podatki o skupni nominalni vrednosti izdanih vrednostnih papirjev, vpisanih v 

centralni register Centralne klirinško depotne družbe. 
Vrednostni papirji, nominirani v tuji valuti, so preračunani v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije 
na dan izdaje vrednostnega papirja. 

Vir: agencija 
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1.2. Nadaljnje javne prodaje vrednostnih papirjev omenjenega dovoljenja se lahko z vrednostnimi papirji začne 
trgovati na organiziranem trgu. 

V primeru, da so ob izdaji vrednostne papirje kupili (dobili) vnaprej 
znani investitorji in javna ponudba ni bila opravljena, mora izdajatelj V letu 2000 je agencija izdala 9 dovoljenj za organizirano trgovanje, 
za organizirano trgovanje pridobiti dovoljenje agencije. Po pridobitvi 

Tabela 6: Nadaljnje javne prodaje vrednostnih papirjev v letu 2000 

Za p. 
št. 

Izdajatelj VP Vrsta vrednostnega papirja Nominalna vrednost 
emisije 

I. BANKA KOPER, d. d. 
Koper 

navadna delnica na ime 531.359.000 SIT 

2. SZKB, d. d. 
Ljubljana 

obveznica na ime 2.000.000.000 SIT 

3. SIP, strojna industrija, d. d. 
Šempeter v Savinjski dolini 

obveznica na ime - 
z ločljivo delniško opcijo 

9.950.000 DEM 

4. BELINKA, d. d. 
Ljubljana 

navadna delnica na ime 2.702.532.000 SIT 

5. JAVOR PIVKA, d. d. 
Pivka 

navadna delnica na ime 
• 

1.194.700.000 SIT 

6. KOMPAS MTS, d. d. 
Ljubljana 

navadna delnica na ime 3.526.714.000 SIT 

7. BANKA KOPER, d. d. 
Koper 

obveznica na ime 2.000.000.000 SIT 

8. DELO PRODAJA, d. d. 
Ljubljana 

navadna delnica na ime 593.549.000 SIT 

9. BANKA CELJE, d. d. 
Celje 

obveznica na ime 10.000.000 EUR 

SKUPAJ 15.695.216.105 SIT 

Opomba: Vrednostni papirji, nominirani v tuji valuti, so preračunani v SIT po srednjem tečaju Banke 
Slovenije na dan izdaje dovoljenja za organizirano trgovanje. 

Vir: agencija 

Tabela 7: Nadaljnje javne prodaje vrednostnih papirjev v letih 1994-2000 
(nominalna vrednost v mio SIT) 

Bančni VP VP drugih izdajateljev 
izdaja delnic izdaje dolžniških 

VP 
izdaja delnic izdaje dolžniških 

VP 
Leto Št. Nom. 

vred. 
Št. Nom. 

vred. 
Št. Nom. 

vred. 
Št. Nom. 

vred. 
Skupaj 

1994 0 0 0 0 2 4.591 0 0 4.591 
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1996 0 0 1 542 0 0 1 3.096 3.638 
1997 0 0 2 1.828 4 7.655 1 2.079 11.562 
1998 0 0 2 901 6 13.238 0 0 14.139 
1999 0 0 2 5.643 5 5.696 1 2.172 13.511 
2000 1 531 3 6.112 4 8.018 1 1.034 15.695 
Skupaj 1 531 10 15.026 21 39.198 4 8.381 63.136 

Opomba: Vrednostni papirji, nominirani v tuji valuti, so preračunani v SIT po srednjem tečaju Banke 
Slovenije na dan izdaje dovoljenja za organizirano trgovanje. 

Vir: agencija 
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1.3. Prevzemi 

t .3.1. Ponudbe za odkup vrednostnih papirjev 

4. člen Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 56/99; v 
nadaljevanju ZPre) določa, da mora ponudbo za odkup 
vrednostnih papirjev dati oseba, ki pridobi delež vrednostnih 
papirjev delniške družbe, ki zagotavljajo glasovalno pravico tako, 
da ji ti vrednostni papirji, skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki 
jih že ima, zagotavljajo najmanj 25-odstotno glasovalno pravico. 

Določbe ZPre se uporabljajo: 
- za vrednostne papirje, s katerimi se trguje na organiziranem 

trgu vrednostnih papirjev, oziroma za vrednostne papirje, za 
katere je izdajatelj uspešno opravil postopek javne ponudbe 
ali pridobil dovoljenje za nadaljnjo javno prodajo v skladu z 
zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev, 

Tabela 8: Dovoljenja za ponudbo za odkup v letu 2000 

Za p. 
št. 

Prevzemnik Ciljna družba Način plačila Uspešnost / 
datum 

odločbe o 
uspešnosti 

I. PS Mercator, d. d. 
Ljubljana 

Emona-Merkur, d. d. 
Ljubljana 

denar uspešna 
7. 4. 2000 

2. Emona-Merkur, d. d. 
Ljubljana 

TP Rožca, d. d. 
Jesenice 

denar uspešna 
7. 6. 2000 

3. Intereuropa, d. d. 
Koper 

STC Celje, d. d. 
Celje 

denar uspešna 
13.6. 2000 

4. Perspektiva, d. o. o. 
Ljubljana in 
AFP uvoz-izvoz, d. o. o. 
Dobova 

Lisca, d. d. 
Sevnica 

denar uspešna 
5. 9. 2000 

5. Rexel SA 
Francija 

Elektronabava, d. d. 
Ljubljana 

denar uspešna 
25. 9. 2000 

6. Sava, d. d. 
Kranj 

Color, d. d. 
Medvode 

nadomestni vrednostni papirji 
(navadne delnice na ime) 

uspešna 
2. 11.2000 

7. Pivovarna Laško, d. d. 
Laško 

Radenska, d. d. 
Radenci 

nadomestni vrednostni papirji 
(navadne delnice na ime) 

uspešna 
13. 11.2000 

8., Luka Koper, d. d. 
Istrabenz, d. d. 
Intereuropa, d. d. 
vse iz Kopra 

Banka Koper, d. d. 
Koper 

denar uspešna 
4. 12. 2000 

9. Era, d. d. 
Velenje 

Dravinjski dom, d. d. 
Slovenske Konjice 

' denar uspešna 
15. 12. 2000 

10. Pivovarna Union, d. d. 
Ljubljana 

Fructal, d. d. 
Ajdovščina 

denar uspešna 
6. 2.2001 

Vir: agencija 

za vse delnice posameznega izdajatelja, izdane na podlagi 
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, 
št. 55/92, 7/93, 31/93 in 1/96; v nadaljnjem besedilu: ZLPP), 
če je izdajatelj kot enega od načinov izvedbe lastninskega 
preoblikovanja izvedel javno prodajo delnic ali pridobil 
dovoljenje agencije, 
za vse delnice posameznega izdajatelja, izdane na podlagi 
ZLPP, ki ni kot enega od načinov izvedbe lastninskega 
preoblikovanja izvedel javne prodaje delnic ali pridobil 
dovoljenja agencije za nadaljnjo javno prodajo, če je osnovni 
kapital takšnega izdajatelja večji kot milijarda tolarjev In število 
imetnikov večje kot 500. 

V letu 2000 je agencija izdala 10 dovoljenj za ponudbo za odkup, 
kar je razvidno iz spodnje tabele. 
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Tabela 9: Prevžemi v letih 1998-2000 (v mio SIT) 

LETO USPEŠNI PREVZEMI NEUSPEŠNI PREVZEMI 
Število 

prevzemov 
Nominalna 
vrednost 

prevzemov 

Tržna vrednost 
prevzemov 

Število 
prevzemov 

Nominalna 
vrednost 

prevzemov 

Tržna vrednost 
prevzemov 

1998 0 0 0 2 2.505 6.157 

i 999 8 8.513 13.928 1 1.451 3.483 

2000 10 10.891 31.573 0 0 0 

Skupaj 18 19.404 45.501 3 3.956 9.640 

Opomba: Vrednost prevzemov pomeni vrednost vseh vrednostnih papirjev, na katere seje nanašala 
ponudba za odkup. 

Vir: agencija 

1.4. Nejavni primarni trg 

V letu 2000 je agencija prejela obvestilo o 39 nejavnih ponudbah 
vrednostnih papirjev. Za izvedbo primarne nejavne prodaje 
vrednostnih papirjev ni treba izpeljati postopka javne ponudbe, 
zato tudi ni treba pridobiti dovoljenja agencije. Z vrednostnimi 
papirji, izdanimi na podlagi nejavne ponudbe, se ne sme trgovati 
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, niti jih kako drugače 
javno ponujati. 

Skupna nominalna vrednost 24 nejavnih izdaj delnic je znašala 
29.590 mio SIT. Najpogostejši razlogi za izdajo delnic so bili: 
povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom, povečanje 
osnovnega kapitala iz sredstev družbe, konverzije terjatev v 
delnice in izdaje delnic zaradi pripojitve. 

Izvedenih je bilo tudi 15 nejavnih ponudb obveznic, od tega 7 
bančnih izdaj in 8 izdaj podjetniškega sektorja. Skupna nominalna 
vrednost petih nejavnih izdaj bančnih obveznic je znašala 11.181 
mio SIT, sedmih nejavnih izdaj obveznic podjetniškega sektorja 
pa je znašala 5.819 mio EUR. Najpogostejši razlog za izdajo 
obveznic je bil zagotovitev virov sredstev, v enem primeru bančne 
izdaje obveznic pa je šlo za nadomestitev dolgoročnih virov. 

2. SEKUNDARNI TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV 
JAVNIH DRUŽB 

2.1. Trgovanje z vrednostnimi papirji na 
organiziranih trgih 

Ob koncu leta 2000 je bilo skupaj 34 dejavnih pooblaščenih 
udeležencev, ki imajo dovoljenje agencije oziroma Banke Slovenije 
za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji. Med aktivnimi 
pooblaščenci je 11 bank in 23 borzno posredniških družb. Tabela 
pooblaščenih udeležencev je v prilogi 1. 

2.1.1. Uvrščanje vrednostnih papirjev na organizirani 
trg 

Število vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na organiziranem 
trgu, se je v letu 2000 povečalo za 29, od tega 17 delnic in 12 
obveznic. 

V začetku leta 2000 se je začelo trgovati v kotaciji A z delnico 
podjetja Sava Kranj, ki je bila v kotacijo A sprejeta že konec leta 
1999. V letu 2000 so bile v borzno kotacijo A sprejete delnice 
naslednjih družb: Pivovarna Laško, Pivovarna Union, Banka Koper, 
Žito Ljubljana, Koloniale Maribor, Mlinotest Ajdovščina, Živila Kranj, 
Gorenje Velenje in Kompas MTS. V letu 2000 se je tudi z omenjenimi 
delnicami pričelo trgovanje na organiziranem trgu. V borzno kotacijo 
A so bile v letu 2000 sprejete obveznice Republike Slovenije z 
oznakami RS14, RSE, RSH, RS16, RS17, RS18, RS19 in RS20, 
nadalje obveznice Banke Celje tretje izdaje, obveznice Banke 
Vipe šeste izdaje, obveznice Nove Ljubljanske banke druge izdaje 
(tolarske in devizne) in obveznice Abanke četrte izdaje. Iz borzne 
kotacije A je bila izključena obveznica Nike prve izdaje, zapadle 
pa so obveznice Republike Slovenije druge, devete in enajste 
izdaje ter obveznice SKB banke prve izdaje. 

V borzni kotaciji B se je začelo trgovati z obveznicami Slovenske 
zadružne kmetijske banke tretje izdaje in z obveznicami Nove 
KBM druge izdaje. 

Na prostem trgu se je začelo trgovanje z devetnajstimi delnicami 
podjetij in s štirimi obveznicami. Iz prostega trga so bile izključene 
delnice devetih podjetij in treh pooblaščenih investicijskih družb 
(Atena dve, Atena tri, Certius I). Zapadle pa so obveznice Mesta 
Ljubljane prve izdaje in obveznice Probanke tretje izdaje. 
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Tabela 10: Vrednostni papirji na organiziranem trgu v letu 2000 

NOVI Delnice Obveznice Skupaj 
Borzna kotacija A 10 13 23 
Borzna kotacija B 0 2 2 
Prosti trg 19 4 23 

od tega PID 0 0 0 
Skupaj novi 29 19 48 

UMAKNJENI Delnice Obveznice Skupaj 
Borzna kotacija A 0 5 5 
Borzna kotacija B 0 0 0 
Prosti trg 12 2 14 

od tega PID 3 0 3 
Skupaj umaknjeni 12 7 19 

SPREMEMBA Delnice Obveznice Skupaj 
Borzna kotacija A 10 8 18 
Borzna kotacija B 0 2 2 
Prosti trg 7 2 9 

od tega PID -3 0 -3 
Skupaj sprememba 17 12 29 

Vir: Ljubljanska borza, agencija 

2.1.2. Struktura in obseg prometa z vrednostnimi ustvarili na organiziranem trgu, je v letu 2000 znašala 269,6 
papirji na organiziranem trgu milijarde SIT in je bila za 1,5% višja kot v letu 1999. Letni porast 

prometa v 1999 je znašal 53% glede na 1998. 
Skupna vrednost prometa, ki so ga pooblaščeni udeleženci 

Tabela 11: Obseg prometa z vrednostnimi papirji (VP) na organiziranem trgu 

Leto Obseg prometa (v mrd SIT) 

Delnice PID Obveznice Pokoj, boni Dolgoročni VP Kratkoročni VP Skupaj 
1994 53,4 0,0 33,0 0,0 86,4 26,5 112,8 
1995 45,2 0,0 22,7 0,0 67,9 20,1 88,1 
1996 67,1 0,0 13,2 0,0 80,3 6,7 87,0 
1997 87,6 0,0 11,5 0,0 99,1 9,2 108,3 
1998 133,8 10,0 22,1 0,0 165,9 7,5 173,4 
1999 168,4 53,8 35,3 1,7 259,2 6,4 265,6 
2000 145,3 62,8 56,4 1,9 266,4 3,2 269,6 

Vir: Ljubljanska borza 

V strukturi prometa, ustvarjenega v letu 2000, imajo najvišji delež 
delnice s 53,9% oziroma 77,2%, če se vključi še delež trgovanja 

z delnicami PID. Sledijo obveznice z 20,9%, kratkoročni vrednostni 
papirji z 1,2% in pokojninski boni z 0,7% deležem. 
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Tabela 12: Struktura prometa z vrednostnimi papirji na organiziranem trgu 

Leto Sestava prometa (v % 
Delnice PID Obveznice Pokoj, boni Kratkoročni VP Skupaj 

1994 47,2 0,0 29,3 0,0 23,5 100,0 
1995 51,4 0,0 25,8 0,0 22,8 100,0 
1996 77,1 0,0 15,2 0,0 7,7 100,0 
1997 80,9 0,0 10,6 0,0 8,5 100,0 
1998 77,2 5,8 12,7 0,0 4,3 100,0 
1999 63,4 20,3 13,3 0,6 2,4 100,0 
2000 53,9 23,3 20,9 0,7 1,2 100,0 

Vir: Ljubljanska borza 

V letu 2000 je bilo sklenjenih povprečno 1.586 poslov na trgovalni 
dan. Število le-teh se je v primerjavi z letom 1999 znižalo za 9,9%. 
V letu 2000 je bilo sklenjenih 396.602 poslov, v letu 1999 pa 
447.038. Njihova povprečna dnevna vrednost v letu 2000 je 
znašala 1,08 milijarde SIT, kar pomeni, da je ostala na enaki ravni 
kot v letu 1999. V letu 2000 je bilo največ sklenjenih poslov z 

delnicami pooblaščenih investicijskih družb (62,1% delež), sledijo 
pa delnice (31,5% delež). 

V letu 2000 je bilo na dan z delnicami PID-ov v povprečju sklenjeno 
985 poslov, kar je bistveno manj kot v letu 1999, ko je bilo na dan 
z delnicami PID-ov sklenjeno v povprečju 1.159 poslov. 

Slika 1: Struktura prometa na organiziranem trgu v letu 2000 
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Vir: Ljubljanska borza 

V letu 2000 je po skupnem prometu izstopal december, ko je bilo 
ustvarjenega za 53,1 milijarde SIT prometa, s čimer je bil dosežen 
največji mesečni promet v vseh enajstih letih delovanja Ljubljanske 
borze. Dne 27.12.2000 Je bil dosežen rekordni dnevni promet v 
višini 7,7 milijarde SIT. Po prometu so izstopali tudi marec, 
november In junij. 

2.1.3. Dejavnosti nerezidentov na organiziranem trgu 

V marcu 2000 je Banka Slovenije nekoliko znižala stroške za 
skrbniško banko oziroma za nerezidente, ki bi portfeljsko naložbo 
prodali prej kot v enem letu. V juniju 2000 je Banka Slovenija 
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objavila časovni okvir liberalizacije kapitalskih tokov s tujino in z 
njim skrajšala rok omejitev tujih portfeljskih naložb. Nerezidenti 
so v letu 2000 ustvarili na organiziranem trgu in izven njega skupaj 
8,7 milijarde SIT neto nakupov vrednostnih papirjev. Na 
organiziranem trgu so v letu 2000 nerezidenti ustvarili 208 milijonov 
SIT neto nakupov vrednostnih papirjev, medtem ko so v letu 
1999 ustvarili za 2.269 milijonov SIT neto odtokov. Promet 
nerezidentov na organiziranem trgu je v letu 2000 znašal 4,3 

milijarde SIT, kar je za 35,8% več kot v letu 1999. 

V letu 2000 se je med izbranimi podjetji opazneje povišal lastniški 
delež nerezidentov v SKB banki in v PID Triglav Steber I, znižal 
pa v Radenski, Kolinski in Leku. Največje lastniške deleže v 
izbranih podjetjih so nerezidenti imeli na dan 31. 12. 2000 v SKB 
banki, Tovarni sladkorja Ormož, BTC, Istrabenzu, Drogi in Leku. 

Tabela 13: Lastništvo nerezidentov v izbranih podjetjih 

Podjetje, PID Delež (v %) 
31. 12. 1997 31.12.1998 31. 12. 1999 31.12. 2000 

SKB banka, d. d. 48,99 48,99 48,91 59,39 
TS Ormož, d. d. 26,89 29,67 29,67 29,67 
BTC, d. d. 43,81 32,34 27,66 27,33 
Istrabenz, d. d. 16,71 16,6 25,14 25,13 
Droga, d. d. 22,91 23,62 23,08 23,09 
Lek, d. d. 27,9 24,29 21,52 20,56 
Triglav Steber 1, d. d. - 0,12 3,15 9,80 
Krka, d. d. 5,69 8,19 8,1 8,26 

Terme Čatež, d. d. 12,02 8,4 8,04 8,06 
Kolinska, d. d. 14,93 6,51 6,34 5,68 
PS Mercator, d. d. 3,65 2,28 2,29 2,21 
Petrol, d. d. 1,6 1,75 1,84 1,81 
Gorenje, d. d. - 0,84 0,82 0,82 
Radenska, d. d. 0,84 0,28 0,22 0,11 
Luka Koper, d. d. 0,37 0,05 0,05 0,06 

Vir: KDD 

Cena GDR (globalno potrdilo o lastništvu) SKB banke na 
Londonski borzi in tečaj delnic SKB banke na Ljubljanski borzi je 
v letu 2000 porasla, cena GDR BTC na Londonski borzi in tečaj 
delnic BTC na Ljubljanski borzi pa se je v istem obdobju znižala. 

Ob koncu leta 2000 so bili tečaji obeh delnic na Ljubljanski borzi 
za desetino višji, kot je znašala cena GDR istih delnic na Londonski 
borzi. 

Tabela 14: Primerjava cen delnic SKB banke in BTC na Londonski in Ljubljanski 
borzi 

Tečaj GDR (v USD) SKB banka BTC** 
31. 12. 1999 31.12. 2000 31. 12. 1999 31. 12. 2000 

Londonska borza 11,25 12,15 7,625 5,875 
Ljubljanska borza* 11,77 13,43 7,91 6,43 
Razlika 4,62% 10,53% 3,74% 9,45% 

Opombi: Tečaji delnic na Ljubljanski borzi so preračunani v USD po srednjem tečaju Banke Slovenije. 
** Ena delnica BTC na Ljubljanski borzi ustreza 10 GDR na Londonski borzi. 

Vir: Ljubljanska borza, Banka Slovenije, agencija 
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2.1.4. Poslovanje s svežnji 

V avgustu 1997 je bilo na Ljubljanski borzi uvedeno poslovanje s 
svežnji vrednostnih papirjev, sprva za posle nad 15 milijonov SIT, 
od začetka leta 1998 pa za posle nad 30 milijonov SIT. Člani 
borze lahko sklenejo posel z vrednostnim papirjem, ki je uvrščen 
na organizirani trg, izven organiziranega trga pa samo, če posel 
izpolnjuje merila za posel s svežnjem. Poleg tega mora član posel 
s svežnjem prijaviti Ljubljanski borzi, ta pa ga vnese v svoj 
informacijski sistem in ga tako objavi enako kot posle, sklenjene 
na organiziranem trgu. Strošek provizije, ki jo zaračunava 
Ljubljanska borza za posle s svežnji, je določen fiksno, zato je pri 
velikih vrednostih poslovanje s svežnji cenejše. Pri poslih s svežnji 
tudi ne veljajo dnevne cenovne omejitve, ki veljajo za vrednostne 
papirje v borzni kotaciji, prav tako pa se posli s svežnji ne 
upoštevajo pri izračunavanju enotnega tečaja vrednostnega papirja. 

V letu 2000 so borzni člani prijavili 1.318 poslov s svežnji v skupni 
vrednosti 155,6 milijarde SIT, kar pomeni 57,7% letnega prometa 
na organiziranem trgu skupaj s svežnji. Posli s svežnji so v 

Indeks delnic SBI20 je 31. 12. 2000 dosegel vrednost 1.808 točk 
in je bil za 0,1% oziroma za 2 točki višji v primerjavi z 31.12.1999. 
Najvišjo vrednost v letu 2000 je indeks S8I20 dosegel 24. januarja, 

primerjavi z letom 1999 v strukturi celotnega prometa porasli za 
8,6 odstotne točke, po vrednosti pa za 25,1 milijarde SIT oziroma 
za 19,2%. Največ poslov s svežnji je bilo v letu 2000 ustvarjenih 
z delnico Mercatorja, in sicer 52 v skupni vrednosti 8,7 milijarde 
SIT, sledijo obveznice Republike Slovenije devete izdaje s 84 
posli v skupni vrednosti 8,6 milijarde SIT, delnice Petrola z 31 
posli v skupni vrednosti 7,1 milijarde SIT, delnice SKB banke s 30 
posli v skupni vrednosti 6,8 milijarde SIT in delnice pooblaščene 
investicijske družbe Infond Zlat s 43 posli v skupni vrednosti 6,4 
milijarde SIT. 

2.1.5. Borzni indeksi 

Ljubljanska borza je pričela prvega julija 2000 objavljati nove 
oziroma spremenjene borzne indekse: slovenski borzni indeks 
SBI20, netehtanl slovenski borzni indeks SBI 20NT, indeks 
obveznic BIO, indeks pooblaščenih investicijskih družb PIX, 
indeks prostega trga IPT in panožne indekse (hrana in pijača, 
farmacija, kemija, nafta in plin, transport, trgovina). 

in sicer 1.904 točk. Najbolj je naraščal v januarju (za 5,3%) in v 
decembru (za 4,1%). 

Tabela 15: Novi in spremenjeni borzni indeksi 

Indeks Dolgo ime 
Indeksa 

Namen Tip indeksa Sestava indeksov IzhodiSčna 
vrednost 

SBI 20 Slovenski borzni 
Indeks 

SploSna gibanja tečajev 
delnic na Ljubljanski 
borzi (tehtana osnova) 

Indeks, tehtan 
s tržno kapitalizacijo 

Redne delnice 20 izdajateljev z 
borznega trga 

31.2 1993 
= 1.000 

SBI 20NT Netehtani 
slovenski borzni 
indeks 

SploSna gibanja tečajev 
delnic na Ljubljanski 
borzi (netehtana osnova) 

Netehtani indeks Redne delnice 20 izdajateljev z 
borznega trga 

30. 6. 2000 
= vrednost 
SBI 20 na ta 
dan 

IPT . Indeks prostega 
trga 

Gibanje tečajev delnic 
na prostem trgu 

Indeks, tehtan 
s tržno kapitalizacijo 

Redne delnice 15 izdajateljev s 
prostega trga 

30. 6 2000 
= 1.000 

PIX Indeks 
pooblaščenih 
investicijskih 
družb 

Splošna gibanja tečajev 
delnic pooblaščenih 
investicijskih družb 

Indeks, tehtan 
s tržno kapitalizacijo 

Redne delnice 20 pooblaščenih 
investicijskih družb 

31.2 1998 
« 1 000 

BIO Indeks obveznic Splošna gibanja tečajev 
obveznic 

Indeks, tehtan s 
prometom 

Izdaje obveznic, ki dosegajo 
predpisano minimalno likvidnost 

30.6. 1995 
= 100 

Panožni 
indeksi 

Hrana in pijače 
Farmacija 
Kemija 
Nafta in plin 
Transport 
Trgovina 

Gibanje tečajev delnic 
po posameznih panogah 

Kombinacija s tržno 
kapitalizacijo 
tehtanega (50%) in 
netehtanega borznega 
indeksa (50%) 

Delnice, ki so na osnovi 
ekonomskih načel razporejene v 
posamezne panoge in ki 
izpolnjujejo predpisane 
minimalne kriterije 

30. 6 2000 
= 1.000 

Vir: Ljubljanska borza 
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Slika 2: Slovenski borzni indeks v letu 2000 

Vir: Ljubljanska borza 

Revizija indeksa delnic SBI20 se opravlja štirikrat na leto, in sicer 
15. 3., 15. 6., 15. 9. in 15. 12. Od 3. 2. 1997 se vrednost indeksa 
SBI20 (SBI) računa kot serija tržnih vrednosti izbrane košare 
delnic. Njeni sestavni deli so kapitalizacije posameznih delnic, 
izražene v tolarjih, popravljene s faktorjem, ki zagotavlja 
primerljivost med obdobji kljub vključevanju in izključevanju 
posameznih delnic, ki sestavljajo indeks. Redne delnice morajo 
za vključitev v indeks SBI20 izpolnjevati kriterije, ki se nanašajo 
na: velikost tržne kapitalizacije izdaje delnic na dan revizije indeksa, 
povprečno absolutno dnevno velikost prometa (brez svežnjev in 
aplikacij) z določeno izdajo delnic v zadnjih treh mesecih pred 
revizijo, povprečno število poslov (vključno s svežnji in 
aplikacijami) z določeno izdajo delnic v zadnjih treh mesecih na 
trgovalni dan, vrednostni obrat prometa (brez svežnjev in aplikacij); 
razmerje med prometom in povprečno tržno kapitalizacijo v 
obdobju na trgovalni dan (relativna likvidnost delnice). Delež 
posameznega izdajatelja ne sme presegati 10% kapitalizacije 
košare vseh delnic, ki sestavljajo SBI20. Dne 31. 12. 2000 so 
SBI20 sestavljale delnice družb: Krke, Leka, Mercatorja, Petrola, 
Save, Gorenja, Pivovarne Laško, Luke Koper, Intereurope, 
Pivovarne Union, SKB banke, Istrabenza, Merkurja, Dela, BTC, 
Droge, Kolinske, Žita, Aerodroma in Etola. 

Borzni indeks obveznic (BIO) se izračunava kot Laspeyresov 
indeks trenutnih enotnih tečajev obveznic, vključenih v BIO, v 
primerjavi z enotnimi tečaji teh obveznic v baznem obdobju. Pon- 
der je vrednost prometa s posamezno obveznico v zadnjega pol 
leta. Indeks se revidira štirikrat na leto, in sicer 15.3., 15.6., 15.9. 
in 15. 12. Pogoji za vključitev obveznice v indeks so: vključitev 
obveznice v kotacijo A oziroma B najmanj dvajset trgovalnih dni 
pred datumom revizije indeksa, čas zapadlosti obveznice je daljši 
od enega leta, trgovanje z obveznico je najmanj 40% razpoložljivih 
trgovalnih dni v preteklem trimesečnem obdobju, če pogoj 
trgovanja najmanj 40% razpoložljivih trgovalnih dni v preteklem 
trimesečnem obdobju ni izpolnjen za najmanj tri obveznice, se v 
indeks vključi prvih pet obveznic, nominiranih v tuji valuti po 
prometu brez svežnjev. Iz indeksa se izključi obveznica, ki v 
naslednjem polletju dospe v izplačilo ali katere izdajatelj ne izplača 
unovčenih kuponov na dan zapadlosti. 

Od zadnje revizije sestavljajo indeks BIO štiri obveznice: dve 
državni z oznakama RS04 (z utežjo 41,91%) in RS18 (z utežjo 
18,44%), obveznica družbe BTC z oznako BTC1 (z utežjo 
14,11%) ter obveznica Slovenske razvojne družbe z oznako 
SKR1 (z utežjo 25,55%). Vrednost indeksa obveznic BIO je konec 
leta 2000 znašala 109,03 točke, to je za 0,5% več kot leto poprej. 
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Slika 3: Borzni indeks obveznic v letu 2000 

Promet 7 obveznicami in RIO 

ian feb mar «pr niaj jun jul. avg scpt okt nov dec 

Vir: Ljubljanska borza 

Indeks delnic pooblaščenih investicijskih družb (PIX) je začela 
Ljubljanska borza izračunavati 1.2.1999. Revizije sestave indeksa 
PIX potekajo štirikrat na leto, in sicer 15.3., 15.6., 15.9. in 15.12. 
Pričetek objavljanja vrednosti indeksa PIX z novo sestavo je prvi 
dan v naslednjem mesecu po opravljeni reviziji. Po reviziji 15.12. 
2000 ga je sestavljalo 20 delnic PID: Infond Zlat, Triglav Steber I, 
Triglav Steber II, PID Kmečka družba, NFD 1, NFD 2, Zvon Ena, 
Zvon Dva, Atena 1. sklad, Maksima 1, Maksima 2, Maksima 3, 
Zlata Moneta 1, Zlata Moneta 2, Pomurska investicijska družba 
1, Pomurska investicijska družba 2, Krona Senior, Aktiva Avant I, 
Nika in Nika 1. 

Indeks PIX je izračunan kot serija tržne kapitalizacije izbranih 
dvajsetih pooblaščenih investicijskih družb, zato je gibanje 
vrednosti indeksa PIX primerljivo z gibanjem indeksa SBI20, ki se 

izračunava po enaki metodologiji. Redne delnice morajo za 
vključitev v indeks SBI20 izpolnjevati kriterije, ki se nanašajo na: 
velikost tržne kapitalizacije izdaje delnic na dan revizije indeksa, 
povprečno absolutno dnevno velikost prometa (brez svežnjev in 
aplikacij) z določeno izdajo delnic v zadnjih treh mesecih pred 
revizijo, povprečno število poslov (vključno s svežnji in 
aplikacijami) z določeno izdajo delnic v zadnjih treh mesecih na 
trgovalnl dan, vrednostni obrat prometa (brez svežnjev in 
aplikacij), razmerje med prometom in povprečno tržno 
kapitalizacijo v obdobju na trgovalni dan (relativna likvidnost 
delnice). 

Indeks PIX je ob koncu leta 2000 znašal 1.521 točk in je v letu 
2000 pridobil 2,5%. 
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Slika 4: Borzni indeks pooblaščenih investicijskih družb v letu 2000 

Vir: Ljubljanska borza 

2.1.6. Najprometnejši vrednostni papirji na 
organizh-anem trgu 

Delež desetih delnic, s katerimi se je največ trgovalo v letu 2000, 
znaša 54,15% celotnega prometa z delnicami, v letu 1999 pa je 

bil ta delež 65,3%. To pomeni, da je koncentracija prometa z 
desetimi najprometnejšimi delnicami upadla. Največ prometa je 
bilo z delnicami Mercatorja, Krke, Petrola in Lek-A. Med delnicami 
niso upoštevane delnice PIO. 
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Tabela 16: Deset najprometnejših delnic na organiziranem trgu v letu 2000 

Zap. St. Delnica Promet (v SIT) Delež v skupnem 
Prometu delnic*(v %) 

Tržnost** 

1. Mercator 13.367.475.657 9,20 0,28 
2. Krka 12.084.041.929 8,32 0,12 
3. Petrol 10.702.367.052 7,36 0,26 
4. Lek - razred A 9.881.002.994 6,80 0,13 
5. SKB banka 8.250.655.684 5,68 0,49 
6. Sava 6.032.271.324 4,15 0,21 
7. Gorenje 5.019.059.765 3,45 0,19 
8. Dolenjska banka 4.573.605.224 3,15 0,79 
9. Pivovarna Laško 4.411.736.840 3,04 0,17 
10. Intereuropa 4.371.520.503 3,01 0,23 

Skupaj 78.693.736.972 54,15 0,20 
Druge delnice 66.629.168.339 45,85 0,21 
VSE DELNICE 145.322.905.311 100,00 0,21 

Opombi: * Brez delnic PID. 
** Tržnost je izračunana kot količnik med letnim prometom z vrednostnim papirjem in 

njegovo kapitalizacijo na zadnji dan obdobja. 
Vir: Ljubljanska borza, agencija 

Med desetimi najprometnejšlmi obveznicami je bilo v letu 2000 
sedem obveznic Republike Slovenije s 50,78% deležem v 
celotnem prometu z obveznicami. Deset najprometnejših obveznic 
je predstavljalo 76% vsega prometa z obveznicami, v letu 1999 
pa 89,4% delež, kar pomeni, da se je koncentracija prometa z 

obveznicami znižala. Najprometnejši sta bili obveznici Republike 
Slovenije devete izdaje in Slovenske odškodninske družbe druge 
izdaje, s katerima je bilo ustvarjeno 32,3% prometa z obveznicami, 
kar pomeni, da je koncentracija prometa z obveznicami visoka. 

Zap. St. Obveznica Promet (v SIT) Delež v skupnem 
Prometu obveznic (v %) 

Tržnost* 

1. Republika Slovenija 9. izdaja 9.207.821.425 16,31 .*♦ 
2. Slov. odškod. družba 2. izdaja 9.024.635.959 15,99 0,53 
3. Republika Slovenija 4. izdaja 5.284.244.240 9,36 0,17 
4. Republika Slovenija 12. izdaja 4.903.175.609 8,69 0,51 
5. Republika Slovenija 10. izdaja 4.077.603.095 7,22 0,09 
6. Avtocommerce 1. izdaja 3.237.581.374 5,74 1,26 
7. Republika Slovenija 15. izdaja 2.219.212.497 3,93 0,24 
8. SKB banka 4. izdaja serija A 1.952.524.300 3,46 0,52 
9. Republika Slovenija 19. izdaja 1.576.871.124 2,79 0,26 
10. Republika Slovenija 14. izdaja 1.390.884.578 2,46 0,22 

Skupaj 42.874.554.201 75,96 0,32 
Druge obveznice 13.567.229.358 24,04 0,11 
VSE OBVEZNICE 56.441.783.559 100,00 0,22 

1 J  —      •••««• Ullivtuitt JU T * VMllVSfcJbllUU Vlil 111 
njegovo kapitalizacijo na zadnji dan obdobja. 

♦♦ Obveznica Republike Slovenije 9. izdaje je zapadla 23. 7. 2000 in se ne upošteva pri 
izračunu tržnosti. 

Vir: Ljubljanska borza, agencija 
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V letu 2000 je bilo z desetimi najprometnejšimi delnicami PID lahko pripiše odločilnemu vplivu velikosti na obseg trgovanja, saj 
opravljeno za 66,2% vsega prometa z delnicami PID, v letu 1999 sta značaj vlagateljev in razpršenost lastništva v posameznih 
pa je ta delež znašal 75,7%. Veliko koncentracijo prometa se PID podobna. 

Tabela 18: Deset najprometnejših delnic PID na organiziranem trgu v letu 2000 

Za p. št. PID Promet v SIT Delež v skupnem 
prometu delnic PID (v %) 

Tržnost* 

1. Infond Zlat 9.731.739.698 15,49 0,51 
2. NFD 1 6.562.927.928 10,45 0,40 
3. Zlata Moneta 1 4.016.285.369 6,39 0,78 
4. Triglav Steber I 3.846.789.323 6,12 0,23 
5. Maksima 1 3.610.341.527 5,75 0,75 
6. NFD 2 3.408.827.726 5,43 0,33 
7. Atena 1. sklad 3.102.977.687 4,94 0,23 
8. PID Kmečka družba 3.044.563.769 4,85 0,19 
9. Maksima 2 2.156.557.790 3,43 0,58 
10. Mercata 1 2.091.064.877 3,33 0,65 

Skupaj 41.572.075.694 66,17 0,38 
Druge delnice PID 21.252.361.147 33,83 0,34 
VSE DELNICE PID 62.824.436.841 100,00 0,37 

Opomba: * Tržnost je izračunana kot količnik med letnim prometom z vrednostnim papirjem in 
njegovo kapitalizacijo na zadnji dan obdobja. 

Vir: Ljubljanska borza, agencija 

2.2. Posli z vrednostnimi papirji izven 
organiziranega trga 

Borzno posredniške družbe in banke morajo agenciji sporočati 
podatke o vseh poslih z vrednostnimi papirji, ki jih sklenejo izven 
organiziranega trga. V letu 2000 je bilo agenciji sporočeno 42.109 
takih poslov v skupni vrednosti 171,5 milijarde SIT, to je za 26,8% 
več kot v letu 1999. Navedeno pomeni, da je rast prometa izven 
organiziranega trga presegla rast prometa na organiziranem trgu. 
V letu 2000 so posli z vrednostnimi papirji izven organiziranega 
trga pomenili 63,6% prometa na organiziranem trgu, leto poprej 
pa 50,9%. 

Z delnicami podjetij, ki izhajajo iz lastninskega preoblikovanja, je 
bilo sklenjenih 93% vseh poslov, ki so predstavljali 74,7% celotnega 
prometa izven organiziranega trga. V letu 1999 so posli z delnicami 
podjetij iz privatizacije (delnice PID-ov niso vključene) pomenili 

91,9% sklenjenih poslov in so vrednostno pokrivali 62,5% vsega 
prometa izven organiziranega trga. Promet izven organiziranega 
trga z delnicami podjetij, ki izhajajo iz lastninskega preoblikovanja, 
je v letu 2000 znašal 128,1 mrd SIT, v letu 1999 pa 84,6 mrd SIT. 

Delež vseh obveznic v skupnem prometu izven organiziranega 
trga je v letu 2000 znašal 12,1%, medtem ko je bil v letu 1999 
precej višji, to je 29,7%. Promet z obveznicami izven 
organiziranega trga se je znižal s 40,2 milijarde SIT leta 1999 na 
20,7 milijarde SIT leta 2000. Znižanje deleža in prometa z 
obveznicami je predvsem posledica uvrščanja obveznic na 
organizirani trg. , 

V letu 2000 se je promet s kratkoročnimi vrednostnimi papirji 
Izven organiziranega trga povišal z 1,7 milijarde SIT v letu 1999 
na 7,3 milijarde SIT v letu 2000. 
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Tabela 19: Posli izven organiziranega trga in najprometnejši vrednostni papirji 

izven organiziranega trga v letu 2000 

Vrsta vrednostnega papirja, izdaiateli Oznaka Promet (v SIT) Delež (v %) Št. poslov 
delnice podjetij iz privatizacije 128.130.309.351 74,70 39.176 
TELEKOM SLOVENIJE, d. d. TLSG 25.712.331.025 4.407 
KOVINOPLASTIKA LOŽ, d. d. KVLG 9.385.466.050 86 
TUS-PREVENT, d. d. PSGG 4.667.630.800 469 
TERMO ŠKOFJA LOKA, d. d. TSLG 3.597.578.908 46 
VIATOR, d. d. VILG 3.275.667.470 72 
AVTOTEHNA, d. d. ATTG 3.257.891.400 11 
TRIMO TREBNJE, d. d. TTRG 3.206.485.105 175 
PERUTNINA PTUJ, d. d. PPTG 2.401.496.985 152 
PIVOVARNA UNION. d. d. PULG 2.319.812.566 357 
TELEKOM SLOVENIJE, d. d. TLSB 1.867.829.455 800 
KOMPAS MTS, d. d. MTSG 1.799.292.928 662 
ČZP VEČER MARIBOR, d. d. VEMG 1.793.082.052 184 
delnice-druge 15.438.305.941 9,00 2.903 
ABANKA, d. d. ABKR 3.544.269.489 473 
DOLENJSKA BANKA, d. d. DOBRI 1.388.800.000 2 
DONIT TESNIT, d. d. DOTR 1.168.218.863 205 
obveznice 20.682.107.081 12,06 712 
DOLENJSKA BANKA. d. d. DB0I 3.417.416.080 II 
ABANKA. d. d. AB04 1.936.408.206 110 
REPUBLIKA SLOVENIJA RSP 1.872.470.021 8 
REPUBLIKA SLOVENIJA RS06 1.790.544.517 . 6 
REPUBLIKA SLOVENIJA RSE 1.441.612.945 11 
SLOVENSKE ŽELEZARNE, d. d. SZOl 1.355.531.473 66 
kratkoročni vrednostni papirji 7.281.841.997 4,25 30 
REPUBLIKA SLOVENIJA TZ28 2.005.788.928 3 
REPUBLIKA SLOVENIJA SZM6 1.983.346.756 4 
BANKA SLOVENIJE BZ14 1.127.908.980 4 
SKUPAJ 171.532.564.370 100,00 42.109 

Vir: agencija 

3. INVESTITORJI IN NJIHOVE NALOŽBE NA TRGU 
VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

3.1. Naložbe investitorjev na domačem trgu 
vrednostnih papirjev 

Naložbe investitorjev na domačem trgu vrednostnih papirjev prek 
pooblaščenih udeležencev (borzno posredniških družb in bank, 
ki imajo dovoljenje za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi 
papirji) se obravnavajo v treh segmentih: 

naložbe pooblaščenih udeležencev (trgovanje za hišni račun), 
naložbe investitorjev, ki imajo z borznimi posredniki sklenjeno 
pogodbo o upravljanju finančnega premoženja (gospodarjenje 
z vrednostnimi papirji), 

- naložbe investitorjev, za katere borzni posredniki opravljajo 
posle posredovanja (borzno posredovanje). 

Skupna vrednost naložb prek pooblaščenih udeležencev se je v 
letu 2000 povečala za 171 milijard SIT oziroma za 26,2%, tako da 
je skupna vrednost naložb konec leta znašala 824 milijard SIT. 
Glede na leto 1999 se je dinamika rasti skupnih naložb v letu 
2000 povišala, saj so 1999. leta naložbe porasle za 21,2%. 

Podatki kažejo, da se je vrednost naložb po posameznih segmentih 
povečevala različno. Najbolj so v letu 2000 porasle naložbe 
pooblaščenih udeležencev, in sicer za 97,1%. Naložbe 
pooblaščenih udeležencev vrednostno pomenijo 28% skupnih 
naložb ob koncu leta 2000 oziroma 10,1 strukturne točke več kot 
leto poprej. Naložbe na posredovanju so v letu 2000 porasle za 
10,7% in so v skupnih naložbah ob koncu leta 2000 predstavljale 
69,4% delež, kar je za 9,8 strukturne točke manj kot leto poprej. 
Naložbe strank na gospodarjenju so v letu 2000 porasle za 10,2% 
in so konec leta v skupnih naložbah znašale 2,6% oziroma 0,3 
strukturne točke manj kot leto poprej. 

V letu 2000 se je število strank pooblaščenih udeležencev znižalo 
za 0,3%, v letu 1999 pa povišalo za 62%. Število strank na 
gospodarjenju se je v letu 2000 znižalo za 19%, njihov delež v 
celotnem številu strank pa se je z 1,29% v letu 1999 znižal na 
1,05% v letu 2000. Kljub znižanju števila strank na gospodarjenju 
so njihove naložbe porasle in delež njihovih naložb v vseh naložbah 
je še vedno več kot dvakrat višji od deleža strank na gospodarjenju 
v vseh strankah. 

V prilogi 2 so ločeno prikazane naložbe prek borzno posredniških 
družb in bank z dovoljenjem za opravljanje storitev v zvezi z 
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vrednostnimi papirji na dan 31. 12. 2000. Skupne naložbe prek 
bančnih pooblaščenih udeležencev so v skupnih naložbah prek 
vseh pooblaščenih udeležencev imele 50,5% delež, ki pa se je 
po segmentih naložb zelo razlikoval. Med lastnimi naložbami je 
teh prek bančnih pooblaščenih udeležencev 95,1%, med 
naložbami na gospodarjenju 35% in na posredovanju 33%. Delež 

Iz priloge 3 je razvidna vrednost in sestava naložb prek 
pooblaščenih udeležencev na dan 31.12. 2000 in na dan 31.12. 
1999. Od vseh naložb je 62,3% v delnicah, od tega je 50,3% v 
delnicah, uvrščenih na organizirani trg. Tretjina naložb je v 
obveznicah, od tega je 58,5% v obveznicah, s katerimi se trguje 
na organiziranem trgu. 

Konec leta 2000 so bile naložbe v tržne vrednostne papirje za 5% 
višje kot naložbe v netržne vrednostne papirje, kar je velika 
sprememba glede na konec leta 1999, ko so naložbe v tržne 
vrednostne papirje za 75% presegale naložbe v netržne 
vrednostne papirje. 

Naložbe v delnice na organiziranem trgu so se v letu 2000 
vrednostno povišale za 24,5 milijarde SIT oziroma za 10,5%, v 
strukturi naložb pa se je njihov delež znižal za 4,5 strukturne 
točke. Naložbe v delnice na organiziranem trgu so se absolutno 
povišale pri naložbah na gospodarjenju (za 25,2%) in pri naložbah 
na posredovanju (za 12,5%), pri lastnih naložbah pa so se naložbe 
v delnice na organiziranem trgu znižale (za 10,5%). Naložbe v 
netržne delnice so v letu 2000 vrednostno porasle za dobrih 90 
milijard SIT oziroma za 54,9%, v strukturi naložb pa se je njihov 
delež povišal za 5,7 strukturne točke. K absolutnemu povečanju 
naložb v delnice, ki niso uvrščene na organizirani trg, so največ 
prispevale naložbe na posredovanju, ki so porasle za 78 milijard 
SIT oziroma za 61,7%. 

Delež obveznic, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, se je 
v letu 2000 znižal za 7 strukturnih točk, vrednostno pa so se 
naložbe v obveznice na organiziranem trgu znižale za 12,2 
milijarde SIT oziroma za 7,1%. V segmentu posredovanja so se 
izrazito znižale naložbe v obveznice, s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu, in sicer za 43 milijard SIT oziroma za 29,5%. 

strank prek bančnih pooblaščenih udeležencev je nižji kot delež 
njihovih naložb. Tako je med vsemi strankami v segmentu 
gospodarjenja 37,8% strank prek bančnih pooblaščenih 
udeležencev, med strankami na posredovanju pa je ta delež 
33,3%. 

Naložbe v obveznice, ki niso na organiziranem trgu, so se glede 
na zastopanost v skupnih naložbah povišale za 4,5 strukturne 
točke, povišale pa so se tudi absolutno, in sicer kar za 88% 
oziroma za 53,2 milijarde SIT. Naložbe v obveznice, ki niso na 
organiziranem trgu, so se najbolj povečale v segmentu lastnih 
naložb (za 183,5% oziroma za 59,5 milijarde SIT). 

3.2. Naložbe investitorjev na tujih trgih vrednostnih 
papirjev 

Zakon o deviznem poslovanju dopušča neomejeno vlaganje v 
tuje vrednostne papirje bankam in zavarovalnicam, če delajo za 
svoj račun, preostalim rezidentom pa le v nekatere prvovrstne 
tuje vrednostne papirje, v druge pa pod pogoji, ki jih določa Banka 
Slovenije. Banka Slovenije je določila, da lahko rezidenti preostale 
tuje vrednostne papirje kupujejo le prek pooblaščenega 
udeleženca, torej domače borzno posredniške družbe oziroma 
banke, ki ima dovoljenje za opravljanje storitev v zvezi z 
vrednostnimi papirji, in to le papirje, s katerimi se trguje na borzah, 
članicah mednarodnega združenja borz (FIBV), ter prek člana te 
borze. 

Agencija je do konca leta 2000 prejela obvestilo o ponujanju storitev 
v zvezi s tujimi vrednostnimi papirji za stranke od osmih bank, 
pooblaščenih za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji, 
in od šestih borzno posredniških družb. Ob koncu leta so Imele 
stranke naložbe v tuje vrednostne papirje na posredovanju pri 
petih bankah in pri treh borzno posredniških družbah. O svojih 
naložbah je poročalo osem bank in pet borzno posredniških družb. 
O naložbah v upravljanju sta poročali dve banki in ena borzno 
posredniška družba. 

Tabela 20: Naložbe na trgu vrednostnih papirjev v letih 1995-2000 

Stanje na 
dan 

Lastne naložbe Gospodarjenje Posredovanje Skupaj 

(mrd SIT) (mrd SIT) Št. strank (mrd SIT) Št. strank (mrd SIT) Št. strank 

01. 01. 1995 36,3 8,2 890 30,2 7.496 74,7 8.386 

01.01. 1996 36,7 9,1 903 31,5 4.686 77,3 5.589 

31. 12. 1997 77,7 9,9 721 199,4 48.955 287,1 49:676 

31. 12. 1998 108,9 13,1 860 416,5 63.630 538,6 64.490 

31. 12. 1999 116,9 19,2 1.356 516,9 103.436 653,0 104.792 

31. 12. 2000 230,5 21,1 1.098 572,3 103.363 823,9 104.461 

Vir: agencija 
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Tabela 21: Naložbe rezidentov prek pooblaščenih udeležencev na tujih trgih 

vrednostnih papirjev na dan 31.12. 2000 

V mio SIT Lastne naložbe Upravljanje Posredovanje Skupaj 
Delnice 2.926 88 929 3.943 
Od tega GDR SKB in BTC 1.231 0 0 1.231 
Obveznice 39.586 174 35.990 75.750 
Od tega evroobveznice RS 18.518 38 33.179 51.735 
Skupaj 42.512 263 36.918 79.693 

Vir: agencija 

Tabela 22: Naložbe rezidentov prek pooblaščenih udeležencev na tujih trgih 
vrednostnih papirjev v letih 1999-2000 

Stanje na 
dan 

Lastne 
naložbe 

Upravljanje Posredovanje Skupaj 

(mio SIT) (mio SIT) Št. strank (mio SIT) Št. strank (mio- SIT) Št. strank 
31. 12. 1999 22.797 0 0 3.178 117 25.976 117 
31. 12.2000 42.512 263 33 36.918 262 79.693 295 

Vir: agencija 

Ob koncu leta 2000 so naložbe na tujih trgih dosegle slabih 80 
milijard SIT, od tega dobrih 95% v obveznice,- preostalo pa v 
delnice. V letu 2000 je bila rast vseh naložb rezidentov na tujih 
trgih vrednostnih papirjev (za 206,8%) hitrejša od rasti števila 
strank (za 152,1%). V skupnih naložbah v vrednostne papirje, 
pridobljene v tujini, je naložb strank na posredovanju 46,3%, kar 
je bistveno več kot konec leta 1999, ko je njihov delež predstavljal 
12,2% vseh naložb. Med naložbami je bilo kar 66,5% naložb v 
vrednostne papirje domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na 
tujih trgih. Med obveznicami je bilo kar 68,3% evroobveznic 
Republike Slovenije, pri tem je bil delež evroobveznic Republike 
Slovenije med obveznicami v naložbah strank na posredovanju 
92,2%. Med delnicami je bilo dobrih 31% naložb v GDR SKB 
banke in BTC, in sicer zaradi visokega deleža GDR v svojih 
naložbah (42,1%), medtem ko v naložbah strank na posredovanju 
GDR obeh domačih izdajateljev niso bila zastopana. Skupnih 
naložb prek pooblaščenih udeležencev v vrednostne papirje, 
pridobljene v tujini, je bilo 9,7% naložb prek pooblaščenih 
udeležencev na domačem trgu vrednostnih papirjev na dan 31. 
12. 2000. Isti kazalec je konec leta 1999 znašal 4%. 

4. INVESTICIJSKI SKLADI 

4.1. Pooblaščene investicijske družbe 

V letu 2000 se je število pooblaščenih investicijskih družb 
zmanjšalo za tri, tako da je bilo konec leta 2000 na organizirani trg 
uvrščenih 43 delnic PID-ov. Pooblaščeni investicijski družbi ATENA 
DVE in ATENA TRI sta se pripojili k PID ATENA ENA, ki se je 
hkrati preimenovala v PID ATENA 1. SKLAD. PID CERTIUSI se je 
preoblikoval v redno delniško družbo CERTIUS HOLDING. 
Skupna knjigovodska vrednost sredstev PID, upoštevajoč 
neizkoriščene lastninske certifikate, je konec leta 2000 znašala 
573,5 milijarde SIT, kar je za 25,6 milijarde SIT manj oziroma za 
4,3% manj od vrednosti sredstev PID konec leta 1999. V letu 
2000 je bila dinamika zamenjave certifikatov za realno premoženje 
hitrejša kot v letu 1999, kar je posledica javnega razpisa Slovenske 
razvojne družbe. Delež neizkoriščenih lastninskih certifikatov je 
konec leta 2000 znašal 32,13% vseh sredstev, kar je bistveno 
manj kot ob koncu leta 1999 (51,15%). Prednjačile so naložbe v 
delnice (57,21%), in sicer v delnice na organiziranem trgu 
(22,44%) in v delnice izven organiziranega trga (34,77% vseh 
sredstev). V letu 2000 so se povečale naložbe v delnice na 
organiziranem trgu v primerjavi z letom prej za 24,5 milijarde SIT 
oziroma za 23,5%, naložbe v delnice izven organiziranega trga 
pa so se v istem obdobju povišale za 34,4 milijarde SIT oziroma 
za 20,8%. 
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Tabela 23: Agregatna struktura naložb sredstev PID v obdobju 1998-2000 

Vrednosti v tisoč SIT 31. 12. 1998 31. 12. 1999 31. 12. 2000 
Vrednost Delež (%) Vrednost Delež (%) Vrednost Delež (%) 

I. Denarna sredstva 598.022 0,10 336.032 0,06 493.371 0,09 
2. Terjatve 3.980.089 0,67 6.440.881 1,08 5.665.059 0,99 
3. Kratkoročni VP (skupaj) 31.310 0,01 9.870 0,00 114.466 0,02 
4. Dolgoročni VP (skupaj) 268.124.695 45,20 273.390.265 45,63 332.409.101 57,96 
4.I. Domači (skupaj) 268.124.695 45,20 273.390.265 45,63 332.409.101 57,96 
4.1.1. Obveznice (skupaj) 5.613.904 0,95 4.179.446 0,70 4.292.105 0,75 
4.1.1.1. Republike Slovenije 3.706.551 0,62 2.420.254 0,40 1.464.429 0,26 
4.1.1.2. Druge obveznice 1.907.353 0,32 1.759.191 0,29 2.827.677 0,49 
4.1.2. Delnice (skupaj) 262.510.791 44,25 269.210.820 44,93 328.116.996 57,21 
4.1.2.1. na org. trgu VP 82.949.418 13,98 104.195.860 17,39 128.701.797 22,44 
4.1.2.2. izven org. trga VP 179.561.374 30,27 165.014.960 27,54 199.415.199 34,77 
5. Drugi VP 6.900.912 1,16 8.720.870 1,46 46.536.954 8,11 
6. Depoziti v banki in DFO* 2.195.862 0,37 2.653.920 0,44 3.456.312 0,60 
7. Nepremičnine 1.122.765 0,19 1.098.463 0,18 546.989 0,10 
8. Neizkoriščeni lastninski 

certifikati 
310.270.002 52,30 306.475.956 51,15 184.289.491 32,13 

9. Skupaj 
(1+2+3+4+5+6+7+8) 

593.223.658 100,00 599.126.258 100,00 573.511.743 100,00 

10. Skupaj brez last.cert. 282.953.656 47,70 292.650.303 48,85 389.222.252 67,87 

Opomba: * druge finančne organizacije 

Vir: agencija 

Tržna kapitalizacija vseh PID je ob koncu leta 2000 pomenila 
15,1% tržne kapitalizacije celotnega organiziranega trga (z 
delnicami PID vred), to je 171,6 milijarde od skupno 1.138,4 
milijarde SIT tržne kapitalizacije. Delež tržne kapitalizacije PID v 
celotni kapitalizaciji je v letu 2000 pridobil 1,5 strukturne točke. 

Pooblaščene investicijske družbe je konec leta 2000 upravljalo 
19 družb za upravljanje (v nadaljnjem besedilu: DZU), konec leta 
1999 pa 20. V letu 2000 je upravljanje pooblaščene investicijske 

družbe AKTIVA AVANTI od družbe za upravljanje Aktiva prevzela 
družba za upravljanje Atena. Z vidika višine osnovnega kapitala 
PID v upravljanju je največji delež med družbami za upravljanje 
pripadal Nacionalni finančni družbi, ki je upravljala dve PID s 
skupaj 45,2 milijarde SIT osnovnega kapitala oziroma 13,96% 
osnovnega kapitala vseh PID. Šest največjih družb za upravljanje 
je imelo skupaj 63,92% delež. 

' 
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Tabela 24: Deleži DZU glede na osnovni kapital PID v upravljanju 

na dan 31. 12. 2000 

DZU Osnovni kapital PID (v SIT) Delež (v %) 
NFD DZU 45.195.995.900 13,96 
ATENA DZU 37.477.197.800 11,58 
TRIGLAV DZU 34.290.002.100 10,59 
KBM INFOND 33.729.924.400 10,42 
KMEČKA DZU 28.327.026.300 8,75 
KREKOVA PDZU 27.919.907.200 8,62 
LB MAKSIMA 21.664.624.300 6,69 
PROBANKA DZU 15.063.155.700 4,65 
CAP-INVEST DZU 13.359.464.500 4,13 
AVIP DZU 10.426.811.500 3,22 
DUSKRONA 8.604.204.600 2,66 
POMURSKA PDZU 8.131.117.000 2,51 
CERTIUS DZU 7.604.166.800 2,35 
ARKADA DZU 7.043.343.200 2,18 
PRIMORSKI SKLADI 6.156.900.400 1,90 
INTARA DZU 5.574.513.500 1,72 
PULSAR DZU 4.424.392.100 1,37 
VIZIJA DZU 4.407.463.200 1,36 
S URAM DZU 4.346.919.000 1,34 
SKUPAJ 323.747.129.500 100,00 

Vir: agencija 

Povprečna tržna cena, ki so jo dosegle delnice PID na 
organiziranem trgu, izračunana kot netehtana aritmetična sredina 
enotnih tečajev vseh delnic PID, uvrščenih na organizirani trg, je 
ob koncu leta 2000 znašala 46,5 SIT za delnico, ob koncu leta 
1999 pa 48,2 SIT. Pri tem ne gre zanemariti, da se je v opazovanem 
obdobju zmanjšalo število PID, s katerimi se je organizirano 
trgovalo, in da so imele PID različno strukturo naložb. 

Povprečna knjigovodska vrednost delnic PID z upoštevanimi 
lastninskimi certifikati se je od decembra 1999 do decembra 2000 
znižala za 4,9%, povprečna knjigovodska vrednost delnic PID 
brez lastninskih certifikatov pa se je v istem obdobju zvišala za 
27,3%. 

' 
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Slika S: Povprečna tržna cena delnic PID (enotni tečaj) in njihove povprečne 
knjigovodske vrednosti od marca 1999 do decembra 2000 
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Slika 6: Gibanje diskonta povprečne tržne cene glede na povprečno 

knjigovodsko vrednost delnic PID od marca 1999 do decembra 2000 
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Povprečne tržne cene, ki so jih dosegale delnice PID na 
organiziranem trgu, so v letu 2000 znašale med 24% in 27,3% 
knjigovodske vrednosti delnice z upoštevanimi certifikati, to pa je 
diskont na knjigovodsko vrednost delnice med 72,7% in 76%. 
Povprečni diskont enotnega tečaja (tržne cene) delnic PID, 
izračunan na knjigovodsko vrednost delnice brez certifikatov, je 
znašal med 61,7% in 66,2%. 

4.2. Vzajemni skladi 

Ob koncu leta 2000 je poslovalo 19 vzajemnih skladov, ki jih je 
upravljalo 11 družb za upravljanje. Število vzajemnih skladov se 
je v letu 2000 povečalo za dva zaradi ustanovitve vzajemnega 
sklada Skala in vzajemnega sklada Sova. 

Družba za upravljanje KBM Infond je ob koncu leta 2000 upravljala 
štiri vzajemne sklade, Kmečka družba za upravljanje in Abančna 
družba za upravljanje vsaka po tri vzajemne sklade, Primorski 
skladi dva vzajemna sklada, preostale družbe za upravljanje pa 

Skupna čista vrednost sredstev v vzajemnih skladih ob koncu 
leta 2000 je znašala 10,68 milijarde SIT, to je za 22,4% več kot ob 
koncu leta 1999. Največji vzajemni sklad v letu 2000 je bil Galileo, 
ki ga upravlja Kmečka družba za upravljanje. Čista vrednost 
sredstev vzajemnega sklada Galileo je bila 5,067 milijarde SIT, to 
pomeni, da je v letu 2000 pridobil le 4,7%, medtem ko se je njegova 
čista vrednost sredstev v letu 1999 povečala kar za 144%. Tržni 
delež sklada Galileo je ob koncu leta 2000 znašal 47,4%, kar je 
za osem strukturnih točk manj kot ob koncu leta 1999. Čista 
vrednost sredstev vzajemnega sklada Rastko je ob koncu leta 
2000 znašala 1,6 milijarde SIT, kar je za 761,5 milijonov SIT več 
kot ob koncu leta 1999, s čimer se je tržni delež vzajemnega 
sklada Rastko povečal za 5,3 strukturne točke. 

po en vzajemni sklad. Ob koncu leta 2000 je imela Kmečka družba 
za upravljanje 64% delež, kar je za 2,2 strukturne točke manj kot 
ob koncu leta 1999. 

Tabela 25: Čista vrednost sredstev vzajemnih skladov ob koncu 1999 in 2000 

Vzajemni sklad 31.12.1999 (v SIT) 31.12. 2000 (v SIT) Sprememba (v %) 
Galileo 4.838.513.948 5.066.884.186 4,72 
Rastko 862.298.451 1.623.821.741 88,31 
Alfa 184.891.672 567.359.799 206,86 
Vipek 527.258.529 481.617.845 -8,66 
LBM Piramida 461.734.499 458.637.687 -0,67 
Polžek 426.275.956 367.492.054 -13,79 
Skala 0 311.826.442 _ 
Zajček 336.385.306 308.399.824 -8,32 
Hrast 242.472.693 301.284.866 24,26 
Pika 233.912.090 230.074.075 -1,64 
Modra kombinacija 183.252.764 219.773.166 19,93 
Živa 113.498.050 192.824.497 69,89 
KD Bond 72.278.480 145.430.662 101,21 
Triglav Renta 13.003.969 113.167.775 770,26 
Dolenjski vzajemni sklad 95.099.594 91.816.347 -3,45 
SPD 34.073.211 83.555.920 145,22 
Delniški 53.425.435 65.101.041 21,85 
Miha 46.865.738 49.069.473 4,70 
Sova 0 949.777 _ 
Skupaj 8.725.240.386 10.679.087.177 22,39 

Vir: agencija 
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Tabela 26: Deleži posameznih DZU pri upravljanju vzajemnih skladov na dan 

31.12. 2000, merjeno po obsegu čiste vrednosti sredstev v upravljanju 

DZU Vrednost (v SIT) Deleži (v %) 
Kmečka DZU 6.836.136.590 64,01 
Abančna DZU 676.841.655 6,34 
Probanka DZU 567.359.799 5,31 
KBM Infond 499.011.299 4,67 
AVIP DZU 481.617.845 4,51 
LB Maksima 458.637.687 4,29 
Primorski skladi 422.898.572 3,96 
Krekova družba 311.826.442 2,92 
Ilirika DZU 219.773.166 2,06 
Triglav DZU 113.167.775 1,06 
Vizija DZU 91.816.347 0,86 
Skupaj 10.679.087.177 100,00 

Vir: agencija 

Med največjimi naložbami vzajemnih skladov prevladujejo naložbe 
v delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev.Teh je bilo ob koncu leta 2000 za 8,4 milijarde SIT oziroma 
78,4% vseh naložb. Obveznic (brez obveznic Republike Slovenije) 
je bilo za 953,2 milijona SIT (8,9% vseh naložb), obveznic 
Republike Slovenije za 353,7 milijona SIT (3,29% vseh naložb) in 

kratkoročnih vrednostnih papirjev Banke Slovenije za 359,4 
milijona SIT (3,35% vseh naložb). V letu 2000 so se naložbe v 
delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, glede na leto 
1999 povečale za 1,8 milijarde SIT, to je kar 94% skupnega 
prirasta naložb v vzajemne sklade v letu 2000. V letu 2000 so se 
med naložbami vzajemnih skladov pojavili tudi tuji vrednostni papirji. 

Tabela 27: Agregatna struktura naložb vzajemnih skladov v obdobju 1997-2000 

Vrednost v tisoč SIT 

31.12.1997 31.12.1998 31. 12. 1999 31. 12. 2000 

Vrednost Delež 
(v %) Vrednost Delež 

(v %) Vrednost Delež 
(v %) Vrednost Delež 

(v %) 
1. Denarna sredstva 85.529 3,04 97.634 2,15 223.252 2,53 133.830 1,25 
2. Terjatve 23.987 0,85 97.351 2,15 110.664 1,25 76.090 0,71 
3. Kratkoročni VP (skupaj) 176 444 6,26 35.611 0,79 410.493 4,65 359.413 3,35 
4. Dolgoročni VP (skupaj) 2.349.413 83,39 3.978.767 87,77 7.980.244 90,46 9.974.038 92,83 
4.1. Domači (skupaj) 2.349413 83,39 3.978.767 87,77 7.980.244 90,46 9.781 992 91,04 
4.1.1. Obveznice (skupaj) 640.793 22,74 767.036 16,92 1.067.790 12,10 1.306 889 12,16 
4.1.1.1. Republike Slovenije 198.484 7,04 331.145 7,30 365.174 4,14 353.687 3,29 
4.1.1.2. Druge obveznice 442.309 15,70 435.891 9,62 702.616 7,96 953.203 8,87 
4.1.2. Delnice (skupaj) 1 708.620 60,64 3.211.731 70,85 6912.454 78,36 8.475.104 78,88 
4.1.2.1. na org. trgu VP 1.534 095 54,45 3.013.425 66,47 6.614.922 74,99 8.424.155 78,41 
4.1.2.2. izven org. trga VP 174.525 6,19 198.307 4,37 297.532 3,37 50.950 0,47 
4.2. Tuji (skupaj) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 192.046 1,79 
4.2.1. Obveznice (skupaj) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
42.2. Delnice (skupaj) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 192 046 1,79 
5. Drugi VP 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
6. Depoziti v banki in DFO 182.105 6,46 323.969 7,15 96.900 1,10 20.0.791 . 1,87 
7. Skupaj (1+2+3+4+5+6) 2.817.478 100,00 4.533.333 100,00 8 821.553 100,00 10 744.162 100,00 

Vir: agencija 
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Število vlagateljev v vzajemne sklade se je do konca leta 2000 
povečalo na 11.986, to je za 3.173 oziroma 36% več kot leto 
poprej. V prvih treh vzajemnih skladih po številu vlagateljev je kar 

82,6% vseh vlagateljev, kar pomeni, da je njihova koncentracija 
zelo visoka. 

Slika 7: Gibanje števila vlagateljev v vzajemne sklade od decembra 1997 
do decembra 2000 
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Vir: agencija 

Nominalna donosnost vzajemnih skladov v letu 2000, merjena 
kot sprememba vrednosti enote premoženja (VEP), se je gibala 
med -1,57% in 24,24%, tehtano povprečje tako merjenih 
nominalnih donosnosti pa je znašalo 4,01%. Le trije vzajemni 
skladi niso presegli tehtane povprečne donosnosti vseh vzajemnih 
skladov. Ti so ob koncu leta 2000 imeli kar 63,5% delež. Pri 
izračunu tehtane povprečne donosnosti oziroma spremembe VEP 
je bil kot utež upoštevan delež čiste vrednosti sredstev 
posameznega sklada v čisti vrednosti sredstev vseh skladov 
(novi vzajemni sklad Sova zaradi kratkega obdobja delovanja ni 

bil upoštevan). V primerjavi z letnim povečanjem SBI (0,1%) se je 
VEP vzajemnih skladov povprečno povečala precej bolj. V letu 
1999 je tehtana povprečna nominalna donosnost vzajemnih 
skladov znašala 19,36%, to je bilo za 13,5 odstotne točke nad 
letno donosnostjo SBI. Pri primerjavi nominalne tehtane donosnosti 
vzajemnih skladov z gibanjem indeksa SBI je treba upoštevati, 
da indeks SBI zanemarja dividendno donosnost delnic, ki so vanj 
vključene, da so delnice, vključene v SBI, le del vrednostnih 
papirjev, ki jih imajo med naložbami vzajemni skladi, in da ne SBI 
ne VEP ne upoštevata stroškov posameznega vlagatelja. 
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Slika 8: Porast vrednosti enote premoženja vzajemnih skladov 
od 31. 12. 1999 do 31. 12. 2000 

Vir: agencija 

Slika 9: Spremembe indeksov SBI, BIO, PIX in tehtanega povprečja letnih 
sprememb VEP vzajemnih skladov v letu 2000 
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Vir: agencija 
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Leto 2000 je bilo z vidika pritoka novih sredstev v vzajemne 
sklade manj ugodno kot leto 1999. Neto vplačila so znašala 1,7 
milijarde SIT, kar je skoraj za pol manj kot v letu 1999. V letu 2000 

so se glede na leto 1999 vplačila v vzajemne sklade znižala za 
19,4%, izplačila pa povišala za 65%. 

Slika 10: Letni obseg vplačil in izplačil v vzajemne sklade v obdobju 1995-2000 

Vir: agencija 
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Priloga 1 

Pooblaščeni udeleženci na dan 31.12. 2000 

1 AC - borzno posredniška hiša, d. d. 

2 Argonos borzno posredniška hiša, d. o. o. 

3 Bona Fide, d. o. o. 

4 Brod na Muri, d. o. o. 

5 Celjska BPH, d. o. o. 

6 Cogito bis B.H. borzno posredovanje, d. o. o. 

7 Certius BPH, d. o. o. 

8 Dolenjska borzno posredniška hiša, d. o. o. 

9 BPD Fida, d. o. o.* 

10 B P H, d. o. o. 

11 eBROKERS, d. d. 
12 Gorenjska BPD, d. d. 

13 Ilirika BPH, d. d. 

14 IT Modra hiša, d. d. 

15 Mariborska borznoposredniška hiša, d. o. o. 

16 Medvešek Pušnik BPD, d. d. 

17 Moja delnica BPH, d. d. 

18 PM & A BPD, d. d. 

19 Perspektiva, d. d. 
20 Poteza borzno posredniška družba, d. d. 
21 Primorski finančni center Interfin, d. o. o. 

22 Publikum borzno posredovanje, d. d. 

23 Veritas B.H., d. o. o. 

24 Abanka, d. d. 

25 Bank Austria Creditanstalt, d. d. 

26 Banka Koper, d. d. 

27 Banka Vipa, d. d. 

28 Factor banka, d. d. 

29 Gorenjska banka, d. d. 

30 Nova Ljubljanska banka, d. d. 

31 Probanka, d. d. 

32 SKB banka, d. d. 

33 Slovenska zadružna kmetijska banka, d. d. 
34 Krekova banka, d. d. 

35 Savinjska BPD, d. d.** 

36 Alpoma, d. o. o.** 

Opombi: * Prenehanje članstva na borzi z 31. 12. 2000. 

** V postopku odvzema dovoljenja 
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Priloga 2 

Pregled strank in njihovih naložb prek borzno posredniških druž in bank na 

dan 31.12. 2000 

Borzno posredniške družbe 

Naložbe (v milijardah SIT) Lastne naložbe Gospodarjenje Posredovanje SKUPAJ 
Tržni vrednostni papirji 5,36 6,80 214,97 227,12 

Delnice 4,98 5,96 167,50 178,44 
Obveznice 0,38 0,84 47,47 48,69 
Kratkoročni vred. pap. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Netržni vrednostni papirji 5,88 5,86 166,20 177,94 
Delnice 5,86 5,77 155,28 166,91 
Obveznice 0,02 0,08 6,67 6,78 
Kratkoročni vred. pap. 0,00 0,00 4,25 4,25 

Kuponi vzajemnih skladov 0,04 0,03 0,09 0,16 
Denar in depoziti 0,00 1,06 1,86 2,91 
SKUPAJ .11,27 13,73 383,12 408,12 

Banke z dovoljenjem za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji 

Naložbe (v milijardah SIT) Lastne naložbe Gospodarjenje Posredovanje SKUPAJ 
Tržni vrednostni papirji 71,82 5,24 114,70 191,75 

Delnice 17,12 3,35 59,34 79,80 
Obveznice 54,70 1,89 55,36 111,94 
Kratkoročni vred. pap. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Netržni vrednostni papirji 147,38 1,92 71,36 220,66 
Delnice 37,23 1,83 49,16 88,23 
Obveznice 91,94 0,09 14,90 106,92 
Kratkoročni vred. pap. 18,21 0,00 7,30 25,51 

Kuponi vzajemnih skladov 0,00 0,06 0,07 0,13 
Denar in depoziti 0,00 0,21 3,08 3,29 
SKUPAJ 219,20 7,42 189,21 415,82 

Pooblaščeni udeleženci skupaj 

Naložbe (v milijardah SIT) Lastne naložbe Gospodarjenje Posredovanje SKUPAJ 

Tržni vrednostni papirji 77,17 12,03 329,67 418,87 
Delnice 22,09 9,31 226,84 258,24 
Obveznice 55,08 2,72 102,83 160,63 
Kratkoročni vred. pap. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Netržni vrednostni papirji 153,26 7,77 237,56 398,59 
Delnice 43,09 7,60 204,45 255,14 
Obveznice 91,96 0,17 21,57 113,70 
Kratkoročni vred. pap. 18,21 0,00 11,55 29,75 

Kuponi vzajemnih skladov 0,04 0,09 0,16 0,28 
Denar in depoziti 0,00 1,26 4,94 6,21 
SKUPAJ 230,47 21,15 572,33 823,95 

poročevalec, št. 61 114 9. julij 2001 



Borzno posredniške družbe 

Število strank Gospodarjenje Posredovanje SKUPAJ 
Fizične osebe 468 65.804 66.272 
Pravne osebe 215 3.096 3.311 
SKUPAJ 683 68.900 69.583 

Banke z dovoljenjem za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji 

Število strank Gospodarjenje Posredovanje SKUPAJ 
Fizične osebe 307 33.012 33.319 
Pravne osebe 108 1.451 1.559 
SKUPAJ 415 34.463 34.878 

Pooblaščeni udeleženci skupaj 

Število strank Gospodarjenje Posredovanje SKUPAJ 
Fizične osebe 775 98.816 99.591 
Pravne osebe 323 4.547 4.870 
SKUPAJ 1.098 103.363 104.461 

Vir: agencija 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: 

Naslov:  

Telefon:. 

Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka:. 

NAROČAM  

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



* 

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 630 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) 47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.I. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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