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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 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku
na dodano vrednost.

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

5022924
21881677
01100-8450000512

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno
pisno informacijo posameznim naročnikom.
Uredništvo Poročevalca
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Poročilo je sprejel svet fundacije na 3. seji dne 16. aprila 2003.
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Direktor FIHO
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ZADEVA: Posredovanje Poročila o delu in finančnem
poslovanju FIHO v letu 2002

V vednost:
predsednik sveta FIHO, Janko Kušar

Na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi Fundacije za
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POROČILO
O DELU IN FINANČNEM POSLOVANJU FIHO V LETU 2002

Zaključilo se je petletno delovanje Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v Republiki Sloveniji - njeno pionirsko obdobje. Odločitev države Slovenije, da
ustanovi FIHO ima dvojen namen: po eni strani gre za zelo jasno namembnost sredstev, ki
prispevajo k večji socialni varnosti ogroženih posameznikov in skupin prebivalstva, ki v
okviru sistema socialne varnosti, ki ga izvaja Republika Slovenija, ne morejo v celoti ali
delno zadovoljiti svojih posebnih potreb, po drugi strani pa se s temi sredstvi krepyo trajne
in splošno koristne aktivnosti civilno družbenih dejavnikov • invalidskih in humanitarnih
organizacij, kot subjektov v doseganju ciljev pravne in socialne države.
Skozi konkretno delovanje FIHO so se v dosedanjem petletnem obdobju izoblikovala
načela za financiranje in merila za dodelitev sredstev fundacije. Pri njenem delovanju so
bile v oporo tako strateške usmeritve Republike Slovenije na področju varstva invalidov ter
standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov na področju invalidskega, s tem pa
tudi socialnega varstva. Zakon o socialnem varstvu je opredelil temeljne značilnosti za
tri vrste organizacij, ki se Jinancirajo oz. sofinancirajo iz sredstev FIHO: invalidske,
samopomoč ne in dobrodelne organizacije. Konec leta 2002 je bil sprejet zakon o invalidskih
organizacijah, zakon o humanitarnih organizacijah pa je še vedno v jazi nastajanja. Prav
tako se šele v letu 2003 zaključuje "evalvacijska raziskava" invalidskih in humanitarnih
organizacij, ki so se v letu 2000 financirale iz sredstev FIHO.
Glede na osnovno poslanstvo fundacije, da razporeja sredstva za financiranje oziroma
sojinanciranje delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij po določenih namenih, je
pomemben javni razpis, ki omocjoča zainteresiranim organizacijam, da kandidirajo s
Jinančno ovrednotenimi letnimi delovnimi programi na predpisanih obrazcih za sredstva
fundacije v naslednjem letu. Razporeditev sredstev poteka skladno z akti FIHO.
V poročilu je predstavljeno delovanje sveta FIHO. komisij in nadzornega odbora v letu
2002. predstavljeni so denarni viri za financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih
organizacij, pregled porabe sredstev FIHO za obdobje 1998 do 2002, prikazana so
razporejena sredstva invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2002 in 2003
in pregled izvajanja posebnih socialnih programov invalidskih organizacij, socialnih
programov humanitarnih organizacij ter sklepne ugotovitve in predlogi.
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Svet Fundacije za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

V skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije Je Državni zbor Republike Slovenije konec leta 1997
sprejel Odlok o ustanovitvt FIHO v katerem je določil, da fundacijo upravlja 27 članski svet (14 iz vrst invalidskih
organizacij. 11 iz vrst humanitarnih orc/anizacij in 2 na podlagi sklepa Vlade RS). Pristojnosti sveta podrobneje določajo
pravila fundacije.
Pomembnejše naloge sveta so:
- sprejem aktov FIHO
- sprejem Letnega programa dela. finančnega načrta, zaključnega računa in poročila o delu
- določanje meril in pogojev za uporabo sredstev FIHO za posamezne namene
- imenovanje komisij ter nadzornega odbora
- odločanje o razporejanju sredstev FIHO na posamezne uporabnike
- upravljanje s premoženjem FIHO
- imenovanje direktorja FIHO.
Svet Je imel v letu 2002 5 rednih ter eno izredno sejo. na katerih Je skupno obravnaval 26 točk dnevnega reda. Udeležba
na sejah je bila v povprečju 70 %. Svet Je na sejah obravnaval naslediija pomembnejša gradiva:
1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju
Loterije Slovenije
Svet Je 14. Januaifa 2002 sklical izredno sejo. na kateri Je obravnaval predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o lastninskem preoblikovattju Loterije Slovenije, ki ga Je pripravil poslanec Državnega zbora in član sveta FIHO
mag. Janez Urobnič. Predlagatelj Je želel s pobudo za spremembo zakona spremeniti število in sestavo članov sveta FIHO.
Namesto članov sveta, ki predstavljajo tiste invalidske in humanitarne organizacije, ki so istočasno tudi uporabniki
sredstev FIHO. naj bi svet sestavljali ugledni strokovnjaki in Javni delavci, ki bi neodvisno v skladu s sprejetimi merili
odločali o razporejanju sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam.
Člani sveta so pobudo mag. Janeza Drobnica zavrnili kot neutemeljeno. Ob tem so sprejeli tudi sklep, s katerim so
pozvali Vlado Republike Slovenije in Državni zbor. da se v čimkrajšem času sprejme zakon o invalidskih organizacijah in
zakon o humanitarnih organizacijah. Poslance mag. Janez Drobnič pobudo za spremembo zakona ni vložil v proceduro
Državnemu zboru.
2. Računovodsko poročilo za poslovno leto 2001 ■ sprejem bilance stanja FIHO.
Računovodsko poročilo za leto 2001 je bilo pripravljeno v skladu z zakonom o računovodstvu in pravilnikom o finančnem
poslovanju FIHO. Svet Je sprejel računovodsko poročilo - bilanco staiija za leto 2001 v naslednji višini:
- prihodki
2.905.777.161,98 sit
- odhodki
2.369.135.374.89 sil
- presežek prihodkov nas odliodki
536.641.787.09 sit
,
Presežek prihodkov je svet namenil za tekoče financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2002.
3. Razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2002
Na [X)dlagi Javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije u letu 2002. ki je bil dne 12. oktobra 2001 objavljen v
Uradnem listu RS. so invalidske In humanitarne organizacije vložile zahtevke za financiranje njihovih dejavnosti v letu
2002. Na razpis seje prijavilo 21 invalldslcih organizacij in 41 humanitarnih organizacij.
Svet Je za leto 2002 v finančnem načrtu Invalidskim organizacijam namenil 2.140.320.000 sit in humanitarnim
organizacijam 713.440.IH)0 sit. Pristojni komisiji za ocenjevanje In pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO sta
pripravili predlog razporeditve sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2002. Svet Je na seji dne
25. februarja 2002 predlog obeh komisij sprejel.
Ker Je bil v osmih mesecih leta 2002 priliv sredstev FIHO iz naslova koncesijskih dajatev dosežen v višini 93 %
sprejetega finančnega načrta za leto 2002. Je svet na seji dne 23. septembra 2002 sprejel rebalans finančnega nočna
fundacfle za leto 2002 v skupni višini 185.000.000 sit. Na podlagi sprejetega rebalansa so znašala razpoložljiim
sredstva Invalidskim organizacijam za leto 2002 2.235.320.000 sit in humanitarnim organizacijam 803.440.000 sil
(podrobnejši pregled i>oslopka priprave predlogov za raz/x>reditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim
organizacijam Je prikazan u nadaljevanju poročila.
4. Poročilo o delu in finančnem poslovar\iu FIHO v letu 2001
Na [xxllagi Odloka o ustanovitvi III lO In pravil fundacije Je fundacija dolžna predložiti poročilo o delu In finančnem
poslovanju v preteklem letu Državnemu zboru RS. Ministrstvu za delo. družino in socialne zadeve ter Uradu Vlade RS za
invalide in bolnike.
Svet Je poročilo, ki ga Je pripravil direktor fundacije obravnaval In sprejel na seji dne 14. maja 2002. Odlx>r za delo.
družino, socialno politiko In Invalide Državnega zbora Je poročilo obravnaval v mesecu septembru in ga brez pripomb sprejel.
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5. Poročilo delovne skupine o pregledu porabe sredstev FIHO na RKS
Zaradi upravičenega suma, da vodstvo RKS za leto 2001 ni porabilo odobrenih sredstev FIHO za namene, za katere so
Jim bila odobrena, je 3 članska delovna skupina, ki jo je imenovala komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za
razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam v mesecu marcu 2002 na sedežu RKS pregledala porabo
sredstev fundacije in ugotovila, da za leto 2001 območnim združenjem RK niso bila nakazana sredstva v višini
3'!.000.000 sit. Ta sredstva je vodstvo RKS nakazalo območnim zdmženjem šele naknadno, konec mesecu marca 2002.
ko je bilo seznanjeno, da bo o porabi odobrenih sredstev FIHO razpravljal in odločal svet fundacije.
Svet Je na seji dne 14. maja 2002 obravnaval ugotovitve delovne skupine o nenamenski porabi sredstev FIHO v vodstvu
liliS in sprejel sklep, s katerim je zadolžil novo vodstvo RKS. da takoj uvede ločeno knjigovodsko evidenco prejetih in
porabljenih sredstev fundacije, iz katerih lx> razvidna poralxi sredstev za izvedene socialne programe na republiški in
lokalni ravni ter poraba sredstev za delovanje in naložbe.
Vodstvo RKS je v mesecu juniju 2002 svetu posredovalo podrobno poročilo o izvedenih ukrepih za transparentno
spremljanje /lorabe sredstev fundacije iz katerega je bilo razvidno, da so u celoti realizirali sklep sveta.
6. Poročilo o pregledu izitajanja socialnih programov in porabe sredstev FIHO v invalidskih
in humanitarnih organizacijah v letu 2001
Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam
sla obiskali tiste invalidske in humanitarne organizacije, ki so v letu 2001 prejele sredstva FIHO in pregledali ali so
organizacije porabile sredstva za namene, za katere so Jim bila odobrena. Komisija, ki je pregledala porabo sredstev v
invalidskih organizacijah je ugotovila, da so bila sredstva porabljena v skladu s sprejetimi sklepi sveta. Ob tem pa so
člani komisije ugotovili, da gre pri izvajanju posebnih socialnih programov za precejšnjo raznolikost med posameznimi
invalidskimi organizacijami. Te organizacije bi morale bolj podrobno in natančno opredeliti posebne socialne programe, ki
se izvajajo na državni ravni In lokalni ravni Dopolnili bi bilo potrebno obrazec FIIIO 1 (vloga za pridobitev sredstev FIHO
invalidskih organizacij) in obrazec FIIIO 2 (poročilo o delu in porabi sredstev invalidskih organizacij).
Komisija, ki je pregledala delovanje In porabo sredstev FIHO v tistih humanitarnih organizacijah, ki so u letu 2001 prejele
od fundacije več kot 10.000.000 sit je ugotovila, da so bila sredstva porabljena v skladu s sklepi sveta. Pri nekaterih
organizacijah pa je komisija ugotovila, da zveze društev nimajo neposrednega nadzora nad poraljo sredstev fundacije na
lokalni ravni, zato je te organizacije pozvala, naj uvedejo stalni nadzor nad porabo sredstev tistih društev, ki delujejo tudi
na lokalni ravni.
7. Finančni načrt FIHO za leto 2003 in sklep o izvedbi javnega razpisa
za razporeditev sredstev fundacije v letu 2003.
Izravna osnova za sprejem finančnega načrta FIHO Je določena v Odloku o ustanovitvi fundacije ter pravilniku o merilih
in pogojih za uporabo sredstev fundacije. V pravilniku je določeno razmerje sredstev za delovanje invalidskih in
humanitarnih organizacij v razmerju 75 : 25. za delovanje fundacije pa je možno porabiti do 2% razpoložljivih sredstev
fundacije v tekočem letu.
Direktor FIIIO je na podlagi ocene prilivov koncesijskih dajatev od iger na srečo, dividend in neporabljenih ■ prenesenih
sredstev FIIIO iz leta 2002 pripravil predlog finančnega načria za leto 2003 v naslednji višini:
a) planirani prihodki v letu 2003
- koncesijske dajatve Loterije Slovenije d.d.
- koncesijske dajatve Športne loterije
- koncesijske flajatvc od posebni iger na .vato
dividende Loterije Slovenije, d.d.
obresti na vezana sredstva
- prenos nerazporejenih sredstev iz leta 2002
SKUPAJ razpoložljiva sredstva za leto 2003

2.464.000.000 sil
190.000.000 sit
150.000.000 sit
300.000.000 sit
25.000.000 sit
423.000.000 sit
3.552.000.000 sit

Na podlagi sprejetega Jlnančnega načrta Je svet FIHO dne 27. septembra 2002 u Uradnem listu RS objavil Javni razpis za
razporeditev sredstev fundacije intxilidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2003.
8. Razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2003
V razpisanem rokuje vložilo pisne zahtevke za Jlnanclrari/e dejavnosti Iz sredstev fundacije 25 Invalidskih organizacij
(4 več kol v letu 2002) ter 58 humanitarnih organizacij (8 več kot v letu 2002).
Pristojni komisiji sta do konca novembru 2002 pripravili usklajene predloge za razporeditev sredstev tem organizacijam
in jih posredovale v odločitev svetu. S vetje prvič t> svojem petletnem mandatu uspel sprejeti sklep o razporeditvi sredstev
Invalidskim in humanitarnim organizacijam do konca tekočega leta zalo ni bilo potrebno sprejemati sklepa o začasnem
financiranju invalidskih in humanitarnih organizacij v prvih mesecih leta 2003.
Podrobnejše poročilo o Izvedenih postopkih za razporeditev sredstev FIHO v letu 2003 Je prikazano v nadaljevanju
poročila.

8

8. julij 2003

9. Druge pomembnejše naloge, kijih je svet obravnaval v letu 2002
- Svet FIHO se je seznanil s predlogom Zakona o invalidskih organizacijah, kije hil pripravljen za tretje branje t:
Državnem zboru ter amandmajih na zakon, ki so ga v Državni zbor vložite nekatere nevladne organizacije. Svet je
podprl besedilo zakona, ki ga je pripravila Vlada RS. ob tem pa je sprejel tudi sklep, da se vladi posreduje pisna
pobuda za takojšnjo pripravo Zakona o humanitarnih organizacijah.
- Svet seje seznanil z rezultati poslovanja loterije Slovenije d.d. v letu 2001 in se strinjal z ugotovitvami Nadzornega
sveta Isitenje Slovenije d.d.. da je navedena delniška družba v letu 2001 poslovala uspešno in s tem pripomogla,
daje fundacija lahko v celoti realizirala obveznosti, kt so bde sprejete s Jinančnim načrtom FIHO za leto 2001.
Svet je na treh sejah obravnaval informacijo o poteku evalvacijske raziskave invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovih programov, ki jih je v letu 2002 sofinancirala fundacija. Informacijo o vseh treh fazah raziskave Je
za snet pripravila delovna skupina za spremljanje izvajanja evalvacijske raziskave, ki jo je svet imenoval z
namenom, da spremlja potek raziskave in bdi nad tem. da bo raziskava izvedena v skladu s sprejeto pogodbo med
fundacijo ter Inštitutom za družbene vede.
- Na predlog komisije za pripravo aktov FIIIO je svet sprejel dopobijen obrazec FIHO 3 in FIHO 4 (poročilo o realizaciji
finančno ovrednotenega letnega delovnega programa invalidskih in humanitarnih organizacij iz sredstev FIHO za
letu 20031.
DELOVANJE KOMISIJ IN NADZORNEGA ODBORA FIHO
V skladu s pravili FIHO Je svet v začetku svojega mandata imenoval tri stalne komisije ter nadzorni odbor in sicer:
7 člansko komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam,
v kateri je bilo 6 članov sveta iz vrst invalidskih organizacij ter en predstavnik vlade.
- 7 člansko komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizaci
Jam. v kateri Je btlo 7 članov 15 iz vrst dobrodelnih organizacij in 2 iz vrst samopomočnlh organizacij).
- 9 člansko komisijo za pripravo aktov FIHO (5 članov iz vrst invalidskih organizacij. 3 člani iz vrst humanitarnih
organizacij ter I predstavnik vlade).
- 3 članski nadzorni odbor (predstavnik invalidskih, dobrodelnih in samopomočnih orgunizacij).
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim
organizacijam ie Imela v letu 2002 IT) sej. Na sejah je pripravljala predloge za razporeditev sredstev FIHO invalidskim
organizacijam za leto 2002 in leto 2003 ter mesečno ruzporejalu odobrena sredstva za izvajanje posebnih socialnih
programov, delovanje In naložbe. V skladu s six>Jimi pooblastili Je obiskala vse Invalidske organizacije In preverjala ali so
sredstva fundacije porabljena za namene, za katere so bila odobrena.
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim
organizacijam Je Imela v letu 2002 12 sej. na katerih Je izvajala po vsebini enake naloge kot invalidska komisija.
Komisija za pripravo aktov je imela v letu 2002 2 seji, na katerih Je obravnavala do/iolnjen obrazec FIHO 3 in FIHO
4 ter olja obrazca posredovala v sprejem svetu FIHO.
Nadzorni odbor FIHO je imel v letu 2002 3 seje. na katerih je obravnaval:
- računovodsko poročilo za leto 2001. Ugotovil je. daje bilo poročilo pripravljeno v skladu z zakonskimi predpisi in da
pri porabi sredstev fundacije ni prišlo do nikakršnih nepravilnosti (razen v primeru RKS). zato je predlagal, da svet
poročilu sprejme v predloženi vsebini.
Poročilo o delu In Jlnančnem poslovanju FIHO u letu 2002. Nadzorni odbor na vsebino poročila ni imel pripomb, zato
Je svetu predlagal, da poročilo sprejme.
- Nadzorni odbor je. obravnaval dva ugovora Invalidskih organizacij i/i 12 ugovorov humanitarnih organizacij na
zapisnik o odpiranju vlog za dodelitev sredstev JundaciJe invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2002
(rt 2003. Nadzorni odbor Je ugovoru ene invalidske organizacije ugodiL ostale ugovore pa zavrnil kot neutemeljene
(rt potrdil sklepe obeh komisij.
Delovna skupina za spremljanje Izvajanja evalvacijske raziskave Izvajanja posebnih socialnih programov invalidskih
organizacij In socialnih programov humanitarnih organizacij v letu 2000 /ki Jo Je svet Imenoval v letu 2001). je bila zelo
aktivna tudi v letu 2002. Na treh sejahJe obravnavala delovna gradiva evalvacijske raziskave, ki Jih Je /x>sredoval Institut
/ji druzlvne i «'dr pri FDV in se do njihove vsebine kritično opredeljevala. Zu vsako od izdelanih faz ruziskuveje delovna
skupina pri/jiavila izčrpno poročilo Iri ga posredovala L' obravnavo svetu.
Ker Je Inštitut za družbene vede do konca leta 2002 izdelal pnx> verzijo poročila o izvedeni raziskavi, bodo končni
rezultati raziskavi• znani i> letu 2003.

8. julij 2003
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Denarni viri za financiranje dejavnosti invalidskih
in humanitarnih organizacij v letu 2002

Državni zbor RS je ustanovil FIHO z namenom, da financira oz. sofinancira:
izvajanje posebnih socialnih progmmov. delovanje in naložb invalidskih organizacij.
izvajanje socialnih jmigramoi', delovanje in naložb humanitarnih organizacij (dobrodelne in samopomočne organizacije]
7. Zakonom o igrah na srečo je država določila vire sredstev, hi jih fundacija pridobiva za izvajanje svojih nalog. Ti viri so
koncesijske dajatve za prirejanje klasičnih iger na srečo, kijih izvajata iMerija Slovenije d.d. in Športna loterija, posebne
igre na srečo, ki jih organizirajo igralnice ter občasno prirejanje iger na srečo (srečolovi. tombole..itd.). V zakonu je določena
višina koncesijske dajatve za posamezno igro na srečo, prav tako pa je v zakonu določeno kolikšen odstotek koncesijske
dajatve rui posamezne igre na srečo prejme 'FIHO in koliko Fundacija za jinanciranje športnih organizacij.
V letu 2002 je FIHO prejel:
od plačil koncesijskih dajatev za prirejanje klasičnih iger na srečo
aj Uiterije Slovenije d.d.
bi Športne loterije
od plačil koncesijskih dajatev oti posebnih iger na srečo
od plačil dajatev za občasno prirejanje iger na srečo
prihodki od dividend iMtcriie Slovenije
SKUPAJ

2.974.217.501.43 sit.
168.311.378.38 sit
135,105.183.22 sit
/
Z39.990.808.48 sit
3.517.633.931,11 sit

prihodki od obresti

51.181.290.52 sit

SKUPAJ VSI PRIHODKI

3.568.815.222.03 sit

V primerjavi z letom 2001 so v letu 2002 prihodki fundacije ;x»asf/i za 32 %. Fundacija je prejela od Loterije Slovenije d.d.
91 % sredstev, oti ostalih prirediteljev iger na srečo pa le 9 % sredstev. Delež sredstev Loterije Slovenije se je v primerjavi
z letom 2001 povečal od 80 na 91 %.

poročevalec, št. 53
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Razporejena sredstva invalidskim in humanitarnim
organizacijam v obdobju 1998 - 2002

V mesecu Januarju 2003 se Je končal petletni mandat svetu FIHO. kije na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju
Loterije Sloix>nije in odloka o ustanovitvi FIHO opravil pionirsko delo pri vzpostavitvi novega sistema financiranja
dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij v RS.
Medtem, ko je svel v letu 1998 še razporejal sredstva fundacije na podlagi starega pravilnika o razporejanju loterijskih
sredstev, je v začetku leta 1999 sprejel pravilnik o merilih In pogojih za uporabo sredstev fundacije, v katerem je določil
razmerja med sredstvi, ki so namenjena invalidskim in humanitarnim organizacijam, podrobno pa je določil pogoje in
merila za pridobitev sredstev FIHO. K pravilniku Je dal soglasje Državni zbor RS.
V obdobju od leta 1998 do leta 2002 so bila invalidskim in humanitarnim organizacijam razporejena sredstva FIHO v
nasledri/i višini:
Tabela I:
Realizirana sredstva invalidskim in humanitarnim organizacijam v obdobju 1998 - 2002
leto

Invalidske
organizacije

%

Humanitarne
organizacije

%

S k up aj

%

1998
1999
2000
2001
2002

1.500.733.810
1.507.655.295
1.525.222.968
1.734.830.245
2.214.666.820

100
100.5
102
116
132

172.626.279
525.839.202
529.478.911
588.946.496
800.163.995

100
305
307
341
463

1.673.360.089
2.033.494.497
2.054.701.870
2.323.776.741
3.014.830.815

100
121
123
138
180

Za preteklo petletno obdobje je značilno, da so v prvih treh letih sredstva FIHO zaostajala za inflacijo in se realno
zmanjšetKila. Zaradi spremenjenega razmerja so se sredstva humanitarnim organizacijam imvečevala hitreje kot
invalidskim organizacijam. V letih 2001 in 2002 pa beležimo precejšen porast sredstev FIHO na račun večjega dohodka
od koncesijskih dajatev lx>terije Slovenije d.d.
Tabela II:
Število invalidskih in humanitarnih organizacij v obdobju 1998 ■ 2002
leto

Št. tnvalidskili organizacij

Št. Humanitarnih organizacij

Skupaj

1998
1999
2000
2001
2002

14
16
20
21
22

3i_
28
31
35
40

45
44
51
56
62

~~

~

j

i/, tabele Je razvidno, da s e Je od leta 1998 število invalidskih organizacij, ki so prejemala sredstva FIHO povečalo za 8. v
skupini humanitarnih organizacij pa za 9. Število novih organizacij, ki se Jinancirajo iz sredstev FIHO se vsako leto
Ijovečuje. res pa Je. da Je med humanitarnimi organizacijami večje število kandidatk za sredstva fundacije, ki ne
izpolnjujejo razpisanih pogojev, zato so njihove vloge zaflnanclranje zavrnjene.
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Razporejena sredstva invalidskim in
humanitarnim organizacijam v letu 2002 in 2003

Ker je svet na seji rine 25. februarja 2002 razporedil sredstva invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2002 in
na seji dne 19. decembra 2002 za lelo 2003. je u tem poglavju predstavljeno delovanje komisij, nadzornega odbora in
sveta pri pripravi predloga in odločanje o dodelitvi sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam za dve leti
V letu 2002 je bilo na podlagi sklepa sneta Invalidskim organizacijam na voljo 2.235.320.000 sit in humanitarnim
organizacijam 803.440.000 sit, skupno 3.038.760.000 sil.
Na podlagi Javnega razpisa, kiJe bil dne 12. oktobra 2001 objavljen v Uradnem listi RS. seJe na razpis prijavilo 22 invalid
skih organizacij (3 organizacije manj kot v letu 2001) ter 49 humanitarnih organizacij (8 več kol v letu 2001).
Pristojni komisiji sta v skladu s pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije na seji dne 14. novemljra
2001 odprli prispele vloge in ugotovili, da naslednje organizacije ne izpolnjujejo razpisanih pogojev:
- TNT Slovenije. Društvo za izenačevanje pravic Piran
- Zavod za razvoj paliattvne oskrbe Ljubljana
- Društvo Tvoj telefon Ljubljana
- Društvo Barka Zbllje pri Medvodah.

•

V skladu s 15. členom pravilnika so bile tem organizacijam vloge vrnjene z obrazložitvijo razlogov za zavrnitev TNT
Slovenije ■ Društvo za izenačevanje pravic Piran se Je na zavrnitev vloge pritožilo na nadzorni odbor FIHO. vendar je
nadzorni odbor njihov ugovor zavrnil kot neutemeljen (n potrdil sklep pristojne komisije.
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam Je ob pregledu
vlog ugotovila, da je 16 invalidskih organizacij posredovalo nepopolne vloge, zato jih je v skladu z določili pravilnika
pozvala, da Jih v roku 10 dni dojx>lnljo. Društvo Skupina G1AS Slovenije Iz Domžal svoje vloge ni dopolnilo, zato jo je
komisija izločila iz nadaljnje obravnave in Jo društvu vrnila.
Na sejah u mesecu januarju in februarju je komisija vsebinsko pregledovala in ocenjevala prispele vloge 21 invalidskih
organizacij kot določa 9. In 10. člen pravilnika. Komisija Je še posebej ugotavljala:
- kako se invalidske organizacfle s six>jtmi ix>sebrximl socialnimi programi odzivajo na specifične socialne potrebe
članstva:
- ali invalidske organizacije s programi zagotavljajo svojim članom storitve, ki so niijno potrebne, država pa jih ne
izvaja skozi sistem Javnih služb:
- ali so posebni sociaIni programi primerljivi s pravicami, ki Jih invalidom zagotavljajo zakoni s področja varstva
Invalidov:
- ali posebni socialni programi članom zagotavljajo možnost izbire:
- v kakšni višini se dejavnost Invalidskih organizacij financira Iz drugih virov:
- kako se izenačuje socialni položaj Invalidov do drugih skupin prebivalstva.
Pri pregledu posebnih socialnih programov Je komisija ugotovila, da je poimenovanje nekaterih programov presplošno
In ne odraža dejanske vsebine posebnih socialnih programov. Invalidskim organizacijam Je predlagala, da programe
uskladijo oz. poimenujejo i> skladu z njihovo vsebino, ker bo tako zagotovljena večja preglednost, kar Je pomembno tudi
za vrednotenje posameznega socialnega programa. Komisija Je Izločila tiste programe, ki ne sodijo u skupino posebnih
socialnih programov.
Večina invalidskih organizacij Je vlogi za dodelitev sredstev FIHO predložila Jlnančno ovrednotene posebne socialne
programe na državni In lokalni ravni, saj le ti tvorijo celoto. Iz katere Je razvidna aktivnost organizacije, njene prioritete,
pa tudi viri Jlnanciranja.
Po temeljiti proučitvi Jlnančno ovrednotenih posebnih socialnih programov, delovanja in naložb, Je komisija za svet FIHO
pripravila predlog razdelitve sredstev invalidskim organizacijam in pri tem predlagala, da se naslednjim štirim
organizacijam glede na leto 2001. sredstva za njihovo delovanje povečajo za 50 96:
- Y7ID Društvo za teorijo In kulturo hendikepa za dodatno financiranje programa osebne asistence invalidom
- Društvu invalidski forum in Združenju invalidov FORUM Slovenije za aktivnosti, ki so povezane z novimi programi,
ki so v junkciji promocije ter izvajanja politike Invalidskega mršiva v Sloveniji:
Društvu Sklad Silva za tzvajanje specifičnih programov za odrasle osebe s jmsebnimi potrebami.
Komisija za ocerijevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam Je i> mesecu
decembru 2001 pričela z vsebinsko obravnavo 45 vlog humanitarnih organizacij, ki so izpolnjevale pravno formalne
pogoje za pridobitev sredstev FIHO u Ittu 2002. V sfcladu z določili 62. člena zakona o socialnem varstvu Je komisija
25 humanitarnih organizacij razvrstila v skupino "dobrodelne organizacije" in 20 organizacij u skupino "samopomočnih
organizacij".
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Po proučitvi zahtevkov za financiranje dejavnosti humanitarnih organizacij u letu 2002 (za socialne programe, delovanje
in naložbe), je komisija ugotovila, da so te organizacije vložile za 3.5 krat več zahtevkov kot je za leto 2002 na voljo
razpoložljivih sredstev.
Komisija Je v nadaljevanju vsebinske obravnave na 4 sejah proučila prijavljene socialne programe in zahtevke humani
tarnih organizacij za financiranje njihovih dejavnosti in naložb. Na podlagi 9. in 10. člena pravilnika Je komisija
ugotovila, da naslednje humanitarne organizacije ne izpolnjujejo vsebinskih pogojev za pridobitev sredstev FIHO:
- Društvo svetovalcev zaupni telefon Samarijan Ljubljana (socialni programi ki Jih izvaja navedeno društvo niso v
seznamu socialnih dejavnosti, ki se financirajo iz sredstev FIHO. Njihovo dejavnost financira Ministrstvo za delo.
družino in socialne zadeve, Republiški zavod za zaposlovanje. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
različni donatorji).
Društvo SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja (socialni programi, ki Jih izvaja društvo niso v seznamu
socialnih dejavnosti, ki se Jinanctrcijo iz sredstev FIHO. Njihovo dejavnost financira Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve. Republiški zavod za zaposlovanje. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in različni
donatorji).
- Humanitarno društvo ADRA Slovenija ( društvo izvaja enake programe kot Slovenska Karitas. RKS in Zveza
upokojencev Slovenije, kijihJlnancira FIHO).
- Mir sreče ■ Slovensko društvo za medsebojno pomoč (društvo izvaja enake programe kot društva Šent, Ozara in
Altra, ki jih financira FIHO).
- Zveza HOBIS ■ Zveza humanitarnih organizacij bolnikov in bolnikov Invalidov (društvo nI organizirano v skladu z
12. členom pravilnika, zato ne izpolnjuje pogojev za pridobitev sredstev FIHO).
Pri pregledu i/i ocenjevanju socialnih programov Je komisija izločila nekatere programe dobrodelnih organizacij (n samopo
močnih organizacij, ki po svoji vsebini niso socialni programi alt pa se na podlagi pravilnika ne morejo financirati iz sredstev FIHO (izdelava zdravstvenega registra članstva, izdelava različnih proizvodov, planiranje in zagotavljanje zdravega
potomstva, zdravstvena rehabilitacija, genetska analiza dejavnikov tveganja za koronama srčna obolenja, odkrivanje
prisotnosti protiteles v lavi. zdraviliško zdravljenje, poizvedovalna dejavnost, programi s področja zaščite in reševanja
ljudi, krvodajalske akcije. Itd.). Komisija Je programe za najbolj ogrožene skupine občanov (starejši občani, socialno
ogroženi brezdomci in osebe brez zdravstvenega zavarovanja), ki se pojavljajo pri različnih organizacijah (RKS, Karitas.
Slovenska filantropija, Zveza upokojencev Slovenije) finančno ovrednotila le pri RKS in Karitasu.
Glede na to, da so zahtevki za financiranje dejavnosti dobrodelnih organizacij In samopomočnlh organizacij 3.5 krat
presegli razpoložljiva sredstva za leto 2002. Je komisija v skladu z 10. členom pravilnika, socialne programe teh
organizacij glede na vsebino in njihov pomen za posamezne uporabnike storitev razvrstila v tri skupine:
v I. skupino Je razvrstila socialne programe, ki so v funkciji ohranjevanje zdravja uporabnikov storitev, pomoči živeli
z boleznijo in zagotavljanja tistih storitev, ki so v funkciji neodvisnega življenja;
- d II. skupino Je komisija razvrstila programe, ki so v funkciji preventivnega delovanja društita, izobraževanja ter
informalivno-založnlške dejavnosti;
v III. skupino je komisija razvrstila programe, ki so v funkciji medsebojnega druženja, športno rekreativne in
kulturne dejavnosti
Razvrščene programe Je komisija finančno ovrednotila tako. da je I. skupno programov ocenila s 100 %, II. s 73 % in II s
30 % od zaprošenih sredstev za posamezne programe. Zaradi velike razlike med zaprošenimi sredstvi in razpoložljivimi
viri Je komisija sprejela dodatni kriterij, po katerem se posameznim organizacijam lahko dodeli za izvajanje njihovih
socialnih programov enak znesek, kot so ga prejele iz sredstev FIHO v letu 2001 oz. praviloma do 40 % več sredstev, kot
so bili ocenjeni njihovi socialni programi v letu 2001.
Komisija Je na podlagi razvrstitve (n vrednotenja socialnih programov obeh skupin organizacij odločila, da naj bo struk
turni delež razpoložljivih sredstev za dobrodelne organizacije 68,5 % in za samopomočne organizacije 31.5 % (enako kot
v letu 2001). Komisija se Je tudi odločila, da se za financiranje socialnih programov nameni 70 % razpoložljivih sredstev,
za delovanje 25 % in naložbe 5 % sredstev. Pri naložbah so bili upoštevani le tisti zahtevki za nakup najnujnejše opreme,
k t so bili dokumentirani s priloženimi predračuni Zahtevke, ki niso Imeli predračunov Je komisija zavrnila.
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Svet,le na seji dne 25. februarja 2002 obravnaval predlog obeh komisij in sprejel sklep, da se invalidskim, dobrodelnim
in samopomočnim organizacijam za leto 2002 razporedijo razpoložljiva sredstva FIHO u naslednji višini:
Tabela 3: Pregled razporejenih sredstev za programe, delovanje in naložbe invalidskih organizacij v letu 2002
ORGANIZACIJA

1 Zveza društev slepih
tri slabovidnih Sloivriije
2 Zveza dništev gluhih
In naglušnih Steni/p
3 Društvo disirofikoo Sbvenjje
4 Zveza paraplegikov Slovenije
5 Zdntženjc multiple skleroze
Slovenije
6 Sožitje ■ Zveza dništev za
pomoč dtišmio prizadetim
Slovenije
7 Zveza delovnih invaliilov
Slovenije
8 Zveza društev za cerebralno
paralizo SONČEK Slovenije
9 Zveza društev invalidov rofn
Slovenije
10 Zveza društev vojnih Invalidov
11 Zveza za spon
invalidov Slovenije
12 Dništw laringektomiranih
Slovenije
13 Zveza invalklskih društev
1LC0
14 Društvo bolnikov in inualidoi'
z ank. spand. I)ASS
15 Društvo invalidski/onim
Slovenije
16 Zdnižen/e invulitlov
FORUM Slovenije
17 Zveza dništev mob. slov.
v nem. vojsko
18 Dnišlto paralitikov Slovenije
19 Sklad SILVA
20 Društvo študenta' invaliflov
Slovenije

REALIZACIJA
PROGRAMOV
v I. 2002

REAUZACUA
DEIJOVANJA
v L 2002

REAUZACUA
NALOŽB
v L 2002

REALIZACIJA
(programi,
delovanje
in naložbeI

126.552.434,00 sil

06.686.097,00 sit

■; 59,100.000.00 sil

282.338.531.00 sit

110.266.464.00 sit
95.880.000.00 sil
86.998.791.00 sir

102.117.403.00 sit
43.212.571.00 sil
54.979.488.00 sil

58.900.000.00 sit
58.000.000.00 sil
97.868.790.00 si I

Ml.283.867.00 sil
197.092.579.00 sil
239.847.069.00 sil

64.409.390.00 sit

20.992.217.00 sit

52.000.000.00 sit

137.401.607.00sil

111.714.904,00 sil

90.400.000.00 sir

28.126.957,00 sil

230.241.861.00 sir

151.686.730.00 sit

58.937.170.00 sit

49.588.665.00 sil

260.212.565.00 sil

48.263.577.00 sil

48.829.019.00 sil

49.500.000.00 sil

146.592.596.00 sil

37.445.599.00 sil
47.598.674.00 sil

28.324.216.00 sit
33.016.701.00 sit

14.800.100.00 sil
2l.812.958.00si/

80.569.915.00sU
102.428.333,00 sil

57.537.765.00 sil

20.723.500.00 sit

10.900.000,00 sit

89.l97.265.00sit

16.209.633.00 sil

3.302.656.00 sir

3.566.656,00 sil

23.078.945.00 sil

16.175.202.00 sil

5.391.732.00 sit

3.698.179.00 sit

25.265.113.00 sil

16.723.487.00 sit

14.920.895.00 sil

15.540.180.00 sit

47.184.562.00 sit

/

13.200.000.00 sir

/

13.200.000.00 sil

/

J3.200.000,00 sil

1.190.000.00 sil
702.900,00 sil
3.300.000,00 sil

1.510.000.00 sil
3.429.100.00 sil
/

/
8.000.000.00 sil
/

2.700.000.00 sil
12.132.000.00 sil
3.300.000.00 sit

13.200.000.00 sil

11.200.000,00 sil

4.800.000.00 sil

10.000.000.00 sit

26.000.000.00 sil

21 ttlD-društvo za teorijo
in kulturo hendikepa

6.930.1X10.00 sil

2.970.000.00 sil

/

9.000.000.00 sil

vmiA m (75%)

1.500.000,00 sil

/

/

1.500.000.00 sil

1.012.321.550,00 sil

660.942.765,00 sir

541.402.485,00 sit

2.214.666.800,00 sir

SKUPAJ:
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Tabela 4: Pregled razporejenih sredstev za programe, delovanje in naložbe humanitarnih organizacij v letu 2002
•REALIZACIJA
PROGRAMOV
IN DELOV,
v letu 2002

REALIZACIJA
NALOŽB
t) letu 2002

REALIZACIJA
(programu
delovanje
in naložbe)

1 Zveza slovenskih dništev
za boj proti raku .

10.200.000,00 sil

i

10.200.000,00 sit

2 GRSpriPZ Slovenije

48.840.000.00 sii

!

48.840.000.00 sil

3 Rdeči križ Slovenije

143.895.000.00 sit

3.000.000.00 sil

146.895.000.00 sil

ORGANIZACIJA

DOBRODELNE ORGAN IZAC1JE

4 Društvo za zdravje srca in ožilja
5 PARADOKS - Sioi>. drušlr«
za pomoč v duševni stiski

3.600.00,00 sii

3.600.000,00 sil

4.870.000,00 sit

2.000.000.00 sil

6.870.000,01) sil

59.500.000.00 sii

3.500.000,00 sii

63.000.000,00 sil

5.950.000.00 sii

2.000.000.00 sii

7.950.000,00 sil

8 Sbvensko društvo za duševno
zdravje ŠENT

54.600.000,00 sii

4.000.000,00 sil

S8.600.000,00 sit

9 Slovensko društvo HOSPIC

25.775.000.00 sit

1.225.000,00 sil

27.000.000.00 sit

10 Društvo za nenasilno
komunikacijo

5.600.000.00 sii

/

5.600.000,00 sii

11 ALTRA - odbor za novosti
v duševnem zdravju

8.700.000,00 sil

3.500.000,00 sil

J2.200.000.00 sit

101.300.000,00 sit

2.000.000,00 sit

103.300.000,00 sit

13 Gerontološko društvo Slovenije

1.400.000,00 sit

/

4.400.000,00 sit

14 Druš. za pomoč osebam
z govornimi motnjami V. MAZ1

1.500.000,00 sil

311.000,00 sit

4.811.0(X),00 sil

15 Slovenska F1LANTROIVA
Zdntženje za promocijo
prostovoljstva

4.400.000.00 sli

2.689.000.00 sH

7.089.000.00 sil

16 Dništvo projekt ČLOVEK

7.455.000,00 sit

745.000.00 sit

8.200.000.00 sit

17 UP Društvo za pomoč zasvojencem
in njihovim svojcem

7.500.000.00 sil

/

7.500.000.00 sit

18 USICEF

2,500.000.00 sil

/

2.500.000.00 sit

19 EUROPA DONNA

2.200.000,00 sit

2.200.000.00 sii

20 Zdnii. za soc. geronfoL
in gerantog. Slovenije

2,500.000,00 sil

2.500.000.00 sil

6 OZARA - Nacionalno združenje
za kakovosi življenja
7 Eiungeličanslca hurn org.
EHO PODPORNICA

12 Slovenska KARITAS

SKUPAJ:
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508.285.000,00 sil

15

24.970.000,00 sil

533.255.000.00 sii

poročevalec, št. 53

ORGANIZACIJA

REALIZACIJA
PROGRAMOV
IN DELOV,
v letu 2002

REALIZACIJA
NALOŽB
v letu 2002

6.7(X).000.00 sit

i!

REALIZACIJA
(programi.
delovanje
in naložlx-l

ORGAN IZACUE 7A SAMOPOMOČ
21 Društio srčnih bolnikov
s spodbujeiialnikom

6.700.000.00 sii
*

22 Društvo pljučnih bolnikov
Slovenije

16.200.000.00 sit

23 Društvo psoriatikov Slovenije

16.200.000.00 sit

8.750.000.00 si t

/
/

24 Društvo za jeniklelonurijo
PKU Slovenije

4.040.000.00 sit

/

4.040.000.00 sit

25 TREPETLIKA - društvo bolnikov
s parklnsonizmom in drugimi
ekstrapiram. motnjami

5.160.000.00 sil

300.000.00 sit

8.160.000,00 sii

25.300.000.00 sit

1.200.000.00 sit

26.500.000.00 sit

6.080.000.00 sil

/

6.080.000.00 sit

9. i 00.000.00 sil

/

9.100.000,00 sit

29 Zvem društev ledvičnih bolnikov
Slovenije

25.800.000.00 sil

5.144.000.00 sil

30.944.000.00 sit

30 Društvo onkoloških bolnikov
Slovenije

16.260.000.00 sit

/

16.260.000.00 sil

31 Slovensko društvo za celiakijo

J1.000.000.00 sit

/

11.000.000.00 sil

32 Zveza društev upokojenim
Slovenije

24.700.000.00 sit

/

24.700.000.00 sit

5.000.000.00 sil

1.300.000.00 sit

6.300.000.00 sil

34 Društvo hemofilikov Slovenije

24.600.000.00 sit

1.100.000.00 sit

25.700.000.00 sil

35 Zveza društev diabetikov
Slovenije

37.000.tm.00 sit

2.555.000.00 sit

39.555.000.00 sit

36 Društvo na srcu operiranih
bolnkov Slovenije

3.600.000.00 sit

/

3.600.000,00 sil

37 Združenje bolnikov
s cerebrovaskulamimi boleznimi

12.370.000.00 sit

500.000.00 sit

12.870.000.00 sil

38 Slovensko društvo TRANSPLANT

7.900.000.00 sil

1.300.000.00 sil

9.200.000,00 sit

39 Društvo VEZI

3.200.000.00 sit

/

3.200.000.00 sit

750.000.00 sil

/

750.000.00 sil

SKUPAJ:

253.510.000,00 si i

13.399.000,00 sit

266.909.000,00 sil

SKUPAJ:

761.795.000,00 si t

38.369.000,00 sir

800.164.000,00 sii

26 Zveza koronarnih društev
In klubov Slovenije
27 Društvo bolnikov s krvnimi
boleznimi
28 Društuo Uga proii epilepsiji

33 Zvem društev bolnikov
Z osteoporozo

40 Društvo VIZIJA PZS (25%)

8.750.000,00 sit

\ *
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V sprejetem finančnem načrtu za dodelitev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2003 je
bilo skupno namenjeno 3.481.000.000 sit, oil teya zneska za invalidske organizacije 2.611.000.000 sil in humanitarne
organizacije 870.000.000 sit.
Svet je v skladu s 13. in 11. členom pravilnika sprejel sklep o javnem razpisu 7xi razporeditev sredstev FIHO v letu 2003.
ki je bil dne 27. septembra 2002 objavljen v Uradnem listu RS.
Na javni razpis se Je prijavilo 25 Invalidskih organizacij 13 več kot v letu 2002) In 56 humanitarnih organizacij (7 več kot
v letu 2002)
Obe komisiji sta na sejati dne 20. oktobru 2002 odprli prispele vloge. Komisija za ocenjevanje In pripravo predlogov za
razporeditev sredstev invalidskim organizacijam Je ugotovila:
- da je 13 invalidskih organizacij /msredovalo /mpolne vloge z zahtevno dokumentacijo.
- da je O organizacij posredovalo nepopolne vloge, zato jih je komisija pozvala, da jih dopolnijo u roku. kije določen
v pravilniku.
- da naslednje invalidske organizacije ne izpolnjujejo razpisanih pogojev:
a) Društvo malih ljudi Slovenije
bi Društvo gluhih in naglušnih občin Slovenske konjiče. Zreče, Vitanje
c) Zvezdica - Društvo slepih In slabovidnih otrok Slovenije, njihovih staršev in prijateljev.
Komisija Je njihove vloge vrnila z obrazložitvijo razlogov, zaradi katerih organizacije ne izpolnjujejo razpisanih pogojev.
Vse tri organizacije so se na zapisnik o zavrnitvi njihove vloge pritožile na nadzorni odbor FIHO. Nadzorni odbor je
ugovor Društva malih ljudi Slovenije upošteval kot upravičenega, ker Je društvo strokovni službi FIHO takoj posredovalo
manjkajočo dokumentacijo. Ugovor Društva gluhih in naglušnih in Društva Zvezdica pa je zavrnil kot neutemeljen in
potrdil sklep komisije, ki je njuno vlogo zavrnila.
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam Je ugotovila:
- da Je vseh 56 vlog za dodelitev sredstev FIHO prispelo v razpisanem roku.
- da tri humanitarne organizacije, ki so izfx>lnjevale razpisne pogoje niso posredovale popolne vloge, zato so bile pisno
pozvane, da posrediijejo manjkajočo dokumentacijo. Organizacije so dokumentacijo posredovale v zahtevanem roku,
- da razpisanih pogojev niso izpolnjevale naslednje organizacije:
1. Društvo žarek upanja Ljubljana.
2. Društvo družinski center Retanija Ljubljana,
3. Društvo Obzorje Piran,
4. Društvo SOS telefon za ženske In otroke, žrtve nasilja Ljubljana,
5. Društvo varnega zavetja Kočevje.
6. Društvo za motopedagogiko in psihomotoriko Ljubljana.
7. Društvo Harku Zbilje pri MediKKlah
8. Ilumanltamo društvo Center za neodvisno življenje Novo mesto
9. Ilumana - Združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje Radovljica
I O. TNT Slovenija ■ Društvo za izenačevanje pravic Piran
I I. Ptica - Društvo za mlade Zasavje, Hrastnik,
12. Zavod Janeza Smrekarja Ljubljana
13. (Jstanoua Malt vitez. Fundacija za pomoč otmkom. ozdravelim od raka Ljubljana,
14. Ustanova 1'hndacija za fiomoč otrokom • lesenice
15. AIDS fundacija Roben Ljubljana
16. Humanitarno društvo za pomoč in nego Katarina Ljubljana Črnuče
17. Jamarska Zveza Slovenije.
Komisija Je izdelala zapisnik o odpiranju vlog in ga v predpisanem roku posredovala vsem organizacijam, ki so vložile
zahtevke za pridobitev sredstev FIHO v letu 2003. 17 organizacijam, ki niso izpolnjevale razpisanih pogojev, so bile
njihove vloge vrrijene z obrazložitvijo razlogov za zavrnitev. Ugovor na zavrnitev vloge Je nadzornemu odboru /Msredovalo
12 organizacij.
Nadzorni odbor je o ugovorih na zapisnik odločal na dveh sejah in vse ugovore zavrnil kot neutemeljene. Sklepi
nadzornega odbora s podrobno obrazložitvijo razlogov za zavrnitev ugovorov so bili posredovani vsem organizacijam.
V mesecu novembru 2002 sta obe komisiji pričeli z vsebinsko obravnavo prispelih vlog. Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev F1IIO invalidskim organizacijam je ugotovila, da so invalidske organizacije zaprosile
za M % več sredstev od dejansko rnz;>olr)žj/ii>ih za leto 2003. Se posebej so se povečali zahtevki za sofinanciranje naložb.
Komisija so Je odločila, da prednostno upošteva nedokončane naložbe v objekte za izvajanje posebnih socialnih
programov, v njihovo opremo In v naložbe za vzdrževanje obstoječih objektov. "
Komisija Je ugotovila, da je dopolnjen obrazec FIHO I, s katerim so se morale invalidske organizacije prijaviti na javni
razpis za leto 20O3 upošteval potrebo po še vetji preglednosti glede na dosežen nivo socialnih pravic uporabnikov storitev
v teh organizacijah in različnih virov financiranja. IYi pripravi predlogov za dodelitev sredstev FIHO Je komisija upoštevata
tudi ugotovitve, do katerih Je prišla ob obiskih Invalidskih organizacij v letu 2002, ko je pregledala, kako se v praksi
izvajajo dejavnosti, ki se financirajo iz sredstev fundacije.
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Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev F1HO humanitarnim organizacijam je po proučitvi
finančnih zahtevkov teh organizacij ugotovila, da so njihovi zahtevki za 2.5 krat presegli raz/Mložljiva sredstva. V skladu
z zakonom o socialnem varstvu in akti FlliOJe komisije 20 humanitarnih organizacij razvrstila v skupino dobrodelnih
organizacij in 17 organizacij i> skupino samopomočnih organizacij.
Komtsijaje v nadaljevanju vsebinske obravnave vlog dobrodelnih iri samopomočnih organizacij v skladu z 9. in 10. členom
pravilnika proučila prijavljene socialne programe in po enakem postopku kol za lelo 2002 pripravila konkretne predloge
za razporeditev sredstev Jiindacije i> letu 2003.
Svet je na seji dne 19. decembra 2002 obravnaval predlog obeh komisij in sprejel sklep, da se invalidskim, dobrodelnim
in samopomočnim organizacijam e letu 2003 razporedijo sredstva fundacije v naslednji višini.
Tabela 5: Pregled razporejenih sredstev za programe, delovanje in naložbe invalidskih organizacij v letu 2003
DE1X)VAH.JE

PROGRAMI

NALOŽBE

(programi,
delovanje
in naložbe)

1 Zveza društev slepili in
slabovidnih Slovenije

111354.705.00 sit

147.601.990.00 sit

69.200.000.00 sil

328.156.695.00 sit

2 Zveza društev gluhih in
naglušnih Slovenije

110.859.396.00 sit

135.505.889.00 sil

68.100.000.00 sit

314.465.285.00 sit

3 Dništvo distrofikov Slovenije

48.287.382.00 sil

113.060.000,00 sil

67.700.000.00 sil

229.047.382.00 sil

4 Zveza paraplegikov Sloivnije

63.769.277.00 sit

100.925.526.00 sil

746.000.000.00 sil

310.694.803,m sit

5 Združenje multiple skleroze Slovenije

25.437.277.00 sit

73.628.587M sil

38.100.000.00 sit

137.165.864.a)sil

6 Sožitje ■ Zveza društev m pomoč
duševno prizadetim Slovenije

93.275.000.00 sit

I41.178.288.00sit

30.796.000,00 sil

265.249.288.00 sit

7 Zveza delovnih invalidov Slovenije

66.323.724.00 sit

178.000.000.00 sit

56.920.000.00 sit

301.243.724.00 sit

8 Zveza dništev za cerebmlno paralizo
SONČEK Slovenije

51.147.340.00 sit

61.480.069.00 sit

55.000.000.00 sit

167.627.409.00 sit

9 Zvera društeu inmlirtoi' uo/n Stouenjjc

34.959.338.00 sit

41.333.645.00 sil

38.479.412.00 sit

II4.772.395,00 sil

10 Zvera društev vojnih inmlidon

40.303.000.00 sil

53.210.832.00 nit

J4.300.000.00 sil

107,»13,832,00 sit

11 Zveza za šport invalidov Slovenije

22.79Smi)0slt

68.028.977.00 sit

30.700.000.00 sil

121.524.827,00 sit

12 Društvo taringekiomimnlh Sloveni/e

4.872.000.00 sil

17.762.254.00 sil

6.100.000.1X1 sit

28.734.254.00 sit

13 Zveza Invalidskih društev ILCO

9.029.621,00 sil

15.988.022.00 sit

3.200.000.00 sil

28.517.643.00 sil

15.762.672.00 sit

20.944.809.00 sit

12.000.000.00 sil

48.707.481.00 sit

15 Društvo invalitlski/onim Slovenije

7.656.000.00 sit

/

/

7.656.000.00 sit

16 Združenje invalidov FORUM Slovenjjc

7.656.000.00 sit

/

/

7.656.000.00 sit

17 Zveza dništev mobiliziranih Slovenca'
v nemško vojsko

1.836.000.00 sit

1.296.000.00 si!

/

3.J32.000.00sil

18 Drušliv paralitikov Slovenije

3.405.904.00 sit

1.387.214.<X) sil

12.000.000.00 sil

16.793.118.00 sit

/

3.829.000.00 sil

/

,3.82.9.000,00 sit

3.710.000.00 sit

14.850.000.00 sil

9.900.000.00 sit

28.460.000.00 sil

21 YflMruštvn za teorijo iii kulturo henrlikepa 8.498.160.00 sii

2.895.840.00 sit

/

J 1.484.000.00 sil

22 Društvo malih ljudi Slovenije

/

1.000.000.00 sit

./

1.000.000.00 Sil

23 Druituo VIZIJA PZS

/

1.160.000.00 sit

/

1.160.000.00 sil

INVALIDSKA ORGANIZACIJA

14 Društvo bolnikov in invalidov
z ankibzirajočim spondilitisom DASS

19 Sklad SILVA
20 Dnjituo Študentov invalitlov Slovenije

SKUPAJ:
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730.938.646,00 sil 1.193.155.942,00 sil
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658.793.412,00 sit 2.384.890.000,00 sil

8. julij 2003

Tabela 3: Pregled razporejenih sredstev za programe, delovanje in naložbe humanitarnih organizacij v letu 2003
HUMANITARNA ORGANIZACIJA

NALOŽBE

(programi
delovanje
in naložbe)

DELOVANJE

PROGRAMI

2.000.000.00 sit

8.000.000.00 sit

2 GRS pri PZ Sloivnije

10.400.000.00 sil

41.600.000.00 sit

2.600.000.00 sit

54.600.000.00 sir

3 Rdeči križ Slovenije

31.000.000.00 sil

124.000.000.00 sil

7.700.000,00 sit

J62.700.000.00 sil

4 Drušlw> za zdravje srca in ožilja

900.000.00 sit

3.000.000.00 sit

5 PARADOKS • Stensko društvo
za pomoč v duševni stiski

1.000.000.00 sil

4.100.000.00 sit

260.000.00 sil

5.630.000.00 sil

6 OZARA Nacionalno združenje
za kakotml življenja

13.800.000.00 sil

55.200.000.00 sit

3.450.000.00 sil

72.450.000.00 sil

/

2.000.000.00 sit

8 Sloi<ensko zdivženje
za duševno zdravje ŠE.\'T

12.000.000.00 sil

48.000.000.00 sir

3.000.000.00 sit

63.000.000.00 sil

9 Slovensko društvo HOSPIC

5.400.000.00 sil

21.700.000.00 sit

1.300.000.00 sit

28.400.000.00 sil

10 Društvo za nenasilno komunikacijo

1.200.000.00 sit

4.800.000.00 sil

300.000.00 sil

6.300.000,00 sil

11 ALTRA - odbor za noiusli
u duševnem zdravju

1.800.000.00 sit

7.400.000.00 sil

450.000.00 sit

9.650.000.00 sit

24.000.000.00 si i

96.000.000.00 sil

6.000.000.00 sit

126.000.000.00 sit

13 Grroruoioškv društvo Slovenije

950.000.00 sil

3.800.000.00 sU

250.000.00 sit

5.000.000.00 sit

14 Dmštvo za pomoč osebam
z govornimi motnjami VILKO MAZJ

950.000.00 sit

3.800.000.00 sit

250.000.00 sil

5.000.000.00 sil

t

1000.000.00HU

/

1.000.000.00 sil

16 Društvo pntfekl ČLOVEK

l.600.000.00 sil

6.400.000.00 sit

400.000.00 sit

8.400.000,00 sit

17 UP Društ.za pom.zasvojenccm
In iijihovim svojcem

2.000.000.00 sil

6.000.000.00 sit

/

8.000.000.00 sil

18 UNICEF

750.000.00 sil

2.250.000.00 sil

/ .

3.000.000.00 sit

19 EVROPA DONNA

750.000,00 sit

2.250.000,00 sil

/

3.000.000.00 sil

1.000.000.00 sil

4.000.000,00 sil

250.000.00 sil

5.250.000.00 sil

11 J.500.000,00 sil

445.30 000.00 sil

26.210.000,00 sil

583.010.000.00 sil

DOBRODELNE ORGANIZACIJE
i Zveza slovenskih dništev
za boj proti raku

7 Zveza prijateljev mladine Slovenije

12 Slovenska KARITAS

15 Humanitarno društvo ADRA

20 Združenje za socialno gerontologijo
in gerantogqiiko
SKUPAJ:
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10.000.000.00 si i

3.900.000.00 si i

2.000.000.00 sil
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DELOVANJE

PROGRAMI

NALOŽBE

(programi,
delovanje
in naložbe)

000.000.00 sil

7.100.000.00 sit

365.000.00 sit

8.465.000.00 sit

3.500.000.00 sit

15.000.000.00 sil

500.000.00 sil

19.000.000.00 sil

700.000.00 s it

2.800.000.00 sit

150.000.00 sit

3.650.000.00 sit

24 Društvo zafenikleionurjjo PKU Slovenije

1.000.000.00 sit

4.300.000.00 sit

/

5.300.000,00 sit

25 TREPETLIKA - dtuštvo bolnikov
s parkirisonizmom in drugimi
ekstra/iiram motnjami

1.000.000,00 sit

6.000.000.00 sit

250.000.00 sit

7.350.000.00 sit

26 Zveza koronarnih društev
tn klubov Slovenije

5.400.000.00 sit

22.800.000.00 sil

1.300.000.00 sil

29.500.000.00 sit

27 Dnjštuo bolnikov s krvnimi boleznimi

1.400.000.00 sit

5.500.000.00 sit

100.000,00 sit

7.000.000.00 sit

/

1.000.000.00 sit

/

1.000.000,00 sit

29 Zveza društev ledvičnih
bolnikov Slovenije

5.500.000.00 sil

23.200.000.00 sil

1.400.000.00 sit

30.100.000.00 sir

30 Dništvo onkoloških Ijolnikov Sloi<enijc

3.200.000.00 sit

14.800.000.00 sit

800.000.00 sil

18.800.000.00 sit

31 Slovensko dntštvo TRANSP1ANT

1.700.000.00 sil

7.800.000.00 sil

400.000.00 sil

9.900.000,00 sit

32 Zveza društev upokojencev Slovenije

5.300.000.00 sit

21.300.000.00 sit

1.200.000.00 sil

27.800.000.00 sil

33 Zveza društev bolnikov z osleoporozo

1.000.000,00 sil

6.000.000.00 sil

250.000.00 sit

7.250.000.00 sit

34 Društvo hemoJUikov Sbvenlje

5.400.000.00 sit

23.200.000.00 sit

1.000.000.00 sil

29.600.000.00 sit

10.700.000.00 sil

42.000.000.00 sit

2.000.000,00 sit

54.700.000.00 sit

850.000.000.00 sit

3.400.000.00 sil

150.000.00 sit

4.400.000.00 sit

3.300.000.00 sil

10.000.000.00 sit

SKUPAJ:

51.050.000,00 sit

216.200.000,00 sit

9.865.000.00 sit

277.115.000,00 sit

SKUPAJ:

162.550.000,00 sit

661500.000,00 sit

36.075.000,00 sit

860.125.000,00 sn

ORGANIZACIJA

ORGANIZACIJE ZA SAMOPOMOČ
21 Društvo srčnih bolnikov
s spodbujevalnikom
22 Društvo pljučnih bolnikov Sloivnije
23 Društvo VEH Sežana

28 MIR SREČE

35 Zveza društev diabetikov Slovenije
36 Dntštvo na srcu operiranih
bolnikov Slovenije
37 Zdniženje bolnikov s
cerebrovaskulnmimi boleznimi

13.300.000.00 sit
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izvajanje posebnih socialnih programov invalidskih
n socialnih programov humanitarnih organizacij

Fundacija skladno s pravilnikom o merilih in pagojiii za uporabo sredstev FlHO financira oziroma sojinancira dejavnost
in validskih in humanitarnih organizacij.
Te organizacije morajo izpolnjevali naslednje, pogoje :
- da izvajajo programe za funkcionalno, socialno in zdravstveno ogrožene posameznike na celotnem območju države.
- da se iste dejavnosti ne izvajajo i' okviru javne službe.
da imajo izdelan Jinančno ovrednoten letni delovni program, iz katerega so razvidni posebni socialni programi in
storitve, redno delovanje organizacije in naložbe v osnovna sredstva organizacije in njihovo vzdrževanje.
da so pravočasno posredovale poročila o izvedbi programov, če so prejela sredstva za preteklo koledarsko obdobje.
Za razporeditev sredstev na posamezne organizacije so v vsebinskem pogledu pomembni 9., 10. in 11. člen pravilnika
o poc/ojih in merilih za uporabo sredstev FIHO /načela za financiranje, merila za dodelitev sredstev in prednosti pri izbiri
programov).
Tako so:
1. - invalidske organizacije prostovoljne in nepmfitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in njihovi zakoniti zastopat
Id. zaradi uveljavljanja posebnih potreb in interesov invalidov in izvajalke posebnih socialnih programov in storita\
utemeljenih na značilnosti invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni [x>ložaj invalidov:
dejavnosti invalidskih organizacij lahko zajemajo tudi posamezne sestavine dobrodelnosti in samopomoči:
2.

humanitarne organizacije so:
organizacije za samopomoč, ki jih ustanovijo posamezniki predvsem neposredno prizadeti za zagotavljanje
j.iosebnih potreb za čim bolj enakopravno vključevanje p življenje.
- dobrodelne organizacije, ki Jih ustanovijo človekoljubi zalo. da bi prispevali k reševanju socialnih stisk in težav
drugih oseb oziroma da bi ]x>magalc ljudem, katerih življenje je ogmženo.

V letu 2002 sn bile fundaciji pri razporeditvi sredstev na posamezne organizacije za sofinanciranje v oporo le določila
Zakona .r> socialnem varstvu, pravila in pravilnik FIHO. ki so okvirno določali vsebino dejavnosti posameznih organizacij,
s katerimi so presegale samo osebne interese članov in delovale v družbenem Interesu pri zagotavljanju socialne
varnosti, zmanjševanju socialnih razlik in z odzivarijem na izražene potrebe in stiske posameznika.
Izvajanje posebnih socialnih programov Invalidskih in socialnih programov humanitarnih organizacij je vpelo v delovanje
posamezne organizacije. Njeno širše delovanje kot subjekta civilne družbe se deloma podpira s sredstvi FIHO. kakor tudi
naloži>e v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje, ki služijo udejanjanju poslanstva organizacije. Na teh osnovah so
oblikovani i finančna razmerja med temi tremi skupinami organizacij, kakor tudi med sredstvi namenjenimi za izvajanje
posebnih nodalnih programov invalidskih in socialnih programov humanitarnih organizacij. Priporočeno je tudi razmerje
znotraj posamezne skupine za delovanje, za socialne programe, za dejavnost v ožjem pomenu besede ter za naložbe
oziroma njihovo vzdrževanje (za slednje največ 25%).
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I. INVALIDSKE ORGANIZACIJE
Poslanstvo invalidskih organizacij je utemeljeno na dejstvu, da so jih ustanovili neposredni uporabniki - invalidi oziroma
zakoniti zastopniki za to, da bi premagovali oziroma obvladovali svoj osebni položaj v katerem so se znašli zaradi svoji'
invalidnosti, da bi si zagotovili določene materialne In druge pravice ter enake možnosti razvili so "podporne" dejavnosti
ki jim bodo omogočile večjo kvaliteto osebnega življenja, socialno vključenost in sodelovanje v življenju skupnosti Tako
se je skozi čas izoblikovala izvajalska vloga invalidskih organizacij, ki se s posebnimi socialnimi programi vključujejo 11
realizacijo državne in družbene strategije na področju invalidskega varstva in v udejatyanje mednarodnih dokumentov,
še zlasti 1Standardnih pravil ZN za izenačevanje možnosti invalidov. Kot temeljna sestavina delovanja invalidskih organi
zacij je l okviru celovite društvene dejavnosti posamezne organizacije posebni socialni program, ki Je namenjen vse m
potencialnim uporabnikom (ne glede na članstvo v organizaciji}, utemeljen na strokovnih podlagah, glede na izrazene
posebne potrebe imsameznika zaradi invalidnosti ali ciljno skupino, ki jih ne more v celoti ali sploh ne zadovoljiti v sistemu javnih služb. Program je strokovno voden in ga v večini primerov izvajajo projesionalci in/ali prostovoljci. Program
podleže kritični strokovni presoji učinkovitosti in zadovoljstva uporabnikov.
Organizacije razvijajo še druge društvene dejavnosti, ki so namenjene vsem članom društva, s katerimi prispevajo k večji
injormiranosti članstva, usposabljanju za samopomoč in medsebojno pomoč, druženju, k kvaliteti preživljanja prostega
časa. kulturnemu In športnemu udejstvovanju in vključevanju v lokalno okolje.
S svojimi posebnimi socialnimi programi in društvenimi programi organizacije prispevajo k oblikovanju jmz.itiune družbene
klime in k ozavešcanju javnosti o sodobnih problemih in paradigmah invalidskega varstva.
Ne glede na temeljno poslanstvo In druge značilnosti invalldsklfi organizacij so med njimi razlike ne le glede na osnovno
"ovirariost" - invalidnost, izražene posebne potreix>. temix?č tudi glede rta zagotovljene pravice, na organiziranost in
številčnost članstva, tradicijo - "zgodovino", glede na programske usmeritve, vsebino programov in prioritete, spec ifične
pogoje delovanja, materialne in kadrovske možnosti
Sprotno spremljanje realizacije posameznih posebnih socialnih programov invalidskih organizacij in preverjanje namenske
uporabe sredstev F1HO se je izkazalo za pomemben instrument ne le kontrole, temveč je pris/tevalo k večji kvaliteti
programov, iz menjavi izkušenj in sodelovanju med organizacijami na lokalni ravni.
Razporeditev posebnih socialnih programov invalidskih organizacij na državno in lokalno raven jx>meni dejansko
notranjo stniktnriranost programov na nacionalne, ki se izvajajo na celotnem območju države preko lokalnih organizacij
ali neposredno za vse uporabnike in na lokalne programe, ki so različni, ker se odzivajo na lokalne potrebe, posebnosti in
možnosti.
1. ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE
- organizacija deluje na celotnem območju države In Je v letu 2002 združevala devet medobčinskih društev s
3579 člani:
- organizacija ima status društva, ki deluje i> Javnem interesu na področju socialnega varstva,prav tako ima soglasje o delovanju na področju Ministrstva za zdravje, Ministrstva za solslvo in šport in Ministrstva za Iculturu; to
pomeni, da izvaja programe ne le za svoje člane, pač pa za vse slepe in slabovidne osebe v Sloveniji:
- svoje poslanstvo ima opredeljeno v statutu kot skrb za slepo oziroma slabovidno osebo, da bi ta kljub okvari bila
usposobljena za čim bolj ki<alitetno osebno in družbeno življenje v običajnem življenjskem okolju;
- posebne potrebe slepih in slabovidnih oseb izhajajo predvsem iz njihove gibalne in komunikacijske oviranosti. brez
podpornih ukrepov in pripomočkov Je onemogočena socialna Integracija, tako komuniciranje. Izobraževanje in
zaposlovanje: nujno morajo biti sistemsko zagotovljeni določeni pripomočki oziroma rešitve:
- za preseganje gibalne oviranosti so za slepe pomembni predvsem bela palica in pes vodič, za slepe in slabovidne
pa tudi spremljevalec: prav tako Je pomembno odpravljanje različnih ovir v fizičnem okolju (prometne talne označbe,
zvočni semafor, različne možnosti zvočnih irijbmiacij in drugo):
- za preseganje komunikacijske oviranosti Je pomembno brajevo opismenjevanje, računalniško opismenjevanje,
zagotavljanje možnosti pridobivanja najrazličnejših informacij v posebnih prilagojenih oblikah in tehnikah, zagotavljanje sodobnih elektronskih pripomočkov (računalnik z brajevo vrstico, elektronska lupa. sintetizotorji govora,
progrumi povečave in drugo/:
vse pravice In programi so naravnani tako. da kompenzirajo to okvaro:
- organizacija ima več desetletno tradicijo v izvajanju posebnih socialnih programov, nekateri so poslali sestavina
državne odgovornosti, dnigl so trajna sestavina delovanja organizacije, ki o njihovo Izvajanje vldjuču/e nova
strokovna spoznanja, spet drugI st* odzivajo na spremembe potreb populacije, ki se stara in dopolnjujejo tako
Imenovano Javno skrb glede na posameznika kot celovito osebnost:
- država zagotavlja nekatere pravice na področju socialnega varstva, zdravstva in zdravstvenega zavarovanja,
informiranja, pokojninsko invalidskega zavarovanja in zaposlovanja:
- udejanjanje vseh teh pravic ne zagotuvlja vseh možnosti za čimbolj kvalitetno življeiije sle/x• osebe, njeno socialno
rehabilitacijo iti vključevanje v običajno življenjsko okolje:
- v ta namen Je organizacija v letu 2002 izvajala 36 posebnih socialnih programov na državni ravni in 23 posebnih
socialnih programov na lokalni ravni:
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a) programi na državni ravni - nacionalni programi:
• Organiziranje in Uvajanje pomoči In samopomoči slepih In slabovidnih pri premagovanju ovir (n omogočanje neodvisnega življerija
• Pomoč družini s slepim in slabovidnim otrokom z dodatnimi motnjami v telesnem in duševnem razvoju
• Pomoč družini s slepim in slabovidnim otrokom
• Pomoč slepim in slabovidnim otrokom In mladostnikom ter njihovim staršem pri vključevanju i> redne oblike vzgoje in
izobraževanja
• Organiziranje in izvajanje pomoči in samopomoči staršev slepih in slabovidnih oimk in mladostnikov - klub staršev
za samopomoč
• Delavnice za krepitev duševnega zdravja slepe in slabovidne mladine
• Socialna In emocionalna priprava mladih za življenje
• Računalniško opismenjevanje slabovidnih oseb ■ nadaljevalni tečaji
• Računalniško opismenjevanje slepili oseb ■ nadaljevalni tečaji
• Organiziratije in izvedba programov za ohranjevartje zdravja v lastnih prilagojenih objektih
• Izdelava in izposoja strokovne literature in učbenikov v zvočni tehniki
• Izdelava in izposoja strokovne literature v hrajevi pisavi
• Izdelava in izposoja strokovne literature in učbenikov i> računalniškem zapisu
• Organizacija in Izvajanje študijskih krožkov
• Izdelava in izdajanje zvočnih časopisov
• Izdelava in izdajanje časopisov v hrajevi pisavi
• Izdelava in izdajanje časopisov v povečanem tisku
• Izdelava in izdajanje časopisov v računalniškem zapisu
• Izdelava in izdajanje računalniškega časopisa
• Organiziranje,vzdrževanje in razvoj elektronskega informacijskega sistema s tehnično infrastrukturo
• Nabava in distribucija tehničnih pripomočkov za slepe In slabovidne osebe
• Zagotavljanje programske opreme za povečavo za slabouidne osebe
• Zagotavljanje programske opreme za slepe osebe s sintezo govora
• Preizkus pridobljenih sposobnosti psov vodičev in uporabnikov
• Usposabljanje slepih uporabnikov pri vzdrževanju in ohranjati/a pridobljenega znanja psov vodičev
• Organiziranje in izvedba prilagojenih športnih tekmovanj
• Izdelava in izposoja leposlovnih knjižnih del v računalniškem zapisu
• Organiziranje in izvedba tekmovanja v branju In pisanju brajeve pisave
• Organiziranje in izvedba prilagojenih šahovskih tekmovati/
• Izvajanje pomoči In samopomoči slepih in slabovidnih intelektualcev pri vključevanju v delovno in življenjsko okolje
• Pomoč pri izvedbi programa slepih in slabovidnih vernikov
• Pomoč pri izvedbi programa gledališke skupine
• Organiziiunje in izvedba kulturniškega vikenda in srečati/ z znanimi kulturnimi ustvarjalci
• Organiziranje in Izvedba drugih socialnih aktivnosti
b) na lokalni ravni :
• Prva socialna in osebna pomoč slepim in slabovidnim osebam
• Organiziranje teča/ev mobilnosti In orientacije
• Pomoč kasneje oslepelim In slabovidnim osebam
• Pomor starejšim osebam z okvaro vida
• Opismenjevanje odraslih slepih oseb v brajevl pisavi
• Računalniško oplsmet\levan)e slepih In slabovidnih oseb začetni tečaj
• Svetovanje in usposabljaje slepih in slabovidnih oseb za uporabo tehničnih pripomočkov
• Pomoč družini s slepim /slabovidnim članom z dodatnimi motnjami v telesnem ali duševnem razvoju
• Mudcnje finančne in materialne pomoči socialno ogroženim slepim/slabovidnim osebam
• Pomoč pri zaposlovanju slepih/slabovidnih oseb
• Osebna asistenca slepih/slabovidnih oseh
• Usposabljanje slepih/slabovidnih oseb za gos[wdinJstvo. samourejanje in ročna dela
• Organiziranje in usposabljanje slepili/slabovidnih oseb za življenje v bivalnih skupnostih
• Organiziranje skupine za samopomoč prt preprečevanju socialne Izključenosti
• Organiziranje skupin za sosedsko pomoč
• Organiziranje skupine za dopolnilno pomoč pri šolanju slepih/ slabovidnih otrok
• UsposaMJaitfe svojcev in drugih oseb iz okolju za življenje (rt delo s slepo/ slabovidno osebo
• Organiziranje skupine za pslhosoclalno svetovanje pri razreševanju konjllktnlh situacij
• Usposabljanje In omogočanje sodobne informacijske tehnologije
• OsveščanjeJavnosti za lažje vključevanje slepih/ slabovidnih oseh v okolje
• Organiziranje In izvedba šahovskih aktivnosti
• Organiziranje In Izvedba kulturnih aktivnosti, tečajev In radioamaterske dejavnosti
c) zelo pomembni so bili programi:
• izdelava In izposoja leposlovnih knjižnih del (n strokovne literature v vseh tehnikah (zvočni zapis, brcijev zapis,
povečan zapis lis k. računalniški zapis :
• Izdelava in Izdajanje časopisov v vseh tehnikah
• nabava in distribucija tehničnih pripomočkov za slepe In slabovidne osebe:
• različni programi za slepe In slabovidne otroke In mladostnike.
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Iz poročil je razbrati, da je bil jasno opredeljen namen posameznega progranui in cilji, tako usebina kot tudi postopki za
realizacijo ciljev, ciljna skupina in število uporabnikov programa ter izvajalci programa. Zagotovljeno je bilo strokovno
vodenje programa. Izvajalci in organizatorji programa so ugotavljali učinkovitost posameznega programa.
2. ZVEZA DRI/ŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE
- organizacya deluje na celotnem območju države In je v letu 2002 združevala 11 medobčinskih društev gluhih in
naglušnih oseb s 6.775 člani:
- organizacija ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, prav tako ima soglasje Ministrstva za šolstvo in špori ter Ministrstva za kulturo:
svoje poslanstvo ima opredeljeno i> statutu kot soustvaijarije pogojev za polno vključitev gluhih In naglušnih oseb v
življenjsko in delovno okolje in z enakimi možnostmi kot jih imajo polnočutne osebe - za njihovo socialno vključenost:
za izvirno dograjevanje družbene skrbi za invalide sluha in govora:
- gluhota je med najtežjimi invalidnostmi (nevidna!! zaradi doživljenjske ovire, ki onemogoča govorno socialno komu
nikacijo in Je izražena v trajni Izoliranosti iz slišečega okolja, pri zadovoljevanju vitalnih potreb in interesov
posameznika in njegovi samopodobi:
- brez posebnih podpomi/i ukrepov in tehničnih pripomočkov na različnih /lodmčjih družbenega življenja so stiske in
težave šc večje, glede na to. da gluhota še vedno ni obravnava primemo teži invalidnosti terja od organizacije
dodatno razvijanje programov in storitev na različnih področjih:
- gluhe osebe nimajo priznanega statusa invalida in pravice do dodatka za pomoč in postrežbo, pravice do tehničnih
prifmmočkov in invalidnin:
- organizacija ima dolgoletne izkušnje v izvajanju posebnih socialnih programov, ki zelo počasi postajajo sestavine
državne skrbi, na primer tolmači, dejansko organizacija izvaja kot izjemno tehnično usposobljena pomembne
posebne socialne programe na državni ravni in si prizadeva za zagotavljanje pravic, ki bi gluhim osebam dale
možnosti za socialno integracijo: država sofinancira le nekatere socialne programe organizacije:
- država zagotavlja gluhim le nekatere pravice na področju izobraževanja in usposabljanja, informiranju ti glavnem
kol ostalim polnočutnim državljanom: zlasti gluhi nimajo posebnih pravic na področju zdravstva:le naglušni prido
bijo tehnične pripomočke pod določenimi pogoji:
- glede na dejstvo, da imajo gluhe osebe po večini le enake pravice kot ostali državljani mora organizacija s svojimi
posebnimi socialnimi programi nadoknaditi oziroma dopolniti "državno" skrb in ustvarjati možnosti za bolj
kvalitetno življenje gluhih oseb in njihovo socialno vključevanje:
- organizacija Je v letu 2002 realizirala 28 programov na državni ravni In 77 programov na lokalni ravni:
a) programi na državni ravni - nacionalni programi:
• Tečaji znakovnega Jezika z unijlkacijo in Izdajo slovarja znakovnega Jezika
• Usposabljanje tolmačev znakovnega jezika
• Vzpostavitev in vzdrževanje mreže tolmačev znakovnega jezika
• Zagovorništvo za odrasle naglušne osebi•
• Samopomočne in terapevtske skupine odraslih naglušnih oseb
• Skupina za samopomoč uporabnikom in staršev otrok s polžkovim vsadkom
• Razvojno - eksperimentalna skupina za samopomoč oseb prizadetih s tlruUttsom
• Organiziranje in izvedba programov za ohranjevatlje zdravja u lastnih prilagojenih objektih
• Izobraževanje odraslih gluhih oseb za aktivno vključevanje v okolje
• Posvetovalnica za starše gluhih/ naglušnih otrok
• Pomoč brezposelnim gluhim/ naglušnim osebam
• Računalniško usposabljanje gluhih/ naglušnih oseb
• Pslhosocialni programi pomoči dnižinam z gluho/ naglušno ostarelo osebo oziroma posameznim ostarelim gluhim
osebam v državi
• Izobraževanje odraslih gluhih oseb na daljavo ■ izdelava 2- leaming spletne strani
• Seminar za uporabo računalniškega programa za terapijo govora
• Organiziranje in izvedba srečanj gluhih/ naglušnih oseb na državni ravni
• Usposabljanje staršev gluhih/ naglušnih otrok- seminar "reforma vzgojno izobraževalnega sistema za otroke s
posebnimi potrebami"
• Usposabljanje gluhih/ naglušnih oseb za delo u avdiovideo študiju
• Izdelava in izdaja glasila za gluhe v njim prilagojeni tehniki
• Priprava, snemanje in distribucija 7V oddaje "I*risluhnlmo tišini"
• Priprava In vzdrževanje Informativnih spletnih strani za gluhe/ naglušne osebe
• Izdelava in distribucija vldeo časopisa
• Nabava in distribucija tehničnih pri/xiniočkov
• Špori gluhih oseb
• Sjxxlbujanle In organiziranje likovnih In grafičnih ustvarjalnosti gluhih
• Organiziranje glasbenih in plesnih aktivnosti gluhih/naglušnih oseb
• Usposabljanje mentorjev in izvajanje gledališke dejavnosti gluhih oseb
b) na lokalni ravni:
• Strokovno svetovanje in pomoč pri uveljavljanju pravic in obveznosti za gluhe/ naglušne osebe
• Pomoč gluhim/ naglušnim osebam pii vključevanju v aktivno življenje v neposrednem okolju tolmačenje
• Pomoč gluhim/ naglušnim vsoclalnl stiski
• tYostočasovne aktivnosti gluhih/ naglušnih oseb pri preprečevarfju njihove socialne izključenosti
• Pomoč staršem gluhih/ naglušnih otrok
• Aktiviranje skupin za samopomoč naglušnih oseb za njihovo socialno integracijo
J
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Organizacija je svoje programe strokovno izvajala skladno z opredeljenimi nameni In za izbrano ciljno skupino glede
na njene specifične potrebe in možnosti Pomembno vlogo so imeli strokovni izvajalci, v izvajanje so se vključevali tudi
prostovoljci. Iz poročil Je razvidna vloga organizacije v soustvarjanju možnosti za socialno vključenost gluhih in naglušnih
oseb. Tradicionalni programi se "prenavljajo'" skladno z novimi spoznanji in potrebami.
3. DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE
- organizacija je delovala v letu 2002 kot enovito društvo na območju di-žave in
združevala 745 članov:
- društvo deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, prav tako ima soglasje o delovanju na področju
Ministrstva za zdravstvo;
- zaradi hude telesne prizadetosti so osebe pogosto deloma ali v celoti odvisne od jx>moči druge osebe in neposrednega okolja: kar vse vpliva na kvaliteto njihovega življenja:
- organizacija ima izjemne izkušnje v svojem več letnem delovanju s posebnimi programi pri premagovanju gibalnih
ovir in osebne nege. kijih razvija do visokega strokovnega nivoja in se tako uvršča med pomembne izvajalce
rehabilitacijskih in socialnih programov za distmfike:
- državo podpira dejavnost društva na področju zdravstvenega varstm in zavarovanja s koncesijo In na področju
socialnega varstva preko razpisov:
a) društvo razvija 14 posebnih socialnih programov na državni ravni - nacionalni programi in to:
• Storitve za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb - individualno kompenziranje posledic invalidnosti
• Organiziranje in izivdba usposabljanja distrofikov za aklivno življenje in delo lsocialna akcija in interakcija)
• Celovita obnovitvena rehabilitacija socfaini del
• Organiziranje in izvedba programov za ohranjevanje zdravja v lastnih prilagojenih objektih (aktivnosti za krepitev
psihofizičnega stanja, socialne aktivnosti, medsebojna pomoč, samopomoč in socialna integracija)
• Pod/jora izobraževanju
• Informativna dejavnost revija MAŽ (n druge informativna publikacije
• Pomoč pri oskrbi s tehničnimi pripomočki
,
• Prevozi distrofikov
• Podporno bivanje in prilagajanje okolja distrojikoin
• Šport in rekreacija (plavanje, šuluhokej na električnih vozičkih, pasivno udeleževanje športnih prireditev1
• Kulturno udejstvovanje distrofikov (različni krožki in obiski kulturnih prireditev)
• Interesne dejavnosti (fotografiranje, videosnemanje, računalništvo, tematska srečanja in razgovori)
• Izvajanje [Mscbnili pomoči v Domu dva topola (sofinanciranje negovalnega osebja, prevozi distrojikovl
• Individualne pomoči pri organiziranju kvalitetnega življenja distrojlkov
b) društvo je realiziralo na lokalni ravni kot dopolnilne/ dodatne programe:
• Obiskovanje distiojikov na domu zaradi socialne inJizioUrapevlske podpore
• Prevozi distrojlkov
• Pomoč pri vključevanju v izobraževalne programe
• Prostočasovne. rekreativne, družbene, športne in dnige aktivnosti na lokalni ravni
V realizaciji 14 programov na državni ravni, ki so skladno s poslanstvom društva strokovno utemeljeni In izvajani Je bilo
udeleženih 2583 uporabnikovi posamezen uporabnik je bil vključen v več programov l)med izvajalci so bili različni profili
strokovnih delavcev, delavcev na javnih delih in prostovoljcev.
V realizacijo I programov je bilo vključenih 154 uporabnikov na lokalni ravni. Pri tem moramo upoštevati dejstvo, da se
izvajajo t lin. programi državne ravni na celotnem območju države glede na razpršenost članov in predstavljajo lokalni
programi dopolnitve tem programom s katerimi se društvo odziva na specifične lokalne potrebe in možnosti
Vsi programi so bili strokovno zasnovani in vorleni glede na potrebe posamezne uporabniške skupine. Za vse programe je
opravljena samoevalvacija. ki je skozi odgovore neposrednih uporabnikov odgovorila na učinkovitost/ uspešnost
posameznega programu in kot tudi usmeritev za nadaljnje delovanje.
4. ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE
- organizacija je d letu 2002 delomla na območju države in združevala 0 medobčinskih društev z 060 člani:
- organizacija ima siulus društva, ki deluje riti področju socialnega varstva, deluje tudi na področju Ministrstva za
šolstvo In šport In Ministrstva za kulturo:
- poslanstvo organizacije Je utemeljeno v statutu kol skrb za celovito vključitev paraplegikov / tetraplegikov v
življenjsko in delovno okolje ter v vse oblike družbenega življenja ob enakih pogojih kot jih imajo ne invalidne osebe
in /x*l posebnimi pogoji in možnostmi:
zaradi gibalne ovlranostl In drugih problemov povezanih z Invalidnostjo Imajo paraplegiki težave pri vključevanju
pri vključevanju v raznovrstne aktivnosti v osebnem in socialnem življenju - za sprejemanje in obvladovanje svoje
življenjske situacije:
- organizacija ima dolgo letne izkušnje v izvajanju posebnih socialnih programov pri premagovanju posledic v
osebnem življenju In pri vključevanju v običajno življenjsko okolje, pa tudi pri ohranjevanju zdravja:
- država zagotavlja paraplegikom nekatere posebne pravice v okviru sistema zdravstvenega zavarovanja,
invalidsko pokojninskega zavarovanja in socialnega varstva;
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a) organizacija je v letu 2002 izvcyala 13 programov na državni ravni- nacionalni program, in to:
• Preimzi paraplegikov
• Ohranjevanje zdravja
• Rehabilitacijski programi
• Šport In rekreacija paraplegikov
• Tehnični pripomočki
• Prebivanje in prilagajanje okolja
• Usposabljanje paraplegikov za aktivno življenje in delo
• Injormallvna dejavnost
• Interesne dejavnosti
• Izohražettanje
• Posebne socialne pomoči kompenzirajije invalidnosti
• Kultura
• Reševanje nepredvidenih situacij
b) na lokalni ravni:
• Prevozi paraplegikov
• Ohranjevanje zdravja
• Šport in rekreacija paraplegikov
• Prebivanje in prilagajanje okolja
• Interesne dejavnosti
Iz poročil je razvidno, daje organizacija v svojih programih na državni ravni - z nacionalnimi programi, ki so se realizirali
na celotnem območju države zajela 12,623 uporabnikov (nekateri uporabniki so bili vključeni u več programov I) In v 6
programov na lokalni ravni z zajetimi 9855 uporabniki kar kaže. da so posamezniki bili vključeni v več programov.Lokalni
programi so dopolnjevali skupne programe vseh medobčinskih društev na državni ravni Programi so bili strokovno
utemeljeno pripravljeni in izvajani, žal se šele skozi podrobnejši vpogled v namen /x>sameznega programa, ciljno skupino
uporabnikov in vsebino -ter santoevalvacijo prepozna program in njegova vloga u udejanjanju poslanstva organizacije. V
izvajanju programov so sodelovali strokovni delavci In prostovoljci
5. ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE
- organizacija je delovala kot enovito društvo s 15 podružnicami na območju države In Je združevala 1639 članov:
- združenje ima status društva, ki deluje v Javnem interesu na področju socialnega varstva in soglasjem Ministrstva
za zdravstvo:
- poslanstvo združenja Je opreileljeno u statutu kot pomoč osebam z mulliplo sklerozo pri zagotavljanju kvalitete
življenja in vključevanju u družbo, kakor tudi kot pomoč posamezniku s specifičnimi problemi; ki so prisotni zaradi
številnih sočasnih okvar:
- osnovni problem oziroma ovira je dejstvo, da ima 92% oseb prizadetost nog in številne dnige okvare kot na primer
okvare vida, rok, sluha, govora in druge, okvare se običajno pojavijo hkrati:
- država zagotavlja nekatere posebne pravice v sistemu zdravstva in zdravstvenega zavarovanja, zlasti Jinanclra
obnovitveno rehabilitacijo ZZZS:
- posebni socialni programi so zelo raznovrstni: od socialne oskrbe na domu do socialnih /Kimoči in se z njimi na
različne ciljne skupine potencialnih uporabnikov:
- organizacija je v letu 2002 realizirala W nacionalnih programov na državni ravni za 5581 uporabniki za osebe
z mulliplo sklerozo l posamezen uporabnik Je bil vključen v več programov !) in 3 lokalnih programov kol dopolnilnih programov in to:
• Pomoč za doseganje večje kvalitete življenja posameznika v njegoi<em življenjskem okolju ( oskrlKi na domu.
družinska in skupinska srečanja, pomoč pri urejanju različnih zadev, obiski In družabnlštvo za osebe brez
svojcev1
• Organiziranje in usposabljanje mladostnikov in mlajših oseb z MS za obvladovanje njihove življenjske situacije
• Usposabljanje invalidov z MS in svojcev za organizacijo vsakodnevnega življenja v domačem okolju
• Organiziranje in izvedba programov za ohranjevanje zdravja u laslnih prilagojenih objektih
• Usposabljanje na novo dlagnosticlranth oseb z MS za življenje In delo
• Izdaja glasila in publikacij
• Pomoč pri uveljavljanju in zagotavljanju tehničnih pripomočkov
• Pi1lagqjent prevozi ImKilidov
• Pomoč pri specifičnih oblikah bivanja oseb z MS
• Šport in rekreacija
• Spodbujarije in podpora kulturni ustvarjalnosti oseb 7. MS
• Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju pravic
• Aktivnosti za krepitev zdravja v lokalnem okolju
• Rekreacija u lokalnem okolju
,
,
• Preprečevanje socialne Izključenosti v lokalnem okolju
• Obnovitvena in socialna rehabilitacija
Organizacija je izvajala posebne socialne programe utemeljene na specifičnih potrebah In možnostih oseb z MS in Je na
svojevrsten način dopolnjevala delo Javnih služb tn udejanjanje zagotovljenih pravic. S programi Je posvečala posebno
pozorno skupinam oseb. ki niso v polni meri zajete v okviru sistema.
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6. SOŽITJE - ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ DUŠEVNO PRIZADETIM SLOVENIJE
organizacija je delovala na celotnem območju države in Je združevala 51 društev z blizu 20.000 člani:
organizacija ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, deluje tudi na področju
Ministrstva za kulturo in Ministrstva za šolstvo in šport:
- svoje poslanstvo ima opredeljeno v statutu kot prizadevanje za napredek celovite družbene skrbi za duševno
prizadele osebe:
zaradi duševne prizadetosti Je kvaliteta osebnega in socialnega življenja neposredno prizadetih oseh kot tudi
njihovih skrbnikov zelo ogrožena:
- organizacija je edina, ki se jx>leg javnih služb celovito odziva na potrebe duševno prizadetih otrok, mladostnikov in
odraslih duševno prizadetih oseb in razvija posebne socialne programe s katerimi se odziva na specifične potrebe
In njihovo zadovoljevanje v običajnem življenjskem okolju, še zlasti v podpori / razbremenjevanju in usposabljanju
staršev/ skrbnikov pri opravljanju njihovih obveznosti dri duševno prizadete osebe, kakor tudi programe za
programe za socialno vključenost prizadetih oseh:
- država zagotavlja določene pravice na področju socialnega varstva, varstva otrok In družine In na področ/u davčnih
olajšav:
v zvezi z ohranjevanjem zdravja nimajo posebnih pravic razen v primerih ko gre še za drugo okvaro:
a) organizacija je v letu 2002 realizirala 11 programov v 69 skupinah na državni ravni - za 7138
uporabnikov in z 843 izvajalci in to:
• Organiziranje in izvedba treningov socialnih veščin, usposabljanje za zagovomištvo ter skrb za samega sebe
• Organizacija in izvedba seminarjev zn mlade h rez družinske oskrbe•/ nevključene v institucionalno varstva
• Organiziranje in izvedba programov usposabljanja za mladostnike In odrasle z zmerno, težjo in težko duševno
prizadetostjo
• I\>moč pri ohranjevanju psihofizičnega zdravja oseb z duševno prizadetostjo in njihovih družin
• Pomoč družini z otrokom z motnjami v razvoju
• Izvajanje informativne in publicistične dejavnosti
• Zagotavljanje bivanjskih pogojev odraslim osebam z duševno prizadetostjo brez svojcev
• Organizirarije in izvajanje športa in rekreacije osebam z duševno prizadetostjo
• Spodbujanje in izvajanje kulturne dejavnosti
• Omogočanje občasnih interesnih dejavnosti za odrasle osebe z duševno prizadetostjo
• Zagotavljanje prilagojenih prevozov
b) programi na lokalni ravni:
• Izvajanje oblik samopomoči
• Vseživljenjsko učenje oseb z duševno prizadetostjo ■ usposabljanje za socialno življenje in integracijo
• Organiziranje in izvajanje posebnih socialnih aktivnosti
• Organiziranje in izvajanje počitniškega varstva in dnigih oblik za razbremenitev družine
c) med svoje prioritetne programe organizacija uvršča:
usposabljanje In Izobraževanje družin s prizadetim posameznikom, programe za uporabnike ■ vseživljenjsko učenje in
aktivnosti na lokalnem nivoju.
Prt igrami organizacije so raznovrstni in smiselno zasnovani, sal številčnost društev in oseb z duševno prizadetostjo terja
strokovno domišljeno ponudbo posebnih socialnih programov in možnost izbire.
7. ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE
organizacija je v lelu 2002 delovala na območju države in združevala 69 društev invalidov s preko 56.000 člani in
to delovnih invalidov, dnigih invalidnih oseb. ki nimajo statusa delovnega Invalida, so /x-i zaradi pridobljenih ali
prirojenih okvar in oviranosti. ki jo pogojuje oziroma ustvarja Jizično in družbeno okolje, ne morejo same delno ali v
celoti zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in družbenega življenja v okolju, v katerem živijo:
organizacija ima status organizacije, ki dehije v Javnem Interesu na področju socialnega varstva, soglasje k podelitvi
statusa sta dali tudi Ministrstvo za šolstvo In šport in Ministrstvo za zdravje:
- organizacija ima v svojem statutu opredeljeno svoji' poslanstvo - cilje delovanja, da bi delovni invalidi uveljavljali
človekove pravice, bili vključeni v družijo in sodelovali v vsakdanjem življenju In ne diskrimlnirani. v usposabljanju
delovnih invalidov za opiranje na lastne moči in sposobnosti, da Jim bo zagotovljena avtonomija pri izbiri storitev,
ekonomska, socialna, zdravstvena in pravna varnost, enake možnosti:
- poškodba pri delit ali izven dela ali poklicna bolezen Je pomemben vzrok za težave posameznega invalida lako v
procesu dela in pri zaposlovanju, zato s svojimi posebnimi socialnimi programi prispeva k ustvarjanju možnosti za
poklicno rehabilitacijo, po drugI struni pa z različnimi programi podpira njihovo socialno življenje v naravne m
življertjskcrn okolju:
država d okviru sistema invalidsko pokojninskega zatxirovanja, zaposlovanja in zdravstvenega zavarovanja
zagotavlja za delovne invalide j>od določenimi pogoji nekatere posebne pravice: v organizaciji Je skupina Invalidov
predvsem na podeželju, ki nima zagotovljenih posebnih pravic:
organizacija deluje že desetletja In Je še zlasti v letu 2002 programsko uskladila izvajanje posebnih socialnih programov na državni In lokalni ravni kar Je bistveno prispevalo k večji učinkovitosti In zadovoljstvu neposrednih
uporabnikov in aktivnosti posameznih društev:
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a) organizacija je izvedla na celotnem območju državne naslednje nacionalne posebne socialne programe:
• Izvajanja programa za ohranjevanje zdravja d lasnih kapacitetah
• Izvajat ye socialne in čustvene rehabilitacije delovnih invalidov po poškodbah pri delu. po poklicni bolezni ali poškodbi
izven dela
• Usposabljanje za aktivno življenje in delo (kako zaposliti delovnega invalida: vzpodbujanje osebnostne rasti obvladovanje invalidnosti)
• Organiziranje in izvajanje usposabljanj za delo in neposredno pomoč invalidom:
• Injormativna dejavnost
• Izvajanje zagovorništva in pravne pomoči:
• Pomor pri odpravljanju arhitekturnih ovir in drugih ovir v bivalnem in delovnem okolju:
• Rekreacija in šport ohranjanje psihofizičnih sposobnosti:
• Organiziranje ustvarjalnih delavnic in terapevtskih skupin:
• Skrb za integracijo invalidov v kulturno življenje I revija pevskih zborov ZDIS).
b) programi na lokalni ravni:
• Organiziranje srečanj in obiskov za težke in nepokretne invalide ter Izvajanje neposrednih pomoči;
• Prva osebna in socialna pomoč
• Pomoč invalidom pa težkih operativnih posegih ali po nastanku invalidnosti;
• Ohranjevanje psiho- Jizičnih sposobnusii invalidov;
• Programi za Integracijo invalidov v kulturno in družbeno življenje:
• Pomoč invalidom skozi ustvarjalnost:
• Zagotavljanje posebne pomoči socialno ogroženim invalidom.
V izvajanje posebnih socialnih programov, na "državni ravni" Je bilo vključenih 7012 uporabnikov. Na lokalni ravni pa je
bilo vključenih 40.644 uporabnikov. Organizacija ima svoje posebnosti, saj se mora kot organizacija delovnih invalidov
odzivati na raznovrstne posebne potrebe svojega članstva.ki so posledica invalidnosti, statusa in zagotovljenih pravic,
odzivati se mora na številčnost in raznolikost članstva in društev. Posebnimi socialni programi so smiselno usklajeni med
Um. državno in lokalno ravnijo, nameni ter cilji oblikovani s prepoznanimi potrebami In prioritetami članstva.
8. SONČEK - ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRAJJVO PARALIZO SLOVENIJE
- organizacija deluje na območju države in združuje 17 društev s 4002 člani;
organizacija deluje v Javnem Interesu na področju socialnega varstva.prav tako tudi na področju Ministrstva za
zdravje. Ministrstva za šolstvo in šport. Ministrstva za kulturo:
- poslanstvo organizacije je opredeljeno kot zavzemanje za enake možnosti vsem prebivalcem Slovenije, ne glede na
njihove telesne in intelektualne sposobnosti, za življenje po svoji predstavi v sožitju z drugimi prebivalci;
- pomembno oviro za socialno vključenost oseb s posledicami cerebralne paralize ali poškodb glave predstavlja nezadostna razvitost različnih oblik pomoči/ podpore za neodvisno in samostojno življenje v naravnem življenjskem
okolju posameznika in ne možnost izbire;
organizacija Ona koncesijo nti področju socialnega varstva in se s svojo dejavnostjo vključuje v Javno mrežo, prav
tako Ima dolgoročno pogodbo z ZZZS za izvajanje organiziranih oblik ohranjevanja zdravja:tako je del programov
Jinanciran iz javnih sredstev:
- država zagotavlja osebam s posledicami cerebralne paralize pomembne pravice v zvezi z usposabljanjem in
zaposlovanjem poti posebnimi \joguji. denarnimi prejemki, bivanjem, davčnimi olajšavami;
organizacija Je razvila mrežo dnevnih centrov, bivalnih skupnosti In podjetij za zaposlovanje Invalidov:
a) v letu 2002 je realizirala 16 nacionalnih programov - na državni rcumi, in to:
• Varsfix>, usposabljanje in zaposlovanje peni posebnimi pogoji
• Zgodnja pomoč• družinam, ki Imajo otroke s posebnimi potrebami
• Svetovalna službe
• Šola za starše otrok v predšolskem obdobju
• Počitniško varstvo otrok in mladostnikov
• Terapevtske kolonije
• Delavnica za usposabljanje sodelavcev In prostovoljcev
• Spodbujanje in strokovna podpora neposrednim izvajalcem programa za sprejemanje drugačnosti - "Korak k Sončku"
• Izdajanje revije PET
• Izdajanje obvestil "Ali ste že slišaliV"
• Izdajanje almanaha
• Tečaj za učitelje Jahanja otrok s posledicami cerebralne paralize
• Izvedba športnih tekmovanj v pikadu, namiznem tenisu In šahu
• Organiziranje in Izvajanje učenja plavanja za mlade
• Organiziranje In izvajanje aktivnosti na snegu
• Organiziranje, spodbujanje in podpora kulturni dejavnosti
b) na lokalni ravni:
• Športne aktivnosti in tekmovanja
• Plavalni tečaj po metodi llalliivick
• Terapevtsko jahanje
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Organizacijaje izvedla na državni ravni različne programe, mnoge med njimi ni mogoče uvrstiti med posebne socialne pru
grame, ker so namenjeni celotnemu članstvu oziroma javnostim in so sestavina društvene dejavnosti-Nekateri programi
so dejansko Jtnanciruni že iz javnih sredstev I koncesije, razpisi, pogodbe) in so strokovno ovrednoteni in spremljani od
financerjev, sredstva F1HO so le dopolnilna sredstva za dopolnilne dejavnosti.
9. ZVEZA DRUŠTEV INVALIDOV VOJN SLOVENIJE
- organizacija je delovala na območju države in združevala 6 društev s 1458 člani:
organizacija ima status organizacije, ki deluje v javnem interesu skladno z Zakonom o vojnih invalidih:
- svoje poslanstuo ima opredeljeno v statutu in zagotavlja posebno skrb za socialno in zdravstveno stanje civilnih
invalidov vojn in za ohranjanje zgodovinski izročil in spomina na dogodke, ki so povzročili invalidnost:
- vrste invalidnosti so zelo različne, zaradi tega morajo biti programi raznovrstni, še zlasti zaradi bistvenih premikat:
D starostni strukturi invalidov:
- organizacija ima izkušnje in materialne pogoje za izvajanje raznovrstnih programov, še zlasti za ohranjevanje
zdravja:
- država zagotavlja določene pravice skladno s posebno zakonodajo, na področju invalidsko pokojninskega ter
zdravstvenega zavarovanja, vendar Je realizacija teh pravic odvisna od razpoložljivih sredstev in drugih pogojev:
organizacija je realizirala programe na državni ravni in na lokalni ravni:
b) programi na državni ravni:
• Pomoč za doseganje večje kvalitete življenja posameznika v njegovem življenjskem okolju - prilagoditev prostorov in
opreme
• Usposabljanje za aktivno življenje in delo
• Ohranjevanje zdravja za preprečevanje socialne izključenosti
• Ohranjevanje zdravja - preventiva
• Usposabljanje prostovoljcev
• Informativna dejavnost - glasilo
• Tehnični pripomočki
• Šport In rekreacija
• Kultura -spodbujanje ustvarjalnosti članov
• Interesne dejavnosti
• Izvajanje socialnih programov v objektih za ohranjanje zdravja
• Svetovanje in pomoč pri uveljavljarilu pravic
b) programi na lokalni ravni:
' Pomoč pri oskrbi starejših oseb na domu in srečanja z oskrbovanci na domovih
• Pomoč pri zagotavljanju storitev za krepitev zdravja
• Šport in rekreacija d lokalnem okolju
• Priprava in izvedba predavanja o nevarnostih najdb vojnega materiala In eksplozivnih sredstev
• Organiziranje in izvedba srečanj v lokalnem okolju
• Izobraževanje prostovoljcev v lokalnem okolju
• Informiranje, svetovanje in pomoč članom v stiski
• Organiziranje in delovanje skupin za samopomoč
• Zagotavljanje pomoči socialno ogroženim Invalidom
Organizacija Je v letu 2002 izvedla 12 različnih programov na državni ravni. Programi so utemeljeni na vlogi, ki jo ima
organizacija v skrbi za socialni položaj in vključenost v življenje skupnosti.
10. ZVEZA DRUŠTEV VOJNIH INVALIDOV SLOVENIJE
- organizacija deluje na celotnem območju države in je v letu 2002 združevala 16 društev s 7l)50člani:
- organizacija deluje v javnem interesu skladno z Zakonom o vojnih invalidih:
- svoje poslanstvo ima opredeljeno v statutu kol dopolnjevanje Javne organizirane skrbi za vojne invalide na področju
socialnega In zdravstvenega varstva, rehabilitacije in vključevanja invalidov v okolje in delo:
izvajanje programov organizacije se skladno z njenim poslanstixmi spreminja glede na povečano slurost invalidov.
na posledice invalidnosti In spremembe v osebnem in socialnem okolju posameznega invalida:
- država zagotavlja i> okviru sistema določene posebne socialne in zdravstvene pravice, vendar so te te v minimalnem obsegu realizirajo, nekatere pa se sploh ne realizirajo:
organizacija Je na državni ravni realizirala 5 programov za 7257 uporabnikov od tega vseh nI mogoče uvrstiti med
posebne socialne programe in 11 programov na lokalni ravni z Izrazitim socialnim pomenom za posamezno ciljno
skupino:
a) programi na državni ravni:
• Organiziranje in izvedba družabno kulturnega srečanja za težje in starejše vojne invalide ter liste z nizkimi dohodki
• I Isposabljanjc za pomoč Starejšim vojnim invalidom
• Izdajanje biltena In drugih Injormaci)
• Organiziranje In Izvedba tekmovanj v šahu. lxiUnar\ju, kegljanju, streljanju, pikadu, smučanju in drugih športih
• Organiziranje srečanja in proslav v spomin na zgodovinske dogodke in pomoč pri izdaji krijig

8. julij 2003

29

b) na lokalni ravni:
• Obiski in neposredna pomoč vojnim invalidom i: lokalnem okolju
• Organiziranje srečanj ob visokih življenjskih Jubilejih
• Sprejem otrok padlih borcev v agresiji na Slovenijo 1991 in umrlih mirnodobnih invalidov
• Pomoč socialno ogroženim mimodobskim vojnim invalidom za plačilo storitev
• Pomoč pri zdraviliškem in klimatskem zilruvljcnju
• Pomoč prt letovanju socialno ogroženih invalidov
• Svetovanje v zvezi z ohranjevanjem zdravja in višjo kvaliteto življenja
• Pomoč pri nakupu zdravil in zobozdravstvenih storitev
• Usposabljanje prostovoljcev za pomoč starejšim in invalidom
• Pomoč pri uveljavljanju in zagotavljanju tehničnih pripomočkov
• Prevozi invalidov
• Športno rekreacijska dejavnost
• Obisk kulturnih prireditev
• Družabna srečanja In proslave
Organizacija se s svojimi programi odziva na socialne potrebe svojih članov, zlasti na spremenjeno starostno strukturo
članstva, pa tinti na dejstvo, da jih ne glede na zagotovljene pravice pogosto ne morejo realizirati.. Iz poročil je razvidno,
da so bili programi skrbno in strokovno pripravljeni. Prevetjena Je tudi uspešnost posameznega programa.
11. ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE
organizacija deluje na območju države, ustanovilo jo Je 10 nacionalnih invalidskih organizacij, ki združujejo
invalide; organizacija nima svojega članstva;
- organizacija nima posebnega statusa, da deluje v Javnem interesu, ker imajo ta status organizacije - ustanoviteljice
zveze na področju socialnega vurstvu. šolstva iri športa ter zdravstva;
poslanstvo organizacije Je opredeljeno skladno s pričakovanji in vlogo invalidskih organizacij, ker Ima športna
aktivnost invalidov od lokalne do mednarodne ravni izjemno socialno funkcijo, prispeva k osebnostnemu razvoju
posameznika, k ohranjevanju zdravja in integraciji v socialno življenje.:
udeležba na mednarodnih srečanjih športnikov ini<ulidov in doseženi rezultati vzpodbujajo športne in druge
aktivnosti na lokalnem nivoju;
- športne aktivnosti in sodelovanje invalidov na mednarodnem področju ima tradicijo, žal pa še vedno ni vključeno v
celovit sistem športa in v tem smislu tudi finančno podprto: športne aktivnosti invalidov financirajo predvsem
Invalidske organizacije
- država v manjšem obsegu podpira športne aktivnost i Invalidov, kakor tudi FIIIO
- v letu 2002je zveza realizirala naslednje programe:
• Nastop na svetovnem prvenstvu v kolesarjenju za invalide
• Nastop na svetovnem prvenstvu v dresuri konjentštvo za invalide
• Nastop na svetovnem prvenstvu v plavanju za Invalide
• Nastop na svetovnem prvenstvu v namiznem tenisu za invalide
• Nastop fic< svetovnem prvenstvu v kegljanju za gluhe
• Nastop na evropskem prvenstvu v plavanju za gluhe
• Nastop na prvenstvu t' smučanju za gluhe
• Nastop na svetovnem prvenstvu v košarki za gluhe
• Nastop na evropskem prvenstvu t> košarki na vozičkih B skupine
• Nastop na svetovnem prvenstvu v atletiki za invalide
• Nastop na svetovnem prvenstvu v streljanju za invalide
• Nastop na svetovnem prvenstvu v kegljanju za stepe
• Nastop na svetovnem prvenstvu v gollxilu za slepe
• Nastop na svetovnem prvenst vu v šahi i za slepe in slabovidne
• Nastop na svetovnem prvenstvu v sedeči odbojki za ženske
• Izvedba ciklusa 2H državnih prvenstev za različne skupine invalidov
• Organiy.acija in izvedba prireditve s pcKlelltvijo priznanj športnikom za tekmovalne uspehe v tekočem letu
• Priprave športnikov invalidov na sezono 2003
• Šport mladih Invalidov
• PripraiHi in izdaja publikacije o slovenskih športnikih ■ invalidih
• Priprava na paraolimpijske igre Atene 2004
• Udeležba riti svetovnih predigrah Specialne olimpijade
Organizacija je realizirala vse predvidene programe, tako priprave in Uvedbo na strokovni ravni. O tem pričajo rezultati,
ki so jih dosegli športniki invalidi. So pomembna vzpodbuda za nadaljnji razvoj športa Invalidov, predvsem mladih In
prispevjo tudi k promociji Slovenije v svetu. Organizacija Ima premalo Jinančnc poilpore Fundacije za šport, pa tudi
Ministrstva za šolstvo In šport.
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12. DRUŠTVO LARINGETOMIRANIH SLOVENIJE
- organizacija deluje kol enovito društvo s 16 sekcijami poverjeništvl in šestimi področnimi klubi na območju države
in vključuje 250 članov:
- društvo dehije v javnem interesu na področju socialnega varstva, soglasje k statusu je dalo Ministrstvo za zdravje.
- poslanstvo društva je opredeljeno v statutu kot vsestranska pomoč luringclornircmim osebam in rijlhovim svojcem
pri ustvarjanju pogojev za njihovo čim hitrejšo pslhosocialno rehabilitacijo in njihovo vnovično enakovredno
vključitev v običajno življenjsko okolje:
- socialna rehabilitacija po laringelomiji je več kot samo povrnitev govora, je usposobitev posameznika za premagovanje osebnih in socialnih ovir v okolju- za sprejemanje in obvladovanje nove življeryske situacije:
- država zagotavlja v okviru sistema zdravstvenega zavarovanja in zdravja določene pravice, ki so zelo ozko opredeljene. pri čemer Jim zlasti manjka celosten pristop k človeku in njegovi življenjski situaciji:
- v dveh desetletjih Je organizacija razvila posebne socialne programe s katerimi se odziva na psihične in socialne
stiske ter potrebe Inringetomiranih oseb in i a ko prispeva k rijihovi kvaliteti življenja:
V letu 2002Je realizirala naslednje posebne socialne programe:
• Pomoč prostovoljcev pri izvajanj u socialnih aktivnosti na domu laringetomiranih oseh
• Zagovomistvo in zagotavljanje občasne pomoči socialno ogrožen laringetomiranim osebam
• Učenje nadomestnega govora
• Izvajanje psihosocialne rehabilitacije
• Organiziranje in izvajanje programa za preprečevanje socialne izključenosti
• Organiziranje in izvajanje programov za ohranjevanje zdravja
• Usposabljanje prostovoljcev
• Priprava in izdajanje glasila ter publikacij
• Spodbujanje in podpora ustvarjalnosti laringetomiranih oseh
Organizacija je v letu 2002 realizirala V programov, ki so bili strokovno pripravljeni in vodeni ter pomembni za socialni
položaj in kvaliteto življenja laringektomiranih oseb. Vse izvedene programe ni mogoče uvrstiti med posebne socialne programe. čeprav so bili izvajani zjasnim ciljem - k premagovanja osebnih stisk in težav, za socialno integracijo in čim bolj
kvalitetno življenje in so dopolnjevali delo javnih služb.
13. ZVEZA INVALIDSKIH DRUŠTEV ILCO SLOVENIJE
- organizacija je delovala na območju države in združevala 4 društva z 'J8U člani:
organizacija ima status organizacije, ki deluje v Javnem interesu:
- svoje poslanstvo Ima opredeljeno kot pomoč bolnikom pred in po zdravljenju za njihovo uspešno rehabilitacijo:
- osnovna ovira za kvalitetno osebno življenje in socialno vključenost so psihične in socialne posledice operativnih
posegov,
organizacija razvija posebne socialne programe za obvladovanje socialnih in psihičnih stisk, prispeva k celoviti
rehabilitaciji posameznika, predstavlja podporo družini s prizadetim družinskim članom in k ohranjevanju zdravja
posameznika ne glede na pravice iz zdravstvenega zavarovanja oziroma zdravstvenega varstva
- organizacija Je v letu 2002 realizirala 7 programov za 614 uporabnikov na državni ravni, in 1 program na lokalni
ravni z OHO uporabniki.
a) na državni ravni je realizirala:
• Organizacija delnimtc in dnizinsko svetovanje
• Uvajanje posebnega socialnega programa v okviru zdraviliške dejavnosti
• Usposabljanje prostovoljcev in sodelavcev za pomoč stomistom
• Priprava in izdala glasila:
' Izvedba športnih tekmovanj
• Pomoč za udeležbo na kulturnih prireditvah
• Izdaja biltena o delovanju organizacije
b) na lokalni ravni :
• Vzdrževanje socialne mreže s prostovoljci
• Usposabljanje za zdrav način prehranjevanja
• Pomoč svojcem pri sprejemanju družinskega člana po o/jeracjjl
• Delovanje oseh s stomo
• Delavnice za pridobivarije novih ročnih spretnosti
• Organiziranje pravne pomoči, zagovornlštuo In socialno svetovanje
• Šola (rtgacije
Organizacija Je realizirala svoje programe kol dopolnilo zdravstvenim programom oziroma pravicam, ki Jih imajo na
področju socialnega varstva In pri katerih Je zanemarjen socialni vidik. O izvedbi programov na lokalni ravni ni
podrobnejših poročil.
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14. DRUŠTVO ZA ANKILOZIRAJOČI SPONDIUTIS SLOVENIJE
- društvo deluje kot enovito društvo na območju države In ima 15 podružnic z 2.000 člani:
- poslanstvo ima društvo opredeljeno u statutu ;
- glavna ovira za kvalitetno življenje posameznika so okvare okostja:
- ni razvidno katere posebne pravice so zagotovljene osebam s spondllitisom v okviru sistema zdravstvenega in
pokojninsko invalidskega zavarovanja:
- društvo Je v letu 2002 realiziralo 7 programov na državni ravni in 2 programa na lokalni ravni za ;
- realizirani programi so bili:
• Organizacija in delovanje centra za prilcu/ajarije tehničnih pripomočkov za mijna dnevna opravila:
• Učne delavnice in šola za nove člane
• Rehabilitacijske aktivnosti in dodatno usposabljanje vaditeljev
• Izvajanje rednih individualnih in skupinskih metod ohranjevanja zdravja
• Izvajanje izobraževalne in publicistične dejavnosti v okviru Dekade gibal
• Priprava in izdaja vestnika, zgibank, video materiala
• Športne in rekreativne dejavnosti
• Spodbujanje kulturnih aktivnosti v lokalnem okolju
• lziH'dba tečaja za tek na smučeh, igre odbojke, kolesarjenje, pohodništvo v lokalnem okolju
• Usposabljanje za uporabo lehničnlh pripomočkov na lokalni ravni
- Iz poročil ni razvidno ali je organizacija pridobila status društva, ki deluje u Javnem interesu. Vsi programi, kijih
je organizacija uvrstila med posebne socialne programe po svoji vsebini niso posebni socialni programi, temveč
predstavljajo društveno dejavnost. Izbira programov Je naravnana na potrebe članstva.
15. DRUŠTVO PARAISTIKOV SLOVE/VIJE
- društvo deluje kot enovito društvo s 97 člani
- društvo nima statusa delovati/a v Javnem Interesu
- glavna ovira je v poslabšanju zdravstvenega stanja zaradi posledic otroške paralize:
- društveni program je v letu 2002 obsegal:
• Pomoč pri odpravljanju ovir v jizičnem okolju
• Prevoze in dostava
• Pomoč pri uveljavljanju obnovitvene rehabilitacije
• Svetovanje za uveljavljanje ambulantne obnovitvene rehabilitacij
• Pomoč pri nabavi in servisiranju tehničnih pripomočkov
• Organiziranje prilagojenih prevozov
• Organiziranje in izvedba šiiortnih aktivnosti
• Podpora kulturni ustvaijalnosti
• Interesne dejavnosti (radioamaterstvo, ročne spretnosti)
• Organiziranje in Izvedba srečanja
V financirane in izvajanje /msamernih programov se je FIHO vključevala le z manjšimi zneski u podporo posameznim
dejavnostim, ki so bile ud hoc značaja in niso programsko vodene.
16. DRUŠTVO ŠTUDENTOV INVALIDOV
- organizacija Je delovala na območju drža ve oziroma vključevala v svojo dejavnost 125 študentov iz različnih krajev
Slovenije:
- posebnost članstva Je u tem. da gre za različne vrste invalidov, ki imajo status študenta In praviloma uveljavljajo
svoje pravice v invalidskih organizacijah, v društvu le liste, ki Jih ne zagotavljajo invalidske orcjanizacije in Izvirajo
Iz iKisebnosli njihovega položaju kol študentov:
poslanstvo organizacijeJe opredeljeno v statutu kot prizadevanje za Izboljšanje pogojev študija za študente invalide:
- društvo deluje v Javnem interesu na področju socialnega varstva: svoje soglasje k statusu je dalo tudi Ministrstvo
za šolstvo in šport:
- osnovna ovira Je dejstvo, da je tako zgradba kol študij prilagojen zdravim študentom In ne upošteva specifičnih
potreb in možnosti študentov invalidov:
držam zagotavlja študentom invalidom določene pravice, izenačeni so s študenti, športniki:
- društvo Je v letu 2002 realiziralo naslednja programa:
• Prevozi študentov Invalidov
• SlužIm za ikiinot študentom Invalidom
- Iz poročil Je razvidno, da je organizacija Je oba programa strokovno utemeljeno zasnovala In Jih Izvaja ter sproti
ugotavlja njihovo učinkovitost.
17. YHD DRUŠTVO ZA TEORIJO IN KULTURO IIENDIKEPA
- organizacija Je v letu 2002 delovala kot enovito društvo In Je združevala Invalidne In neinvalidne osebe- Iz vrst
por//x>i nffcoo. politikov In strokovnjakov:
organizacija Ima status društva, ki deluje v Javnem Interesu:
svoje poslanstvo Ima opredeljeno o statutu :
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- kol glavno oviro vidi tradicionalna odnos do invalidnosti in kritična ocenjuje delovanje drugih invalidskih
organizacij;
zagotovitev neodvisnega življenja kot alternative zavodskemu varstvu Je najpomembnejši posebni socialni program,
ki nadgrajuje druge pravice Iz zdravstvenega, invalidsko pokojninskega in socialnega varstva:
- iz sredstev FlllO je bil sofinanciran eksperimentalni program:
"Osebna asistenca".
.
18. ZVEZA DRUŠTEV MOBILIZIRANIH SLOVENCEV V NEMŠKO VOJSKO (1941 - 1945)
- zveza je delovala na območju države in združevala 3 društva s 6485 člani:
- svoje poslanstvo vidi v zagotovitvi statusa svojim članom in u skrbi za njihovo zdravstveno varstvo;
deluje v Javnem interesu na osnovi Zakona o žrtvah nasilja
- v letu 2002je realizirala naslednje programe:
• Rehabilitacijski program
• Izobraževanje zdravstvena predavanja
• Informativna dejavnost
19. DRUŠTVO INVALIDSKI FORUM SLOVENIJE
- Je enovito društvo, ki je delovalo na območju države in ima 357 članov ■ invalidov in neinvalidov;
- deluje v Javnem interesu na področju socialnega varstva;
- svoje /joslanstvo vidi v prizadevanjih za dvig kvalitete življenja invalidov, za dosego boljšega socialnega in
pravnega varstva In u medsebojni pomočU
Društvo je pridobilo sredstva za delovanje, ki naj prispeva k ozaveščanju javnosti in strokovni obravnavi posameznih
vprašanj.
20. ZDRUŽENJE INVALIDOV - FORUM SLOVENIJE
- društvo je delovalo na območju države In je združevalo člane iz vrst invalidov in neinvalidov. strokovnjakov in pod
pomikov;
- svoje poslanstvo ima opredeljeno v statutu:
- realiziralo je naslednje programe:
• Organizacija in izvedba okroglih miz in posvetovanj
• Izobraževanje in usposabljanje
• Pslhosocialna in materialna pomoč članom
• "Veriga oskrbe in druženja"
Društvo nima izvajalske vloge, temveč so njegova prizadevanja usmerjena v Javno in strokovno obravnavo za invalide
pomembnih vprašanj, za ustvaijan/e invalidom naklorijene družbene klime. Razvija tudi nekatere socialne storitve, ki naj
bi bile namenjene izključno invalidom z vidika poslanstva in vloge združenja..
21. SKLAD SILVA DRUŠTVO ZA KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI
- je delovalo kot enovito društvo na območju države in zdniževalo 147 članov;
- deluje v Javnem interesu ;
- svoje poslanstvu vidi v tvornem poseganju za izboljšaiije kakovosti življenja ljudi s posebnimi potrebami;
Društvo Je realiziralo dva programa za 30 uporabnikov:
• Razbremenilni vikendi v Fierogi in urgenlna nastanitev
• Skupina za samostojno življenje ljudi s posebnimi potrebami
22. DRUŠTVP "VIZIJA PZS"
- društix> Je delovalo kol enovito društvo na območju države in združevalo 37 članov;
- svoje delo vidi v ukvarjanju s posebno socialno problematiko žensk s paraplegiju, lelraplegijo in težko inkontinenco:
- nlmu statusa organizacije, ki deluje v Javnem interesu:
realiziralo Je naslednje programe:
• Prevozi invalidov
• Ohranjanje zdravja
• Posebne socialne pomoči - kompenzacija Invalidnosti
• lr\/ormatlvna dejavnost
• Poseben socialni program za tretje življenjsko obdobje
• Poseben psiho-socialnl In zdravstvi-ni program za določeno skupino žensk z invalidnostmi in posledičnimi
boleznimi
• Program Izobraževanja.
Iz poročil ni razvidno s kakšnimi kadri In sredstvi je društvo realiziralo tako številne prognune za številčno majhno in
raznoliko skupino.
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SKLEPNE UGOTOVITVE
1.

Vse invalidske organizacije so poročale o izvajan/u posebnih socialnih programov na osnovi obrazca FIIIO 3.
Glede na to, tlu obrazec ni zajemal po njihovem mnenju relevantnih podatkov o njihovem delovanju so poročila še
vsebinsko dopolnile. Poročila so skladna s Sklepom FIHO o razporeditvi sredstev invalidskih in humanitarnih
organizacij za leto 2002. Obrazec ne omogoča uvida v rezultat celotnega poslovanja in realizacije programov, zlasti
ko so udeleženi tudi drugi financetji.
2. Poročilu o izvajaiiju posebnih socialnih programov u letu 2002 nazorno kažejo na to:
• kako posamezna Invalidska organizacija opredeljuje in udejanja svoje poslanstvo;
• kako upošteva načela In merila FIHO:
• kako določa in udejanja svojo izvajalsko vlogo:
• kako določa prioritete:
• kako udejanja svoje delovanje i> javnem interesu.
3. Invalidske organizacije so v let u 2002 realizirale:
- 212 programov na državni ravni - nacionalne programe
- 131 programov na lokalni ravni - lokalne programe
Med programi so velike razlike tudi v številu uporabnikov, ki so vključeni v posamezen program. Številke o uporabnikih
ne kažejo števila uporabnikov v celoti. ker je posamezni uporabni)c vključen v več programov, prav tako tudi število
izvajalcev krize na dejstvo . da so jjosamezni izvajalci vključeni v več programov. Zaradi tega je iz poročanja o izvajanih
posebnih socialnih programih izključeno število uporabnikov in izvajalcev.
V tej skupini programov sta tudi oba jontma: Društvo Invalidov Forum Slovenije in Združenje invalidov Forum SloiKntje.
ki imata šifro dejavnosti Invalidske organizacije. Je pa njuno delovanje zasnovano na delovanje na območju države v
prizadevanje za udejanjanje pravic člnix>ka in državljana - invalida in v osveščanju družbe.
Ne glede na organiziranost in številčnost članstva je i<ečina im>alidskih organizacij
ločila društveno/ družabno dejavnost namenjeno predvsem članstvu organizacije in Javnostim od posebnih socialnih
programov, ki so namenjeni invalidnim osebam z izraženimi posebnimi socialnimi potrebami ne glede na članstvo v
organizaciji.Vecina invalidskih organizacij ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega
varstva, pa tudi Ministrstva za zdravje in Ministrstva za šolstvo in šport.
4. V praksi zadnjih let izoblikovan "model posebnega socialnega programa" - kriteriji, ki Jih mora izpolnjevali posamezen
program, da je uvrščen med poselme socialne programe, je prispeval h kvaliteti načrtovan/a in izvajanja. Dejstvo, da
mora bili utemeljen na dejanskih /konkretnih fx>trebah posameznikov, ki Jih le ti ne morejo v celoli ali delno zadovoljevali u okviru sistema javnih služb / socialne varnosti In so zaradi tega ovirani v svojem osebnem in družbenem
življenj u. Strokovno zasnovan program mora imeti zelo Jasno opredeljen namen In cilje, ki Jih želi doseči, ciljno
skupino uporabnikov in njihovo število, vsebino programa in način izvajanja, kakor tudi izvajalce - profesionalce in
prostovoljec, možnosti za realizacijo programa v okolju in aktivnost posameznika. Pomembna sestavina je način ugotavljanja uspešnosti programa.
5. Dejstvo, da so lokalne organizacije ugotovile I mnoge že pred časom), da se s podobnimi potrebami problemi srečujejo
c vseh okoljih na območju države, je privedlo do dogotmtjene in racionalne delitve programov na nacionalne programe
na državni ravni in lokalne programe/ na lokalni ravni.
Značilnost nacionalnih programov Je v tem, da se izvajtijo na območju cele države, da jih strokovno pripravljajo in
vodijo iz enega "središča", da Jih ta lahko izvaja neposredno ali preko lokalnih organizacij.
Značilnost lokalnih programov je v tem. da se odzivalo na posebne potrebe invalidnih oseb v njihovem življenjskem okolju
in se vključujejo v lokalno socialno mrežo. Večina lokalnih organizacij poroča, da se lokalne skupnosti na odzivajo na njihove programe In se izgovarjajo na FIHO kol edini Jinančni vir za Jiriunclriuije njihove dejavnosti. Prav zaradi tega dejstva morajo nekatere organizacije še dodatno usmerjati finančna sredstva za delovanje društev na lokalni ravni,
(t. S posebnimi socialnimi programi so organizacije prioritetno sledile ciljem, ki pomenijo obvladovanje ali preseganje
glavnih ovir zaradi invalidnosti in piispeiKijo k ustvarjanju pogojev za večjo kvaliteto osebnega življenja posamezne
ga Invalida In vključenost u socialno okolje, za čim bolj neodvisno življenje in pomoč v stiski in težavah.
7. Posebno pozornost so organizacije /posvečale ohranjevanju zdravja, saj se s staranjem invalidske fx>pulacye vse bolj
kažejo posledice invalidnosti pa tudi spremenjenih družinskih razmer in možnosti za pomoč v družini.
K. V nekaterih invalidskih organizacijah Je bila opravljena tudi evaluacija posebnih socialnih programov (obrazec FIIIO
3 nI predvidel poročila o evaluaciji). Kol sestavina posebnega socialnega programa Je bila pomembna tako za izvaJanJe "tradicionalnih" posebnih socialnih programov kol za programe u "eksperimentalni Jazi" za dolgoročno programsko naravnanost organizacije. Ocene ujmrabnikov posameznega programa Imajo velik pomen za strokovno delo.
9. Iz obrazcev poročanja ni v zadostni meri razvidna celovita dejavnost posamezne organizacije, njene dolgoročne usmeritve
iri dejavnost, izbor prioritet in odnos države/ Javnih služb do udejanjanja pravic posameznika, kakor tudi spremembe
znotraj organizacije glede na družbene usmerili*/ v odnosu do oseb z Invalidnostjo v zagotavljanju enakih možnosti.
10. Iz poročil Je razvidno, da imajo Invalidske organizacije že solidno kadrovsko bazo. pmjeslondlce in prostovoljce,
katero je potrebno še naprej dopolnjevati in usposabljati za kvalitetno vodenje posebnih socialnih programov In za
oblikovanje strokovnih rešitev {posameznih problemov s katerimi se srečujejo invalidi v življenju in pričakujejo . da bo
organizacija imela aktiven odnos.
11. Večina organizacij Ima zagotovljene prostorske in druge pogoje za tzvqjanje tako društvene dejavnosti kot za izva
janje posebnih socialnih programov.
12. Ikjstvo. da je komisija za ocenjevanje In pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskih organizacij sprotno
spremljata realizacijo programov neposredno prt izvajalcih In namensko porabo sredstev. Je omogočala tako izmenjavo Izkušenj pri reševanju posameznih problemov, bila Je tudi v strokovno pomoč posameznim izvajalcem.
13. Sprejem in udejanjanje Zakona o invalidskih organizacijah bo prispeval k razrešitvi mnogih dilem, ki so se
imjrivljale tudi z izvajanjem posebnih socialnih programov.

poročevalec, št. 53

34

8. julij 2003

II. HUMANITARNE ORGANIZACIJE
Humanitarne organizacije so opredeljene L' Zakonu o socialnem varstvu in v Pravilih FIHO
ter ray.\xirejene v dve skupini:
- samnpomnčne organizacije, ki jih ustanovijo posamezniki, predvsem neposredno prizadeli za zugotavljanje
posebnih potreb za čimbolj enakopravno vključevanje v življenje.
dobrodelne organizacije, kijih ustanovijo človekoljubi zato. da bi prispevali k reševanju stisk in težav drugih oseb
oziroma da hi pomagale ljudem, katerih življenje je ogroženo.
Poslanstvo ix>samezne orgcuiizacije je odvisna od ustanoviteljev organizacije. Luko pobudnikov kot tudi neposredno
prizadetih, odvisno je tudi od interesov strokovnih delavcev in drugih dejavnikov, ki imajo svoje obveznosti do posamezne
skupine uporabnikov. Delovarije teh organizacij se u glavnem odvija na zdravstvenem in socialnem področju. Delovanje
organizacij, zlasti organizacij za samopomoč, na simj način prispeva tudi k razreševanju problemov in stisk s katerimi se
posamezniki srečujejo zaradi bolezni in drugih okoliščin. )ci bistveno vplivajo na kvaliteto njihovega življenja. Organizacije
so tudi L' oporo strokovnjakom pri njihovem delu in pogosto udejanjajo naloge strokovnih služb in strokovnih društev.
Humanitarna dejavnost je dejansko zelo široko in nedefinirano področje delovanja, kar omogoča zelo široko izbor pro
gramov in storitev, kakor tudi ciljnih skupin od zadovoljevanja posebnih osebnih interesov, ki niso tudi v javnem Interesu do pomembnih programov, ki so v javnem interesu in z njimi organizacije realizirajo družbene usmeritve, za socialno
vključenost in v boju proti revščini.
Zaradi tako nedoločene vsebine in statusa posamezne organizacije se tudi razporeditev humanitarnih organizacij na dve
podskupini, ki jo je opravila komisija za ocenjevarije in pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnih organi
zacij ne odziva v celoti na zakonsko opredeljeno vsebino delovanja in razlikovanja. Dejstvo Je, da ima oziroma je imela
lahko tudi dobrodelna organizacija elemente samopomoči, kakor tudi organizacija za samopomoč usposabljanja za
samopomoč in medsebojno pomoč, razvija tudi dobrodelnost.
Številne nejasnosti s katerimi seje v stx>jem delovanju srečavala komisija za oceno in pripravo predlogov za razporeditev
sredstev humanitarnih organizacij i> zvezi 7. vsebino programov posameznih humanitarnih organizacij in objektivno oceno
njihovih programov kot osnovo za pravično razporeditev sredstev, še zlasti o socialnem programu, kot sestavini delova
nja posamezne organizacije, se kažejo tudi ti poročilih. Očitno podvajanje posameznih programov in njihovo neusklajeno
delovanje je pogosto bilo moteč dejavnik, kar se kaže tudi v poročilih za leto 2002. Vloga institucij sistema zdravstva
oziroma zdravstvenega zavarovanja in socialnega varstva ni razvidna.
Dejstvo, da ne obstajajo drugi dokumenti, ki bi bolj določno opredelili posamezno vrsto organizacije (le šifra dejavnosti!).
da so te organizacye nastajale šele v zadnjem obdobju, kaže na nujnost po podrobnejši opredelitvi ne le z vidika statusa
in delovanja vJavnem interesu, temveč in predvsem dejavnosti glede na njihovo vlogo I> podporo posameznim uporabnikom
o zagotavljanju njihove kvalitete življenja.. Zakon o humanitarnih organizacijah bo moral odgovoriti na vrsto vprašanj, ki
so se Izoblikovala l> postopku razporejarija sredstev FIHO In upoštevati dobro prakso, ki se Je uveljavila.
Naraščanje števila organizacij kaže na eni strani na večji interes uporabnikov za obvladovanje svoje življenjske sitimrije.istočasno pa na nezadostno ali nezadovoljivo podporo drugih dejavnikov, še zlasti lokalnih skupnosti njihovemu delovanju.
Pomemben Je proces prepoznavanja tudi družbene potrebe po delovanju subjektov civilne družbe In njihovem vključevanju v
prizadevanja za lajšanje socialnih stisk In težav, za preprečevanje poslabšanja zdravstvenega / socialnega stanja.
Programska usmerjenost /nsameznili organizacij kaze na velike razlike med njimi, tako nekateri ostajajo na splošnih
društvenih programih / občni zbori, srečanja, izleti, mednarodno sodelovanje In drugo), spel drugi razvijajo strokovno
utemeljene programe slorllev za svoje člane, se vključujejo u družbena prizadevanja na področju zdravstva in socialnega
varstva in prispevajo h boljši kvaliteti življenja uporabnikov.
Komisija Je razvrstila humanitarne organizacije :
a. dobrodelne organizacije:
- Zveza društev za boj proti raku
- ELINOPA DONNA- Slovensko združenje zu IjoJ proti raku dojk
(Sorska reševalna službe pri Planinski zvezi Slovenije
Rdeči križ Slovenije
- Društvo za zdravje srca in žllja
- Paradoks - Slovensko društvo za /Kimoč v duševni stiski
- O/AHA ■ Nacionalno z druženje za kakovost življenja
EHO Podpornica evangeličanska humanitarna organizacija
- SENT ■ Slovensko zdniženje za dušeuno zdravje
- Slovensko drušltm HOSPIC
- Društvo za nenasilno komunikacijo
ALTliA Odbor za novosti v duševnem zdravju
- Slovenska KARITAS
- Hematološko društvo Slovenije
- VILKO MAZ1 - Društvu zu pomoč osebam z govornimi motnjami
Slovenska Jllantropi/a
- Društvo Projekt Človek
- "I/P" Društvo za pomoč zasvojencem In njihovim svojcem
- UNIČIM-'
Združenje za socialno geroniologljo In gerontogoglko Slovenije
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b. Samopomočne organizacije
Društvo srčnih bolnikov s spodbtijevalnikom
- Dništvo pljučnih bolnikov
- Dništvo psoriatikov Sloveniji•
- Društvo phenUketonurikov PKU Slovenije
Trepetlika Društvo bolnikov s parkisonom
- Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije
- Društva bolnikov s krvnimi boleznimi
- Društvo Liga proti epilepsiji
Zveza društev ledvičnih bolnikov
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije
- Slovensko dništvo za celiakijo
- Zveza društev upokojencev Slovenije
Društvo bolnikov z osteoporozo
- Društvo hemojilikov Slovenije
- Zveza društev diabetikov Slovenije
- Dništvo operiranih na srcu
- Društvo bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo
- Slovensko dništvo TRANSPLANT
- Dništvo VF./.l
V okviru FIUO so se humanitarne organizacije dejansko porazdelile v skupine organizacij , poleg razporeditve na
dobrodelne in samopomočne organizacije, še glede na ustanovitelja, poslanstvo oziroma osnovno dejavnost in ciljno
skupino uporabnikov. Tako jih lahko raz/>oredimo v naslednje skupine:
1. na organizacije / društva,ki imty'o zelo splošno opredeljeno svojo dobrodelno dejavnost
in jo usmerjajo na različne ciljne skupine in javnosti:
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, ki deluje na območju države in preko 56 območnih organizacij tudi na lokalnem nivoju.
Združuje 247.83G članic/članov ter .9.397 sodelavcev. Poslanstvo organizacije in naloge, organizacije so opredeljene v
Zakonu o Rdečem križu Slovenije in v statutu Rdečega križu Slovenije. Rdeči križ Slovenije deluje v javnem interesu na
področju zdravstva in socialnega varstva. Je ena najstarejših humanitarnih organizacij v Sloveniji. V letu 2002Je realiziral
naslednje, programe, ki Jih Je so/financirala FllIO:
a) na državni ravni:
• Letovanje socialno ogroženih otrok
• Distribucija humanitarne pomoči
• Oskrlx>vanje socialno ogroženih i>osameznikov in dnižin
• Širjenje znanj o gibanju RK
• Regijski seminarji za mentorje krožkov RK
• Tabor mladih - socialni tabor Mladi za mlajše"
• Srečanja starejših, osamljenih in invalidnih oseb
b) na lokalni ravni:
• Obiskovanje starejših, bolnih In invalidnih oseb ter nudenje konkretne pomoči
• Osveščanje. svetovanje in aktivnosti z romsko populacijo
• Druge oblike pomoči (zagotavljanje materialne in Jlnančne pomoči, delo skupin za samopomoč, izvedba različnih
predavanj in organizucija izletov)
Organizacija je v letu 2002 izvedla na državni ravni 6 programov in 4 na lokalni ravni, v programe Je bilo vključeno
»>/.i66 neposrednih ujiorahnikov. Programe organizacije lahko delimo: na programe za organizacijsko krepitev organizacije in kadrovsko usposabljanje za realizacijo celovitega [joslanslm organizacije in na socialne programe, ki pomenijo
pomoč posameznikom v materialnih In dnigih stiskah ter težavah. Iz poročil Je razvidno, da so bili programi skrbno in
strokovno Izvedeni, nameni in cilji Jasno Izraženi kot tudi opredeljena ciljna skupina in izvajalci, to Je strokovna služba
RKS. območna zdniženja RK. krajevne organizacije RK. zunanji sodelavci, aktivisti in prostovoljci Gre za zelo pomembno
število Izvajalcev, kar kože ne le na raznolikost programov, temveč tudi številčnost uporabnikov. Razdelitev programov na
državno in lokalno raven je bila smotrna.Iz poročil ni razvidna evalvacija programov.
SLOVENSKA KARITAS je sestavni del Rimskokatoliške cerkve in ima status civilnopravne oselx- na osnovi odloelje
Urada za verske skupnosti iriJe opredeljena kol dobrodelna organizacija. Slovenska KARITAS deluje na območju države, v
njo so vključene 3 škofijske Karitas s 320'enoiaml" (župnijskih Karilas). V organizacijo Je včlanjen? 4400 oseb in v njej
sodeluje veliko prostovoljcev. Dejavnost Karitasa je opredeljena kot pomoč Ijudemv stiski v njihovem usposabljanju za
samopomoč, za krepitev vsestranskih medsebojnih odnosov, v iskanju smisla življenja, odpravljanju življenjskih negotovosti in i> odpravljanju vzrokov socialnih stisk. Karitas deluje v Javnem interesu ne it' na socialnem In zdravstvenem
področju, temveč želi dvigati dnižlteno zavest o socialnih stiskah. Sloix>nska Karitas Je L' letu 2002 realizirala naslednje
programe:
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a) na državni ravni:
• Vzgojo in osvcščanje sodelavcev Karitas in širše juvrtosli za solidarnost (s posebnimi sestavinami programa:
informativno glasilo.Teden Karitas. KLIC DOBROTE.Spletne strani, Ko bom velik in Simpozij zdravstvene pastorale
• Letovanje otrok in družin
• Podpora zasvojenim pri socialni rehabilitaciji
• Program pomoči na domu
b) na lokalni ravni:
• Pomoč družinam
• Pomoč starejšim, bolnikom iri invalidnim
• Pomor socialno ogroženim otrokom
• Pomoč brezdomcem
• Pomoč beguncem, osebam brez urejenega statusa ter in azilantom
Slovenska Karitas,je realizirala 4 programe na državni in 5 programov na lokalni ravni Njene pomoči je bilo deležno
327.447 neposrednih uporabnikov. S programi se je usmerjala na različnih pomoči potrebne ciljne skupine uporabnikov .
kar tudi na usposabljanje organizacije za razvoj in večjo kvaliteto dejavnostLPrav tako je s svoji programi vzpodbujala
širšo Javnost za večjo solidarnost . Smiselno je preuredila programe s katerimi je kandidirala
za so /financiranje. Iz poročil je razvidno da so bili programi ne le strokovno dobro pripravljeni, temveč tudi izvajani, da
pa zal ni ocene o njihovi učinkovitosti. Kvaliteta dejavnosti je tudi v velikem angažiranju prostovoljcev v Izvajanju
posameznih programov.
GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA pri PZ Slovenije deluje na območju države In Ima 17 postaj GRS s 700 registriranimi
člani in 8 reševalnih skupln.SvoJe humanitarno poslanstvo udejanja v akcijah v naravnih nesrečah in gorskem reševalnem delu. V letu 2002Je realizirala naslednje programe:
• Socialne pomoči posameznikom in skupinam - pomoč ponesrečenih reševalcev na reševalni vaji na Okrešlju
• Usposabljanje prostovoljcev in uporabnikov za izvajaiije programov
• Druge dejavnosti: izobraževanje ter nabava osebne in skupne tehnične opreme
Na osnovi poročil lahko ugotovimo, da so so/financirani programi organizacije strokovno izvedeni, da so namen in cilji
doseženi. V programih je bilo 11.034 udeležencev.
EHO PODPORNICA evangeličanska humanitarna organizacijaJe sestavni del Evangeličanske cerkve v Republiki Sloveniji
in ima status civilnopravne osebe na osnovi odločbe Urada za verske skupnosti Kot dobrodelna organizacija ima 11000
članov in 20 sodelavcev. Njeno humanitarno poslanstvo je razvidno na osnovi poročil o izvedenih programih tudi na
socialnem jjodrogu. V letu 2002je realizirala naslednja programu:
• Mobilna diakonija
• Pomoč v stiski
Iz obeh poročil je mogoče razbrati tako namen kot cilje posameznega socialnega programa. Ciljni skupini sta opredeljeni
.starejše osebe (ostareli, osamljeni, bolniki, invalidi)
in socialno šibke mlade družine ter posamezniki. Glede na raznovrstnost socialnih potreb v obeh skupinah so tudi oblike
pomoči zelo različne. Program izvajajo redno in pogodbeno zaposleni, prostovoljci in zunanji strokovni sodelavci.
SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC Ji" dobrodeltiu organizucija.Dehije kol enovito društvo na območju države in ima 932
članov/članic ter 2'JO sodelavcev. Poslanstvo društva je opredeljeno kot udejanjarije celostne oskrbe bolnika z neozdravljivo (terminalno) bolezni/o in pomoč njegovim svojcem.Ilospic si prizadeva zadovoljiti vse bolnikove potrebe: fizične,
čustvene, socialne in duhovne, prav tako tudi potrebe družine.
V letu 2002 Je društvo realiziralo naslednje programe:
a) na državni ravni:
• Šolanje prostovoljcev
• Detabuizacija smrti
• Žalovanje otrok in mladostnikov pri izgubi bližnje osebe
b) na lokalni ravni:
• Hospic - spremljanje umirajočih in svojcev
• Žalovanje po izgubi bližnje osebe
Iz ixrrocil o izi >edbi posameznega programa tako na državni kot lokalni ravni Je razvidno, da Je društvo svoje programe
strokovno Jasno opredelilo, njihov namen in cilje, kakor tudi ciljne skupine - potencialne uporabnike. Vsebina teh socialnih programov se odziva na specifične potrebe in situacije v katerih lahko pomoč nudijo le us/iosohtjeni kadri, profesionalci in prostovoljci, ko so tudi okoliščine nudenja pomoči spectfične.
•
SLOVENSKA FILANTROPIJA je humanitarna organizacija, ki deluje na območju države kot enovito društvo z 250
člani/ članicami in z 21 sodelavci. Poslanstvo organizacije Je ImIJ razvidno iz programov, ki jih sofinancira Ministrstvo za
delo. dr užino in socialne zadeve. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Ministrstvo za zdrat.je.Urad vlade za informiranje tri donatorstva Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot iz poročil o izvedenih programih, ki jih Je sofinancirala F1HO. Organizacija deluje v Javnem interesu. Organlzacijaje v letu 2002 realizirala naslednja socialna programa:
• Letovanje socialno ogroženih otrok
• Usposabljanje prostovoljcev in izvajalcev programov
Iz sredstev UHO Je bil financiran nakup osebnega avtomobila ter računalnika. Poročili o izvedenih programih sta stvarni
in kažeta, da se organizacija vključuje v neposredno izvajanje socialnih program za konkretne uporabnike.
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SLOVENSKI ODBOR ZA UNICEF je opredeljen kot dobrodelna organizacija, ki deluje na območju države in deluje v
javnem interesu. Organizacija ima 250 članov / čianfc in 55 sodelavcev. Poslanstvo organizacije Je. da podpira delo in cilje
UNICEF ter da zastopa in promovira poslanstvo UNICEF v Sloveniji, nadalje v skrbi za udejanjanje Konvencije o pravicah
otrok v naši državi in v svetu in v pomoči najbolj ogroženim otrokom v svetu. Za udejanjanje otrokovih pravic v naši državi
se zavzema s konkretnimi programi, ki so namenjeni javnostim v njihovi skrbi za razvoj vseh otrok pri nas.
Slovenski odbor za UNICEFJe realiziral v letu 2002 nasledrija programa:
• Unicefove delavnice na osnovnih šolah
• Mednarodni unicefov tabor
Iz poročil a izvedbi oljeli programov je razvidno. da je Slovenski odlx>r za UNICEF oba programu strokovno zasnoval in
izvedel, kerJe Jasno opredelil namen posameznega programa In cilje ter zagotovil strokovno vodenje. Opravit je tudi eval
vacijo izvedbe programov, ki Je potrdila dvoje, da je potrebno še nadalje razvijati v okviru UNICEF programe za otroke v
naši državi.V programa je bilo vključenih 1 -1.0.17 uporabnikov.
DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO Je dobrodelna organizacija . ki deliije kot enovito društvo na območju
države. Društvo ima 120 članov in 50 sodelavcev. Društvo ima status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju
sorialnega varstva.
Društvo je v letu 2002 realiziralo naslednje programe:
• Individualno svetovalno In suportivno terapevtsko delo s povzročitelji in žrtvami nasilja in telejonska Informacijska
svetovalna pomoč
• Individualno svetovalno in suportivno terapevtsko delo. vodena skupina in telefonsko svetovalno informacijska
pomoč za mlade ženske, ki imajo izkušnjo nasilja
• Usposabljanje prostovoljk in prostovoljcev za delo i> društvu za nenasilno komunikacijo
• Preventivne delavnice za osnovne in srednje šole v Sloveniji
• Individualna pomoč otrokom in mladostnikom, ki doživljajo nasilje, druženje prostovoljk in prostovoljcev iz družin z
izkušrijo nusilja.
Iz poročil društva Je razvidno poslanstvo organizacije in dejstvo, da Je opravljeno obsežno delo na področju, ki tega mnogo
strokovnega znanja in etičen odnos do slehernega prizadetega /x>sameznika. Istočasno mora nuditi zaščito tistim katerim
človekov/-' pravice so poteptane in ogrožene, in Jih usposabljati za sprejemanje odgoix>rnosti za svoje življenje. Programi in
njihova Izvedba so strokovno zasnovani, nameni tri cilji programov glede na posamezne skupine uporabnikov Jasno
opredeljeni, uporabljene so modeme metode dela. V delo je vključena tudi supervizija in evalvacija programov. Stalno
usposabljanje izvajalcev, ki ga društvo izvaja je pogoj za njihovo dobro delo.
Navedene organizacije/društva, delujejo na posameznih področjih oziroma razvl/ajo dobrodelno dejavnost za Isto ciljno
skupino oziroma imajo značilnosti dobrodelnih in samopomočnlh organizacij ter izvajajo raznovrstne programe s katerimi
se vključujejo v neposredno skrb 7.0 prizadete osebe . usposabljajo sodelavce , strokovno izvajajo posamezne programe
ter uporabnike njihovih storitev usposabljajo za življenje v skupnosti.Pomembna je tudi njihova vloga pri ozaveščanju
Javnosti o problemih prizadetih oseb v vsakdanjem življenju.
2. področje duševnega zdravja:
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE "ŠENT" Je dobrodelna organizacija, deluje kot enovito
društvo na ohmor/11 države in Ima na lokalni ravni 7 organizacijskih enot. V združenju Je -115 članov/članic iz vrst oseb
s težavami v duševnem zdravju in 77 stxlelavct:v. Poslanstvo ŠENT-a Je: socialna trt psihološka rehabilitacija oseb z
duševnimi motnjami ter ustvarjanje novih delovnih mest za težje zaposljlve osebe. Združenje deluje u Javnem Interesu na
področju socialnega varstva. Soglasje k statusu sta dali Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo in šport.
Združenje je letu 2002 realiziralo naslednje programe
a) na državni ravni :
• Izobraževalna dejavnost
• Antistigmatizaci/ski program -organizacija strokovnih srečanj, seminarjev in okroglih miz
• Snel uporabnikov Slovenije l Reševanje problemov duševnega -zdravja)
• Kor um svojcev Slovenije
• Zagovorništvo za osebe s težavami v duševnem zdraiju
• Založništvo izdajanje krijig. strokovne literature in prevodov
• Glasilo ŠENT
• Mednarodni proc/rumi
b) na lokalni ravni:
• Sentout dnevni centri .IJubljana. Trl>ovlJe, Šenlgor, Senl k . Celeia. šentlent: Nova Gorica in Šentmar
• Socialno varstveni program stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju Šentove
stanovanjske skupine : liečnu. Novo Polje. Staničeoa. Linhartova. Kamnik. Peter Petrovče. Šmarje pri Jelšah in Ankaran
• Socialna mreža Šent
• Prostovoljno delo
• letovati/a in tabori Sen t
• Rehabilitacijski center - posestvo Kazin i
• Program poilpomega zaposloval ja
• Mreža delavnic za delovno usposabljanje oseb z duševnimi motnjami In drugih težje zaposl/lvlh oseb
• Športno rekreativna dejavnost
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Organizacijaje v letu 2002 realiziralo H pror/ramnv na drznimi rami in 24 na lokalni ravni. V programe Je bilo vključenih
2.15 uporabnikov.
Iz poročil o Uvedenih društvenih programih so razvidni namen In cilji posameznega programa, nekateri so pomembni za
delovanje organizacije kol celote (mednarodno sodelovanje, založništvo in drugo), spet drugi socialni programi in storitve
so namenjeni neposredno uporabnikom. Programi se izvajajo razpršeno na območju države.iz realiziranih programov na
lokalni ravni Je mogoče razbrati število vključenih ii/jorabnikov. opredeljeni so izvajalci fri vsebina, kakor tudi način
izvajanja. Dejstvo. du se vzporedno izvti/ajo programi na državni ravni in programi na lokalni ravni, kaže na poslanstvo
organizacije in Je"delitev" dela na državno In lokalno raven le izvedbene narave. Iz poročil ni razvidno ali je izvedena
evaluacija programov.
NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA - "OZARA" Je opredeljeno kol dobrodelna organizacija
In deluje kot enovito društvo na območju države in ima 14 organizacijskih enot. Društvo ima status organizacije, ki
deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. V članstvo organizacije je bilo vključenih 1218 članov/ članic.
Društvo Je imelo 226 sodelavcev, strokovnjakov In podpornikov združenja. Združenje ima svoje poslanstvo opredeljeno v
statutu kot društvo, ki deluje v Javnem interesu.
Združenje je v letu 2002 realiziralo naslednje programe:
a) na državni ravni :
• Mreža pisarn za injormlranje In svetovanje
• Delo z mladimi v duševni stiski
• Mreža klubov svojcev
• Mreža klulMtv prostovoljcev
• Mednarodno sodelovanje
• Izobraževanje strokovnih delavcev za spremljanje pmstot.<oljccv pri delu z ljudmi s težavami v duševnem zdravju
izobraževanje in trening
• Informiranje Javnost i o duševnem zdravju
• 10.10.2002 ftan duševnega zdravja
b) na lokalni ravni:
• Mreža stanovanjskih skupin
• Dnevni center: Maribor. Murska Sobota. Slovenj Gradec: I tuj
• Center za socialno In delovno integracijo - Mreža delavnic za usposabljanje in zaposlovanje Hudi s težavami v
duševnem zdravju in težje zaposjjivih oseb
• Rehabilitacijsko učni center ŠOUEK
• Socialna mreža
• Skupine za samopomoč
• Izobraževanje za delo na področju duševnega zdravja
• Izobraževanje - Individualiziran pristop pri prepoznavanju posameznicIne situacije in skupno načrtovanje podpore
• Individualni pristop s ciljno populacijo
Društvo je ve letu 2002 realiziralo H programov na državni in 9 programov na lokalni ravni. V programe je bilo vključenih
1.378 uporabnikov. Iz poročil, ki so zelo konkretna in pregledna. Je razvidno, da so bili namen In cU/( programov Jasno
opredeljeni, strokovno pripravljeni (rt vodeni da Je Iz njih mogoče razbrati tako število neposrednih uporabnikov kakor tudi
številčno In strokovno strukturo izvajalcev. Programi so namenjeni različnim ciljnim skupinam, ne le neposredno osebam
s težavami v duševnem zdravju, tudi za to. da hi bili vsi. ki neixtsrpdno sodelujejo z uporabniki bolje usposobljeni. Iz
poroi-il ni razvidno ali je opravljena evaluacija fjosamezriih programov.
ODBOR ZA NOVOSTI V DUŠEVNEM ZDRAVJU "ALTRA" Je opredeljen kot dobrodelna organizacija, ki deluje
kot enovito društvo na območju celotne države. V društvo Je vključenih 400 članov In 20 sodelaiKev društva. Društvo ima
status organizacije, ki deluje v Javnem Interesu na področju socialnega varstva. Poslanstvo organizacije je razvidno iz
realiziranih programov.
V letu 2002Je društvo realiziralo realiziral naslednje programe:
a) na državni ravni:
• Proyram mreže stanovanjskih skupin za osebe, ki imajo dolgotrajne pslhosocialne ležave in potrebujejo rezidenciolno oskrbo iz liS
• Svetovalnica AI.TRA ■ celostna /xxJpom za os«?)*? z dogotrajnlmi psihosocialnimi stiskami
• Promocija, oiganizaclja in logistika pmgramov projekt ozaveščanjeJavnosti
bi na lokalni ravni:
• Altrina dnevna soba ■ drop in center IJublJana
• Dnevni center Prevalje
• Svetovalnica l+cvaljc
Iz poročil Je razbrali, daje društvo realiziralo 0 programov no državni ravni in 6 programov na lokalni ruuni. Poročila o
Izvedbi pmgrrimnii imtijujejo temeljito strokovno zasnovo programa s "filozofijo" društva, ki osebo s težavami i> duševnem
zdravlu ■ iifx>rabniku obravnava kol subjekt in na tej osnovi razvija svoje "podporne mehanizme". Individualizirana
uporaba različnih pristopov in metod dela v različnih situacijah potrjuje strokovno kompetenco izvajalcev programov, ki
usiMsablJajo uporabnike za obvladovanje svoje življenjske situacije in Jim istočasno nudijo vso potivt>no osebno pomoč In
varnost.
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SLOVENSKO DRUŠTVO ZA VZAJEMNO POMOČ V DUŠEVNI STISKI "PARADOKS" je dobrodelna organi
zaciju. deluje kot enovito društvo nci območju države in ima na lokalnem nivoju svoje organizacijske enote oziroma člane
z območja države. Društvo ima 600 članov (n 65 sodelauceu. Društvo deluje v Javnem interesu na področju socialnega
varstva. Svoje poslanstvo ima opredeljeno kot podporo opolnomočenju uporabnikov psihiatričnih uslug v Sloveniji in
njihovo vključevanje v običajno življenjsko okolje.
Društvo je v letu 2002 realiziralo naslednje programe:
• Odprta hiša
• Stanovanjske skupine
• Paradoks "Mladinski center"
Iz jxiročil društva je razvidno, da so bili izvedeni trije programi na državni ravni v pričakovanem obsegu tn strokovno
vodeni Da so imeli izvajalci Jlnančno podporo drugih dejavnikov, ki preverjajo upravičenost In strokovne zasnove
programov In njihovo izvajanje. Zlasti je zanimiv program Paradoks - Mladinski center pri katerem gre za varstvo mentalnega zdravja in sposobnosti otrok in mladostnikov staršev uporabnikov psihiatrije.
DRUŠTVO ZA DUŠEVNO ZDRAVJE IN KREATIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA "VEZI" je opredeljeno kot dobrodelna organizacija tn deluje kot enovito društvo na območju občin Sežana. Divača. llrpelje - Kozina. Komen.
Postojna in Ilirska Bistrica. V društvo je vključenih 65 oseb. ki imajo težave v duševnem zdravju in 17 sodelavcev. Že sam
naziv rinistvn nakazuje njegovo poslanstvo. Skrb za kreativno preživljanje prostega časa in kvalitetnejše življenje y.
boleznijo.
Društvo"VEZl"je v letu 2002 realiziralo naslednji program:
• Dnevnt centri "VEZI" - podružnici Štorje in Štanjel
Iz poročila n izvedenem programu je t mzhrati. da ns/jesno delujeta olxi centra ob podpori strokovrijakov. zdravstvene in
socialne službe ter nekaterih vaščaitov.
3. na področju boja proti raku :
ZVEZA SLOVENSKIH DRUŠTEV ZA BOJ PROTI RAKU je opredeljena kot dobrodelna organizacija, ki deluje na
območju države in združuje 11 društev z 20000 člani in 36 sodelavci. Zveza je organizacija, ki ima status društva, ki
deluje v javnem interesu na področju zdravstva. Zveza realizira svoj desetletni program proti raku "Slovenija 2000 2010
tn rak."
Zveza je v letu 2002 realizirala naslednje programe:
• Delo zveze slovenskih društev zet boj proti raku
• Usposabljanje predavateljev : zdravnikov . profesorjev zdravstvene vzgoje in drugih zdravstvenih delavcev
• Vzgoja In izobraževanje prebivalstva
• Delo 7. učenci, dijaki in mladino
Iz poročil je mogoče razbrati, da so izvedeni programi namenjeni delovanju društva v zvezi z različnimi strokovnimi
vprašanji in potrebami strokovnjakov po eni strani, po drugI pa preprečevanju rakastih obolenj.
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA BOJ PROTI RAKU DOJK "EUROPA DONNA" Je opredeljeno kol dobrodelna
organizacija.ki deluje kot enovito društvo na območju države in Ima 600 članic/članov. Društvo nima statusa društva, ki
deluje v Javnem InteresuNamen društva Je predvsem osveščanje in informiranje ženske populacije, zavzemanje za
učinkovito zdravljenje in rehabilitacijo in ustrezno izobraževanje zdravstvenih strokovnjakov in drugo. Društvo je v letu
2002 realiziralo program:
• NOVICE EUROPA DONNA
DRUŠTVO ONKOLOŠKIH BOLNIKOV SLOVENIJE se opredeljuje kot dobrodelna organizacija in organizacija za
samopomoč.ki deluje nci območju države in združuje 800 članov In 90 sodelavcev. V društvu delujejo strokovnjaki
medicinske stroke. Dejavnosti društva niso n omenjene samo članom društva, temveč vsem onkološkim bolnikom, saj
vsako leto na novo zboli okrog 8000 prebivalcev. Društvo nima statusa organizacije, ki deluje v javnem interesu. Iz vsebine glasila društva "OKNO" je razvidno tudi poslanstvo društva.
V letu 2002je društvo realiziralo naslednje programe:
• "Nova pomlad življenja" ■ 10. vseslovensko srečanje žensk z rakom dojke
• "Pot k okrevanju" ■ organizirana samo[X)moc žensk z rakom dojke
• Publikacije: revija OKNO. kiijižica Kak dojke ponatis, knjiga : Čas dozorevanja, ob 15. obletnici revije OKNO.
Knjižica: Mamograjlja ponatis, knjižica: Rak na modih
• Pohod na Triglav
Iz poročil je razvidno .da so bili vsi programi realizirani, zlasti bogata Je bila publicistična dejavnost ter pslhosocialna
rehabilitacija kot vsebina druženja v okviru posamičnih programov.
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4. na področju srca in ožilja:
ZVEZA KORONARNIH DRUŠTEV IN KIlfHOV SLOVENIJE je opredeljena kol sumopomočna organizacija In deluje kot
zveza na območju države in združuje 6 društev s - s 1222 člani. Zveza ima status društva, ki deluje v Javnem interesu
na področju zdravstvenega varstva. Svoje poslanstvo uresničiije v povezovanju društev in klubov, ki deluje/o na področju
rehabilitacije srčnih bolnikov in i> osveščanju drugih IJudi o zdravem načinu življenja in odpravljanju dejavnikov tvegaiiju.
Zveza je realizirala v letu 20O2 naslednje programe:
a) na državni ravni:
• Usposabljanje Izvajalcev programa ( vaditeljev In prostovoljcev) za delo s koronarnimi bolniki
• Promocija zveze in njenih članic
• Pomoč kroničnim koronarnim bolnikom pri ustanavyanju društva
• Delavnice zdrave prehrane
• Druženje članstva na skupnih družabnih srečanjih In športno rekreativnih manifestacijah
b) na lokalni ravni:
• Podpora članom - denarna - za sodelovanje v načrtovanih programih
• Šole i in delavnice zdravega življenja
• Zdravstvena vzgoja ■ predavanja - vsežlvljenjsko učenje
• Vadba in druge fizične aktivnosti
• Organizirano druženje, rekreativna in kulturna dejavnost
DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA je opredeljeno kot dobrodelna organizacija in deluje kot enovito društvo
na območju drznite in združuje 5.941 članov/članic lil 22 sodelavcev Društvo Je prostovoljno združenje občanov, kjer pod
strokovnim vodstvom zdravnikov sodelujejo ljudje najrazličnejših poklicev, profilov In položajem s ciljem, da vzpodbudijo
in pomagajo k uresničevanju nalog, ki so določene s pravili društva. Društvo ima status društva, ki deluje v javnem
interesu na področju zdravstvenega varstva.
Društvo je v letu 2002 realiziralo naslednji program:
• Izvajanje preventivnih programov za ohranjevanje zdravja. Izboljšanje kvalitete življenja In preprečevanja bolezni
srca In ožilja
DRUŠTVO NA SRCU OPERIRANIH SLOVENIJE Je opredeljeno kot samopomočrm organizacija, ki deluje kot enovito društvo na območju države In združuje 650 članov in 10 do 15 sodelavcev.
Društvo Je v letu 2002 realiziralo naslednje programe:
• Izdajanje časopisov in strokovnih publikacij
• Organizirano druženje
• Zdravstvene delavnice - izobraževanje Mriikov po srčnih operacijah
DRUŠTVO SRČNIH BOLNIKOV S SPODBUJEVALNIKOM SLOVENIJE je opredeljeno kot dobrodelna organizaciJa. ki deluje na območju države in združuje 3 društva s 350 člani in 3 sodelavce. Društva nima statusa organizacije, ki
deluje v javnem interesu.
Društvo Je v letu 2000 realiziralo naslednje programe
a) na državni ravni :
• Izobraževanje, strokovna predavanja, strokovni nasveti
• Preventivna dejavnost, glasilu, navodila, srečanju, prireditve
• Rehabilitacija. teloiKidba. namizni tenis, sprehodi
• Šola zdravega življenja
b) na lokalni ravni :
• Izobraževanje, strokovna predavanju
• Aktivna rehabilitacija, telovadba, sprehodi
• Preventivna dejavnost, navodila, srečanja, prireditve, izleti
B. področje starejše generacije:
ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE pravno formalno ni razvrščena med sarnopornočne organizacije
oziroma dobrodelne organizacije. Zveza ima status društva .ki delule v Javnem interesu na področju socialnega varstva in
deluje tudi na področju Ministrstva za kulturo. Deluje na območju države (n združuje 450 društev in 44 klubov 7. 265.000
dani ter 1.800 sodelavcev. Zveza ima v svojem statutu opredeljeno tudi poslanstvo, namen in cilje delovtinja na
zdravstvenem in socialnem področju za starejšo generacijo.
Zveza Je it letu 2002 realizirala naslednje programe
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a) na državni ravni:
• Kulturna dejavnost
• Šport in rekreacija
• Medruirodrio sodelovanje in sudelovunje s sosednimi državami
b) na lokalni ravni:
' Starejši za stare/še" ■ socialni program
• Ohranjevanje in vzdrževanje zdravja
' Izobražeuarije. svetovanje, injormiruiije.zuložništvo
GERONTOLOŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE je razporejeno v dejavnost strokovnih društev in se kot organizacija
strokovnjakov in drugih oseh ukvarja z vprašanji starosti, staranja in varstva starih ljudi. Deluje na območju države in
■zdn.iy.uje 230 članov/članic.. V statutu ima opredeljeno poslanstvo , namen in cilje delovanja. Društvo nima statusa
društva, ki deluje v Javnem interesu.
Društvo Je realiziralo v letu 2002 naslednje programe:
• Nasilje, zloraba in starejši ljudje
• Dejavniki tveganja za razvoj kroničnih bolezni pri starejših - gibanje za zdravo starost
• Aktualna zdravstvena vprašanja starejše populacije
• Priprava za upokojitev "Moja upokojitev - moj novi izziv"
ZDRUŽENJE ZA SOCIALNO GERONTOLOGIJO IN GERONTOGOGIKO SLOVENIJE Je opredeljeno kot
dobrodelna organizacija. Društvo deluje na območju države kot krovna organizacija programa Skupine starih ljudi za
samopomoč. Društvo združuje 165 članov/ članic in 592 sodelavcev. V letu 2002je delovalo 442 skupin starih ljudi za
samopomoč, ki jih je vodilo 670 za to usposobljenih voditeljic in voditeljev. Poslanstvo združenja je ustvarjanje pogojev in
možnosti za kakovostno življenje slutili ljudi na področju medčloveških odnosov in medgeneracijskega povezovanja ter
priprave srednje generacije na lasrno starost. Zdniženje Ima status društva, ki deluje v Javnem Interesu na področju
socialnega varstva.
Združenje je v letu 2002 realiziralo naslednje programe:
a) na državni ravni:
• Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalni mreži in izobraževanje in usposabljanje voditeljev In medgeneracijski tabori
• Revija Prepletanja
b) na lokalni ravni:
• Skupine starih ljudi za samn/Mrnoc. izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev, medgeneracijski tabori
6. na področju zasvojenosti:
DRUŠTVO "PROJEKT ČLOVEK" Je opredeljeno kot dobrodelna organizacija in deluje kol enovito društvo na območju
države, združuje 31 članov ter 19 sodelavcev. Dništvo ima status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju
socialnega varstva in tudi na področju Ministrstva za zdravstvo in Ministrstva za šolstvo in šport.
Društvo je v letu 2002 realiziralo svoj standardni program:
• PROJEKT ČLOVEK
Fll lOje le v manjši meri sojlnanctral projekt, ki obsega strokovno izjemno zahtevne naloge In stalne strokovne izvajalce
ter pogoje dela.
DRUŠTVO ZA POMOČ ZASVOJENCEM IN NJIHOVIM SVOJCEM SLOVENIJE "UP" se opredeljuje kot
dobrodelna organizacija. Deluje kot enovito društvo na območju države s 3 podružnicami in 910 člani. Društvo nima
statusa organizacije, ki deluje v Javnem interesu.V letu 2002Je realiziralo program:
' Pomoč zasvojencem in njihovim svojcem iz Slovenije
7. organizacije / dmštva, ki svojo dejavnost realizirajo v medsebojni pomoči in samopomoči,
določene skupine uporabnikov, v večini primerov so to društva bolnikov,z izrazito podporo
strokovnim delavcem tega področja pri njihovem delu:
ZVEZA DRUŠTEV DIABETIKOV SLOVENIJE Je opredeljena kot satnopomočna organizacija. Zveza deluje na
območlu države in združuje 38 društev s 16.000 člani tu 65 sodelavci. Društvo nima statusa organizacije, ki deluje v
javnem interesu.
Zveza je v letu 2002 realizirala naslednje programe:
a) državni ravni:
• Specifične interesne dejavnosti v organizaciji
• Izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja, izboljšanje kvalitete življenja in preprečevanje negativnih
pojavov ■ seminar za učitelje mentorje
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• Izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja, izboljšanje kvalitete življenja in preprečevanje negativnih
/Kijavov - Festival za tretje življenjsko obdobje
• Izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja, izboljšanje kvalitete življenja in preprečevanje negativnih
pojavov - Četrto tekmovanje iz znanj o sladkorni bolezni v osnovnih in srednjih šolah
• Izdajanje časopisov in strokovnih publikacij- glasilo Sladkorna bolezen; obvestila in navodila vodstva Zveze; ponatis
knjižice za šole "Sladkorna bolezen - moja najzvestejša prijateljicaizdaja plakata ob Svetovnem dnevu sladkorne
bolezni: ponatis knjige dr. Marka Medveščaka in ga. Maruše Pavčič uniu.dipl. ing.preh. teh. "Sladkorna bolezen od A
do Ž": izdaja priloge o diabetičnem stopalu;
• Športna, rekreativna in kulturna dejavnost ■ Organizacija in izvedba 7. športno rekreacijskega in družabnega
srečanja diabetikov v Postojni
• Športna, rekreativna in kulturna dejavnost - Proslava Svetovnega dneva sladkorne bolezni
• Organizacija in izvedba 4. tekmovanja z radioamaterji Slovenije
• Peta samostojna predstavitev na sejmu "Narava in zdravje".
b) na lokalni ravni se izvqja dejavnost v naslednjih društvih: Brežice, Celje, Cerknica, Domžale.Gornja
Radgona, Idrija. Hrastnik.Ilirska Bistrica, Jesenice, Lendava. Litija, Ljubljana, Ijutomer, Maribor. Murska Sobota,
Postojna. Ptuj. Mežiška dolina. Ribnica, Sloveti) Gradec. Škojja loka. Tolmin. Trbovlje, Tržič. Mozirje.
ZVEZA DRUŠTEV LEDVIČNIH BOLNIKOV je opredeljena kot samopomočna organizacija, ki združuje 12 društev s
1.541 člani in 154 sodelavcev.Organizacija ima status organizacije .ki deluje v javnem interesu na jx>dročju zdravstva.
Organizacija je v letu 2002 realizirala naslednje programe:
a) na državni ravni.
• "LEDVICA" glasilo
• Izdelava in predstavitev brošure ( navodilo za bolnike) z naslovom Življenje s presajeno ledvico
• Zimsko srečanje ledvičnih bolnikov Slovenije - "ROGLA" 2002
• Letne igre Zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije 2002
• Seminar za blagajnike regijskih društev in Zveze 2002
b) na lokalni ravni:
• Izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja, izboljšanje kvalitete življenja in preprečevanje negativnih
pojavov - izobraževanje
• Specifične interesne dejavnosti
• Socialne pomoči posameznikom in skupinam - Organizirano druženje
• Izdajanje časopisov in strokovnih publikacij - glasilo društva
• Usposabljanje prostovoljcev in uporabnikov za izvajanje programov
• Športna, rekreativna in kulturna dejavnost - Bilten 2002
• Letne igre Zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije 2002
• Habakuk 2002
• Pohorje 2002
• Jesenski Izlet 2002
• Športne igre 2002
• Zreče 2002
• Rogfa 2002
• Usposabljanje 2002
• Socialno humanitarni program Sojinanciranje zdravil katere predpiše zdravnik in so na negativni listi
• Socialno humanitarni program - Pomoč pri nakupu osnovnih življenjski potrebščin štirim članom društva VIVA
• Strokovna predavanja - Nefrološko srečanje v Zrečah
• Organizirano druženje in zabava - Praznovanje dneva mater in žena
• Druženje in zabava - Organizacija občnega zbora (n noiioletna zabava
• Izdaja časopisov in strokovnih publikacij. Izdaja glasila AQUARIUS društva VIVA
• Socialni program pomoči posameznikom
• Športno rekreativna dejavnost
• Izlet za člane HI) In CAPD
• Dializa v drugem kraju
• Športno in družabno srečanje dializnih in ledvičnih bolnikov Slovenije v Mariboru
• Športno rekreativna dejavnost
• Nefrološko srečanje t; Zrečah ■ strokovno predavanje
DRUŠTVO HEMOFILIKOV SLOVENIJE Je opredeljeno kot samopomočna organizacija in deluje kot enovito društvo
na območju države. Društvo nima statusa organizacije, ki deluje v Javnem interesu. Združiije 260 članov in 38 sodelaucav.
Društvo Je v letu 2002 realiziralo naslednje programe:
• Štipendiranje izobraževanja
• Nadomestila med izobraževanjem
• Subvencioniranje prevozov (zdravstvene in socialne indikacije)
• Programirana rekreacija ( skupinska in Individualna)
• Psihološka pomoč hemofllikom
• Sam sebi zdravnik
• Informacijski sistem, publikacije, internet
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• Interaktivna knjižnica
• Socialna pomoč ogroženim s HCV
• Socialni vidik - register za hemofilijo
DRUŠTVO PLJUČNIH BOLNIKOV SLOVENIJE ima status samopomočne organizacije in deluje kot enovito društvo
na območju države, združuje 2500 članov in 20 sodelavcev. Društvo ima status organizacije, ki deluje v Javnem interesu
na področju zdravstva. Društvo Je v letu 2002 realiziralo naslednje programe:
• Delo komisije za bolnike- člane in nečlane za boljšo kvaliteto življenja oseb. ki so na trajnem zdravljenju s kisikom
• Delo komisije za cistično fibrnzo za starše obolelih otrok in mladostnike s to boleznijo
• Šola astme za bolnike
• "Zdrav dih", svetovanje po telefonu
• Izdajanje glasila in strokovnih publikacij
• Srečanje članov društva ob 10 letnici društva
• Organizacija in izvedba predavanj
• Uvajanje respiratome Jizioterapije
• Odvajarije kajenja pri bolnikih KOPD
• Izdaja publikacij
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO ima status dobrodelne organizacije. Deluje kot enovito društvo na območju
države in združuje 650 članov. Društvo nima statusa organizacije, ki deluje v javnem interesu.
Društvo je t> letu 2002 realiziralo naslednje programe:
• i'umoč socialno ogroženim posameznikom
• Izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja ter izboljšanje kvalitete življenja
• Izdajanje strokovnih publikacij
• Interesne dejavnosti
• Organizacija in izvedba tečajev kuhanja
• Organizirano druženje, letovanje, športna in kulturna dejavnost
• Usposabljanje prostovoljcev in uporabnikov za izvajanje programov
DRUŠTVO PSORLATIKOV SLOVENIJE Je opredeljeno kot samopomočna organizacija, ki deluje na območju države,
ima 1.500 članov in 25 sodelavcev. Društvo ima status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva.
Društvo jc poročalo, da je v letu 2002 realiziralo program:
• Socialna pomoč težje prizadetim bolnikom
Društvo je priložilo glasilo " Za prostor pod soncem".
ZDRUŽENJE BOLNIKOV S CEREBROVASKULARNO BOLEZNIJO je opredeljeno kot samopomočna organizacija.
Deluje na območju države in združuje 7 fclubot' s 450 člani 50 sodelavci Združerije nima statusa organizacije, ki deluje v
javnem interesu. V letu 2002je realiziralo naslednje programe:
a) na državni ravni:
• Premagovale socialnih stisk tri oi>ir
• Izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja, izboljšanje kvalitete življenja in preprečevanje negativnih
posledic
b) na lokalni ravni:
• Socialna pomoč, specifične Interesne dejavnosti, usposabljaje prostovoljcev, preventivni programi.
SLOVENSKO DRUŠTVO "TRANSPLANT" se prišteva med samopomočne organizacije. Društvo deluje na območju
države. Ima H5 članov In 7 sodelavcev. Društvo nima status organizacije, ki deluje v Javnem interesu .
Društvo Je v letu 2002 realiziralo naslednje programe:
• Zimsko srečanje Slovenskega društva Transplant v Kranjski gori 2002
• 5. srečanje evropskih držav v Hormiu (Italija) za bolnike s tmnsplunttrunimi organi, športnike s traiisplanlirarilmi
organi, otroke s trarisplantiranimi organi
• Srečanje članov In članic, združeno s skupščino društva Smogavc. Rogla. Zreče
• Socialna pomoč članom društva
• Nabava rokovnikov za člane in članice društva
• Plttcllt) računalniškega tečaja za tajnico društva
• l^eduvanje lirdo pri Lukovicl za člane (n članice društva o pravicah In možnostih bolnikov na osnovi zakonodaje
• Pomoč društvu VI\'A Zreče pri predavanju o transplantaciji ledvic
• Srečanje članov in članic Slovenskega društva Transplant s strokovnim predavanjem in rekreacijsko - športnim delom
programa - Ptuj 2002
,
• Sojlnunciranjc nakupa 20 kaset in 1 CD "Globina samodotlka"
• Izdajanje glasila Transplant
• 2. evropske igre športnikov in športnic s transplantiranimi organi - Hlatno jezero
• Distribucija zloženke "Transplantacija organov v Sloveniji"
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DRUŠTVO LIGA PROTI EPILEPSI JI je samo/joinocna organizacija. Deluje na območju države In združuje 350 članov
in I sodelavca. Urušlvo nima statusa organizacije, ki deluje v Javnem interesu.
V letu 2002 je društvo realiziralo naslednje programe:
• Epilepsija in šport - Javna tribuna (Ljubljana, Novo mesto)
• EPITEl. - svetovalni telefon
• Srečanje skupili za samopomoč - Koper in Maribor delovanje skupin za samopomoč.
DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI ima status samopomočne organizacije in deluje na območju države
ter ima 130 članov. Društvo si je prizadevalo za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju
zdravstva, vendar ga še ni pridobilo.
Društvo Je v letu 2002 realiziralo nasledrije programe:
• socialni programi ■ socialne pomoči posameznikom in skupinam (enkratne pomoči, štipendije, pomoč pri šolarijul
• izvajanje preventivnih programov za ohranjevanje zdravja. z!xiljšanje kvalitete življerija in preprečevanje negativnih
pojavov:
• izobraževanje predavanja o življenju z boleznijo,
• samoedukacljski program,
• program zdraviliškega zdravljenja,
• nakup tehničnih pripomočkov zu izboljšanje kvalitete bivanja v bolnišnici
• Specifične Interesne dejavnosti,
• Sofinanciranje programa Slovenija Donor
• Športno, rekreativna in kulturna dejavnost:
• ekskurzije po Sloveniji in tujini,
• pohodništvo,
• organizirano druženje.
• obisk različnih kulturnih prireditev
• izdajanje časopisov in strokovnih publikacij,
• informativno edukacijskt program Zdravljenje v tujini
ZVEZA DRUŠTEV BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO SLOVENIJE Je samopomočna organtzacya. ki združuje 7 društev
s 1.680 člani in 30 sodelavci na območju države. Organizacija nima statusa organizacije, ki deluje v Javnem interesu.
V letu 2002je zveza realizirala naslednje programe:
• Izdajanje časopisov in strokovnih publikacij, kaseta: HIMNA OSTEOPOROZE
• Socialna pomoči posameznikom in skupinam
• Specijlčne interesne dejavnosti i> organizaciji
• Osteoporoza in njena promocija
DRUŠTVO BOLNIKOV S PARKISONIZMOM IN DRUGIMI EKSTRAPIRAMIDNIMI MOTNJAMI "TREPETLIKA"
Je organizacija za samopomoč, ki deluje kot enovito društvo na območju države, združuje 260 članov in 12 sodelavcev.
Društvo je vložilo zahtevo za priznanje statusa organizacije, ki dehijc v Javnem interesu.
Društvo je v letu 2002 realiziralo naslednje programe:
• Fizioterafrija s pouilarkom na bolnikom prilagojenih specialnih tehnik
• Izobraževanje In delavnice
• Usposabljanje animatorjev za vodenje manjših skupin (članov) po regyah
• Izdajanje glasila "Trepetlika"
• Odprti telefon •
• Druženje bolnikov in skrbnikov na izletih in kulturnih prireditvah
DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z GOVORNIMI MOTNJAMI "VILKO MAZI" Je samopomočna organizacija In
deluje kot enovito društvo na območju države. Društvo združuje 101 člana in 35 sodelavcev. Društvo nima statusa
organizacije, ki deluje v Javnem interesu. Društvo/e v letu 2002 realiziralo program:
• Celovito vključevanje oseb 7. govorno Jezikovnimi motnjami v okolje - socialno, družbeno In mentalno varstveni vidik
DRUŠTVO ZA FENILKETONURIJO SLOVENIJE je samopomočna organizacija In deluje na območju države
Združuje 255 članov in 3 sodelavce. Društvo nima statusa organizacije, ki deluje v Javnem interesu.
Društuoje realiziralo v letu 2002 naslednje programe:
• Socialne pomot i posameznikom družinam
• Evropsko srečanje EU PKU kongres
• Letno srečanje članov ■ strokovni del
• Tečaj dietne prehrane
• Letovanje otrok
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SKLEPNE UGOTOVITVE
1.
Vse humanitarne organizacije, dobrodelne organizacije in organizacije za samopomoč so na obrazni F1IIO 3 poročale o
pornbi sredstev, ki nojih pridobile za delovanje in izvajanje socialnih programov i> predpisanem roku.
2.
Poročila kažejo na posebnosti humanitarni)i organizacij in na posebnosti posamezne organizacije oziroma na razlike med
njimi glede na:
• status, ki so ga pridobile s standardno klasifikacijo, ker statistično razvrščale na organizacije za samopomoč- in
dobrodelne organizacije ne kaže na njihovo dejansko delovanje in na neposrednega uporabnika:
• ustanovitelja in njegov interes, ki je odločilni dejavnik v delovanju organizacije;
• področje delovanja: društvene / družabne aktivnosti, zdravstveno/ socialno varstva, izobraževanje, kultura, šport in
clrugo:
• programsko zasnoi<o in usmerjenost k celoviti osebnosti ali samo v podporo enemu vidiku življenja posameznika,
potrebi ali interesu:
• osebne interese posameznih članov organizacije ali skupine
• podporo organizaciji lco( civilno družbenemu subjektu za organizirano delovanje:
• prevzemanje strokovnih nalog za področje zdravstva:
• udejanjanje strokovnih nalog, ki so področje delovcuija strokovnih poklicnih združenj.
3.
Poročila o namenski porabi sredstev in izvedenih programih kažejo, da Je vsebinsko ustreznejša razporeditev organizacij
glede na vsebino njihovega delovanja zlasti z vidika neposrednih uporabnikov, kar smo tudi opravili Tako smo oblikovali
skupine organizacij:
• uporabniki so praviloma osebo, ki se znajdejo i> socialnih stiskah in težavah:
• uporabniki so osebe, ki s svojo dejavnostjo, usposobljene za samopomoč in z medsebojno pomočjo prispevajo k večji
kvaliteti svojega živijenja:
• uporabniki so skupine oseh s podobnimi potrebami ali težavami, ki jih ne morejo same zadovoljiti.
Organizacije za samopomoč so torij oziroma naj bi bile organizacije neposrednih uporabnlkoi'. V njihoLK) delovanje se
vključujejo tudi zunanji sodelavci, večinoma strokovnjaki s področja zdravstva, ker gre v glavnem za organizacije bolnikov.
Izvajajo dopolnilne programe k programom, kijih izvajajo javne službe oziroma realizirajo uporabniki na osnovi pravic, ki
jim pripadajo v okviru sistema zdravstvenega in socialnega uarsiua.
Dobrodelne organizacije so prvenstveno organizacije, (d nudijo raznovrstne oblike pomoči in podpore osebam, ki so v
različnih socialnih, materialnih ali osebnih, stiskah In težavah ter Jih ne morejo same obvladati ali rešiti Pri tem gre za
različne skupine oseb. na nje se s svojimi različnimi programi podpore in pomoči odzivajo dobrodelne organizacije.
4.
Dobrodelne in samopomočne organizacije so v letu 2002 realizirale: 168 programov na državni ravni 352 programov na
lokalni ravni.
Glede na to. da so skoraj vsi društveni programi istočasno tudi socialni programi in se izvajajo tako na državni in lokalni
ravni, tudi število uporabnikov, ki ril notranje porazdeljeno zlasti pri samopomočrilh organizacijah (neposredni uporabni
ki) ne daje prave slike o tem. kdo so neposredni uporabniki. Iz poročil dobrodelnih organizacij Je razvidno število neposred
nlh u/jorahnikov.
5.
Na posameznih področjih deluje več organizacij, ki usmerjajo svojo dejavnost na večjo skupino uporabnikov ali posamezne
manjše skupine s specifičnimi fx>trebami in interesi. Njihova organiziranost in številčnost je različna: so zveze in združenja
lokalnih organizacij - društev in klubov- in enovita društva, ki delujejo na celotnem območju driaue. Na osnovi organiziranosti se tudi programi razvrščajo na tiste na državni in na lokalni ravni, čeprav so tudi nekateri programi na državni
ravni namerijent neposredno uporabnikom na lokalni ravni.
Tudi prikazana številčnost posameznih organizacij za samopomoč ni pravo merilo, saj kaže le na vse potencialne
uporabnike bolnike kol jih registrira zdravstva služba oziroma na dmge skupine, h katerim s preventivnimi programi
usmerja organizacija.
6.
Dobrodelne, organizacije se razlikujejo med seboj. So "tradicionalne" organizacije, ki so jih ustanovili človekoljubi In ne
/K>7.najo članstva uporabnikov in usmerjajo svojo dejavnost nn posamezne skupine,ki potrebujejo podimo In pomoč. Spof
druge , ki so Jih ustanovili strokovnjaki, človekoljubi in neposredni uporabniki da bi skupaj reševali probleme s katerimi
se srečujejo uporabniki in še organizacije, ki so Jih ustanovili uporabniki
Med dobrodelnimi organizacijami so organizacije, ki presegajo raven dobmdelništva in samopomoči/ medsebojne pomoči,
ker izvajajo socialne programe s katerimi se vključujejo n celovito skrb za določeno uporabniško skupino In v udejanjanje
družbenih usmeritev. Nekatere dobrodelne organizacije irruijo status društev, ki delujejo v Javnem interesu riu področju
socialnega varsUKi.
.
7.
Mecl samopornučniini organizacijami so pni v lako ntzllke. čeprav so lo v večini primerov organizacije bolnikov. Ud lega
kdo je bil pobudnik, ustanovitelj Je odvisno tudi delovanje: ali gre za neposredne zdravstvene ali socialne storitve, za pre
ventlimo delovanje, za društveno, družabno življenje ali za podporo strokovnemu delu posameznih strokovnjakov ali
dejavnosti. Nekatere samojxmocne organizacije imajo status druAtva. ki deluje na področju zdravstvenega varstva.
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s.
Proc/rami dobrodelnih in samopomočnih organizacij, ki jih so/ financira FIHO so ne te zelo raznovrstni po namenu in
vsebini, ciljni skupini, temveč tudi po načinih za njihovo udejanjanje. Zato ni mogoče ovrednotiti delovanje teh onga
nizacij Uzvajanje socialnih programovj glede na uveljavljanje meril in kriterijev iz Pravilnika FIHO kot pri invalidskih
organizacijah.
Poročila o izvedbi "socialnih programov'" kažejo, da so bila namensko dodeljena sredstva uporabljena tudi za druge
namene, programe oziroma vsebine programov, nekateri programi pa so ostali nerealizirani. Med programi so tudi
socialni programi, ki so namenjeni le članom društva. Izbira programov je v veliki meri odvisna od strokovnjakov atl
katerih so odvisnt neposredni uporabniki
9.
Dejstvo, da še nimamo Zakona o humanitarnih organizacijah in da se v dosedanjem delovanju FIHO ni izoblikoval "model
socialnega programa humanitarne organizacije" kažejo rta niijnost sprejema zakona in oblikovanju specifičnih kriterijev
glede na posamezne skupine organizacij v okviru humanitarnih organizacij.
10.
Poročilo o izvedenih programih ne omogoča podrobnejšega vpogleda v delovanje posamezne humanitarne organizacije,
pr av tako pa ni razvidna vloga javnih služb pri realizaciji socialnih in zdravstvenih pravic članov društev.
11.
i/, poročil je razvidno, da imajo le nekatere humanitarne organizacije prostorske in kadrovske pogoje za svoje delovanji-.
Večina organizacij za samopomoč■ je odvisna od deta prostovoljcev in strokovnjakov in postavnih prostorov v okviru
zdravstva oziroma najema prostorov.

SKUPNE SKLEPNE UGOTOVITVE
1.
Pregled poročil o izvedenih posebnih socialnih programih invalidskih organizacij 111 socialnih programih laimanttarnth
organizacij kaze na bistvene razlike med programi, opredeljenimi nameni bi cilji, ki so Jih želeli doseči izvajalci posameznih
programov, kakor tudi glede na neposredne uporabnike in izvajalce, pa tudi na številčno zajetje uporabnikov.
V okviru delovanja invalidskih organizacij seje izoblikoval "model posetmuga socialnega programa" z jasno opredeljeni
mi sestavinami in odzivanjem na merila In kriterije, kt so vsebovani v Pravilniku o pog>>jih Iri merilih za uporabo sredstev
FIHO. V in rini primerov Je Jasna razmejitev med programi delovanja organizacije in //osebnimi socialnimi programi. Pri
večini humanitarnih organizacij se šteje za socialni program že samo delovanje organizacije, spet pri drugih pa tudi
dr javnosti, ki ne morejo biti socialni program jna primer prevodi in izdaja strokovne literature...). Socialni programi
nekaterih dobrodelnih organizacij imajo elemente posebnih socialnih programov.

8. julij 2003
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3.
Pregled programov in poročil o izvedbi proammov v letu 2002Je ;xrfrd£! pomen sredstev
lil K). tako
• y. vidiku •losamezrilka. za njegov socialni pakaai. za zdravje »t psihično počutje: za aktiven odnos do svoje
živijenjske situaciji:-;
• za krepitev vloge in dejavnosti civilno družbenih subjektov - organizacij .ki delujejo na področju socialnega
in zdravstvenega varstva, za plurulizacijo teh dejavnosti in za vzpodbujaiije inavaiivnih pristopov:
• za družbo kol celoto, saj pomeni angažiranje neposredna zainieresiranih dragocen "kapital za udejanjanje
njenllt asmeritev. za socialno vključenosl.v.sttmjanje enakih možnosti, v boju proti revščini, za solidarnost in
nediskriminactfo.
4.
Sredstva FIHO so ponmnbna namenska dopolnilna sredstva na posameznih področjih, ki jih rut osnovi serije vloge
izvajajo javiti službe in drugi dejavniki na ravrii države. Prav tako za posamezna ptxirtx:ja pristojni državni organi
in organizacije s svojimi sredstvi vzfjodlntfajo dejavnost posameznih organizacij za realizacijo posameznih programov.
Žal lokalna skupnosti v mnogo manjši meri podpirajo dejavnosti organizacij na lokalnem nivoju in se sklicitjcjo na
sredstva FIHO.
5.
Razporeditev sredstev FIHO na osnovi Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO je vodilo delovanja.
Vendar enotna merila in kriteriji dejansko ne upoštevajo specifičnosti posameznih organizacij, ki je razvidna iz osnovne
razporeditve na invalidske organizacije in humanitarne organizacije. Zaradi tega primerjavi-: med invalidskimi in humanitarnimi organizacijami ne dajo pravih odgovorov v zvezi z deknx.injem in izv<xjaiyern programov, ki jih it: so/,financirata
FIHO.
Dejsivo da so invalidske organizacije ustanovili invalidi ali zakoniti zastopniki Invalidov potencialni uporabniki, humanitarne organizacije pa so ustanovili različni subjekti, čloix>koliubi. dobrotniki, strokovnjaki, ali /in uporabniki, se kaze Čudi
v Izbiri in realizaciji programov. Zaradi tega je nujno pospešiti spre/eni Zakona o humanitarnih organizacijah..
6.
Po sprejetju Zakona o humanitarnih organizacijah in z.e sprejetim Zakonom o invalidskih organizacijah je potrebno
nskladiii akte FIHO tako. da bo ^ celoti, tudi na izvedbeni ravni upoštevana specifičnost posamezni vrst organizacij, ki. se
so/financirajo iz sn-tlstev FIHO. .
7.
Na osnovi pregleda porabe sredstev FIHO v invalidskih in humanitarnih organizacijah . ki bo opravljen v maju in juniju
20u'f bi bilo potrebno oceniti ah je potrebna rlopolriitev obrazca FIHO za poročanje o izvedbi programov leta 20011.
8.
V javnem razpisa za razporeditev sredstev lundatije v letu 'JGOlje potrebno upoštevati specifičnosti invalidskih organizacij in spccilii nosi: humanitarnih organizacij, ki kandidirajo za sredstva FIHO.
Direktor FIIIO
Franc DOLENC
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Predsednik sveta FIHO
•
Janko KIJ SAR
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Poročilo

NADZORNEGA ODBORA SKLADA

KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV

REPOBLIKE SLOVENIJE ZA LEIO 2002
- EPA 893 - III

REPUBLIKA SLOVENIJA
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklada najmanj enkrat letno poroča o delovanju Sklada
Državnemu zboru Republike Slovenije.
V prilogi posreduje Poročilo Nadzornega odbora Sklada
kmetijskih zemljiSč in gozdov Republike Slovenije za leto 2002,
ki ga je Nadzorni odbor sprejel na nadeljevanju svoje 9. redne
seje dne 16.06.2003.

NADZORNI ODBOR SKLADA KZG RS
Številka:
Datum:

7212/03-STO
19.06.2003

ZADEVAr Poročilo Nazdornega odbora Sklada KZG RS
za leto 2002
Edvard Goričan, l.r.
predsednik Nadzornega odbora

Na osnovi določil 7. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljiSč
in gozdov Republike Slovenije (Ur l., št. 10/93) Nadzorni odbor
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SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, Dunajska 58
Nadzorni odbor

POROČILO NADZORNEGA ODBORA
Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije

za leto 2002

Ljubljana, junij 2003
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1.

Uvod

V letu 1999 je bila v skladu z odlokom Državnega zbora RS
11.3.1999 za mandatno dobo štirih let imenovana direktorica ga.
Marja MAJER-CUK. Dne 26.2.2003 je bila direktorica ponovno
imenovana za dobo štirih let - do 12.3.2007.

Nadzorni odbor Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (v nadaljevanju Sklad) je bil imenovan na podlagi 7.
člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (Ur.l.RS,št.10/93, 68/95, 1/96 in 23/96) z odlokom
Državnega zbora Republike Slovenije št. 412-01-93-9/4 z dne
26.6.2001 za dobo dveh let.

Svet Sklada je bil imenovan z odlokom Državnega zbora RS
28.2.2002 za mandatno dobo 4 let. Nadzorni odbor ugotavlja, da
je Sklad zaradi nepravočasnega imenovanja novega krajše
obdobje deloval brez Sveta. Prejšnjemu Svetu je mandat potekel
17.12.2001.

Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela in finančno poslovanje
Sklada. Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča o delovanju
Sklada Državnemu zboru Republike Slovenije.

3.2 Nadzorni odbor Sklada
Poročilo predstavlja poslovanje Sklada v letu 2002, primerjavo
računovodskih izkazov s programom dela za leto 2002 in z izkazi
za leto 2001 ter ugotovitve Nadzornega odbora Sklada in
pobudami za nadaljnje delo.

Zakonitost dela in finančno poslovanje Sklada nadzoruje Nadzorni
odbor, ki šteje pet članov. Imenuje in razrešuje jih Državni zbor
RS.

2.

V letu 2001 je Nadzorni odbor Sklada deloval v sestavi:
predsednik - Edvard GORIČAN, člani - Zoran LEŠNIK, mag Igor
ŠETINC, Branko TOMAŽIČ in dr.lgor VOJTIC.

Ustanovitev in dejavnost Sklada

2.1 Ustanovitev
4.

Sklad s sedežem v Ljubljani na Dunajski cesti 58, je bil ustanovljen
z zakonom o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (v nadaljevanju ZSKZ) z namenom, da upravlja in
razpolaga s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi v lasti
Republike Slovenije.
Sklad je pravna oseba in posluje po predpisih, ki veljajo za javne
zavode

4.1 Nadzor poslovanja Sklada s strani Nadzornega
odbora
Nadzorni odbor je zakonitost dela in finančno poslovanje Sklada
spremljal v skladu s 7.ČI. ZSKZ z obravnavo poročil in analiz, ki jih
je pripravilo in Nadzornemu odboru posredovalo vodstvo Sklada,
s sodelovanjem predsednika NO na sejah Sveta Sklada ter
obravnavo pisnih pripomb posameznikov na delo Sklada,
naslovljenih na NO ter vpogledom v zapisnike nadzora zunanjih
institucij.

2.2 Področje delovanja
Področje dela Sklada je opredeljeno v 4. členu ZSKZ:
skrbi za racionalno rabo in okoljevarstveno vrednost
kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov;
izvaja promet s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi,
ter jih daje v zakup v skladu s predpisi in svojimi akti oz. zanje
dodeljuje koncesije;
vodi evidence o kmetijskih zemljiščih, kmetijah in gozdovih v
lasti Republike Slovenije v skladu s predpisi,
upravlja finančna sredstva, ki jih dobi z gospodarjenjem s
kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi in
opravlja druge naloge, ki se nanašajo na kmetijska zemljišča,
kmetije in gozdove v lasti Republike Slovenije.

4.2 Nadzor poslovanja Sklada s strani druaih institucij
"Delo Sklada nadzirata ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in
gozdarstvo, ter ministrstvo, pristojno za finance."1
Računovodski izkazi Sklada za leto 2002 so bili revidirani s strani
"INRevizije d.o.o "- družbe za revidiranje in svetovanje iz Ljubljane,
o čemer je bilo poročilo o opravljeni reviziji računovodskih izkazov
za leto 2002 z dne 28.3.2002 dne 24.4.2003 posredovano
predsedniku, 5.6.2003 pa tudi članom Nadzornega odbora
V letu 2002 je bil pri Skladu opravljen inšpekcijski pregled o
pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja DDV za obdobje jan2001 do jan-2002. poslovanja. Nepravilnosti inšpekcijski organ ni
ugotovil.

Sklad je v denacionalizacijskih postopkih zavezanec za vračilo
kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetij na osnovi Zakona o
denacionalizaciji in Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. Na
podlagi določil sprememb 27. člena Zakona o denacionalizaciji je
Sklad tudi zavezanec za vračilo nadomestnih zemljišč in izdajanje
priznanic upravičencem, ki jih ti lahko unovčijo za nakup drugih
kmetijskih zemljišč in gozdov v lasti Republike Slovenije.

3.

Nadzor nad delom Sklada

Računsko sodišče revizije poslovanja za leta 2000 do 2002 ni
opravilo.

Organi Sklada

3.1 Splošno
Organe Sklada in njihove pristojnosti določa ZSKZ v 5., 6 in 7.
členu ter statut Sklada Organi Sklada so: Svet Sklada, direktor
Sklada in Nadzorni odbor Sklada
2.odst.9. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (Ur.l. RS, št. 10/93)
8. julij 2003
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5.

Sicer pa ima Sklad za zakupe kmetijskih zemljišč sklenjenih 16027
pogodb za 54266 ha kmetijskih zemljišč (2734ha več kot v letu
2001), od tega 3376ha v brezplačnem zakupu pravnih oseb
(17a.čl. Zakona o Skladu in Zakon o Kobilarni Lipica).
Nadzorni odbor je med drugim spremljal tudi oddajanje kmetijskih
zemljišč v zakup. Pri tem ugotavlja, da so podlaga za izvedbo
postopkov določila Zakona o kmetijskih zemljiščih in interni akti,
da pa se Sklad srečuje z različnimi interesi, ki v nekaterih primerih
rezultirajo tudi nestrinjanje zainteresiranih z izvedenimi postopki
Nekaj primerov je obravnaval tudi Nadzorni odbor in opozoril
vodstvo na dolgotrajne postopke sklepanja pogodb. Na realizacijo
naloge bo vsekakor pozitivno vplivala uvedba centralne evidence
korespondence Sklada.

Ugotovitve Nadzornega odbora

Nadzorni odbor je tekoče spremljal poslovanje Sklada v letu 2002,
ob zaključku leta pregledal inventurni elaborat, primerjal realizacijo
prihodkov in odhodkov s finančnim načrtom Sklada za leto 20022,
promet s kmetijskimi zemljišči in gozdovi in zakonitost izvajanja
javnih naročil s stališča veljavnih aktov Sklada.
5.1 Delo Sveta Sklada
Svet Sklada je v letu 2002 vodil predsednik g. Niko RAINER.
Nadzorni odbor ugotavlja, da je Svet Sklada v predvidenem roku
sprejel program dela in finančni načrt za leto 2002. Vodstvo Sklada
je organom Sklada posredovalo poročilo o delu Sklada in zaključni
račun za preteklo leto v marcu 2003, Svet Sklada pa je zaključni
račun, poročilo o delu Sklada za leto 2002 in program dela za leto
2003 sprejel na 8 redni seji dne 6.3.2003. Poročilo je bilo
posredovano Vladi RS, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano ter Ministrstvu za finance.
Svet je sklepal tudi o vseh za Sklad pomembnih zadevah, ki so v
njegovi pristojnosti. Nadzorni odbor pri pregledu dela Sveta v letu
2002 ugotavlja, da je Svet deloval v skladu z veljavnimi zakonskimi
in internimi akti in nepravilnosti ni ugotovil.

Na področju gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči so bila v letu
2002 tudi načrtovana vzdrževalna dela na kmetijski infrastrukturi,
sanacijah in melioracijah ter mletje grmovne zarasti. V letu 2002
so bile sklenjene vse pogodbe za izvedbo del, zaradi neugodnih
vremenskih razmer v jesenskem obdobju pa vsa dela v roku
niso bila dokončana in se bodo nadaljevala v letu 2003. NO
ugotavlja, da je nadzor nad izvajanjem zakupov glede obdelanosti
zemljišč, vzdrževanja trajnih nasadov, dajanja zemljišč v
podzakup in nedovoljenih posegov na kmetijska zemljišča
pomanjkljiv, zato bo potrebno zagotoviti sistematični nadzor in
sankcioniranje morebitnih nepravilnosti Vseh teh nalog Sklad s
svojimi zaposlenimi ne bo mogel zagotoviti, zato pričakujemo
boljše sodelovanje z inšpekcijskimi službami.

5.2 Poslovanje Sklada
Organiziranost Sklada se tudi v letu 2002 ni spremenila, čeprav
je že v letu 2001 bil izdelan projekt "Organizacijsko preoblikovanje
Sklada". Tudi pobuda Nadzornega odbora navedena v poročilih
Državnemu zboru v zadnjih treh letih za uskladitev statuta Sklada
in spremembe nekaterih preživetih določil še ni realizirana To še
posebej velja za mandat NO, ki po sedaj veljavnem statutu traja
dve leti, medtem ko mandat Sveta in direktorja štiri leta. Nesporno
je, da zaradi tega časovnega zamika NO ne more celovito
spremljati dela Sklada

Tudi na področju gospodarjenja z gozdovi zasledimo v letu 2002
pomemben napredek. Po dolgoletnih pogajanjih so bile končno
sklenjene dolgoročne koncesijske pogodbe za gospodarjenje z
gozdovi v državni lasti, ki omogočajo tekoče izvajanje zastavljenih
programov in urejajo medsebojna razmerja med pogodbenimi
strankami. Zaradi sledenja lesa od gozda do kupca je s 1 julijem
2002 bilo poskusno uvedeno tudi obeleževanje sortimentov, kar
je vneslo po dosedanjih izkušnjah v medsebojna razmerja prineslo
več zaupanja in v znatni meri poenotenje poslovanja
koncesionarjev, žal pa tudi povečalo stroške organizacije in evidence gospodarjenja. Z uvedbo regionalnih upraviteljev
gozdarstva je pričakovati boljšo strokovno pokritost terena s
strani nosilca gospodarjenja z državnimi gozdovi in doslednejše
uveljavljanje funkcije lastnika gozdov.
Program blagovne proizvodnje v gozdarstvu je bil realiziran, hkrati
pa tudi program gojenja in varstva gozdov. Določeno odstopanje
je zaslediti na področju varstva gozdov pred podlubniki, kjer je
bilo zaradi sušenja jelke in gradacije jelovega lubadarja potrebno
posekati 45000m3 lesa. V decembru pa je področje Pohorja
močneje prizadel snegolom in vetrolom, vendar bo sanacija
izvedena v letu 2003, vsekakor pa takšne kalamitete občutno
vplivajo na poslovni izid gospodarjenja. Znatni del sredstev je
Sklad namenil tudi za izgradnjo in vzdrževanje gozdne
infrastrukture (476,2 mio SIT), vendar se vse pogosteje srečuje
s problemi omejitev pri koriščenju gozdnih, lokalnih in drugih lavnih
cest, ki so v upravljanju lokalnih skupnosti, čeprav za vzdrževanje
gozdnih cest že namenja 9,8% katastrskega dohodka (162,2mio
SIT).
Sklad je z gospodarjenjem z gozdovi ustvaril 683 mio SIT
prihodkov, pri čemer so med proizvodnimi stroški že upoštevani
stroški vzdrževanja infrastrukture ter izvedba gojitvenih in
varstvenih del.

Sklad je imel po programu za leto 2002 sistemiziranih 74 delovnih
mest za nedoločen čas, med letom pa je zaradi povečanega
obsega del Svet število sistemiziranih delovnih mest povečal na
79 delovnih mest za nedoločen čas.3 Na dan 31.12.2002 je bilo
zaposlenih 87 delavcev, od tega 68 delavcev za nedoločen čas,
2 delavki zaposleni za čas opravljanja pripravništva, 17 delavcev
za določen čas (v tem ena delavka za nadomeščanje delavke na
porodniškem dopustu in ena delavka s polovičnim delovnim
časom).
Okrepitev kadrov je bila izvedena tudi v pravnem sektorju zaradi
usmeritve za čimprejšnje dokončanje postopkov denacionalizacije
in dodatnih obveznosti v zvezi z dodeljevanjem nadomestnih
zemljišč, ter v gozdarskem sektorju, kjer je Sklad nadzor nad
poslovanjem koncesionarjev organiziral na regijskem principu
Znatni napredek v poslovanju Sklada v preteklem letu pomeni
zaključen projekt "Geolociranja parcel v prostoru", povezan z
bazami podatkov Sklada, Republiške geodetske uprave in
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vezanimi na
nivo parcele (katastrski podatki, dejanska raba zemljišč v naravi,
promet, zakupi in koncesijska razmerja, služnosti, idr ), ter
možnost dostopa do teh baz iz vseh lokalnih izpostav Sklada

Finančni načrt Sklada za leto 2002 je potrdila Vlada na 86. seji dne
06.09.2002 s sklepom št. 408-08/2002-2
Sklep Sveta Sklada 13/02 z dne 04.04.2002.
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5.4 Finančno poslovanje

5.3 Promet z zemljišči, prenosi zemljišč na Sklad,
vračilo v postopkih denacionalizacije in
dodeljevanje nadomestnih zemljišč, v letu 2002:

Naloga Nadzornega odbora je v skladu s 7. členom ZSKZ ter 21.
členom statuta Sklada tudi spremljanje in preverjanje finančnega
poslovanja Sklada.

Med nalogami Sklada je tudi
promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami (nakupi
in prodaje),
prenosi zemljišč na Sklad (14.čl.Zakona o Skladu, 5.čl.Zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij in 74.čl. Zakona o
zadrugah),
vračanje zemljišč in gozdov v postopkih denacionalizacije v
skladu s sprejeto Uredbo o ukrepih kmetijske strukturne politike
programa razvoja podeželja 2000-2006 (Ur.l.RS, 107/2001)
in Programom razvoja gozdov,
prenosi zemljišč na lokalne skupnosti po 57.čl. Zakona o
javnih skladih ter zakonu o športu)
vračanje zemljišč in gozdov upravičencem v postopkih
denacionalizacije

Sklad je v letu 2002 ustvaril 25,468 mio SIT presežka prihodkov
nad odhodki, kar pomeni v primerjavi z letnim načrtom 98 mio SIT
izpada presežka prihodkov nad odhodki. Pri analizi in primerjavi
je potrebno upoštevati spremembo zakonodaje, po kateri je večina
izrednih prihodkov in odhodkov, ki so posledica prometa s
kmetijskimi zemljišči in gozdovi (dobiček in izguba od prodaje
zemljišč) uvrščena med prevrednotovalne prihodke oz. odhodke,
mednje sodijo tudi prihodki izterjanih odpisanih terjatev in popravki
vrednosti terjatev. Pri primerjavi poslovanja z letom 2001 so
upoštevane uveljavljene zakonske spremembe v letu 2002
Prihodki Sklada je v letu 2002 znašajo 2.151,23 mio SIT
prihodkov oz. 2,6% več kot v letu 2001 in 2,3% več, kot je
načrtovano v letnem programu. Najbolj so se v primerjavi z
letom 2001 povečali prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in
gozdov (za 23%, z deležem v celotnem prihodku 17,2%),
storitve Sklada iz naslova izdaje soglasij in služnostnih pravic
(za 89% z deležem 1,7%). Predvrednotovalni in izredni
prihodki so se primerjalno povečali za 21%, v skupnih
prihodkih pa predstavljajo delež 25,7%). V primerjavi s
programom za leto 2002 je povečanje prihodkov iz naslova
prodaje nepremičnin 6%.
Prihodki iz gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči in gozdovi
so sicer za 5,4% nižji kot v letu 2001 in 2% nižji od načrtovanih,
vendar izključno zaradi zmanjšanih prihodkov, ki izvirajo iz
preteklih let. Prihodki tekočega leta so večji za 11,6%, kar
kaže na večjo ažurnost obračunavanja in poravnavanja
obveznosti zakupnikov in koncesionarjev.
Prihodki od-financiranja so se bistveno znižali zaradi
zmanjšanja obrestnih mer za depozite in vrednostne papirje
ter sprotnejših plačil. Iz naslova financiranja je Sklad ustvaril
148,7 mio SIT prihodkov, kar predstavlja 6,9% vseh prihodkov
(v 2001 je bil delež 11,2%).
Prihodki iz proračuna so v skupni strukturi bili realizirani z
1,1 %, v primerjavi s programom pa so bili realizirani le s 37%
načrtovanega obsega.

V letu 2002 je bilo v pravnem sektorju 2896 opravil v zvezi z
denacionalizacijo pri upravnih organih, 395 zadev
denacionalizacije pri sodiščih in zadev po Zakonu o izvrševanju
kazenskih sankcij, 2476 opravil v zvezi z dodeljevanjem
nadomestnih zemljišč. Sklad je podal 1098 izjav volje v upravnih
postopkih in 419 drugih opredelitev, prejel 998 odločb o
denacionalizaciji in predlagal 72 pritožb. Po 5. členu ZDEN je podal
266 opredelitev, po ZIKS pa 52 opredelitev.
V postopkih dodeljevanja nadomestnih zemljišč je bilo do konca
leta 2002 od 1.398 vseh prejetih vlog za nadomestna zemljišča
dokončno zaključenih 805 zadev, ali 57,58%. Dejansko pa je
zaključenih še 47 zadev, v katerih je že prišlo do soglasja med
Skladom in upravičenci ter še 104 zadeve v katerih je tako soglasje
strank že poslano državnemu pravobranilstvu oz. upravnim
enotam in je pričakovati skorajšnjo izdajo odločb. Iz navedenega
sledi, da je za Sklad zaključenih kar 956 zahtev, kar predstavlja
68,38%. V zaključni fazi pa je še dodatnih 188 zahtev. Tako je
skupaj z že zaključenimi in upoštevanjem teh 188 zahtev,
zaključenih ali v zaključni fazi 1.144 zadev, oziroma 81,83% (iz
poročila o delu sklada za leto 2002 in interni evidenci Sklada).
Na Sklad je bilo v letu 2002 predvsem iz zadrug prenesenih
5273ha. Na lokalne skupnosti je bilo prenesenih 305ha nezazidanih
stavbnih zemljišč. V obeh primerih postopki še niso zaključeni.
Promet s kmetijskimi zemljišči je obsegal 190,16ha prodaje
(vključeno 21,92ha menjave, 7,3ha razdružitev in 31,31 ha
komasacij), fond pa se je z nakupi povečal za 284,19ha (vključeno
31,33ha menjav, 4,89ha razdružitev in 31,69ha komasacij)
Ponudba kmetijskih zemljišč je največja v SV Sloveniji,
povpraševanje pa na Primorskem. Temu ustrezno je tudi razmerje
povprečnih cen v prometu, ki so v razmerju 1:8.

Načrtovani odhodki so bili preseženi za 7,5%, in so za 1,4% večji
od odhodkov v letu 2001. Največji vpliv na odstopanje od
načrtovanih odhodkov je vsekakor zaradi zakonske spremembe
obračuna amortizacije in sicer za 136,26mio SIT Pomemben delež
predstavljajo tudi posledice zakonske spremembe, po kateri so
med prevrednotovalnimi odhodki vključeni tudi odhodki, vezani
na spremembo zakona o DDV, ki je bila uveljavljena s 1 10.2002
Pomembne postavke med odhodki zajema izguba pri prodaji
zemljišč -84,3mio SIT in popravek vrednosti terjatev zaradi
stečajnih postopkov in prisilnih poravnav, izgubljenih pravd, sporih
terjatev - 83,9 mio SIT.

Gozdov v lasti Republike Slovenije je bilo prodanih 121,02ha,
kupljenih pa 378,25ha. Osnovno načelo, ki ga je Sklad pri prometu
z gozdovi zasledoval je zaokrožanje kompleksov državnih
gozdov, kakor tudi kmetij na strani kupcev

Odhodki za izvajanje osnovne dejavnosti - gospodarjenje s
kmetijskimi zemljišči in gozdovi so v primerjavi z načrtovanimi
nižji za 11,5% (v strukturi odhodkov predstavljajo 37,6%)
Drugi načrtovani lastni odhodki so preseženi za 66%, med
njimi zaradi spremembe zakonodaje največ amortizacija
(56%), zaradi že opisanega pa tudi popravek vrednosti
terjatev (indeks 420) in prevrednotovalni odhodki (indeks 289)
Stroški služb Sklada so v primerjavi z letom 2001 večji za
16%, v primerjavi s programom pa za 3%. Med materialnimi
stroški od letnega programa bistveno odstopajo stroški
telefonskih storitev (indeks 136), stroški najemnin poslovnih

Ob koncu leta 2002 Sklad v registru zemljišč vodi 396 417ha
zemljišč (od tega 261 465ha gozdov). Katastrsko stanje in stanje
v naravi še ni dokončno usklajeno.
NO ugotavlja, da je v letu 2002 zaradi izpada sredstev proračuna
zabeležen večji izpad pri odkupih varovalnih gozdov in gozdov s
posebnim pomenom, ki ga v skladu z Zakonom o gozdovih
financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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da je Sklad gospodaril s kmetijskimi zemljišči in gozdovi v
lasti Republike Slovenije v okviru določil Zakona o Skladu;
da je v letu intenziviral aktivnosti za prenos kmetijskih zemljišč
in gozdov v lasti pravnih oseb na Republiko Slovenijo;
da aktivno sodeluje v postopkih denacionalizacije in aktivno
izvaja dodeljevanje nadomestnih zemljišč;
da je v okviru možnosti aktivno sodeloval pri usklajevanju
katastrskega stanja zemljišč s stanjem v naravi;
da je svojim strokovnim službam omogočil višjo stopnjo
računalniške podpore pri upravljanju z zemljišči;
da je z vsemi koncesionarji sklenil koncesijske pogodbe v
skladu z zakonom in odločbami Ustavnega sodišča;
da je dana pobuda za presojo ustavnosti Internih navodil za
dodeljevanje nadomestnih zemljišč na Ustavno Sodišče RS

prostorov (indeks 115) in stroški cestnin in parkirnin (indeks
159). Med večjimi nematerialnimi stroški služb od letnega
programa bistveno odstopajo stroški prevoza na delo (indeks
125), avtorski honorarji in stroški cenilcev (indeks 167) in
stroški plačilnega prometa oz. bančni stroški (indeks 155).
Stroški za plače so v primerjavi s planom doseženi z indeksom
98.
Odhodki transfernih sredstev proračuna so realizirani le 40%
glede na program.
Načrtovana vlaganja so realizirana v obsegu 96% v vrednosti
841,1mio SIT, od tega 643mio za nakup kmetijskih zemljišč in
gozdov. Presežena so bila pri vlaganjih v nakup gozdov (indeks
116) in dolgoročnih vlaganjih v gozdarsko infrastrukturo (indeks
118).

Nadzorni odbor pa hkrati tudi ugotavlja, da:
Sklad pripravlja strategijo svojega razvoja;
je statut Sklada pomanjkljiv in tudi po treh letih še ni pripravljen
predlog sprememb;
Sklad nima dovolj celovitega pregleda nad stanjem zemljišč,
s katerimi upravlja;
je potrebno zaključiti prenose zemljišč, kot to določa Zakon o
Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in
Zakon o javnih skladih;
je potrebno uskladiti evidenco o zemljiščih, izkazanih v
osnovnih sredstvih z evidenco zemljišč, ki so dana v zakup
ter intenzivirati delo na usklajevanju stanja kultur v evidenci
osnovnih sredstev (stanjem v katastru) in stanjem v naravi;
je evidenca korespondence pomanjkljiva;
se je koncesijsko razmerje v letu 2002 v znatni meri uredilo,
da pa do datuma, ki ga Uredba o koncesiji za izkoriščanje
gozdov postavlja kot rok za izvedbo letnih poračunov
odškodnin za koncesijo - 31.jan. za preteklo leto, le-ti niso
izdelani. Do sestave zaključnih računov ni bilo mogoče izvesti
vseh revizij poslovanja koncesionarjev in izvesti vseh
obračunov, zato lahko končni finančni podatki tudi odstopajo
od podatkov izkazanih v poslovnem rezultatu. Za leto 2002
bistvenega odstopanja po zatrjevanju odgovornih ni
pričakovati.
do v Uredbi določenega roka ni bil za leto 2003 sklenjen
noben aneks h koncesijski pogodbi, izvedeni pa so dogovori
o letnem obsegu izkoriščanja gozdov (smiselno bi bilo postaviti
realnejše zakonske roke);
je potrebno slediti stroškom administriranja v izvajanju
koncesijskega razmerja v gozdarstvu;
so sistemsko ali konkretno pomanjkljivo urejena razmerja o
uporabi gozdnih in lokalnih cest ter javnih poti v upravljanju
lokalnih skupnosti za potrebe proizvodnje in prevozov lesa iz
državnih gozdov, zaradi česar ponekod nastajajo
nesorazmerno visoki stroški;
da je potrebno pri kadrovanju na lokalne izpostave dajati
prednost ustrezno usposobljenim strokovnjakom iz lokalnega
okolja;
je potrebno preveriti ustreznost projekta reorganizacije služb
Sklada in ga v primeru pozitivne ocene udejanjiti;
je nujno urediti in skrajšati postopke izvajanja plačil iz sredstev
proračuna za financiranje nujnih nalog obnove, nege in varstva
gozdov v postopkih denacionalizacije,
je potrebno del viškov sredstev usmeriti v nakup kmetijskih
zemljišč in gozdov s ciljem oblikovanja kompleksov državne
lastnine, posamezne, dislocirane manjše parcele pa
prednostno odprodati.

Pri bilanci stanja ugotovimo, da so se v aktivi v primerjavi z letom
2001 za 23% zmanjšala kratkoročna sredstva, glede na visoko
vrednost dolgoročnih sredstev 270.258,7mio SIT (v tem
nepremičnine 98,8%), pa je skupno zmanjšanje sredstev za 1,5%.
Glavni vzrok je v izvajanju denacionalizacije (zmanjšanje vrednosti
zemljišč za 7.709mio SIT) in vračilo po pogodbah o prenosu
(zmanjšanje 1.023 mio SIT), hkrati pa se je s prenosi zemljišč na
Sklad vrednost povečala za 4.613 mio SIT.
Kratkoročne terjatve do kupcev so se zmanjšale za 47%,
temu primerno pa so se povečale kratkoročne finančne
naložbe za 30% (614,998 mio SIT). Zaradi spremembe
računovodskih standardov se ne opravlja revalorizacija
osnovnih sredstev, sprememba amortizacijskih stopenj pa
pomembno vpliva na poslabšanje poslovnega rezultata.
V pasivi so se bistveno ■ za 58% zmanjšale obveznosti do
dobaviteljev (na dan 31.12 2002 znašajo 149,7 mio SIT), ter
druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja za 37% (67,1
mio SIT), povečale pa so se obveznosti za prejete predujme
- indeks 192 (9,4 mio SIT).

6.

Stališča Nadzornega odbora v zvezi s
poslovanjem Sklada v letu 2002

V uvodu navedena revizijska hiša, kakor tudi NO Sklada
ugotavljata, da prenosi kmetijskih zemljišč in gozdov z vseh
pravnih oseb na Republiko Slovenijo kot to določa Zakon o Skladu
še niso v celoti realizirani, zaradi česar ni mogoče povsem
natančno ugotoviti dejanskega stanja vrednosti premoženja, s
katerim Sklad v imenu Republike Slovenije gospodari.
Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela in finančno poslovanje
Sklada Na podlagi spremljanja in analize poslovanja je NO mnenja,
da Sklad ustrezno izvaja z zakonom o Skladu zadane naloge in
ugotavlja
da je v preteklem letu Svet Sklada, ki ima nalogo, da sprejme
finančni načrt in program Sklada, ter da sprejme zaključni
račun Sklada oboje s soglasjem Vlade RS, na predlog vodstva
Sklada pravočasno obravnaval in sprejel program za leto
2002 ter potrdil zaključni račun za leto 2002, obravnaval ključna
vprašanja poslovanja Sklada in sprejemal sklepe v skladu s
svojimi pooblastili.
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7.

stanja vrednosti kmetijskih zemljišč in gozdov v lasti Republike
Slovenije, da pa v ostalih pogledih po mnenju revizije računovodski
izkazi Sklada podajajo resnično in pošteno sliko finančnega stanja
Sklada KZG RS.

Zaključek

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
razmeroma uspešno izvaja naloge, opredeljene v zakonu o Skladu
in drugih zakonih, ki mu nalagajo javna pooblastila in naloge
javnega pomena. Obseg poslovanja je glede na prostor, ki ga
pokriva izjemno velik, pogosto pa se srečuje tudi s križanjem
različnih interesov, ki-jih je le s strokovnostjo težko zadovoljiti. Z
internimi kontrolami in delom v komisijah je Skladu v dokajšnji
meri uspelo izločiti subjektivizem pri odločanju na lokalnem nivoju,
z uvedenimi normativi, kontrolami in revizijami v izvajanju
koncesije za izkoriščanje gozdov pa so v znatni meri izločeni
dvomi v realnost prihodkov in stroškov v pridobivanju lesa in
vlaganjih v gozdove. Za večje uspehe pri izvajanju zemljiške
politike s prometom zemljišč bi Sklad nujno potreboval tudi zunanje
finančne vire

Za nadaljnje delo pa Nadzorni odbor predlaga, da Sklad več
pozornosti posveti ugotovljenim odprtim vprašanjem, ki bi vplivali
na še uspešnejše delo te pomembne institucije.
Ljubljana, 05.jun. 2003
Nadzorni odbor

Čistopis Poročila Nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije je sprejel Nadzorni odbor na
nadaljevanju 9. redne seje dne 16.06. 2003.

Nadzorni odbor na podlagi poročila Sklada, poročila o opravljeni
reviziji računovodskih izkazov in lastnih ugotovitev ocenjuje delo
Sklada v letu 2002 kot primerno in skladno s potrjenim programom
dela in finančnim načrtom. V skladu z mnenjem pooblaščenega
revizorja obstaja glede računovodskih izkazov pridržek, ker Sklad
še ni uspel zagotoviti izkazovanja realnega, popolnega in točnega
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Edvard GORIČAN, l.r.
predsednik NO
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POROČILO O STANJU NA PODROČJU

ZAVAROVALNIŠTVA ZA LETO 2002
in

POROČILO O DELU AGENCIJE ZA

ZAVAROVALNI NADZOR ZA LETO 2002
- EPA 906 - III

Agencija za zavarovalni nadzor
Številka:
Datum:

30271 - 1298/03
30.06.2003

Zadeva:

Letno poročilo o stanju na področju
zavarovalništva in Letno poročilo o delu
Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2002

členom Zakona o zavarovalništvu (Ur. I. RS, št. 13/00, 91/00 in
21/02) Poročilo o stanju na področju zavarovalništva za leto
2002 in Poročilo o delu agencije za zavarovalni nadzor za leto
2002.

Jurij Gorišek, l.r.
direktor

Agencija za zavarovalni nadzor pošilja v skladu z 249. in 250.
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Delo Agencije za zavarovalni nadzor

Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: Agencija)
pripravlja poročilo o stanju na področju zavarovalništva ter poročilo
o svojem delu na podlagi 249. člena oziroma 250. člena Zakona o
zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00, 91/00 in 21/02; v
nadaljevanju: ZZavar). Glede na to, da je ZZavar začel veljati 3.
marca leta 2000, predstavljata navedeni poročili tretje zaporedno
poročanje Državnemu zboru Republike Slovenije, pri čemer je
glede na dejstvo, da je Agencija pričela s svojim delom 1. junija
2000 Poročilo o delu Agencije za leto 2002 drugo celoletno poročilo.

V letu 2002 je Agencija nadaljevala z usklajevanjem podzakonskih
predpisov, ki so ga narekovale spremembe ZZavar-A, spremembe
Zakona o gospodarskih družbah in novi Slovenski računovodski
standardi. Tako je s spremembami in dopolnitvami uskladila štiri
podzakonske predpise, prav tako pa je štiri predpise nadomestila
z novimi. Poleg tega je zaradi potrebe po izpopolnitvi sprejela še
spremembe in dopolnitve dveh podzakonskih predpisov. Delo
Agencije je bilo usmerjeno tudi na pripravo predloga sprememb in
dopolnitev ZZavar. Le-te so potrebne zaradi sprejema nekaterih
novih slovenskih zakonov (Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o gospodarskih družbah, Zakona o javnih agencijah.
Zakona o prekrških), novih slovenskih računovodskih standardov
ter zaradi uskladitve obstoječega ZZavar z novimi evropskimi
direktivami (med njimi so tudi direktive, ki določajo višje zahteve
glede kapitalske ustreznosti).

Stanje na področju zavarovalništva v Sloveniji
Na slovenskem zavarovalnem trgu je v letu 2002 delovalo enajst
zavarovalnic, dve pozavarovalnici in šest pokojninskih družb.
Samo ena, to je Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.,
deluje kot družba za vzajemno zavarovanje. Ostale so delniške
družbe, ki so vse, razen treh, v lasti domačega kapitala Agencija
opravlja nadzor tudi nad poslovanjem Jedrskega pool-a, delom
Slovenske izvozne družbe, družbe za zavarovanje in tinanciranje
izvoza Slovenije, ki se nanaša na področje kreditnih zavarovanj
za njen lasten račun, Prvim pokojninskim skladom Republike
Slovenije, ki ga upravlja Kapitalska družba pokojninskega in
invalidskega zavarovanja ter škodnim skladom za izplačilo škod,
ki jih povzročijo vozniki neznanih in nezavarovanih motornih vozil
ter priklopnikov in nezavarovanih zrakoplovov pri Slovenskem
zavarovalnem združenju.

Agencija je izdala 1745 dovoljenj za opravljanje dejavnosti/poslov
zavarovalnega posredovanja in zastopanja pravnim in fizičnim
osebam, 9 dovoljenj za opravljanje funkcije člana uprave v
zavarovalnicah in pokojninskih družbah, 4 dovoljenja delniškim
družbam za pridobitev kvalificiranega deleža v zavarovalnici ter
4 dovoljenja za prenos izločenih poslov. V skladu z določili 353
člena ZZavar je Agencija obstoječim zavarovalnicam naložila
dopolnitev poročil o uskladitvah poslovanja z zakonom, sedaj pa
vodi postopek izdaje dovoljenj za posamezne zavarovalnice.
Vsem zavarovalnicam tudi v letu 2002 še ni uspelo doseči
kapitalske ustreznosti, zato jim je Agencija izdala odredbe o
povečanju kapitala. Od teh po stanju na dan 31.12.2002 kapitalske
ustreznosti nista izpolnjevali dve zavarovalnici. Poleg tega je
Agencija na podlagi pregledov poslovanja in spremljanja rednih
poročil pri nekaterih zavarovalnicah in pokojninskih družbah
ugotovila še določene druge kršitve (v zvezi z naložbami kritnega
premoženja oziroma kritnega sklada, z vodenjem poslovnih knjig,
z vrednotenjem knjigovodskih postavk, z razčlenjevanjem
stroškov po stroškovnih nosilcih, poročanjem, objavo povzetkov
revidiranih letnih poročil) in zato izdala odredbe, s katerimi je
naložila odpravo tudi teh kršitev.

V obdobju od 01.01.2002 do 31.12. 2002 se je v primerjavi z istim
obdobjem preteklega leta obračunana kosmata zavarovalna
premija povečala za realnih 6,8 %, kar pritrjuje splošno dobrim
obetom razvoja panoge. Glede na obračunano kosmato
zavarovalno premijo predstavljajo premoženjska zavarovanja
razen zdravstvenih zavarovanj 54,9 %, zdravstvena 25,6 % in
življenjska zavarovanja 19,5 % trga. Če vzamemo pod drobnogled
tržno koncentracijo in upoštevamo podatke o tržnih deležih
zavarovalnic, lahko ugotovimo, da se tržna koncentracija največjih
treh zavarovalnic v primerjavi s predhodnim letom praktično ni
spremenila in ostaja na 76,8 %. Sicer so v letu 2002 le štiri
zavarovalnice povečale svoj tržni delež, pri ostalih je ta ostal na
enaki ravni oziroma se je rahlo zmanjšal.

V mesecu avgustu je bil zaključen dvoletni projekt usposabljanja
delavcev Agencije za izvajanje zavarovalnega nadzora, ki ga je v
okviru pomoči Programa Phare EU izvajala družba
Priče vvaterhouseCoope rs.

Za leto 2002 Agencija sicer še ne razpolaga z revidiranimi izkazi,
po nerevidiranih izkazih pa je osem zavarovalnic in obe
pozavarovalnici poslovalo z dobičkom. Tri zavarovalnice in štiri
pokojninske družbe so poslovale z izgubo. Ta je pri zavarovalnicah
v največji meri posledica premajhnega obsega poslovanja, pri
pokojninskih družbah pa posledica neusklajenosti med stroški
poslovanja in prihodki od provizij in vstopnih stroškov oziroma
premajhnih zavarovalnih portteljev.

2e v letu 2001 se je Agencija dogovorila z Evropsko banko za
obnovo in razvoj (EBRD) o financiranju projekta »Slovene Insurance Supervisory Agency - Systems development«. Za izvedbo
tega projekta je bila v okviru javnega razpisa s strani EBRD
izbrana irska svetovalna družba Vizor. Namen projekta je
vzpostavitev ustrezne baze podatkov na Agenciji, ustreznih
postopkov obdelave omenjenih podatkov ter ustrezni vzpostavitvi
elektronskega poročanja nadzorovanih subjektov Trimesečni
projekt, ki je bil namenjen samo statistični obdelavi premoženjskih
zavarovanj, se je zaključil konec leta 2002. Agencija je v letu 2003
prosila EBRD za ponovno sofinanciranje projekta »Slovene Insurance Supervisory Agency - Systems development« za
področje življenjskih zavarovanj. S tem bi vzpostavili informacijski
sistem, ki bi podpiral elektronsko poročanje ter avtomatsko
spremljanje statističnih podatkov za področje premoženjskih in
življenjskih zavarovanj.

Zavarovalnice, ki so v letu 2001 izkazale primanjkljaj
razpoložljivega kapitala glede na poostrene zahteve v ZZavar so
z dokapitalizacijami na zahtevo Agencije in doseženim dobičkom
v letu 2002 povečale osnovni kapital in rezerve in v glavnem
sanirale kapitalsko neustreznost. Na dan 31 12. 2002 sta manjši
primanjkljaj razpoložljivega kapitala izkazali le še dve zavarovalnici
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1.

2.2. Podzakonski predpisi, ki izhajajo iz Zakona o
zavarovalništvu

UVOD

V letu 2002 je na slovenskem zavarovalnem trgu delovalo trinajst
zavarovalnic (enajst zavarovalnic in dve pozavarovalnici), šest
pokojninskih družb, Jedrski pool, Slovenska izvozna družba
(SID), Slovensko zavarovalno združenje - Škodni sklad (SZZ)
ter Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja
- del, ki se nanaša na upravljanje Prvega pokojninskega sklada
Republike Slovenije. Dvanajst zavarovalnic je organiziranih kot
delniška družba in ena sama kot vzajemna zavarovalnica. Med
delniškimi družbami je devet zavarovalnic s prevladujočim
domačim in tri z večinskim tujim kapitalom. Vse pokojninske družbe
so izključno v domači lasti.

V skladu z Zakonom o zavarovalništvu je Agencija za zavarovalni
nadzor pooblaščena za sprejem podzakonskih predpisov na
področju zavarovalništva. Na podlagi te določbe je Agencija
pripravila in sprejela 20 podzakonskih predpisov. Po vsebini lahko
podzakonske predpise razdelimo na štiri glavne podskupine:

Zavarovalni trg obvladujejo tri zavarovalne skupine; prva z
Zavarovalnico Triglav kot nadrejeno zavarovalnico, druga na čelu
s Pozavarovalnico Sava in tretja, kjer sta KD Holdingu podrejeni
zavarovalnici Adriatic in Slovenica.

Prvo podskupino sestavljajo podzakonski predpisi, ki določajo
podrobna pravila za izpolnjevanje standardov glede
previdnostnega poslovanja. Opredeljujejo:
podrobnejša pravila za izračun minimalnega kapitala
zavarovalnic;
vrste in lastnosti kritnega premoženja;
podrobnejša pravila in minimalne standarde za izračun
zavarovalno-tehničnih rezervacij;
vrednotenje postavk sredstev in obveznosti zavarovalnice;
način izračuna likvidnostnih količnikov;
zahteve glede izračuna prilagojenih kapitalskih zahtev za
nadrejene zavarovalnice;
metodologijo za izračun lastnih deležev zavarovalnice v
tabelah maksimalnega kritja.

Zavarovalnica Maribdr je kot prevzemna zavarovalnica nad
Zavarovalnico Tilia že konec leta 2000 od Agencije pridobila
dovoljenje za združitev, vendar do dejanske združitve doslej še
ni prišlo. Zavarovalnica Maribor je v letu 2002 odstopila od
dogovorjenega združevanja z namenom, da se na novo določijo
menjalna razmerja.

Druga podskupina določa podrobna pravila za poročanje
Pogostost poročanja je odvisna od vrste poročila. Zavarovalnica
mora vsako četrtletje izračunati, spremljati in poročati Agenciji o
višini kapitala, kapitalskih zahtevah, kapitalski ustreznosti, višini
zavarovalno-tehničnih rezervacij, vrednosti, vrsti in razpršenosti
kritnega premoženja in o zavarovalno statističnih podatkih.

Tudi Zavarovalnici Adriatic in Slovenica že dalj časa napovedujeta
združitev, vendar do nje v letu 2002 še ni prišlo

Podzakonski predpisi, ki določajo pogoje za pridobitev in preizkus
strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje nalog pooblaščenega
aktuarja, sestavljajo tretjo podskupino.

Razen dveh se vse zavarovalnice ukvarjajo tako s premoženjskimi
kot tudi z življenjskimi zavarovanji. Pokojninske družbe ne smejo
opravljati nobene druge dejavnosti razen dejavnosti prostovoljnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja.

2.

Četrto podskupino pa sestavljajo podzakonski predpisi, ki določajo
podrobnejše pogoje za pridobitev in preizkus strokovnih znanj, ki
so potrebna za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov
zavarovalnih zastopnikov oziroma posrednikov.

ZAKONODAJNI OKVIR

Osnovni zakon, ki ureja vprašanja zvezi z ustanavljanjem,
poslovanjem, nadzorom in prenehanjem zavarovalnic je Zakon o
zavarovalništvu (ZZavar). Ta zavarovalnicam, kot pomembni
skupini nedenarnih finančnih institucij, prinaša posebna pravila,
pri čemer pa morajo zavarovalnice kot gospodarske družbe
poslovati tudi v okviru zakonodaje, ki se uporablja za poslovanje
gospodarskih družb na splošno.

Po začetku veljavnosti ZZavar je bil spremenjen in dopolnjen
Zakon o gospodarskih družbah ter Slovenski računovodski
standardi. Da bi upoštevala te spremembe, je Agencija za
zavarovalni nadzor sprejela nekaj novih sklepov in sprememb že
sprejetih sklepov:
Sklep o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih
postavk in sestavljanju računovodskih izkazov;
Sklep o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega
poročila;
Sklep o kontnem okviru zavarovalnice;
Sklep o letnem poročilu zavarovalnic;
Sklep o načinu in obsegu upoštevanja posameznih postavk,
podrobnejših lastnostih in vrstah postavk ter lastnostih
podrejenih dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo pri
izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti zavarovalnice.

Zakoni, posebej pomembni za poslovanje zavarovalnic so še:
Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu, ki med drugim ureja
obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti oziroma
zavarovanje lastnika motornega vozila proti odgovornosti za
škodo, povzročeno tretjim osebam; Zakon o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), ki
zavarovalnicam omogoča izvajanje dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja in Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(ZPIZ-1), ki ureja področje prostovoljnega pokojninskega
zavarovanja.

2.3. Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu

2.1. Zakon o zavarovalništvu (ZZavar)

Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu med drugim ureja
obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti oziroma
zavarovanje lastnika motornega vozila proti odgovornosti za
škodo, povzročeno tretjim osebam. To področje je v EU urejeno s

Zakon o zavarovalništvu je bil sprejet 27. januarja 2000 in je začel
veljati 3, marca 2000. ZZavar ureja področje zavarovalne
dejavnosti v celoti in je temeljni akt za delovanje zavarovalniškega
sistema v Republiki Sloveniji.
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posebnim sklopom direktiv. Slovenski zakon o obveznih
zavarovanjih v prometu je usklajen z direktivami s področja
avtomobilske odgovornosti. Z zadnjimi spremembami so se
uskladile tudi višine minimalnih zavarovalnih vsot za primer škode
zaradi smrti, telesnih poškodb in prizadetega zdravja. Z dnem
članstva Slovenije v EU pa bodo začele veljati še nekatere pravice
do neposrednega uveljavljanja zahtevkov za izplačilo škod in
imenovanje pooblaščencev za likvidacijo škodnih primerov.

pojavljajo v vlogi izvajalk pokojninskih načrtov, v vlogi ustanoviteljic
odprtih in zaprtih vzajemnih pokojninskih skladov in v vlogi možnih
upravljavk premoženja vzajemnih pokojninskih skladov in
pokojninskih družb. ZPIZ-1 je omogočil tudi posebno obliko
zavarovalnic - pokojninskih družb, ki lahko opravljajo samo posle
prostovoljnega pokojninskega zavarovanja.
3.

2.4. Zakon o zdravstvenem zavarovanju in
zdravstvenem varstvu (ZZVZZ)

STRUKTURA SLOVENSKEGA ZAVAROVALNEGA
TRGA GLEDE NA VRSTE IN OSNOVNE OBLIKE
ZAVAROVANJ

Obračunana kosmata premija je v letu 2002 znašala 256.500 mio
SIT, od tega 140.801 mio SIT oz. 54,9 % iz premoženjskih, 65.597
mio SIT oz. 25,6 % iz prostovoljnih zdravstvenih in 50.102 mio
SIT oz. 19,5 % iz življenjskih zavarovanj.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je
začel veljati z marcem 1992 in je bil v juliju 2002 dopolnjen in na
nekaterih mestih spremenjen. Ureja sistem zdravstvenega
varstva in zdravstvenega zavarovanja Zdravstveno zavarovanje
je obvezno in prostovoljno. Nosilec obveznega zdravstvenega
zavarovanja je Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike
Slovenije; prostovoljno zdravstveno zavarovanje pa izvajajo
zavarovalnice, ki imajo za to ustrezno dovoljenje. ZZVZZ v
povezavi z določili 14. in 70. člena ZZavar zavarovalnicam
omogoča izvajanje dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj.
2.5. Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (ZPIZ-1)

V primerjavi z letom 2001 se je obseg poslovanja zavarovalnic,
izražen z obračunano zavarovalno premijo, realno povečal za
6,8 % (povprečna stopnja inflacije v letu 2002, izražena s
povprečnim porastom življenjskih stroškov, je bila 7,5 %) in je za
1,3 odstotne točke manjši kot v predhodnem letu. Največji porast
v primerjavi s predhodnim letom so dosegla življenjska
zavarovanja (realni porast obračunane premije za 9,8 %).
Povečala se je tudi obračunana zavarovalrfa premija prostovoljnih
zdravstvenih zavarovanj in sicer realno za 5,4 % in premoženjskih
zavarovanj za 6,5 %.

Podlago pokojninske reforme predstavlja Zakon o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju, ki je stopil v veljavo 1 januarja 2000.
Ta zakon je prinesel zaostrene pogoje obveznega pokojninskega
zavarovanja in uvedel prostovoljno pokojninsko zavarovanje z
davčnimi spodbudami Vsekakor ima ta zakon za zavarovalnice
velik pomen, kajti na podlagi tega zakona se lahko zavarovalnice

Struktura zavarovalne premije po osnovnih oblikah zavarovanj je
bila v letu 2002 naslednja: porast je beležilo življenjsko zavarovanje,
katerega delež premije v skupni premiji se je povečal za pol
odstotne točke, medtem, ko sta deleža premij prostovoljnega
zdravstvenega zavarovanja in premoženjskega zavarovanja
beležila padec za približno 0,3 oziroma 0,2 odstotne točke

Tabela
1:
Gibanje obračunane kosmate zavarovalne
premije
zavarovalnic v obdobju 2000-2002 po osnovnih oblikah zavarovanj (vsi
zneski so v mio SIT)
Osnovna
oblika
zavarovanja
Premoženjska
zavarovanja
Prostovoljna
zdravstvena
zavarovanja
Življenjska
zavarovanja
SKUPAJ

Leto 2000
Vrednost
%

Leto 2001
Vrednost
%

Leto 2002
Vrednost
%

lndex
01/00 02/01

105.651

55,4

122.983

55,1

140.801

54,9

116

114

49.855

26,1

57.900

25,9

65.597

25,6

116

113

35.150

18,4

42.462

19

50.102

19,5

121

118

190.656

100

223.345

100

256.500

100

117

115

Vir: Obrazec St - 41 in St - 50
avtomobilskimi zavarovanji zavarovalnice dosegajo že približno
54 % celotne zavarovalne premije premoženjskih zavarovanj
(od tega 36,9 % v zavarovalni vrsti zavarovanje odgovornosti
lastnikov cestnih vozil). Glede na obračunano zavarovalno premijo
sta pomembni še zavarovalni vrsti kreditna zavarovanja in druga
zavarovanja odgovornosti, ki skupaj predstavljata 8,4 % premije
premoženjskih zavarovanj razen zdravstvenih zavarovanj. Do
znižanj deleža zavarovalne premije v celotni premiji premoženjskih
zavarovanj razen zdravstvenih zavarovanj je v letu 2002 prišlo
pri naslednjih zavarovalnih vrstah: nezgodna zavarovanja, kasko

Primerjave obračunane kosmate zavarovalne premije po
posameznih vrstah premoženjskih zavarovanj za zadnja tri leta
kažejo, da zavarovalnice skoraj 90 % premije premoženjskih
zavarovanj dosežejo v petih zavarovalnih vrstah X° s°:
zavarovanje odgovornosti lastnikov cestnih vozil, kasko
zavarovanje cestnih vozil, nezgodna zavarovanja, druga
premoženjska zavarovanja in požarno zavarovanje Od teh je v
obravnavanem obdobju delež zavarovanja odgovornosti lastnikov
cestnih vozil močno porastel (za 4,7 odstotne točke), deleži ostalih
štirih navedenih zavarovalnih vrst pa so se znižali. Z
poročevalec, št. 53
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raznih finančnih izgub in zavarovanje nudenja pomoči osebam v
težavah, pri čemer je najbolj izrazit porast deleža pri zavarovalni
vrsti zavarovanje odgovornosti lastnikov cestnih vozil in sicer od
32,2 % v letu 2000 na 35,4 % v letu 2001 in na 36,9 % v letu 2002.

zavarovanje cestnih vozil, požarno zavarovanje, druga
premoženjska zavarovanja, kreditna zavarovanja. Do zvišanja
deleža zavarovalne premije pa je v letu 2002 prišlo v zavarovalnih
vrstah: zavarovanje odgovornosti lastnikov cestnih vozil,
zavarovanje odgovornosti v zračnem prometu, zavarovanje

Tabela 2: obračunana kosmata zavarovalna premija po zavarovalnih
vrstah premoženjskih zavarovanj v obdobju 2000-2002, razen
zdravstvenih zavarovanj (vsi zneski so v mio SIT)

Zavarovalna vrsta
Nezgodna zavarovanja
Kasko zav. Cest. vozil
Kasko zav. tirnih vozil
Kasko zav. letal in
drugih zračnih polovil
Zav. pomorskega in
rečnojezer. kaska
Transportna kargo zav.
Požarno zavarovanje
Druga premoženjska
zavarovanja
Zav. odg. lastnikov
cestnih vozil
Zav. odgovornosti v
zračnem prometu
Zav. odgov. ladjarjev in
popravljalcev ladij
Druga zav odg.
Kreditna zavarovanja
Kavcijska zav.
Zav. raznih fin. izgub
Zav. pravne zaščite
Zav. nudenja pomoči
osebam v težavah
SKUPAJ

Leto 2000
Leto 2001
Vrednost
%
Vrednost
%
14.708
13,9
16.853
13,7
19.585
18,5
22.078
18,0
609
0,6
716
0,6
262

0.2

344

0,3

134
1.214
11.486

0,1
1,1
10.9

158
1.416
12.498

0,1
1,2
10,2

13.128

12,4

13.967

34.034

32.2

141

Leto 2002
Vrednost
%
18.490
13.1
24.329
17,3
904
0,6
477 ^

Indeks
01/00 02/01
115
110
113
110
118
126

0,3

131

139

188
1.651
13.778

0,1
1.2
9.8

118
117
109

119
117
110

11,4

15.623

11,1

106

112

43.510

35,4

51.943

36,9

128

119

0,1

150

0,1

427

0,3

106

285

45
4.348
5.377
61
391
58

0,0
4,1
5,1
0,1
0,4
0,1

67
5.006
5.450
106
532
66

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

131
5.744
5.987
115
707 1
71

0,1
4,1
4,3
0,1
0,5
0,1

149
115
101
174
136
114

196
115
110
108
133
108

70
105.651

0,1
100

66
122.983

0.1
100

0,2
100

94
116

358
114

236
140.801

Vir: Obrazec St - 41 in St - 50

V strukturi vseh zavarovalnih vrst zavzemajo vodilni položaj
prostovoljna zdravstvena zavarovanja (25,6 %), sledi zavarovalna
vrsta zavarovanje odgovornosti lastnikov cestnih vozil z 20,3 %
celotne dosežene zavarovalne premije Življenjska zavarovanja
dosegajo 19,5 % celotne premije in kasko zavarovanje cestnih
vozil 9,5 % dosežene zavarovalne premije. Življenjska
zavarovanja po svojem deležu v celotni premiji že drugo leto
zaostajajo za zavarovalno vrsto zavarovanja odgovornosti
lastnikov cestnih vozil.

točk pa se je poslabšal škodni rezultat življenjskih zavarovanj,
kar kaže na staranje porttelja teh zavarovanj.
Obračunane kosmate zavarovalne premije in obračunane
kosmate odškodnine po posameznih zavarovalnih vrstah kažejo,
da se je škodni rezultat izboljšal v štirih najpomembnejših
zavarovalnih vrstah premoženjskih zavarovanj (kasko
zavarovanje cestnih vozil, požarno zavarovanje, druga
premoženjska zavarovanja in zavarovanje odgovornosti lastnikov
cestnih vozil). Izboljšan škodni rezultat v prvih treh zavarovalnih
vrstah je posledica realnega (pri požarnem zavarovanju tudi
nominalnega) zmanjšanja obračunanih kosmatih odškodnin. V
zavarovalni vrsti odgovornosti lastnikov cestnih vozil pa je boljši
škodni rezultat predvsem posledica povišanja zavarovalnih premij
v preteklem letu. Do izboljšanja škodnega rezultata je prišlo tudi v
nekaterih drugih po deležih v zavarovalni premiji manj pomembnih

Primerjava kosmatih zavarovalnih premij in odškodnin nam kaže,
da se je skupni škodni rezultat v letu 2002 izboljšal za 1 odstotno
točko Na izboljšanje je vplival škodni rezultat v premoženjskih
zavarovanjih, ki se je v primerjavi s predhodnim letom izboljšal za
3 odstotne točke in prostovoljnih zdravstvenih zavarovanjih, kjer
se je škodni rezultat izboljšal za dve odstotni točki. Za 7 odstotnih
8. julij 2003
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zavarovalnih vrstah (zavarovanje odgovornosti v zračnem
prometu, zavarovanje odgovornosti ladjarjev in popravljalcev ladij,
kavkcijska zavarovanja in zavarovanja nudenja pomoči osebam
v težavah). Škodni rezultat v tretji najpomembnejši zavarovalni

vrsti premoženjskih zavarovanj (nezgodna zavarovanja) je ostal
nespremenjen. Do poslabšanja škodnega rezultata pa je prišlo v
vseh drugih zavarovalnih vrstah premoženjskih zavarovanj,

Tabela 3: Primerjava kosmatih zavarovalnih premij in odškodnin v letih
2001 in 2002 po zavarovalnih vrstah (vsi zneski so v mio SIT)
Leto 2001

Zavarovalna vrsta
Nezgodna za v.
Kasko zavarovanje
cestnih vozil
Kasko zavarovanje
tirnih vozil
Kasko zav. letal in
drugih zračnih
polovil
Zav. pomorskega in
rečnojezerskega
kaska
Transportna kargo
zavarovanja
Požarno
zavarovanje
Druga premoženjska
zavarovanja
Zav. odgovornosti
lastnikov cestnih
vozil
Zav. odgovornosti v
zračnem prometu
Zav. Odgov.
ladjarjev in
popravljalcev ladij
Druga zavarovanja
odgovornosti
Kreditna
zavarovanja
Kavcijska zav.
Zavarovanje raznih
finančnih izgub
Zav. pravne zaščite
Zav. nudenja pomoči
osebam v težavah
SKUPAJ
Prostovoljna
zdravstvena
zavarovanja
življenjska
zavarovanja
VSE SKUPAJ
* n* vt«bu|« cenilmh itroikov

Leto 2002

Obračunane Obračunane
kosmate
kosmate
zav. Premije odškodnine*
16.853
10.437

Obračunane
kosmate
Delež zav. premije
0,62
18.490

Obračunane
kosmate
odškodnine*
11.390

Delež
0,62

22.078

18.784

0,85

24.329

19.558

0,80

716

796

1,11

904

1042

1,15

344

7

0,02

477

134

0,28

158

114

0,72

188

164

0,87

1.416

253

0,18

1.651

460

0,28

12.498

4.704

0,38

13.778

4.256

0,31

13.967

10.161

0,73

15.623

10.089

0,65

43.510

26.884

0,62

51.943

29.793

0,57

150

25

0,17

427

1

0,00

67

120

1,79

131

27

0,21

5.006

4.032

0,81

5.744

4.805

0,84

5.450
106

4.995
63

0,92
0,59

5.987
115

5.981
33

1,00
0,29

532
66

325
0

0,61
0

707
71

438
2

0,62
0,03

66
122.983

63
81.763

0,95
0,66

236
140.801

30
88.203

0,13
0,63

57.900

48.009

0,83

65.597

53.327

0,81

42.462
223.345

13.107
142.879

0,31
0,64

50.102
256.500

19.045
160.575

0,38
0,63

Vir: Obrazec St - 50
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Tabela 3a: Število polic in število zavarovancev za leto 2001 in 2002 za
zavarovalno vrsto »Nezgodno zavarovanje«

Vrsta zavarovalne pogodbe
SKUPAJ (2 do 10)
Nezgodno zav. oseb pri
opravljanju rednega poklica in
izven njega
Nezgodno zav. oseb v
motornih vozilih in pri
opravljanju posebnih
dejavnosti
Nezgodno zav otrok in šolske
mladine in posebna nezgodna
zav. Mladine
Skupinsko nezgodno zav.
gostov, obiskovalcev in
turistov
Skupinsko nezgodno zav.
potrošnikov, naročnikov ipd.
Druga posebna nezgodna
zavarovanja
Obvezno zavarovanje
potnikov v javnem prometu
proti posledicam nesreče
Zavarovanje lastnika vozila in
voznika za telesne poškodbe
(AO plus)
Vsa druga nezgodna
zavarovanja
* ne vsebuje cenilnih stroškov

2001
Število
polic
zavarovancev
1.482.404
4.965.784

2002
Število
polic
zavarovancev
1.484.339
6.834.331

indeks 2002/2001
Število
polic
zavarovancev
1,001
1,376

87.684

905.456

94.630

893.094

1,079

0,986

596.637

1.545.409

649.274

1.763.987

1,088

1,141

73.272

260.684

77.528

251.747

1,058

0,966

1.055

1.201.984

1.019

2.922.331

0,966

2,431

49

128.375

26

146.991

0,531

1,145

480

127.156

532

122.517

1,108

0,964

522

38.488

342

30.286

0,655

0,787

720.274

731.367

656.498

667.119

0,911

0,912

2.431

26.865

4.490

36.259

1,847

1,350

Vir: Obrazec St - 1

Zavarovalnice so v letu 2002 sklenile 1 484 339 polic s katerimi
so zavarovale 6.834.331 zavarovancev za nevarnosti iz
zavarovalne vrste nezgodnih zavarovanj. Število polic se je glede
na leto 2001 povečalo za 0,1%, število zavarovancev pa za
37,6%. K celotnemu znesku števila zavarovancev sta največ
prispevali skupinsko nezgodno zavarovanje gostov, obiskovalcev
in turistov s skupnim številom 2.922.331 zavarovancev in
nezgodno zavarovanje oseb v motornih vozilih in pri opravljanju

8. julij 2003

posebnih dejavnosti s 1.763.987 zavarovanci. Zavarovalnice so
s tema dvema oblikama zavarovanja zavarovale 68,6% vseh
zavarovancev iz zavarovalne vrste nezgodnih zavarovanj.
Največji porast števila zavarovancev glede na preteklo leto je pri
skupinskem nezgodnem zavarovanju gostov, obiskovalcev in
turistov, kjer se je število zavarovancev glede na preteklo leto
povečalo za 143,1%.

67

poročevalec, št. 53

Tabela 3b: Število polic in število zavarovancev za leto 2001 in 2002 za
zavarovalno vrsto »Zdravstveno zavarovanje«
2001
Število

Vrsta zavarovalne pogodbe
polic
SKUPAJ (2 do 8)

1.370.507

2002
Število

zavarovancev
1.573.223

polic
1.330.754

zavarovancev
1.555.727

OZZ" oseb, ki so po zakonu
759
788
689
741
iz OZZ izključene
OZZ" po postopkih, ki jih
18
20
23
900
OZZ ne krije
Dopolnilno zdravstveno
1.250.136
1.372.933 1.247.332
1.371.278
zavarovanje
Doplačila k stroškom
zdravljenja oseb, ki so po
0
0
0
0
zakonu iz OZZ izključene
Večji obseg pravic in višji
48.052
48.280
5.554
7.576
standard storitev kot v OZZ
Drugo
71.542
151.202
77.156
175.232
* ne vsebuje cenilnih stroškov
** Tveganja, ki sodijo v obseg nevarnosti, ki jih za ostalo prebivalstvo pokriva OZZ.
Vir: Obrazec St - 2

Zavarovalnice so v letu 2002 v zavarovalni vrsti zdravstvenih
zavarovanj sklenile 1.330 754 polic in z njimi zavarovale 1.555.727
zavarovancev. To je za 2,9% manj polic in za 1,1% manj
zavarovanih oseb glede na preteklo leto. Dopolnilno zdravstveno
zavarovanje v letu 2002 predstavlja kar 93% polic oziroma 88,1%
zavarovanih oseb v zavarovalni vrsti zdravstvenih zavarovanj.
Število polic in število zavarovancev dopolnilnega zdravstvenega

poročevalec, št. 53

indeks 2002/2001
Število
polic

zavarovancev

0,971

0,989

0,908

0,940

1,278

45,000

0,998

0,999

0,116

0,157

1,078

1,159

zavarovanja se je v letu 2002 zmanjšalo glede na preteklo leto in
sicer za 0,2% glede na število polic in za 0,1% glede na število
zavarovancev. V letu 2002 se je število polic in število
zavarovancev zmanjšalo tudi za zdravstveno zavarovanje za
večji obseg pravic in višji standard storitev, kot ga krije obvezno
zdravstveno zavarovanje in sicer število polic za 88,4% in število
zavarovancev za 84,3%.

68

8. julij 2003

Tabela 3c: Število polic in število zavarovancev za leto 2001 in 2002 za
zavarovalno skupino »Življenjska zavarovanja«

2001
Število
zavarovancev

Vrsta zavarovalne pogodbe
polic
1. SKUPAJ (2 + 11 + 12 + 15
+ 16)
2. Življenjsko zavarovanje
(točka 19; razen za v. vrst pod
tč. 20 do 23, 2. odst. 2. čl.
ZZavar) (3 do 10)
3. zavarovanje za smrt
4. zavarovanje za doživetje
5. zavarovanje za smrt in
doživetje - mešano
zavarovanje
6. rentno zavarovanje (razen
pod št. 7)
7. rentno zavarovanje izplačila po pokojninskih
načrtih po ZPIZ-1
8. dodatno nezgodno
zavarovanje
9. prost, pokojninska in
invalidska zavarovanja (razen
pod 7 oz. 14 oz. 18)
10. vsa druga življenjska
zavarovanja
11. Zavarovanje za primer
poroke oz. rojstva (točka 20)
12. Življenjsko zavarovanje
vezano na enote
investicijskih skladov (točka
21) (13+ 14)
13. življenjsko zavarovanje
vezano na enote
investicijskih skladov (točka
21) po ZZavar
14. življenjsko zavarovanje
vezano na enote
investicijskih skladov (točka
21) po ZPIZ-1
15. Tontine (točka 22)
16. Zavarovanje s
kapitalizacijo izplačil (točka
23) (17 + 18)
17. zavarovanje s
kapitalizacijo izplačil (točka
231 po ZZavar
18. zavarovanje s
kapitalizacijo izplačil (točka
23) po ZPIZ-1
* ne vsebuje cenilnih stroškov

2002
Število
zavarovancev

polic

indeks 2002/2001
Število
polic
zavarovancev

829.346

985.328

1.041.641

1.206.914

1,256

1,225

785.461
3.955
1.846

939.928
4.719
2.558

966.419
6.489
3.464

1.131.308
7.953
4.789

1,230
1J541
1,876

1,204
1,685
1,872

341.225

427.550

481.102

566.045

1,410

1,324

18.201

19.578

19.081

20.673

1,048

1,056

0

0

0

0

386.040

451.252

376.534

452.155

0,975

1,002

33.983

33.983

79.747

79.691

2,347

2,345

211

288

2

2

0,009

0,007

2.096

2.096

2.176

2.176

1,038

1,038

33

39

5.764

6.393

174,667

163,923

33

39

5.764

6.393

174,667

163,923

0
0

0
0

0
0

0
0

41.756

43.265

67.282

67.037

1J11

1,549

0

0

0

0

41.756

43.265

67.282

67.037

1,611

1,549

Vir: Obrazec St- 19
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Zavarovalnica so imele na koncu leta 2002 sklenjenih 481.102
polic, s katerimi so sklenile zavarovanje za smrt in doživetje. S
temi policami so zavarovale 566.045 zavarovancev. Število polic
za to zavarovanje se je v letu 2002 povečalo glede na preteklo
leto za 41%, število zavarovanih oseb pa za 32,4%. Dodatno
nezgodno zavarovanje je bilo sklenjeno k 376.534 policam
življenjskega zavarovanja, z njimi pa je bilo zavarovanih 452.155
zavarovancev Število polic, na katerih je sklenjeno dodatno
nezgodno zavarovanje se je v letu 2002 glede na preteklo leto
zmanjšalo za 2,5% medtem, ko se je število zavarovancev
povečalo za 0,2%. V letu 2002 je opazen visok porast števila polic
pri katerih zavarovanci prevzemajo naložbeno tveganje. Število
polic za življenjsko zavarovanje vezano na enoto investicijskih
skladov se je s 33 polic v lanskem letu povečalo na 5.764 polic,
število zavarovancev pa z 39 na 6.393. Opazen je tudi porast
sklenjenih zavarovanj za zavarovanja nevarnosti smrti in za
zavarovanja za doživetje.

zavarovanj - prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
glede na leto 2001 je 134,7%. Indeks porasta števila polic in
števila zavarovancev v zavarovalni vrsti Zavarovanje s
kapitalizacijo izplačil za zavarovanja po ZPIZ-1 glede na preteklo
leto 2001 je 61,1% za število polic in 54,9% za število
zavarovancev.

4.

STRUKTURA ZAVAROVALNEGA TRGA GLEDE
NA DELEŽE ZAVAROVALNIC

V letu 2002 se tržni deleži zavarovalnic glede na leto 2001 niso
bistveno spremenili Z izjemo Zavarovalnice Triglav in Vzajemne
zdravstvene zavarovalnice spremembe nikjer ne presegajo 0,2
odstotne točke. Največji tržni delež (42,6 %) ima Zavarovalnica
Triglav, ki je v letu 2002 svoj delež povečala za pol odstotne
točke Sledi ji Vzajemna zdravstvena zavarovalnica z 21,0
odstotnim tržnim deležem (znižanje tržnega deleža za 0,4
odstotne točke). Tretja po obračunani kosmati premiji je
Zavarovalnica Maribor s 13,2 % deležem, ki je v primerjavi s
preteklim letom ostal praktično nespremenjen. Omenjene tri
največje zavarovalnice so v letu 2002 skupaj zadržale 76,8 %
delež zavarovalnega trga. Razvrstitev zavarovalnic po velikosti
tržnih deležev se v primerjavi s preteklim letom ni spremenila.

Zavarovalnice in pokojninske družbe štejejo prostovoljno
pokojninsko zavarovanje ali pod zavarovalno vrsto Življenjskih
zavarovanj - prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
ali pod zavarovalno vrsto Življenjsko zavarovanje vezano na
enoto investicijskih skladov, ali pod zavarovalno vrsto
Zavarovanje s kapitalizacijo. Indeks porasta števila polic oziroma
števila zavarovancev v letu 2002 v zavarovalni vrsti Življenjskih

Tabela 4: Obračunane kosmate premije in tržni deleži zavarovalnic v letu
2001 (vsi zneski so v mio SIT)

Naziv
Adriatic, zavarovalna
družba, d.d.
Zavarovalnica
Concordia, d d
Generali,
zavarovalnica, d.d.
Zavarovalnica Maribor,
d.d.
Krekova za v., d.d.
Merkur zav., d.d.
Grawe, zavarovalnica,
d.d.
Slovenska izvozna
družba, d.d.
Slovenica,
zavarovalniška hiša,
d.d.
Zavaroval. Tilia, d.d.
Zavarovalnica Triglav,
d.d.
SKUPAJ
Vzajemna zdravstvena
zavarovalnica, d.v.z.
VSE SKUPAJ

Premož.
zav.

Zdrav,
zav.

%

Leto 2001
Živ.
zav.
%

V.

Skupaj

%

10.603

8,6

9.772

16,9

1.550

3,7

21.925

9L8

0

0

0

0

12

0,0

12

oj)

1.784

1,5

0

0

1025

2,4

2.809

1,3

20.657
525
875

16,8
0,4
0,7

0
0
3

0
0
0,0

9.085
88
4.620

21,4
0,2
10,9

29.742
613
5.498

13L3
0,3
2,5

941

0,8

0

0

2.645

6,2

3.586

1,6

841

0,7

0

0

0

0,0

841

0l4

8.597
5.463

7,0
4,4

198
0

0,3
0

1.492
606

3,5
1.4

10.287
6.069

4,6
2,7

72.697
122.983

59,1
100

49
10.022

0,1
17,3

21.339
42.462

50,3
100

94.085
175.467

42,1
78,6

0
122.983

0
100

47.878
57.900

82,7
100

0
42.462

0
100

47.878
223.345

21,4
100

Vir. Obrazec St - 50
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Tabela 5: Obračunane kosmate premije in tržni deleži zavarovalnic v letu
2002 (vsi zneski so v mio SIT)

Naziv
Adriatic, zavarovalna
družba, d.d.
Zavarovalnica
Concordia, d.d.
Generali,
zavarovalnica, d.d.
Zavarovalnica Maribor,
d.d.
Krekova zav., d.d.
Merkur zav., d.d.
Grawe, zavarovalnica,
d.d.
Slovenska izvozna
družba, d.d.
Slovenica,
zavarovalniška hiša,
d.d.
Zavaroval. Tilia, d.d.
Zavarovalnica Triglav,
d.d.
SKUPAJ
Vzajemna zdravstvena
zavarovalnica, d.v.z.
VSE SKUPAJ

Premož.
zav.

%

Leto 2002
Živ.
zav.
%

Zdrav,
zav.

%

Skupaj

%

12.376

8,8

11.370

17,3

1.823

3,6

25.569

10,0

0

0,0

0

0,0

4

0,0

4

0,0

2.189

1,6

0

0,0

1.420

2,8

3.609

1,4

23.713
314
937

16,8
0,2
0,7

0
0
4

o,o
0,0
0,0

10.078
72
5.094

20,1
0,1
10,2

33.791
386
6.035

13,2
0,2
2,4

1.218

0,9

0

0,0

3.208

6,4

4.426

1,7

1.015

0,7

0

0,0

0

0,0

1.015

0,4

9.801
6.042

7,0
4,3

287
0_i

0,4
0,0

1.803
618

3,6
1,2

11.891
6.660

4,6
2,6

83.196
140.801

59,1
100

0
11.661

0,0
17,8

25.982
50.102

51,9
100

109.178
202.564

42,6
79,0

0
140.801

0
100

53.936
65.597

82,2
100

0
50.102

0
100

53.936
256.500

21,0
100

Vir: Obrazec St - 50

5.

Na področju premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih
zavarovanj, je Zavarovalnica Triglav obdržala vodilni položaj z
59.1 % trga, Zavarovalnica Maribor je prav tako ohranila svoj
delež (16,8 %), sledi ji Adriatic z 8,8 % deležem ter Slovenica s 7
% tržnim deležem.

IZIDI POSLOVANJA ZAVAROVALNIC IN
POZAVAROVALNIC

V izkazih poslovnih izidov so za leto 2002 zajeti nerevidirani izkazi
poslovnih izidov zavarovalnic. Zavarovalnice so izkaze pripravile
na podlagi novih zakonskih predpisov Agencije in novih Slovenskih
računovodskih standardov (Sklep o kontnem okviru zavarovalnic,
Sklep o letnem poročilu zavarovalnic, Sklep o podrobnejšem
načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju
računovodskih izkazov).

Na področju življenjskih zavarovanj porast deležev premije beležita
Zavarovalnica Triglav in Generali, ki sta svoj delež povečali od
50.3 % na 51,9 % oziroma od 2,4 % na 2,8 %, predvsem na
račun znižanja deleža Zavarovalnice Maribor (njen delež je od
21.4 % padel na 20,1 %) in Zavarovalnice Merkur, katere delež je
prav tako padel z 10,9 % na 10,2 %.

Tako Sklep o letnem poročilu zavarovalnic določa podrobnejšo
vsebino letnega poročila, ki mora obsegati računovodske izkaze
(bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz finančnih tokov,
izkaz uporabe dobička in /ali kritja izgube), pojasnila k
računovodskim izkazom ter poslovno poročilo.

Trg prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj si delita Vzajemna
zdravstvena zavarovalnica in Adriatic zavarovalna družba. Delež
druge se je v letu 2002 povečal na račun zmanjšanja deleža prve.
Tako Vzajemna zdravstvena zavarovalnica v letu 2002 pokriva
82.2 % trga in Adriatic zavarovalna družba 17,3 % trga

*
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Tabela 6: Zbirni izkaz poslovnega izida zavarovalnic za leto 2001 in 2002
(vsi zneski so v mio SIT)
A. IZKAZ IZIDA IZ DRUGIH ZAVAROVANJ (RAZEN
ŽIVLJENJSKIH IN ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ)
I.
II.
III.
IV.
v.
VI.
VII.
_viiL
IX
X.

Čisti prihodki od zavarovalnih premij
Donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz rednega delovanja
Druqi čisti zavarovalni prihodki
Čisti odhodki za škode
Sprememba drugih čistih tehničnih rezervacij (+/-)
Čisti odhodki za bonuse in popuste
Čisti obratovalni stroški
Drugi čisti zavarovalni odhodki
Sprememba izravnalnih rezervacij (+/-)
Izid iz drugih zavarovanj (I + II + III - IV ± V - VI - VII - VIII ± IX)

Leto
2001

Leto
2002

Indeks
02/01

98.697
10.864
843
72.950
-4.245
1.879
32.458
2.812
-3.324
-7.265

110.032
17.650
1.261
75.500
2.918
2.427
30.602
2.736
3.050
11.710

111
162
150
103
/
129
94
97
/
/

41.364
11.084

48.951
17.139

118
155

0
143
13.873
-24.974
34
10.304
1.143

0
268
19.750
29.657
27
11.295
1.155

/
187
142
/
79
110
101

0
223
213

0
374
100

/
168
47

1.828

4.001

219

57.073
1.732

64.517
2.572

113
148

0
1
48 332
-3.061
0
5.645
152

0
2
53.427
2.867
0
6.703
162

/
200
111
/
1
119
107

0
230
158

0
184

/
80

266

168

1.227

3.482

284

B. IZKAZ IZIDA IZ ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI
XII.
XIII.

Čisti prihodki od zavarovalnih premij
Prihodki naložb
Čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev, ki
prevzemajo naložb eno tveganje
Drugi čisti prihodki od zavarovanja
Čisti odhodki za škode
Sprememba ostalih čistih tehničnih rezervacij (+/-)
Čisti odhodki za bonuse in popuste
Čisti obratovalni stroški
Odhodki naložb
Čiste neiztržene izgube naložb življenjskih zavarovancev, ki
prevzemajo naložbeno tveganje
Druqi čisti zavarovalni odhodki
Donos naložb, prenesen v izkaz izida iz rednega delovanja (-)
Izid iz življenjskih zavarovanj (l+ II + III + IV - V ± VI - VII - VIII
- IX-X-XI-XII)
C. IZKAZ IZIDA IZ ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ

I.
II.
III.
IV
V.
VI.
VII
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Čisti prihodki od zavarovalnih premij
Prihodki naložb
Čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev, ki
prevzemajo naložbeno tveganje
Drugi čisti prihodki od zavarovanja
Čisti odhodki za škode
Sprememba ostalih čistih tehničnih rezervacij (+/-)
čisti odhodki za bonuse in popuste
Čisti obratovalni stroški
Odhodki naložb
Čiste neiztržene izgube naložb življenjskih zavarovancev, ki
prevzemajo naložbeno tveganje
Drugi čisti zavarovalni odhodki
Donos naložb, prenesen v izkaz izida iz rednega delovarga (-)
Izid iz zdravstvenih zavarovanj (l+ II + III + IV - V ± VI - VII VIII - IX-X-XI-XII)
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XII.

Č. IZRAČUN ČISTEGA IZIDA IZ REDNEGA DELOVANJA
Izid iz druqih zavarovanj (A.X)
Izid iz življenjskih zavarovanj (B.XIII)
Izid iz zdravstvenih zavarovanj (C.XIII)
Prihodki naložb
Donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz življenjskih zavarovanj
(B.XII)
Donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz zdravstvenih zavarovanj
(C.XIJ)
Odhodki naložb
Donos naložb, prenesen v izkaz izida iz drugih zavarovanj (A.ll)
Druqi prihodki od rednega delovanja
Drugi odhodki za redno delovanje
Davek iz dobička iz rednega delovanja
Čisti poslovni izid iz rednega delovanja
(Č l + Č.ll + Č.lll + Č.IV + Č.V + Č.VI - Č.VII - Č.VIII + Č.IX Č.X-Č.XI)

I.
II.
III.

D. IZKAZ IZIDA ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA
Izredni prihodki
Izredni odhodki
Poslovni izid zunaj rednega delovanja

I.
II.
III.
IV.
v.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI

E. DAVEK IZ DOBIČKA ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA

I

-7.265
1.828
1.227
14.766

11.710
4.001
3.482
21.083

/
219
284
143

213

100

47

158
2.333
10.864
97
2.721
r

266
2.934
17.650
402
10.615
1.717

168
126
162
414
390
/

-4.894

8.128

1.143
2.164
-1.021

618
231
386

54
11
/

660"

258

/

0

0

/

8.256

/

F. DRUGI DAVKI, KI NISO IZKAZANI V DRUGIH
POSTAVKAH

G. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
(Č.XII + D.III - E - F)
-6.575
'davek iz dobička iz rednega delovanja (SRS 32, 2001, uporaba s 01. 01. 2002)
"d avek od dobička (SRS 32, 1993)

Vir: Revidirani izkazi uspeha zavarovalnic za leto 2001 in nerevidirani izkazi poslovnega izida
zavarovalnic za leto 2002

Tabela 7: Zbirni izkaz poslovnega izida pozavarovalnic za leto 2001 in
2002 (vsi zneski so v mio SIT)
A. IZKAZ IZIDA IZ DRUGIH ZAVAROVANJ (RAZEN
ŽIVLJENJSKIH IN ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ)
I
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X
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Čisti prihodki od zavarovalnih premij
Donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz rednega delovanja
Drugi čisti zavarovalni prihodki
Čisti odhodki za škode
Sprememba drugih čistih tehničnih rezervacij (+/-)
čisti odhodki za bonuse in popuste
čisti obratovalni stroški
Drugi čisti zavarovalni odhodki
Sprememba izravnalnih rezervacij (+/-)
llzid iz drugih zavarovanj (I + II + III - IV ± V - VI - VII - VIII ± IX)

Leto
2001
11.175
1.961
86
11.490
•356
0
1.647
25
3.192
2.895

Leto
2002

Indeks
02/01

14.875
3.400
0
13.813
1.587
0
2.775
30
-708
777

133
173
0
120
/
/
168
120
/
27

poročevalec, št. 53

I.
II.
III.
IV.
v.
VI.
VII.
IX.
X.
XI.
XII.

_L
II.
III.

Č. IZRAČUN ČISTEGA IZIDA IZ REDNEGA DELOVANJA
Izid iz drugih zavarovanj (A.X)
Izid iz življenjskih zavarovanj (B.XIII)
Izid iz zdravstvenih zavarovani (C.XIII)
Prihodki naložb
Donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz življenjskih zavarovanj
(B.XII)
Donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz zdravstvenih zavarovanj
(C.XII)
Odhodki naložb
Donos naložb, prenesen v izkaz izida iz drugih zavarovanj (A.ll)
Drugi prihodki od rednega delovanja
Drugi odhodki za redno delovanje
Davek iz dobička iz rednega delovanja
Čisti poslovni izid iz rednega delovanja
(č l + Č.ll + č.lll + Č.IV + C.V + Č.VI - Č.VII - Č.VIII + Č.IX Č.X - Č.XI)
D. IZKAZ IZIDA ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA
Izredni prihodki
Izredni odhodki
Poslovni izid zunaj rednega delovanja
E. DAVEK IZ DOBIČKA ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA

2.895
0
0
2.632

777
0
0 i
4.889

/
/
186

0

0

/

0
1.992
1.961
0
4
r

0
256
3.400
9
33
0

/
13
173
/
825
/

1.571

1.986
i

19 '
736
-717

0
0
0

353"

379

0

0

G. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
(Č.XII + D.III - E - F)
501
'davek iz dobička iz rednega delovanja (SRS 32, 2001, uporaba s 01. 01. 2002)
"davek od dobička (SRS 32, 1993)

1.607

F. DRUGI DAVKI, KI NISO IZKAZANI V DRUGIH
POSTAVKAH

27

0
0
0'
71

/

Vir. Revidirani izkazi uspeha pozavarovalnic za leto 2001 in nerevidirani izkazi poslovnega
izida pozavarovalnic za leto 2002

Zavarovalnice so v poslovnem letu 2002 izkazale skupaj 8.256
mio SIT čistega dobička (v letu 2001 pa 6 328 mio SIT čiste
izgube). V vseh treh osnovnih oblikah zavarovanj, to je v
življenjskih, zdravstvenih in premoženjskih (razen zdravstvenih)
zavarovanjih, so dosegle pozitiven zavarovalno-tehnični izid.
Čisti prihodki od zavarovalnih premij premoženjskih razen
zdravstvenih zavarovanj so v letu 2002 porasli realno za 3,7 %.
To dejstvo je skupaj z visokim povečanjem zneska donosa naložb,
katerega porast znaša 62 % oz. realno 51,1 % (Tabela 6 - A/ll) in
realnim znižanjem čistih odhodkov za škode ter čistih obratovalnih
stroškov glede na predhodno leto v največji meri pripomoglo k
ugodnemu izidu v premoženjskih zavarovanjih in skupnemu
poslovnemu izidu zavarovalnic V predhodnem letu pa je prav
velik negativni zavarovalno-tehnični izid v premoženjskih
zavarovanjih povzročil negativni skupni poslovni izid zavarovalnic.
Zavarovalno-tehnični izid življenjskih zavarovanj je bil v letu 2002
pozitiven in sicer je znašal 4.001 mio SIT, v primerjavi s
predhodnim letom se je realno povečal za 103,6 %. Na takšen
izid so v največji meri vplivali prihodki od naložb, ki so se realno
povečali za 43,8 %. Zavarovalnice so dodatno oblikovale

poročevalec, št. 53

matematične rezervacije v višini 29.657 mio SIT, kar predstavlja
porast omenjenih rezervacij v primerjavi s predhodnim letom
realno za 10,5 %, medtem ko so čisti prihodki od zavarovalnih
premij porasli za 10 %.
Zdravstvena zavarovanja beležijo v letu 2002 pozitivni
zavarovalno-tehnični izid v višini 3.482 mio SIT, ki je za 164 %
večji od izida tovrstnih zavarovanj v predhodnem letu. Na takšen
izid so vplivala predvsem ugodna razmerja v dinamiki rasti
prihodkov od premij in odhodkov za škode. Prvi r;;o namreč porastli
za 5,2 %, drugi pa samo za 2,8 %.
Negativni čisti poslovni izid v skupni višini 941 mio SIT so v letu
2002 izkazale tri zavarovalnice, v letu 2001 pa je imelo negativni
poslovni izid šest zavarovalnic v skupni višini 9.238 mio SIT
Obe pozavarovalnici sta v letu 2002 izkazali pozitivni čisti poslovni
izid v višini 1.607 mio SIT, ki je realno za 298 % večji od izida v
predhodnem letu. Na takšen Izid je v največji meri vplival porast
prihodkov od naložb (za 72,8 %), medtem ko je bil zavarovalnotehnični izid bistveno slabši od izkazanega v predhodnem letu
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6.

BILANCE STANJA ZAVAROVALNIC IN
POZAVAROVALNIC

premoženjska, življenjska in zdravstvena, čeprav so bile
zavarovalnice dolžne v skladu s Sklepom o letnem poročilu
zavarovalnic sestaviti bilanco stanja za obe leti ločeno za
premoženjska in ločeno za življenjska zavarovanja.

6.1. Zbirna bilanca stanja zavarovalnic
Podatki v zbirni bilanci stanja zavarovalnic na dan 31.12.2001 in
31.12.2002 zajemajo skupaj vse tri oblike zavarovanj:

Tabela 8: Zbirna bilanca stanja zavarovalnic na dan 31.12.2001 in
31.12.2002 (vsi zneski so v mio SIT)
Leto
Leto
Indeks
2001
2002
02/01
SREDSTVA
336.698 441.051
131
Neopredmetena dolgoročna sredstva
A.
2.052
2.279
111
Naložbe v zemljišča in zgradbe ter finančne naložbe
B.
286.799 382.966
134
I.
Zemljišča in zgradbe
33.347 34.608
104
II.
Finančne naložbe v podjetjih v skupini in v pridruženih podjetjih
24.771
10.039
247
III. Druge finančne naložbe
243.413 323.587
133
Finančne naložbe pozavarovalnic iz naslova pozavarovalnih
IV. pogodb pri cedentih
0
/
0
Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo
C.
naložbeno tveganje
11
242
2.200
Terjatve
33.875
č.
39.019
115
17478
21.267
I.
Terjatve iz neposrednih zavarovanj
122
3.900
Terjatve
iz
pozavarovanja
2.942
75
_!L_
11.746
14.810
126
m. Druge terjatve
750
0
IV. Nevplačani vpoklicani kapital
0
9.273
8.274
D.
Razna sredstva
89
4.633
94
I.
Opredmetena osnovna sredstva razen zemljišč in zgradb
4.376
3.437
4215
82
II.
Denarna sredstva
164
213
130
III. Odkupljene lastne delnice
261
248
95
IV. Zaloqe in druga sredstva
4.688
8.270
176
Aktivne časovne razmejitve
E.
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kapital
Vpoklicani kapital
Kapitalske rezerve
Splošni prevrednotovalni popravek kapitala
Posebni prevrednotovalni popravek kapitala
Rezerve iz dobička
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izquba iz prejšnjih let
Nerazdeljeni dobiček ali neporavnana izguba obračunskega
VII. obdobja
B.
Podrejene obveznosti
C.
Ciste tehnične rezervacije
I.
Čiste prenosne premije
II.
Čiste matematične rezervacije
III
Čiste škodne rezervacije
IV. Čiste rezervacije za bonuse in popuste
v.
Izravnalne rezervacije
VI. Druge čiste tehnične rezervacije
Čiste rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki
prevzemajo naložbeno tveganje
Rezervacije za druge nevarnosti in stroške
Obveznosti za finančne naložbe pozavarovateljev iz naslova
E.
pozavarovalnih pogodb pri cedentih
F.
Druge obveznosti
I.
Obveznosti iz neposrednih zavarovanj
II.
Obveznosti iz pozavarovanja
III. Posojila, zavarovana z vrednostnimi papirji s stalnim donosom
jv._ Obveznosti do bank
v.
Ostale obveznosti
G.
Pasivne časovne razmejitve
'revalorizacijski popravek kapitala (SRS 32,1993)
"posebni prevrednotovalni popravek kapitala (SRS 32, 2001, uporaba s 01.
pjc>

A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

336.698
24.150
23.031
1.469
4.780*
r*
4.966
-2.525

441.051
64.397
35959
5.962
4.537
14.777
8.896
-9.091

131
/
156
406
/
/
179
360

-7.571
0
286.090
46.905
116.149
81.198
2.555
28.373
10.909

3.357
2.795
343.265
53.764
150.928
90.189
3.387
31.035
13.962

/
/
120
115
130
111
133
109
128

11
1.413

193
1.473

1.755
104

2.122
20.411
7.060
3.506
0
0
9.844
2.503

1.339
25.114
7.838
4.013
0
0
13.264
2.473

63
123
111
114
/
/
135
99

01. 2002)

Vir: Revidirane bilance stanja zavarovalnic na dan 31.12.2001 in nerevidirane bilance stanja
zavarovalnic na dan 31.12.2002

Bilančna vsota zavarovalnic je v letu 2002 v primerjavi s
predhodnim letom porasla za 104 353 mio SIT oziroma realno za
22,2 % (stopnja intlacije izražena s porastom cen življenjskih
potrebščin je bila ob koncu leta 2002 7,2 %). Na strani sredstev
sta najbolj porastli postavki finančne naložbe v podjetjih v skupini
in v pridruženih podjetjih (za 147 %) ter druge finančne naložbe
Velik porast so zabeležile tudi kratkoročne aktivne časovne
razmejitve, odkupljene lastne delnice, terjatve iz neposrednih
zavarovanj in druge terjatve. Delež dolgoročnih finančnih naložb
v vseh sredstvih je na dan 31.12.2002 znašal 79 % leto poprej pa
75,2 %.

tudi možnosti, ki jih ponujajo novi računovodski standardi in
oblikovale posebni prevrednotovalni popravek kapitala iz naslova
okrepitve sredstev. Tudi v letu 2002 so zavarovalnice precej
povečale zavarovalno-tehnične rezervacije, kar je predvsem
posledica porasta matematičnih rezervacij življenjskih zavarovanj,
ki so konec leta predstavljale že 44 % celotnih zavarovalnotehničnih rezervacij. Velik porast zasledimo tudi pri čistih drugih
zavarovalno-tehničnih rezervacijah, ki pa predstavljajo le 4 %
celotnih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij.
6.1.1. Bilance stanja zavarovalnic za premoženjska
in življenjska zavarovanja

Na strani virov sredstev zasledimo porast kapitala za 40.247 mio
SIT, kar predstavlja realni porast za 166,7 %. Vpoklicani kapital
se je povečal za 56 %, kar je posledica dokapitalizacij, ki so jih
zavarovalnice izvedle v tem letu Ugoden čisti poslovni izid je
vplival tudi na povečanje rezerv, zavarovalnice pa so izkoristile
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Zanimiva je tudi primerjava bilančne Vsote ter posameznih postavk
bilance stanja zavarovalnic za premoženjska in za življenjska
zavarovanja.
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Tabela 8a: Bilanca stanja zavarovalnic na dan
premoženjska zavarovanja (vsi zneski so v mio SIT)

A.
B.
I.
II.
III.
IV.
C.
č.
I.
II.
III.
IV.
D.
I.
II.
III.
IV.
E.

SREDSTVA
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Naložbe v zemljišča In zgradbe ter finančne naložbe
Zemljišča in zgradbe
Finančne naložbe v podjetjih v skupini in v pridruženih podjetjih
Druge finančne naložbe
Finančne naložbe pozavarovalnic iz naslova pozavarovalnih
pogodb pri cedentih
Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo
naložbeno tveganje
Terjatve
Terjatve iz neposrednih zavarovani
Terjatve iz pozavarovanja
Druqe terjatve
Nevplačani vpoklicani kapital
Razna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva razen zemljišč in zgradb
Denarna sredstva
Odkupljene lastne delnice
Zaloge in druga sredstva
Aktivne časovne razmejitve

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kapital
Vpoklicani kapital
Kapitalske rezerve
Splošni prevrednotovalni popravek kapitala
Posebni prevrednotovalni popravek kapitala
Rezerve iz dobička
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let
Nerazdeljeni dobiček ali neporavnana izguba obračunskega
VII. obdobja
B._ Podrejene obveznosti
C.
Čiste tehnične rezervacije
J.
Čiste prenosne premije
Čiste matematične rezervacije
II.
III. Čiste škodne rezervacije
IV. Čiste rezervacije za bonuse in popuste
v"
Izravnalne rezervacije
v\._ Druge čiste tehnične rezervacije
Čiste rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki
č.
prevzemajo naložbeno tveganje
Rezervacije za druge nevarnosti in stroške
D.
Obveznosti za finančne naložbe pozavarovateljev iz naslova
pozavarovalnih pogodb pri cedentih
E.
F.
Druge obveznosti
I.
Obveznosti iz neposrednih zavarovanj
II.
Obveznosti iz pozavarovanja
III. Posojila, zavarovana z vrednostnimi papirji s stalnim donosom
IV. Obveznosti do bank
V.
Ostale obveznosti
G.
Pasivne časovne razmejitve
Vir: Nerevidirane bilance stanja zavarovalnic na dan 31.12.2002
A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
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31.12.2002

za

Vrednost Struktura
(%)
236.245
100
1.592
0,6
193.459
81,9
31.490
13,3
20.373
8,7
141.596
59,9
0

0

0
30.636
15.360
2.519
12.757
0
7.262
3.962
2.839
214
247
3.296

0
13,0
6,5
1.1
5,4
0
3,1
1,7
1,2
0,1
0.1
1,4

236.245
42.229
29242
5.882
3.441
8.423
2.095
-7.659

100
17,9
12,4
2,5
1,4
3,6
0,9
„3,2

806
2.795
173.898
44.510
2.063
84.298
3.289
26.768
12.971

0,3
1j2
73,6
18,8
0,9
35J
1,1
11,3
5,5

0
105

0
0,0

101
16.168
2.516
3.733
0
0
9.919
949

0,0
6,9
1,1
1.6
0
0
4,2
0,4
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Tabela 8b: Bilanca stanja zavarovalnic na dan 31.12.2002 za življenjska
zavarovanja (vsi zneski so v mio SIT)
Vrednost Struktura
(%)
SREDSTVA
204.806
100
A.
Neopredmetena dolgoročna sredstva
687
0,3
B.
Naložbe v zemljišča in zgradbe ter finančne naložbe
189.507
92,5
I.
Zemljišča in zgradbe
3.118
1.5
4.398
2,1
_!L Finančne naložbe v podjetjih v skupini in v pridruženih podjetjih
m. Druge finančne naložbe
181.991
88,9
Finančne naložbe pozavarovalnic iz naslova pozavarovalnih
IV. pogodb pri cedentih
0
0
Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo
C.
naložbeno tveganje
243
0,1
č.
Terjatve
8.382
4,1
_L
Terjatve iz neposrednih zavarovanj
5.907
2,9
II.
Terjatve iz pozavarovanja
423
0,2
III. Druge terjatve
2.053
1,0
IV. Nevplačani vpoklicani kapital
0
0
D.
Razna sredstva
1.013
0,5
I.
Opredmetena osnovna sredstva razen zemljišč in zgradb
415^
0,2
II.
Denarna sredstva
597
_0j3
III. Odkupljene lastne delnice
0
0
IV. Zaloge in druga sredstva
1
0,0
E.
Aktivne časovne razmejitve
4.974
2,5
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A.
Kapital
I.
Vpoklicani kapital
II. _ Kapitalske rezerve
III. Splošni prevrednotovalni popravek kapitala
IV. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala
V.
Rezerve iz dobička
VI. Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let
Nerazdeljeni dobiček ali neporavnana izguba obračunskega
VII. obdobja
B.
Podrejene obveznosti
C.
Čiste tehnične rezervacije
I
Čiste prenosne premije
II.
Čiste matematične rezervacije
III. Čiste škodne rezervacije
IV. Čiste rezervacije za bonuse in popuste
V.
Izravnalne rezervacije
VI. Druge čiste tehnične rezervacije
Čiste rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki
č.
prevzemajo naložbeno tveganje
D.
Rezervacije za druge nevarnosti in stroške
Obveznosti za finančne naložbe pozavarovateljev iz naslova
E.
pozavarovalnih pogodb pri cedentih
F.
Druge obveznosti
I.
Obveznosti iz neposrednih zavarovanj
II.
Obveznosti iz pozavarovanja
III
Posojila, zavarovana z vrednostnimi papirji s stalnim donosom
jv._ Obveznosti do bank
"v.
Ostale obveznosti
G.
Pasivne časovne razmejitve
Vir: Nerevidirane bilance stanja zavarovalnic na dan 31.12.2002
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204.806
22.169
6.717
80
1.097
6.354
6.802
-1.432

100
10,8
3,3
0,0
0,5
3,1
3,3
0,7

2.551
0
169.367
9254
148.866
5.891
98
4.267
991

1,3
0
82,7
4,5
72,7
2,9
0,0
2,1
0,5

193
1.368

0,1
0,7

1.238
8.947
5.322
280
0
0
3.346
1.524

0,6
4,4
2,6
0,1
0
0
V
0,7
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Razmerja med sredstvi življenjskih in premoženjskih zavarovanj
so odraz ustreznih razmerij na strani obveznosti do virov v bilancah
stanja zavarovalnic. Čiste tehnične rezervacije predstavljajo v
premoženjskih zavarovanjih 73,6%, v življenjskih zavarovanjih
pa že 82,7% bilančne vsote. Drugačna pa je slika pri deležu
kapitala med vsemi obveznostmi do virov, ki pri premoženjskih
zavarovanjih dosega 17,9%, pri življenjskih zavarovanjih pa le
10,8%.To med drugim dokazuje, da zavarovalnice večji del naložb
v zemljišča in zgradbe za zavarovalno dejavnost financirajo s
kapitalom iz premoženjskih zavarovanj.

Bilančna vsota za življenjska zavarovanja predstavlja na dan
31.12.2002 že 46,4% celotne bilančne vsote zavarovalnic, kar je
bistveno več kot je delež obračunane kosmate premije življenjskih
zavarovanj v skupni obračunani premiji zavarovalnic za leto 2002
(19,5%).
Velika razlika med obema bilancama stanja je tudi pri finančnih
naložbah. Le-te znašajo pri življenjskih zavarovanjih 186 mrd SIT
in predstavljajo že 91% bilančne vsote življenjskih zavarovanj,
medtem ko dosegajo pri premoženjskih zavarovanjih samo 162
mrd SIT oziroma 68,6% bilančne vsote. Nasprotna pa je slika pri
naložbah v zemljišča in zgradbe. Največji del teh naložb, med
katerimi so tudi naložbe v zemljišča in zgradbe za zavarovalno
dejavnost, se financira iz premoženjskih zavarovanj, kjer
predstavljajo 13,3% bilančne vsote, v življenjskih zavarovanjih
pa le 1,5%.

6.2. Zbirna bilanca stanja pozavarovalnic

Tabela 9: Zbirna bilanca stanja pozavarovalnic na dan 31.12.2001 in
31.12.2002 (vsi zneski so v mio SIT)
Leto
Leto
Indeks
2001
2002
02/01
SREDSTVA
54.143
60.632
112
A.
Neopredmetena dolgoročna sredstva
15
42
280
B.
Naložbe v zemljišča In zgradbe ter finančne naložbe
40.157
46.246
115
I.
Zemljišča in zgradbe
593
1.272
215
II.
Finančne naložbe v podjetjih v skupini in v pridruženih podjetjih
0
4.974
1
III. Druge finančne naložbe
38.254
38.738
101
Finančne naložbe pozavarovalnic iz naslova pozavarovalnih
IV. pogodb pri cedentih
1.310
1.262
96
Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo
C.
naložbeno tveganje
0
0
/
č.
Terjatve
13.106
94
12.331
Terjatve iz neposrednih zavarovanj
°
I.
/
0
II
Terjatve iz pozavarovanja
12.025
11.299
94
III. Druge terjatve
1.081
1.033
96
IV. Nevplačani vpoklicani kapital
0
/
O1
D.
Razna sredstva
219
167
76
I
Opredmetena osnovna sredstva razen zemljišč in zgradb
117
118
101
j._ Denarna sredstva
95
41
43
m. Odkupljene lastne delnice
7
7
100
IV. Zaloge in druga sredstva
0
/
0
646
Aktivne časovne razmejitve
1.847
286
E.
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
54.143
A.
Kapital
12.879
Vpoklicani kapital
I.
847
II.
Kapitalske rezerve
122
III. Splošni prevrednotovalni popravek kapitala
2.693*
IV. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala
r*
V.
Rezerve iz dobička
3.069
VI. Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izquba iz prejšnjih let
5.674
Nerazdeljeni dobiček ali neporavnana izguba obračunskega
VII. obdobja
475
B.
Podrejene obveznosti
0
C.
Čiste tehnične rezervacije
27.089
I
Čiste prenosne premije
4.288
II.
Čiste matematične rezervacije
0
12.342
JiL Čiste škodne rezervacije
IV. Čiste rezervacije za bonuse in popuste
3
v.
Izravnalne rezervacije
8.708
VI. Druge čiste tehnične rezervacije
1.747
Čiste rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki
č.
prevzemajo naložbeno tveganje
0
D.
Rezervacije za druge nevarnosti In stroške
0
Obveznosti za finančne naložbe pozavarovateljev iz naslova
E.
pozavarovalnih pogodb pri cedentih
0
F.
Druge obveznosti
13.694
I.
Obveznosti iz neposrednih zavarovani
0
II.
Obveznosti iz pozavarovanja
12.775
III.
Posojila, zavarovana z vrednostnimi papirji s stalnim donosom
0
IV. Obveznosti do bank
0
V.
Ostale obveznosti
919
G.
Pasivne časovne razmejitve
481
'revalorizacijski popravek kapitala (SRS 32, 1993)
"posebni prevrednotovalni popravek kapitala (SRS 32, 2001, uporaba s 01. 01. 2002)

60.632
14.892
847
130
437
612
3.981
7.298

112
1
100
107
/
/
130
129

1.587
° i
32.950
6.356
0
15.256
4
8.001
3.333

334
1
122
148
/
124
133
92
191

0
0

/
1

0
12.389
0
10.901
0
0
1.489
402

1
90
/
85
/
/
162
84

Vir: Revidirane bilance stanja pozavarovalnic na dan 31.12.2001 in nerevidirane bilance
stanja pozavarovalnic na dan 31.12.2002

Porast bilančne vsote v pozavarovalnicah je bit precej manjši, kot
so ga zabeležile zavarovalnice K porastu so prispevale naložbe
v zemljišča in zgradbe, finančne naložbe v podjetjih v skupini in v
pridruženih podjetjih ter aktivne časovne razmejitve Pri vseh
drugih postavkah med sredstvi pozavarovalnic je prišlo do
realnega in pri določenih tudi nominalnega zmanjšanja.

poročevalec, št. 53

Ugoden čisti poslovni izid je pri pozavarovalnicah vplival tudi na
porast rezerv iz dobička in nerazporejenega dobička. Velik porast
sta izkazali tudi pri prenosnih premijah in drugih čistih tehničnih
rezervacijah. Padec se je pojavil le pri postavki izravnalnih
rezervacij.

£0
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7.

KAZALCI POSLOVANJA

Tabela 10: Kazalci poslovanja zavarovalnic in pozavarovalnic

Zavarovalnice
2001
2002

Pozavarovalnice
2001
2002

Delež čistih odhodkov za škode v čistih prihodkih
od zavarovalnih premij
69%
67%
103%
Delež obratovalnih stroškov v obračunani kosmati
premiji
22%
19%
8%
Koeficient nalaganja oz. pokritost matematičnih
rezervacij z naložbami*
107%
111%
0%
Koef nalaganja oz. pokritost drugih zavar. teh.
rezervacij z naložbami*
75%
104%
108%
Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev
7%
24%
15%
Čista donosnost kapitala
-27%
19%
4%
Delež čiste v kosmati obračunani zavarovalni
premiji
89%
87%
52%
*pri naložbah so upoštevane tudi obresti od določenih naložb in del terjatev za zavarovalno premijo
(Uradni list RS, št. 109/2002, uporaba s 14.12.2002)

93%
10%
0%
100%
25%
12%
52%

Vir: Obrazca St - 43 in St - 55, revidirane bilance stanja zavarovalnic in pozavarovalnic na
dan 31.12.2001, nerevidirane bilance stanja zavarovalnic in pozavarovalnic na dan
31.12.2002, revidirani izkazi uspeha zavarovalnic in pozavarovalnic za leto 2001 in
nerevidirani izkazi poslovnega izida zavarovalnic in pozavarovalnic za leto 2002

posledica olajšav Agencije, povezanih s priznavanjem obračunanih
obresti od določenih naložb in dela terjatev za zavarovalno premijo
pri izpolnjevanju zahtevane pokritosti zavarovalno-tehničnih
rezervacij z naložbami. Omenjeni koeficient je za pozavarovalnice
v letu 2002 znašal 100 % (poslabšanje v primerjavi z letom 2001
za 8 odstotnih točk).
Delež kapitala kaže stopnjo udeležbe lastniškega kapitala v vseh
obveznostih. Ta je za pozavarovalnice ostal na približno enaki
ravni (25 %), za zavarovalnice pa se je izrazito izboljšal (iz 7 % v
letu 2001 na 15 % v letu 2002).

Razmerje med čistimi odhodki za škode in čistimi prihodki od
zavarovalnih premij se je pri zavarovalnicah v primerjavi s
predhodnim letom izboljšalo. Še bolj izrazito je izboljšanje pri
pozavarovalnicah, kjer so, za razliko od leta 2001, prihodki od
premij ponovno presegli odhodke za škode
Delež obratovalnih stroškov v obračunani premiji se je glede na
leto 2001 v zavarovalnicah zmanjšal. To je predvsem posledica
ugodnih gibanj obračunane zavarovalne premije v skupini
premoženjskih zavarovanj glede na porast obratovalnih stroškov.
V pozavarovalnicah pa je slika prav nasprotna, obratovalni stroški
so se povečali bolj kot pa je porastla zavarovalna premija

Kazalec dobičkonosnosti kapitala se izračunava kot razmerje
med čistim dobičkom in povprečnim stanjem kapitala Kazalec je
za zavarovalnice ponovno pozitiven, kar je posledica izkazanega
čistega dobička v letu 2002. Kazalec se je prav tako ponovno
izboljšal tudi pri pozavarovalnicah, čeprav je nekoliko slabši kot
pri zavarovalnicah.

Koeticient nalaganja oz. pokritosti rezervacij z naložbami prikazuje
razmerje med finančnimi naložbami iz naslova rezervacij in
oblikovanimi rezervacijami. Pokritost rezervacij z ustreznimi
naložbami mora biti najmanj 100%. Tako je omenjeni koeficient za
matematične rezervacije znašal 111 % (porast za štiri odstotne
točke v primerjavi z letom 2001), koeficient nalaganja oz pokritosti
drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij z naložbami pa je v letu
2002 za zavarovalnice znašal 104 %, kar kaže na to, da so
zavarovalnice v tem letu prvič dosegle zadovoljivo pokritost
zavarovalno-tehničnih rezervacij z naložbami. Ta je deloma tudi

Delež čiste v kosmati obračunani zavarovalni premiji se je za
zavarovalnice nekoliko zmanjšal, za pozavarovalnice pa se ni
spremenil To kaže, da so pozavarovalnice ohranile enak delež
retrocesije (prenosa pozavarovalnega kritja v nadalnje
pozavarovanje), kot so ga imele v letu 2001
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8.

ZAVAROVALNO - TEHNIČNE REZERVACIJE

tehnične rezervacije v skladu s Sklepom o podrobnejših pravilih
in minimalnih standardih za izračun zavarovalno-tehničnih
rezervacij (Ur. I. RS, št. 3/01 in 69/01).

Zavarovalnice in pozavarovalnice so oblikovale zavarovalno-

Tabela 11: Struktura čistih zavarovalno - tehničnih rezervacij
zavarovalnic in pozavarovalnic v obdobju 1998-2002 (vsi zneski so v mio
SIT na dan 31.12.)

Prenosne
premije
Matematične
rezervacije
Škodne
rezervacije
Rezervacije
za bonuse in
popuste
Izravnalne
rezervacije
Ostale
tehnične
rezervacije
Skupaj

1998

%

1999

%

36.214

21,3

38.524

46.330

27,2

61.002

2000

%

2001

%

2002

%

18,8 44.041

17,6

51.193

16.3

60.120

16,0

64.714

31,6

86.596

34,5

116.149

37,1

150.928

40,1

35,8

68.185

33,3

76.510

30,5

93.540

29,9

105.445

28,0

2.208

1,3

1.809

0,88

2.089

0,83 2.558

0,8

3.391

0,9

21.098

12,4

26.324

12,9 33.519

13,4

37.081

11,8

39.036

10,4

3.464
170.316

2,03
100

4.945
204.501

2,42
100

3,24
100

12.656
313.177

4,0
100

17.295
376.215

4,6
100

8.123
250.877

Vir: Revidirane bilance stanja zavarovalnic in pozavarovalnic na dan 31.12.1998 - 01.12.2001
in nerevidirane bilance stanja na dan 31.12.2002

Zavarovalnice in pozavarovalnice so na dan 31.12.2002 skupaj
oblikovale čiste zavarovalno-tehnične rezervacije v višini 376.215
mio SIT, od tega zavarovalnice 343.265 mio SIT in
pozavarovalnice 32.950 mio SIT

prihodnosti. Škodne rezervacije zajemajo poleg odškodnin tudi
stroške reševanja škod. Zavarovalnice in pozavarovalnice so
oblikovale čiste škodne rezervacije na dan 31 12.2002 v skupni
višini 105.445, od tega zavarovalnice 90.189 mio SIT in
pozavarovalnice 15.256 mio SIT

Rezervacije za prenosne premije so zavarovalnice in
pozavarovalnice oblikovale za vsako pogodbo posebej, razen v
primeru ko verjetnost nastanka škode ni enakomerno porazdeljena
med trajanjem pogodbe ali v primeru spremembe v višini
zavarovalnega kritja v času trajanja zavarovanja Rezervacije za
prenosne premije so zmanjšane za stroške pridobivanja
zavarovanj. Čiste prenosne premije v zavarovalnicah in
pozavarovalnicah so na dan 31.12.2002 znašale skupaj 60.120
mio SIT, od tega v zavarovalnicah 53.764 mio SIT in v
pozavarovalnicah 6.356 mio SIT.

Zavarovalnice in pozavarovalnice so oblikovale na dan
31.12.2002 čiste rezervacije za bonuse in popuste v skupni višini
3.391 mio SIT, od tega zavarovalnice 3.387 mio SIT in
pozavarovalnice 4 mio SIT.
Zavarovalnice in pozavarovalnice so na dan 31.12.2002 oblikovale
izravnalne rezervacije v skupni višini 39.036 mio SIT. od tega
zavarovalnice 31.035 mio SIT in pozavarovalnice 8 001 mio SIT
Zavarovalnice so ne glede na zakonsko spremembo, ki je bila v
letu 2002 uveljavljena na področju oblikovanja izravnalnih
rezervacij in s katero je bilo pri določenih zavarovalnih vrstah
opuščeno obvezno oblikovanje teh rezervacij, v primerjavi z letom
poprej povečale stanje izravnalnih rezervacij in sicer za 2.662
mio SIT. Pozavarovalnice pa so Izravnalne rezervacije zmanjšale
za 707 mio SIT.

Zavarovalnice oblikujejo matematične rezervacije v višini sedanje
vrednosti ocenjenih bodočih obveznosti zavarovalnice,
zmanjšanih za ocenjeno sedanjo vrednost bodočih premij, ki bodo
vplačane na podlagi sklenjenih zavarovanj. Čiste matematične
rezervacije zavarovalnic, ki sklepajo življenjska zavarovanja, so
na dan 31.12.2002 znašale 150.928 mio SIT. Pozavarovalnice
niso oblikovale matematičnih rezervacij.

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
31.12.2002, so za zavarovalnice in pozavarovalnice znašale
skupaj 17.295 mio SIT, od tega za zavarovalnice 13.962 mio SIT
in za pozavarovalnice 3.333 mio SIT

Škodne rezervacije so zavarovalnice in pozavarovalnice
oblikovale tako za prijavljene in nerešene škode, ki se praviloma
izračunavajo ločeno za vsako škodo posebej, kakor tudi za
nastale, a še ne prijavljene oziroma ne dovolj prijavljene škode
Škodne rezervacije za nastale, a še ne prijavljene oziroma ne
dovolj prijavljene škode se določi glede na izkušnje preteklih let,
upoštevajoč število škod in povprečno priznano odškodnino iz
škod, prijavljenih v obračunskem letu, ter pričakovan razvoj v
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tudi naložbe kritnih skladov, ki so jih zavarovalnice v skladu s
predpisi dolžne oblikovati. To pomeni, da so se naložbe kritnega
premoženja v primerjavi s predhodnim letom povečale za 88.489
mio SIT oz. za 22,7 % realno, kar je znatno več kot je znašal
porast zbrane zavarovalne premije v tem obdobju. V obdobju
petih let se je občutno izboljšalo tudi razmerje vrednosti naložb
kritnega premoženja do obračunane zavarovalne premije in sicer
iz 0,96 v letu 1998 na 1,44 v letu 2002.

Poročila pooblaščenih aktuarjev večinoma vsebujejo pozitivna
mnenja na oblikovane zavarovalno-tehnične rezervacije. Pri
nekaterih zavarovalnicah je pooblaščeni aktuar opozoril upravo
zavarovalnice, da višina zavarovalnih premij in prihodki iz nekaterih
zavarovalnih vrst ne zadoščajo za izpolnjevanje obveznosti iz
zavarovalnih pogodb. Nekateri aktuarji so v aktuarskih poročilih
izpostavili primanjkljaj naložb kritnega premoženja in potrdili
potrebe po dokapitalizacijah zavarovalnic. Nekaj aktuarjev je tudi
opozorilo na nezadovoljivo informacijsko podporo zavarovalnic,
ki ne omogoča bolj natančne ocene potrebnih zavarovalnotehničnih rezervacij.

9.

V strukturi naložb glede na vir financiranja so se od leta 1995
najbolj povečale naložbe kritnih skladov, ki z 168.821 mio SIT
predstavljajo že 46 % naložb kritnega premoženja.
Realno so naložbe kritnih skladov v zadnjih osmih letih rasle po
30 odstotni povprečni letni stopnji rasti, medtem ko je bila
povprečna letna stopnja rasti naložb kritnega premoženja brez
kritnih skladov 13 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.'

NALOŽBE KRITNEGA PREMOŽENJA IN KRITNIH
SKLADOV ZAVAROVALNIC IN
POZAVAROVALNIC

Finančne naložbe zavarovalnic izkazujejo v zadnjih letih visoke
stopnje rasti. Zavarovalnice so imele na dan 31.12.2002 za 369.393
mio SIT naložb kritnega premoženja, katerega del predstavljajo

Tabela 12: Naložbe zavarovalnic in pozavarovalnic v obdobju 1995-2002
(vsi zneski so v mio SIT na dan 31.12.)
t
Prosti lastni
viri
Kritni sklad
Kritno
premoženje
brez kritnih
skladov
Skupaj

Indeks
02/95

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

6.988
15.391

6.226
24.581

5.217
35.014

8.996
48.272

20.198
67.014

20.845
90.952

/
123.782

/
168 821

/
1.097

49.851
72.230

62.597
93.404

81.032
121.263

97.366
154.634

112.221
199.433

132.988
244.785

157.122
280.904

200.572
369.393

402
511

Vir: Poročilo o naložbah kritnega premoženja in kritnih skladov in RN obrazci

Stanje naložb kritnih skladov se je konec leta 2002 v primerjavi s
predhodnim letom povečalo za 45.039 mio SIT oziroma za 27,2
% realno. Povečanje naložb kritnih skladov znaša 79,4 %
obračunanih čistih prihodkov od zavarovalnih premij za življenjska
zavarovanja. Pokritost matematičnih rezervacij z naložbami kritnih
skladov (106,5 % v letu 2001 in 111,9 % v letu 2002) 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 še prej Urad RS za
zavarovalni nadzor) je naložbam kritnih skladov že od začetka
posvečala posebno skrb in od zavarovalnic zahtevala, da pri
oblikovanju in naložbah kritnih skladov dosledno spoštujejo
zahteve in omejitve zakona^

Vir: OECD, Instltutlonal Investors Statistical Yearbook, 1999
8. julij 2003
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Tabela 13: Struktura naložb kritnih skladov v obdobju 1998-2002 (vsi
zneski so v mio SIT na dan 31.12.)
1998
%
1999
2000
%
Državni
papirji*
21.470 44,5 31.264 46,7 45.298
4^
2.014
1.930 2,9
Nepremičnine
2.060
304
0J61
300 0,4
Posojila
460
Dolžniški
vrednostni
9,8
7.907 11,8 19.033
papirji
4.739
Lastniški
vrednostni
3,4
4.811
papirji
1.098
2,3
2.311
Depoziti v
bankah
18.646 38,6 23.231 34,7 19.058
71
232
Ostalo
1
0,0
0,1
48.272 100 67.014 100 90.952
Skupaj
•državni papirji in vrednostni papirji za katere jamči država
posojila z državnim jamstvom)

%

2001

%

2002

%

49,8
2,3
0,5

54.346
1.560
470

43J)
1,3
0,4

83.995
608
904

49,8
0,4
0,5

20,9

30.861

24,9

43.558

25,8

5,3

6.385

5,2

10.321

6,1

21,0 29.407 23,8
28.185
0,3
753
0,6
1.250
100 123.782 100 168.821
(1998-2000, državni papirji in

16,7
0,7
100

Vir: Poročilo o naložbah kritnega premoženja in kritnih skladov in RN obrazci

%, druge dolžniške vrednostne papirje 25,8 %, bančne vloge
16,7 % in lastniške vrednostne papirje 6,1 %.

V strukturi naložb kritnih skladov prevladujejo naložbe v državne
papirje in vrednostne papirje za katere jamči država v višini 49,8

Tabela 14: Struktura naložb kritnega premoženja brez kritnih skladov v
obdobju 1998-2002 (vsi zneski so v mio SIT na dan 31.12.)
1998
1999
2000
2001
%
%
%
%
2002
%
Državni
20.456 21,0 26.715 23,8
32.676 24,6 37.237 23,7
74.587 37,2
papirji*
6,7
8.578
6,5
10.704
5,3
Nepremičnine
6.539
8.118
7.2
10.189
6,5
11.804
11.724 10,4
8,9
10.590 6,7
9.889 10,2
10.159 —Sil.
Posojila
Dolžniški
vrednostni
27.177 1.3JL
6.059 6,2
8.546
7.6
15.421 11,6 20.068 12,8
papirji
Lastniški
vrednostni
5.896
8.091
16.808 12,6 20.283 12,9
papirji
26.819 13,4
7,2
6,1
Depoziti v
bankah
47.317 48,6 48.451 43,2 47.251 35,5 54.970 35,0 48.549^ _24,2_
576
0,5
450 0,3
2.577
Ostalo
1.210
3.785
1,3
2,4
1.2
97.366 100 112.221 100 132.988 100 157.122 100 200.572 100
Skupaj
'državni papirji in vrednostni papirji za katere jamči država (1998-2000, državni papirji in
posojila z državnim jamstvom)
Vir: Poročilo o naložbah kritnega premoženja in kritnih skladov in RN obrazci

Zadovoljiva je tudi dinamika naložb kritnega premoženja brez
kritnih skladov, ki so namenjene pokrivanju obveznosti
zavarovancem iz premoženjskih zavarovanj. Pokritost teh
rezervacij s finančnimi naložbami so zavarovalnice v zadnjem
letu v glavnem uspele sanirati.

Stanje naložb kritnega premoženja brez kritnih skladov se je
konec teta 2002 v primerjavi z letom 2001 povečalo za 43 450
mio SIT, oziroma za 19,1 % realno. Sredstva kritnega premoženja
so bila naložena predvsem v državne papirje in vrednostne papirje
za katere jamči država (37,2 %) ter bančne depozite (24,2 %)
84

posledica popravkov in odpisov vrednosti naložb oziroma izgub
v poslovanju. V letu 2002 pa so prvič izkazale zadovoljivo pokritost
zavarovalno-tehničnih rezervacij z naložbami kritnega
premoženja, v znatni meri tudi na račun olajšav, ki jih je
zavarovalnicam v tem letu priznala Agencija s tem, ko je dopustila,
da poleg naložb upoštevajo tudi terjatve do zavarovalcev
premoženjskih zavarovanj z dospelostjo do 30 dni in terjatve za
obračunane obresti od naložb v obveznice in druge dolžniške
vrednostne papirje ter bančne depozite.

Narašča tudi pomen naložb v lastniške in dolžniške vrednostne
papirje, ki v tem letu skupaj predstavljajo že 26,9 % vseh naložb
kritnega premoženja zavarovalnic in pozavarovalnic.
Če primerjamo oblikovane druge zavarovalno-tehnične rezervacije
in vrednosti naložb v zadnjih osmih letih ugotovimo, da so
zavarovalnice do leta 2001 imele primanjkljaj naložb kritnega
premoženja, ki je bil deloma posledica dejstva, da zavarovalnice
s temi sredstvi financirajo opredmetena osnovna sredstva za
zavarovalno dejavnost in terjatve, deloma pa je bil primanjkljaj

Tabela 15: Primerjava oblikovanih drugih zavarovalno-tehničnih
rezervacij in vrednosti naložb kritnega premoženja brez kritnih skladov v
obdobju 1995-2002 (vsi zneski so v mio SIT na dan 31.12.)
1998
1999
2000
2001
1996
1997
1995
Naložbe kritnega
premoženja brez
62.597
81.032
97.366 112.221 132.988 157.122
49.851
kritnih skladov
Oblikovani viri
91.767 105.654 123.986 139.788 163.826 192.116
62.863
ZTR
-13.012 -29.170 -24.624 •26.666 -27.567 -30.838 -34.994
Razlika
'obresti od naložb + terjatve do zavarovalcev do 30 dni (Uradni list RS, it. 109/2002. uporaba s
14.12.2002)

2002
200.572
+21.755*
215.034
7.293

Vir: Obrazca St - 43 in St - 55, obrazci RN, poročilo o naložbah kritnega premoženja in
kritnih skladov in revidirane bilance stanja zavarovalnic in pozavarovalnic na dan 31.12.1995 31.12.2001 in nerevidirane bilance stanja zavarovalnic in pozavarovalnic na dan 31.12.2002

EU v 1.1998 9,2:1; Slovenija v 1.2002 3,4:1), in to predvsem zaradi
mlajšega portfelja življenjskih in rentnih zavarovanj slovenskih
zavarovalnic in drugačne strukture zavarovanj glede na trajanje
pogodbe.

V opazovanem obdobju se delež naložb kritnega premoženja
brez kritnih skladov v obliki bančnih vlog in posojil zmanjšuje,
povečujejo pa se predvsem naložbe v dolžniške in lastniške
vrednostne papirje S takšno dinamiko naložb se tudi naložbe
domačih zavarovalnic vse bolj približujejo povprečju držav EU,
kjer imajo zavarovalnice največji delež premoženja naloženega v
dolžniških in lastniških vrednostnih papirjih Ker pa domači kapitalski
trg večjega obsega takšnih naložb ne omogoča, je za domače
zavarovalnice nujna usmeritev tudi na tuje trge

Dinamična analiza naložbene dejavnosti naših zavarovalnic kaže,
da se vse bolj približujejo povprečju držav EU Vzrokov za
obstoječe stanje pa je več: odsotnost naložbenih možnosti na
domačem finančnem trgu oz. nerazvitost domačega kapitalskega
trga, 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.

Prvi koraki v tej smeri so že opazni V zadnjem času domače
zavarovalnice iščejo možnosti nalaganja tudi na tujih trgih. Tako
so konec leta 2002 znašale naložbe v tuje delnice in obveznice
že 14,3 milijarde tolarjev. V skrbi za večjo valutno usklajenost
imetij in obveznosti so zavarovalnice dejavne tudi na področju
naložb v evroobveznice Republike Slovenije; evroobveznic so
imele zavarovalnice konec 2002 v svojem portfelju za 18,5 milijard
tolarjev.

10. OBVLADOVANJE TVEGANJ - KAPITALSKA
USTREZNOST ZAVAROVALNIC

Sektorsko gledano so naložbe zavarovalniškega sektorja v
pomembnem obsegu usmerjene v bančne lastniške in dolžniške
vrednostne papirje ter bančne vloge Takšna naložbena politika
zavarovalnic je tudi odraz procesa povezovanja bank in
zavarovalnic, to pa pomembno vpliva na lastniško prepletenost
domačih finančnih institucij.

Načelo obvladovanja tveganj je eno od najpomembnejših načel
ZZavar. Ob ustreznih zavarovalno-tehničnih rezervacijah, kritnem
premoženju (zlasti kritnih skladih) ter njegovim primernim
nalaganjem, pozavarovanju, sozavarovanju in upravljanjem
likvidnosti zavarovalnice obvladujejo tveganja predvsem z
zadostnim kapitalom oziroma kapitalsko ustreznostjo (minimalnim
in zajamčenim kapitalom) Kapitalska ustreznost se kaže v
obveznosti zavarovalnice, da vedno razpolaga z ustreznim
kapitalom, ki je odvisen od obsega in vrste zavarovalnih poslov,

V primerjavi z državami EU še nismo dosegli razmerja med
naložbami življenjskih in naložbami premoženjskih zavarovanj, ki
bi bil v prid naložb sredstev življenjskih zavarovanj. Prav tako pa
je razmerje, med obsegom naložb in zbrano premijo življenjskih
zavarovanj, še vedno precej pod povprečjem držav EU (države
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ki jih zavarovalnica opravlja, ter tveganj, ki jim je izpostavljena pri
opravljanju teh poslov. Tveganja, ki jim je zavarovalnica
izpostavljena pri posameznih oziroma vseh poslih, kijih opravlja,
ne smejo preseči zakonskih in podzakonskih omejitev.
Zavarovalnice so dolžne v vsakem trenutku ugotavljati in
izkazovati kapitalsko ustreznost. Če kapital zavarovalnice zaradi
povečanih kapitalskih zahtev ali drugih vzrokov ne dosega
minimalnega kapitala, določenega v 110. oziroma 111. členu
ZZavar, mora uprava zavarovalnice nemudoma sprejeti tiste
ukrepe za zagotovitev minimalnega kapitala, za odločanje o
katerih je pristojna sama, oziroma izdelati predlog tistih ukrepov,
za odločanje o katerih so pristojni drugi organi zavarovalnice.
V skladu z določili sklepa o načinu in obsegu upoštevanja
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 ter sklepa o podrobnejših pravilih za
izračun minimalnega kapitala zavarovalnic, zavarovalnice
kapitalsko ustreznost ugotavljajo in izkazujejo na predpisanih
obrazcih, ki jih v okviru trimesečnih poročil predložijo Agenciji.
Nedoseganje minimalnega kapitala predstavlja hujšo kršitev pravil
o obvladovanju tveganj. Če uprava zavarovalnice nemudoma ne
sprejme ukrepov za odpravo tovrstne kršitve, Agencija to z
odredbo naloži upravi oziroma upravi in nadzornemu svetu.
Zavarovalnice, ki so v letu 2001 izkazale primanjkljaj
razpoložljivega kapitala glede na poostrene zahteve v ZZavar so
z dokapitalizacijami na zahtevo Agencije in doseženim dobičkom
v letu 2002 povečale kapital in v glavnem sanirale kapitalsko
neustreznost. Na dan 31.12. 2002 sta primanjkljaj razpoložljivega
kapitala izkazali le še dve zavarovalnici.
Dne 11.03.2002 je bil v Uradnem listu RS št. 21/02 objavljen
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu z
veljavnostjo od 12 03.2002 dalje, ki je bistveno posegel v način
izračuna izravnalnih rezervacij. Zakon o zavarovalništvu je
namreč zavezoval zavarovalnice, da morajo oblikovati izravnalne
rezervacije v vseh zavarovalnih vrstah, kjer je delež škod v
opazovanem desetletnem obdobju vsaj enkrat presegel 100% in
je standardni odklon deleža škod znašal pet odstotnih točk. Ta
kriterij so izpolnjevale tudi zavarovalne vrste, v katerih znatna
nihanja škod niso značilna, kar je predstavljalo strožja merila kot
v direktivah EU in zakonodajah evropskih držav. Spremenjeni in
dopolnjeni Zakon o zavarovalništvu predvideva obvezno
oblikovanje izravnalnih rezervacij v dvanajstih zavarovalnih
vrstah, kar v primerjavi z direktivo EU št 87/343/EEC še vedno
predstavlja strožja merila obvladovanja tovrstnega tveganja
(direktiva namreč zavezuje države članice k oblikovanju
izravnalnih rezervacij samo v zavarovalni vrsti kreditnih
zavarovanj). Sprememba 118. člena ZZavar omogoča petletno
razgraditev izravnalnih rezervacij v zavarovalnih vrstah za katera
zakon ne predvideva oblikovanja izravnalnih rezervacij. Sklep o
spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu in obsegu upoštevanja

posameznih postavk, podrobnejših lastnostih in vrstah postavk
ter lastnostih podrejenih dolžniških inštrumentov, ki se upoštevajo
pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti zavarovalnice,
objavljen v Ur. I. RS št. 22/02, določa, da se presežek izravnalnih
rezervacij, ki nastane zaradi prenehanja obveznosti oblikovanja
izravnalnih rezervacij po prvem in četrtem odstavku 118. člena
ZZavar in presežek izravnalnih rezervacij ugotovljen na podlagi
določil štirinajstega odstavka 118. člena, upošteva kot postavka
kapitala. Presežek izravnalnih rezervacij izboljšuje kapitalsko
ustreznost zavarovalnic.

11. POKOJNINSKE DRUŽBE
11.1. Zakonodajni okvir
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. I RS, št.
106/99, 72/00, 81/00, 124/00, 52/01 in 109/01; v nadaljevanju:
ZPIZ-1), ki je začel veljati 1.1.2000, je uredil dodatno pokojninsko
in invalidsko zavarovanje oseb, ki so vključene v obvezno
zavarovanje. Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
predstavlja zbiranje denarnih sredstev na osebnih računih
zavarovancev z namenom, da se jim ob dopolnitvi določene
starosti ali v drugih primerih, določenih v pokojninskem načrtu
(pravica do dodatne invalidske pokojnine, pravica do dodatne
družinske pokojnine), zagotovijo dodatne pokojnine ali druge
pravice. Izvajalci pokojninskih načrtov so lahko pokojninski skladi
ali zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje poslov
življenjskega zavarovanja po zakonu, ki ureja zavarovalništvo.
Pokojninski sklad se lahko oblikuje kot vzajemni pokojninski sklad
ali ustanovi kot pokojninska družba
11.2. Struktura zavarovalnega trga glede na deleže
pokojninskih družb
V skladu z ZPIZ-1 je pokojninska družba pravna oseba s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti
prostovoljnega dodatnega zavarovanja. Za pokojninsko družbo,
za katero je edina dopustna pravno-organizacijska oblika delniška
družba, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja zavarovalništvo
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti prostovoljnega dodatnega
zavarovanja izda Agencija na podlagi pozitivnega mnenja ministra,
pristojnega za delo.
V letu 2002 je imelo dovoljenje Agencije za opravljanje dejavnosti
prostovoljnega dodatnega zavarovanja šest pokojninskih družb,
od katerih so štiri družbe imele tudi dovoljenje za prenos izločenih
poslov na druge pravne osebe. Tri pokojninske družbe imajo
dovoljenje za prenos upravljanja sredstev kritnega sklada na eno
izmed bank, ena družba ima dovoljenje za prenos izplačevanja
pokojninske rente in ena družba za prenos vodenja računovodstva
na drugo pravno osebo.
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Tabela 16: Obračunane kosmate zavarovalne premije in
pokojninskih družb v letu 2001 in 2002 (vsi zneski so v mio SIT)
Pokojninska družba

2001
258
294
1.054
4
1.679
2
3.291

Moja naložba, pokojninska družba d.d.
Prva pokojninska družba, d.d.
Skupna pokojninska družba d.d.
Pokojninska družba SKB, d.d.
Pokojninska družba A, d.d.
Druqa penzija, pokojninska družba d.d.
SKUPAJ

%
7,8
8,9
32,0
0,1
51,0
. . 0.1
100

deleži

2002
893
1.507
3.708
273
2.727
298
9.406

%
9,5
16,0
39,4
2,9
29,0
3,2
100

Vir: Obrazec St - 50

njihovi tržni deleži. Največje tri družbe imajo skupaj 84,4 % delež
trga. Do nadaljnje koncentracije trga prostovoljnih dodatnih
pokojninskih zavarovanj bo brez dvoma prihajalo tudi v letu 2003,
saj vse družbe do konca leta 2002 niso uspele zadostiti zakonski
zahtevi o številu zavarovancev.

V letu 2002 so pokojninske družbe obračunale kosmato
zavarovalno premijo v skupni višini 9.406 mio SIT, kar predstavlja
v primerjavi s predhodnim letom povečanje za 6 115 mio SIT
oziroma za 166 % realno. Tolikšno povečanje je razumljivo, saj so
nekatere družbe praktično začele s poslovanjem šele med letom
2001. V primerjavi s predhodnim letom so se zato spremenili tudi

Tabela 17: Število zavarovancev v pokojninskih družbah in njihovi deleži
na dan 31.12. 2001 in 31.12.2002
Pokojninska družba
Druga penzija, pokojninska družba, d.d.
Moja naložba, pokojninska družba, d.d.
Pokojninska družba A, d.d.
Pokojninska družba SKB, d.d.
Prva pokojninska družba, d.d.
Skupna pokojninska družba, d.d.
Skupaj

2001
140
2.994 .
18.170
145
15.439
8.513
45.401

%
0,3
6,6
40,0
0,3
34,0
18,8
100

2002
4.625
14.542
26.500
2.037
22.585
33.471
103.760

%
4,5
14,0
25,5
2,0
21,8
32,3
100

Vir: Obrazec St - 19

Pokojninske družbe so imele na dan 31.12.2002 zavarovanih
103.760 zavarovancev, kar predstavlja samo delno pokritost
potencialnega trga. Glede na število zavarovancev imajo največje
deleže iste tri družbe, ki vodijo tudi po deležih obračunanih
zavarovalnih premij.

11.3. Izidi poslovanja pokojninskih družb
V izkazih poslovnih izidov so za leto 2002 zajeti nerevidirani izkazi
poslovnih izidov pokojninskih družb. Pokojninske družbe so
izkaze pripravile na podlagi novih podzakonskih predpisov
Agencije in novih Slovenskih računovodskih standardov. Vsi ti
podatki so podrobno razčlenjeni v tabelaričnem delu tega poročila.
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Tabela 18: Zbirni izkaz poslovnega izida pokojninskih družb za leto 2001
in 2002 (vsi zneski so v mio SIT)
B. IZKAZ IZIDA IZ ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ

I.
II.

Čisti prihodki od zavarovalnih premij
Prihodki naložb
Čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev, ki
III.
prevzemajo naložbeno tveganje
IV.
Drugi čisti prihodki od zavarovanja
V.
Čisti odhodki za škode
Sprememba ostalih čistih tehničnih rezervacij (+/-)
VI.
VII. Čisti odhodki za bonuse in popuste
VIII. čisti obratovalni stroški
Odhodki naložb
IX.
Čiste neiztržene izgube naložb življenjskih zavarovancev, ki
X.
prevzemajo naložbeno tveganje
XI.
Druqi čisti zavarovalni odhodki
XII. Donos naložb, prenesen v izkaz izida iz rednega delovanja (-)
Izid iz življenjskih zavarovanj (l+ II + III + IV - V ± VI - VII - VIII
XIII. - IX -X -XI -XII)

Leto
2001

Leto
2002

Indeks
02/01

3291
356

9.407
1.428

286
401

0
94
0
3.257
0
831
125

0
307
1
9.808
0
1.312
184

/
327
/
301
/
158
147

0
72
81

0
450
545

/
625
673

-626

-1.158

185

0
-626
0
0

0
-1.158
0
0

/
185
/
/

81

545

673

0
0
0
0
1
r

0
0
0
6
7
1

-546

-614

0
1
-1

5
2
3

1
200
/

0

0

/

G. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
(Č.XII + D.III - E - F)
-547
'davek iz dobička iz rednega delovanja (SRS 32, 2001, uporaba s 01.01. 2002)
"davek od dobička (SRS 32, 1993)

-611

112

XII.

Č. IZRAČUN ČISTEGA IZIDA IZ REDNEGA DELOVANJA
Izid iz drugih zavarovanj (A.X)
Izid iz življenjskih zavarovanj (B.XIII)
Izid iz zdravstvenih zavarovani (C.XIII)
Prihodki naložb
Donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz življenjskih zavarovanj
(B.XII)
Donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz zdravstvenih zavarovanj
(C.XII)
Odhodki naložb
Donos naložb, prenesen v izkaz izida iz drugih zavarovanj (A.ll)
Druqi prihodki od redneqa delovanja
Drugi odhodki za redno delovanje
Davek iz dobička iz redneqa delovanja
Čisti poslovni izid iz rednega delovanja
(Č.l + Č.ll + Č.lll + Č.IV + Č.V + Č.VI - Č.VII - Č.VIII + Č.IX Č.X-Č.XI)

I.
II.
III.

D. IZKAZ IZIDA ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA
Izredni prihodki
Izredni odhodki
Poslovni izid zunaj rednega delovanja

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX
X
XI

/
/
/
/
700
!_
112

E. DAVEK IZ DOBIČKA ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA
F. DRUGI DAVKI, KI NISO IZKAZANI V DRUGIH
POSTAVKAH

Vir: Revidirani izkazi uspeha pokojninskih družb za leto 2001 in nerevidirani izkazi poslovnega
izida pokojninskih družb za leto 2002
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Podobno kot v letu 2001 so pokojninske družbe tudi v letu 2002
ustvarile izgubo, ki pa ni bistveno večja od izgube v predhodnem
letu. Vzrok za negativen izid je še vedno v nesorazmerju med
čistimi obratovalnimi stroški in prihodki od provizij ter prihodki od
povračil vstopnih in izstopnih stroškov do katerih so upravičene
pokojninske družbe in premajhen portfelj zavarovancev. Negativen
zavarovalno-tehnični izid so imele vse pokojninske družbe, štiri
med njimi pa so izgubo v tem delu pokrile z donosom naložb.

11.4. Bilance stanja pokojninskih družb
Pokojninske družbe so v letu 2002 povečale bilančno vsoto za
9.689 mio SIT oziroma realno za 123 %. Največji porast med
sredstvi predstavljajo naložbe v korist življenjskih zavarovancev,
ki prevzemajo naložbeno tveganje in druge finančne naložbe.
Med viri so so se za 301 % povečale čiste tehnične rezervacije,
medtem ko se je skupni kapital zaradi izgube v poslovanju
nominalno zmanjšal.

Tabela 19: Zbirna bilanca stanja pokojninskih družb na dan 31.12.2001 in
31.12.2002 (vsi zneski so v mio SIT)
Leto
Leto
Indeks
2001
2002
02/01
SREDSTVA
6.962
16.651
239
A.
Neopredmetena dolgoročna sredstva
191
152
80
B.
Naložbe v zemljišča In zgradbe ter finančne naložbe
4.766
11.451
240
I.
Zemljišča in zgradbe
0
30 ,
/
II.
Finančne naložbe v podjetjih v skupini in v pridruženih podjetjih
0
1.441
/
4.766
9.980
209
J'- Druge finančne naložbe
Finančne naložbe pozavarovalnic iz naslova pozavarovalnih
IV. pogodb pri cedentih
0
0
/
Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo
C.
naložbeno tveganje
1.633
4.515
276
č.
Terjatve
33
65
197
Terjatve iz neposrednih zavarovanj
I.
5
12
240
II.
Terjatve iz poza varovanja
0
0
/
III. Druge terjatve
27
53
196
IV. Nevplačani vpoklicani kapital
0
0
/
Razna sredstva
D.
158
147
93
I.
Opredmetena osnovna sredstva razen zemljišč in zgradb
135
80
59
II.
Denarna sredstva
22
67
305
III. Odkupljene lastne delnice
0
/
0
IV. Zaloge in druga sredstva
0
0
/
E.
Aktivne časovne razmejitve
181
321
177

89

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
6.962
Kapital
3.435
Vpoklicani kapital
3.776
Kapitalske rezerve
113
Splošni prevrednotovalni popravek kapitala
117*
Posebni prevrednotovalni popravek kapitala
/**
Rezerve iz dobička
0
Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let
-55 J
Nerazdeljeni dobiček ali neporavnana izguba obračunskega
VII. obdobja
-516
B.
Podrejene obveznosti
0
C.
Čiste tehnične rezervacije
3.255
I.
Čiste prenosne premije
0
II.
Čiste matematične rezervacije
3.255
III. čiste škodne rezervacije
0_
jv^. čiste rezervacije za bonuse in popuste
0
v.
Izravnalne rezervacije
0
VI. Druge čiste tehnične rezervacije
0
Čiste rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki
č.
prevzemajo naložbeno tveganje
0
D.
Rezervacije za druge nevarnosti in stroške
0
Obveznosti za finančne naložbe pozavarovateljev Iz naslova
pozavarovalnih pogodb pri cedentih
E.
0
F.
Druge obveznosti
255
I.
Obveznosti iz neposrednih zavarovanj
76
II.
Obveznosti iz pozavarovanja
0
III. Posojila, zavarovana z vrednostnimi papirji s stalnim donosom
0
69
!¥i_ Obveznosti do bank
V.
Ostale obveznosti
110
Pasivne časovne razmejitve
G.
16
•revalorizacijski popravek kapitala (SRS 32,1993)
"posebni prevrednotovalni popravek kapitala (SRS 32, 2001, uporaba s 01. 01. 2002)
A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

16.651
2.930
3.875
96
102
4
0
-559

239
/
103
85
/
/
/
1.016

-587
0
13.065
0
13.065
0
0
0
0

114
/
401
/
401
/
/
/
/

0
24

/
/

0
523
0
0
0
29
493
109

/
205
0
/
/
42
448
681

Vir: Revidirane bilance stanja pokojninskih družb na dan 31.12.2001 in nerevidirane bilance
stanja pokojninskih družb na dan 31.12.2002

11.5. Kazalci poslovanja

Tabela 20: Kazalci poslovanja pokojninskih družb za leto 2001 in 2002
KAZALEC
Delež obratovalnih stroškov v obračunani premiji
Koeficient nalaganja oz. pokritost matematičnih rezervacij z naložbami*
Delež kapitala v financiranju
Čista donosnost kapitala
Delež čiste v kosmati obračunani zavarovalni premiji
*+ obresti od naložb (Uradni list RS, št 109/2002, uporaba s 14 12.2002)

2001
25%
98%
49%
-16%
100%

2002
14%
101%
18%
-21%
100%

Vir: Obrazec St - 55, revidirane bilance uspeha in nerevidirani izkazi poslovnega izida,
revidirani in nerevidirani izkazi stanja, poročilo o naložbah kritnega premoženja in kritnih
skladov
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Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev, ki kaže stopnjo
udeležbe lastniškega kapitala v celotnem financiranju, to je v
vseh obveznostih do virov sredstev, se je zaradi izgub v
poslovanju in zmanjšanja kapitala močno poslabšal.

Delež čiste v kosmati zavarovalni premiji je v letu 2002 za
pokojninske družbe znašal 100%. Pokojninske družbe
zavarovalnih kritij pri zavarovanjih, ki predstavljajo varčevanje,
ne pozavarujejo.

Izboljšal pa se je koeficient nalaganja oziroma pokritosti rezervacij.

Kazalec dobičkonosnosti kapitala je negativen in se je v primerjavi
s predhodnim letom poslabšal.

Na izboljšanje kazalnika celotnih obratovalnih stroškov, ki
prikazuje razmerje med celotnimi obratovalnimi stroški in
obračunanimi kosmatimi zavarovalnimi premijami, je vplival izdaten
porast premij.

11.6. Zavarovalno-tehnične rezervacije
Pokojninske družbe so na dan 31.12.2002 oblikovale matematične
rezervacije v višini 13.065 mio SIT, kar predstavlja v primerjavi s
predhodnim letom realni porast za 374%. Znesek čistih
matematičnih rezervacij je enak kosmatim matematičnim
rezervacijam, saj matematične rezervacije niso pozavarovane

Pokojninske družbe so v letu 2002 zabeležile čiste odhodke za
škode v višini 1 mio SIT in sicer iz naslova odkupnih vrednosti za
izplačila zaradi smrti in zaradi odkupa zavarovalnih polic.

Tabela 21: Matematične rezervacije pokojninskih
31.12.2001 in 31.12.2002 (zneski so v mio SIT)
VRSTA ZAVAROVALNO TEHNIČNIH REZERVACIJ
Matematične rezervacije

družb

na

2001

dan

2002
3.255

13.065

Vir: Revidirane bilance stanja pokojninskih družb na dan 31.12.2001 in nerevidirane bilance
stanja pokojninskih družb na dan 31.12.2002

11.7. Naložbe pokojninskih družb

Pokojninske družbe oblikujejo matematične rezervacije v skladu
s pokojninskim načrtom Matematične rezervacije se v času
varčevanja izračunajo kot akumulirana vrednost vplačanih premij.

Vrednost naložb kritnih skladov pokojninskih družb je na dan
31.12.2002 znašala 13.098 mio SIT. V strukturi naložb še vedno
prevladujejo naložbe v državne papirje in vrednostne papirje za
katere jamči država ter bančne depozite. V primerjavi s predhodnim
letom pa se je povečal delež naložb v druge dolžniške in lastniške
vrednostne papirje

Pokojninske družbe na dan 31.12.2002 niso oblikovale
matematičnih rezervacij za dodatno invalidsko zavarovanje ali
za dodatno družinsko zavarovanje, ki jih v skladu z ZPIZ-1 lahko
v okviru pokojninskih načrtov v času varčevanja ponujajo svojim
zavarovancem. Prav tako pokojninske družbe še niso oblikovale
matematičnih rezervacij za izplačevanje rent.

Tabela 22: Struktura naložb kritnih skladov pokojninskih družb na dan
31.12.2001 in 31.12.2002 (zneski so v mio SIT)
VRSTA NALOŽBE
Državni papirji*
Dolžniški vrednostni papirji
Lastniški vrednostni papirji
Depoziti v bankah
Ostalo
SKUPAJ
'državni papirji in vrednostni papirji za katere jamči država

2001
2.191
90
26
868
29
3.204

%
68,4
2,8
0,8
27,1
0,9
100

2002
6.924
2.269
450
3.408
47
13.098

%
52,9
17,3
3,4
26,0
0,4
100

Vir: Poročilo o naložbah kritnega premoženja in kritnih skladov
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11.8. Kapitalska ustreznost pokojninskih družb

svoj portfelj v letu 2003 v celoti prenesla na drugo kapitalsko
družbo in prenehala s poslovanjem, izpolnjevale kapitalske
zahteve.

Pokojninske družbe so na dan 31.12.2002 z izjemo ene, ki bo

Tabela 23: Kapitalska ustreznost pokojninskih družb na dan 31.12.2001
in 31.12.2002 (zneski so v mio SIT)
KAPITAL
Temeljni kapital
Zajamčeni kapital
Izpolnjevanje zahteve iz 3. odstavka 106. člena Zzavar
Dodatni kapital
Razpoložljivi kapital pokojninske družbe
Zahtevani minimalni kapital
Kapitalska ustreznost

2001

2002
3.037
1.920
1.117
0
3.037
1.920
1.117

2.743
1.920
823
0
2.537
1.920
617

Vir: Obrazec Kus

13. SKLEP

12. DRUGE DRUŽBE, KI SE UKVARJAJO Z
ZAVAROVALNIMI POSLI

Zavarovalništvo kot celota se je, po neugodnih poslovnih izidih v
letu 2001, v letu 2002 v glavnem uspelo sanirati. Razen treh so
vse zavarovalnice dosegle pozitiven čisti poslovni izid.
Zavarovalnice so dosegle skupen čisti poslovni izid v višini 8.256
mio SIT. Na dosežen poslovni izid je v največji meri vplival ugoden
zavarovalno-tehnični izid v premoženjskih zavarovanjih, ki so ga
zavarovalnice dosegle zahvaljujoč povečanju donosa naložb,
izboljšanju škodnega rezultata v nekaterih pomembnejših
zavarovalnih vrstah in izdatnim popravkom premij v zavarovanjih
odgovornosti lastnikov cestnih vozil, kot najpomembnejši
zavarovalni vrsti, ki predstavlja 36,9% obračunane premije
premoženjskih zavarovanj.

Po določbah ZZavar Agencija za zavarovalni nadzor nadzira tudi
Družbo za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (Slovenska
izvozna družba), ustanovljeno na podlagi zakona o Družbi za
zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije, Sklad dodatnega
pokojninskega zavarovanja (Prvi pokojninski sklad), ustanovljen
na podlagi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(ZPIZ-1), zavarovalne in pozavarovalne poole in Slovensko
zavarovalno združenje, v delu, ki se nanaša na škodni sklad.
Glavne dejavnosti Slovenske izvozne družbe (SID) so
zavarovanje terjatev (kratkoročnih izvoznih in domačih kreditov)
pred komercialnimi tveganji, financiranje izvoza, izdajanje garancij,
zavarovanje izvoznih kreditov pred nekomercialnimi tveganji,
zavarovanje srednjeročnih izvoznih kreditov pred komercialnimi
tveganji, zavarovanje investicij v tujini pred političnimi tveganji in
faktoring. Slovenska podjetja se storitev SID poslužujejo čedalje
pogosteje in v čedalje večjem obsegu. Večina slovenskih
izvoznikov, med ukrepi za upravljanje s tveganji, daje poseben
poudarek prav kreditnemu zavarovanju.

Ugoden poslovni izid in povečanje kapitala, ki so ga na zahtevo
Agencije v letu 2002 izvedle zavarovalnice z nezadostno kapitalsko
ustreznostjo, sta dva dejavnika, ki sta vplivala na bistveno
izboljšanje kapitalske ustreznosti zavarovalnic v tem letu. Razen
dveh so namreč vse zavarovalnice konec leta 2002 izkazale
zadovoljivo kapitalsko ustreznost.
Prav tako so dobri poslovni izidi in dotok svežega kapitala vplivali
na to, da so zavarovalnice dosegle zadovoljivo pokritost
zavarovalno-tehničnih rezervacij z naložbami kritnega
premoženja. Za razliko od držav EU naložbe življenjskih
zavarovanj v naših zavarovalnicah še vedno zaostajajo za
naložbami premoženjskih zavarovanj, čeprav se razlika z leti
hitro zmanjšuje. Struktura naložb se izboljšuje in približuje
povprečni naložbeni strukturi držav EU. Zaradi omejenih možnosti
domačega kapitalskega trga zavarovalnice vse bolj iščejo
možnosti nalaganja na tujih trgih, kjer znaša konec leta 2002
vrednost naložb v delnice in obveznice že 14,3 mrd SIT.

Prvi pokojninski sklad v imenu in za račun zavarovancev upravlja
Kapitalska družba, d.d. z namenom, da pokrije svoje obveznosti
do zavarovancev. Te obveznosti izhajajo iz zavarovalnih polic
dodatnega pokojninskega zavarovanja, nanašajo pa se na
izplačilo pokojninske rente oziroma zavarovalne vsote, če
zavarovancev umre prej, preden pridobi pravico do rente Premija
za pokojninsko rento se je zagotovila z zamenjavo pokojninskih
bonov za točke zavarovalne police.
Pool za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti GIZ
posluje na podlagi dovoljenja Ministrstva za finance. Temeljni cilj
Poola je, da uresničuje zavarovalno, sozavarovalno in
pozavarovalno dejavnost v zvezi z jedrskimi napravami oziroma
uporabo jedrske energije v miroljubne namene in sicer v državi in
iz tujine. V Pool je včlanjenih 9 zavarovalnic in obe pozavarovalnici.

Boljši poslovni izid kot v letu 2001 so izkazale tudi pozavarovalnice,
zahvaljujoč predvsem znatnemu porastu donosa od naložb,
medtem ko so se razmerja v zavarovalno-tehničnem delu izida
(obračunana premija, obračunane škode, sprememba izravnalnih
rezervacij) poslabšala.

Slovensko zavarovalno združenje - škodni sklad, v katerega
prispevajo sredstva vse zavarovalnice, ki sklepajo zavarovanja
odgovornosti lastnikov cestnih vozil, rešuje zadeve iz naslova
izplačil odškodnin na nezavarovanih in neznanih motornih vozilih

Pokojninske družbe so v letu 2002 izboljšale izid poslovanja in
povečale število zavarovancev. Zahtevano minimalno število
15 000 zavarovancev so do zakonskega roka 1.1.2003 izpolnile
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samo štiri od šestih pokojninskih družb. Za zavarovance
pokojninskih družb, ki nista uspeli doseči zakonsko določenega
minimalnega praga, je ugodna rešitev prenos njihovih zavarovalnih
polic na drugega izvajalca pokojninskega načrta Vse pokojninske
družbe so tudi v letu 2002 realizirale negativni zavarovalno-

tehnični izid, kot posledica nesorazmerij med obratovalnimi stroški
in prihodki od provizij ter prihodki od vstopnih in izstopnih stroškov
oziroma posledica še vedno premajhnega obsega poslovanja in
portfelja zavarovancev. Posledica negativnih izidov je tudi
poslabšanje kapitalske ustreznosti pokojninskih družb.

»
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1.

UVOD

V skladu z 342. in 377. členom Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) (Ur.l. RS, št. 106/99, 72/00,
81/00 in 52/01; v nadaljevanju: ZPIZ-1) je Agencija pristojna tudi
za izdajo dovoljenj pokojninskim družbam in za izvajanje nadzora
nad njihovim poslovanjem.

Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: Agencija) je bila
ustanovljena na podlagi Zakona o zavarovalništvu (v nadaljevanju:
ZZavar) ter je pričela s svojim delom 1. junija 2000, ko je Vlada
Republike Slovenije imenovala strokovni svet in direktorja
Agencije. Nadaljevala je delo leta 1995 ustanovljenega Urada za
zavarovalni nadzor, ki je opravljal nadzor nad poslovanjem
zavarovalnega sektorja, organiziran pa je bil kot organ v sestavi
Ministrstva za finance Cilj Agencije kot državne nadzorne
institucije na področju zavarovalništva je odpravljanje nepravilnosti
na področju zavarovalništva in varovanje interesov zavarovalcev

2.1. Priprava in sprejem podzakonskih predpisov ter
njihovih sprememb in dopolnitev v letu 2002
V skladu s 2. točko 256. člena ZZavar je Agencija pristojna za
pripravo in sprejem podzakonskih predpisov, ki imajo podlago v
ZZavar.

Organa Agencije sta strokovni svet in direktor. Predsednik
strokovnega sveta Agencije je dr. France Križanič. Direktor
Agencije je mag. Jurij Gorišek. Direktor vodi poslovanje in
organizira delo Agencije in njenih strokovnih služb. Strokovni svet
Agencije je pristojen za odločanje o dovoljenjih in soglasjih ter o
drugih posamičnih zadevah, o katerih odloča Agencija, če ni v
ZZavar drugače določeno; sprejema predpise, kadar ZZavar
določa, da predpis sprejme Agencija, sprejema splošne akte
Agencije in izvršuje druge naloge iz pristojnosti Agencije, če
ZZavar ne določa, da je za izvajanje nalog pristojen drug organ
Agencije. V letu 2002 se je strokovni svet sestal na osemindvajsetih
rednih sejah.

Zaradi potrebe po izpopolnitvi nekaterih podzakonskih predpisov
je Agencija v letu 2002 sprejela nekatere spremembe in dopolnitve.
Že v letu 2001 je Agencija je pripravljala obsežne spremembe in
dopolnitve Sklepa o pošiljanju zavarovalno-statističnih obrazcev,
v februarju leta 2002 pa je sprejela nov Sklep o pošiljanju
zavarovalno-statističnih obrazcev - SKL2002 in ga zaradi
uveljavitve sprememb ZZavar-A avgusta 2002 še dopolnila (Ur. I.
RS, št. 8/02 in 69/02).
Leta 2002 je Agencija zaradi sprememb ZZavar-A (Ur. I. RS, št.
21/02) pripravila tudi spremembe in dopolnitve Sklepa o načinu in
obsegu upoštevanja posameznih postavk, podrobnejših lastnostih
in vrstah postavk ter lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov,
ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti
zavarovalnice in sicer v mesecu marcu, avgustu in decembru.
Marca leta 2003 je Agencija na podlagi navedenega sklepa izdala
še Navodilo o izračunu postavke »Posebni prevrednotovalni
popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz
zavarovalno-tehničnih rezervacij« (Ur. I. RS, št. 30/03).

V skladu s poslovnikom Agencije so njene notranjeorganizacijske
enote sektorji in oddelki, pri čemer ima posamezen sektor lahko
enega ali več oddelkov, ki se oblikujejo po posameznih
zaokroženih delovnih področjih ali za izvajanje posameznih
zaokroženih nalog. Agencija ima tri sektorje in sicer Sektor za
splošne, pravne in mednarodne zadeve, Sektor za aktuarstvo,
statistiko in informatiko ter Sektor analiz in finančnega nadzora.
Sektor analiz in finančnega nadzora je razdeljen na dva oddelka:
Oddelek analiz in Oddelek finančnega nadzora.

V mesecu avgustu leta 2002 je sprejela Sklep o spremembah in
dopolnitvah sklepa o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega
kapitala zavarovalnic (Ur. I. RS, št. 69/02).

Poročilo o delu Agencije za leto 2002 je drugo celoletno poročilo,
ki bo v skladu z 249. in 250. členom ZZavar predloženo
Državnemu zboru Republike Slovenije. Podatki v tem poročilu se
večinoma nanašajo na obdobje od 1. januarja do konca leta 2002,
razen v posameznih primerih, ko se nanašajo tudi na obdobje
pred 1. januarjem 2002 ali po zaključku leta 2002, če je to smiselno
zaradi celovitejšega poročanja o posameznih dejstvih oziroma
dogodkih, ki se nanašajo na delo Agencije.

2.

Oktobra 2002 je na sprejela novo Tarifo o taksah in nadomestilih
(Tarifa - 1) (Ur. I. RS, št. 89/02), s katero je določena višina taks
za odločanje o posamičnih zadevah, za izdajo izpisov iz registrov,
ki jih vodi Agencija in za višino letnih nadomestil ter pavšalnih
nadomestil stroškov, ki so jih za opravljanje nadzora dolžne plačati
pravne osebe, nad katerimi Agencija opravlja nadzor po ZZavar.
Med drugim se je znižal tudi odstotek za letno nadomestilo
stroškov, ki so jih za opravljanje nadzora dolžne plačevati pravne
osebe, nad katerimi agencija opravlja nadzor po ZZavar in drugih
zakonih.

DELO AGENCIJE ZA ZAVAROVALNI NADZOR V
LETU 2002

V letu 2002 so bili v celoti na novo oblikovani štirje podzakonski
predpisi. Razlog za to izhaja iz sprememb Zakona o gospodarskih
družbah in novih slovenskih računovodskih standardov. To so
Sklep o kontnem okviru zavarovalnic - SKL 2002 (Ur. I RS, št
111/02), Sklep o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih
postavk in sestavljanju računovodskih izkazov (Ur. I. RS, št 95/
02), Sklep o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega
poročila - SKL 2002 (Ur. I. RS, št. 111/02) ter Sklep o letnem
poročilu zavarovalnic - SKL2002 (Ur, I. RS, št. 111/02), na podlagi
katerega je bilo v aprilu 2003 izdano tudi Navodilo za izračun
kazalnikov (Ur. I. RS, št. 36/03).

ZZavar določa, da Agencija izdaja predpise na njegovi podlagi in
izvaja nadzor nad zavarovalnim trgom v Republiki Sloveniji.
Agencija je pristojna za izvajanje nadzora nad zavarovalnicami,
zavarovalno zastopniškimi in zavarovalno posredniškimi
družbami, zavarovalnimi zastopniki in zavarovalnimi posredniki
ter nad poslovanjem Jedrskega pool-a, delom poslovanja
Slovenske izvozne družbe, ki se nanaša na področje kreditnih
zavarovanj za njen lasten račun, Prvim pokojninskim skladom
ter škodnim skladom pri Slovenskem zavarovalnem združenju.
Agencija je pristojna tudi za izvajanje nadzora nad pravnimi
osebami, povezanimi z zavarovalnico, če je to potrebno zaradi
nadzora nad poslovanjem zavarovalnic. Pristojna je tudi za
opravljanje nadzora nad zavarovalnico v zavarovalniški skupini
ter zavarovalnim in mešanim zavarovalnim holdingom.

Decembra 2002 je Agencija sprejela še spremembe in dopolnitve
Sklepa o vrstah in lastnostih kritnega premoženja in premoženja
kritnega sklada ter pravilih za razpršitev in omejitev naložb kritnega
premoženja in premoženja kritnega sklada ter načinu in rokih
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poročanja (Ur. I RS, št. 109/02) ter Spremembe navodila o načinu
elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega
premoženja in premoženja kritnega sklada (Ur. I. RS, št. 29/01 in
117/02).

Agencija je v letu 2002 trem zavarovalnicam, eni pozavarovalnici
in eni pokojninski družbi izdala tudi dovoljenja na podlagi drugega
odstavka 123. člena ZZavar, ki določa, da Agencija lahko iz posebej
utemeljenih razlogov na zahtevo posamezne zavarovalnice tej
dovoli, da kot kritno premoženje uporabi tudi naložbo, ki ne
izpolnjuje pogoja iz prvega odstavka 123. člena ZZavar.To pomeni,
da zavarovalnica s sedežem v RS, ki krije nevarnosti v RS,
sredstva iz naslova zavarovalno-tehničnih rezervacij lahko naloži
v tujini.

V septembru leta 2001 je Agencija Ministrstvu za finance
posredovala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
ZZavar za hitri postopek V njem je predlagala dopolnitve in
spremembe obstoječega ZZavar na področju naložb in na
področju izravnalnih rezervacij kot ene izmed različnih vrst
zavarovalno-tehničnih rezervacij. V marcu leta 2002 je bil nato
sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
zavarovalništvu (ZZavar-A) (Ur. I. RS, št. 21/02), ki je prinesel
spremembe na področju izravnalnih rezervacij. Nove določbe so
na področju oblikovanja izravnalnih rezervacij omejile oblikovanje
le-teh na zavarovalne vrste, v katerih je možnost nastanka
katastrofalnih škod kot posledice naravnih in drugih nesreč ter
neugodnih gospodarskih gibanj.

Na podlagi petega odstavka 65. člena ZZavar je Agencija leta
2002 izdala 3 dovoljenja zavarovalnicam ter 1 dovoljenje
pokojninski družbi za prenos izločenih poslov.
V letu 2002 je Agencija prejela približno 2000 zahtev za izdajo
dovoljenja za opravljanje dejavnosti / poslov zavarovalnega
zastopanja oziroma posredovanja. Na Agenciji se je ustanovila
posebna projektna skupina z nalogo pospešenega izdajanja
omenjenih dovoljenj.

Meseca novembra leta 2002 je Agencija Ministrstvu za finance
poslala obširen predlog sprememb in dopolnitev ZZavar. Obstoječi
ZZavar namreč ni v celoti usklajen z evropskimi direktivami, poleg
tega pa so bile v času od njegove uveljavitve (marec 2000) sprejete
tudi nekatere nove zavarovalniške direktive. Nadalje je bila sprejeta
novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-F, Ur. I. RS, št. 45/
01), nov Zakon o javnih agencijah (ZJA) (Ur. I. RS, št. 52/02), nov
Zakon o prekrških (ZP-1) (Ur. I RS, št. 7/03) ter novi slovenski
računovodski standardi. Pri pripravi sprememb in dopolnitev
ZZavar je Agencija upoštevala tudi priporočila IMF in skupine
strokovnjakov iz EU s področja nadzora nad finančnim sektorjem,
t i. »Peer Revievv«, podana v okviru posameznih ocenjevanj
slovenskega zavarovalniškega sektorja.

Agencija je v letu 2002 izdala 182 dovoljenj za zavarovalno
zastopanje in posredovanje (98 dovoljenj samostojnim podjetnikom
za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja, 74 dovoljenj
zavarovalno zastopniškim družbam in 10 dovoljenj zavarovalno
posredniškim družbam), zavrgla pa je 28 zahtev za izdajo
dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja /
posredovanja.
ZZavar določa v 230. členu, da lahko posle zavarovalnega
zastopanja oziroma posredovanja pri zavarovalnici, zavarovalni
zastopniški družbi, zavarovalno posredniški družbi ali banki
samostojno opravljajo samo fizične osebe, ki imajo dovoljenje
Agencije za opravljanje teh poslov. Za uskladitev že obstoječih
zavarovalnic, zavarovalno zastopniških in zavarovalno
posredniških družb z navedenim določilom ZZavar je rok potekel
konec januarja 2002.

2.2. Izdaja dovoljenj in soglasij
Drugi odstavek 353. člena ZZavar je obstoječim zavarovalnicam
naložil uskladitev pretežnega dela poslovanja v roku enega leta
od njegove uveljavitve Zavarovalnice so bile Agenciji dolžne
predložiti poročilo o uskladitvah, kateremu je bilo potrebno priložiti
statut v obliki overjenega notarskega zapisa, izpisek delničarjev
iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev za
imetnike kvalificiranih deležev, opis organizacije notranje revizije
in pravila poslovanja notranje revizije ter »druge dokaze o
uskladitvah« v skladu z zahtevo Agencije. V skladu s tem je
Agencija opredelila druge dokaze o uskladitvah ter zavarovalnice
pozvala, da svoja poročila dopolnijo, sedaj pa vodi postopek izdaje
dovoljenj za posamezne zavarovalnice

Agencija je v letu 2002 izdala 646 dovoljenj fizičnim osebam za
opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma
posredovanja (643 dovoljenj zavarovalnim zastopnikom in 3
dovoljenja zavarovalnim posrednikom). Zavrnila je 3 zahteve za
izdajo dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja
/ posredovanja, 30 zahtev za izdajo dovoljenja za opravljanje
omenjenih poslov pa je zavrgla.
ZZavar v 358. člen določa, da se za osebe, ki imajo na dan
uveljavitve ZZavar (to je 3.3.2000) dopolnjena tri leta delovne
dobe na delovnem mestu zavarovalnega zastopnika oziroma
posrednika, šteje, da so pridobile dovoljenje za opravljanje
omenjenih poslov po samem zakonu. Omenjeni člen ne
predvideva izdaje dovoljenj takim osebam Glede na dejstvo, da
so tudi mnoge osebe, ki izpolnjujejo pogoje po 358. členu ZZavar
želele pridobiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, je
Strokovni svet Agencije na seji dne 16.5 2001 sklenil, da Agencija
izda dovoljenje tudi, če vložnik zaprosi zanj na podlagi 358 člena
ZZavar. Tako je v letu 2002 Agencija izdala 917 ugotovitvenih
odločb fizičnim osebam za opravljanje poslov zavarovalnega
zastopanja oziroma posredovanja (914 ugotovitvenih odločb
zavarovalnim zastopnikom in ,3 ugotovitvene odločbe
zavarovalnim posrednikom). Agencija je zavrnila 47 zahtev za
izdajo ugotovitvene določbe za opravljanje poslov zavarovalnega
zastopanja / posredovanja, 49 zahtev za izdajo ugotovitvenih
odločb za opravljanje omenjenih poslov pa je zavrgla

V skladu z ZPIZ-1 je Agencija pristojna za izdajo dovoljenj
pokojninskim družbam in za izvajanje nadzora nad njihovim
poslovanjem V letu 2002 je na slovenskem zavarovalnem trgu
poslovalo šest pokojninskih družb. Le-te so morale v skladu z
določbami 337. člena ZPIZ-1 do 31.12.2002 zbrati najmanj 15.000
zavarovancev prostovoljnega dodatnega zavarovanja Tega do
konca leta 2002 ni uspelo doseči dvema pokojninskima družbama.
Agencija je v letu 2002 izdala 9 dovoljenj za opravljanje funkcije
člana uprave v zavarovalnici in 3 dovoljenja za opravljanje funkcije
člana uprave v pokojninski družbi. Nadalje je odvzela 2 dovoljenji
za opravljanje funkcije člana uprave v zavarovalnici.
Na podlagi 18. člena ZZavar je Agencija izdala 1 dovoljenje delniški
družbi za pridobitev kvalificiranega deleža v zavarovalnici ter 3
dovoljenja (dvema zavarovalnicama in eni banki) za povečanje
kvalificiranega deleža v zavarovalnicah
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zavarovalništvu. Vsem zavarovalnicam tudi v letu 2002 še ni
uspelo doseči kapitalske ustreznosti, zato jim je Agencija izdala
odredbe o povečanju kapitala. Od teh po stanju na dan 31.12.2002
kapitalske ustreznosti nista izpolnjevali dve zavarovalnici.

Skupaj je bilo v letu 2002 tako izdanih 1745 dovoljenj za opravljanje
dejavnosti / poslov zavarovalnega zastopanja oziroma
posredovanja (74 dovoljenj zavarovalno zastopniškim družbam,
10 dovoljenj zavarovalno posredniškim družbam, 98 dovoljenj
samostojnim podjetnikom za opravljanje dejavnosti
zavarovalnega zastopanja, 1557 dovoljenj zavarovalnim
zastopnikom, 6 dovoljenj zavarovalnim posrednikom). Agencija
je zavrnila 50 zahtev za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti
/ poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja in
zavrgla 107 omenjenih zahtev.

Poleg tega je Agencija na podlagi pregledov poslovanja in
spremljanja rednih poročil pri nekaterih zavarovalnicah in
pokojninskih družbah ugotovila še določene druge kršitve (v zvezi
z naložbami kritnega premoženja oziroma kritnega sklada, z
vodenjem poslovnih knjig, z vrednotenjem knjigovodskih postavk,
z razčlenjevanjem stroškov po stroškovnih nosilcih, poročanjem,
objavo povzetkov revidiranih letnih poročil) in zato izdala odredbe,
s katerimi je naložila odpravo tudi teh kršitev. Tistim, katerih poročila
so bila nepopolna oziroma iz poročil in priloženih dokazov ni
izhajalo, da so bile kršitve, kijih je ugotovila Agencija odpravljene,
je Agencija izdala tudi odredbe o dopolnitvi poročil.

2.3. Izvajanje nadzora nad poslovanjem zavarovalnic,
pozavarovalnic in pokojninskih družb
Agencija je tudi v letu 2002 tekoče spremljala in analizirala
poslovanje zavarovalnic, pozavarovalnic in pokojninskih družb
na podlagi statističnih podatkov, računovodskih izkazov in drugih
poročil, ki so jih le te dolžne pošiljati nadzornemu organu.

2.4. Administrativna usposobljenost Agencije za
zavarovalni nadzor

Delavci Agencije so v letu 2002 nadaljevali pregled poslovanja
ene zavarovalnice, ki se je začel konec leta 2001, prav tako je bil
pregled poslovanja opravljen v še eni zavarovalnici in eni
pokojninski družbi.

Ob ustanovitvi, junija 2000, je bilo v Agenciji zaposlenih 8 delavcev,
ki so prešli v njen okvir iz bivšega Urada RS za zavarovalni
nadzor. Od takrat pa do konca leta 2002 je Agencija usmerila
veliko naporov v pridobivanje izkušenih kadrov. Po stanju na dan
31.12.2002 Agencija šteje 22 zaposlenih.

ZZavar je določil bistveno višje zahteve za doseganje kapitalske
ustreznosti zavarovalnic glede na predhodni zakon o

Tabela 1: Podatki o delavcih Agencije po stopnji strokovne izobrazbe na dan 31.12.2002
Stopnja strokovne
Št. zaposlenih
izobrazbe
V - srednja
1_
VI - višja
1_
VII - visoka
1_
VIII - univerzitetna
14^
Vili - magisterij
4
IX - doktorat
1
Skupaj
J
22
Tabela 2: Podatki o delavcih Agencije po nazivu strokovne izobrazbe na dan 31.12.2002
Št. zaposlenih

Naziv strokovne Izobrazbe
ekonomski tehnik
višji upravni delavec
Diplomirani ekonomist
univerzitetni diplomirani ekonomist
univerzitetni diplomirani inženir matematike
profesor matematike
univerzitetni diplomirani pravnik
magister znanosti
doktor znanosti
Skupaj

1
1
1
10
1
1
2
4
1
22
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Tabela 3: Sistematizacija delovnih mest Agencije s številom zaposlenih na dan
31.12.2002
Št. zaposlenih

Notranje organizacijska struktura
direktor
Pomočnik direktorja
svetovalec aqencije
svetovalec direktorja
višji svetovalec
svetovalec I
svetovalec II
Računovodja
poslovni sekretar
Skupaj

1
1
4
9
1
3
1
1
1
22

Tabela 4: Notranje organizacijska struktura Agencije s številom zaposlenih na dan
31.12.2002
Notranje organizacijska struktura
Direktor
Sektor za splošne, pravne in mednarodne
zadeve
Sektor za aktuarstvo, statistiko in informatiko
Sektor analiz in finančnega razvoja
Skupaj

1
6
6
9
22

priprava petih priročnikov:
1. priročnik s področja poročanja zavarovalnic,
2. priročnik s področja kapitalske ustreznosti,
3. priročnik za ugotavljanje in presojanje finančnih tveganj
zavarovalnic,
4. priročnik za izvedbo pregledov poslovanja zavarovalnic,
5. priročnik za izvajanje ukrepov nadzora nad
zavarovalnicami.

Konec leta 2002 je Agencija organizirala opravljanje dveh izpitov,
ki sta potrebna za pridobitev dovoljenja za opravljanje nalog
pooblaščenega aktuarja. Izpitov se je udeležilo 9 kandidatov.
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 PricewaterhouseCoopers iz Londona. Projekt z imenom
»Strenghtening of the Insurance Supervisory Authority (ISA) s št
SL 99.05/03 se je tako začel izvajati v novembru leta 2000 in se
je zaključil avgusta 2002.

Že v letu 2001 se je Agencija dogovorila z Evropsko banko za
obnovo in razvoj (EBRD) o financiranju projekta »Slovene Insurance Supervisory Agency - Systems development«. Za izvedbo
tega projekta je bila v okviru javnega razpisa s strani EBRD
izbrana irska svetovalna družba Vizor. Namen projekta je
vzpostavitev ustrezne baze podatkov na Agenciji, ustreznih
postopkov obdelave omenjenih podatkov ter ustrezni vzpostavitvi
elektronskega poročanja nadzorovanih subjektov. Trimesečni
projekt, kije bil namenjen samo statistični obdelavi premoženjskih
zavarovanj, se je zaključil konec leta 2002. Agencija je v letu 2003
že zaprosila EBRD za ponovno sofinanciranje projekta »Slovene
Insurance Supervisory Agency - Systems development« za
področje življenjskih zavarovanj. S tem bi vzpostavili informacijski
sistem, ki bi podpiral elektronsko poročanje ter avtomatsko
spremljanje statističnih podatkov za področje premoženjskih in
življenjskih zavarovanj.

Projekt je potekal v okviru modulov, ki se nanašajo na standarde
solventnosti in politiko oblikovanja rezervacij na področju
življenjskega in neživljenjskega zavarovanja, na letna poročila,
na inšpekcijske preglede zavarovalnic, na kapitalsko ustreznost
zavarovalnih skupin, na preglede finančnih poročil, na izdajo
dovoljenj in na druge nadzorne procese ter na razvoj podatkovnih
baz Ključni cilj, predviden za vsak modul je bil zadostitev
specifičnih potreb po izobraževanju zaposlenih za kvalitetnejše
izvajanje nadzornih funkcij Agencije.
Neposredni cilji omenjenega projekta so bili sledeči:
pomoč zaposlenim v Agenciji pri razvoju postopkov za
zagotovitev učinkovitega nadzora nad življenjskim in
neživljenjskim (premoženjskim) zavarovalnim trgom v
Sloveniji v luči zahtev EU direktiv;
učinkovit prenos zavarovalnega znanja na zaposlene v
Agenciji, vključno z analizami statističnih podatkov, letnih
poročil in računovodskih izkazov ter inšpekcijskih nadzorov;
pomoč pri vzpostavitvi ustrezne baze podatkov, ki bo
omogočila učinkovit nadzor in analizo zavarovalnega trga v
Sloveniji;
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Št. Zaposlenih

V letu 2001 so potekale tudi priprave za začetek projekta »Slovenia
Voluntary Pension Supervision Project«. V ta projekt je poleg
Agencije vključeno še Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve in Agencija za trg vrednostnih papirjev Projekt je namenjen
okrepitvi nadzora nad izvajalci prostovoljnih pokojninskih
zavarovanj s ciljem zagotoviti varstvo pokojninskih zavarovancev.
Nosilec in glavni izvajalec tega projekta je ameriško Ministrstvo
za delo (United States Department of Labour) Izvajanje projekta
se je začelo v juniju 2002 ter bo predvidoma trajalo do septembra
2003.
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2.5. Sodelovanje Agencije za zavarovalni nadzor z
domačimi in tujimi nadzornimi institucijami

dnevih slovenskega zavarovalništva v Portorožu, na osmem
strokovnem posvetu o bančništvu v Portorožu, na konferenci
zavarovalnih nadzorov v Varšavi na Poljskem in na seminarju na
temo izvajanja funkcij organov upravljanja pokojninskih skladov
v Ljubljani.

V skladu s Pravilnikom o medsebojnem sodelovanju nadzornih
organov (Uradni list RS, št. 55/99 in 87/00; v nadaljevanju: Pravilnik)
so imeli člani Komisije za medsebojno sodelovanje nadzornih
organov v sestavi namestnika guvernerja Banke Slovenije
oziroma direktorja Oddelka za bančni nadzor, direktorja Agencije
za trg vrednostnih papirjev in direktorja Agencije za zavarovalni
nadzor, v letu 2002 tri srečanja.

Nadalje je predstavnik Agencije kot član pododbora za finančne
konglomerate mednarodnega združenja zavarovalnih
nadzornikov (International Association of Insurance Supervisors
- IAIS) sodeloval na konferenci v Tokiu, na kateri so bila
predstavljena metodološko izpopolnjena osnovna načela (Core
Principles), ki so Svetovni Banki v okviru Financial System Assessment Programme (FSAP) predstavljala podlago za
ocenjevanje usposobljenosti zavarovalniškega sektorja,
predstavnik Agencije kot član pododbora za solventnost iste
mednarodne organizacije pa je sodeloval na delovnem sestanku
s področja solventnosti in aktuarstva v Baslu.

V skladu drugim odstavkom 6. člena Pravilnika, ki določa, da
dolžnost sklicevanja sestankov in priprave zapisnika vsako leto
preide na drug nadzorni organ, je ta obveznost za leto 2002
prešla na Agencijo za zavarovalni nadzor.
Člani komisije za medsebojno sodelovanje nadzornih organov so
na teh srečanjih obravnavali problematiko podzakonskih
predpisov z vseh treh področij, novo ureditev sistema izrekanja
kazenskih sankcij s strani finančnih nadzornikov, idejo o
združevanju finančnih nadzornikov v Sloveniji, načrtovanje in
usklajevanje skupnih pregledov, problematiko medsebojnega
obveščanja, ostalo sprotno usklajevanje aktivnosti vseh treh
nadzornikov ter se posvetovali o drugih posamičnih zadevah, ki
se nanašajo na delo vseh ali vsaj dveh nadzornih organov. Zapisniki
z omenjenih srečanj so bili posredovani tudi članom koordinacije
v sestavi ministra za finance, guvernerja Banke Slovenije ter
predsednikov strokovnih svetov Agencije za trg vrednostnih
papirjev in Agencije za zavarovalni nadzor.

Poleg navedenega so bili nekateri zaposleni Agencije tudi
udeleženci določenih seminarjev in delavnic; seminarja v Berlinu,
katerega osrednja tema je bila zakonodaja s področja
zavarovalništva s poudarkom na zavarovanju avtomobilske
odgovornosti, delavnice o zavarovalnem nadzoru v Srednji in
Vzhodni Evropi na Dunaju, seminarja v Zagrebu o vlogi aktuarja
v pokojninski reformi ter seminarja na temo preprečevanja pranja
denarja na Bledu.
2.7. Financiranje Agencije za zavarovalni nadzor
Viri sredstev za delo Agencije so določeni z 262. členom ZZavar
in se zagotavljajo iz taks in nadomestil ter iz drugih prihodkov, ki
jih ustvari Agencija s svojim poslovanjem. V skladu s to določbo
so bili od februarja 2001 dalje viri sredstev za delo Agencije lastni
prihodki v skladu s Tarifo o taksah in nadomestilih (Ur. I. RS, št. 8/
01). Od oktobra 2002 pa velja nova Tarifa o taksah in nadomestilih
(Tarifa - 1) (Ur. I. RS, št. 89/02), ki jo je strokovni svet Agencije
sprejel junija 2002 in h kateri je Vlada Republike Slovenije dala
svoje soglasje v začetku oktobra 2002. S spremembo navedene
tarife v oktobru 2002 je bilo znižano letno nadomestilo, ki sedaj za
zavarovalnice in pokojninske družbe znaša 0,12% od osnove
(vplačana premija v preteklem letu), za zavarovalnice v
zavarovalniški skupini 0,13% od osnove (vplačana premija v
preteklem letu), za zavarovalno zastopniške in posredniške
družbe 0,06% od osnove (prihodki iz naslova opravljanja storitev
zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja v preteklem
letu) ter za Slovensko zavarovalno združenje 0,12% od osnove
(prispevki zavarovalnic v preteklem letu v škodni sklad).

Omenjene tri nadzorne institucije so tudi v letu 2002 pripravile
skupno publikacijo v angleškem jeziku z naslovom »Legislation
for the Financial Sector«, ki obsega zakone in podzakonske
predpise z njihovih področij.
Agencija sodeluje tudi z nadzornimi organi zavarovalnega oziroma
finančnega nadzora Velike Britanije, Nemčije, Avstrije, Madžarske,
češke, Hrvaške, BIH. Makedonije in nekaterih baltiških držav.
2.6. Ostalo delo Agencije za zavarovalni nadzor v letu
2002
Zaposleni Agencije so se v letu 2002 udeležili nekaterih konferenc,
delovnih sestankov, strokovnih posvetov in seminarjev. Pri izbiri
glede udeležbe na navedenih srečanjih je bilo osnovno vodilo
predstavitev in umeščanje slovenskega zavarovalništva in
zavarovalnega nadzora v slovenski, evropski ter mednarodni
prostor in pridobivanje novih znanj na zavarovalnem ter širšem finančnem področju.

V primeru, da Agencija s svojim poslovanjem ustvari presežek
prihodkov nad odhodki, se del v višini, določeni s finančnim
načrtom Agencije, izloči v rezerve Agencije, preostanek pa se
usmeri v proračun Republike Slovenije.

Tako so zaposleni z referati sodelovali na strokovnih posvetih,
konlerencah ter seminarjih v Sloveniji in v tujini in sicer na devetih
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ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA

USTNA POSLANSKA VPRAŠANJA, POSTAVLJENA NA
24. SEJI DRŽAVNEGA ZBORA

Ustno poslansko vprašanje Saša Pečeta
predsedniku Vlade Republike Slovenije
mag. Antonu Ropu, postavljeno na 24. seji
dne 24/3-2003:

mednarodne politike nekaj pomenijo, in tistih, ki pomenijo manj.
Jacques Dellores je ocenil, da bi bilo bolj smiselno, da bi Slovenija
bila v teh trenutkih tiho. Korakaš, evropski parlamentarec, je
celo glasoval proti vstopu Slovenije v EU ravno zaradi tega, ker
se je v odločilnih momentih postavila na stran Združenih držav
in ne Amerike.

"Ocenjujemo, da je slovenska politika pripravljena storiti prav vse
za ameriško prijaznost do nas Pred časom ste v slovenski vladi
podprli in pa avtorizirali tako imenovano vilniuško deklaracijo.
Deklaracijo, ki nas Slovence uvršča v države, ki spadajo v
napadalke Iraka z imenom: velika koalicija.

Gospod minister, predsednik vlade! Jaz vas pozivam, da
slovenska vlada vsaj tokrat pokaže dovolj načelnosti in ponosa,
da odstopi od te tako imenovane vilniuške izjave in s tem svetu
in kar je še pomembneje, naši javnosti pove, da smo za miroljubno
politiko in da nismo za vojaški poseg v Irak."

Vlada je sicer ob podpisu te deklaracije skušala zmanjšati pomen
te deklaracije, podpisa in pristopa Slovenije k tem državam. Vse
\ stranke, razen Nacionalne stranke in Stranke mladih so skušali
-) svoje globoko nestrinjanje prikazati tudi z vloženo interpelacijo
zoper vašega ministra za zunanje zadeve, gospoda Rupla Ampak
seveda interpelacija zaradi tega, ker ima opozicija samo osem
glasov v tem državnem zboru, ne more uspeti

Odgovor:
Sam sem, kot predsednik vlade, že večkrat komentiral, tako
vilniuško izjavo kot tudi stališče Vlade Republike Slovenije. Tako
ne vidim potrebe, da bi na dolgo ponavljal to. Vendarle pa velja
ponoviti, da je vilniuška izjava bila izjava zunanjih ministrov, da je
na vilniuško izjavo slovenska vlada sprejela svojo izjavo, ki je
celovita, ki v celoti zajema problematiko odnosa do iraške krize,
in da je slovenska vlada pristopila tudi k izjavi Evropske unije, ki
jo je Evropska unija sprejela 17. februarja, v kateri Evropska
unija celovito zavzema stališče do iraške krize in pa tudi do
vojne. Nekaj od tega je danes povedal, verjamem, tudi tukaj
gospod Pat Cox, s katerim sem tudi sam imel precej dolg razgovor
in moram reči, da sva se praktično o vseh stvareh, zlasti kar se
tiče skupne varnostne in zunanje politike Evropske unije v
bodoče, strinjala.

Hoteli smo prikazati naslednje dejstvo, da se Slovenija ne in se ne
more strinjati z napadom na Irak. Posebej to velja zaradi dveh
razlogov, Prvič, zaradi odnosa nas samih, politikov do Slovenk in
pa do Slovencev. Predvsem zaradi tega, kajti ocenjujemo, da
podpisi predstavnikov vlad ne smejo zadovoljevati zgolj določenih
orožarskih lobijev in ameriškega interesa v tej naši državi. In
drugič, zaradi tega, ker ocenjujemo, da si s tem Slovenija v tujini
uničuje ugled Ta naša država porablja milijarde slovenskih tolarjev
zato, da si ustvari neke vrste kredibilnosti v tujini, zaradi boljšega
gospodarskega povezovanja in podobnih stvari.

Slovenska vlada bo še naprej na stališču, ki ga je doslej sprejela.
Ta pa je, da se je in se bo vedno zavzemala za mirne rešitve kriz
v svetu, da se bo zavzemala za to, da ima organizacija Združenih
narodov in Varnostni svet tisto vlogo, ki ji gre, in da se znotraj
Varnostnega sveta sprejemajo ključne in najpomembnejše
odločitve.

S podpisom izjave pa ste nas po naši oceni vrgli tja, od koder se
bomo zelo težko izkopali. Tudi predsednik Evropskega parlamenta
je povedal, da bi Evropa morala biti enotna, kar se tiče križnih
žarišč in ne bi smele posamezne države zaradi tega ali onega
interesa pristopati k takim paktom in dajati zeleno luč. Veliko je bilo
besed s strani mednarodnih politikov. Tistih, ki na področju

8. julij 2003

101

poročevalec, št. 53

V zvezi z iraško vojno in napadom pa je slovenska vlada tudi že
jasno povedala in javno, da obžaluje, da je prišlo do napada na
Irak, in da bo storila vse, in sedaj tudi pripravlja, da bi se vključila
v vse tiste akcije na humanitarnem področju, za katere verjamemo,
da se jih je potrebno v bodoče lotiti.
Naj povem, da je tudi na zadnjem sestanku evropskega sveta v
Bruslju tekla diskusija zlasti o tem, da se Evropska unija organizira,
tako članice Evropske unije kot tudi kandidatke, in da stori vse
potrebno za to, da humanitarna pomoč steče in steče tudi vse
tisto, kar je potrebno kasneje za obnovo Iraka in pa pomoč
civilnemu prebivalstvu.
•
Naša stališča so jasna in ostajajo nespremenjena ter gredo v tej
smeri, o kateri sem govoril.

in verjetno ne drugih razlogov. Minister Rupel, ko je podpisal izjavo,
in s tem, ko je vlada dala žegenj na to izjavo, je potrebno povedati,
da preklica vilniuške deklaracije ni bilo v tej naši državi nikoli.
Ravno zaradi tega, da bi Slovenija sedaj, ko so se ljudje odločili,
da vstopijo v Evropsko unijo, to našo državo navzven pokazali,
kot nekaj, kar stoji močno, kar stoji na svojin načelih in ki se
zavzema za miroljubno politiko, bi bilo smiselno to narediti. Namesto
da bi Slovenija v okviru varnostnega sveta v inštitucijah Evropske
unije zagovarjala miroljubno politiko in pa politiko, ki je trda in
dostojanstvena. Ne, slovenska vlada igra dvojno igro. Škoda, ki
je bila na ta način storjena naši državi na mednarodnem področju,
je izjemna.
Zato še enkrat apeliram na vas ali pa vas tudi prosim, naj Slovenija,
slovenska vlada, kije podpisala to izjavo, od te izjave tudi odstopi

Zahteva za dopolnitev odgovora:

Dopolnitev odgovora:

Ocenjujem nasprotno, da mnenje slovenske vlade ni jasno, da je
mnenje slovenske vlade dvolično. Mnenje, kadar se pogovarjate
z Američani, je tako, da ustrezate njim. Kadar se pogovarjate z
domačo javnostjo, je mnenje drugačno. In to ni prav. V končni fazi
celoten svet nas obsoja, ker spadamo v tako imenovano vojno
koalicijo. Vlada Republike Slovenije ni bila niti enkrat pripravljena
javno demantirati izjave ameriških kongresnikov, vodij iz zunanjih
odborov in javnih glasnikov ameriške administracije. To je napaka,
ki jo očitamo slovenski vladi. In to napako je slovenski vladi malo
prej očital tudi predsednik evropskega parlamenta. Sicer z
diplomatskim jezikom, ampak povedal nam je, da ne moremo
igrati dvojne igre. Seveda pa Slovenijo uvrščajo vsi v eno izmed
držav, ki aktivno podpira vojno, in to zaradi, po naši oceni, osebnih

Najprej naj zelo jasno povem, da nikakor ne drži teza, da bi
kdorkoli obsojal Slovenijo v kateremkoli primeru. Jaz sem bil na
kar nekaj tovrstnih sestankih po svetu in moram povedati, da
nihče, nikdar, posebej, v nobenem takem kontekstu ni omenjal,
niti Slovenije ne omenja. Obratno. V minulih dneh so bili objavljeni
eksplicitni seznami tistih, ki sodelujejo v koaliciji pri napadu na
Irak, in tudi tistih, ki podpirajo koalicijo. Slovenije ni bilo na nobenem
od teh seznamov in je tudi ne bo. Jaz sem to večkrat že javno
povedal in javno še enkrat povem, da pa bo Slovenija sodelovala
v koaliciji tistih, ki bodo humanitarno pomagali civilnemu
prebivalstvu Iraka, ki bodo humanitarno pomagali pri odpravljanju
škode, ki bo tam povzročena.

Ustno poslansko vprašanje Bogomirja
Vnučca predsedniku Vlade Republike
Slovenije mag. Antonu Ropu, postavljeno
na 24. seji dne 24/3-2003:
"Včeraj smo na referendumu sprejeli zgodovinsko odločitev s
skoraj plebiscitarno odločitvijo za včlanitev v Evropsko unijo. To
je bil seveda rezultat vseh naporov tako članov vlade kot tudi
tukaj navzočih kolegic in kolegov. Kot je povedal predsednik
Evropskega parlamenta, smo dobili oziroma prevzeli vodilno vlogo
med tistimi državami, ki so imele referendum za vstop v Evropsko
unijo glede na procent "za". Seveda nam pa sedaj to ne sme biti
končni cilj, vstop v Evropsko unijo, ampak samo orodje, kako
doseči čim večjo gospodarsko rast in s tem povezano večjo
blaginjo državljanov in državljank
Zato vas seveda sprašujem: Kakšna je vaša vizija in kakšni bodo
naslednji ukrepi vlade, da bo Slovenija dosegla čim večjo
gospodarsko rast in s tem povezano tudi blaginjo prebivalcev
Slovenije?
Kajti, državljanke in državljani upravičeno pričakujejo, da se bodo
z večjo gospodarsko rastjo povečale tudi plače, posledično s
tem tudi pokojnine, da se bo inflacija zmanjšala in da se bo
brezposelnost najmanj prepolovila.
Po drugi strani pa aktivno delovno prebivalstvo, ki mora nositi vse
težave in vso težo reform, ki jih že sprejemamo in jih bomo še
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sprejeli ob vključitvi v evropske integracije, upravičeno pričakuje,
da se bo izboljšal njihov gmotni položaj.
Po drugi strani na to kažejo tudi demografski negativni kazalci
Zato se poraja tudi vprašanje: Kako povezati prednosti, ki jih
prinaša Evropska unija, tudi s tem, da se obrnejo negativni
demografski kazalci?
Treba je tudi paziti na razne pasti, ki se pojavljajo ob polnopravnem
članstvu. Na primer, bili smo zelo uspešni na kmetijskem področju,
vendar se skoraj 60 procentov kmetij v Sloveniji ne morejo same
preživljati, zato potrebujejo subvencije. Država se tukaj ne sme
ujeti v takšno ali drugačno kmetijsko politiko, katere ujetnica bi
bila, saj kmetijstvo prinaša v bruto domači proizvod toliko, kot
recimo novomeški Revoz."
Odgovor:
Kaj mora torej Slovenija storiti pred polnim vstopom v Evropsko
unijo, kako se mora prilagoditi, kaj vse mora storiti, da bomo ob
vstopu v Evropsko unijo konkurenčni, da bomo lahko seveda
uspešno nadaljevali z gospodarskim razvojem, da bomo lahko
zmanjšali stopnjo brezposelnosti, da bomo na koncu vsi skupaj
uspešni in seveda, da bo na koncu življenjski standard slovenskih
državljank in državljanov višji in da bodo vsi od tega kaj imeli?
Gre seveda za zelo kompleksno vprašanje. Nedvomno je en del
nalog, ki se tiče vstopanja v Evropsko unijo, povezan s tistimi
vprašanji, ki so na področju standardizacije normativnega dela
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sistema slovenske zakonodaje. Govorim seveda o številnih
zakonih, ki jih bo treba do vstopa v Evropsko unijo še prilagoditi,
še pripraviti in sprejeti tudi v državnem zboru. Samo na področju
finančnega sistema gre za 15 zakonov, na primer, na področju
gospodarstva za 7 in tako naprej; za cel kup zakonov, ki jih
imamo v programu in jih bo vlada pripravila v ustreznem roku, da
jih boste lahko v državnem zboru sprejeli.

Skratka, nalog je veliko, so obsežne, so kompleksne. Mi se
zavedamo, da je to, kar je bilo včeraj sprejeto, velika odgovornost,
ki je pred nami, in mi smo pripravljeni, da jo v naslednjih mesecih
v največji možni meri izpeljemo in izvedemo.

Še bistveno bolj pomembno področje je tisto področje, ki se tiče
prilagoditve gospodarskega sistema, prilagoditve gospodarstva
tako na makroekonomskem področju kot na mikroekonomskem
področju. Z vstopanjem v Evropsko unijo prehajamo na nove
pogoje gospodarjenja, pogoje gospodarjenja, za katere je bistvena
značilnost nižja inflacijska stopnja in pa seveda vstop v tako
imenovani IRM 2; na nove pogoje določanja menjalnega tečaja, ki
je praktično fiksen, zato je v teh pogojih seveda popolnoma jasno,
v pogojih preddeterminiranega vstopa v Evropsko unijo, da je
treba inflacijo znižati. Iz tega naslova je seveda protiinflacijska
politika ena od tistih ključnih politik, ki mora skupaj s tečajno in
monetarno politiko Banke Slovenije v naslednjih mesecih zagotoviti
primerljiv nivo slovenske inflacije in sočasno seveda ustrezno
prilagoditev gospodarskega sistema in posameznih podjetij. V
temkontekstu je slovenska vlada v minulih tednih precej posegala
na davčno področje, znižala trošarine, tako da so se le-te znižale
z nivoja za bencin na 64 odstotkov povprečja Evropske unije na
56 in pri dizlu s 64 odstotkov na 60 odstotkov. Na ta način smo
preprečili, da bi neugodne mednarodne politične razmere in
gospodarska situacija negativno vplivala na inflacijsko stopnjo.
Seveda pa iz tega naslova beležimo izpade javnofinančnih
prihodkov. Znesek na letnem nivoju je približno 18 milijard. Iz tega
naslova je seveda naša obveznost, je naša naloga, da storimo
ustrezna varčevanja in prihranke pri proračunu in ta projekt že
teče v okviru ministrstva za finance.

Tudi določeni zaščitni mehanizmi v zakonih so tisti, ki bodo tudi
pripomogli k temu, da bo naša gospodarska rast in seveda blaginja
državljanov, čim večja. Vendar pa nekateri zakoni, ki smo jih že
sprejeli oziroma so na poti v parlament, ne govorijo v to smer. Kot
recimo, govorili smo že o zakonu o dohodnini, ki smo ga že
obdelali - pa se ne bi sedaj ponavljal.

Zahteva za dopolnitev odgovora:

Po drugi strani pa me zanima tudi, kako je vlada oziroma so
vladne službe pripravljene, da izkoristijo vse inštitute in druge
institucije evropske skupnosti. Recimo, sedaj v predpristopnih
zadevah je bil to program PHARE: Ali smo v zadostni meri izkoristili
ta sredstva? Osebno vem, da nekje so jih zelo, na nekaterih
področjih pa skoraj nič.
Zanima me, kaj bo sedaj, ko bomo člani: Ali smo usposobljeni, da
bomo znali iz strukturnih skladov pridobiti sredstva in tudi na ta
način - ne samo z zakonodajo - tudi z našo sposobnostjo na teh
področjih pridobiti dodatne vire, s katerimi bomo okrepili naše
gospodarstvo in s tem povezano tudi blaginjo državljanov?
Dopolnitev odgovora:
Odprli ste še eno vprašanje, ki je nedvomno izjemo pomembno,
ki se tiče strukturne politike in uporabo strukturnih skladov.
Absolutno se z vami strinjam. Učinkovitost uporabe strukturnih
skladov je pravzaprav ena od naših temeljnih obvez, neto finančna
pozicija Slovenije ob vstopu v Evropsko unijo je približno 0,3%
bruto domačega proizvoda, tako da se pravzaprav neto finančna
pozicija s tem, ko vstopamo v Evropsko unijo, ne izboljšuje, nič
se pa tudi ne slabša. To pomeni, da če od Evropske unije želimo
dobiti tisto nazaj, kar bomo morali vložiti v Evropsko unijo, moramo
v polni meri in v maksimalni meri črpati sredstva nazaj, tako kot
so predvidena s finančnim paketom. Zavedajoč se tega, v okviru
vlade tečejo priprave. Kot veste, imamo v okviru vlade tudi novo
ministrico za regionalni razvoj. Naloga ministrice je popolnoma
jasna: da pripravi ustrezne programe, ustrezne projekte, ki bodo
omogočali, da bomo ta sredstva v polni meri črpali. V okviru
ministrstva za kmetijstvo tečejo intenzivne priprave Tudi javne
diskusije o tem tečejo, pa tudi v okviru agencije za trg kmetijskih
izdelkov. Vlada je sprejela tudi ustrezne sklepe, kar se tiče
koordinacije evropskih zadev, prek katerih smo zelo jasno
opredelili naloge - tako ministrstva za zunanje zadeve kot tudi
službe za evropske zadeve, v zvezi z načinom funkcioniranja in
vodenjem politike do Evropske unije, zlasti na področju strukturnih
skladov.

Naslednje področje, ki je izjemno pomembno in se tiče inflacije, je
seveda indeksacija tako na področju obresti, plač in povezano s
tem tudi socialnih transferov. Upam da bomo v zvezi s tem, zlasti
s socialnimi partnerji, uspeli sprejeti ustrezne dogovore tako v
okviru dogovorov o socialnem sporazumu, ki gredo precej h
koncu, in tudi dogovore o politiki plač v javnem sektorju za letošnje
in naslednje leto.
Naslednje področje, ki je izjemno pomembno in zahteva pozornost
vlade, so seveda strukturni problemi, s katerim se še sooča
slovensko gospodarstvo. Gre za prestrukturiranje finančnega
sektorja, kar je povezano s privatizacijo bank in s
prestrukturiranjem zavarovalništva. Kot veste, smo uspeli pri
zavarovalnicah in to nam odpira vrata takoj potem, ko bo vlada
izdala odločbe o ugotavljanju tako imenovanega družbenega
kapitala, da pristopimo k reorganizaciji zavarovalništva,
predvidoma se bo to zgodilo že v tem tednu
Iz tega naslova je še ena pomembna naloga, o kateri bi lahko na
veliko in široko razlagali in govorili o tako imenovani "drugi finančni
steber", in vse tisto, kar se tiče koncentracije na področju
bančništva in koncentracije na področju zavarovalništva.

Tako verjamem, da bomo tudi v okviru administrativne priprave,
o kateri sem govoril, maksimalno usposobili slovenske službe,
slovenske strokovnjake, agencije in ministrstva tako da bomo ta
sredstva tudi v celoti črtali.

Seveda imamo naloge, ki so zelo pomembne na področju
liberalizacije in demonopolizacije nemenjalnega sektorja, in ena
od nalog, ki se jih je lotila tudi Evropska unija v teh dneh, je
fleksibilnost trga delovne sile. Potem gre še za cel sklop nalog, ki
se tičejo pristopa in vključevanja Slovenije v proces odločanja v
okviru evropske konvencije: oblikovanje bodoče evropske ustave,
Ustrezne vloge Slovenije pri tem, uveljavljanje naših ciljev in želja
in seveda tudi siceršnjega uveljavljanja Slovenije In še
administrativno prilagajanje je eno od tistih področij, ki je izjemno
Pomembno
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Pravzaprav pa tudi ne bo alternativ za ministrstva. Proračun za
2004 - dopolnjen, ki ga bo treba pripraviti, bo evropski proračun in
ministrstva ne bodo imela sredstva, če ne bodo koristila evropska
sredstva, ker ne bo drugega substituta. Niti to ne bodo dodatna
sredstva, ampak bodo pravzaprav izvorna sredstva ministrstev
Tako verjamem, da bomo pripravljeni, da bomo v polni meri to tudi
izkoristili.
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Odgovor:

Ustno poslansko vprašanje Marie Pozsonec
ministru za promet g. Jakobu Presečniku,
postavljeno na 24. seji dne 24/3-2003:

Lahko jasno povem, da peti koridor ostane v prioriteti pri izgradnji
prometne infrastrukture skozi Republiko Slovenijo.

"Ministra za promet prosim, naj pojasni, ali je potek trase petega
koridorja od Barcelone do Kijeva še vedno predviden prek naše
države. Namreč, po zaprtem srečanju je madžarski minister za
promet povedal, da Madžarska ne bo gradila avtoceste do
Slovenije, temveč do Hrvaške, kar pa pravzaprav niti ni čudno,
glede na to, da se gradnja avtoceste v Prekmurju tako dolgo
vleče. To izjavo sem tudi sama slišala na televiziji. Ta izjava sicer
ni posebno prizadela nikogar od odgovornih, posledično pa jo
bomo čutili ne samo v Prekmurju, temveč bo vplivala na celotno
slovensko državo.

Seveda ima peti koridor na celotni relaciji od Barcelone do Kijeva
tudi stranske veje oziroma druge veje, ne samo osnovni koridor,
in ena od teh vej gre tudi preko Republike Hrvaške. Madžarska
bo gradila avtocesto, torej cesto, tako proti Republiki Hrvaški zaenkrat prvo fazo, kot polovično avtocesto proti Republiki
Sloveniji oziroma proti mejnemu prehodu Pince. V Sloveniji smo
intenzivirali vse postopke, ki so potrebni do samega pričetka
izgradnje, zato da bomo poskušali ta rok, ko bo Madžarska
zgradila ta odsek do Pinc, Tako bomo tudi prioritetno v Sloveniji
gradili odsek od Lendave do Pinc in na ta način omogočili tudi ta
prehod meje v samih Pincah. Sicer pa Slovenija največ sredstev
v tem trenutku izdvaja za izgradnjo petega koridorja. Res, da
trenutno največ na dveh najtežjih odsekih v Republiki Sloveniji, to
sta Trojane in Črni Kal, seveda pa Prekmurje pri tem nikakor ni
izvzeto niti v trenutni gradnji niti v resoluciji, ki jo na ministrstvu in
v sodelovanju z ostalimi resorji v vladi tudi pripravljamo in ki bo
posredovana predvidoma v juniju v državni zbor. Torej, v tej
resoluciji bodo točno predvideni tudi roki in cene za izgradnjo
posameznih avtocestnih odsekov v Prekmurju

Zato vas prosim, gospod minister, da slovenski javnosti poveste,
kakšna je usoda avtoceste v Prekmurju."

Odgovor:

Ustno poslansko vprašanje Marie Pozsonec
ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano mag. Francu Butu, postavljeno na
24. seji dne 24/3-2003:

Stvar zahteva nekoliko obrazložitve. Evropski pravni red na
področju skupnih tržnih ureditev je vezan na regulative, torej na
tisti del pravnega reda, ki ga po vstopu v Evropsko unijo Slovenija
nima več, ampak uveljavlja skupnega. Tam jasno piše, da njivska
površina, kije upravičena do subvencije, to se pravi poljščine, ki
so upravičene do subvencij, ne sme biti manjša, oziroma, da je
najmanjša možna njivska površina, za katero se lahko države
odločijo 0,30 arov. Oziroma drugače povedano: vsakdo v prostoru
Evropske unije ima pravico na osnovi evropske regulative, da za
vse površine v enem zaokroženem kosu, posejane s poljščinami,
večje od 0,3 ha, to se pravi 30 arov, lahko za njih uveljavlja
subvencije.

"Ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opozarjam na
posledice uredbe o ureditvi trga z žiti, na podlagi katere je
pridelovalec upravičen do neposrednega plačila, če posamezno
poljščino prideluje na strnjeni površini po njivi, ki znaša vsaj 0,2
ha, razen pri oljnih bučah.
V upravni enoti Lendava je število vseh parcelnih delov 108 316.
Od tega vseh parcel kmetijskih zemljišč 99 552, vseh parcel,
manjših od 0,2 hektarja pa je 72 186, kar znaša 72,5%. Torej je
tudi samo toliko subvencij.

Torej, mi lahko v Sloveniji sanjamo, da bi mi imeli 1 ha ali 2 ha, to
je čisto brez smisla zaradi tega, ker je to možno storiti, če se 25
držav odloči spremeniti regulativo. To se pa zagotovo ne bo
zgodilo, vsaj dolgo še ne. Torej, meje od 0,3 ha ne moremo dvigovati
navzgor kot spodnjo mejo. To je regulativa. Mi smo se odločili, da
smo z njo že zdaj usklajeni. Obstaja pa še priporočilo. To je eden
od treh, to se pravi najnižji pravni del, najnižje obvezno pravno
čtivo, če tako rečem, kjer pa piše, da se hkrati priporoča, da
države uveljavljajo tudi možnost, da je parcela velika najmanj 0,1
ha, se pravi 10 arov, posejana s poljščino, in že je upravičena do
subvencije za poljščino. Pri nas je to veljalo do letos, sam sem
predlagal enako letos. Letos je pač na osnovi znanih pogajanj
znotraj vlade, predvsem z ministrstvom za finance, ki je zahtevalo
bistveno višjo spodnjo mejo, celo nad 30 arov, ki je zagotovljena
vsem v Evropski uniji, na koncu je bil kompromis 20 arov. To se
pravi, z lanskih 10 arov smo šli na 20 arov. Torej, vsi tisti, ki imajo
eno zaokroženo posejano površino s poljščino, manjšo od 20
arov, tudi če imajo deset kosov - prerazdrobljenih posestev v

V upravni enoti Murska Sobota je število vseh parcelnih delov
253 170, od tega vseh parcel kmetijskih zemljišč je 240 962, vseh
parcel, manjših od 0,2 hektarja, pa je 148 692, kar znaša 61%.
Številke so povzete po katastrskih podatkih
Menim, da ni korektno do naših kmetov, ki posedujejo 5,10 ali tudi
več hektarjev kmetijskih zemljišč, a razdrobljena na številne kose,
ki pa so manjši od 0,2 hektarja, in ki po letošnji uredbi niso več
upravičeni do neposrednih plačil na površino. In še manj korektno
je do tistih kmetov, ki imajo manjšo njivo od 20 arov -10,15 arov
koruze je za naše razmere že lepa njiva. In pri tem nesorazmerju
cen izdelkov ravno te kmetije najbolj potrebujejo subvencije, ki
ste jim jih z novo uredbo letos vzeli
Torej predlagam, da uredba ostane takšna, kot je bila lani Torej:
za njivo od 0,1 hektarja itd. - upravičeni do subvencije."
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Prekmurju, to nesporno je res, okoli Lendave posebej, ne bodo
upravičeni do subvencije za nobeno od teh desetih parcel, tudi če
je vsaka 19 arov velika, tudi če je to skupno na primer skoraj do
2 ha. Takšna je ta nova uredba, to je kompromis. Osebno sem
menil, da bi morali stati na 10 arih, pri katerih je bilo rečeno, da
smo prihranili 300 milijonov.

Zahteva za dopolnitev odgovora:
To pomeni, da v upravni enoti Lendava odpade 72 procentov
subvencij, v Murski Soboti pa odpade 61 procentov subvencij.
Potem še povejte, kako bodo ti kmetje preživeli. Namreč, morate
vedeti, da je ta mala zemlja omogočila, da nismo šli beračiti na
cesto. Brez tega bi beračili, tudi takrat, ko polkmetje, ki dobijo 50,
60 tisoč tolarjev plače, potem iz tega nekako zakrpajo družinski
proračun.
t

Vem, da bodo tukaj problemi v Prekmurju, ker komasacija založba
zemljišč - ni narejena v tem delu okoli Lendave. Ne vem, kako
bomo to reševali. Res je, da smo v Sloveniji na ta način pravzaprav
odvzeli pravico do subvencij za približno 14.000 ha, približno
polovica tega je v Prekmurju. Problem pa to nesporno je.

Dopolnitev odgovora:
V Sloveniji bomo letos razpisali 23 milijard različnih subvencij, od
česar jih bo dve tretjini plačanih letos, eno tretjino prihodnje leto za leto 2003. Uvedli smo 8 novih subvencij, ki jih doslej nismo
imeli, vse so na višini 75 odstotkov, ker je to leto tako imenovano
referenčno leto, na katerega se ocenjujejo dovoljene višine za
naslednja leta. In znotraj tega je prišlo do tega kompromisa, za
katerega osebno menim, da morda res ni najboljši, je pa dejstvo.
In to pomeni: vsakdo, ki ima manj od 20 arov na enem kosu
posejanih kultur, ki so upravičene do subvencij, te subvencije ne
more uveljaviti. Še enkrat poudarjam, da je to rezultat javnosti
znanih diskusij in da bo to povzročilo težave, sem pa opozarjal
tudi na vladi, ampak dogovor na koncu, ki je bil dosežen, je bil
takšen.

Še enkrat pa poudarjam, evropski pravni red daje pravico vsem
nad 30 arov, ne glede na to, ali so kmetje, polkmetje, ljubiteljski
kmetje Pogoj je, da zemljo obdelajo s kulturo, ki je upravičena do
subvencije, in priporočilo, da je vsakdo, ki ima nad 10 arov, do
tega opravičen. Ni pa to obveza, obveza je nad 30 arov. V Sloveniji
smo se pač kot kompromis, iz znanih razlogov, javnosti poznanih,
odločili za 20 arov.
Ne skrivam, da dokler ne bo zložb zemljišč, bo to v določenih
delih Slovenije predstavljalo problem, predvsem v delu Prekmurja,
v delu Koroške in v Beli krajini na primer, ali pa bi predstavljalo na
Ribniškem, kjer sam živim, kjer pa pravzaprav nihče več ne seje
poljščin, ki bi bile upravičene do subvencij. Poudarjam pa, da pri
travinju seveda ta spodnja meja ne velja. Velja pa en hektar, kot je
veljalo že doslej, ne glede na to, ali je ta hektar in več v enem,
desetih ali manj, ali večjem številu kosov.

To seveda pomeni, da je potreba po tem, da se naredi zaokrožitev
posesti, ker, če smo zelo iskreni, roko na srce, 20 arske njive
nas pa res ne morejo nikamor pripeljati na dolgi rok, in da bo to
treba zaokrožiti in imeti namesto 10 parcel na primer 3 ali 4, če že
ne samo eno, to je pa tudi res

informirana. Ključ do demokratizacije države je demokratizacija
medijev. To pa je vlada prek svojih strank preprečila že takrat, ko
je zavrnila predlog o ustanovitvi sklada za pluralizacijo medijev."

Ustno poslansko vprašanje Franceta
Cukjatia ministru za zdravje dr. Dušanu
Kebru, postavljeno na 24. seji dne 24/32003:

Odgovor:

"Vprašanje sem že pisno posredoval ministru za zdravje, in sicer
kako bo zagotovil nemoteno dežurno službo in enak obseg
ambulantnega dela, če večina zdravnikov ne bo pripravljena delati
več, kot od njih zahteva zakon? Zaradi očitnega bojkota
zdravnikov, ki ga minister doživlja na regijskih sestankih, pa bi se
vprašanje moralo glasiti: Kako boste izvedli reorganizacijo
zdravstva, če ste v dveh letih zaigrali vse zaupanje zdravnikov?
Kako, tudi v primeru, če bi bila reforma eventualno dobra
zastavljena

Zdravniki v tej državi sodelujejo in izvajajo naprej dežurno službo
tako kot doslej. In naj omenim, da zakon ni predvidel pisnega
soglasja. Soglasje velja v vsakem primeru takoj, ko zdravnik to
opravlja. In zdravniki so to soglasje na ta način prikazali.
Tudi če bi zdravniki odklonili neprekinjeno delo 32 ur, navsezadnje
jim je zakon ravno to dopustil, da delajo neprekinjeno samo 16 ur;
velikokrat smo razložili, s tem ne bi prav nič padla storilnost in se
ne bi zmanjšalo število ambulant, ne bi se zmanjšala količina dela
v dopoldanskem času, ampak dežurstvo bi morali opravljati
razdeljeno dva krat po 8 ur, s čimer se velika večina zdravnikov
ne želi soočiti, in se jim tudi ni treba.

Glede na to, da so zadnje čase medijska poročila o vaši dejavnosti
nekritična in oblikovana po znanem režimskem vzorcu, po katerem
se navedbe dejstev prepletajo z režimsko všečnim komentarjem
tako, da so bralcem dosegljiva le enostransko prežvečena
poročila, pa bi se vprašanje moralo glasiti: Kako ste v medijih
uspeli doseči tako servilne komentarje? Ste morali sami
posredovati ali pa imajo uredniške politike največjih slovenskih
medijev še vedno vgrajeno samokontrolo, ki določeni politični
opciji zagotavlja všečno oblikovanje javnega mnenja, na kar v
svoji prvi zahtevi opozarjajo slovenski razumniki. Brez nadzora
vlade ni demokracije; nadzora, ki ga izvaja javnost. Javnost pa
lahko objektivno presoja vladno početje le takrat, ko je objektivno
8. julij 2003

Kot minister za zdravje obiskujem Slovenijo zato, da bi se
izpostavil kritikam in argumentom, ki utemeljujejo te kritike. Tisti,
ki so prisotni, teh kritih ne izražajo. Tisti, ki bi morda želeli izraziti
te kritike, niso prisotni na sestankih Mislim, da bom razumel - in
to ne javno, ampak kot nezaupnico zdravnikov takrat, ko mi bo z
argumenti dokazano; na katere ne bo ustreznih odgovorov, da
ministrstvo za zdravje in sam osebno delamo nekaj, kar je v
nasprotju z interesi slovenskega zdravstva. To je moj odgovor na
to, kdaj menim, da bom doživel tisto nezaupnico, ki bi jo morda
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zaslužil. Kdor se ne želi soočiti takrat, ko pripotujem do njega, da
bi mi pred drugimi kolegi povedal razloge, zakaj mi ne zaupa,
menim, da se preprosto boji, da bi soočil svoje mnenje z mojim

bodo zdravniki, kot se je počenjalo do sedaj, pretežno javno
razpravljali o svojem nezadovoljstvu s svojimi dohodki, in prek
tega nezadovoljstva terjali nezaupnico ministra, toliko časa, se
najbrže tudi temu ministru ni bati, da bi lahko argumentiral svoje
početje.

Glede medijev: seveda, ni in je treba nasloviti na medije. Eno bom
rekel, res samo vprašanje, ali pa samo samospraševanje ministra,
ali pa morda medijev v primeru zdravstva, in mirno lahko povem,
da so neusmiljeni tudi z ministrstvom za zdravje, kadar mu imajo
kaj očitati. Ampak, ali ni morda se vprašati, da pa morda bi prisluhnili
javnosti in javnemu mnenju in državljanom, ki pa morda ne delijo
ali pa vsaj ne delijo v vsakem trenutku mnenja zdravnikov. Dokler

Pred nami pa so seveda zelo zahtevne stvari tudi reforma. Ko
prestavljam reformo po državi v tej obliki, kot je ta čas že
predstavljena, in upam, da jo bom imel v kratkem možnost
predstaviti tudi v parlamentarni razpravi, v tem pa do sedaj
doživljam prevladujoče zaupanje.

Enako lahko ugotovim, da ta ista zbornica, ki ima samo naziv
zbornica, ni vpisana v register društev, tudi daje mnenja o
ustreznosti prostorov za opravljanje fizioterapevtske dejavnosti.
To je seveda velik problem in me dejansko zanima: Na kakšen
način mislite to razrešiti? Ker takrat, ko smo obravnavali pričujočo
novelo, je bilo nekako v zraku tudi vprašanje oziroma dilema, ali
je smotrno, da se pride do enega splošnega zakona o zborniški
dejavnosti."

Ustno poslansko vprašanje Silve Črnugelj
ministru za zdravje dr. Dušanu Kebru,
postavljeno na 24. seji dne 24/3-2003:
"Kako nameravate razrešiti nastalo situacijo glede uresničevanja
novele zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
zdravstveni dejavnosti, ki je bila sprejeta 23.5.2001, in ki je
omogočila kandidaturo za pridobitev javnih pooblastil, tako
strokovnim združenjem kot tudi zbornicam, ob dejstvu, da do
sedaj ni bilo podeljeno nobeno pooblastilo, ker je tudi s strani
zbornic sprožen ustavni spor na ustavnem sodišču? Kako
namerava ministrstvo preprečiti sedanjo zmedo in kršitve na tem
področju?

Odgovor:
Če najprej odgovorim na zadnje. Jaz osebno, in najbrž, da nisem
edini, si zelo želi zakonov o zbornicah. Mislim pa, da so številni v
tej državi, v tej dvorani, ki razumejo razloge, zakaj bomo težko
prišli do tega zakona. Vendar pa je primer, ki ste ga opisali v zvezi
s fizioterapevti, prav eden od tipičnih primerov, zakaj smo se
odločili, da bomo ta zakon spremenili. Namreč, da smo imeli
društva, ki so delovala dobesedno po 100 let in imela vključene
vse pripadnike svojega poklica, pa kljub vsemu je dosedanja
zakonodaja zahtevala zbornico, na novo rekrutacijo članov in na
novo pooblastila zgolj zbornici, zaradi česar je prišlo do nekaj
popolnoma jasnih antagonizmov oziroma konfliktov znotraj istih
strok. Da bi to presegli, smo izenačili možnosti tako društev kot
zbornic, da ob enakih pogojih, ki jih je zapisal zakon, dobijo državna
pooblastila. Javna pooblastila. Med drugim, seveda, tudi 50
procentno članstvo vsega poklica in tako naprej Res pa je, da
sta prav zbornica fizioterapevtov in zbornica laboratorijske medicine sprožili postopek pred ustavnim sodiščem in ustavno sodišče
je zadržalo izvajanje tega člena do svoje končne odločitve Na
žalost, lahko rečem ali pa tudi ne na žalost; na žalost zato, ker
ustavno sodišče še ni dokončno odločalo in dolžni smo počakati
na dokončno odločitev ustavnega sodišča. Vendar naj pa le rečem,
da pa v vmesnem obdobju nihče, tudi če si je dal ime zbornica, ne
more izvajati nekaj in ga tudi ni potrebno vprašati za mnenje, če
nima javnih pooblastil. Tako, da o posameznih konkretnih primerih
obstoječe prakse, bi bil rad oziroma smo deloma že bili obveščeni,
ker mislim, da imamo v rokah neke možnosti, da ukrepamo, ali da
vsaj pomirimo tista nasprotovanja, ki sedaj nastajajo. Zato, ker
društvo in zbornica, seveda oba.brez pooblastil, prihajata do
različnih mnenj

Da bom bolj nazom^, bom en konkreten primer predstavila, in
sicer, primer s področja fizioterapije. Dovolite mi, da konkretno
navedem in povem vsem, da v Sloveniji imamo Društvo
fizioterapevtov Slovenije, ki danes šteje okoli 990, skoraj 1000
članov, in je vključeno tudi v katedro za fizioterapijo Visoke šole
za zdravstvo Univerze v Ljubljani. To društvo je tudi polnopravni
član svetovne organizacije fizioterapevtov in polnopravni član
Evropske organizacije fizioterapevtov. Na drugi strani obstaja
tudi Zbornica fizioterapevtov Slovenije, ki šteje nekaj manj kot
100 članov, pa vendar ima prevladujoče mnenje ali celo edino
mnenje pri odločitvah v zvezi s fizioterapevtsko stroko na različnih
nivojih.
In tukaj prihaja do velikih zlorab, ki so verjetno vam tudi znane
Tako recimo član, izpraševalec zbornice fizioterapevtov na
strokovnem izpitu pogojuje pridobitev strokovnega izpita s
članstvom v zbornici, ki se seveda plačuje, kar je seveda
nedopustno Prav tako je seveda nedopustno, da Zbornica
fizioterapevtov Slovenije izdaja negativno mnenje za pridobitev
slovenskega državljanstva za nekatere zelo ugledne člane
Recimo, imamo konkreten primer nemškega državljana, ki je
zahteval slovensko državljanstvo in je končal tudi našo
visokošolsko ustanovo in ima pozitivno mnenje društva, pa vendar
je zbornica dala negativno mnenje, kljub temu da nima nikakršnih
pooblastil za to področje.
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zdrava in pitna, medtem ko smernice, ki jih imenujemo
previdnostni ukrep in smo jih potrdili tudi v naši regulativi, so
mnogo strožje in celo kljub strožjim smernicam prav pri atrazinu
to mejo presegamo praviloma nekako za nekaj 10%. Znani primer
iz zadnjih tednov, voda Ljubljani, v določenem področju Ljubljane
v povprečju presega količino atrazina za 50%. Danes mi zmanjkuje
časa, vendar bomo jutri natančno pojasnili, kaj to pomeni.

Ustno poslansko vprašanje Sonje Areh
Lavrič ministru za zdravje dr. Dušanu Kebru
in ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano mag. Francu Butu, postavljeno na
24. seji dne 24/3-2003:

Naj še tudi omenim, da ni znano praktično za nobeno od substanc,
ki so sicer vsak dan - in je prav, da so vsak dan med nami, ker je
prav, da izginejo iz naše hrane, ampak za nobeno, niti za PCB,
torej polikloriranimi bitenili - afera izpred 15 let -, ta čas svet še ne
pozna njegove prave kronične nevarnosti. Enako ne poznamo
pravih kroničnih nevarnosti številnih substanc in ta hip po oceni
strokovnjakov na račun kemičnih polutantov - pa ne samo vode,
naj omenim celotno hrano - umre manj kot ena oseba - oprostite,
da rečem ta krut rezultat - na milijon ljudi zaradi nezdrave hrane;
kar pa pomeni premastne, prekalorične in vse tisto, kar vidimo
kot rezultat nečesa, čemur rečemo "junk food". Tukaj pa umre
3.000 ljudi na 1 milijon na leto. In vednar se cel svet - danes mi
zmanjkuje časa, da bi pojasnil, zakaj se cel svet ukvarja z varno
hrano, ne ukvarja se pa z nezdravo hrano.

"Vprašanje je povezano z mojim že zastavljenim poslanskim
vprašanjem 24. 2. 2003 na 23. redni seji državnega zbora.
Naj citiram del odgovora, ki mi ga je gospod minister Kopač podal
na omenjeno vprašanje. Citiram: "Da bodo samo države, ki bodo
imele zdravo pitno vodo, lahko rekle zase, da so države
blagostanja. Sistem varovanja in skrbi za pitno vodo v Sloveniji
funkcionira dobro" Z ugotovijo gospoda ministra Kopača se v
osnovni strinjam. Nikakor pa se ne strinjam z njegovim mnenjem,
da vse dobro funkcionira. Delim namreč mnenja strokovnjakov s
področja ohranjanja pitne vode, ki so prek svojih študij, ki so tudi
mednarodno priznane, prišli do ugotovitev, da je voda v Sloveniji
onesnažena do te mere, da že z obstoječim stanjem ogroža
zdravstveno stanje uporabnikov

Naj na koncu rečem: v Sloveniji so dovoljeni samo tisti pesticidi, ki
jih dovoljuje Evropska unija, količinsko jih je pa seveda bistveno
manj. Na trgu jih imamo koli 400, atrazin je celo mnogo bolj
prepovedan kot v številnih državah Evropske unije, ker je
prepovedana uporaba. Gre pa za substanco, ki se počasi odplavlja,
in bomo rabili še deset let, da bo ponekod padla pod meje, ki jih
predpisujemo.

Sprašujem vas: Kako je mogoče, da pristojni ministri, ki vam je
zaupana skrb za zdravje državljanov, javnosti ne obveščate o
točnih podatkih, o količini nedovoljenih zdravju škodljivih snovi v
pitni vodi?
Nesprejemljivo se mi zdi, da kriteriji o neoporečnosti postavljajo
proizvajalci v svojih deklaracijah o vsebnosti in dovoljenih meja
zdravju škodljivih snovi. Prav tako ocenjujem, da je nesmiselno,
da oporečnost vode ugotavljajo agronomi, ne pa biološka in
zdravstvena stroka. Strinjam se z ugotovitvami biologov in
raziskovalcev ter vas pozivam, da spremenite kriterije, ki bodo
odražali in zagotavljali v prvi vrsti zdravju neškodljivo vodo.

Vprašanje, kaj storiti v tem času je - ne moremo reagirati na ta
način kot pri kloramfenikolu in pri mleku, mi atrazin v količini, kot
je danes ponekod, jemljemo kot znak, da so potrebni ukrepi
Vlada je lani ponovno naložila z uredbo trem ministrstvom, da
pripravijo ustrezne ukrepe in ministrstva bodo tudi naprej ukrepala.

Na koncu bi še dodala in seznanila, da pitna voda v Republiki
Sloveniji zagotavlja javno dobrino, do katere je upravičen vsak
sleherni državljan, kar nam tudi zagotavlja ustava Republike
Slovenije. Še enkrat opozarjam, da je država tista, ki mora
zagotavljati državljanom vir zdrave pitne vode kakor tudi hrane."

Dovolite, da rečem, če zelo na kratko povem, ker številke bodo
jutri na voljo. Lahko zatrdim, da je danes v zadnjih petih letih
polovica manj državljanov ogrožena pred tako imenovano
onesnaženo vodo, kot pa, recimo, leta 1998 in da se to šteje v
100.000 državljanov. To pomeni, ta država je tudi na področju
zagotavljanja varne vode naredila veliko Varna voda je v trendu
vedno boljša. Razlogi, zakaj ponekod ni dobra, zlasti pri majhnih
virih, pri tistih virih, ki so odvisni od posameznikov, ki se ne adaptirajo
in tako naprej, pa bo treba še marsikaj storiti.

Odgovor ministra za zdravje dr. Dušana
Kebra:
Naj na začetku rečem, da je zdrava voda, tako kot čist zrak, cilj,
ki ga ni mogoče doseči naenkrat, ampak si ga zastavljamo kot
nek cilj Navsezadnje je bilo veliko povedanega tudi v
mednarodnem okolju in dosti tudi o izogibanju problema, ki ga
predstavlja zrak.

Odgovor ministra za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano mag. Franca Buta:
V Sloveniji se lahko uporabljajo samo tista fitosanitarna sredstva,
ki so registrirana, torej niti eno sredstvo, ki ni registrirano, ne
more biti v uporabi, seveda mora biti ustrezno označeno in
podobno.

Če se vrnem k vodi, je treba povedati nekaj, da skušamo
nadzorovati in da se stanje tako biološkega kot kemično
onesnažene vode iz leta v leto izboljšuje. Mi bomo jutri na posebni
tiskovni konferenci, skupaj z ministrstvom za kmetijstvo in za
okolje, predstavili, da ta država lahko pokaže trende, ki na ravni
trenda pokazuje bistveno izboljšanje tako na področju onesnaženja
vode z biološkimi agensi kot tudi s kemičnimi agensi, in da imamo
dobre rezultate, če hočete, tudi pri podtalnici in ne samo pri vodah,
kot pravimo, katere onesnaženost merimo pri pipah.

Registrirana so lahko samo tista fitofarmacevtska sredstva, ki
so na listi evropsko dovoljenih, in nobenega, ki ga ni na listi
evropsko dovoljenih, tudi ni v Sloveniji. Seveda je pa problem
drugje, ker na drugi strani pa evropski pravni red, Evropska
unija, kamor vstopamo, pa tudi hkrati ne dovoli, da v določeni
državi nekaj preprosto izbrišeš zaradi tega, ker v tem primeru
pravijo, da kršimo eno od štirih svobod, to je prost pretok blaga in
da v bistvu moramo spoštovati skupno dogovorjene standarde
za celotno državo. Lahko pa jih izbrišemo, lahko jih prepovemo
na določenih območjih, ki jih sami opredelimo kot posebno
občutljiva. To so vodovarstvena območja. Znan primer je primer
atrazina.

Treba je pa povedati, da na področju varne vode obstajajo
standardi Evropske unije, ki so drastično strožji od zdravstvenih
normativov svetovne zdravstvene organizacije; da svetovna
zdravstvena organizacija v nekaterih primerih predvideva 20 do
50-krat milejše standarde. Če omenjam najbolj razkričani atrazin
• ali pa v zadnjem času najbolj znani - svetovna zdravstvena
organizacija ima 20 krat večje merilo, da reče, da je voda še
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okoljsko naravnano; skratka, to so pravzaprav tisti elementi in
normativi, za katere sem prepričan, da so tudi pravilna usmeritev
za večji del Slovenije naprej, učinki bodo večplastni in bodo na
koncu ali pa najprej na dolgi rok koristili vsem državljankam in
državljanom tudi na področju neoporečne, zdrave vode, ampak
seveda tudi hrane kot celote in okolja kot celote.

Jasno je, da skrb za popolnoma neoporečno pitno vodo je naša
stalnica in pravzaprav zagotovo je Slovenija k temu prispevala
tudi iz tako imenovane veliko večje usmeritve v nadstandarde Mi
bomo verjetno približno polovico denarja od 250 milijonov evrov
za razvoj podeželja namenili tako imenovanim nadstandardom,
to so dodatne subvencije za bolj zdravo hrano, varno hrano, za
nadstandardno proizvedeno hrano, bolj ekološko sprejemljivo,

Ali in za koliko se bo tarifa nadomestil znižala, saj v pričakovanju
tega odgovora na obrtni zbornici trenutno svetujejo njihovim
članom, da naj s plačilom nadomestila počakajo do 31. marec
2003, ko poteče rok za oddajo poročil - ta datum pa se hitro
približuje?

Ustno poslansko vprašanje Igorja
Štembergerja ministru za finance dr.
Dušanu Mramorju, postavljeno na 24. seji
dne 24/3-2003:
Vsebina iz prijave vprašanja za sejo:
Na osnovi 55. in 137. člena Zakona o gospodarskih družbah
morajo podjetniki Agenciji za javnopravne evidence in storitve
(AJPES) letos prvič predložiti letna poročila za javno objavo in za
državno statistiko. Podjetniki, zavezanci za davek od odhodkov
iz dejavnosti, morajo tako kot doslej letna poročila predložiti tudi
Davčni upravi Republike Slovenije (DURS) za davčni namen.

Pisni odgovor, z dne 18/4-2003:
Veljavna zakonodaja, in sicer zakon o davčnem postopku (Ur I
RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99 in 97/01) in zakon o
gospodarskih družbah (Url. I. RS, št. 30/93, 29/94, 20/98, 84/98,
6/99,54/99 in 45/01), zahteva oddajanje letnih poročil samostojnih
podjetnikov Davčni upravi Republike Slovenije za davčne namene
in Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem
besedilu: AJPES) za namene javne objave in namene statistike
Navedena zakonodaja ne omogoča enkratnega odajanja letnih
poročil za vse tri zgoraj navedene namene.

V luči antibirokratskega programa je po našem mnenju nesmiselno
podvajanje tovrstnih opravil, saj bi se lahko letna poročila,
predložena DURS-u, uporabila tudi za potrebe Agencije za
javnopravne evidence in storitve ali obratno.

Potrebno je upoštevati posamezne namene, za katere se letna
poročila oddajajo, saj slonijo na popolnoma različnih izhodiščih in
posledicah. Davčni upravi RS oziroma za davčne namene se
letna poročila oziroma računovodski izkazi oddajajo kot sestavni
del davčnega obračuna oziroma davčne napovedi, kar je potrebno
zaradi načina ugotavljanja davčne osnove. Davčni obračun
oziroma davčna napoved je nepopolna brez predložitve
računovodskih izkazov. Računovodski izkazi, kot sestavni del
davčnega obračuna oziroma napovedi, so s tem tudi neposredno
vezani na obvnosti davčnega zavezanca v davčnem postopku
Šteje se, da se davčni postopek začne z oddajo davčnega
obračuna oziroma napovedi pri davčnem organu Predlaganje
letnih poročil za davčne namene neki drugi instituciji bi pomenilo
prenos dela davčnega postopka na drugo institucijo, ki ni davčni
organ. Cilji in funkcije davčnega organa in davčni postopek, ki ga
vodi, so tako pomembni, da takšna rešitev ni sprejemljiva

Podjetniki morajo poročilo za leto 2002 Agenciji za javnopravne
evidence in storitve predložiti do 31. marca 2003. Do predložitve
poročila pa morajo plačati ustrezno nadomestilo za javno objavo,
določeno s Tarifo nadomestil za storitve, ki jih Agencija za
javnopravne evidence in storitve opravlja po 55. členu zakona o
gospodarskih družbah Višina nadomestila za javno objavo se
razlikuje na vrsto letnega poročila in glede na način predložitve
(pisna ali elektronska oblika) ter znaša od 4 800 do 36.000 tolarjev
Šteje se, da je poročilo predloženo, šele takrat, ko so plačani
stroški javne objave.
V stranki mladih Slovenije se pridružujemo protestom Obrtne
zbornice Slovenije, ki je že v lanskem letu protestirala proti
dodatnemu finančnemu obremenjevanju malih podjetij in
samostojnih podjetnikov, ki so že sicer izpostavljeni visokim
davčnim obremenitvam in negativnim posledicam finančne
nediscipline, ki vlada v državi. Obvezno plačilo nadomestila v
naprej samo jasno potrjuje, da država s pravno regulativo skrbi
predvsem za zanesljive lastne prihodke, normalizacije finančne
nediscipline, ki vlada v gospodarskem sektorju pa ne zagotovi

Oddajanje lastnih poročil za javno objavo in za statistične namene
sloni na popolnoma drugčanih izhodiščih in posledicah in ne
predstavlja elementa postopka, v katerem se odloča o pravicah
ali oveznostih posamezne osebe. Zato na Ministrstvu za finance
menimo, da bi bilo smiselno veljavno ureditev glede oddajanja
letnih poročil za navedene namene, ponovno proučiti ter razmisliti
o možnosti, da se podatki za navedene potrebe oziroma namene
pridobijo na drugačen način, kot je predpisan z veljavno
zakonodajo Zakonodaja, ki določa obveznost oddajanja letnih
poročil za javno objavo in za statistične namene ni v pristojnosti
Ministrstva za finance, temveč v pristojnosti Ministrstva za
gospodarstvo

S strani ministrstva za finance so sicer prejeli obljubo, da bodo
Svetu Agencije za javnopravne evidence in storitve predlagali v
sprejem nižjo tarifo nadomestila stroškov javne objave letnih
poročil in sicer z 8 600 sit na 3.000 sit, ter z 4 600 sit na 1 000 sit,
kar pa je zaenkrat ostalo le pri obljubah
Gospoda ministra zato prosim da mi odgovori na naslednje
vprašanje:

poročevalec, št. 53
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Ministrstvo za finance je Svetu AJPES predlagalo znižanje
nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 55. členu zakona
o gospodarskih družbah, in sicer za letna proočila samostojnih
podjetnikov, predložena na poenotenih obrazcih na papirju, na
3.000 SIT in za letna poročila samostojnih podjetnikov, predložena
na poenotenih obrazcih na elektronski način, na 1.000 SIT. Svet

AJPES je sprejel znižanje nadomestil, in sicer je za prvo kategorijo
letnih poročil sprejel predlog Ministrstva za finance, za drugo
kategorijo letnih poročil pa je nadomestilo znižal na 2.000 SIT
Sprememba in dopolnitev tarife nadomestil je bila objavljena v
Uradnem listu RS št. 31/03 in velja od 29. 3. 2003 dalje ter se
uporablja za koledarsko leto 2003.

Ustno poslansko vprašanje Jožefa
Kavtičnika ministru za finance dr. Dušanu
Mramorju in ministru za delo, družino in
socialne zadeve dr.Vladu Dimovskemu,
postavljeno na 24. seji dne 24/4-2003:

zakonom in je sankcionirano v tem 231. členu. Sicer pa je možno,
da se na osnovi kolektivne pogodbe delodajalec in delavec
dogovorita za izplačilo dela dela v nekaterih drugih oblikah. Vendar
to ne, kot del plače, ampak temu pravimo druge oblike plačil. To
mora biti v skladu s kolektivno pogodbo in mora biti zapisano v
pogodbi o zaposlitvi. To pomeni, da so lahko določena izplačila
izvršena tudi na drugačen način, v drugačni obliki, kot je denarna
oblika. V takem primeru je izplačilo v nakupnih bonih možno.

Vsebina iz prijave vprašanja za sejo:
Zakon o delovnih razmerjih določa, da je delovno razmerje
razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec
prostovoljno vključi v delovni proces delodajalca in v njem za
plačilo opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca
Delodajalec mora delavcu torej zagotoviti ustrezno plačilo za
opravljanje dela, to plačilo pa se določi v pogodbi o zaposlitvi, ki
mora vsebovati določilo o znesku osnovne plače delavca v tolarjih,
ki mu pripada za opravljanje dela ter o morebitnih drugih plačilih.
Prav tako je delodajalec dolžan delavca prijaviti v obvezno
pokojninsko, invalidsko, zdravstveno in zavarovanje za primer
brezposelnosti, osnova za obračunavanje prispevkov pa je plača
oziroma bruto zavarovalna osnova.

Tretji del, ko ste vprašali za inšpektorat za delo in sankcioniranje
Natančnih podatkov v tem trenutku na to vprašanje nimamo.
Lahko jih pridobimo in jih bomo pridobili, to se pravi, sumarno.
Sicer pa je inšpektor za delo pristojen, da ukrepa če se izvršujejo
plačila pod minimalno plačo, glede na obliko, kraj in čas plačila
ima tudi po zakonu možnost ukrepanja. V primerih, kot ste jih pa
omenili - prispevkov, gre pa za primer uveljavitve na socialnih
sodiščih.
V ostalih primerih, tista vprašanja, ki so vezana na plačo, pa na
delovnih sodiščih.
Zahteva za dopolnitev odgovora:

V medijih je moč zaslediti prispevke o podjetjih, predvsem
trgovskih ali pa tudi drugih, ki delavcem del plačila za opravljeno
delo oz del plače izplačujejo v nakupnih bonih, s katerimi lahko le
ti nakupijo trgovsko blago v določenih trgovinah.

Vemo, da se vedno več izplačil izplačuje v obliki bonov. Zaradi
tega ne bodo ljudje zadovoljni s takšnim odgovorom, ampak z
ukrepi. Zato želimo in tudi sam želim, da se v tej smeri nekaj
naredi in da se zaostri kontrola nad tistimi podjetji, ki izplačujejo
del zasluženega dohodka delavcev v obliki bonov

Zato na ministra za delo, družino in socialne zadeve naslavljam
vprašanje ali gre v skladu z navedenim za zakonito obliko plačila
oz, plače in ali bi moralo biti tako plačilo opredeljeno že v pogodbi
o zaposlitvi. Če ne gre za zakonito obliko plačila, ali so glede na
prispevke v medijih pristojni inšpektorji sploh ukrepali? Na ministra
za finance pa naslavljam vprašanje, ali so podjetja tako izplačan
del plačila oz plače prikazala oz. vračunala v bruto zavarovalno
osnovo za obračunavanje prispevkov, in če niso, ali je davčna
uprava v skladu z zakoni in pooblastili ukrepala in izterjala prikrite
obveznosti do polnega plačila prispevkov?

Dopolnitev odgovora ministra za delo, družino in
socialne zadeve dr. Vlada Dimovskega:
Popolnoma se strinjam s poslancem, kar se tega dela tiče. Mi
smo že tudi javno povedali, če obstajajo kakršnikoli indici kjerkoli,
se lahko na inšpektorat prijava izvrši tudi anonimno Zaradi tega
na tem mestu tudi povem, da če kjerkoli to obstaja, je seveda
dobrodošla taka prijava in inšpektorat za delo v okviru svojih
pristojnosti lahko tudi deluje oziroma v okviru zakona izda
ureditvene odločbe

Odgovor ministra za delo, družino in
socialne zadeve dr. Vlada Dimovskega:

Pisni odgovor ministra za finance dr.
Dušana Mramorja, z dne 18/4-2003:

Prvo je vprašanje plače. Zakon o delovnih razmerah določa v
126. členu, da je osnovno plačilo iz delovnega razmerja plača, ki
je izplačana v denarni obliki Plača je sicer sestavljena iz tako
imenovane osnove plače, poslovne uspešnosti in pa dodatkov.
Vse to, kar spada v kategorijo plače, se izplačuje v denarni obliki

V skladu s predpisi, ki določajo prispevke za socialno varnost, je
osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance
v delovnem razmerju bruto plača in bruto nadomestilo plače ter
tudi vsi drugi prejemki iz delovnega razmerja, vključno s
stimulacijami in bonitetami ter povračili stroškov v zvezi z delom,
v kolikor presegajo določeno višino, izplačani v denarju, bonih ali
v naravi. V skladu z navedenim se v osnovo za plačilo prispevkov
vštevajo tudi plačila oziroma plače, izplačane v nakupnih bonih

Zakon v 231 členu sankcionira neizplačevanje plač v denarni
obliki, zato je lahko to tudi razlog za izredno odpoved s strani
delavca, če mu plača ni Izplača v denarni obliki
Poleg tega pa je potrebno povedati, torej odgovor na vaše
vprašanje je, da izplačilo plače v nakupnih bonih ni v skladu z
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Če v okviru postopkov nadzora pri davčnem zavezancu Davčna
uprava RS ugotovi, da so bili izplačani nakupni boni kot del plače
oziroma prejemkov iz delovnega razmerja, naloži plačilo davkov
in obveznih prispevkov za socialno varnost kot sicer velja za
plače oziroma prejemke iz delovnega razmerja.

V skladu z veljavnimi predpisi in sklenjenimi pogodbami je Davčna
uprava RS pristojna tudi za pobiranje, izterjavo, nadzor in
evidentiranje plačevanja prispevkov za socialno varnost, kar
izvaja na način in po postopkih kot veljaza davčne obveznosti.

Prav ima tudi, ko pravi, da zakon o društvih ne dovoljuje opravljanja
pridobitne dejavnosti kot izključne dejavnosti za društva In tudi
to, da se mnogokje ne upoštevajo določbe zakona o društvih, kar
zadeva usmerjanja presežkov v davčno osnovo in plačilo davka
od tega.

Ustno poslansko vprašanje Jožefa
Kavtičnika ministru za notranje zadeve dr.
Radu Bohincu in ministru za finance dr.
Dušanu Mramorju, postavljeno na 24. seji
dne 24/3-2003:

Povedati pa je treba, da Ministrstvo za notranje zadeve ni
nadzorstveni organ, kar zadeva delovanja društev. Ministrstvo
za notranje zadeve je registracijski organ. Zato v odgovor na
vprašanje, ali je ministrstvo že koga prijavilo za prekršek, moram
povedati, da to ni niti pristojnost, niti dolžnost ministrstva za
notranje zadeve, pač pa ustreznih inšpekcij. Tržne inšpekcije, če
gre za ugotavljanje, ali je gostinska dejavnost društva dejavnost
ali je zgolj opravljanje strežbe ali priprave hrane za svoje člane in
v svojih prostorih, oziroma davčne inšpekcije, če gre za
vprašanje, ali so presežki upoštevani v davčni osnovi oziroma je
od presežkov plačan davek.

Vsebina iz prijave vprašanja za sejo:
Zakon o društvih določa, da je društvo prostovoljno, samostojno,
nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi
skupno določenih interesov. Društvo se ne sme ustanoviti oziroma
ne sme opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izključne
dejavnosti. Zakon torej ne izključuje opravljanja pridobitne
dejavnosti, vendar pa le ta ne sme biti izključna. V skladu z zakonom
o gostinstvu društva na nepridobitni podlagi lahko opravljajo tudi
dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač za lastne potrebe v
svojih prostorih. Veliko registriranih društev to zakonsko določbo
tudi izvršuje, vendar pri tem v nekaterih primerih prihaja do
izigravanja zakona. Osrednji problem je, da društva te dejavnosti
ne opravljajo zgolj za svoje člane, temveč jo nudijo tudi nečlanom
in jo opravljajo skorajda kot izključno dejavnost, saj so ustanovljena
le s tem namenom. Seveda to z navideznim opravljanjem tudi
nepridobitne dejavnosti prikrijejo, dobiček oz. presežek prihodkov
nad odhodki pa ne porabijo za uresničevanje ciljev društva, ampak
s fiktivnimi pravnimi posli razdelijo med člane in ustanovitelje
(študentske napotnice, pogodbe o opravljanju storitev s
predznakom nepridobitne dejavnosti, ki niso bile nikoli izvedene ..).

Kar zadeva vprašanja, ali je ustrezna sedanja zakonodaja, bi
rekel naslednje. Zakon o društvih prepoveduje opravljanje
pridobitne dejavnosti kot izključne dejavnosti. Pomeni, da zakon o
društvih, veljavni zakon, to ustrezno prepoveduje. Res pa je, da
tega ne sankcionira niti s prekrškom, niti s kakšnim postopkom,
ki bi posegel v opravljanje te dejavnosti. 23. člen zakona o društvih
pa izrecno prepoveduje in tudi deklarira kot prekršek opravljanje
pridobitne dejavnosti, ne da bi se od presežkov plačali davki
Neplačilo davkov je po zakonu o društvih, po 23. členu, izrecno
prekršek, ki pa je seveda prijavljiv in pregonljiv s strani davčne
inšpekcije, ponavljam, ne s strani registrskega organa, kar je
ministrstvo za notranje zadeve.

Zato na ministra za notranje zadeve naslavljam vprašanje ali so
sploh in za koliko društev, ki na opisan način niso porabila
ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki za izvajanje
osnovne dejavnosti in so neresnično izkazovala podatke o
finančno-materialnem poslovanju društva, so predlagali postopek
o prekršku

Kaj predlagamo? Problem je namreč znan že dlje časa Mi si
prizadevamo za dvoje: Prvič, nov zakon o društvih je že pripravljen
in tudi že v prvih razpravah je bil na poslanskih klopeh. V tem
zakonu smo predvideli posebno sankcijo za primer, da društvo
zlorablja prepoved izključnega opravljanja pridobitne dejavnosti
Ta sankcija je sodna prepoved opravljanja dejavnosti za takšno
društvo. Tega v veljavni zakonodaji ni, nov zakon o društvih bo to
prinesel.

Ali pa minister meni, da zdajšnji predpisi o društvih tega ne
omogočajo? Na ministra za finance pa naslavljam vprašanje, ali
je v primerih, če je bil društvu dokazan prekršek, davčna uprava
v skladu z zakoni in pooblastili ukrepala in izterjala prikrite
obveznosti navedenih subjektov do države? Ali pa minister meni,
da bi bilo za takšno ukrepanje treba prilagoditi oz uskladiti tako
predpise, ki zadevajo delovanje davčne uprave kot predpise o
društvih?

In drugo, mi smo že pred časom predlagali ministrstvu za
gospodarstvo, kot pristojnemu predlagatelju zakona o gostinski
dejavnosti, da se 3. člen zakona o gostinstvu črta Po našem
mnenju ta člen, ki posebej omogoča društvu, da opravlja gostinsko
dejavnost brez tehničnih in osebnih, personalnih pogojev - res
omejeno za svoje potrebe, da takšno določilo in takšna pravna
podlaga za društva ni potrebna. Zakaj? Zato, ker če društvo želi
na svojem občnem zboru s sokovi in šendviči pogostiti svoje
člane, zato ni potrebno imeti podlage v 3. členu zakona o
gostinstvih, ampak gre za občasno pogostitev, kar se ne šteje
kot gostinska dejavnost.

Odgovor ministra za notranje zadeve dr.
Rada Bohinca:
Poslanec ima prav, ko pravi, da se zlorablja oziroma izigrava
zakon, ki omogoča društvom opravljanje gostinske dejavnosti.
Omogoča sicer le za svoje člane v svojih prostorih, marsikje pa
se to sprevrže v tipično ponavljajočo se pridobitno dejavnost.
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menimo, da se bo ta precej razširjena zloraba tudi odpravila
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opravlja za davčne namene. V primerih, ko so bile v davčnem
nadzoru, glede na določbe davčne zakonodaje, ugotovljene
nepravilnosti v zvezi z opravljanjem pridobitne dejavnosti v
društvih, je davčni organ opravil v skladu z določbami 39. člena
ZDavP cenitev davčne osnove, če so bili izpolnjeni pogoji iz
navedenega člena, kot: če davčni zavezanec ne predloži
davčnega obračuna davčnemu organu ali ga predloži brez
podatkov, potrebnih za ugotovitev davčne obveznosti; če davčni
organ ugotovi, da temelji davčni obračun na neresničnih ali
nepravilnih podatkih; če davčni organ ugotovi, da prihodki, izkazani
v davčnem obračunu, niso sorazmerni odhodkom, izkazanim v
davčnem obračunu, razen če zavezanec navede upravičene
razloge..

Pisni odgovor ministra za finance dr.
Dušana Mramorja, z dne 18/4-2003:
Davčna uprava je na osnovi pogostih ugotovitev nepravilnosti pri
poslovanju raznih društev opozarjala na vedno večje število
novoregistriranih društev, (ki se najpogosteje ukvarjajo z gostinsko
dejavnostjo), ki v društvu povezujejo člane na osnovi
najrazličnejših interesov, predvsem pa se povečuje število društev,
ki se ukvarjajo izključno s pridobitno dejavnostjo, za katero so po
zakonu o davku od dobička pravnih oseb društva dolžna plačevati
tudi davek. Društva plačujejo davek od dobička pravnih oseb le
za pridobitno dejavnost, ne glede na to, kako in zakaj uporabljajo
dobiček iz pridobitne dejavnosti. S tem je uveljavljena obdavčitev,
ki je z vidika konkurenčnosti nevtralna. Davčni nadzor ne posega
na področja, ki ne sodijo v t.i. davčne zakone in so urejena z
drugimi zakoni. Navedeno pomeni, da se davčni nadzor nad društvi

V zvezi z zgoraj navedenim dodajamo, da med Ministrstvom za
finance in Ministrstvom za notranje zadeve poteka usklajevanje
predloga zakona o društvih.

Zastavlja se mi vprašanje, koliko bodo ti sosveti učinkoviti v okviru
regionalnih upravnih enot.

Ustno poslansko vprašanje Francija
Rokavca ministru za notranje zadeve dr.
Radu Bohincu, postavljeno na 24. seji dne
24/3-2003:

Odgovor:
Najprej bi rekel, da ta projekt ni predlog, nima narave predloga in
še ni v nobenih postopkih odločanja. To, o čemer govorita vi in
poslanec Vizjak, je strokovno gradivo, ki je bilo izdelano znotraj
urada za organizacijo in razvoj uprave, da bi se preverilo, kakšne
racionalizacije, kakšni organizacijski učinki in morda tudi kakšni
prihranki bi lahko bili doseženi, če bi določene skupne strokovne
funkcije iz sedanjih upravnih enot zaokroženo prenesli na
regionalno raven, ali 8 ali 12 zaokroženih območij v Sloveniji.
Skratka, gre za strokovno gradivo, gre za študijo primera na
novomeškem območju, kjer se je proučevalo, katere skupne
strokovne funkcije se lahko prenesejo zaradi bolj racionalnega
upravljanja na regionalno raven. Ugotovljeno je bilo, da so to lahko
predvsem finančne, računovodske, kadrovske in druge podobne
infrastrukturne storitve. Posebej bi rad poudaril, da ne gre pri tem
projektu, pri tem gradivu, pri tej študiji za nikakršno zmanjšanje
obsega upravnih storitev, ki jih nudijo upravne enote državljankam
in državljanom, in da ne gre za nikakršno zmanjšanje števila
upravnih enot. Toliko kot jih je sedaj, jih bo tudi poslej, če bo ta
projekt uveljavljen, in sicer 58. Gre samo za to, da zaradi
racionalnosti na regionalno raven, torej na tistih upravnih enotah,
ki bodo delovale v središčih, ki bodo proglašena kot regionalna,
da se tam opravljajo določene skupne strokovne funkcije.

"Vemo, da je v tem trenutku v Sloveniji 58 upravnih enot in da po
informacijah, ki smo jih uspeli pridobiti poslanci v poslanskih
pisarnah, naj bi bila predvidena reorganizacija sedanjih upravnih
enot na cca 8 ali 12 regionalnih upravnih enotah.
Najprej se mi v zvezi s tem zastavlja vprašanje: Ker je bil šele leta
1995 vzpostavljen sistem sedanjih upravnih enot, ali je osemletno
obdobje dovolj dolgo obdobje, da se lahko pristopi k celoviti reformi
organiziranosti uprave na nižji ravni?
Drugič. Ali je namen predvidene reorganizacije upravnih enot, ki
jo pripravlja ministrstvo za notranje zadeve, predvsem
racionalizacija, centralizacija delovanja in ali je predlog tudi usklajen
z občinami?
Če je predlog mišljen kot racionalizacija, potem je verjetno v
primeru, če je potrebna, tu možno urediti racionalizacijo v okviru
obstoječega organiziranja sedanjih upravnih enot ali pa v zvezi s
koncentracijo le-teh.
Pri predlogu centralizacije predloga se mi zastavlja vprašanje
vpliva lokalnih skupnosti in tudi državljanov na funkcioniranje
regionalnih upravnih enot oziroma izpostav. Zavedati se moramo,
da so sedanje upravne enote tisti edini bistveni servis občanov,
državljanov na nižji ravni, zato je potrebno pri tej reformi biti bistveno
bolj tenkočuten in pazljiv pri sami spremembi, ker ta zadeva
bistveno posega v tiste najbolj nujne servisne aktivnosti
državljanov na upravnih enotah

Ta študija, ta novomeški primer je pokazal, da so prihranki mogoči,
da gre za koristno koncentracijo strokovnih služb na širšo raven
in za možnost zmanjšanja števila neposrednih proračunskih
uporabnikov. Oboje nam pomaga pri uresničevanju naslednjih
ciljev, ki so bili v tej študiji zastavljeni oziroma to naj bi se preverilo:
poenotiti organizacijo in procese upravljanja, vzpostaviti enotno
upravljanje s podpornimi procesi, kadri, izobraževanje, finance,
materialna sredstva, standardizirati upravne storitve na celotnem
območju, zagotoviti enotni sistem vodenja, kakovosti, povečati
učinkovitost poslovanja, racionalizirati stroške poslovanja in
vzpostaviti možnost večjega povezovanja upravnih enot in
območnih enot drugih teritorialno organiziranih državnih organov
v smislu združevanja opravljanja podpornih nalog, torej zgolj

V zvezi s tem sprašujem gospoda ministra, ali je predlog usklajen
z občinami. Vemo, da so tudi sedaj občine delovale v okviru
možnosti, v okviru sosvetov, načelnikov upravnih enot in tu
izražale svoje probleme in poglede na delovanje upravnih enot.
Že na tej ravni je bilo mnogokrat veliko neskladij in tudi vemo, da
so ti sosveti na nekaterih upravnih enotah delovali bolje, na drugih
slabše.
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In drugo, zelo pomembno se mi zdi, da bi vlada pristopila celovito
k temu projektu, ne samo na ravni upravnih enot. Vemo, da so
različne institucije državne uprave na lokalni ravni, kot so davčna
uprava, geodetska služba, izpostave za obrambo, inšpekcijske
službe, ki delujejo teritorialno zelo različno. To pri državljanih pač
povzroča dodatne stroške, ker morajo opravljati svoje naloge na
različnih lokacijah in so tudi različno teritorialno razporejeni za
opravljanje svojih nujnih nalog. Zato menim, da bi bilo smiselno,
da bi vlada pri pripravi tega projekta pripravila medsebojno usklajen
projekt organiziranosti državnih organov na regionalni in lokalni
ravni kot celoto, ne samo na nivoju opravljanja nalog upravnih
enot.

podpornih nalog - finance in podobno, krepitve kakovosti
informiranja državljanov in tako naprej.
S tem projektom, ki ga, kot rečeno, šele pripravljamo in ki bo
prišel v odlofievalsko fazo, morda, če se bo tako izkazalo, konec
tega leta in v fazo začetka uveljavitve v začetku ali prvem polletju
naslednjega leta, naj bi presegli naslednje slabosti, ki jih vidimo v
naši organizaciji po upravnih enotah: precejšnja neenakomerna
obremenjenost zaposlenih, neenotnost nazivov, v katerih se
opravljajo enake naloge, veliko število in razlike pri zaposlenih, ki
izvajajo strokovno-tehnične in druge podporne naloge, razlike pri
izvajanju enakih upravnih postopkov.
Imam tu statistiko, pa verjetno ni časa, da predstavim, kakšne so
razlike po upravnih enotah, kar zadeva števila prejetih vlog na
zaposlenega ali na upravnega delavca ali na višjega upravnega
delavca, števila prebivalcev na upravnega delavca po upravnih
enotah, obsega stroškov po posameznih upravnih enotah v
razmerju do števila prebivalcev, skratka neenakomernost je tu
zelo velika.
*

Dopolnitev odgovora:
Vsekakor sprejemam ti dve priporočili. Povedal bi to, da je namen
predlagatelja, da ko bo iz projekta prišlo do faze predloga vladi vlada je namreč tista, ki odloča o uredbi o teritorialnem obsegu
upravnih enot ko bo ta predlog predložen vladi, bodo zraven
predložena tudi izhodišča za organizacijo državnega aparata na
lokalni ravni v smeri obveznih priporočil oziroma instrukcij za
poenotenje tega. Natančno to, kar vi predlagate, ker je precej
prihrankov in večjo racionalnost in organizacijsko učinkovitost
moč doseči prav s poenotenjem organizacije državne uprave na
lokalni ravni.

Kar želimo doseči je, tako kot je bilo tudi rečeno v vprašanju,
večja racionalnost, doseganje večje kakovosti upravnih storitev
in v ničemer zmanjšanje števila upravnih storitev na ravni upravnih
enot. Celo nasprotno, vzporedno s tem projektom gre projekt
informatiziranih upravnih uradov in povečevanja pravzaprav
števila kapilar v občini.

In drugo, glede občin. Vsekakor bodo v projektu konzultirane tudi
občine. Z občinami, kar zadeva sodelovanje z upravnimi enotami,
krajevnimi uradi, informacijskimi pisarnami, zelo dobro sodelujemo

Ni bil ta projekt usklajevan z občinami, tudi ne z upravnimi enotami,
ker gre za zgodnjo fazo. Jutri imamo prvi konsultativni sestanek
z načelniki upravnih enot. Vsa ta procedura usklajevanja in
odločevalski proces bosta seveda šele stekla, ko bodo strokovni
parametri sestavljeni skupaj

Moram pa povedati, da je ta razprava nekoliko preuranjena in tudi
reakcija, kar tri poslanska vprašanja so danes na to temo, nekoliko
pretirana. Gre v bistvu za to, da smo šele pripravili strokovno
gradivo in konzultacije niti na ravni načelnikov upravnih enot še
niso bile opravljene. To kaže samo na to, kako v težkih razmerah
bo uveljavljati kakršnekoli reformne procese na področju državne
uprave, ki bodo prinesli prihranke oziroma racionalizacije

Zahteva za dopolnitev odgovora:
Prvo, kar ste že omenili, da je jutri sestanek z načelniki upravnih
enot. Če bo predlog šel naprej v proceduri, potem menim, da bi
bilo zelo koristno, da bi predhodno bila tudi uskladitev z občinami.

Ali je to način za krajšanje upravnih postopkov pri gradnji objektov,
da je nujno še znanje računalništva, torej uporaba interneta?
Menim, da so sprejeli zakona, ki nista obdelana in za občane
neuporabna.

Ustno poslansko vprašanje Petra Leviča
ministru za okolje, prostor in energijo mag.
Janezu Kopaču, postavljeno na 24. seji dne
24/3-2003:

Zato sem hotel ministra vprašati: Kdaj bo ministrstvo začelo s
sistematičnim izobraževanjem delavcev po upravnih enotah in
kdaj lahko pričakujemo, da bo vaše ministrstvo pripravilo strategijo
prostorskega razvoja Slovenije in prostorski red Slovenije?"

"Ni še dolgo tega, kar smo v državnem zboru sprejeli novo
prostorsko zakonodajo, torej zakon o urejanju prostora in zakon
o graditvi objektov Že ob sprejetju se je slišalo mnogo kritičnih
pripomb, češ, da zakona nista dodelana in da bosta v praksi
neizvedljiva. Sedaj kaže, da so se črne napovedi začele nekako
uresničevati. Dejstvo je, to se lahko na spletni strani ministrstva
vsak prepriča, da je v tej zakonodaji še toliko nejasnosti pri
postopkih, ki naj bi že v namenu bili precizni, da mora ministrstvo
odgovarjati na ogromno število vprašanj Tukaj imam tak kup
"printov", ki smo jih sprintali z njihove spletne strani, tako da ljudje
sploh lahko razumejo zakon in ga potem uporabljajo.

Pisni odgovor, z dne 26/3-2003:
1. Uvodoma je potrebno ugotoviti, da se vprašanje, ki jih je
ministrstvo, ki ga predstavljam in vodim, naslavljajo pravne in
fizične osebe, pa tudi občine in uprave enote, ne nanašajo na
postopke izdaje gradbenega dovoljenja, ampak na zadeve, ki se
zlasti nanašajo na uveljavljanje predkupne pravice, kdaj (v
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s predpis o pisarniškem poslovanju upravnih organov, v glavni
pisarni (spisih) in v računalniški bazi, kar pomeni, da so na spletni
strani ministrstva smo povzetki takšnih, trenutno do 31.1.2003
že prejetih vprašanj in poslanih odgovorov. Ker pa je na naslov
ministrstva po navedenem datumu prišlo še v.eliko dodatnih
vprašanj, na katera so njihovi spraševalci tudi že prejeli pisna
pojasnila, bo v kratkem na njegovi spletni strani objavljen drugi
krog.

konkretnem primeru) gradbeno dovoljenje ni potrebno, da ko se
izda lokacijska informacija, kdaj je v konkretnem primeru
sprememba namembnosti, kdaj pa sprememba rabe, kako naj
se izdeluje projekt na dokumentacija v prehodnem obdobju, kdaj
soglasodajalec ne more zaračunati stroškov za določitev
projektnih pogojev, kako se določi komunalni prispevek, kako se
pridobi status pooblaščenega inženirja oziroma arhitekta, kako
se določa gradbene parcele (bivše funkcionalno zemljišče) k
objektom, ki jih še nimajo določene in izvede parcelacija ter vpis
v zemljiški kataster in zemljiško knjigo, kako se določa grajeno
javno dobro, a ko naj občina sprejme pravilen odlok o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča in kdaj se šteje, da ima objekt
uporabno dovoljenje po samem zakonu.

5. Glede na to, da smo tudi v Sloveniji že krepko v dobi
računalništva in z njim povezanih hitrih dostopov do informacij,
menim, da tudi dostopnost do vseh odgovorov na vsa do sedaj
zastavljena vprašanja, kako izvajati novi ZUreP-1 in ZGO-1 na
način vpogleda na spletno stran Ministrstva za okolje, prostor in
energijo, ne terja posebnega znanja računalništva. Če pa nam
kdorkoli sporoči, da doma nima računalnika oziroma da nima
zagotovljenega dostopa do interneta, pa mu seveda, tako kot
smo to ravnali doslej, pošljemo ustrezen odgovor tudi na papirju,
na njegov domači naslov

2. Ker večina navedenih zadev v prejšnjih dopisih ni bila ustrezna
razrešena, je seveda jasno, da vse potencialne investitorje sedaj
še kako zanima, kako so te zadeve urejene sedaj in kako naj
ravnajo, da bodo gradbenega dovoljenja za objekte, za katere je
gradbeno dovoljenje predpisano, pridobili v čim krajšem možnem
času in začeli z gradnjo oziroma kako naj ravnajo, da bodo lahko
zgradili enostavne objekte brez gradbenega dovoljenja.

6. Na trditev, da naj bi bila oba zakona nedodelana, kot je to
zaznati iz poslanskega vprašanja, ker da se o njih veliko sprašuje,
zato seveda ni mogoče pristati. Tako kot v preteklosti se tudi
sedaj gradbena dovoljenja izdajajo v postopku, predpisanim z
Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP), pri čemer pa
se v določenih primerih, kot jih določa ZGO-1, morajo uporabljati
takšne določbe ZGO-1. Takšna ureditev je v skladu s temeljnimi
načeli ZUP, ki določajo, da so za določeno upravno področje

3. To pomeni, da se veliko vprašanj po uveljavitvi obeh zakonov ni
pojavilo zato, ker bi bile njune določbe nejasne, ampak zato, ker
so sedaj ne samo potencialni investitorji zainteresirani, da se jim
pojasni, ali v pripravah na svoje investitorsko namero ravnajo
pravilno, ampak so zainteresirani tudi lastniki že zgrajenih stavb,
da se njihove nepremičnine in stvarne pravice, ki jih imajo v zvezi
z njimi, čimprej vpišejo v uradno evidence (zemljiško knjigo). Ker
sta torej bosta nova zakona, zlasti pa ZGO-1, v prehodnih
določbah v neposredni povezavi z rešitvami novih predpisov o
stvarno-pravnih in obligacijskih pravicah, je zato seveda povsem
normalno, da se je po njuni uveljavitvi pojavilo veliko vprašanje.

7. posamezna vprašanja upravnega postopka lahko v posebnem
zakonu drugače urejena, kot so urejena v ZUP, če je za postopanje
na takem upravnem področju to potrebno. Da pa je v primerih
izdaje gradbenih dovoljenj drugačno postopanje, kot je predpisano
z ZUP, potrebno, je utemeljeno s tem, da pri izdajah gradbenih
dovoljenj na različnih območjih obstoje različne podlage, ki se
lahko štejejo kot materialni predpis za to, da se takšno dovoljenje
lahko izda, na takšnih območjih pa obstoje praviloma najrazličnejši
interesi pravnih in fizičnih oseb, ki hočejo v takšnih postopkih
nastopati kot stranke oziroma stranski udeleženci.

4. Potrebno pa je tudi pojasniti, da pristojna služba ministrstva
odgovori na prav vsako vprašanje, ki ji ga v zvezi z izvajanjem
obeh zakonov pošlje kdorkoli, to je pravna ali fizična oseba, pa
tudi občina ali upravna enota. Odgovori na takšna vprašanja se
pošljejo na naslov spraševalca, hkrati pa se evidentirajo, v sladu

Žal se to do danes še ni zgodilo. Zato me je zelo presenetil članek,
nedavno objavljen v dnevniku Večer, v katerem je pisalo, da so
svoje odločbe dobili že vsi upravičenci.

Ustno poslansko vprašanje Valentina
Pohorca ministru za pravosodje mag. Ivanu
Bizjaku, postavljeno na 24. seji dne 24/32003:

V zvezi s tem Vas prosim, da mi odgovorite na naslednja vprašanja:
1 Kdo iz pristojne službe ministrstva je dal medijem netočno
informacijo, ki je močno vznemirila čakajoče upravičence, in
zakaj?
2. Kdaj bodo upravičenci zahtevka po Zakonu o popravi krivic
dejansko dobili odločbe, ali pa vsaj odgovor, kaj je z njihovim
zahtevkom oziroma, ali je le-ta v postopku reševanja?
3 Ali se bo kdo prizadetim javno opravičil?

Vsebina iz prijave vprašanja za sejo:
Na podlagi Zakona o popravi krivic (Uradni list RS, št. 59/66, 68/
98 - odi US, 61/99 - odi. US, 11/01,29/01 - odi. US, 87/01 in 47/02)
so morali upravičenci do 31. decembra 2001 vložiti zahtevek za
popravo pravic, do katere so upravičeni po predhodno omenjenem
zakonu V zvezi z vlaganjem zahtevkov so se name obrnili številni
občani, ki sem jim pomagal oziroma svetoval po svojih najboljših
močeh, od tega, kam naj pošljejo zahtevek, katere dokumente
morajo priložiti, da morajo paziti na rok, mnogim sem celo pomagal
napisati zahtevek

Odgovor:
Najprej bi želel razčistiti nesporazum, za katerega gre verjetno
glede objave, na katero se sklicujete. Vsaj po tistem, kar smo
lahko v ministrstvu videli, gre za članek v dnevniku Večer, ki se
nanaša na informacijo, ki jo je dala slovenska odškodninska

Bil sem prepričan, da bodo upravičenci od pristojnih služb dobili
odgovor vsaj v enem letu od dneva vložitve njihovega zahtevka.
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družba glede izdaje odločb na osnovi statusa, ki je bil priznan,
bodisi po zakonu o žrtvah vojnega nasilja, bodisi po zakonu o
popravi krivic. V tem članku je dejansko navedeno, da so vsi živi
upravičenci dobili odločbo o odškodnini. Delovanje slovenske
odškodninske družbe s tem v zvezi ni v pristojnosti ministrstva.

upošteva. Na ministrstvu, ki kot rečeno, zagotavlja nekatere
podporne službe, si prizadevamo, da bi čimbolj pospešili nadaljnje
odločanje komisije. Naj povem, da se je v zadnjih letih, od leta
2000, povečalo število strokovnih sodelavcev, ki delajo na teh
zadevah, in to od 2 na 5, kar je največ, kar je bilo možno zagotoviti,
glede na kadrovsko stanje v ministrstvu. Na drugi strani se je
stalno povečevalo tudi število zadev, ki jih redno tedensko
obravnava komisija Zadnjič smo to dosegli v oktobru, in to od 20
na 25. Tako ocenjujemo, da bo vsaj kakšnih 1100 zadev rešenih
v enem letu, tako v tem okviru lahko pričakujemo, da se bo to
reševanje pospešilo.

Gre pa pri tem za izvrševanje odločitev po obeh že omenjenih
zakonih. Torej gre za tiste primere, kjer je bodisi po zakonu o
popravi krivic, bodisi po zakonu o žrtvah vojnega nasilja že bilo
odločeno. Tu pa pridemo do tistega, kar pa je v pristojnosti, vsaj
deloma, ministrstva za pravosodje. Ministrstvo nudi
administrativno in strokovno pomoč vladni komisiji po zakonu o
popravi krivic.

Kdaj pa bo odločeno o vseh zadevah, je pa ta trenutek seveda
težko reči, ker je tudi na dnevnem redu te seje državnega zbora
predvidena sprememba zakona o popravi krivic, ki bo ponovno
odprl rok, torej tudi za tiste, ki so eventualno vložili svoje vloge še
po preteku do sedaj veljavnega roka, kot ste rekli, konec leta
2001. Lahko zagotovim predvsem to, da bo ministrstvo v okviru
svojih kadrovskih možnosti še naprej namenjalo kar največjo
možno pozornost čim hitrejšemu obravnavanju teh vlog

Pri vlogah o tem zakonu je treba povedati, da dejansko še ni bilo
odločeno o vseh zadevah. Zlasti izrazito veliko število vlog je bilo
vloženo ravno v letu 2001, po podaljšanju roka. Trenutno komisija
obravnava vloge, vložene v aprilu 2001. Praviloma jih obravnava
po vrstnem redu, v izjemnih primerih, ko gre za bolezen, slab
socialni položaj posameznega upravičenca pa to komisija tudi

2. Kako je urejen dostop do teh dokumentov, da bi bilo
onemogočeno nezakonito ravnanje, kakršno se je zgodilo tokrat
oz. že v preteklosti?

Ustno poslansko vprašanje Maksimiljana
Lavrinca ministru za notranje zadeve dr.
Radu Bohincu, postavljeno na 24. seji dne
24/3-2003:

Odgovor:

Vsebina iz prijave vprašanja za sejo:
Dne 5.3. 2003 je predsednik SDS Janez Janša na novinarski
konferenci predstavil nekatere dokumente v zadevi oz aferi
Depala vas, s katerimi je poskušal inkriminirati nekatere najvišje
predstavnike državnih organov v tistih časih. Sam ne bom
komentiral niti, po mojem mnenju, škandalozno početje g. Janše,
ki bi se kot politik, ki je bil že celo minister, lahko zavedal svojega
dejanja, niti neutemeljenih insinuacij, ki jih je napletel, ampak se
bom osredotočil na naravo dokumentov, .ki jih je predstavil.

Urad za usmerjanje in nadzor policije je prvi dan po objavi vsebine
dokumentov v sredstvih javnega obveščanja zahteval od policije,
da preveri: prvič, ali je dokument iz arhiva policije, in drugič, vse
okoliščine, v katerih je prišel dokument v javnost, ter da o
ugotovitvah in ukrepih obvešča ministra.
Glede na kratek čas doslej odgovora policija še ni poslala, vendar,
na podlagi odgovora bo odločeno o nadaljnjih korakih ministrstva,
glede na vsebino odgovora seveda, ugotavljanje odgovornosti,
nadzor, usmeritve, zahteva po nadaljnjih poročilih, skratka v okviru
naše nadzorstvene funkcije nad delom policije.

Dokumenta, z naslovoma Dejavnost VOMO-Informacija in Okvirni
načrt ukrepov za zagotovitev ustavnosti in zakonitosti v primeru
potrebe, izvirata iz arhivov ministrstva za notranje zadeve in
nosita oznako URADNA TAJNOST - STROGO ZAUPNO. Tisti, ki
imamo malo daljši spomin, smo se spomnili na čase pred skoraj
10 leti, ko so se v javnosti, kot po tekočem traku, znašli zaupni
dokumenti iz VIS-a oz SOVE z namenom diskreditirati nekomu
neprijetne posameznike. Tisti, ki imate krajši spomin, pa se sigurno
spominjate primera nazakonitega razkritja podatkov iz izbrisane
kazenske sodbe zoper Bečirja Kečanoviča.

Sicer pa lahko zatrdim, da po doslej zbranih podatkih, se
dokumenti, o katerih je govor, torej dokumenti v zvezi z Depalo
vasjo, ne nahajajo v tekoči zbirki ministrstva za notranje zadeve
Ker se vprašanje nanaša na poslovanj z dokumentarnim
gradivom, mi dovolite kratko informacijo o tem, kako je to urejeno
po veljavnih predpisih. To urejata uredba o poslovanju organov
javne uprave z dokumentarnim gradivom in navodilo za njeno
izvajanje, V obeh aktih je podrobno urejeno poslovanje z
dokumentarnim gradivom od sprejema, evidentiranja, dajanja
zadev v reševanje, vodenje evidenc, ravnanja s podatki, ukrepov
za varovanje zadev, ki vsebujejo tajne podatke in o hrambi
dokumentarnega gradiva. Dokumentarno gradivo se hrani v zbirki
nerešenih zadev, v tekoči zbirki in pa v stalni zbirki
dokumentarnega gradiva. Zbirka nerešenih zadev in tekoča
zbirka dokumentarnega gradiva se na ministrstvu za notranje
zadeve vodita in hranita po posameznih organizacijskih enotah
Torej, posebej po posameznih uradih in posebej v policiji. Stalna
zbirka dokumentarnega gradiva pa se vodi v posebni
organizacijski enoti ministrstva, to je arhiv v okviru glavne pisarne

Ker se bojim, da ponavljamo to epizodo kar naprej in naprej,
zgodilo pa se ni še nič, se mi zdi, da ne bi bilo modro pustiti ta
dogodek kar tako mimo. Še posebej, ker gre tudi tokrat za
dokumente iz arhivov ministrstva za notranje zadeve oz policijskih
arhivov.
Zato g. ministra opozarjam na določbe 359. člena Kazenskega
zakonika, ki določajo, da se posameznik, ki drugemu sporoči
podatke ali dokumente, za katere ve, da so državna tajnost in do
katerih je prišel protipravno, in nanj naslavljam naslednja vprašanja:
1 Ali je bila sprožena preiskava, da bi se ugotovilo kdo je g. Janši
izročil omenjene dokumente?
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posameznih delavcev in ne dvomim, da je ugotovljivo, če je prišlo
do odtujevanja dokumentacije.

V tekoči zbirki se hranijo rešene zadeve tekočega in dveh
predhodnih let, vsako leto pa so organizacijske enote dolžne
odbrati gradivo iz tekoče zbirke in ga na predpisan način predati
pristojni službi ministrstva za notranje zadeve za stalno zbirko.

Poleg tega je na novo stvari uredil tudi zakon o tajnih podatkih ter
na podlagi tega zakona izdani podzakonski predpisi, kjer so
predvidena posebna dovoljenja za dostop do dokumentarnega
gradiva različnih stopenj tajnosti. S tem mislim, da sem odgovoril
na vprašanje, na kakšen način so stvari za ministrstvo urejene.

Dostop do zbirke nerešenih zadev imajo delavci, ki zadevo
rešujejo, in predstojniki organizacijske enote kjer dela delavec in
administrativno-tehnični delavci v tej organizacijski enoti. Do stalne
zbirke dokumentarnega gradiva pa imajo dostop samo delavci
arhiva.

Kar pa zadeva ukrepanj v tej zvezi, pa bo treba počakati na
poročila, ki jih bo v tej zvezi pripravila policija, na katero sem
naslovil že tovrstno zahtevo.

Stvari so torej dovolj natančno urejena tako z vidika vodenja
zbirk kot tudi z vidika odgovornosti oziroma dovoljenega pristopa

V Republiki Sloveniji trenutno ni vpisan v razvid pri ministrstvu za
kulturo niti en medij, ki bi bil v večinski lasti oziroma državni lasti.

Ustno poslansko vprašanje Jožeta Tanka
ministrici za kulturo ge. Andreji Rihter,
postavljeno na 24. seji dne 24/3-2003:

Državna sklada, Slovenska odškodninska družba in Kapitalska
družba imata lastninske deleže v dnevnikih Delo, Dnevnik, Večer,
vendar ne večinskih.

"V februarju je poslanec liberalne demokracije, gospod Anderlič,
prejel SMS sporočilo. Tisto sporočilo novinarke radiotelevizije, ki
se glasi: "Šef se je odločil za Ropa. Kaj naj storim?"., jasno kaže,
da so vrhovi LDS očitno v zelo tesni povezavi z RTV in da zato
RTV ni neodvisna. Tudi zato je negativni del medijskega prostora
namenjen predvsem opoziciji, boljši in lepši del pa je kljub vsem
nesmoternostim in številnim slabim potezam namenjen skoraj
izključno poziciji. Kljub temu da opozicija veliko razpravlja na sejah
državnega zbora in delovnih telesih, da vlaga veliko dobrih
vsebinskih in uravnoteženih predlogov k rešitvam v zakonskih
predlogih, je njena podoba v javnosti zelo popačena. Še več,
mnogi, celo taki, ki jih zanima parlamentarno dogajanje, so se
sprijaznili s trditvijo, da opozicije ni. Res je ni, če se o
parlamentarnem dogajanju poroča malo in prirejeno.

V javni lasti je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega
pomena, to je Radiotelevizija Slovenija, katerega ustanoviteljica
je Republika Slovenija. Sprejemanje in izvajanje programskoposlovnih načrtov pa je v pristojnosti sveta Radiotelevizije
Slovenija, v katerega imenuje poleg organizacije Civilne družbe
Državni zbor pet predstavnikov. Nadzor nad poslovanjem
Radiotelevizije Slovenija izvaja nadzorni odbor, v katerega prav
tako imenuje Državni zbor Republike Slovenije pet članov od
skupaj sedmih; od teh dva na predlog vlade. Državni zbor
Republike Slovenije daje soglasje k statutu, statusnim
spremembam in imenovanju generalnega direktorja Radiotelevizije
Slovenija. Vlada Republike Slovenije lahko na predlog sveta
spremeni višino prispevka za Radiotelevizijo, glede na porast
življenjskih stroškov, ministrstvo za kulturo pa prejema poročila
nadzornega sveta Radiotelevizije.

Vlada in državni zbor morata zagotoviti, da so državljani celovito,
objektivno in neposredno obveščeni, da so seznanjeni z napori
svojih izvoljenih predstavnikov in da si sami ustvarijo sodbo o
dogajanju v državnem zboru; sami, ne pa, da jim jo krojijo mediji
oziroma predvsem cenzorji v uredništvih. Blokada medijskega
prostora je tako očitna, da jo je zaznala tudi tujina. Slovenski
državljani morajo biti o dogajanjih v svojem parlamentu obveščeni
vsaj tako dobro, kot so obveščeni o hrvaškem, ki ga lahko
spremljajo prek slovenskega distribucijskega omrežja.

V naši Radioteleviziji Slovenija je novinarsko in uredniško delo
regulirano s poklicnimi merili in načeli novinarske etike, torej
novinarskim kodeksom, ki zahteva tudi uravnoteženo poročanje
in komentiranje. S stališča neodvisnosti in pluralizma pa je
pomemben tudi prvi odstavek 4 člena zakona o javnem zavodu
nacionalne televizije, ki Radiotelevizijo zavezuje med drugim
seveda tudi po spoštovanju mnenjskega, svetovnonazorskega
in verskega pluralizma ter politične neodvisnosti in avtonomnosti

Zato podpiram zahtevo opozicije, katere član sem tudi sam, da
se seje državnega zbora neposredno prenašajo in da se s tem
zagotovi neposreden vpogled državljanom v parlamentarno
dogajanje, vpogled v delo, cilje in napore poslancev. Poleg služb,
ki jih imate organizirane za izvajanje nadzora nad mediji, bo javnost
izvajala neodvisno kontrolo nad dogajanjem v slovenskem
političnem prostoru."

Zakon o medijih navaja, da temelji dejavnost medijev na svobodi
izražanja, tudi v nadaljevanju svobodi pretoka informacij, odprtosti
medijev za različna mnenja, prepričanja in za razlike vsebina, na
avtonomnosti urednikov, novinarjev in drugih avtorjev pri
ustvarjanju programskih vsebin v skladu s programskimi
osnovami in profesionalnimi kodeksi ter na osebni odgovornosti
novinarjev oziroma drugih avtorjev prispevkov in urednikov za
posledice njihovega dela - govori v 6. členu tega zakona. Tako je
v zakonu posebno poglavje namenjeno tudi zaščiti, pluralnosti in
raznovrstnosti medijev.

Odgovor:
Vprašanje ste imeli namen oziroma ste ga najavili že za prejšnjo
sejo, pa ste manjkali, zato sem vam odgovor na to vprašanje že
pismeno posredovala. Vseeno bi vam odgovorila, kolikor je v naši
moči, in istočasno mogoče tudi poslancu, ki je prej spregovoril o
Radiu Študent, glede lastništva medijev, ki so v državni lasti.
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Ministrstvo za kulturo v Vladi Republike Slovenije tako po veljavi
zakonodaji nima neposredne zakonske možnosti vpliva na
sprejemanje in izvajanje programsko-poslovnih načrtov medijev,
razen inšpekcijskega nadzora z vidika posameznih zakonskih
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določil v zvezi z vpisov medijev v razvid, pravico do popravka ali
odgovora, oglaševalskimi vsebinami in zaščito pluralnosti in
raznovrstnosti, posebej zaščito otrok in mladoletnikov ter
programskimi deleži slovenskih ter evropskih avdiovizualnih del
v programih radiofuznih medijev. Strokovni nadzor navezovalnih
zakonskih določil pa imata Agencija za telekomunikacije,
radiofuzijo in Pošto Republike Slovenije in seveda Svet za
radiofuzijo.

Seveda se zelo strinjam z vami, da ima takšno odločanje in
vodenje na večih nivojih, in odgovorni iz Državnega zbora in
Vlade Republike Slovenije, v povezanosti v vseh odborih, svoje
pomanjkljivosti. Zaradi tega tudi pripravljamo novo zakonodajo,
kakor je sprejeto in predlagano v predlogu Vlade Republike
Slovenije v letošnjem letu, in ob tem upamo na vso podporo in na
konkretnosti pri sestavi samega zakona.

Ustno poslansko vprašanje dr. Jožefa
Bernika ministru za pravosodje mag. Ivanu
Bizjaku, postavljeno na 24. seji dne 24/32003:

Odgovor:
Odgovoril bi na tisto, kar je bilo tudi pismeno napovedano in kar je
bilo delomatudi razvidno iz tega izvajanja, torej tisto, kar se nanaša
na delo tožilstva v zadevi, ki ste jo tu omenili, torej v zvezi s
podjetjem Iskra Tel. Seveda, kot ste napovedali, ne poznam dela
tožilstva o konkretni zadevi, kot tudi sicer ministrstvo po zakonu,
ki ga je sprejel državni zbor, ni sprotno obveščeno o postopanju
in odločanju tožilstva o posameznih zadevah.

"Vidite, tudi tu ne moremo zastaviti vprašanja državni tožilki,
moramo iti prek ministra, on pa ne more nič narediti, samo lepe
besede. Je pa šlo za to, da vas takoj opozorim, ta državna tožilka
že od lani, odkar je bilo odkrito tisto grobišče pri - kje je že bilo? pri Slovenj Gradcu; take velike besede, tiskovna konferenca,
vsega zlomka, kako bodo raziskali, kako bodo odkopali! Čisto
nič od tega se ni zgodilo! Potem pa pride pismo vlade, ki pravi, "ja,
tole bomo naredili" - nobene od teh stvari se ni naredilo. Potem pa
vprašam. Ko je šlo za Iskra Tel, češ da bi naj nekaj bilo narobe z
njihovim poslovanjem v Iraku, je pa naslednji dan, ko je novica
prišla ven, takoj poskočila in rekla: "nobene pravne podlage ni za
to". Prej pa mečka že več kot leto, kdaj bo pravna podlaga, da bo
začela poboje raziskovati

Bom pa na osnovi vašega vprašanja zahteval poročilo s strani
državnega tožilstva o obravnavani zadevi, glede tistih vidikov, ki
ste jih vi tu navedli, takšno pooblastilo ministru daje 61. člen zakona
o državnem tožilstvu, in potem bom seveda lahko posredoval
tudi pisni odgovor.
Lahko pa že sedaj zatrdim, da na osnovi informacij, ki sem si jih
na osnovi te napovedi vprašanja pridobil danes, vendar ni šlo za
odločanje v enem samem dnevu, kot bi bilo zaključiti iz tega kar je
bilo rečeno, ampak je to potekalo na ustrezen način v nekoliko
daljšem časovnem obdobju, morda pa se je zgolj zaradi zanimanja
javnosti, ki je bilo osredotočeno na nek določen trenutek, zazdelo,
kot da se je o vsem izvedelo en dan prej, naslednji dan pa odločilo.
Torej podrobnosti na osnovi zahtevanega poročila, ko ga bom
dobil.

Vas pa vprašam, gospod minister: Kako je s tem? Saj ni treba
odgovoriti, to je malo drugačno vprašanje, kot sem ga imel
napisanega, ampak to, kar se dogaja tam, je slika, ogledalo naše
države In enako velja tudi za del policije. Hvala lepa! Če bomo
nadaljevali s tem skupščinskim sistemom, potem bomo imeli takšen
cirkus."

Odgovor:

Poslanec dr. Jožef Bernik je za 24. sejo
zbora prijavil poslansko vprašanje Ministru
za notranje zadeve dr. Radu Bohincu, na
katerega je le-ta odgovarjal, kljub temu, da
poslanec vprašanja na sami seji ni postavil:

Ne razumem, da je spoštovani poslanec Bernik tudi name naslovil
vprašanje . To, kar je bilo najavljeno, se nanaša na arhivska gradiva
bivših varnostnih in obveščevalnih služb, pa bi mu rad v tej zvezi
pomagal na ta način, da ga usmerim na sklep Vlade Republike
Slovenije z dne 4. junija 1998, na podlagi katerega je bilo arhivsko
gradivo Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in njenih
pravnih prednikov, ne glede na to, kje se je to gradivo nahajalo,
prenešeno na Arhiv Republike Slovenije, in sicer v rokih, ki jih je
določal zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji Tako
je za ta vprašanja pristojna ta vladna agencija, kar pomeni, da to
ni v pristojnosti ministrstva za notranje zadeve

Vsebina iz prijave vprašanja za sejo:
Kje in na kakšen način lahko prebivalci Slovenije pridobijo podatke
iz arhivov Službe državne varnosti?
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mednarodni zračni prevoz, gre za varšavsko konvencijo in
konvencijo o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski
prevoz, imenovana montrelska konvencija, nadalje, mednarodna
konvencija evrokontrol sodelovanje za varnost zračne plovbe,
imenovana tudi evrokontrol konvencija; in še vsaj sedem drugih
mednarodnih pogodb je pri pripravi nacionalnega programa treba
upoštevati, tudi vse mednarodno dogovorjene programe ter
slovenske programe in predpise.

Ustno poslansko vprašanje Janka Vebra
ministru za promet g. Jakobu Presečniku,
postavljeno na 24. seji dne 24/3-2003:
Vsebina iz prijave vprašanja za sejo:
V zakonu o letalstvu je predviden sprejem Nacionalnega programa
razvoja letalstva Pomen tega dokumenta je izreden, saj se v
Sloveniji srečujemo na področju letalstva, s proizvodnjo letal, ki jo
uspešno izvajajo samostojni podjetniki, do velikega števila športnih
letališč in vse večjega zanimanja za uporabo najrazličnejših
zrakoplovov. Ta dejavnost je pomembna zaradi razvoja
posameznih regij znotraj Slovenije.

To pripravo nacionalnega programa razvoja civilnega letalstva
izredno otežuje, ker se nenehno srečujemo s spremembami tako
rekoč na vseh področjih civilnega letalstva. Zadnje take
spremembe se primeroma nanašajo na vprašanja, ki jih je na
letalskem področju začela urejati Evropska unija, kot so: varnost
v civilnem letalstvu, navigacijske službe zračnega prometa - gre
za tako imenovani program enotnega evropskega neba, in pa
predlogi zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega
prometa.

Po drugi strani imamo letališče, ki se zelo aktivno vključuje v
mednarodni prostor in letalskega prevoznika, ki je vezan na
mednarodni promet in išče svoj prostor v mednarodni konkurenci.
Nadzor nad varnostjo letalskega prometa pa je vprašanje, ki se
navezuje na številne službe znotraj države in zunaj njenih meja.
Zaradi neizčiščenih rešitev med posameznimi službami je prišlo
na Odboru za infrastrukturo in okolje celo do zavrnitve zakona s
katerim se je želelo reorganizirati navigacijske službe.

Ne glede na navedeno pa je ministrstvo za promet že pripravilo
ali pa sodelovalo pri pripravi naslednjih dokumentov: dolgoročni
program razvoja civilnega letalstva Republike Slovenije - kot
delovno gradivo, nadalje analiza o upravljanju in vodenju varnostnih
nalog v civilnem letalstvu Republike Slovenije s predlogi obveznih
ukrepov za izboljšanje obstoječega stanja, primerjalna analiza
lokacije radarja dolgega dosega v okviru strokovnih osnov in pa
sodelovalo je pri strategiji prostorskega razvoja Slovenije - v
pripravi za vladno obravnavo. Navedeni dokumenti že upoštevajo
tudi evropski program harmonizacije in implementacije o
upravljanju zračnega prometa in z njim povezani lokalni program
zbližanja in uveljavljanja za Slovenijo, upoštevajo strategijo o
upravljanju zračnega prometa, v okviru evrokontrola in ECC
torej upoštevajo tudi različne strategije in dokumente glede varstva
okolja, potrošnikov in podobne dokumente.

Zaradi odprave številnih nejasnosti in glede razvoja letalstva je
nujno pristopiti k pripravi in sprejemu Nacionalnega programa
razvoja letalstva, saj bi potem postopki sprejemanja podzakonskih
aktov kot tudi zakonov bili enostavnejši in razumljivejši.
Zato sprašujem ministra, kako daleč je priprava Nacionalnega
programa razvoja letalstva in kdaj lahko pričakujemo obravnavo
v državnem zboru.
Odgovor:

Na ministrstvu pričakujemo, da bomo ta nacionalni program, če
bo mogoče, medresorsko uskladili tudi s temi, kot sem že naštel,
mednarodnimi institucijami. Torej to usklajevanje je še posebej
intenzivno tudi po dogodkih 11. septembra v New Yorku in
pričakujemo, da v primeru, da ne bo posebnih problemov, da ta
nacionalni program pripravimo nekako do konca leta

Kot je že v vprašanju navedeno, je nacionalni program razvoja
civilnega letalstva predviden, mislim, da v 6. členu zakona o
letalstvu. Ministrstvo za promet je z določenimi aktivnostmi za
pripravo tega nacionalnega programa že začelo. Tako je do danes
zbrana že skoraj vsa potrebna dokumentacija za pripravo
strokovnih izhodišč za pripravo tega programa. Glede na to, da v
mednarodnih okvirih civilno letalstvo urejajo zlasti mnoge
konvencije, če nekatere naštejem: konvencija o mednarodnem
civilnem letalstvu, tako imenovana čikaška konvencija, nadalje
konvencija o unifikaciji nekaterih pravil, ki se nanašajo na
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Ker ste pa omenili tudi zakon o navigacijskih službah, ZANS ga
imenujemo, se pa jutri popravljena verzija, usklajena verzija,
obravnava na ustreznem odboru vlade.

117

SSisrt

NAROČILNICA
Ime in priimek: _
Naslov:
Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:
Davčna številka:
NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

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

—

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856
L

Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno.

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 (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa -TRR: Državni zbor Republike Slovenije,
Ljubljana, 01100-8450000512- Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS,
št.89/98)

