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UVODNA POJASNILA

Skladno s 13. členom Zakona o javnih financah mora vlada ob predlogu državnih proračunov 
za leti 2004 in 2005 posredovati Državnemu zboru Republike Slovenije tudi predloge 
finančnih načrtov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije ter finančne načrte vseh drugih javnih skladov in agencij, 
katerih ustanovitelj je država.

Na osnovi omenjenih določil zakona in v skladu s temeljnimi smernicami in izhodišči za 
pripravo državnega proračuna in finančnih načrtov za leti 2004 in 2005, ki so bila 
posredovana vsem skladom in agencijam, so navedeni skladi, oba zavoda in agencije 
pripravili predloge svojih finančnih načrtov za leti 2004 in 2005.

Za večino finančnih načrtov - zlasti tistih, ki del sredstev za svoje poslovanje prejemajo iz 
državnega proračuna - v tej fazi priprave načrtov velja, da je njihovo dokončno oblikovanje 
povezano in odvisno od sprejemanja predloga državnega proračuna za prihodnji dve leti.

Finančni načrti, kot so jih posredovali posamezni skladi in agencije, in so prikazani v 
nadaljevanju, so v tej fazi pri posameznih skladih in agencijah pripravljeni v različnih fazah. 
Večinoma so osnutki finančnih načrtov v tistem delu, kjer posamezni skladi in agencije v 
prihodnjem letu računajo na sredstva iz državnega proračuna, že usklajeni s predvidenimi 
sredstvi za posamezne sklade in agencije, kot jih je Vlada sprejela v Predlogu sprememb 
proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in Predlogu proračuna Republike Slovenije za 
leto 2005. Posamezni skladi, oba zavoda in agencije bodo oblikovali končni predlog svojih 
finančnih načrtov potem, ko bo parlament sprejel Spremembe proračuna Republike Slovenije 
za leto 2004 in Proračun Republike Slovenije za leto 2005.
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE FINANČNEGA NAČRTA ZAVODA 

ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE ZA LETO 2004 
IN FINANČNI NAČRT ZAVODA ZA LETO 2005

UVOD

Po 236. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju opredeljuje Zavod svoje finančno 
poslovanje s finančnimi načrti, v katerih se načrtujejo prihodki od prispevkov, sredstva iz državnega 
proračuna in iz drugih virov ter odhodki za zagotavljanje pravic in drugih obveznosti iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. Finančni načrti se v skladu z zakonskimi predpisi in s predpisi, ki urejajo 
sprejemanje državnega proračuna, sprejemajo za vsako posamezno koledarsko leto oziroma za 
časovno obdobje, za katero se sprejema državni proračun.

Postopek priprave in sprejemanja finančnega načrta določata 26. člen Zakona o javnih financah in 
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. 
Predlog finančnega načrta Zavod pripravi na podlagi makroekonomskih izhodišč javnofinančnih 
gibanj, ki veljajo za pripravo državnega proračuna in drugih izhodišč oziroma predpostavk, potrebnih 
za njegovo izdelavo. Po sprejemu na Skupščini Zavoda, se finančni načrt posreduje Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve, ki ga predloži Ministrstvu za finance. Ta ga, skupaj s predlogom 
državnega proračuna, posreduje Vladi RS, ki v skladu z 236. členom ZPIZ-1 poda nanj soglasje. 
Državni zbor RS obravnava finančni načrt Zavoda ob obravnavi in sprejemanju državnega proračuna.

Zavod je finančni načrt za leto 2004 pripravil in sprejel hkrati s finančnim načrtom Zavoda za leto 
2003. Ker je Vlada RS na svoji seji dne 21.7.2003 določila terminski načrt priprave sprememb 
državnega proračuna za leto 2004 in predloga državnega proračuna za leto 2005 ter na seji dne 
31.7.2003 sprejela Osnutek proračunskega memoranduma za leti 2004 in 2005, kot podlago za 
pripravo predloga sprememb državnega proračuna za leto 2004 in predloga državnega proračuna za 
leto 2005, je Zavod v skladu z ZPIZ-1 in na podlagi makrofiskalnih okvirov za obdobje 2004-2007 
pripravil osnutek sprememb in dopolnitev finančnega načrta Zavoda za leto 2004 in osnutek 
finančnega načrta Zavoda za leto 2005.

Proračunska izhodišča za obdobje 2004 in 2007 vsebujejo tudi novelirane projekcije 
makroekonomskih gibanj za leto 2003, ki se razlikujejo od projekcij ob pripravi finančnega načrta 
Zavoda za leto 2003, zato je Zavod pripravil tudi novo oceno realizacije prihodkov in odhodkov za 
leto 2003 in na tej osnovi nadaljnje projekcije za leti 2004 in 2005. Pri tem je poleg 
makroekonomskih vrednostnih kazalcev upošteval tudi kvantitativne projekcije rasti števila 
upravičencev do pravic iz pokojninskega in invalidskega poslovanja ter s strani Ministrstva za finance 
napovedane spremembe sklepov Vlade RS o pokrivanju primanjkljajev Zavoda iz preteklih let. 
Projekcije prihodkov in odhodkov iz obeh osnutkov je Zavod dne 19.9.2003 na posebnem 
usklajevalnem sestanku uskladil s predstavniki Ministrstva za finance.

Spremembe in dopolnitve finančnega načrta Zavoda za leto 2004 in finančni načrt Zavoda za 
leto 2005 sta izdelana na podlagi z zakonom določenega temeljnega izhodišča, da bo tako kot v letu 
2003, tudi v obeh načrtovanih letih dosežena izravnava med rednimi tekočimi prihodki in 
odhodki tekočega leta.

Člena 233. in 234. ZPIZ-1 namreč določata, da zagotavlja izravnavo med prihodki in odhodki 

Zavoda država iz državnega proračuna ali iz drugih virov, kadar drugi prihodki Zavoda ne zadoščajo 
za izpolnitev obveznosti za izplačilo pokojnin in drugih obveznosti ter za kritje morebitnega 
primanjkljaja med prihodki in odhodki v posameznem koledarskem letu. To bo letos in v letu 2004 
omogočil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2003 in 
2004 (ZIPRO).
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V oceni poslovanja za leto 2003 in v finančnem načrtu za leto 2004 so vključena tudi posebna 
sredstva, kijih bo Zavod, na osnovi sklepov Vlade RS z dne 28.11.2002, prejel od Kapitalske družbe. 
Na podlagi napovedane naknadne spremembe omenjenega sklepa Vlade RS bo Kapitalska družba 
zagotovila Zavodu dodatna sredstva tudi v letu 2005. Gre za posebna, namenska sredstva, ki naj bi 
se tudi v letu 2003, tako kot so se v letu 2002, še uporabila za tekočo izravnavo med prihodki in 
odhodki, v letih 2004 in 2005 pa tudi za delno poplačilo posojil, ki jih mora kljub členoma 233 in 
234 ZPIZ-1 Zavod najemati za nemoteno izplačevanje pokojnin in drugih dajatev že vse od konca leta 
2000.

Posojila se mesečno najemajo in poplačujejo v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna za leto 
2003, s sklepom Vlade RS ter s soglasjem Ministrstva za finance. Postopno zmanjševanje 
primanjkljaja in s tem odplačila kreditov v višini 22,8 mlrd SIT oziroma negativnega salda 
splošnega sklada Zavoda, Id izvira iz preteklih let, pa se bo pričelo šele v letu 2004, do tedaj pa 
bo le-ta še naprej ostajal v višini 23,1 mlrd SIT.

I. OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV IN ODHODKOV ZAVODA V LETU 2003

Skupščina Zavoda je sprejela finančni načrt za leti 2003 in 2004 na seji dne 17.12.2002, nanj pa je 
Vlada RS, v skladu z zakonom, podala svoje soglasje na seji dne 6.2.2003.

Po sprejemu finančnega načrta za leti 2003 in 2004 je ugotoviti, da se bo dejanska realizacija 
prihodkov in odhodkov v letu 2003 razlikovala od načrtovane, ker se napovedana 
makroekonomska izhodišča za leto 2003 ne uresničujejo v celoti, odstopajo pa predvsem na 
naslednjih področjih:

> V mesecu marcu je bila, zaradi dosežka višje rasti plač od makroekonomsko načrtovane, v skladu 
z zakonom izvedena višja valorizacijo pokojnin, kot je bila načrtovana s finančnim načrtom. 
Valorizacija pokojnin je tako znašala 5,5% (po 150.Č1. ZPIZ-1) oziroma 4,9% (po 150. in 151.Č1. 
ZPIZ-1), medtem ko je bila na osnovi makroekonomske projekcije plač načrtovana le v višini 
4,4% oziroma 3,8%.

> Evidentirana je nižja realizacija prihodkov iz naslova prispevkov od načrtovane po 
makroekonomskih izhodiščih.

> V letu 2003 je evidentirana višja rast števila upravičencev do pokojninskih in invalidskih 
dajatev kot je bila načrtovana.

> Zaradi višje valorizacije pokojnin in višje rasti števila upravičencev do pokojninskih in 
invalidskih dajatev so, posledično v primerjavi z načrtovanimi, višji tudi nekateri drugi odhodki 
Zavoda, npr. za zagotavljanje socialne varnosti, za zdravstveni prispevek upokojencev.

Zavod je na podlagi zgornjih dejstev, osemmesečnih rezultatov poslovanja leta 2003, rebalansa 
državnega proračuna in spremenjenih, noveliranih projekcij makroekonomskih izhodišč ter v skladu z 
ZIPRO, na podlagi podatkov in navodil s sestanka s predstavniki Ministrstva za finance ter ostalih 
pogojev poslovanja, izdelal novo oceno prihodkov in odhodkov za leto 2003, in sicer:

1. Prihodki

Zaradi novih makroekonomskih izhodišč in drugih pogojev, se ocena realizacije prihodkov Zavoda za 
leto 2003 razlikuje od postavk finančnega načrta za to leto v sledečih postavkah:

- Nominalna rast prispevne osnove se znižuje s prvotno načrtovanih 8,5% na 8,3%, kar pomeni, da 
bo po oceni realizacija prihodkov od prispevkov zaposlenih, delodajalcev in samozaposlenih za 
0,8% nižja od načrtovane postavke finančnega načrta za leto 2003 za 4.219,6 mio SIT.
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Med prihodki so na podlagi določb v 236., 232., 233., in 234. člena ZPIZ-1 na novo opredeljena 
tudi sredstva državnega proračuna za zagotavljanje pravic pod posebnimi pogoji ter za 
pokrivanje razlike med prihodki in odhodki Zavoda v tekočem letu, zaradi prenizke prispevne 
stopnje, in sicer:

a) Po novi oceni bodo v letu 2003, zaradi poračuna preplačil tekočih obveznosti za leto 2002 in 
v skladu z rebalansom državnega proračuna za leto 2003, realizirani za 704,3 mio SIT ali za 
0,9% nižji prilivi iz državnega proračuna za izplačevanje pravic pod posebnimi pogoji.

b) Zaradi nižje ocene realizacije prihodkov od prispevkov, višje valorizacije pokojnin in višje 
rasti povprečnega števila upravičencev od načrtovane so po novi oceni za leto 2003 v 
primerjavi s finančnim načrtom in v skladu z ZIPRO za leti 2003 in 2004 za izravnavo med 
prihodki in odhodki načrtovani za 11.112,4 mio SIT ali za 8,1% višji prilivi sredstev iz 
naslova dodatnih obveznosti državnega proračuna.

Skupne obveznosti državnega proračuna za leto 2003 so tako ocenjene za 10.408,1 mio SIT 
oz. 4,8% višje, kot je bilo predvideno s finančnim načrtom za leto 2003.

Skupni prihodki Zavoda bodo po oceni v letu 2003 znašali 783.172,8 mio SIT in bodo višji za 
6.7393 mio SIT, ali za 0,9% od planiranih v finančnem načrtu.

2. Odhodki

Glede na valorizacijo pokojnin v mesecu marcu in septembru bodo v letu 2003 odhodki Zavoda 
višji, kot so bili načrtovani s finančnim načrtom. V skladu s 150.Členom ZPIZ-1 je bila namreč, 
zaradi rasti povprečne plače v obdobju januar-julij 2003 glede na povprečno plačo 2002, kije znašala 
4,8%, izvedena v mesecu septembru 2003 valorizacija pokojnin in ostalih dajatev v višini 1,5%. 
Dodatno povečuje odhodke tudi višja rast upravičencev do Zavodovih dajatev od načrtovanih (po 
oceni za 1,2 odstotne točke).

Ocena odhodkov za leto 2003 se razlikuje od finančnega načrta za leto 2003 pri naslednjih postavkah:

a) odhodki za pokojnine bodo dosegli okoli 640.999,6 mio SIT in bodo višji od finančnega načrta 
za okoli 5.928,0 mio SIT ali 0,9%;

b) sredstva za zagotavljanje socialne varnosti bodo višja od finančnega načrta za okoli 914,2 mio 
SIT ali 2,6%;

c) prispevek za zdravstveno zavarovanje upokojencev bo, ustrezno višji stopnji valorizacije 
pokojnin in višji rasti opravičencev do dajatev od načrtovane, višji za okoli 993,5 mio SIT 
oziroma 1,7%;

d) odhodki za delo službe bodo od finančnega načrta službe nižji za okoli 145,1 mio SIT, kar bo 
predvsem posledica nižjih odhodkov za plače zaposlenih zaradi nižje rasti izhodiščne plače v letu 
2003 kot je bila načrtovana;

e) drugi stroški opravljanja dejavnosti bodo znašali okoli 4.935,3 mio SIT in bodo v primerjavi s 
finančnim načrtom nižji za okoli 514,0 mio SIT, na njihovo višino pa bodo vplivala predvsem 
nižja provizija in s tem nižja plačila Upravi za javna plačila (za okoli 444,5 mio SIT) ter Pošti 
Slovenije in Zavodu za zdravstveno zavarovanje za opravljanje njihovih storitev.

Na podlagi dejanske realizacije odhodkov Zavoda v obdobju I-VIII 2003 in na osnovi spremenjenih 
izhodišč in pogojev, so ocenjeni celotni odhodki Zavoda v letu 2003 v višini 783.172,8 mio SIT in 
bodo v primerjavi z načrtovanimi v finančnem načrtu za leto 2003 višji za 6.739,3 mio SIT, ali za 
0,9%.
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3. Povzetek

Zavod je na podlagi osemmesečnih rezultatov poslovanja tekočega leta in spremenjenih, novih 
makroekonomskih izhodišč in rebalansa državnega proračuna za leto 2003 ter na podlagi podatka o 
rasti povprečne plač za obdobje januar-julij 2003 glede na povprečno plačo v letu 2002, ki po 
150.členu ZPIZ-1 vpliva na septembrsko valorizacijo pokojnin, na podlagi podatkov in navodil s 
sestanka s predstavniki Ministrstva za finance ter ostalih pogojev poslovanja, izdelal novo oceno 
prihodkov in odhodkov za leto 2003.

Po tej oceni bodo skupni prihodki za 3.668,8 mio SIT nižji od načrtovanih, skupni odhodki pa za 
6.7393 mio SIT višji, zato bo za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki, v skladu z ZIPRO, 
potrebno sredstva zagotoviti v višini dodatnih 10.408,1 mio SIT iz državnega proračuna.

Tako bo bilanca prihodkov in odhodkov Zavoda iz tekočega poslovanja za leto 2003 v primeru 
nižjih prihodkov od odhodkov izravnana z dodatnimi sredstvi Kapitalske družbe in z višjimi 
prilivi iz državnega proračuna v skladu z 233. členom ZPIZ-1 in ZIPRO. Skupni primanjkljaj v 
breme splošnega sklada, ki izvira iz preteklih let, bo konec leta 2003 ostal nespremenjen in bo še 
vedno znašal 23,1 mlrd SIT.

Za primer, če bi bili dejanski prihodki od prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki 
vplivajo na finančni rezultat, pod prej napovedanim okvirom, kar bo razvidno šele v zadnjih dneh 
meseca decembra, Zavod v oceni realizacije poslovanja za leto 2003 upošteva, da bo v primeru nižjih 
prilivov od prispevkov v zadnjih mesecih leta, pokritje njegovih odhodkov kril Državni proračun po 
21. členu ZIPRO. Ta določa, da se dodatne obveznosti do Zavoda, ki presegajo predvidene 
pravice porabe zagotovljene v rebalansu proračuna, plačujejo Zavodu tudi nad to višino.

Ob zaključku leta 2003, rebalans finančnega načrta Zavoda za leto 2003 ni potreben in bi bil smiseln 
le v primeru, če bi bilo ogroženo financiranje Zavoda in bi bilo potrebno sistemsko poseči v strukturo 
financiranja Zavoda. Podrobnejše ocene realizacije v letu 2003 v primerjavi s finančnim načrtom so 
razvidne iz tabele 1 (priloga).

n. IZHODIŠČA za pripravo sprememb in dopolnitev finančnega načrta za 

leto 2004 in finančnega načrta za leto 2005

1. Makroekonomska izhodišča javnofinančnih gibanj

Osnovna makroekonomska kvantitativna izhodišča javnofinančnih gibanj za naslednji dve leti, ki so 
bila uporabljena pri izdelavi sprememb in dopolnitev finančnega načrta Zavoda za leto 2004 in 
finančnega načrta za leto 2005, so sledeča:

rast bruto domačega proizvoda za načrtovanje udeležbe odhodkov pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v njegovi strukturi;
nominalna rast prispevne osnove za načrtovanje višine prilivov od prispevkov;

- letna rast cen življenjskih potrebščin oziroma inflacija za načrtovanje materialnih stroškov; 
realna rast bruto plač na zaposlenega za preverjanje rasti prilivov prispevkov;
nominalna rast izhodiščne plače v skladu z Dogovorom o višini in načinu uskladitve osnovnih 
plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005 ter Aneksom h kolektivni pogodbi za 
negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji za načrtovanje stopnje rasti plač in prispevkov ter 
drugih dajatev za zaposlene delavce Zavoda;
rast števila zaposlenih oz. prejemnikov plač za preverjanje rasti prilivov prispevkov;
rast števila brezposelnih in nominalna rast zajamčene plače za načrtovanje višine prispevkov 
od nadomestil za brezposelnost,
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- letna rast števila upravičencev do pokojninskih in invalidskih dajatev za načrtovanje višine 
posameznih vrst odhodkov.

Pri pripravi sprememb in dopolnitev finančnega načrta Zavoda za leto 2004 in finančnega načrta 
Zavoda za leto 2005 so bila upoštevana sprejeta izhodišča za pripravo državnega proračuna za leti 
2004 in 2005.

2. Demografska gibanja

Na podlagi projekcij demografskih gibanj iz statističnih podatkov ter projekcij Urada za 
makroekonomske analize in razvoj, je Zavod, upoštevaje svoje evidence o številu prejemnikov 
posameznih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v preteklih letih in njihovih gibanj 
ter upoštevaje rasti upravičencev kot posledice vstopa Slovenije v letu 2004 v EU ter napovedanih 
sklenitev mednarodnih konvencij z državami bivše SFRJ, izdelal projekcije števila prejemnikov 
dajatev iz naslova posameznih pravic in števila zavarovancev, delno korigirane za leto 2004 in za leto 
2005.

Ocena gibanja povprečnega števila upravičencev do pokojnin in drugih denarnih dajatev v letih 2004 
in 2005 je prikazana v naslednji tabeli:

GIBANJE PO V. ŠTEVILA. 

UPRAVIČENCEV

V OBDOBJU 2002 - 2005

RE AL IZ.

2002

SPREJ.

FN

2003

OCENA

2003

SPREJ.

FN

2004

SPREM.

INDOP.

FN 

2004

FIN AN.

NAČRT

2005

Letna rast pov.št.upravič.do dajatev - skupaj 3,6 M 23 2,5 M 1,8

od tega :
Z Rast upravičencev do pokojnin - skupaj 1,7 1,0 1,7 23 2,2 M

- starostni upokojenci v Sloveniji 2.2 1,7 2,0 1,4 1.9 /,7

- invalidski upokojenci v Sloveniji •0,5 -0.7 0,0 -0,8 0.1 0,2

- družinski upokojenci v Sloveniji -3.4 1.0 1.5 0,6 1.3 1.2

- kmečki upokojenci -13,3 -12,6 -14,0 -12,7 -12,7 -12,7

- vojaški upokojenci -2.3 ■2,5 -2.5 -2,6 ■2.6 -2,9

- pokojnine uveljavljene v drugih republikah -6,7 -7.7 -10,9 -8.3 -8.6 -6.2
- pokojnine nakazane v druge rep. bivše SFRJ 6,4 7.0 8,4 32,1 18,3 8,5
- pokojnine nakazane v tujino 8,9 3,0 12,0 2,1 5,1 4.0

II. Rast upravič. do sred, za zag. soc.var.-skupaj 10,3 0,0 3,6 2,7 2,5 1.6
- varstveni dodatek k starostnim pokojninam 5,4 •3.0 1.3 4.0 2,4 1,2

- varstveni dodatek k invalidskm pokojninam 5.7 -4.0 0.8 5.0 2,6 1.0

- varstveni dodatek k družinskim pokojninam 6.0 -4.0 1,2 6.0 30\ 1.3

- dodatki k pokojninam (uveljav. v drugih rep.) -2,5 -2,0 -1,9 -2,1 -2,2 -2,1

- dodatek za pomoč in postrežbo 3.6 1.0 3.4 0,8 2.0 2.0

- preživnine -8,3 ■3.3 -6,8 ■5.2 ■5,2 -3.6

- nadomestila za telesno okvaro (invalidnine) 2.2 1.0 3.1 0.4 1.5 1,5

- državne pokojnine 185,8 7.2 15,8 6,7 6,8 3.4
II. Rast upravičencev do nadomestil - skupaj 5,7 4,4 4,6 4,0 4,3 4.2

- nadomestila za skrajšan delovni čas 2.8 3.6 3,6 3,5 3.7 3.8

• nadomestila zaradi manjše plače 4,0 1.5 1.5 1,5 2.0 2.5

- nad za čakanje na razpored na drugo del. m. 10,3 8.0 8,6 7,0 7.0 6,0
- nad za čakanje na poklicno rehabilitacijo -4.0 o.o 0.0 25,0 25,0 0,0
- nadza čas prekvalifikacije oz. dokvalifiacije 2,4 4,7 20,2 0,1 2,0 2,0

• KID uvelj.v Slov., nakazane v dr.rep. b. SFRJ •9,0 4,4 0.0 0,0 0.0 0.0
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3. Draga planska izhodišča in pogoji

♦ Udeležba pokojnin v BDP

Po oceni bo v letu 2003 znašala udeležba celotnih odhodkov Zavoda, ki vštevajo tudi pravice 
socialnovarstvenega značaja, kot so npr. varstveni dodatki, dodatki za pomoč in postrežbo, 
nadomestila za telesno okvaro, nadomestila plač, državne pokojnine itd., v BDP 13,74%, pri 
čemer pa bo udeležba izdatkov samo za pokojnine znašala 11,24% BDP. Zavod tudi za naslednji 
dve leti načrtuje, da bo ostala udeležba izdatkov za pokojnine v BDP okoli 11%, pri čemer je 
upoštevano, da se bodo pokojnine v nadaljnjih letih v skladu z zakonom ustrezno in v zakonsko 
določenih rokih valorizirale skladno s predvideno stopnjo rasti plač v Republiki Sloveniji.

V okviru izdatkov za pokojnine so upoštevani tudi izdatki za dodatek za rekreacijo 
upokojencev. Ta predstavlja v okviru strukture izdatkov za pokojnine Zavoda okoli 3,6%, 
oziroma v okviru BDP 0,4%. To pomeni, da bo udeležba izdatkov za čiste pokojnine (brez 
dodatka za rekreacijo upokojencev) v BDP v letu 2003 znašala 10,84%, 10,71% v letu 2004 
in 10,57% v letu 2005.

Pri načrtovanju dodatka za rekreacijo upokojencev je v tem osnutku finančnega načrta Zavoda za 
leto 2004 upoštevan v letu 2002 podan predlog Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 
ter Ministrstva za finance in dano soglasje Vlade RS na prvotni finančni načrt Zavoda za leto 
2004, da se v letu 2004 sredstva za rekreacijo upokojencev, valorizirana po 153. členu ZPIZ-1, 
zvišajo za 2%, oziroma za dodatnih 500 mio SIT.

♦ Vzpostavitev sistema ločenih prispevnih stopenj za pokojninsko in za invalidsko 
zavarovanje in vzpostavitev sistema zavarovanja za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Po ZPIZ-1 naj bi se s 1.1.2003 uvedel sistem ločenih prispevnih stopenj za pokojninsko in za 
invalidsko zavarovanje ter vzpostavil sistem zavarovanja za poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni in s tem ločeno evidentiranje prihodkov iz pokojninskega zavarovanja, iz invalidskega 
zavarovanja in od prispevkov za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Vendar je bila izvedba z 
Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (dne 
28.11.2002) odložena na 1.1.2004.

Nov sistem bo z uvedbo pomenil pomembno spremembo v sistemu financiranja pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, predvsem pa bo potrebna ustrezna prilagoditev obstoječe zakonodaje 
in sprejetje vrste novih predpisov s strani ministrstev, predvsem pa spremembo zakona o 
prispevkih za socialno varnost. Nov sistem bo terjal zahtevno spremembo vseh računalniških 
evidenc za obračun plač in ostalih prejemkov izplačevalcev plač v Sloveniji, uvedbo novih REK 
obrazcev, vzpostavitev novih vplačilnih računov, vzpostavitev novih računalniških evidenc 
DURS-a in Zavoda in zagotovitev spremljave in kontrole podatkov.

O uvedbi prispevne stopnje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni s 1.1.2004 je v okviru 
nacionalnega programa varstva in zdravja pri delu dne 23.7.2003 in 10.9.2003 razpravljal 
Ekonomsko-socialni svet, kjer so bili izraženi pomisleki v zvezi z novo obremenitvijo delovno 
intenzivnih panog, ki se zaradi vplivov svetovne recesije spopadajo s težavami. Prav te bi bile 
obremenjene z najvišjo stopnjo prispevka za poškodbe pri delu in poklicnih bolezni, saj je 
verjetnost za njihov nastanek pri njih največja. Tako je na posvetu socialnih partnerjev 
prevladalo enotno stališče vseh delodajalcev in delojemalcev, da bi morali začetek uvedbe 
diferenciranih prispevnih stopenj prestaviti za dve leti. V finančnih načrtih Zavoda za leti 2004 in 
2005 zato še ni upoštevana realizacija izvajanja 204. in 206. člena ZPIZ-1.

♦ Vzpostavitev evidenc o plačanih prispevkih
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Po 448. členu ZPIZ-1 mora Zavod na podlagi podatkov Davčne uprave RS in v sodelovanju z njo 
vzpostaviti evidenco o vplačanih prispevkih, ki so bili obračunani po tem zakonu. Projektni 
skupini Zavoda in Davčne uprave RS sta vzpostavili osnove, ki bodo omogočile Zavodu, da bo 
imel zagotovljen direktni dostop do podatkov o obračunanih in plačanih prispevkih zavezancev v 
evidencah Davčne uprave RS. V letu 2003 poteka pretok podatkov enkrat mesečno, predvidoma 
od 1.1.2004 dalje pa bo udejanjen sistem direktnega vpogleda.

Zavod pridobiva od davčnega organa podatke, s katerimi ta po veljavnih predpisih razpolaga, to 
pa so podatki o obračunanih in plačanih prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na 
nivoju vseh zaposlenih pri zavezancu. Davčna uprava RS je v skladu s prvim odstavkom 228. 
člena ZPIZ-1 dolžna voditi evidence o vplačanih prispevkih tudi za posameznega zavarovanca, 
zato se bodo aktivnosti v smeri vzpostavitve evidenc o vplačanih prispevkih za posamezne 
zavarovance v letih 2004 in 2005 nadaljevale v sodelovanju obeh institucij.

♦ Vstop Slovenije v EU

S priključitvijo Slovenije kot članice EU v maju leta 2004 bo na področju socialne varnosti prišlo 
do nekaterih sprememb in novosti. Te bodo vplivale tudi na področje pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja in bodo imele zaradi skupnih pravil in principov EU, ki jih morajo 
upoštevati nacionalne institucije ter sodišča ob uporabi svojih zakonodaj, vpliv tako na 
poslovanje kot tudi na finančne rezultate Zavoda.

Zavod se že prilagaja pravnemu redu EU in pripravlja podlage za takojšnjo realizacijo nalog po 
vključitvi Slovenije v EU, tako da bo lahko zagotovil povečan obseg strokovnega in 
prevajalskega dela ter ustrezno nadgradnjo informacijske tehnologije.

Vstop Slovenije v EU bo vplival tudi na finančno poslovanje Zavoda, predvsem z vidika višjih 
òdhodkov iz naslova denarnih dajatev, ki jih bo Zavod na novo dolžan izplačevati v države 
članice EU in EGS, zlasti:

dodatek za pomoč in postrežbo, 
invalidnine za zaposlene v Sloveniji in bodo imeli stalno prebivališče na teritoriju EU, 
delne invalidske pokojnine, nadomestila za invalidnost, za čas poklicne rehabilitacije in za 
čas dela na drugem delovnem mestu ter začasna nadomestila,
sorazmerni del varstvenega dodatka za upravičence do slovenske pokojnine s stalnim 
bivališčem v EU,
povračila potnih stroškov.

Točnega obsega finančnih posledic vstopa Slovenije v EU na poslovanje Zavoda v letih 2004 in 
2005 v tem trenutku ni mogoče oceniti, na višino odhodkov Zavoda pa bodo, poleg omenjenih 
dajatev, vplivali tudi porast števila zahtevkov za upokojitev oziroma drugih pravic iz držav članic 
EU, preračuni že priznanih pokojnin z namenom, da stranka uveljavlja višjo pokojnino ter ne 
nazadnje višji stroški službe zaradi povečanega obsega strokovnega dela, prevajalskih storitev in 
razširitve informacijske tehnologije. Finančnih učinkov zato še ni mogoče v celoti oceniti v 
Finančnem načrtu Zavoda za leti 2004 in 2005, podana je le okvirna ocena porasta števila 
upravičencev do dajatev, zato bo Zavod ob spremljanju gibanj aktivno sodeloval s pristojnima 
ministrstvoma.

♦ Sklenitev konvencij z državami bivše SFRJ

Zavod bo tudi v letu 2004 z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve sodeloval pri 
pripravi konvencij s Federacijo Bosne in Hercegovine ter z republiko Srbijo in Črno Goro.
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Pričakovati je, da bosta konvenciji sklenjeni že v letu 2004, kar bo za Zavod posledično, zaradi 
porasta števila zahtevkov, pomenilo povečane izdatke za pokojnine, povečan obseg dela, kakor 
tudi ustrezno povečanje stroškov za informacijsko podporo.

Finančni načrt Zavoda za leti 2004 in 2005, zaradi še ne sprejetih konvencij, finančnih posledic 
ne vključuje v celoti in pričakuje visoko povečanje števila upravičencev do dajatev iz drugih 
republik bivše SFRJ.

♦ Provizija Davčne uprave RS

V finančnih načrtih za naslednji dve leti je predvideno, da bo Vlada RS, enako kot v preteklih 
letih, tudi za naslednji dve leti izdala letno Uredbo, po kateri Zavod tudi v letih 2004 in 2005 ne 
bo plačeval Davčni upravi RS provizije za njeno, z 228. členom ZPIZ-1 določeno dejavnost 
pobiranja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zavod meni, da bi namesto 
vsakoletnega spreminjanja Uredbe kazalo njeno neživljenjsko določilo o proviziji sploh črtati, kar 
bi ukinilo medsebojni pretok sredstev med obema javnofinančnima institucijama, ki sta delno 
financirani tudi iz proračuna in povečevanje odhodkov Zavoda.

III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE FINANČNEGA NAČRTA 

ZAVODA ZA LETO 2004

Pregled glavnih postavk sprememb in dopolnitev finančnega načrta za leto 2004 po ekonomski 
klasifikaciji prihodkov in odhodkov, v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2004, kaže na 
naslednje razlike:

1. Prihodki

Celotni prihodki Zavoda bodo, ob upoštevanju spremenjenih makroekonomskih in drugih izhodišč 
za leto 2004, znašali 843.824,9 mio SIT in bodo za 811,0 mio SIT višji kot v prvotno sprejetem 
finančnem načrtu za leto 2004.

Glavna razlika gre na račun sprememb v ocenjenih višinah prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje ter v višini transfernih prihodkov.

Višina vplačanih prispevkov je namreč ob zakonsko določeni višini prispevne stopnje ter številu 
zavarovancev, pomembno odvisna tudi od gibanja plač in zavarovalnih osnov ter od njihove izteijave. 
Zato $e, zaradi nove ocene rasti plač, ki vpliva na višino glavnine prispevkov, njihova novo 
ocenjena višina, v primeijavi s finančnim načrtom, zmanjšuje za 8.219,1 mio SIT.

V okviru transfernih prihodkov, med katere sodijo prilivi sredstev iz državnega proračuna RS, 
prispevki delodajalcev od nadomestil za porodniški dopust (MDDSZ), za brezposelnost (ZRSZ) in 
zaradi bolezenske odsotnosti nad 30 dni (ZZZS), ter prilivi sredstev iz drugih javnih skladov, je 
načrtovano, da :

♦ bo obveznost državnega proračuna po 232. členu ZPIZ-1 za pokojnine in druge dajatve po 
posebnih predpisih, oziroma za pravice, ki presegajo pravice po splošnih predpisih, znašala 
83.783,2 mio SIT in bo za 3.551,1 mio SIT nižja kot v prvotno sprejetem finančnem načrtu 
zaradi spremenjene projekcije plač. Zavod za pravice in izplačila iz tega naslova izvaja namesto 
države funkcijo izvajalca in izplačevalca, saj sredstva po zakonu o poračunavanju finančnih 
obveznosti republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja zagotavlja država 
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Zavodu v mesečnih akontacijah na podlagi potijenega finančnega načrta Zavoda in sprejetega 
državnega proračuna RS.

Finančna ocena pokojnin in drugih dajatev po posebnih predpisih ter projekcija števila 
upravičencev do teh dajatev za leto 2004 sta razvidni iz tabele 2 in tabele 3 (priloga).

♦ zaradi nižje ocene prihodkov in delno tudi zaradi višjih odhodkov bo obveznost državnega
proračuna RS po 233. členu zakona za dodatne obveznosti Republike Slovenije, za primere, ko 
prihodki ne zadostujejo za pokritje odhodkov, kar bi zagotavljalo izravnavo med tekočimi 
prihodki in odhodki Zavoda v letu 2004, znašala 163.622,9 mio SIT in bo v primerjavi s sprejetim 
finančnim načrtom višja za 12.712,3 mio SIT.

Skupaj bodo prihodki iz državnega proračuna predstavljali v strukturi celomih prihodkov Zavoda 
29,3%, od tega za neposredne obveznosti države za financiranje posebnih pravic 9,9% in zaradi 
prenizke stopnje 19,4%.

♦ bodo med prilivi sredstev iz drugih javnih skladov zagotovljena dodatna sredstva v višini 6.375 
mio SIT, ki jih bo Zavod na podlagi sklepa in programa Vlade RS, z dne 28.112002, v letu 2004 
prejel od Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja za zmanjšanje obsega 
zadolževanja oziroma za pokrivanje primanjkljaja iz preteklih let. Ker je po makrofiskalnem 
scenariju Vlade RS za leto 2004 predvideno, da se del teh sredstev uporabi za izravnavo med 
prihodki in odhodki tekočega leta (3.400 mio SIT) ter del za odplačilo glavnic dolga (2.975,0 mio 
SIT), bo po zagotovilih Ministrstva za finance, Vlada RS zgoraj omenjeni sklep ustrezno 
spremenila.

2. Odhodki

Celotni odhodki Zavoda za leto 2004 so planirani v višini 840.849,9 mio SIT in so za 1.811,0 mio 
SIT višji od prvotno sprejetega finančnega načrta za leto 2004.

Od tega bodo odhodki za pokojnine, skupaj z dodatkom za rekreacijo znašali 686.575,7 mio SIT in 
bodo zaradi novih projekcij rasti plač v letih 2003 in 2004 ter višje rasti upravičencev v letu 2004 za 
1.1993 mio SIT višji od postavke v sprejetem finančnem načrtu.

Sredstva za zagotavljane socialne varnosti so namenjena izplačilom za varstvene dodatke k 
pokojninam, dodatke za pomoč in postrežbo, odpravnine in oskrbnine ter za nadomestila za telesno 
okvaro, dodatke k pokojninam uveljavljenim v drugih republikah bivše SFRJ in državne pokojnine. V 
primerjavi s sprejetim finančnim načrtom bodo, upoštevajoč novo projekcijo plač, višja za 1.106,1 
mio SIT.

Za nadomestila plač, t.j. za izplačila delovnim invalidom n. in m. kategorije, za nadomestila plače 
zaradi dela s skrajšanim delovnim časom, zaradi manjše plače na drugem delovnem mestu, za čas 
čakanja na razporeditev na drugo delovno mesto oz. ustrezno zaposlitev, za čas čakanja na poklicno 
rehabilitacijo in v času trajanja poklicne rehabilitacije, je za leto 2004 zaradi zmanjševanja števila teh 
upravičencev, načrtovano v primerjavi s finančnim načrtom za 460,9 mio SIT manj sredstev.

Pokojnine in druge dajatve, ki so vezane na valorizacijo pokojnin, se bodo v letu 2004 povprečno 
povečale za 5,0%.

Odhodki za zdravstvene prispevke upokojencev in prejemnikov invalidskih nadomestil, ki so vezani 
na odhodke za pokojnine in nadomestila plač, ki so prav tako povezani z višino valorizacije in 
številom upravičencev, bodo v primerjavi s finančnim načrtom višji za 591,4 mio SIT.
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Odhodki za plače delavcev Zavoda vključujejo ocene plač na podlagi novega zakona o sistemu plač 
v javnem sektoiju in prispevke za socialno varnost. Upoštevane so tudi premije dodatnega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja po Aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarstvo v RS, 
drugi izdatki za zaposlene v Zavodu ter porast števila zaposlenih. Po sprejetem finančnem načrtu za 
leto 2004 so bile predvidene nove zaposlitve zaradi novih zakonskih zahtev za vzpostavitev revizijske 
službe in obveznih kontrol pozitivnih odločb v izvajanju zavarovanja ter vključevanja Slovenije v EU 
in predvidenih novih sklenitev konvencij z Bosno in Hercegovino ter Srbijo in Črno goro. S 

spremembami in dopolnitvami finančnega načrta za leto 2004 pa se ob restriktivnem pristopu načrtuje 
dodatno 15 zaposlitev iz ur, in sicer zaradi enostranske odpovedi pogodb Združenja bank 
Slovenije v zvezi z obveščanjem in preverjanjem upravičenosti do nakazil pokojninskih in 
invalidskih dajatev. Tako bo Zavod moral s 1.11.2003 izvesti prehod na samostojen mesečni način 
obveščanja upokojencev in drugih prejemnikov pravic o višini njihovih prejemkov ter na dodatne 
kontrole in preverjanje upravičenosti do prejemkov v zvezi s preživetjem. V primerjavi z letom 2003 
se sicer sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim povečujejo za 8,9%, v primerjavi z 
načrtovanimi v sprejetem finančnem načrtu za leto 2004 pa so nižja za 176,6 mio SIT.

Izdatki za blago in storitve bodo v primerjavi s prvotnim finančnim načrtom za leto 2004 nižji za 
okoli 299,8 mio SIT. Ob restrikciji na področju materialnih stroškov službe Zavoda, pa so načrtovani 
višji poštni stroški (za okoli 222,9 mio SIT) in ostali izdatki za blago in storitve (za okoli 135,0 mio 
SIT) kot posledica novega načina obveščanja in ugotavljanja upravičenosti upokojencev do izplačil 
pokojnin in drugih dajatev, ki ga bo Zavod, po odpovedi bank, vzpostavil s Pošto Slovenije in v 
Zavodu. Po drugi strani pa so v okviru izdatkov za blago in storitve načrtovani nižji stroški za plačilo 
storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet (za okoli 617,8 mio SIT), ker je Uprava za 
javne prihodke v letu 2003 znižala provizijo za opravljene storitve razporejenih dajatev od 0,165% na 
0,05% in Zavodu za zdravstveno zavarovanje za opravljanje prijavno-odjavnih storitev (za okoli 45,5 
mio SIT).

V okviru investicijskih odhodkov je bilo v že sprejetem finančnem načrtu za leto 2004 načrtovanih 
905,8 mio SIT, obseg teh sredstev pa ostaja enak. V tem okviru bo Zavod na podlagi podpisane 
pogodbe in v okviru Investicijskega programa nadaljeval realizacijo sprejetega načrta za obročni 
nakup poslovnih prostorov neposredno ob sedežu Zavoda za rešitev pereče prostorske problematike. 
Tako bo izvedeno plačilo tretjega obroka kupnine, ki pa se bo, enako kot v letu 2002 in 2003, v letu 
2004 financiralo iz prihodkov od prodaje drugih Zavodovih nepremičnin, kar je izkazano tudi na 
strani prihodkov od prodaje osnovnih sredstev Zavoda. V okviru investicijskih odhodkov so 
načrtovana tudi sredstva za vlaganja v območnih enotah, investicijsko vzdrževanje in nakup 
računalniške opreme za nadgradnjo sistema glavnega strežnika v e-strežnik, pomnilniških zmogljivosti 
in mrežnih strežnikov oziroma delovnih postaj ter za elektronsko poslovanje.

Na podlagi vsega navedenega bo Zavod konec leta 2004, izkazal presežek prihodkov nad 
odhodki v višini 2.975 mio SIT, s čimer se bo po nekaj odložitvah za ta znesek vendarle pričelo 
zmanjševanje primanjkljaja iz preteklih let in njegov obseg zadolževanja. Primanjkljaj iz 
preteklih let bi tako konec leta 2004 znašal še 20,1 mlrd SIT.

IV. FINANČNI NAČRT ZAVODA ZA LETO 2005

V finančnem načrtu za leto 2005 so upoštevana že omenjena izhodišča in predpostavke, vključno s 
postavko makrofiskalnega scenarija Vlade RS za obdobje 2004-2005 in predpostavko Ministrstva za 
finance, da bo Zavod konec leta 2005 izkazal presežek v višini 5.375 mio SIT, s katerim se bo 
nadaljevalo delno pokrivanje primanjkljaja Zavoda, ki izvira iz preteklih let in zmanjševanje 
mesečnega zadolževanja.
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1. Prihodki

Za leto 2005 je načrtovano, da bodo skupni prihodki znašali 902.213,6 mio SIT in bodo za 6,9% vriji 
kot leta 2004.

Prispevki iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bodo ob nespremenjeni prispevni stopnji, 
upoštevanju predvidene rasti števila zavarovancev in makroekonomski projekciji o rasti plač oziroma 
prispevne osnove, znašali 621.169,7 mio SIT in bodo za 7,4% višji kot v letu 2004.

Prilivi sredstev iz državnega proračuna po 232.členu ZPIZ-1, za večji obseg pravic, bodo znašali 
87.1253 mio SIT ali 9,7% v strukturi celotnih prihodkov in bodo za 4,0% višji kot leta 2004. Prilivi 
sredstev po 233.členu ZPIZ-1, za kritje razlike med prihodki in odhodki, bodo znašali 175.776,7 
mio SIT. V strukturi prihodkov Zavoda predstavljajo 19,5% in bodo za 7,4% ali 12.153,8 mio SIT 
višji kot 2004. Skupaj bodo obveznosti državnega proračuna v letu 2005 znašale 262.902,0 mio 
SIT in se v primeijavi z letom 2004 povečujejo za 6,3%. V strukturi celotnih prihodkov Zavoda bodo 
prilivi iz državnega proračuna znašali 29,1%.

Projekcija dajatev po posebnih predpisih ter ocena števila upravičencev do teh dajatev za leto 2005 je 
razvidna iz priloženih tabel 2 in 3.

Prihodki od prispevkov delodajalca od nadomestil za porodniški dopust, od nadomestil za 
brezposelne osebe in od nadomestil plač za boleznine nad 30 dni ter druga prejeta sredstva iz 
državnega proračuna (za dokup let delavcem zaposlenim v proizvodnji z azbestom) predstavljajo 
skupaj 6.0273 mio SIT in bodo glede na leto 2004 višji za 4,0%.

Med tranfemimi prilivi sredstev iz drugih javnih skladov so v višini 6375 mio SIT načrtovani tudi 
namenski prilivi za poplačilo kreditov iz preteklih let, ki jih bo Zavod prejel od Kapitalske družbe 
na podlagi napovedane spremembe ustreznega sklepa Vlade RS.

Drugi nedavčni prihodki (skupaj s kapitalskimi prihodki Zavoda) so načrtovani v višini 5.739,0 
mio SIT in bodo za 03 % višji od leta 2004. V tem okviru je načrtovano povečanje prilivov iz 
naslova prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovancev prostovoljnega 
zavarovanja, od dokupov pokojninske dobe od oseb, ki samostojno opravljajo dejavnost in od 
dokupov za čas brezposelnosti. Manjši pa bodo prilivi od dokupov pokojninske dobe za osebe, ki 
opravljajo kmetijsko dejavnost, za presežne delavce, za čas rednega šolanja na višji in visoki šoli ter 
od dokupov za čas služenja vojaškega roka.

2. Odhodki

Celotni odhodki Zavoda za leto 2005 so načrtovani v višini 896.838,6 mio SIT in bodo za 6,7% višji 
kot v letu 2004.

V okviru odhodkov za pokojnine je upoštevana določba ZPIZ-1 o valorizaciji pokojnin, ocenjeno 
število prejemnikov teh sredstev in določila 151. člena ZPIZ-1. V strukturi celotnih odhodkov bodo 
ostali približno na ravni, kot bo dosežena v letu 2004 (81,5%). V primerjavi z letom 2004 se bodo 
večali za 6,5%. Pokojnine se bodo povprečno povečale za 5,0%.

Postavka odhodki za pokojnine vključuje tudi sredstva za dodatek za rekreacijo upokojencev, ki 
upoštevajo pričakovano število upravičencev do tega dodatka in valorizacijo tega dodatka v skladu z 
zakonom.
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Sredstva za zagotavljane socialne varnosti bodo, ob upoštevanju načrtovanega števila upravičencev 
do teh dajatev in valorizacije pokojnin, v letu 2005 ostala v strukturi celotnih odhodkov na isti ravni 
kot v letu 2004 (4,6%).

Pri odhodkih za nadomestila plač je načrtovano, da bo njihov delež v strukturi odhodkov Zavoda v 
letu 2005 ostal skoraj nespremenjen, saj se bo povečal le za 0,2 odstotne točke, in sicer predvsem 
zaradi načrtovanega visokega števila upravičencev do nadomestil za skrajšan delovni čas in zaradi 
manjše plače.

Odhodki za usposabljanje in poklicno rehabilitacijo invalidov ter sofinanciranje razvoja 
invalidskih podjetij, za pospešeno zaposlovanje brezposelnih delovnih invalidov so načrtovani kot 
odhodki za neprofitne organizacije. Med drugim vključujejo tudi sredstva za sofinanciranje programa 
pospešenega zaposlovanja delovnih invalidov, v višini 185,2 mio SIT.

Odhodki ita zdravstvene prispevke upokojencev in prejemnikov invalidskih nadomestil so 
načrtovani na podlagi nespremenjene prispevne stopnje za zdravstveno zavarovanje, predvidene rasti 
upravičencev in planirane valorizacije pokojnin in nadomestil plač.

Pri odhodkih za plače delavcev Zavoda, prispevke za socialno varnost in druge izdatke za 
zaposlene v Zavodu so upoštevani rast izhodiščne plače, izpolnjevanje kriterijev za napredovanje, 
višje dopolnjene delovne dobe in povečanje števila zaposlenih za 1,8%. Povečanje števila zaposlenih 
se nanaša na področje delovanja Zavoda v zvezi z EU in konvencijami.

Pri izdatkih za blago in storitve so poleg izdatkov za materialne stroške službe Zavoda, zajeti poštni 
stroški za dostavo pokojnin, za plačilni promet, za delo invalidskih komisij itd. Izdatki za materialne 
stroške se povečujejo z rastjo življenjskih potrebščin in zaradi povečanega obsega dela službe Zavoda, 
izdatki za stroške pošte za dostavo pokojnin pa poleg tega upoštevajo porast dajatev Zavoda zaradi 
rasti števila upravičencev in valorizacije dajatev, zato so ti izdatki skupaj za 6,4% višji kot leta 2004.

V primerjavi z letom 2004 se investicijski odhodki povečujejo za 235,2 mio SIT. Razlog je v dejstvu, 
da Zavod v letu 2005 ne more več financirati četrtega obroka plačil v višini 320 mio SIT za nakup 
poslovnih prostorov s prodajo svojih nepremičnin, kot je to izvajal v letih 2002 - 2004. Po sprejetem 
investicijskem elaboratu, se bo vselitev izvršila konec leta 2004, medtem ko bo samo obročno 
plačevanje zaključeno leta 2007, kar za 235,2 mio SIT povečuje investicijske odhodke v letu 2005. V 
tem letu se načrtuje tudi zaključek nujne adaptacije poslovnih prostorov, zamenjava agregatov in 
klimatov ter dograditev računalniškega, električnega in telefonskega omrežja.

Zavod bo moral tudi v letu 2005 še nadalje najemati kredite z obnavljanjem črpanja, zato so odhodki 
za plačila obresti od kreditov načrtovani v višini 1.100 mio SIT in so odvisni od prilivov s strani 
državnega proračuna in od prilivov prispevkov.

ZAKLJUČEK

Finančne postavke prihodkov in odhodkov sprememb finančnega načrta Zavoda za leto 2004 in 
finančnega načrta za leto 2005 so načrtovane na podlagi določil ZPIZ-1, makroekonomskih izhodišč 
javnofinančnih gibanj ter ostalih demografskih in Zavodovih kvantitativnih in drugih izhodišč ter 
predpostavk. Upoštevani so tudi sklepi Vlade RS, izhodišča in skupna dogovaijanja z Ministrstvom za 
finance in Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve za pripravo teh planskih aktov ter 
metodološka navodila Ministrstva za finance za pripravo finančnih načrtov.

Za obe leti je predvsem značilno, da bodo potekale intenzivne aktivnosti na področju sklepanja 
mednarodnih konvencij in zaradi vstopa Slovenije v članstvo EU. Nadaljevala se bo izgradnja novega 
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sistema invalidskega zavarovanja, vzpostavljale podlage za ločene prispevne stopnje in nov sistem 
zavarovanja za primer poškodb pri delu in poklicnih bolezni ter za sistem individualnih evidenc o 
prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

V finančnih načrtih za obe leti predstavljajo v strukturi prihodkov načrtovani prihodki od prispevkov 
okoli 69%, sredstva državnega proračuna pa okoli 29% vseh prihodkov (od teh zakonske obveznosti 
okoli 10% in dodatne obveznosti okoli 19%). Delež prihodkov iz naslova obveznosti državnega 
proračuna je v strukturi Zavodovih prihodkov približno enak že nekaj let

Pri odhodkih Zavod načrtuje stopnje rasti v skladu z zakonskimi določili o valorizaciji pokojnin in 
ostalih izdatkov ter števila upravičencev. Predvideva, da bodo odhodki za pokojnine zadržali 
dosedanjo udeležbo v strukturi BDP.

Pri pripravi obeh načrtov je Zavod dosledno upošteval določilo 233. člena ZPIZ-1, ki določa, da se 
razlika med prihodki in odhodki Zavoda pokriva iz državnega proračuna RS in drugih virov. Zavod po 
zakonskih določbah, ker so praktično vse pravice predpisane z zakonom, glede določitve prispevnih 
stopenj nima nobenih pristojnosti, pa tudi na področju odhodkov ni v ničemer izvirno odločujoč, 
razen na izredno majhnem delu svojih materialnih stroškov. To dodamo narekuje obvezno 
načrtovanje izravnavo rednih tekočih prihodkov in odhodkov za leti 2004 in 2005, kar dodamo 
omogoča 21.člen ZIPRO.

Po makrofiskalnem scenariju Vlade RS in stališču Ministrstva za finance ter predvideni spremembi 
sklepa Vlade RS, se bodo sredstva s strani Kapitalske družbe v letu 2003 v celoti uporabila za 
kritje odhodkov tekočega leta, v letih 2004 in 2005 pa je predvideno tudi za delno vračilo 
kreditov, ki jih mora Zavod mesečno najemati. Tako se bo primanjkljaj Zavoda, višina njegovih 
kreditov oziroma negativno stanje splošnega sklada, začelo postopno zmanjševati šele od leta 
2004 dalje.

Zavod bo ob zaključku leta 2004 in 2005 izkazal presežek prihodkov nad odhodki, s katerim bodo 
delno poplačani krediti, s čemer se bodo primanjkljaji iz preteklih let in zadolževanje v lem 2004 
znižalo za 2.975 mio SIT in nadalje v lem 2005 za dodatnih 5.375 mio SIT. Primanjkljaj v lem 2004 
bo znašal 20,1 mlrd SIT in leta 2005 še 14,7 mlrd SIT.

V obeh finančnih načrtih Zavoda za leti 2004 in 2005 pa ni predvideno plačilo provizije za delo 
Davčne uprave RS za storitve odmerjanja, pobiranja in izterjave prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje in se predvideva podaljšanje veljavnosti Odloka Vlade RS glede Zavodove 
obveznosti, oziroma zakonska ureditev tega področja.
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TABELA 1
(ZNESKI V TISOČ SIT)

KONTO

I. SKUPAJ PRIHODKI. 732.85S.025 776.433.545 783.172.802 843.013.878 843.824.919 902.213.603 106,9 107.7 106,9
(7tH71erae7>»7«)
: UdeMba v BOP v X »87 14.0B 13.74 14. OS 13.67 »53

TEKOČI PRIHOOK1 500.633.992 545.694.616 542.061.166 592.037.296 564 060.233 626.908.656 108.3 107,7 107.3
(70*71)

70 DAVČNI PRIHODKI 494.981.604 540.466.185 536.246.617 586.559.686 578340.619 621.169.665 106.3 107,8 107,4
(DAVKI IN PRISPEVKI)

?01 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 494.961.604 540.466.185 536.246.617 588.559.686 578.340.619 621.169.665 108,3 107,8 107,4

7010 Prispevki zaposlenih 287.678.692 314.298.763 312.210.110 341.347.171 337.176.844 362.465.246 108,5 108.0 107,5

701004 Prispevek za ZPIZ - od zaposlenih pri pravni) osebah 273.699.876 299.039.020 297.270.475 324.775.090 321.042.038 345.120.330 108,6 108,0 107.5
701005 Prispevek za ZPIZ - od zapoel.prl Hzlčoseb.. ki opraviajo deiav. 13.978 814 15.259.743 14.939.635 16.572.081 16.134.806 17.344.916 106.9 108.0 107.5

7011 Prispevki delodajalcev 170.246.757 185.723 960 184.751.928 201.653.918 199.468 394 214.360.376 108.5 108,0 107.5

701104 Prispevek za ZPIZ - za zaposlene pri pravrih osebah 156.236.496 170.341.231 169 656.520 184.990.578 183.229.042 . 196 971.220 108,6 108,0 107,5
701105 Prispevek za ZPIZ - za zapotíprt llrič.o*eb. ki opravkajo deiav 8.167251 8.830.306 8.726.541 9.589 713 9424.664 10.131.514 106,8 108,0 107.5
701106 Prispevek za ZPIZ - za zaposlene prt lastnikih kmet zemti iič 1.005.246 1.016.820 1.109.895 1.090.031 1.187.588 1.264.781 110,4 107,0 106,5
701107 Prispevek za ZPIZ - za učence. ki so v učnem razmerju 40.807 51.006 39.179 54.678 41922 44.646 96.0 107,0 106,5
701106 Posebni pnsp. za ZPIZ - za zav dobo s poveč za zap.pri pravo«. 2.760 346 3 067.272 2.820.153 3.331.057 3.017.564 3.213.706 102,2 107.0 106.5

701111 Paviaini prispevki za posebne primere zavarovanja 468.163 463.548 612.036 503.413 654 877 697.444 130,7 107.0 106.5

701112 Prispevki za posebne primere zJz drugih pravnih razmerij 1.569.438 1.953.380 1.689.895 2.094.023 1608.186 1.925.720 107,7 107.0 106,5

701114 Prispevki za PIZ oseb zaosiemh pri tujem dalodalalcu 10 397 97.710 425 104.550 111.345 - 107,0 106.5

7012 Prispevki samozaposlenih 24.574.018 27.445.965 26.433 806 29.790.136 28 534 621 30.659.855 107,6 107,9 1214

701203 Prispevek za ZPIZ - od fizZ oseb, U oprav.dejav. od zav osn 8.386.013 9.438.786 9.090.928 10.250.524 9.818.202 10.554.567 108,4 106,0 107,5

701204 Prispevek za ZPIZ - od IWtosab. H U oprav deiav Iz zav osn. 14 958.852 16.644.194 15.953.902 18.075.695 17.230.214 18.522.480 106,7 ____ 107,5

701206 Prispevek za ZPIZ - lastnikov kmeta skin zornil 44 1.061.276 1.155.950 1.317.928 1.239179 1.410.183 1.501.845 124,2 107,0 106,5

701206 Posebni prisp za ZPIZ - za zav.dobo s poveč. od oseb.kl op.dej. 167.877 207.033 71.048 224 838 76.021 80.963 42,3 107,0 106.5

7013 Ostali prispevki za socialno varnost 12.482.137 12.997.497 12.850.773 13.768.461 13-160.761 13.684.188 103JO 102,4 104,0

701302 Zamudne obresti iz naslova prispevkov za ZPIZ 2.977.350 3.121.374 2.565.219 3.389.958 2.690915 2.803.933 86,2 104,9 104,2

701304 Pozneje plačani odolaní prispevki za socialno varnost 477.468 273.000 759.038 289 000 450 000 450.000 159,0 - 120,0

701305 Pozneje vplačani ukinjeni prispevki za socialno varnost 0 2 000 0 2.500 0 0 - - -

701306 Pozneje vplačam prispevki za PIZ iz preteklih let 12.148 16.000 3.468 16.000 13.000 14.000 28,5 374,9 107,7

701309 Prispevek zavarovanca za PIZ od nadomesti za porodni*ki 5.143.329 5.567.971 5616.770 5 968.865 6.009.944 6.400.590 109,2 107,0 106,5

dopust. Id ga plačuje MDOSZ

701313 Prispevek zavarovanca za PIZ od nadomesti zaradi 610.822 643.932 661.988 690.295 708.327 754.368 108.4 107.0 106,5

bolezenske odsotnosti nad 30 dni. N da plačuje ZZZS

701317 Prispevek zavarovanca za PIZ od nadomesti za čas 3.261.020 3374.220 3 244 290 3.411.843 3.288.576 3.261.296 99.5 . 121.4 9^2

brezposelnosti, Id ga plačuje ZRSZ
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71 NEDAVČNI PRIHODKI 5.652.388 5.228.431 5.834.549 5.477.610 5.709.614 5.738.990 103,2 97,9 100,5
P1(H713*714)

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHOOKI OD PREMOŽENJA 135.640 135.735 238.075 141.978 249.741 260.230 175.5 104,9 104,2

7100 Udeležba na dobičku javnih podjeLj in javnih finanč.inst. 0 0 0 0 0 0 -
7101 Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finanč.insL 0 0 0 0 0 0 -
7102 Prihodki od obresti 97.722 105.590 188.757 110.447 198 006 206.322 193,2 104.9 104,2
7103 Prihodki od premoženja 37.918 30.145 49.318 31.531 51.735 53.907 130,1 104,9 104,2

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 32.700 32.202 32.173 33 683 33.749 35.167 98,4 104,9 104,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 32.700 32.202 32.173 33.683 33.749 35.167 98,4 104,9 104,2

714 DRUGI NEDAVČNI PR1HOOKI 5.484.048 5.060.494 5.564.301 5.301.949 5.426 124 5443.593 101.5 97.5 100,3

7140 Dodatni prostovoljni prispevki za socialno varnost 4.455.998 3.962.602 4.640.290 4 153 553 4.456.836 4.433596 104,1 96,0 99 5
(dokup pokcjntn-dobe in prisp zav arov, proslove«,  za var.)

714000 Dokup pokojninske dobe - oseb, ki samost.oprav.dejav. 6.108 9.000 8.044 9.500 6500 7.000 131,7 80,8 107.7
714001 Dokup pokojninske dobe - oseb, ki so opravit kmetij.dejav. 220.708 120.000 202.389 110.000 160.000 100.000 91.7 74.1 66,7
714002 Dokup pokojninske dobe - za presežne delavce 413.249 120.000 473345 110.000 300.000 250.000 114,5 63,4 83,3
714003 Dokup pokoj.dobe - za čas rednega Šolanja na višji ali visoki šoli 247.851 170.000 197.661 175.000 180.000 150 000 79,7 91.1 83,3
714004 Dokup pokojninske dobe - za čas služenja vojaškega roka 682.530 525.000 616.358 520.000 500.000 400.000 90.3 81,1 80,0
714005 Dokup pokojninske dobe - za zvišanje starostna pokojnine 3.298 4.000 3.181 5.000 3.000 3.000 96,5 94,3 100,0
714006 Pnspevek za ZPIZ zavarovancev prostovoljnega zavarovanja 2.634.880 2.795.702 2.951.249 2.996.993 3.157.836 3 363.096 112,0 107,0 106,5
714007 Dokup pokojninske dobe za čas brezposelnosti 83.378 57.000 64.684 58.000 58.000 59.000 77,6 89,7 101,7
714006 Dokup pokojninske dobe za čas nege in varstva otroka 161.024 160.000 121.834 167.360 100.000 100.000 75.7 82,1 100,0
714009 Dokup pok dobe v državi, s katero ni sklenjena konvencija 2.972 1.900 1.545 1.700 1.500 1.500 52,0 97,1 100,0

7141 Drugi nedavčni prihodki 1.028 050 1.097.892 924.011 1.148.396 969.288 1.009.998 89,9 104,9 104,2

72 KAPITALSKI PRIHODKI 80 000 220.000 247.302 200.000 200.000 600 309,1 80,9 0,3

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 80.000 220.000 247.302 200.000 200 000 600 309,1 80,9 0,3
722 Pfrodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 0 0 0 0 0 0

73 PREJETE DONACIJE 0 0 0 0 0 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 232.141.033 230.518.929 240.844.334 250.776.582 259.574.682 275.304.347 103,7 107,8 106.1

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 232.141.033 230.518.929 240.844.334 250.776.582 259.574.682 275.304.347 103,7 107.8 106,1
INSTITUCIJ

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 221.792.274 223.776.264 234.091.361 244.007.446 252.795.250 268.498.627 105,6 108,0 106,2

OBVEZNOSTI ORŽAVNEGA PRORAČUNA 216.672.068 218.281.972 228.690.028 238.244.901 247.406.096 282.902.002 105,5 108.2 106.3
■ udelflbfvgppyy, £10 396 4.01 3.97 4.01 3.94

740000 Sred, iz naslova tek.obvez.državnega proračuna (po 232. ČI.ZPIZ-1) 77.307.656 80.613.846 79.909.535 87.334.307 83.783.180 87.125.290 103.4 104.8 104 0
740002 Sred. Iz naslova dodatobvez. državnega proračuna (po 233. ČI.ZPIZ-1) 139.364 412 137.668.126 148.780.493 150.910.594 163.622.916 175.776.712 106.8 110.0 107.4

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna 314.628 388.589 342.438 406.464 80.000 80.000 108 fi
740006 Prispevek delodajalca za P IZ od nadomestil za porodniški 2.936.147 3.179.132 3 206.510 3.408.029 3.431.484 3654.531 109.2 107 0 106 5dopust, ki ga plačuje MDOSZ
740010 Prispevek delodajalca za PIZ od nadomestil za čas 1.869.431 1.926.571 1.852.385 1.948.052 1.877.670 1.862.095 99.1 101 4 gg 7

brezposelnosti, ki ga plačuje ZRSZ
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4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 521.768 785.776 785.723 797.253 797.616 808.818 150,6 101,5 101,4
- prekvalifikacija delovnih invalidov 83.877 102.084 102.018 106.779 107.017 111.512 121.6 104,9 104.2
- storitve zavodov za usposabljanje invalidov 44.498 38.742 38.750 40.524 40 649 42.356 87.1 104,9 104,2
- investiere v rivalidska podjetja 384.361 435.800 435.605 435.800 435.800 435 800 113.4 100,0 100,0
- aptadja datovnin mest 1.500 25.000 25.000 30 000 30.000 35.000 120,0 116,7
- sofinanc pospešenega zaposlovanja trezpo. del invalidov 7.532 184.150 184.150 184.150 184.150 184.150 100,0 100,0

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 56.629.844 59.545.334 60.538.796 64.320.646 64.911.972 69.296.016 106,9 107.2 106,8

4130 Tekoči transferi drugim ravnem države 0 0 0 0
■|Ó

0 -

4131 Tekoči transferi v »klade socialnega zavarovanja 56.629.844 59.545.334 60.538.796 64.320.546 64.911.972 69.296.016 106.9 107.2 106,8

413102 Ptačila prispevka za zdravstveno zavarovanje upokojencev 56.629.844 59.545.334 60.538.796 64.320.546 64.911.972 69.296.016 106,9 107.2 106,8
in od nadomesti plač Zavodu za zdravstveno zavarovanje

4132 Tekoů Iransleri v druge javna sklade in aqendja 0 0 0 0 0 0 •

4133 Tekoů tranatari v Javne zavode in lavna gospodarske zavode 0 0 0 0 0 0 - -

4134 Tekoči transferi v državni proračun 0 0 0 0 0 0 - -

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 666.893 741.680 741.680 905.800 905.800 1.141.000 111,2 122,1 126,0

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 666.893 741.680 741.680 905.800 905.800 1.141.000 111.2 122,1 126,0

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 0 0 0 0 - -

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 0 0 0 0 - - -

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI11MU 41.080 0 0 3.975.000 2.975.000 5.375.000 - - •
- vdaMba v BOP v * 0.00 ÍL22. OJ» 0.07 0.05 0.0S - - -

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 56.532 61.7331 59.677 62.422 62.601 65.230 105,6 104.9 104,2

1750*7511

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 56.532 61.733 59.677 62 422 62.601 65.230 105.6 104,9 104.2

7500 Prejeta vračila danti posojil od posameznikov 56.532 61.733 59.677 62.422 62.601 65.230 105,6 104,9 104,2

7500 Prejeta vračSa danih posoü od državnega proračuna 0 0 0 0 0 0 - - •

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0 0 0 - - 4

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE

KAPITALSKIH DELEŽEV (440*441) 0 0 ? 0 0 0 - - -

440 DANA POSOJILA 0 0 0 0 0 0 - . - . -
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4400 Dana posojil javnim posameznikom 0 0 0 0 0 0
4407 Dana posojila državnemu proračunu 0 0 0 0 0 Ö1

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0 0 a •

VL PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 56.532 61.733 59.677 62.422 62.601 65.230 105.6 104.9 104.2
(IV-V.)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+M11 22.826.347 0 22.826.000 18.851.000 19.851.000 14.476.000 100,0 87,0 72,9

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 22.826.347 0 22.826.000 18.851.000 19.851.000 14.476.000 100,0 87,0 72,9
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 22.826.347 0 22.826.000 18.851.000 19.851.000 14.476.000 100,0 87,0 72,9
5002 Najeti kredti pri drugih finančnih institucijah

5003 Najeti krediti prt drugfr» domačih kre<itodajalah 0 0 0 0 0 0
500306 V tem: najeti krediti pri državnem proračunu 0 0 0 0 <? 0 •

501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0 0 0 0 0 0 - -

Vlil OOPLAČILA DOLGA (550*551) 22.826.347 0 22.826.000 22.826.000 22.826.000 19.851.000 100.0 100.0 87,0

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 22.826.347 0 22.826.000 22.826.000 22.826.000 19.851.000 100.0 100.0 87,0
5500 Odplačila kreddov Banki Slovenije

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 22.826.347 0 22.826.000 22.826.000 22.826.000 19.851.000 100,0 100,0 87,0
5502 Odplatila kredftov drugim finančnim mu»ucüam

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kredilodajalcem 0 0 0 0 0 0 - - -

550306 V lem. odplaäfa kreditov državnemu proračunu 0 0 0 0 0 0 -

551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 0 0 0 0 0 -

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VU-VIIII 0 0 0 -3.975.000 -2.975.000 -5.375.000 - - -

X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)

SREDSTEV NA RAČUNIH (l.*IV.*V1l-H.-V.-Vtlt.l 97.612 61.733 59.677 62.422 62.801 65.230 61,1 104,9 104,2

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VH.-VW.-X.1 « 411, -41.080 0 0 -3.975.000 -2.975.000 -5.375.000 - -



ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN
INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE TABELA 2

PROJEKCIJA OBVEZNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE PO POSEBNIH PREDPISIH 
ZA OBDOBJE OD LETA 2003 - 2005 Z REALIZACIJO TEKOČIH OBVEZNOSTI V LETU 2002

1. Udeleženci NOB. udeleženci španske vojne, narodni 
heroji, nosilci Partizanske spomenice 41 16.750.061 17.764.191 16.636.076 16.460.801 16.168.975

2. Upokojenci - kmetje borci 324.787 306.315 302.104 277.549 252.059
3. Vojni veterani TO RS 159.195 126.749 242.605 356.629 524.244
4. Vojni veterani mlajši od 15 let 924 469 1.068 1.185 1.483
5. Prisilno mobilizirani 89.988 113.312 92.686 95.373 98.139
6. Zaporniki v koncentracijskih taboriščih 54.665 60.591 60.038 65.562 71.249
7. Zaporniki v koncentracijskih taboriščih po 15.5.1945 8.321 8.531 9.619 11.110 12.833
8. Interniranci, begunci, delovni deportiranci itd. 1.947.529 2.102.864 2.210.601 2.495216 2.803.375
9. Vdove žrtev dachauskih procesov 2.254 2.635 2.369 2.487 2.611

10. Upravičenci do višjega zneska po Zakonu o popravi 
krivic 145.109 133.956 178.436 215.461 255.645

11. Uživalci izjemnih pokojnin po Zakonu o izjemnem 
priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki 
imajo posebne zasluge 516.626 615.660 515.826 514.536 513.250

12. Uživala administrativnih pokojnin po predpisih 
nekdanje SFRJ 18.091 19.168 19.014 19.964 20.962

13. Delavci ONZ in zavodov za prestajanje 
kazni zapora 1.790.422 1.918.635 1.844.098 1.897.577 1.952.607

14. Upokojeni po Zakonu o poslancih 63.896 82.537 67.154 70.512 74.038
15. Upokojeni po Zakonu o Vladi 7.971 8.412 8.378 8.797 9236

16. Upokojeni po Zakonu o sodniški službi 24.229 31.945 24.828 25.417 26.021

17. Upokojeni po Zakonu o prekrških 136 142 143 150 158

18. Upokojeni po Zakonu o kazenskem postopku 813 892 855 897 707

19. Administrativno upokojeni po zakonu o 
o notranjih zadevah 735.164 804.948 764.930 795.145 826.553

20. Upokojeni po Zakonu o policiji 1.198.072 1.251.952 1.246.582 1.295.822 1.347.007

21. Upokojeni po Zakonu o izvrševanju 
kazenskih sankcij 138.819 147.826 144.440 150.145 156.076

22. Upokojeni po Zakonu o obrambi 121.241 133.652 123.601 125.888 128.217

23. Upokojeni po Zakonu o pravicah iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja bivših vojaških 

zavarovancev 8.477.401 9.028.543 8.731.554 8.984.789 9245.327

24. Upokojeni po Zakonu o uvedbi pravice do 
izjemne pridobitve pokojnipe za delavce 
v premogovnikih 1.223.100 1.223.500 1.272.624 1.322.892 1.375.146

25. Upokojeni po Zakonu o prepovedi proizvodnje 
in prometa z azbestnimi izdelki 1.024.308 1.028.985 1.092.695 1.164.540 1241.109

26. Uživalci državne pokojnine 5.169.183 5.860.039 5.920.807 6.677.534 7.291226

27. Uživalci preživnin bivšim zasebnim 
dimnikarskim obrtnikom 3.143 3.354 3.303 3.122 2.950

28. Uživalci akontacij pokojnin iz republik 
nekdanje SFRJ 476.363 538.965 465.612 454.670 443.985

29. Uživalci varstvenega dodatka 9.452.717 9.559.705 10.001.712 10.788.052 11.462.052

30 Uživala oskrbnine 16.969 23.832 18.727 20.646 22.762

31. Upravičenci do dela pokojnine za upoštevanje 
obdobja aktivne vojaške službe v nekdanji JLA 350.372 341.597 397.700 450.992 511.425

32. Upravičenci do dela pokojnine za upoštevanje 
obdobja do 31.3.1992 pri drugih nosilcih 
zavarovanja v nekdanji SFRJ 6.763.190 6.930.525 6.923.302 7.080.461 7.241.187

33. Upravičenci do dela pokojnine za upoštevanje 
obdobij v Invalidskih podjetjih 382.128 350.988 473.907 587.171 727.505

34. Upravičenci do dela pokojnine za upoštevanje 
razlike do polnega delovnega časa po 1. In 2. 
odstavku 188. člena ZPIZ-1 0 0 540 692 859

35. Upravičenci do dela pokojnine za upoštevanje 
obdobja prvega leta otrokovega življenja Iz 1. 
alinea 189. äena ZPIZ-1 600.553 904.593 653.273 702.399 747.107

36. Upravičenci do dela pokojnine za upoštevanje 
obdobja poklicne rehabilitacije Iz 2. alinee 
189. člena ZPIZ-1 23 36 24 26 40
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37. Upravičenci do dela pokojnine za upoštevanje 
obdobja poklicne rehabilitacije iz 3. alinea 
189. člena ZPIZ-1 93 0 98 103 162

38. Upravičenci do dela pokojnine za upoštevanje 
obdobij zadržanosti od dela ali starševskega 
dopusta po prenehanju zavarovanja iz 4. alinea 
189. člena ZPIZ-1 0 0 540 692 857

39. Upravičenci do dela pokojnine za upoštevanje 
obdobja poklicnega opravljanja verske službe 
pred 1.1.1983 Iz 5.afinee 189. člena ZPIZ-1 28.255 34.385 32.666 37.043 40.840

40. Upravičenci do dela pokojnine za upoštevanje 
prištete dobe po 201. členu ZPIZ-1 30.000 7.423 34.683 39.331 44.188

41. Upravičena do dela pokojnine, izplačanega do 
zneska najnižje pokojnine 1.443.899 1.541.416 1.472.012 1.499.244 1.526.980

42. Upravičenci do dela pokojnine, izplačanega za 
neupoštevanje zmanjšanja po 54. členu ZPIZ-1 44.991 23.402 61.472 77.454 93.526

43. Upravičenci do dela pokojnine, izplačanega za 
neupoštevanje zmanjšanja po 55. členu ZPIZ-1 85 44 149 227 341

44. Drugi upokojenci pod posebnimi pogoji 
upokojevanja po naslednjih zakonih:........................ 0 0 0 0 0

45. SKUPAJ CISTA OBVEZNOST ZA POKOJNINE 

IN DRUGE DAJATVE (1 do 44) 59.585.084 63.036.714 62.052.849 64.778283 67265.019

- letni indeks rasti 108,0 105,8 104,1 104,4 103,8

46. Sorazmerni del stroškov In prispevkov za 
pokojnine In druge dajatve (10,67%) 6.357.729 6.858.361 6.621.039 6.911.843 7.177.178

47. Uživalci dodatkov k pokojninam Iz republik 
nekdanje SFRJ 945.181 1.021.976 973.517 1.001.749 1.030.800

48. Uživalci invalidnin in dodatkov za pomoč in 
postrežbo k vojaškim pokojninam in pokojninam 
iz drugih republik nekdanje SFRJ 118.447 104.510 130.712 137248 144.110

49. Prejemniki dodatka za rekreacijo 677.237 780.780 661.952 646.396 631205

50. Dragi upokojenci pod posebnimi pogoji 
upokojevanja po naslednjih zakonih:................. 0 0 0 0 0

51. SKUPAJ ČISTA OBVEZNOST ZA OSTALE 

DAJATVE (47 do 50) 1.740.864 1.907.266 1.766.181 1.785.393 1.806.115
- "letni indeks rasti 103,8 109,6 101,5 101,1 101,2

62. Sorazmerni del stroškov za ostale 
dajatve (1,40%) 24.372 28.990 24.727 24.995 25.286

53. SKUPAJ OBVEZNOST ZA POKOJNINE IN 

OSTALE DAJATVE (45 + 46 ♦ 51 ♦ 52) 67.708.049 71.831.332 70X64.795 73.500.513 76.273.598

- letni indeks rasti 107,6 106,1 104,1 104,3 103,8

54. Delavci v invalidskih podjetjih 
(prispevek zavarovanca in delodajalca) 5.932.415 6.039.444 6.377 346 6.785.497 7.226.554

55. Kmetje po Zakonu o pogojih, pod katerimi se 
kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za 
plačane (prispevek zavarovanca in delodajalca) 0 0 0 0 0

56. Kmetje iz 16. In 34. äena ZPIZ-1 
(prispevek delodajalca) 1.179.918 1.209.605 1.217.675 1.243.782 1271.643

57. Učena iz 20. člena ZPIZ-1 (prispevek zavarovanca) 71.470 103.362 76.830 81.748 87.061
58. Upravičenci do starševskega dodatka iz 23. člena 

ZPIZ-1 (prispevek zavarovanca in delodajalca) 579.221 543.976 684.929 801.641 896.435

59. Upravičenci do denarnih nadomestil za čas 
porodniškega dopusta (prispevek zavarovanca 

in delodajalca) 0 0 0 0 0
60. Zaporniki Iz 24. člena ZPIZ-1 (prispevek 

zavarovanca In delodajalca) 0 0 0 0 0

61. Upravičenci do priznanih neplačanih oz. izpadlih 
prispevkov za PIZ po Zakonu o zagotovitvi sredstev 
za odpravo posledic suše, pozebe In neurij s točo 8.022 816.127 1.300.000 1.300.000 1.300.000

62. SKUPAJ ZNESEK PRISPEVKOV (54 do 61) 7.771.046 8.712.514 9.656.780 10.212.666 10.781.692
- letni indeks rasti 104,8 112,1 124,3 105,8 105,6

63. SKUPAJ CELOTNA OBVEZNOST (63+62) 75.479.095 80.543.846 80.121.576 83.713.180 87.055.290
64. Naknadni poračuni zap. 5-8,10 70.424 70.000 70.000 70.000 70.000

SKUPAJ (63.+64.)
- letni indeks rasti

75.549.519

107,3

80.613.846

106.7
80.191.576

106,1

83.783.180

104,5

87.126290

104,0
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ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN
INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

TABELA 3

PROJEKCIJA ŠTEVILA PREJEMNIKOV OBVEZNOSTI RS

V OBDOBJU 2003 - 2005 Z REALIZACIJO V LETU 2002

VRSTA UPRAVIČENCEV
Upravičenci

2002
Projekcija

2003
Projekcija

2004
Projekcija

2005

1. Udeleženci NOB, udeleženci španske vojne, narodni 
heroji, nosilci Partizanske spomenice 41 39.140 36.987 34.768 32.334

2. Upokojena - kmetje borci 759 668 581 500

3. Vojni veterani TO RS 190 276 386 540
4. Vojni veterani mlajši óď 15 'let 16 18 19 22

5. Prisilno mobilizirani 1.265 1.240 1.215 1.191

6. Zaporniki v koncentracijskih taboriščih 206 215 224 232

7. Zaporniki v koncentracijskih taboriščih po 15.5.1945 44 48 53 59

8. Interniranci, begunci, delovni deportiranci itd. 7.624 8.234 8.851 9.471

9. Vdove žrtev dachauskih procesov 3 3 3 3

10. Upravičenci do višjega zneska po Zakonu o popravi 
krivic 525 614 706 798

11. Uživalci izjemnih pokojnin po Zakonu o izjemnem 

priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki 
Imajo posebne zasluge 595 565 537 510

12. Uživalci administrativnih pokojnin po predpisih 
nekdanje SFRJ 54 54 54 54

13. Delavci ONZ In zavodov za prestajanje 

kazni zapora 3.009 2.949 2.890 2.832

14. Upokojeni po Zakonu o poslancih 51 51 51 51

15. Upokojeni po Zakonu o Vladi 3 3 3 3

16. Upokojeni po Zakonu o sodniški službi 39 38 37 36

17. Upokojeni po Zakonu o prekrških 1 1 1 1

18. Upokojeni po Zakonu o kazenskem postopku 4 4 4 3
19. Administrativno upokojeni po zakonu o 

o notranjih zadevah 427 423 419 414

20. Upokojeni po Zakonu o policiji 669 662 656 649
21. Upokojeni po Zakonu o izvrševanju 

kazenskih sankcij 90 89 88 87

22. Upokojeni po Zakonu o obrambi 101 98 95 92

23. Upokojeni po Zakonu o pravicah iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja bivših vojaških 

zavarovancev 4.520 4.430 4.341 4.254
24. Upokojeni po Zakonu o uvedbi pravice do 

izjemne pridobitve pokojnine za delavce 

v premogovnikih 832 824 815 807
25. Upokojeni po Zakonu o prepovedi proizvodnje 

in prometa z azbestnimi izdelki 878 891 905 918

26. Uživalci državne pokojnine 15.2511 16.319 17.134 17.820
27. Uživalci preživnin bivšim zasebnim 

dimnikarskim obrtnikom 11 11 10 9
28. Uživalci akontacij pokojnin iz republik 

nekdanje SFRJ 406 378 351 327

29. Uživalci varstvenega dodatka 50.367 50.871 52.041 52.561

30. Uživalci oskrbnine 30 32 34 36
31. Upravičenci do dela pokojnine za upoštevanje 

obdobja aktivne vojaške službe v nekdanji JLA 571 605 654 706
32. Upravičenci do dela pokojnine za upoštevanje 

obdobja do 31.3.1992 pri dragih nosilcih 
zavarovanja v nekdanji SFRJ 31.931 31.101 30.292 29.505

33. Upravičenci do dela pokojnine za upoštevanje 

obdobij v Invalidskih podjetjih 1.849 2.182 2.575 3.038
34. Upravičenci do dela pokojnine za upoštevanje 

razlike do polnega delovnega časa po 1. in 2. 
odstavku 188. člena ZPIZ-1 0 9 11 13
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VRSTA UPRAVIČENCEV
Upravičenci 

2002

Projekcija 

2003
Projekcija 

2004

Projekcija
2005

35. Upravičena do dela pokojnine za upoštevanje 

obdobja prvega leta otrokovega življenja iz 1. 
allnee 189. člena ZPIZ-1 15.748 16.299 16.690 16.907

36. Upravičenci do dela pokojnine za upoštevanje 

obdobja poklicne rehabilitacije iz 2. alinee 
189. člena ZPIZ-1 1 1 1 2

37. Upravičenci do dela pokojnine za upoštevanje 

obdobja poklicne rehabilitacije Iz 3. alinee 
189. člena ZPIZ-1 1 1 1 2

38. Upravičenci do dela pokojnine za upoštevanje 

obdobij zadržanosti od dela ali starševskega 
dopusta po prenehanju zavarovanja Iz 4. allnee 
189. člena ZPIZ-1 0 9 11 13

39. Upravičenci do dela pokojnine za upoštevanje 

obdobja poklicnega opravljanja verske službe 
pred 1.1.1983 iz S.alinee 189. člena ZPIZ-1 173 190 209 220

40. Upravičenci do dela pokojnine za upoštevanje 
prištete dobe po 201. členu ZPIZ-1 329 362 391 418

41. Upravičenci do dela pokojnine, izplačanega do 
zneska najnižje pokojnine 9.027 8.756 8.494 8.239

42. Upravičenci do dela pokojnine, izplačanega za 
neupoštevanje zmanjšanja po 54. členu ZPIZ-1 1.518 1.973 2.368 2.723

43. Upravičenci do dela pokojnine. Izplačanega za 

neupoštevanje zmanjšanja po 55. členu ZPIZ-1 3 5 7 10
44. Drugi upokojenci pod posebnimi pogoji 

upokojevanja po naslednjih zakonih:......................... 0 0 0 0
45. SKUPAJ CISTA OBVEZNOST ZA POKOJNINE 

IN DRUGE DAJATVE (1 do 44) 188.261 188.488 188.975 188.410
47. Uživalci dodatkov k pokojninam iz republik 

nekdanje SFRJ 1.933 1.894 1.856 1.819
48. Uživalci Invalidnin in dodatkov za pomoč in 

postrežbo k vojaškim pokojninam in pokojninam 

iz drugih republik nekdanje SFRJ 472 496 496 496

49. Prejemniki dodatka za rekreacijo 18.582 17.281 16.072 14.947
50. Drugi upokojenci pod posebnimi pogoji 

upokojevanja po naslednjih zakonih:.................. 0 0 0 0
51. SKUPAJ CISTA OBVEZNOST ZA OSTALE 

DAJATVE (47 do 50) 20.987 19.671 18.424 17.261
53. SKUPAJ OBVEZNOST ZA POKOJNINE IN 

OSTALE DAJATVE (45 ♦ 46 ♦ 51 * 52) 209.248 208.159 207.399 205.671
54. Delavci v invalidskih podjetjih 

(prispevek zavarovanca In delodajalca) 14.315 14.315 14.315 14.315

55. Kmetje po Zakonu o pogojih, pod katerimi se 
kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za 

plačane (prispevek zavarovanca In delodajalca) 0 0 0 0
56. Kmetje iz 16. In 34. Člena ZPIZ-1 

(prispevek delodajalca) 16.506 15.846 15.212 14.603

57. Učenci Iz 20. člena ZPIZ-1 (prispevek zavarovanca) 2.185 2.119 2.119 2.119
58. Upravičenci do starševskega dodatka iz 23. člena 

ZPIZ-1 (prispevek zavarovanca in delodajalca) 4.375 4.813 5.294 5.558

59. Upravičenci do denarnih nadomestil za čas 
porodniškega dopusta (prispevek zavarovanca 

In delodajalca) 0 0 0 0

60. Zaporniki Iz 24. člena ZPIZ-1 (prispevek 
zavarovanca in delodajalca) 0 0 0 0

61. Upravičenci do priznanih neplačanih oz izpadlih 
prispevkov za PIZ po Zakonu o zagotovitvi sredstev 

za odpravo posledic suše, pozebe In neurij s točo 65 15.000 15.000 15.000

62. SKUPAJ ZNESEK PRISPEVKOV (54 do 61) 37.448 52.093 51.940 51.596

63. SKUPAJ CELOTNA OBVEZNOST (53*62) 227.640 242.475 242.772 241.825

64. Naknadni poračuni zap. 5-8,10 393 390 390 390

SKUPAJ (63.+64.) 228.033 242.865 243.162 242.215
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n.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
SLOVENIJE

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2004 
IN FINANČNE PROJEKCIJE ZA LETO 2005
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ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA 

ZA LETO 2004

L

S tem načrtom se določajo prihodki in odhodki ter prejemki in izdatki Zavoda za leto 2004 za 
financiranje programov zdravstvenih dejavnosti in uresničevanje ostalih pravic iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja.

n.

Pri izdelavi finančnega načrta za obvezno zdravstveno zavarovanje za leto 2004 so bile 
upoštevane naslednje pravne in druge podlage:
■ zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS 9/92, 13/93, 9/96, 

29/98, 6/99, 56/99, 99/01, 60/02),
■ zakon o prispevkih za socialno varnost (Ur.l. RS 18/96, 34/96, 87/97, 3/98, 81/00, 4/01, 

97/01),
■ pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS 3/98, 90/98, 6/99, 61/00, 64/00, 

91/00, 59/02, 18/03,35/03),
■ proračunski memorandum 2004,
■ splošni dogovor za pogodbeno leto 2003,
• sklep o določitvi odstotnih vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem 

zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS 73/95),
■ zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti 

(Ur.l. RS 18/94, 36/96, 20/97,39/99, 86/99,98/99),
■ zakon o izvajanju dogovora o politiki plač za obdobje 2002-2004 (Ur.1.59/02),
■ dogovor o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 

2004 in 2005 (Ur.l. 73/03),
■ kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS (Ur. 1. 18/91, 34/93, 3/98, 39/99, 

99/01,73/03),
■ pravilnik o napredovanju delavcev zaposlenih v zdravstvu (Ur. 1. RS 41/94, 14/97, 98/99, 

101/00,45/02),
■ pravilnik o merilih za oblikovanje cen zdravil na debelo (Ur. list RS 67/01),
■ sklep o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste (Ur. list RS),
• pravilnik o postopkih razvrščanja zdravil na liste (Ur. list RS 106/01),
■ zakon o davku na dodano vrednost (Ur. 1. RS 89/99, 17/00, 30/01, 67/02, 30/03) pravilnik o 

izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Ur. 1. RS 4/99, 45/99, 59/99, 17/00, 19/00, 
27/00, 22/01,28/01, 54/01,106/01,28/02, 114/02),

■ zakon o delovnih razmerjih (42/02),
• osnutek zdravstvene reforme, julij 2003
■ zakon o začasnem zatočišču (UR. 1.20/97, 67/02),
• ocena realizacije prihodkov in odhodkov obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2003,
■ zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.LRS 67/02).

ni.

Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz finančnih terjatev in naložb in izkaz financiranja, izraženi v 
tekočih cenah, izkazujejo po tem finančnem načrtu v letu 2004 naslednje vrednosti:
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v tisoč SIT

LETO 2004
A. Izkaz prihodkov in odhodkov: 
Prihodki
Odhodki

396.109.184
410.529.028

primanjkljaj -14.419.844
B. Izkaz finančnih tetjatev in naložb: 
Prejeta vračila danih posojil 
Dana posojila

7.007 
0

Prejeta minus danaj>osojila 7.007
C. Izkaz financiranja:
Zadolževanje 273.980.300
Odplačila dolga 259.567.463
Neto zadolževanje 14.412.837

Natančnejši pregled prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja je prikazan v prilogi 1 in 2, ki sta sestavni del tega finančnega načrta.

IV.

Skupščina Zavoda poziva Vlado RS, da sprejme potrebne ukrepe za realizacijo pogojev - navedeni 
v zaključku obrazložitve - na katerih so v tem finančnem načrtu ocenjeni prihranki in zanje zato 
načrtovani nižji nekateri odhodki in višji prihodki od regresnih zahtevkov.

V.

V primeru, da bo realizacija med letom 2004 pokazala odstopanja od finančnega načrta zaradi 
drugačnih makroekonomskih gibanj glede na izhodišča oziroma bi se pojavili drugi razlogi, ki 
niso bili načrtovani v finančnem načrtu, bo Skupščina Zavoda s soglasjem Vlade RS sprejela 
ustrezne spremembe in dopolnitve tega finančnega načrta Zavoda za leto 2004 oz. bo Upravni 
odbor prerazporedil sredstva po namenih znotraj obsega tega finančnega načrta za leto 2004.

VI.

Ta finančni načrt velja za obračunsko in poslovno leto 2004. Uporablja se od 1.1.2004 dalje. 
Sklep stopi v veljavo, ko da nanj soglasje Vlada RS.
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OBRAZLOŽITEV

Pri izdelavi finančnega načrta Zavoda za leto 2004 so bili upoštevani predpisi, ki uravnavajo 
politiko zdravstvenega zavarovanja v letu 2004, makroekonomska kvantitativna izhodišča javno 
finančnih prihodkov in odhodkov, ki jih je sprejela Vlada v mesecu juliju 2003 in so bili podlaga 
za pripravo bilanc javnega financiranja in državnega proračuna za leto 2004 (v nadaljevanju 
proračunski memorandum), izhodišča in usmeritve Ministrstva za zdravje - osnutek zdravstvene 
reforme ter ocena realizacije poslovanja Zavoda v letu 2003.

Finančni načrt Zavoda za leto 2004 je izdelan primerjalno na oceno realizacije prihodkov in 
odhodkov Zavoda v letu 2003 in ob predpostavki, da bo približno enak obseg programov in pravic 
realiziran tudi v letu 2004, poleg tega pa so predvidene določene nujne širitve programov zaradi 
uvajanja novih tehnologij in zdravil ter dodatno zaposlovanje v zdravstvu v skladu z usmeritvami 
Ministrstva za zdravje, navedene v osnutku zdravstvene reforme.

1. OCENA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZAVODA V LETU 2003

Ocena realizacije poslovanja Zavoda v letu 2003 temelji na realizaciji za obdobje januar - avgust 
2003 ter ocene prihodkov in odhodkov do konca leta. Projekcija finančnega poslovanja Zavoda do 
konca leta 2003 ocenjuje, da bodo znašali prihodki 367.799 milijonov tolaijev (načrtovani 
369.069 milijonov tolaijev), odhodki pa 383.594 milijonov tolaijev (načrtovani 382.055 milijonov 
tolaijev). Ocenjeni primanjkljaj je tako za 2.810 milijonov tolaijev večji od načrtovanega.

Razlogi za večji primanjkljaj v primerjavi z načrtovanim so v glavnem večji odhodki, Id so 
posledica:
a) višje realne rasti odhodkov za zdravila (4,7%) od 3% načrtovane, kar pomeni preseganje 

načrtovanih odhodkov v letu 2003 za 852 milijonov tolaijev (prihranki v višini 1 milijarde 
tolaijev, ki so bili vezani na spremembe predpisov za uvedbo referenčnih cen in generične 
substitucije, ne bodo realizirani zaradi pozno spremenjenih predpisov),

b) večjih odhodkov za nadomestila odsotnosti z dela za 760 milijonov tolaijev (ocenjujemo, da 
bodo odhodki zaradi sprememb delovne zakonodaje v letu 2003 znašali okoli 500 milijonov 
tolaijev (načrtovano 2 milijardi tolaijev), medtem ko načrtovani prihranki v višini 1,2 
milijarde tolarjev verjetno ne bodo doseženi, ker se je kljub znižanju povprečne dolžine 
trajanja začasne zadržanosti z dela nad 30 dni za en dan hkrati povečalo število primerov - 
brezposelni in nega družinskega člana),

c) večjih odhodkov za ostale denarne dajatve za 483 milijonov tolarjev (pogrebnine, potni 
stroški), katerih povečanje je posledica spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju sredi lanskega leta v prvotno stanje pred spremembo (z 22.12.2001 
je bila višina pravice do pogrebnine in posmrtnine omejena glede na dohodek zavarovanca in 
pravica do povračila potnih stroškov glede na mesečno število napotitev na zdravljenje v drug 
kraj),

d) večjih odhodkov za službo Zavoda za 287 milijonov tolaijev v glavnem zaradi večjih 
odhodkov za blago in storitve in investicijskih odhodkov (kasnejša sprememba pravilnika, ki 
določa višino provizije za storitve Uprave za javna plačila - znižana provizije je bila 
načrtovana za celo leto 2003, dejansko pa je veljala od maja 2003 dalje in unovčenje menic s 
strani ZPIZ za plačilo kupnine prostorov na Miklošičevi 24 - načrtovan je bil prenos plačila 
polovice kupnine v leto 2004 na osnovi dogovora z Ministrstvom za finance),

e) večjih plačil domačih obresti in sicer za 174 milijonov tolarjev kot posledica večjih odhodkov 
od prihodkov glede na načrtovane.
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Delno bo preseganje zgoraj navedenih odhodkov kompenzirano z nerealizacijo že načrtovanega 
povečanja plač v negospodarstvu avgusta 2003 za 2,4% (manjši tekoči transferi v javne zavode in 
izvajalcem javnih služb za plače in prispevke za 1.160 milijonov tolarjev). Ta “prihranek” pa se 
bo kot odhodek pojavil v letu 2004 z vplačilom premij za dodatno kolektivno pokojninsko 
zavarovanje. Ocenjeni odhodki bodo tako večji od načrtovanih za 1.540 milijonov tolarjev. 
Prihodki naj bi bili po oceni manjši od načrtovanih za 1.270 milijonov tolarjev, v glavnem zaradi 
manjših prihodkov od prispevkov upokojencev (negativen učinek zamenjave rasti plač v 
negospodarstvu za plačilo premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja, kar vpliva 
tudi na usklajevanje pokojnin).

2. KVANTITATIVNA IZHODIŠČA, VKLJUČENA V POSAMEZNE ELEMENTE 
FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2004

Glavne smernice javno finančnih gibanj iz proračunskega memoranduma za leto 2004, upoštevane 
v posameznih elementih finančnega načrta za leto 2004 so prikazane v tabeli.

Tabela 1: Osnovne predpostavke javnofinančnih gibanj v letu 2004

LETO 2004

1. Rast bruto plače na zaposlenega 7,0%
realna rast 2,0%

2. Rast prispevne osnove 8,0%
realna rast 3,0%

3. Povprečna letna rast cen življenjskih potrebščin 4,9%
4. Letna rast osnove za usklajevanje plač v javnem sektorju 3,13%

realna rast -1,7%

V letu 2004 se ne predvideva sprememba stopenj prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.

3. POSLANSTVO, DOLGOROČNI IN LETNI CILJI

Skupščina Zavoda je 1.10.2002 sprejela Strateški razvojni program Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije za razdobje 2002 do 2007 (v nadaljevanju Razvojni program), kjer so 
opredeljeni poslanstvo Zavoda in dolgoročni cilji Zavoda.

3.1. POSLANSTVO

Na temelju Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Statuta Zavoda 
Razvojni program opredeljuje poslanstvo Zavoda takole:
“Na osnovi javnih pooblastil je Zavod edini nosilec in izvajalec obveznega zdravstvenega 
zavarovanja v Republiki Sloveniji. Zavarovancem zagotavlja pravice do zdravstvenih 
storitev in denarnih dajatev po načelih solidarnosti, socialne pravičnosti in nepridobitnosti. 
S tem zagotavlja zavarovancem zdravstveno in z njo povezano socialno varnost v primeru 
bolezni ali poškodbe.”

poročevalec, št. 83/X 3576 13. oktober2003



3.2. DOLGOROČNI CILJI

Dolgoročni cilji konkretizirajo uresničevanje vizije Zavoda za obdobje od 3-5 let. 
Najpomembnejši so:

1. Zagotavljanje dolgoročno uravnoteženega in stabilnega poslovanja Zavoda, ki se bo 
uresničevalo preko:
• obvladovanja prihodkov z:

0 zagotovitvijo stabilnih lastnih virov (s prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje 
zagotoviti obseg javnih sredstev v višini 6,9% bruto domačega proizvoda),

0 izboljševanjem učinkovitosti izteijave povračil škod (regresni zahtevki),
0 z izboljševanjem učinkovitosti zbiranja in izterjave prispevkov za OZZ,
0 rast prihodkov s trga v skladu z razpoložljivimi kadrovskimi in tehnološkimi viri 

Zavoda;
• obvladovanja odhodkov:

0 obvladovanje odhodkov obveznega zdravstvenega zavarovanja preko:
=$ zagotovitve večje preglednosti porabe sredstev zdravstvenega zavarovanja z 

poenotenimi standardi za sistem računov v zdravstvu;
=> dograjevanje prospektivnih modelov financiranja izvajalcev z vključevanjem 

elementov za večjo motivacijo in stimuliranje izvajalcev za racionalnejše 
poslovanje;

=> obvladovanje predpisovanja in porabe zdravil ter medicinsko tehničnih 
pripomočkov, njihove strukture, količine in cen;

=> širitev pogajalskega načina urejanja oskrbe in cen storitev tudi na področje zdravil 
in medicinsko tehničnih pripomočkov;

=> uvajanje kontrol pravilnosti obračunanih storitev in drugih obveznosti Zavoda do 
izvajalcev in zavarovanih oseb z informacijskimi rešitvami.

0 obvladovanje odhodkov službe Zavoda

=> s transparentnim upravljanjem stroškov po stroškovnih mestih in mestih 
odgovornosti.

2. Zagotoviti enake možnosti za uresničevanje pravic vsem zavarovancem in doseči novo 
kakovost in vsebino obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se bo uresničeval:

• z oblikovanjem in zastopanjem interesov vseh zavarovancev po načelih solidarnosti brez 
njihovega razlikovanja;

• v partnerskih pogajanjih z zastopanjem interesov zavarovancev za čimbolj enakomerno 
razporeditev zdravstvenih zmogljivosti in enake možnosti dostopa do zdravstvenih 
storitev;

• z zagotovijo organizacijske, informativne in informacijske dostopnosti do storitev služb 
Zavoda, ki izhajajo iz pravic zavarovancev.

3. Razvoj obračunskih modelov, ki bodo izboljšali preglednosti financiranja izvajalcev 
zdravstvenih storitev in programov:

• razvoj obračunskih modelov za plačevanje izvajalcev v specialistično ambulantni in 
bolnišnični dejavnosti;

• sistematično vgrajevanje elementov, ki bodo vzpodbujali zdravnike, zdravstvene delavce 
in sodelavce ter management zdravstvenih zavodov za racionalno in kakovostno izvajanje 
programov;

• oblikovanje obračunskih modelov, ki bodo pregledni, administrativno nezahtevni in bodo 
omogočali spremljanje izdatkov po zavarovancih, programih in zdravstvenih dejavnostih.
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4. Dograjevati organiziranost službe za uspešno izvajanje obveznega zdravstvenega 
zavarovanja ter izboljšati kakovost storitev za stranke in družbeno okolje:

• s prenovo izbranih poslovnih procesov z opredelitvijo in sistematično uvajanje novih 
poslovnih procesov;

• z zagotavljanjem enotnih, varnih in sodobnih informacijskih rešitev za celovito 
informacijsko podporo poslovnim procesom;

• z dograjevanjem sistema notranjih kontrol z namenom uresničevanja nalog in ciljev na 
gospodaren način;

• s širitvijo funkcij sistema kartice zdravstvenega zavarovanja za zagotavljanje preglednosti 
poslovanja, poenostavljanje postopkov pri uresničevanju pravic obveznega zdravstvenega 
zavarovanja in prenos podatkov med partneiji v sistemu zdravstvenega varstva.

3.3. LETNI CILJI

1. Zmanjšanje razkoraka med prihodki in odhodki Zavoda
• Obvladovanje odhodkov:

0 dodatni zdravstveni programi in storitve se lahko realizirajo brez povečevanja 
načrtovanih odhodkov, s prerazporejanjem prihrankov sredstev iz namenov porabe 
zdravstvenega varstva, realiziranih z racionalnejšo porabo izvajalcev zdravstvenih 
storitev in programov;

0 zadržati % izgubljenih delovnih dni v breme Zavoda na nivoju 2,15 %,
0 zadržati realno rast odhodkov za MTP in zdravila do 3 %;
0 realna rast odhodkov za zdraviliško zdravljenje ne sme preseči 2%;
0 odhodki za službo Zavoda ne smejo preseči 3% celotnih odhodkov Zavoda;
0 uveljavitev 31.a člena Zakona o izvrševanju proračuna, ki določa da se cene za 

programe do 1 leta ne valorizirajo.

• Obvladovanje prihodkov
0 učinkovita izterjava povračil vseh škodnih primerov povzročenih po 3. osebi, do 

katerih ima Zavod pravico refundacije (vsaj 2 mrd SIT);
0 Proste kadrovske in tehnološke vire uporabiti za realiziranje prihodkov s trga (KZZ: 

Zavarovalnica Triglav, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, Zavarovalnica 
Adriatic; svetovalna dejavnost, ipd.) ali prerazporeditev na dejavnosti Zavoda, ki 
bodo prispevale k zniževanju odhodkov (boljša kontrdla obračunske dokumentacije) 
in prihodkov (regresni zahtevki);

0 pridobiti finančna sredstva za razvojne projekte Zavoda iz evropskih strukturnih 
skladov;

2. Posodabljanje in prenova organizacije:
• priprave na spremembe poslovanja Zavoda zaradi sistemskih sprememb (Zdravstvena 

reforma);
• zasnova sistema spremljanja stroškov po zavarovancu (projekt IZDATKI ZS);
• vzpostavitev procesov v oddelku za splošne zadeve v Sektorju za pravne in splošne 

zadeve (prioritetna vzpostavitev javnih naročil);.
• vzpostavitev celovitega sistema za refundacijo škod;
• prenova določenih poslovnih procesov in informacijske podporo na področju obveznega 

zdravstvenega zavarovanja (mednarodno zavarovanje, nadomestila plač);
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• zagotoviti čim večjo razpoložljivost informacijskega sistema (zmanjšanje števila izpadov 
za 10%);

• uvajanje zapisa izdanih zdravil na KZZ;
• izvedba direktiv EU v zvezi z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (uvajanje 

evropske kartice zdravstvenega zavarovanja).

3. Upravljanje s kadri
• za izobraževanje delavcev Zavoda se v letu 2004 planira 92.650 tolarjev na zaposlenega;
• stopnja rasti zaposlovanja 0 % razen za zdravnike, ko se pojavi potreba;
• plače delavcev se načrtujejo v skladu s predpisi;
• plačilo premij dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja v skladu z aneksom k 

kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti.

4. OBSEG IN VREDNOTENJE POSAMEZNIH VRST PRIHODKOV IN 
ODHODKOV

J
4.1. PRIHODKI

Finančni načrt Zavoda predvideva, da bodo v letu 2004 prihodki znašali 396.109 milijonov 
tolarjev, kar je nominalno za 7,7% več, realno pa za 2,7% več, kot znašajo ocenjeni prihodki 
Zavoda v letu 2003. Skupni nominalni prirast prihodkov v letu 2004 je tako 28.310 milijonov 
tolarjev.

Delež celotnih prihodkov Zavoda v primerjavi s predvidenim bruto domačim proizvodom v letu 
2004 bo znašal 6,40% in se zmanjšal za 0,06 odstotne točke glede na leto 2003 zaradi hitrejše rasti 
BDP od rasti prispevne osnove.

V nadaljevanju prikazujemo načrtovane prihodke po posameznih vsebinskih postavkah (interna 
klasifikacija prihodkov) in po zakonsko predpisanih postavkah (ekonomska klasifikacija).

a.) Prispevki za socialno varnost in transferni prihodki

Načrtovani prihodki iz prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje temeljijo na rasti 
prispevne osnove v letu 2004 (ta je odvisna od predvidene rasti plač in zaposlenosti v RS v letu 
2004), obstoječih prispevnih stopnjah in upoštevajo zmanjšanje teh prihodkov za 1.440 milijonov 
tolarjev zaradi nadomestitve prvotno že dogovorjenega povečanja plač v negospodarstvu avgusta 
2003 s premijami delodajalcev za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje na osnovi aneksa k 
kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, od katerih se ne plačujejo prispevki za socialno 
varnost. Ob upoštevanju navedenega, finančni načrt predvideva 391.122 milijonov tolarjev 
prihodkov od prispevkov, kar predstavlja 98,7% vseh prihodkov Zavoda:

♦ prihodek iz naslova neposredno vplačanih prispevkov za zdravstveno zavarovanje (kontna 
skupina 701) bo znašal 315.800 milijonov tolarjev oz. 80,7% vseh prihodkov od prispevkov,

♦ prihodek iz naslova posredno vplačanih prispevkov - transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij (del kontne skupine 740) znašajo 75.322 milijonov tolarjev oz. 
19,3% vseh prihodkov od prispevkov.

Tabela 2 prikazuje prihodke od prispevkov po glavnih skupinah zavarovancev. Iz tabele je 
razvidno, da znaša načrtovani letni plačani prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za 
povprečnega samostojnega podjetnika (prispevna stopnja brez prispevka za nesreče pri delu je 
12,92%) skoraj toliko kot povprečni letni načrtovani prispevek delojemalca, ki plačuje prispevek 
po stopnji 6,36%. Takšen razkorak je posledica obstoječega pravnega stanja na področju
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plačevanja prispevkov za samostojne zavezance (veliko neplačnikov, možnost izbiranja osnove za 
plačilo prispevkov, ki je ponavadi najnižja možna kot jo določa zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju).

Tabela 2: Prihodki od prispevkov po skupinah zavarovancev v letu 2004

* brez samozaposlenih in vključno s prispevki za nesreče pri delu za vse delodajalce
♦* vključno s prispevki za nesreče pri delu
*•* prispevki za samozaposlene in pri njih zaposlene brez prispevkov za nesreče pri delu
**** vključeni so pavšalni prispevki, zamudne obresti, pozneje plačani ukinjeni prispevki, prispevki, ki jih plačuje RS 

in občine

L «iHH
Upokojenci 495.090 5,96% 10.926 131.112 64.912
Delodajalci * 713.543 7.09% 18.481 221.774 158.245
Delojemalci 713.543 6,36% 16.524 198.291 141.489

Kmetje " 17.369
18,78% ali

6,36% 6.410 76.919 1.336
Brezposelni 21.585 12,92% 12.393 148.714 3.210
Samostojni podjetniki *** 62.307 12,92% 18.076 216.910 13.515
Ostalo 8.415

2. H™——:—L---------- : 't •' RO A • i#' 1 22.

b.) Drugi prihodki

Med druge prihodke Zavoda, ki predstavljajo 1,3% vseh prihodkov, vštevamo nedavčne in 
kapitalske prihodke.

Drugi prihodki Zavoda so v glavnem načrtovani na osnovi predvidene rasti cen življenjskih 
potrebščin in pogojev poslovanja Zavoda. Celotni prihodki, ki so za leto 2004 predvideni iz tega 
naslova bodo znašali 4.987 milijonov tolaijev.

♦ Nedavčni prihodki (kontna skupina 71) so prihodki od premoženja, prihodki od obresti, 
prihodki in naslova denarnih kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev, prihodki iz naslova 
konvencij z drugimi državami, prihodki iz naslova regresnih zahtevkov ter drugi nedavčni 
prihodki. Načrtovani so v višini 4.864 milijonov tolaijev:

Prihodki od premoženja v višini 110 milijonov tolaijev predstavljajo prihodke iz naslova 
najemnin in zakupnin.

- Prihodki od obresti so ocenjeni na 52 milijonov tolarjev in predstavljajo obresti iz naslova 
tekočih likvidnostnih presežkov.
Prihodki od denarnih kazni bodo znašali 75 milijonov tolaijev in bodo realizirani na 
osnovi določb splošnega dogovora za pogodbeno leto 2004 (določene pogodbene kazni za 
ugotovljene nepravilnosti pri izvajalcih zdravstvenih storitev).
Prihodki od prodaje blaga in storitev bodo znašali 1.041 milijonov tolaijev in 
predstavljajo prihodke od: vodenja matične evidence za Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje (196 milijonov tolaijev), opravljanja storitev za Vzajemno 
zdravstveno zavarovalnico (145 milijonov tolaijev), uporabnine sistema KZZ od drugih 
zavarovalnic (554 milijonov tolarjev), posredovanja podatkov (23 milijonov tolaijev), 
prodaje tiskovin (38 milijonov tolaijev), izročitev nadomestnih zdravstvenih kartic (55 
milijonov tolaijev) ter ostalih storitev v višini 30 milijonov tolaijev (razpisna 
dokumentacija, počitniška dejavnost, idr.). Ti prihodki so v primeijavi z oceno realizacije 
leta 2003 nižji zaradi manjšega predvidenega obsega opravljenih storitev za Vzajemno 
zavarovalnico.
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- Prihodki iz naslova konvencij z drugimi državami so načrtovani v višini 1.562 milijonov 
tolaijev in so manjši od ocenjene realizacije teh prihodkov za leto 2003, v kateri so zajeti 
tudi prihodki iz preteklih let (Videmski sporazum, Francija, Nemčija).
Prihodki iz naslova regresnih zahtevkov naj bi znašali 2.000 milijonov tolaijev in se bodo 
glede na ocenjene tovrstne prihodke v letu 2003 bistveno povečali (povečana učinkovitost 
izterjave povračil škod, nastalih zaradi poškodb po tretji osebi, kar naj bi omogočile 
predvidene spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(jasno opredeljeni razlogi za izterjavo stroškov), ažurno pošiljanje zapisnikov o nesrečah, 
pripravljenost zavarovalnic na poravnavanje regresnih zahtevkov brez sodne izterjave. 
Drugi nedavčni prihodki so načrtovani v višini 24 milijonov tolaijev.

♦ Načrtovani kapitalski prihodki (kontna skupina 72) Zavoda za leto 2004 znašajo 123 
milijonov tolaijev iz naslova prodaje realnega premoženja Zavoda (prodaja poslovnih 
prostorov, stanovanj in zamenjava osnovnih sredstev).

4.2. ODHODKI

Skupni odhodki Zavoda v letu 2004 so načrtovani v višini 410.529 milijonov tolarjev, kar pomeni 
realen porast za 2%. Nominalni prirast odhodkov znaša 26.935 milijonov tolaijev oz. realno za 
8.139 milijonov tolaijev več glede na ocenjene odhodke v letu 2003. Načrtovani znesek odhodkov 
pomeni 6,64% delež v bruto domačem proizvodu za leto 2004, kar je za 0,09 odstotnih točk manj 
kot leta 2003.

V nadaljevanju prikazujemo načrtovane odhodke po najpomembnejših sestavinah interne in 
ekonomske klasifikacije.

a.)  Odhodki za zdravstvene storitve (kontna skupina 413300 - 413302, 413310, 
skupina 4120 in del skupine 4119)1

1 V času priprave finančnega načrta Zavoda za leto 2004 še niso bile sklenjene pogodbe z izvajalci 

zdravstvenih storitev za leto 2003, zato so tako vrednostni podatki kot podatki o obsegu opravljenih storitev 
v letu 2003 ocenjeni.
2 Dodatni programi in nove zaposlitve v zdravstvu so vključeni v finančni načrt Zavoda za leto 2004 na 

zahtevo Ministrstva za zdravje (1.150 milijonov tolagev) in sklepa Zdravstvenega sveta (400 milijonov 
tolarjev).

Načrtovani odhodki za zdravstvene storitve temeljijo na rasti cen življenjskih potrebščin, rasti 
osnove za usklajevanje plač v javnem sektoiju ter vključujejo tudi dodatne odhodke iz naslova: 

napredovanja zaposlenih v višini 550 milijonov tolaijev (razlika do polne letne vrednosti, ki 
znaša 1.650 milijonov tolaijev - delavci zaposleni v zdravstvu so redno napredovali s 
1.5.2003);
novih zaposlitev zdravstvenega osebja na primarni in sekundami ravni v višini 1.395 
milijonov tolaijev na osnovi osnutka zdravstvene reforme (neto vrednost - samo delež za 
obvezno zdravstveno zavarovanje), od tega 100 zdravnikov, 141 tehnikov v zdravstveni negi 
in 59 diplomiranih medicinskih sester; namen novih zaposlitev je povečati dostopnost 
prebivalcev do zdravstvenih storitev z razbremenitvijo obstoječega zdravstvenega osebja; 
dodatnih programov v zdravstvu1 2 v višini 1.550 milijonov tolaijev (neto vrednost) zaradi 

novih tehnologij, povečanega obsega novih metod zdravljenja in novih zdravil; namen teh 
sredstev je skrajšati čakalne dobe v programih, kjer so le te izrazito dolge (glej točko a2);

- prenosa odhodkov za medicinsko tehnične pripomočke za inkontitenco (plenice) v socialne 
zavode (povečanje materialnih stroškov za 550 milijonov tolarjev ter zmanjšanje stroškov za 
medicinsko tehnične pripomočke za 720 milijonov tolaijev). Sedaj Zavod plačuje medicinsko 
tehnične pripomočke za inkontinenco neposredno dobaviteljem, ti pa te dobavljajo socialnim 
zavodom. V letu 2004 predvidevamo, da se zagotavljanje medicinsko tehničnih pripomočkov 
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za inkontinenco v celoti prenese v programe socialnih zavodov kot plačilo za njihove storitve 
na osnovi standardne cene za standardno določen medicinsko tehnični pripomoček za 
inkontinenco. Po podatkih iz postopka razpisa za izbor dobavitelja za te pripomočke izhaja, 
da bo postavljena standardna cena (priznana socialnim zavodom v okviru zagotavljanja 
zdravstvene nege) za standardno kvaliteto tovrstnega pripomočka nižja, zaradi česar bo 
Zavod realiziral prihranek v višini 170 milijonov tolarjev in
izplačil premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje v višini 3.431 milijonov 
tolarjev na podlagi aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost; v letu 2004 
načrtujemo izplačilo premij za 16 mesecev (vključene so tudi obračunane a neizplačane 
premije za leto 2003) za 34.872 kalkulativno zaposlenih v zdravstvu, ob upoštevanju deleža 
za obvezno zdravstveno zavarovanje za posamezne dejavnosti. Zaradi zamenjave 
avgustovske rasti plač za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja ocenjujemo, da se 
bodo prihodki na letni ravni zmanjšali za 1.440 milijonov tolarjev, odhodki pa povečali za 
2.700 milijonov tolarjev, kar pomeni povečanje primanjkljaja na lemi ravni za 4.140 
milijonov tolarjev (v letu 2004 za 4.871 milijonov tolarjev zaradi izplačil premij tudi za štiri 
mesece leta 2003). V kolikor bi prišlo do povišanja izhodiščne plače avgusta letos za 2,4%, 
bi to pomenilo 3.500 milijonov tolarjev odhodkov na lemem nivoju. Iz tega sledi, da je 
učinek zamenjave rasti plač s premijami za Zavod negativen in sicer v višini 640 milijonov 
tolarjev.

Dodatni odhodki v letu 2004 tako znašajo 7.476 milijonov tolarjev, ki pa so zmanjšani za 557 
milijonov tolarjev zaradi pozitivnih učinkov uvedbe centralnega javnega naročanja blaga in 
storitev za izvajanje zdravstvenih dejavnosti - povzeto po osnutku zdravstvene reforme (tabela 3). 
Pri izračunu prihrankov zaradi centralizacije javnih razpisov je bilo upoštevano 30% vseh 
odhodkov izvajalcev zdravstvenih storitev, finančni učinki pa naj bi znašali 1% od te osnove. Na 
tej podlagi finančni načrt predvideva 279.274 milijonov tolarjev odhodkov za zdravstvene 
storitve, kar predstavlja 68% vseh odhodkov Zavoda.

Za izvajanje programa zdravstvenih storitev Zavod sklepa pogodbe z javnimi zdravstvenimi 
zavodi, gospodarskimi družbami in zasebnimi izvajalci s koncesijo. Vsako leto število pogodbenih 
partnerjev, zaradi podeljevanja novih koncesij, narašča za 40 do 50, tako da v letu 2004 
pričakujemo sklenitev 1420 pogodb z izvajalci zdravstvenih storitev.

Tabela 3: Dodatni odhodki za zdravstvene storitve v letu 2004 v mio SIT
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Odhodki za zdravstvene storitve so vkljnčeni med:
tekoče transfere izvajalcem zdravstvenih storitev (skupine kontov 413300 - 413302, 413310), 
ki znašajo 278.159 milijonov tolaijev, od tega za osnovno zdravstveno dejavnost 72.401 
milijonov tolarjev, za bolnišnično dejavnost 176.600 milijonov tolaijev, za zdraviliško 
dejavnost 4.574 milijonov tolaijev, za lekarniško dejavnost 5,685 milijonov tolaijev, za 
dejavnost socialnih zavodov 18.899 milijonov tolarjev.
transfere neprofitnim organizacijam (skupina kontov 412) v višini 1.043 milijonov tolaijev, ki 
vključujejo programe obnovitvene rehabilitacije, sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok 
in sofinanciranje programov in projektov za promocijo zdravja in za upravljanje kakovosti pri 
izvajanju zdravstvenih storitev in
transfere posameznikom in gospodinjstvom (skupina kontov 4119) v višini 72 milijonov 
tolaijev, od tega za osnovno zdravstveno dejavnost 15,3 milijonov tolaijev in za bolnišnično 
dejavnost 56,7 milijonov tolaijev; transferi posameznikom predstavljajo povračila za že 
poravnane stroške zdravstvenih storitev.

Zavod zagotavlja sredstva javnim zdravstvenim zavodom, zasebnikom s koncesijo in drugim 
izvajalcem zdravstvenih storitev v javni zdravstveni službi za tekoče poslovanje, to je za plače, 
prispevke zaposlenih ter za materialne stroške in druge izdatke za blago in storitve za programe, ki 
jih bodo opravili na temelju sklenjenih pogodb z Zavodom. Zato so tekoči transferi izvajalcem 
zdravstvenih storitev analitično razdeljeni na konte izdatkov za plače, prispevke, izdatke za blago 
in storitve in premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje po kalkulativnih ključih, ki 
naj bi veljali za leto 2004 (tabela 4).

Tabela 4: Kalkulativni ključi po posameznih dejavnosti za razdelitev programov na izdatke za 
plače, prispevke, blago in storitve ter premije

Plače Prispevki Blago in storitve Premije za PZ

Osnovna dejavnost 58,3% 12,7% 27,6% 1,3%
Bolnišnična dejavnost 42,4% 9,1% 47,5% 1,0% ^^100,0%
Zdraviliška dejavnost 46,8% 9,2% 42,2% 1,9% -100,0%
Lekarniška dejavnost 64,7% 14,1%' 19,5% 1,7% -WOOjOK

Socialni zavodi 64,2% 13,7% 19,8% 2,3%

Iz kalkulativnih ključev prikazanih v tabeli 4, so v spodnji tabeli izračunane posamezne vrednosti 
po dejavnostih v okviru kontne skupine 4133 - Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce, 
razdeljene na izdatke za plače, prispevke, blago in storitve ter premije.

Tabela 5: Kalkulativne vrednosti po posameznih dejavnostih v okviru kontne skupine 4133 
razdeljene na izdatke za plače, prispevke, blago in storitve ter premije

v mio SIT
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Pojasnitev tekočih transferov v javne zavode po ekonomski klasifikaciji prikazanih v prilogi 1

Načrtovana sredstva za plače (konto 4133001 znašajo 135.021 milijonov tolarjev kar je za 
4,8% več od ocene realiziranih v letu 2003 in sicer zaradi: poleg predvidene rasti osnove za 
usklajevanje plač v javnem sektorju še zaradi napredovanja zaposlenih v zdravstveni 
dejavnosti, dodatnega zaposlovanja in dodatnih programov v skupni višini 2.324 milijonov 
tolarjev.
Sredstva za prispevke delodajalcev (konto 413301) so načrtovana v višini 29.085 milijonov 
tolarjev in so izračunana glede na veljavne prispevne stopnje in načrtovana sredstva za plače. 
Ti odhodki so za 422 milijonov tolarjev realno večji od ocene realizacije za leto 2003.
Sredstva za blago in storitve (konto 413302) ) so načrtovana v višini 110.622 milijonov 
tolarjev kar je za 5,6% več od ocene realizacije v letu 2003. Dodatni odhodki, ki povečujejo 
sredstva za blago in storitve v višini 1.300 milijonov tolarjev so iz naslova prenosa 
inkontinenčnega programa v socialne zavode in dodatnih programov.
Sredstva za premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje (konto 413310) ) so 
načrtovana v višini 3.431 milijonov tolarjev, upoštevajo povprečno premijo v višini 6.900 
tolarjev (bruto vrednost) na kalkulativno zaposlenega.

Glede na 32.a člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna RS za 
leti 2003 in 2004, ki prepoveduje uporabo valorizacijske klavzule za enoletne pogodbe, bodo 
pogodbe z izvajalci za leto 2004 prav tako brez valorizacijske klavzule. To hkrati pomeni, da ne 
bo poračunov za zdravstvene storitve v primeru večje rasti cen življenjskih potrebščin od 
načrtovane.

al.) Osnovno zdravstveno varstvo

V okviru osnovnega zdravstvenega varstva Zavod financira osnovno zdravstveno dejavnost, 
zobozdravstveno dejavnost in reševalne prevoze. V pogodbah z izvajalci Zavod načrtuje, da bo 
program ostal na ravni plana iz pogodb za leto 2003:

izvajanje programa osnovne zdravstvene dejavnosti za 1.194 splošnih, otroških in šolskih 
zdravnikov, na področju ginekologije na primarni ravni pa program za 129 zdravnikov, ki 
imajo skupaj letno 10,04 milijona obiskov zavarovanih oseb,

- na področju zobozdravstvene dejavnosti, da bo te storitve izvajalo 920 splošnih in mladinskih 
zobozdravnikov, ki imajo letno 3,2 milijona obiskov zavarovanih oseb,
22 milijonov km neurgcntnih prevozov z reševalnimi vozili in nujne reševalne prevoze, ki se 
plačujejo v pavšalu.

V letu 2004 Zavod načrtuje, da bo sklenil pogodbe za izvajanje teh dejavnosti s 64 zdravstvenimi 
domovi in 946 zasebniki. Delno to dejavnost opravljajo tudi v zdraviliščih (fizioterapija) in 
socialnih zavodih (splošna ambulanta). Pogodbeno dogovorjeno število delavcev v osnovnem 
varstvu naj bi bilo 10.955 delavcev oz. 60 delavcev več kot leta 2003 zaradi novih zaposlitev. 
Načrtovana količina storitev izražena v točkah je 22,5 milijonov točk za osnovno dejavnost, 46 
milijonov točk za zobozdravstveno dejavnost, 1,8 milijonov točk za fizioterapijo v zdraviliščih, 
načrtovana količina storitev izražena v količnikih za storitve znaša 36,6 milijonov količnikov in 
izraženo v kilometrih za nenujne reševalne prevoze 22 milijonov kilometrov.

Odhodki za osnovno zdravstveno dejavnost naj bi tako znašali 72.417 milijonov tolarjev, od tega 
72.402 milijonov tolarjev kot tekoči transferi izvajalcem in 15,3 milijonov tolarjev kot transferi 
posameznikom. Ti odhodki predstavljajo 25,9% vseh odhodkov za zdravstvene storitve. Realno so 
ti odhodki v primerjavi z oceno realizacije za leto 2003 večji za 0,8%.
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a2.) Specialistična ambulantna in bolnišnična dejavnost

V pogodbah z izvajalci Zavod načrtuje, da bo program specialistično ambulantne in bolnišnične 
dejavnosti ostal na ravni plana iz pogodb za leto 2003:

v izven bolnišnični (ambulantni) dejavnosti imajo izvajalci letno 3,1 milijona obiskov 
zavarovanih oseb in načrtujemo 50,2 milijonov točk za opravljene storitve, ki se merijo s 
točkami. Dialize plačuje Zavod izvajalcem na podlagi dejanske realizacije, ki je v letu 2002 
znašala 208.779 dializ. V okviru že sklenjenih pogodb za leto 2002 in dodatnih sredstev, 
opredeljenih v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2003, pa bo Zavod v letu 2004 
zagotovil sredstva za 9.912 preiskav z magnetno resonanco;
na področju bolnišnične dejavnosti ima Zavod v pogodbah dogovorjenih 336.564 primerov 
hospitalizacij (kirurgija, intemistika, pediatrija, ORL in MF kirurgija, okulistika, 
ginekologija, dermatologija, onkologija, rehabilitacija, transplantacije, operacije na odprtem 
srcu, psihiatrija, enodnevne bolnišnice). Na podlagi že sklenjenih pogodb za leto 2002 bodo 
izvajalci v okviru rednega programa realizirali 1.132 operacij na odprtem srcu, 2.535 
ortopedskih operacij in 6.364 operacij sive mrene. Z dodatnimi aktivnostmi, kot je npr. akcija 
zbiranja donacij in razpisi za povečanje obsega programov zdravstvenih storitev, pa bo Zavod 
v letu 2003 zagotovil sredstva še za dodatnih 176 operacij na odprtem srcu, 424 ortopedskih 
operacij (enkratno povečanje programa za leto 2003) in 2.782 operacij sive mrene (tudi 
enkratno povečanje programa za leto 2003). V okviru programa podaljšanega bolnišničnega 
zdravljenja je načrtovanih 43.907 bolnišnično oskrbnih dni. Na podlagi pogodbe za leto 2002 
Klinični center načrtuje izvedbo 97 transplantacij, od tega 6 transplantacij srca, 10 
transplantacij jeter, 48 transplantacij ledvic, 25 transplantacij kostnega mozga in 8 
transplantacij roženice. Tranplantacije plačuje Zavod Kliničnemu centru po dejanski 
realizaciji.

V letu 2004 Zavod načrtuje, da bo sklenil pogodbe za izvajanje specialistično ambulantne in 
bolnišnične dejavnosti s 26 bolnišnicami in 166 zasebniki specialisti. Pogodbeno dogovoijeno 
število delavcev za bolnišnično dejavnost naj bi bilo 17.933 delavcev oz. 240 delavcev več kot 
leta 2003 zaradi novih zaposlitev. Specialistično ambulantno dejavnost v manjšem obsegu 
opravljajo tudi zdravstveni domovi in zdravilišča.

Za leto 2004 ne načrtujemo povečanja števila hospitalizacij, temveč prerazporejanje izvajanja tega 
programa v okviru dnevnih obravnav in specialistične ambulantne dejavnosti. Za povečanje 
prioritetnih programov, ki jih je opredelilo Ministrstvo za zdravje, načrtujemo dodatna 
finančna sredstva v višini 1.150 milijonov tolarjev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 
(polna vrednost je 1.228 milijonov tolarjev) in sicer:

za operacije na odprtem srcu v višini 400 milijonov tolarjev iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja (polna vrednost je 420 milijonov tolarjev), kar pomeni približno 143 dodatnih 
operacij; povprečna čakalna doba znaša 18 mesecev,
za ortopedske operacije v višini 300 milijonov tolarjev iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja (polna vrednost je 315 milijonov tolarjev), kar pomeni približno 286 dodatnih 
operacij; čakalna doba znaša od 18 do 22 mesecev,
za operacije sive mrene v višini 200 milijonov tolarjev iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja (polna vrednost je 230 milijonov tolarjev), kar pomeni približno 1.287 
dodatnih operacij; povprečna čakalna doba znaša 14 mesecev,
za srčno žilne operacije v višini 100 milijonov tolarjev iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja (polna vrednost je 105 milijonov tolarjev), kar pomeni, ob upoštevanju 
povprečne tekoče cene primera na kirurgiji v višini 491.336 tolarjev, približno 214 
dodatnih operacij; Čakalna doba znaša od 4,5 do 6 mesecev,
za program preiskav z magnetno resonanco v višini 150 milijonov tolarjev iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja (polna vrednost je 157,5 milijonov tolarjev), kar pomeni 
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približno 2.016 dodatnih preiskav; povprečna čakalna doba znaša 5 mesecev, za nekatere dele 
telesa (npr. skelet) pa tudi do enega leta.

Za povečanje programov, ki jih je s sklepom potrdil Zdravstveni svet, načrtujemo dodatna 
finančna sredstva v višini 400 milijonov tolaijev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (polna 
vrednost je 430 milijonov tolaijev) in sicer

za povečanje TVT operacij kot mikroinvazivne metode zdravljenja stresne urinske 
inkotinence, na katero ženske čakajo približno leto in pol - povečan obseg teh operacij pomeni 
na dolgi rok prihranek sredstev na medicinsko-tehničnih pripomočkih; z namenom skrajšanja 
čakalne dobe v letu 2004 se za dodatnih 730 dodatnih TVT operacij načrtuje 80 milijonov 
tolaijev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (polna vrednost je 84 milijonov tolaijev),
za zagotovitev obiskov zdravnikov splošne medicine za približno 300 pripornikov na 9 
lokacijah, se načrtuje 5 milijonov tolaijev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (polna 
vrednost je 5,75 milijonov tolaijev); priporniki, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno 
zavarovanje, imajo namreč status zavarovane osebe in so tako upravičeni do vseh pravic iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, vendar pa imajo te osebe omejeno gibanje in s tem 
tudi dostop do zdravstvenih storitev,

za nadaljevanje zdravljenja z učinkovitim zdravilom Remicade se za leto 2004 načrtuje 85 
milijonov tolaijev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (polna vrednost je 97,75 milijonov 
tolaijev),
za uspešno delovanje Centra za obravnavo otrok z motnjami v razvoju, ki obravnava 
predvsem najtežje razvojno motene otroke na terciarni ravni, je nujno potrebno dopolniti 
obstoječe kadre; za leto 2004 se za ta namen načrtujejo sredstva v višini 55,9 milijonov 
tolaijev,
za šiijenje dejavnosti na področju ginekologije v službi za medicinsko genetiko se načrtuje za 
povečan obseg molekularne genetske diagnostike 30 milijonov tolaijev iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja (polna vrednost je 34,5 milijonov tolaijev) in za 
predimplantacijsko genetsko diagnostiko 17 milijonov tolarjev iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja (polna vrednost je 19,55 milijonov tolaijev),
zaradi neustrezne cene za membranske plazmafereze, LDL afereze in imunske adsorpcije 
(obračunene kot akutna dializa) se v letu 2004 načrtuje 127,1 milijonov tolarjev iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja (polna vrednost je 133,5 milijonov tolarjev).

Na podlagi prenosa programa iz postavke ‘zdravljenje v tujini’ se v letu 2004 načrtujejo sredstva 
za zdravljenje 6 bolnikov z epilepsijo s pomočjo vsaditve vzpodbujevalnika vagusnega živca 
(VWŽ) v višini 15,2 milijona tolarjev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (polna vrednost 

je 17,48 milijona tolarjev) in za preiskave s pozitronsko izsevno tomografijo za 20 bolnikov v 
vrednosti 5 milijonov tolaijev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (polna vrednost je 5,75 
milijonov tolaijev). To pomeni, da zavarovanih oseb ne bi bilo potrebno pošiljati v tujino, saj so 
se za omenjene posege oziroma diagnostiko usposobili slovenski izvajalci zdravstvenih storitev 
(glej točko cl).
V finančnem načrtuje predvidena tudi prerazporeditev 206 milijonov tolaijev znotraj bolnišnične 
dejavnosti in sicer za ta znesek bo potrebno zmanjšati vkalkulirane materialne stroške pri ostalih 
bolnišnicah ter povečati sredstva Onkološkemu inštitutu. Zaradi poplave letos mora Onkološki 
inštitut izvajati dejavnost tudi v Kliničnem centru in v sanatoriju Rožna dolina. Takšna 
organizacija dela povzroča dodatne stroške, ki jih ima inštitut pri izvajanju programa in mora 
določene storitve plačevati najemodajalcem prostorov (npr. prevoz bolnikov, uporaba perila, 
pranje in likanje perila, storitve sterilizacije, prehrana bolnikov, ipd), dodatni stroški vključujejo 
tudi povečanje porabe materiala za enkratno uporabo in nadurnega dela. Takšna prerazporeditev 
sredstev velja le za leto 2004.

Odhodki za bolnišnično zdravstveno dejavnost se načrtujejo v znesku 176.656 milijonov tolarjev, 
od tega 176.599 milijonov tolarjev kot tekoči transferi izvajalcem in 56,7 milijonov tolarjev kot 
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transferi posameznikom. Ti odhodki predstavljajo 63,3% vseh odhodkov za zdravstvene storitve. 
Realno so ti odhodki v primeijavi z oceno realizacije za leto 2003 večji za 1,6%.

a3.) Zdraviliška dejavnost

V letu 2004 Zavod načrtuje, da bo sklenil pogodbe za izvajanje zdraviliške dejavnosti (storitve 
zahtevnejše medicinske rehabilitacije, ki se izvaja s souporabo naravnih zdravilnih sredstev v 
naravnih zdraviliščih) s 15 zdravilišči. Program zdraviliške dejavnosti naj bi v letu 2004 obsegal 
294.784 nemedicinskih oskrbnih dni, 359.736 točk ambulantnega zdraviliškega zdravljenja in 5,5 
milijonov točk stacionarnega zdraviliškega zdravljenja skupno 21.863 osebam. Program bo ostal 
na ravni pogodb iz leta 2003.

Odhodki za zdraviliško zdravstveno dejavnost se načrtujejo v znesku 4.574 milijonov tolarjev. Ti 
odhodki predstavljajo 1,6% vseh odhodkov za zdravstvene storitve. Realno so ti odhodki v 
primeijavi z oceno realizacije za leto 2003 večji za 1,1%.

a4.) Lekarniška dejavnost

V letu 2004 bo Zavod sklenil 95 pogodb z lekarnami za opravljanje lekarniške dejavnosti (izdaja 
zdravil na recept in lekarniške storitve), pri čemer je načrtovano število storitev v 10,6 milijonov 
točk, kar pomeni, da ni načrtovanega povečanega obsega storitev.

Odhodki za lekarniško dejavnost se načrtujejo v znesku 5.686 milijonov tolaijev. Ti odhodki 
predstavljajo 2% vseh odhodkov za zdravstvene storitve. Realno so ti odhodki v primeijavi z 
oceno realizacije za leto 2003 večji za 0,6%.

a5.) Socialnovarstveni zavodi

Zavod načrtuje sklenitev pogodb z 92 socialnovarstvenimi zavodi za izvajanje programa 
zdravstvene nege za 15.966 oskrbovancev v domovih za ostarele, posebnih in vzgojnih zavodih. 
Ta program narašča v skladu z odpiranjem novih kapacitet po planu Vlade RS. V pogodbah naj bi 
bilo dogovorjeno plačilo za 3.947 delavcev iz ur oz. za 40 delavcev manj. V pogodbah z izvajalci 
Zavod načrtuje 5,6 milijonov oskrbnih dni.

Odhodki iz tega naslova se načrtujejo v znesku 18.899 milijonov tolaijev. Ti odhodki 
predstavljajo 6,8% vseh odhodkov za zdravstvene storitve. Realno so ti odhodki v primerjavi z 
oceno realizacije za leto 2003 večji za 3,2% (glej točko 4.2.a).

Na osnovi novih definicij za zdravstveno nego in polnego v splošnem dogovoru za leto 2004 bodo 
bolj zaostreni kriteriji za ugotavljanje pravice do financiranja zdravstvene nege in polnege v 
domovih za ostarele in posebnih ter vzgojnih zavodih. Pri tem bodo kriteriji bolj upoštevali 
elemente zdravstvene nege, ne pa socialni vidik nege, ki je bil do sedaj prevladujoč element 
zdravstvene nege. Na tej podlagi bo Zavod redefinirai pogodbene obveznosti s 
socialnovarstvenimi zavodi glede priznavanja nege (kdo je glede na kriterije upravičen do 
zdravstvene nege, do katerega tipa zdravstvene nege, razdobje upravičenosti, ipd.). Iz tega naslova 
bo Zavod znižal vrednost programov v socialnovarstvenih zavodih za 200 milijonov tolaijev v letu 
2004.

a6.) Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (konto 412)

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam bodo v letu 2004 znašali 1.043 milijonov 
tolaijev. Transferi neprofitnim organizacijam vključujejo programe obnovitvene rehabilitacije v 
skupni višini 564 milijonov tolaijev za 3.219 oseb in terapevtov in sicer:
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107,3 milijonov za 490 paraplegikov,
7,3 milijonov za 40 paralitikov,

- 214,8 milijonov za 838 bolnikov z multiplo sklerozo,
92.5 milijonov za 400 bolnikov z živčno mišičnimi obolenji,
26.8 milijonov za 145 odraslih bolnikov s cerebralno paralizo,
41.6 milijonov za 240 otrok s cerebralno paralizo,
27.8 milijonov za 150 bolnikov z najtežjo obliko psoriaze,
36.7 milijonov za 242 otrok z juvenilnim revmatoidnim artritisom, sladkorno boleznijo in 
fenilketunorijo ter
9,1 milijonov za 100 otrok s celiakijo.

Programe obnovitvene rehabilitacije izvajajo oziroma organizirajo združenja in društva bolnikov v 
sodelovanju s klinikami in inštituti. Transferi neprofitnim organizacijam vključujejo tudi 
sofinanciranje zdravstvenega letovanja 8.500 otrok v višini 415 milijonov tolarjev in 
sofinanciranje programov in projektov za promocijo zdravja in za upravljanje kakovosti pri 
izvajanju zdravstvenih storitev v višini 64 milijonov tolaijev.

b.)  Odhodki za zdravila, medicinsko tehnične pripomočke, kri in socialno medicino

Ti odhodki so za leto 2004 načrtovani v višini 68.229 milijonov tolarjev (konto 413303, 413304, 
413305 in delno 4119) in predstavljajo 16,6% vseh odhodkov Zavoda. Tako načrtovani 
predstavljajo nominalni porast za 6,8%, realni pa za 1,8% glede na oceno realizacije v letu 2003.

bi.) Izdatki za zdravila (konto 413303 in delno 4119)

Izdatki za zdravila so v letu 2004 načrtovani v znesku 55.433 milijonov tolarjev (13,5% glede na 
vse odhodke Zavoda), pri čemer je za tekoče transfere v javne zavode - lekarne namenjeno 55.257 
milijonov tolaijev in za transfere posameznikom (povračila stroškov za zdravila) še 176 milijonov 
tolaijev. To pomeni skupaj 3% realno rast oz. 1.610 milijonov tolaijev. Izkušnje zadnjih let 
kažejo, da je poraba zdravil vsako leto realno višja zaradi uvajanja novih zdravil, učinkovin in 
posledično tudi večje potrošnje zdravil. Znesek izdatkov za zdravila je v letu 2004 načrtovan ob 
upoštevanju le 3% realne rasti, kar je v zadnjih šestih letih najnižji realni porast.

Načrtovano znižanje je posledica izdanih in spremenjenih predpisov avgusta 2003 (sklep o 
kriterijih za razvrščanje zdravil na liste, pravilnik o postopkih razvrščanja zdravil na liste, 
spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja), ki uveljavljajo generično 
substitucijo pri izdaji zdravil ter referenčne cene za zdravila. Na ta način se zdravila na liste 
razvrščajo tudi na osnovi mednarodnih nelastniških imen, kar pomeni, da zavarovancem 
zagotavljamo terapevtske učinkovine ne glede na proizvajalca. S tem ocenjujemo, da bomo 
odhodke za zdravila zmanjšali za 1,5 milijarde tolaijev oz. za 3% in sicer na osnovi predpisovanja 
cenejših zdravil od originalnih, ki pa imajo enako učinkovino.

Struktura predpisanih receptov glede na liste naj bi ostala taka, kot jo ocenjujemo za leto 2003, 
kar pomeni, da ne bo vplivala na odhodke v letu 2004 (77,2% iz pozitivne liste, 18,2% iz vmesne 
in 4,6% iz negativne liste). Načrtovana vrednost predpisanih zdravil iz pozitivne liste znaša 
42.350 milijonov tolaijev in iz vmesne liste 13.082 milijonov tolaijev. Število predpisanih 
receptov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja naj bi ostalo na ravni leta 2003 v višini 
13.677.572. Hkrati načrtujemo tudi nespremenjeno število pakiranj na recept (2,34), kar pomeni 
da ta dejavnik ne bo vplival na večje odhodke v letu 2004.
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Tabela 6: Načrtovane vrednosti za zdravila za leto 2004 (konto 413303)

Število Delež Vrednost
Število zdravil za ambulantno predpisovanje 
(število učinkovin) X312 (659)
Število zdravil na pozitivni listi (št učinkovin) 
Število zdravil na vmesni listi (št učinkovin)

1.140(392)
260 (124)

81,4%(76%)
18,6%(24%)

•

Skupno število predpisanih receptov 14.339.854 100%(100%)
od tega:
- s pozitivne liste (delež v %)
- z vmesne liste (delež v %)
- z negativne liste (delež v %) 
Število pakiranj na recept

11.067.042
2.610.530

662.282
2,34

77,2%
18,2%
4,6% -

Vrednost zdravil na recept v breme OZZ brez 
lekarniške dejavnosti 100,0% 55.432.527
od tega:
- s pozitivne liste
- z vmesne liste

- 76,4%
23,6%

42.350.451
13.082.076

Zavod si bo v letu 2004 prizadeval za obvladovanje teh odhodkov in sicer na način, da bo: 
razvrščanje zdravil na pozitivno in negativno listo sledilo sodobnim trendom na področju 
farmakoterapije, ob enakih učinkih bo Zavod razvrščal na listi zdravila, ki bodo imela 
ugodnejšo ceno;
vzpostavljen model stimulacij za racionalno predpisovanje zdravil na recepte;

- pripravljena analiza predpisovanja zdravil po zdravnikih in izvajali se bodo nadzori nad 
predpisovanjem zdravil z vidika spoštovanja pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja in 
liste zdravil.

b2.) Izdatki za medicinsko tehnične pripomočke (konto 413304 in delno 4119)

Izdatki za medicinsko tehnične pripomočke so načrtovani v znesku 10.210 milijonov tolarjev kar 
je realno za 3,6% oz. za 380 milijonov tolaijev manj od ocene realizacije v letu 2003. Ti odhodki 
predstavljajo 2,5% vseh odhodkov Zavoda. Za tekoče transfere v javne zavode oz. izvajalce javnih 
služb - dobavitelji tehničnih pripomočkov je načrtovano 10.153 milijonov tolaijev odhodkov 
(tabela 7) in za transfere posameznikom 57 milijonov tolarjev (povračila stroškov). Vzrok za 
realni padec je že omenjen prenos odhodkov za medicinsko tehnične pripomočke v višini 720 
milijonov tolaijev med odhodke za socialne zavode v višini 550 milijonov tolaijev (glej poglavje 
4.2). V kolikor tega zmanjšanja odhodkov ne bi bilo, bi ti odhodki realno porasli glede na leto 
2003 in sicer zaradi:

naraščanja števila sladkornih bolnikov, med njimi tudi otrok, ki so upravičeni do inzulinske 
čtpalke do 15. leta starosti, kar pomeni realno za 300 milijonov tolaijev dodatnih odhodkov,

- prestrukturiranja znotraj skupine pripomočkov pri umetno speljanem črevesju, pri težavah z 
odvajanjem seča ter ortoz in sicer večja poraba dražjih pripomočkov, kar predstavlja 
povečanje odhodkov za 225 milijonov tolaijev,

- porast potreb po protezah udov in prestrukturiranje znotraj te skupine pomeni povečanje 
odhodkov za 17 milijonov tolaijev.

Realna rast teh odhodkov bi bila lahko še večja (za 216 milijonov tolaijev), v kolikor ne bi prišlo 
do sprememb in dopolnitev pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, na podlagi katerih so 
vozički za gibanje ponovno predmet izposoje ter sprememb in dopolnitev sklepa o boleznih in 
zdravstvenih stanjih, ki omejujejo predpisovanje slušnih aparatov.
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Na znižanje odhodkov za medicinsko tehnične pripomočke pa je vplivala tudi sprememba 
cenovnega standarda za potrošni material pri zdravljenju sladkorne bolezni za 7%, kar pomeni 
prihranek na letni ravni v višini 9,8 milijonov tolaijev.

Število vseh izdanih naročilnic za medicinsko tehnične pripomočke v letu 2004 se bo glede na leto 

2003 povečalo za 1,4% v glavnem zaradi večjega števila izdanih naročilnic za izdajo medicinskih 
pripomočkov pri zdravljenju sladkorne bolezni. Načrtovano število izdanih naročilnic je tako 
644.163.

Tabela 7: Načrtovani odhodki za medicinsko tehnične pripomočke po skupinah (konto 413304)

Število izdanih
naročilnic Vrednost Delež

1. Izdani medicinsko tehnični pripomočki 635.251 9.760.763.129 100,0%
od tega:
- proteze udov 1.037 221.422.293 2,3%

- estetske proteze 4.110 95.618.150 1,0%

- ortoze 10.808 251.055.649 2,6%
- ortopedska obutev 6.490 117.775.778 1,2%
- vozički in ostali pripomočki za gibanje, stojo 9.800 471.331.650 4,8%
- električni stimulatoiji in ostali aparati 5.446 78.419.869 0,8%
- sanitarni pripomočki 3.702 58.646.554 0,6%
- blazine proti preležaninam 774 24.880.744 0,3%
- kilni pasovi 4.506 51.640.422 0,5%
- pripomočki pri umetno speljanem črevesju 18.214 837.076.298 8,6%
- pripomočki pri težavah z odvajanjem seča 241.552 2.405.762.998 24,6%
- pripomočki pri zdravljenju sladkorne bolezni 104.859 3.253.133.636 33,3%
- kanile 6.016 137.446.601 1,4%

- ostali tehnični pripomočki 2.748 24.042.988 0,2%
- pripomočki za slepe in slabovidne 120.896 559.065.903 5,7%
- slušni aparati 9.243 744.817.311 7,6%
- obvezilni material 81.472 430.723.812 4,4%

- raztopine 3.578 3.902.473 0,0%
2. Stroški za delo Izposojevalnic 58.113.253
3. Izposoja medicinsko tehničnih pripomočkov 8.912 180.760.409
4. Stroški servisiranja in vzdrževanja 142.628.745
S. 259. člen 5.000.000

Iz tabele je razvidno, da načrtujemo največje deleže izdatkov za pripomočke pri zdravljenju 
sladkorne bolezni (33,3%) in pri težavah z odvajanjem seča (24,5%), kar skupaj znaša 57,8% vseh 
izdatkov za izdane medicinsko tehnične pripomočke.

b3.) Izdatki za transfuzijo krvi, cepiva in sanitetni material (konto 413305)

Izdatki za transfuzijo krvi, cepiva in sanitetni material so načrtovani v znesku 2.587 milijonov 
tolaijev, kar je nominalno za 4,9% več od ocene realizacije v letu 2003.

Odhodki za transfuzijo so načrtovani v višini 1.291 milijonov tolarjev in odhodki za cepiva in 
sanitetni material v višini 1.296 milijonov tolaijev (od tega za cepiva 959 milijonov tolaijev - 
program protiepidemijskega ukrepanja in za distribucijo še 337 milijonov tolaijev - program 
epidemiološke dejavnosti).
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c.)  Odhodki za zdravljenje v tujini in konvencije (kontna skupina 414 in konto 
41330206 v okviru kontne skupine 413)

Odhodki za zdravljenje v tujini in iz naslova konvencij se za leto 2004 načrtujejo v znesku 3.654 
milijonov tolaijev oz. 0,9% vseh odhodkov Zavoda in so nominalno za 13% večji od ocene 

realizacije v letu 2003, kar pomeni realno za 130 milijonov tolaijev manj. Realno zmanjšanje je v 
glavnem posledica manjših načrtovanih odhodkov iz naslova konvencij, pri čemer za leto 2004 ni 
upoštevano dejstvo, da bo Slovenija maja 2004 postala članica Evropske unije. S tem se bo število 
držav, s katerimi bo urejen sistem obračunavanja stroškov bistveno povečal, hkrati pa se bodo 
povečali tudi prihodki in odhodki. Pričakujemo večje odhodke od prihodkov, vendar zaradi 
zapletenosti postopkov predvidevamo, da se bodo prvi finančni učinki pokazali šele v letu 2005.

cl.) Izdatki za zdravljenje v tujini (konto 414200)

Izdatki za zdravljenje v tujini so tekoči transferi v tujino in so načrtovani v višini 567 milijonov 
tolaijev. Ti odhodki nastanejo zaradi pravice zavarovanih oseb do pregleda, preiskave ali 
zdravljenja v tujini, če so v Sloveniji izčrpane možnosti zdravljenja. Letno se v tujini zdravi okoli 
160 zavarovanih oseb in sicer največ v Avstriji, Nemčiji, Veliki Britaniji, Italiji in Franciji.

Odhodki za zdravljenje v tujini bodo v primeijavi z letom 2003 realno manjši za 20 milijonov 
tolaijev, kajti določeni programi zdravljenja (glej točko a2) se bodo v letu 2004 izvajali pri našim 
izvajalcih zdravstvenih storitev, do tedaj, pa so bili zavarovanci poslani na zdravljenje v tujino. 
Zaradi tega se bodo odhodki na tej postavki zmanjšali in hkrati povečali odhodki za bolnišnično 
dejavnost, kar pomeni, da se učinek nevtralizira.

c2.) Odhodki iz naslova konvencij (konto 414201 in 41330206)

Odhodki iz naslova konvencij v višini 3.087 milijonov tolaijev predstavljajo del tekočih 
transferov v tujino v višini 2.386 milijonov tolaijev (za zdravstvene storitve in material za 
zavarovance RS z začasnim bivanjem v tujini - konto 414201) in v manjšem znesku tudi tekoče 
transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb v višini 701 milijonov tolaijev (izdatki za 
zdravljenje tujih zavarovancev, ki začasno bivajo v RS - konto 41330206).

Zavod na te odhodke nima neposrednega vpliva, saj so rezultat izvajanja meddržavnih 
sporazumov. Tako se načrtuje v okviru tekočih transferov v tujino za pavšalna plačila po 
konvencijah 1.815 milijonov tolaijev (od tega s Hrvaško 1.800 milijonov tolaijev) in za dejanska 
plačila 571 milijonov tolaijev (od tega največ za Nemčijo, Italijo in Avstrijo).

2.)  Denarne dajatve (kontna skupina 4116,4131,4134 in del 4119)

Denarne dajatve so transferi posameznikom in gospodinjstvom iz naslova boleznin, pogrebnin, 
posmrtnin in plačila dnevnic ter potnih stroškov v zvezi z zdravljenjem. Sredstva za te transfere 
oz. denarne dajatve v letu 2004 znašajo 46.098 milijonov tolarjev oz. 11,2% vseh odhodkov 
Zavoda in so nominalno za 8,6%, realno pa za 3,5% večji od ocene realizacije v letu 2003. 
Povečanje teh odhodkov nad makroekonomskimi izhodišči je v višini 450 milijonov tolaijev (v 
celoti je realni porast načrtovan pri bolezninah).

čl.). Sredstva za boleznine (konto 4116,4131 in 4134)

Sredstva za boleznine so načrtovana v višini 43.231 milijonov tolarjev. Načrtovani znesek temelji 
na predvideni rasti plač v RS v letu 2003. Ti odhodki so izkazani v okviru postavk "boleznine”, 
"tekoči transferi v druge sklade socialnega zavarovanja” - plačilo prispevkov delodajalca od 
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boleznin skladom socialnega zavarovanja za fizične osebe in "tekoči transferi v državni proračun" 
- plačilo prispevkov delodajalca od boleznin proračunu za fizične osebe. V okviru boleznin konta 
4116 so načrtovane boleznine zaradi razloga bolezen izven dela (konto 411600) in druge 
boleznine (konto 411699), ki predstavljajo izplačana nadomestila za odsotnost od dela zaradi 
poškodb izven dela, pri delu in pot tretji osebi, nege, spremstva, transplantacije, izolacije, 
poklicne bolezni, poškodb pri aktivnostih iz 18. člena zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, krvodajalstva ter usposabljanja za rehabilitacijo otrok. Na načrtovana 
sredstva za boleznine vplivajo tudi posledice nove delovne zakonodaje, ki je stopila v veljavo s 
1.1.2003, finančni učinki le te pa se bodo odrazili v celoti šele leta 2004. Po njej je naloženo 
Zavodu:
a. ) da izplačuje nadomestila plače za zavarovance za tisti dan, ko je odsoten z dela zaradi

prostovoljnega darovanja krvi, za kar načrtujemo realno za 480 milijonov tolaijev več 
dodatnih sredstev in so vključeni v okviru konta 411699 - Druge boleznine; v letu 2004 to 
pomeni 800 milijonov tolaijev odhodkov iz tega naslova,

b. ) da izplačuje nadomestila plač tudi v primerih, če gre za dve ali več zaporednih odsotnosti z
dela zaradi iste bolezni ali poškodbe izven dela m traja prekinitev med eno in drugo 
odsotnostjo manj kot 10 delovnih dni-, zaradi teh novih obveznosti Zavoda je v finančnem 
načrtu predvideno še dodatno 150 milijonov tolaijev, v okviru konta 411600 - Boleznine, 
izplačane iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar pomeni, da je načrtovani letni znesek 
iz tega naslova 200 milijonov tolaijev,

c. ) da izplačuje nadomestila plač zaradi bolezni in poškodbe izven dela, če znaša skupna
odsotnost več kot 120 delovnih dni v koledarskem letu-, zaradi tega je načrtovano za 170 
milijonov tolaijev dodatnih odhodkov (v okviru konta 411600), ki hkrati predstavljajo tudi 
letni nivo.

V. finančnem načrtu za leto 2004 so predvideni tudi ukrepi Zavoda za obvladovanje izdatkov za 
nadomestila odsotnosti z dela, po katerih naj bi se:

ohranil odstotek izgubljenih delovnih dni v breme Zavoda na nivoju leta 2003 (2,15%), 
ohranilo povprečno trajanje začasne zadržanosti z dela nad 30 dni v višini 22,4 dni, 
znižalo število dolgotrajnih staležnikov na 2.800 na osnovi individualne obravnave 

skupaj z osebnim zdravnikom,
20% obravnav izvajalo v prisotnosti zavarovanca,
okrepili laični nadzori in razgovori z zdravniki, ki imajo naj večji odstotek odobrene 

začasne zadržanosti z dela.

Predvideni pa so tudi ukrepi za zniževanje teh odhodkov, katerih izvedba je v pristojnosti Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in sicer skrajševanje postopkov za ugotovitev 
invalidnosti. V prvih devetih mesecih letošnjega leta je bilo 3.195 zavarovancev spoznanih za 
začasno nezmožne za delo za daljše obdobje in sicer od enega do pet let. Večina zavarovancev je 
takšnih, ki trajno niso sposobni opravljati svojega dela zaradi zdravstvenega stanja, nekaj pa je 
tudi takih, ki trajno niso zmožni opravljati nobenega dela. Zato so bili zanje uvedeni postopki za 
uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja, vendar zaradi dolgotrajnosti postopkov in 
njihove zdravstvenega stanja jim začasne nezmožnosti za delo ni mogoče zaključiti, kar pomeni, 
da imajo pravico do nadomestila plače na osnovi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, torej v breme Zavoda. Šele odločba ZPIZ o ugotovitvi invalidnosti je podlaga za 

razporeditev delavca na drugo ustrezno delo, morebitno poklicno rehabilitacijo ali za invalidsko 
upokojitev. Letno ima Zavod iz tega naslova okoli 4.000 milijonov tolaijev odhodkov za 
nadomestila plače. V kolikor bi se postopki za ugotavljanje invalidnosti skrajšali na 3 nfesece 
ocenjujemo, da bi se ti odhodki zmanjšali za 350 milijonov tolarjev.

Največ odhodkov načrtujemo iz naslova izplačanih boleznin zaradi bolezni in poškodb izven dela 
v višini 35.114 milijonov tolaijev, sledijo boleznine zaradi nege ožjega družinskega člana v višini 
4.549 milijonov tolaijev in poškodb na delu v višini 3.088 milijonov tolaijev (tabela 8).
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Na osnovi zakona o zaposlovanju in zavarovanju se za brezposelne v primeru bolezni ali poškodbe 
nadomestilo plače izplača v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Na osnovi ocene 
realizacije za leto 2003 načrtujemo za leto 2004 za 1.065 milijonov tolarjev odhodkov iz tega 
naslova, kar pomeni 155.000 izgubljenih delovnih dni (povprečno denarno nadomestilo za 
brezposelne znaša mesečno 93.000 SIT). Število izgubljenih delovnih dni na podlagi določb 17,b 

člena zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti je v primerjavi z preteklimi 
leti opazen velik porast (v letu 2001 je bilo 31.441 izgubljenih delovnih dni, v letu 2002 jih je bilo 
82.172, v prvi polovici leta 2003 pa je po sedaj znanih podatkih izgubljenih že za 70.000 delovnih 
dni).

Tabela 8: Odhodki v tisoč SIT, število primerov in dnevov za boleznine po razlogih obravnave

Primeri Dnevi Vrednost
Poškodbe na delu 9.200 430.520 3.087.923
Poklicne bolezni 4 800 8.950
Bolezni in poškodbe izven dela 59.600 3.935.630 35.114.378
Nega 110.000 520.000 4.548.665
Transplantacije, izolacije, spremstva 35.860 40.910 323.771
Poškodbe po tretji osebi 2.240 82.090 139.493
Usposabljanje otroka za rehabilitacijo 72 590 4.119
Poškodbe po 18. členu 6 790 3.533
SKUPAJ < ^»i/.5;O11.330|5N4®230.833

Č2.) Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom ( del konta 4119)

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom vključujejo dnevnice, potne stroške in prevoze v 
zvezi z zdravljenjem ter pogrebnine in posmrtnine. V letu 2004 so ti odhodki načrtovani ob 
upoštevanju povprečne rasti cen.

Odhodki za pogrebnine, posmrtnine in potne stroške so v letu 2004 načrtovani v znesku 2.867 
milijonov tolarjev in pomenijo le nominalni porast cen življenjskih potrebščin v letu 2004. 
Odhodki za pogrebnine bodo znašali 2.407 milijonov tolarjev (znesek pogrebnine za leto 2004 bo 
okoli 127.000 SIT, število upravičencev pa 18.950). Odhodki za posmrtnine so načrtovani v višini 
52 milijonov tolarjev. Načrtovani znesek posmrtnine je 100% zajamčene plače - 54.000 SIT, 
število upravičencev pa 963. Odhodki za dnevnice, potne stroške in prevoze bodo znašali 408 
milijonov tolarjev.

d.)  Odhodki za delo Zavoda (konti 400,401,402 in 420)

Odhodke za delo Zavoda predstavljajo plače in drugi izdatki zaposlenim (konto 400), prispevki 
delodajalcev za socialno varnost (konto 401), izdatki za blago in storitve (konto 402) ter 
investicijski odhodki (konto 420). Ti odhodki so v letu 2004 načrtovani v višini 11.094 milijonov • 
tolarjev in predstavljajo 2,7% vseh odhodkov Zavoda. Doslej so ti odhodki v strukturi 
predstavljali 3% vseh odhodkov Zavoda.

dl.) Sredstva za plače (konto 400)

V letu 2004 ne načrtujemo novega zaposlovanja. Zaradi prenehanja opravljanja storitev za 
Vzajemno zdravstveno zavarovalnico načrtujemo, da bodo zaposleni prerazporejeni na nove 
naloge, ki bodo prispevale k:

povečanju prihodkov Zavoda (aktivnosti v zvezi z regresnimi zahtevki);
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- zmanjšanju odhodkov (povečanje kontrolnih vzorcev ob likvidaciji obračunskih 
dokumentacije in upoštevanju morebitnih nepravilnosti);

- vključevanje Zavoda v sisteme zdravstvenega zavarovanja ob vstopu Slovenije v EU.

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim se v letu 2004 načrtujejo v znesku 4.343 milijonov 
tolaijev za 980 zaposlenih in so v primeijavi z oceno realizacije v letu 2003 nominalno večja za 
3,7% oz. so realno manjši za 1,2%. V okviru načrtovanih sredstev so zajeti:

odhodki za plače v višini 3.768 milijonov tolaijev, 
regres za letni dopust v višini 134 milijonov tolaijev, 
povračila in nadomestila zaposlenim v višini 317 milijonov tolaijev, 
sredstva za delovno uspešnost v višini 75 milijonov tolaijev, kar pomeni 2% v masi plač, 
sredstva za nadurno delo, za delo po pogodbi v višini 6,4 milijonov tolaijev

- jubilejne nagrade, odpravnine in drugi izdatki (konto 4009) v višini 42,6 milijona tolaijev.

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so načrtovana v okviru kvantitativnih izhodišč.

Drugi izdatki zaposlenim (konto 4009), ki so načrtovani v višini 42,6 milijonov tolaijev in so v 
primerjavi z letom 2003 višji za 60% vključujejo:
■ 6,6 milijonov tolaijev sredstev za jubilejne nagrade zaposlenim (23 jubilejnih nagrad za 10 

let delovne dobe, 27 jubilejnih nagrad za 20 let delovne dobe ter 25 jubilejnih nagrad za 30 
let delovne dobe);

■ 34 milijonov tolaijev sredstev za odpravnine zaposlenim ob upokojitvi oziroma 31 odpravnin 
zaposlenim (v letu 2003 je le-teh predvidenih 20);

• 1,8 milijon tolaijev sredstev za solidarnostno pomoč ( 16 solidarnostnih pomoči);
■ 0,2 milijona tolarjev za druge izdatke zaposlenim (zdravstveni pregledi).

I •

d2.) Prispevki za socialno varnost (konto 401)

Prispevki za socialno bodo znašali 734 milijonov tolarjev in so določeni oziroma odvisni od 
namenjenih sredstev za plače zaposlenim. Odhodki za prispevke za socialno varnost vključujejo 
tudi sredstva za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje v višini 114,3 milijonov tolaijev (za 
leto 2004 ter za premije avgust - december leta 2003). Povprečna mesečna premija znaša 7.150 
tolaijev na zaposlenega, upoštevaje dejansko strukturo zaposlenih v Zavodu.

d3.) Izdatki za blago in storitve (konto 402)

V okviru izdatkov za blago in storitve, ki so predvideni za plačilo blaga in opravljenih storitev, je 
zajetih več vrst izdatkov. V letu 2004 so načrtovani v višini 4.839 milijonov tolaijev in izkazujejo 
realno rast izključno na račun plačila provizije DURS, ki je vezana na plačane prispevke, katerih 
načrtovana rast je višja od povprečne rasti cen. Odhodki za blago in storitve se načrtuje v skladu z 
realizacijo v letu 2003 povečano za povprečno rast cen po proračunskemu memorandumu za leto 
2004. Izdatki vključujejo plačila stroškov Upravi za javna plačila ter Davčni upravi RS v višini 
1.345 milijonov tolaijev.

Izdatki za blago in storitve vključujejo:
- pisarniški in splošni material in storitve v višini 599 milijonov tolarjev (pisarniški material, 

čistilni material, založniške in tiskarske storitve, Občasnik, časopisi, strokovna literatura, 
računalniške, računovodske, revizorske in svetovalne storitve);

- posebni material in storitve v višini 34 milijonov tolarjev (uniforme, službena oblačila, 
zaračunljive tiskovine);
energijo, vodo komunalne storitve in komunikacije 683 milijonov tolarjev (električna energija, 
ogrevanje, plin, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, poštnina in kurirske storitve);

I
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- prevozne stroike in storitve 34 milijonov tolarjev (goriva in maziva za prevozna sredstva, 
vzdrževanje in popravila vozil, registracija vozil);
izdatke za službena potovanja 64 milijonov tolarjev (dnevnice, stroški prevoza, hotelske 
storitve, cestnine, parkirnine);
tekoče vzdrževanje 506 milijonov tolarjev (vzdrževanje poslovnih in stanovanjskih objektov 
ter tekoče vzdrževanje komunikacijske in programske opreme);
najemnine, zakupnine 957 milijonov tolarjev (za poslovne objekte , garaže, programske 
opreme, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, licenčnine);
davek na izplačane plače 247 milijonov tolarjev;
druge operativne odhodke 1.716 milijonov tolarjev (stroški izobraževanja, pogodbe o delu, 
avtorski honorarji, sejnine udeležencem na organih upravljanja, šolnine delavcem, stroški 
sodnih postopkov, sodni stroški, storitve odvetnikov in notarjev, plačila bančnih storitev, 
provizije DURS in UJP).

d4.) Investicijski odhodki (konto 420)

Investicijski odhodki predstavljajo sredstva, ki jih Zavod nameni za nakup računalniške in druge 
opreme, zgradb in prostorov, kot tudi stroške investicijskega vzdrževanja. Za te namene je 
načrtovano skupno 1.178 milijonov tolarjev.

Za nakup osnovnih sredstev je načrtovano 1.056 milijonov tolarjev sredstev, od tega za:
• nakup zgradb in prostorov ter rekonstrukcije in adaptacije v višini 100 milijonov tolarjev 

(nakup poslovnih zgradb ter prostorov za izpostavo Ribnica, Črnomelj ter Radlje ob Dravi v 

skupni višini 78 milijonov tolaijev, rekonstrukcija prezračevalnega in ogrevalnega sistema, 
adaptacija stanovanj, ureditev javne kanalizacije);

• nakup prevoznih sredstev v višini 22 milijonov tolarjev (zamenjava 8 amortiziranih prevoznih 
sredstev, ki so dotrajana ter niso več vama za vožnjo);

• nakup opreme (pisarniške in birotehnične) v višini 83 milijonov tolarjev (pohištvo, pisarniški 
stoli, računski stroji, kopirni stroji, faksi, razrezovalec papirja, protivlomni in protipožarni 
sistem, registrirne ure);

• investicije v informacijsko infrastrukturo in informacijsko opremo, s katero se zagotavlja 
poleg vzdrževanja tudi nadzor nad sistemom zdravstvenega zavarovanja ter izvajanje 
zakonskih in drugih obveznosti v višini 838 milijonov tolarjev. Zavod informacijsko podpira 
tudi:

Inštitut za varovanje zdravja - baza izvajalcev in baza zdravnikov, 
ZPIZ v izvajanju prijav in odjav v pokojninsko zavarovanje, 
vodi baze zdravil, primerne za vse uporabnike na področju zdravstva, 
podpira sistem kartice zdravstvenega zavarovanja.

Za ta namen se v letu 2004 planira izvedba tistih investicij in del, ki so bila v letu 2003 črtana 
zaradi težke finančne situacije:

nakup programske opreme za obračun plač in kadrovski informacijski sistem, za katere je iz 
strokovnega stališča povezljivosti predlagana uvedba dodatnih modulov SAP in ostanek plačil 
iz leta 2003 - 110 milijonov tolarjev,
transakcijsko komunikacijski strežnik (TKS), ki krmili kartični promet - prenova je bila v letu 
2003 ustavljena in prenesena v naslednje leto, Prenova TKS sistema se planira v 2004 - 104 
milijonov tolarjev,
izvedba druge faze prenove omrežja, kar pomeni prenova ožičenja poslovnih enot Zavoda in 
vzpostavitev Ethernet povezav z enotami ter prvi del vzpostavitev ADSL povezav z SST v 
višini 80 milijonov tolaijev. Tretja faza, migracija centralne lokacije na Ethernet je planirana 
za izvedbo v letu 2005,
dodaten nakup diskovnih kapacitet oz. menjava starih neprimernih dodatnih diskov - 65 
milijonov tolarjev,
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izvedba vzpostavitve osnovnih povezav z rezervno lokacijo, ki bi v primeru popolnega izpada 
Miklošičeve v kratkem času lahko prevzele delovanje osnovnih poslovnih (šalterskih) 
aplikacij Zavoda - 20,5 milijonov tolaijev,
varnost in nadzor nad prometom proti internetu: antivirusna oprema, oprema navideznih 
zasebnih omrežij preko javne podatkovne infrastrukture (ekstranet, ADSL, delo izven lokacij 
Zavoda) in varnostne rešitve -16,5 milijonov tolaijev

Ostale planirane investicije za leto 2004:
redna zamenjava PC opreme v višini 128 milijonov tolaijev,
minimalna nadgradnja procesoija X27 za vzpostavitev ti. “cold backup” 100 milijonov 
tolaijev, kar pomeni vzpostavitev možnosti za delovanje zgolj osnovnih funkcij IS v primeru 
izpada,
priklop samopostrežnih terminalov na ADSL povezave 60 milijonov tolaijev, kar bo 
omogočilo razširitev propustnosti linij in ukinitev najetih linij,
potrebna sistemska in razvojna orodja za izvajanje razvojnih aktivnosti 49 milijonov tolaijev 
(MQ series link for R3, configuration management, licenčna programska oprema), 
zamenjava mrežne opreme (Lotus Notes in aplikakacijski strežniki) - 31 milijonov tolarjev, 
končanje investicije iz leta 2003 za strežniško hrbtenico - 24 milijonov tolaijev, 
dograditev in nadgradnja robotnih enot - 20 milijonov tolaijev,
nakup potrebne opreme za izdelavo kartic, kot jih zahteva Evropska unija 15 milijonov 
tolaijev; za kartice EU so predvideni samo stroški, ki jih bo imel Zavod, ne pa tudi morebitni 
ostali stroški, ki bodo potrebni za potrošni material (izdelava plastične kartice); v kolikor bo 
Zavod pridobil sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, bodo ta sredstva omogočila 
intenzivni razvoj novih funkcij kartice zdravstvenega zavarovanja, zlasti razvoj infrastrukture 
javnih ključev in priprave na izdajo profesionalnih kartic z elektronskim podpisom, med 
drugim bi dodatna sredstva omogočila tudi hitrejšo izvedbo drugih, finančno manj zahtevnih 
projektov (zapis izdanih zdravil na kartico), 
nadgradnja programskih knjižnic - 15 milijonov tolaijev.

• nakup drugih osnovnih sredstev v višini 8 milijonov tolarjev (raznovrstni drobni inventar);
• študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring za 

v dopolnjenem finančnem načrtu predvidene izgradnje in adaptacije v znesku 5 milijonov 
tolarjev.

V okviru investicijskih odhodkov se za leto 2004 načrtujejo tudi odhodki za investicijsko 
vzdrževanje v znesku 122 milijonov tolarjev. Poraba teh bo namenjena za:
• vzdrževanje stavb v znesku 53 milijonov tolarjev na 56 lokacijah Zavoda (popravilo strehe, 

fasad, žlebov, izolacija stavb, zamenjava oken, zamenjava dotrajanih vhodnih vrat);
• popravila notranjih poslovnih prostorov in instalacij ter okolice v znesku 69 milijonov 

tolarjev (prenova centralnega ogrevanja ter hlajenja, obnova zastarelih elektroinstalacij, 
vzdrževanje dvigal, prenova sanitarij, zamenjava in vzdrževanje kablov, dvig nivoja tal, 
vzdrževanje talne obloge, sanacija pokrite garaže, sanacija dvorišč).

e.)  Plačila domačih obresti

V finančnem načrtu Zavoda za leto 2004 načrtujemo 2.179 milijonov tolarjev odhodkov iz 
naslova zadolževanja t.j. plačilo obresti za najemanje posojil, pri čemer je 280 milijonov tolaijev 
obresti iz naslova najetih kreditov v letu 2003 in 1.899 milijonov tolaijev za tekoče zadolževanje v 
letu 2004. Glede na primanjkljaje v letu 2001,2002 in 2003 ter predviden primanjkljaj v letu 2004 
se mora Zavod zadolževati, v kolikor želi tekoče in nemoteno izpolnjevati svoje obveznosti. 
Lastnih virov Zavod nima že od konca leta 2001 dalje in je pravzaprav nesolventen. Ocenjujemo, 
da bo stanje dolga konec leta 2003 že 23.370 milijard tolarjev, ki pa se bo še dodatno povečal za 
načrtovani primanjkljaj v letu 2004 v višini 14.413 milijonov tolarjev. To pomeni, da se bo 
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potrebno za znesek, ki je nastal na podlagi kumulative primanjkljajev iz leta 2002 in 2003, 
zadolžiti preko enega leta; za načrtovani tekoči primanjkljaj pa v skladu z mesečnimi 
projekcijami. Ocenjujemo da bo obrestna mera za obe obliki zadolževanja približno na enakem 
nivoju. Ob upoštevanju dolžine zadolževanja za tekoči primanjkljaj in primanjkljaj iz preteklih let, 
ocenjujemo da bodo obresti, ki se nanašajo na zadolževanje iz preteklih let znašale 1,8 milijarde 
tolaijev, za tekoče zadolževanje v letu 2004 pa 380 milijonov tolaijev.

5. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Zavod v letu 2004 načrtuje tudi za 7.007 tisoč tolaijev vračil danih posojil, ki so bila odobrena že 
pred letom 1996 za stanovanjske potrebe zaposlenih v Zavodu. Ta znesek vpliva na večja sredstva 
na računih Zavoda, kar pomeni, da bo zadolževanje Zavoda v letu 2004 za toliko manjše, kajti 
primanjkljaj prihodkov nad odhodki se bo pokrival tudi s temi sredstvi.

6. RAČUN FINANCIRANJA

Zavod v letu 2004 načrtuje zadolževanje v skupni višini 273.980 milijonov tolaijev, od tega bo 
uspel vrniti 259.567 milijonov tolaijev najetih kreditov, tako da bo ob koncu leta 2004 izkazoval 
neto dolg v višini 14.413 milijonov tolaijev oz. skupaj z dolgom iz preteklih let 37.858 milijonov 
tolaijev. Ta dolg se izkazuje v bilanci stanja, ki bo na koncu leta 2004 povečan za načrtovani 
primanjkljaj. Iz tega sledi, da sc bo celoten načrtovan primanjkljaj Zavoda v letu 2004 financiral z 
zadolževanjem. Predvideno je, da bo s spremembo zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 
2004 uveljavljena določba, po kateri se bo namesto Zavoda pri poslovnih bankah zadolževal 
sistem enotnega zakladniškega računa, v tem primeru bi Zavod vse likvidnostne oz kratkoročne 
primanjkljaje pokrival z zadolževanjem v sistemu enotnega zakladniškega računa. V skladu z 
navedenim načrtujemo, da se bo Zavod v letu 2004 moral tudi dolgoročno zadolžiti pri poslovnih 
bankah v višini okoli 25 milijard tolaijev, tekoče kratkoročno zadolževanje pa bi potekalo preko 
sistema enotnega zakladniškega računa.

Ne glede na način zadolževanja Zavoda v letu 2003 - ali preko sistema enotnega zakladniškega 
računa ali pri poslovnih bankah - pa bo načrtovano zadolževanje za leto 2004 povečalo celotno 
zadolževanje Zavoda nastalo na osnovi primanjkljajev iz leta 2002 in 2003 (v znesku 23,4 milijard 
tolaijev) in bo na koncu leta znašalo 37,8 milijarde tolarjev. To posledično pomeni povečanje 
načrtovanih odhodkov za obresti (glej tč.4.2.e) hkrati pa poslabšuje komercialne pogoje za 
servisiranje potrebnega zadolževanja.

7. ZAKLJUČEK

Upoštevaje dejavnike, ki bodo v letu 2004 vplivali na višino prihodkov in odhodkov, Zavod 
načrtuje primanjkljaj prihodkov nad odhodki v znesku 14.499 milijonov tolaijev, kar predstavlja 
0,23% BDP in je hkrati usklajen s ciljnim deležem primanjkljaja v BDP za leto 2004, ki ga je 
potrdila Vlada RS hkrati z osnutkom zdravstvene reforme. Načrtovani primanjkljaj v letu 2004 
je pogojen z vrsto aktivnosti, ki so v pristojnosti drugih organov. Vlada RS bo s sklepom 
naložila pristojnim ministrstvom ukrepe, s katerimi se bo:

1. Zavodu zagotovil brezplačen vpogled v policijske zapisnike o prometnih nesrečah in 
dosledno spoštoval in uresničeval 18. člen zakona o obveznem avtomobilskem zavarovanju s 
strani zavarovalnic, kar vpliva na realizacijo načrtovanih prihodkov od regresnih zahtevkov v 
višini 2.000 milijonov tolaijev,
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2. skrajšala doba za izdajo odločb o pravici invalidskega zavarovanja na 3 mesece od vložitve, 
za daljše obdobje pa nadomestilo plače zavarovancem zagotovi Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, kar vpliva na realizacijo načrtovanih prihrankov pri odhodkih za 
boleznine v višini 350 milijonov tolarjev,

3. zagotovil enakopraven položaj Zavoda pri poravnavanju zapadlih neplačanih prispevkov in 
davkov iz prilivov na blokirane transakcijske račune zavezancev in sicer v proporcionalnih 
deležih od vsakega priliva dolžnika,

4. zagotoviti dosledno spoštovanje določil zakona o socialnem varstvu o obveznostih plačevanja 
nege v domovih za starejše občane in posebnih socialnih zavodih tako, da bo Zavod financiral 
samo zdravstveno nego po kriterijih upravičenosti in vrste določene v aktih Zavoda; ocenjeni 
prihranki Zavoda ne tej postavki so 200 milijonov tolarjev, ob dosledni zagotovitvi 
upoštevanja določil zakona o socialnem varstvu glede virov financiranja za nego,

5. proučila možnost spremembe predpisov o davku na dodano vrednost, da bi se za medicinsko 
opremo in medicinsko potrošni material uveljavila znižana davčna stopnja.

V kolikor ti ukrepi ne bodo realizirani, se lahko načrtovani primanjkljaj Zavoda v letu 2004 
poveča za 2.550 milijonov tolarjev.

Poleg navedenih ukrepov, katerih realizacija vpliva na višino načrtovanega primanjkljaja v letu 
2004, pa bo po zagotovilu Ministrstva za finance Vlada RS v letu 2004 sprejela tudi sklep, po 
katerem se bodo izvedle naslednje aktivnosti:
1. odprava sklepa Vlade RS iz leta 1995 (sklep št. 500-06/95-1/01-8) o vključitvi družinskih 

članov tujcev v obvezno zdravstveno zavarovanje, ki imajo dovoljenje za začasno bivanje,
2. v nastajajočem zakonu o davčni službi proučiti možnost oprostitve plačila stroškov Davčni 

upravi RS za izterjavo prispevkov od vplačanih prispevkov za obvezno zdravstveno 
zavarovanje od leta 2005 dalje, kajti prispevki so obvezna javnofinančna dajatev, izterjava le 
teh pa je izvirna naloga DURS in za to storitev ne sme zaračunavati provizije; odhodki Zavoda 
bi se zmanjšali za okoli 1.200 milijonov tolarjev letno,

3. proučiti možnost za spremembo zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti z veljavnostjo 1.1.2005 tako, da brezposelni, ki so bolni več kot 30 dni ne 
prejemajo nadomestila v breme Zavoda, temveč od tiste institucije, ki mu je tudi do tedaj 
financirala nadomestilo; v primeru spremembe zakona bi se odhodki zmanjšali za 1.065 
milijonov tolarjev.
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Prispevek za zdr-zav. - od zaposlenih pri pravnih osebah

701 271.261.675

DAVČNI PRIHODKI 271.261.675

276793.020TEKOČI PRIHODKI

iS

W.989

123.483.006

J 12 528-464
10 907.552

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

____
v tem: zmanjšanje prispevkov v letu 2004 zaradi zamenjave rasti plač vavgusta 03 b premijo

7612

7011 Prispevki delodalalcev 127.521.920

amasse
701109 Prispevek za zdr.zav. - za zaposlene pri pravnih osebah 116.914.650
701110 Prispevek za poškodbe pri delu In poklicne bolezni 10.607.270
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Prispevek za zdrzav. - oseb, ki niso zavař. Iz
Prispevek za poškodbe pri delu In poklicne bolezni kmetov 
Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu In poklone bolezni 
Prispevek za zdrzav. - oseb, ki samost opr dejavn________
Prispevek za zdr.zav oseb, ki samost opr detavn.
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740003
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740014
740015
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Prejeta sredstva Iz proračunov lokalnih skupnosti 
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TEKOČI ODHOOKI

u&ežba y BDPv%
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—:

3.766.323

134,079
316.805

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZÁ. SOCIALNO VARNOST

3.375

410.529.027

3.904
114.310

III. SKUP AfäXO D H O D K I__________

- udeležba v B D P v'/. ~ '- - ~

74.928

5 931
319

42.599

■ udeležba v B D P v X ___________
Prispevki za pokojninsko In Invalidsko zavarovanje 
Prispevki za zdravstveno zavarovanja
Prispevki za zaposlovanje_______________________________
Prispevki za porodnižko varstvo__________________________
Premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje

104,
104,
104, 
104, 
78.

Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb. 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere 
plačuje prispevek Republika Slovenija______________________
Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zdr.zavarov. 
od nadomestil za porodniški dopust___________________________
Prejeta sredstva Iz naslova prispevka delodajalca za zdr.zavarov. 
od nadomesti za čas brezposelnost__________________________
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna________________
Prisp.dekxl.za potk, pri delu in pokl.bol.voaškihl obveznikov

Prejeta sredstva Iz drugih skladov socialnega zavarovanja
: ■: • udeležba v BDPv%___ - - ■ ' /___________

Prispevek za zdravstveno zavarovanje upokojencev,_______________________
ki ga plačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje_______________
Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodaja'ca za zdr.zavarov.___________
od nadomestil zaradi bolezenske ods ,ki jih ZZZS nepos red izplačuje *
Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zdr.zavarov. 
od nadomestil iz invalidskega zavar ,ki jih ZPIZ neposred izplačuje

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENÍM

• urfeležha v B0Pv% ■ ■

4000 Ptače in dodatki______________

4001 Regres za letni dopust________

4002 Povračila in nadomestila______
4003 Sredstva za delovno uspešnost
4004 Sredstva za nadurno dele
4005 Sredstva za delo po pogodbi
4006 Jubilejne nagrade, odpravnine

666 672 159.114
166.911 173.921

2.167.653 2.345.395
2.509.573 2.672.695

1,498.045 1.550.944
1.556982 1.531.522

2.018.750

9.292.930 9.945.481

y-^Ltz
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--•vorož
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302.007 
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5.751

315
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3.717.657
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67.370.348

-----------64911.972

298.314

2.160.063

3.873.799
3.673.799

317704

2.300.467

3.921.127
139.710

330.111
77.978
6.172

330
44-333

643.453
: il-no.oi

298.738
239.321

2.025
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329.089
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5.042.545

674.226

372.525.612 387.266.611 486.727.435

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

34.261.290

Boleznin», Izplačan« Iz obveznega zdravitv jav»rov«nja

Štipendije

3.023.207

1.065.276 1.086.946

4120
dodatna »redstva za obnovitveno rehabilitacijo

TEKOČI TRANSFERI

31.357.256
26.713.831
4.643 425

411910
411911 
411912
411999

Plačilo dnevnic, potnih »troj in prevoz, v zvezi z zdravljenjem____________
Plačilo pogrebnin_____________________________________________________
Plačilo posmrtnin_____________________________________________________
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (povračila za zdravljenje)

424884
Z50T96Q 
_S4710

316.987

CjJ'X'li! L..,_■ j-_

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

4131 Tekoči transferi v druge «klade socialnega zavarovanja 627.457 797.453 127,1 22*1 857.262 107,6 ___ 2*5 . 917.270 107,0 2,7

413110 Plačila prispevka delodajalca za pokojninsko in inval.zavarovanje 348.771 443.461 127,1 20,2 476.720 107,5 2.5 510.091 107,0 22
od nadomestil zaradi bolez odsot.,ki jih ZZZS neposredno Izplačuje

413111 Plačila prispevka delodajalca za zdravstveno zavarovanje 278.687 353.992 127,0 20.1 380.541 107,5 2.5 407.179 107,0 22
od nadomestil zaradi botez.odsot.kl jih ZZZS neposredno izplačuje
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26.070.229

41330001 
41330002 
41330003 
41330004 
41330005

37.135.396
66.687 829

1.704.055
3.553.177

11.082.441

Sreostva za plaž« - osnovno zdravstveno varstvo 
Sredstva za plače - bolniio.ee ______________
Sredstva za plače - zdravilišča_________________
Sredstva za plač« • lekarne____________________
Sredstva za plače - socialni zavodi

4133001

v KONTO *

Tekoči transferi v Javne zavode in
—:------- . -----------

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače

v tem: Napredovanje- razlika do polne letne vrednosti 
Dodatne zaposlitve skladno z reformo (osn., bolnj

240.082.3S5

120.162.899

bolniio.ee


ífeířns
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i - :
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w&ß
£ä.\
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M 1 
kal

32S.700.898 109,3 3,4 346.866.897 106,5 1,5 432.001.612 124,5 19,5

H9HS
262.052.879 109.2 3 2 278.860.003 106,4, 1.4 369.104.024 128,8 23,6

MMK6 Í-... J .—J whk HMI

128.799.698 ~ 107^, 1,3 135.021.684 104,8 ■0.1 143.191.319 106 1 1.8

L.-. . JL^,. /....^74713 .. •] i... a aawifcasai
550.000 1.956.000

1.394.500 3.938.003
40.588.222 109.3 3.3 42.232.373 104.1 -0.8 44.162.864 104.6 0.4
70.729.636 106.1 0.2 74.832.409 105.8 0.9 80.625.653 107.6 :3,3
2.066.327 121.3 14.6 2.138.843 103.5 -1.3 2.203.864 103.0 -1.1
3.557.824 100,1 -5.4 3.680.274 103.4 -1.4 3.792.154 103.0 -1.1

11.857.689 107,0 1,1 12.137.795 102,4 -2.4 12.506.784 103.0 -1.1

27.818.819 106,7 0.9 32.515.648 116 9 ’i4 33.533.849 103,1 -1.0

s-^ís
8.844.455 109.2 3.3 9.188.736 103.9 -1.0 9.609 047 104.6 0.4

15.268.278 105.3 -0,5 16.088.175 105.4 0.4 17.319.984 107.7 33
406.724 121.2 14,5 421.254 103.6 -1.3 434.061 103.0 •1.1
773.611 100.3 -5.2 800.375 103.5 -1.4 824.706 103.0 -1.1

2.525.751 106.8 1.0 2.586.107 102.4 -2.4 2.664 725 103.0 -1.1
0 3.431.000 2.681.327 78,2 -25,0

105.434.362 112,3 111.322.661 105,6 °l7 182.378.866 163.8 57,2
!r. 1 7J IřEMÍP*

-657.000 -3 646.000
* 550.000 0

19.081.870 114.1 7.8 20.016.881 104,9 0.0 20.992.959 104,9 0.6
79.717.248 111.7 5.5 83.835.708 105.2 0.3 89.531.659 106.8 2.6

1.839.041 135.1 27.7 1.929.154 104.9 0.0 2.119.601 109.9 5.4
1.055.744 102.9 -2.7 1.107.476 104.9 0.0 1.153.990 104.2 0.0
3.072.604 110,9 4,9 3.732.862 121,5 15.8 3.889.642 104.2 0.0

667.856 118,5 10.2 700.581 104.9 0.0 730.005 104.2 0.0

0 63.961.000
X®* WWW

51.141.609 110,5 4,4 65.256.974 108,0 3.0 59.305.100 107,3 ?.|S
««Vtej.K Sára

10.040.580 109,8 3.8 10.153.265 101.1 -3.6 10.897.093 107,3 3.0
2.465.830 105,6 -0.2 2.586.656 104,9 0,0 2.695.295 104.2 0,0

7.721 128,9 20.0 8.300 107,5 2,5 8.881 107,0 2.7
2.678 125,0 18.2 2.879 107,5 2.5 3.080 107.0 2,7
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413405
zaradi boiez odsol.ki jih ZZZS neposredno izplačuje________
Plačila prispevka defodalalca za porodnMko varstvo od nadomestil 
zaradi bolez.odsot.ki |ih ZZZS neposredno izplačuje

1940 5.043 128,0 zto 5.421 107,5

2.953.403

1486702

1.167.0401

3.077.446
590.744

1.187.040

2^53,403
566.933

2.386.470

TEKOČI TRANSFERIV TUJINO

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini 
Izdatki za zdravljenje v tujim___________________
Izdatki iz naslova konvencij z drugimi državami 
Orugi tekoč transferi v tujino
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JAVNI JAMSTVENI IN PREŽIVNINSKI SKLAD RS 
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2004 IN 2005

1.SPLOŠNI DEL

1.1. ZAKONSKA OPREDELITEV NALOG JAVNEGA JAMSTVENEGA IN 
PREŽIVNINSKEGA SKLADA RS

Finančni načrt Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije opredeljuje 
temeljne usmeritve poslovanja za leto 2004 in 2005, potrebna sredstva za realizacijo z zakonom 
določenih obveznosti ter tekoče delovanje Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike 
Slovenije (v nadaljevanju Sklad).

Globalni okvirji poslovanja Sklada so določeni z veljavno zakonodajo, ki se je od začetka delovanja 
Sklada leta 1997 do danes, nenehno spreminjala.

Sklad deluje na podlagi Zakona o Jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št.: 25/97, 10/98, 41/99, 53/99 in 119/02; v nadaljevanju ZJSRS) ter Zakona o javnih skladih 
(Uradni list RS, št.: 22/00; v nadaljevanju ZJS). Upravičence iz naslova insolventnosti delodajalca pa 
opredeljuje tudi Zakon o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št.: 54/99, 110/99, 50/02; v 
nadaljevanju ZFPPod).

Na podlagi določil ZJSRS so bili izdani trije podzakonski predpisi in sicer: Pravilnik o postopku 
uveljavljanja pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca (Uradni list RS, Št.: 40/03), 
Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine (Uradni list RS, Št.: 80/99) ter 
Odredba o določitvi obrazca Zahteve za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine (Uradni list RS 
št.: 78/99).

Ustanovitveni akt Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št.: 103/00) podrobneje določa način poslovanja Sklada v skladu z obema temeljnima zakonoma 
(ZJSRS in ZJS).

V skladu z določili Zakona o javnih skladih in ustanovitvenega akta so bili v letu 2002 izdani Splošni 
pogoji poslovanja Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št.: 78/02).

1.2. POSLANSTVO SKLADA

Jamstveni sklad je ustanovljen z namenom poravnave obveznosti iz naslova pravic delavcev v 
primeru insolventnosti delodajalca.

Pravico do izplačila sredstev iz jamstvenega sklada imajo tisti delavci, ki so izgubili delo zaradi 
začetka stečajnega postopka ali prisilne poravnave in svojo terjatev prijavijo v rokih in na način, 
določen v zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ter še niso bili poplačani najmanj v višini, 
ki jo pokriva jamstveni sklad.

Upravičenci iz naslova insolventnosti lahko od jamstvenega sklada prejmejo sredstva v višini največ 
4,5 minimalne plače. Ta znesek vključuje:

poročevalec, št. 83/X 3608 13. oktober2003



neizplačane plače za obdobje zadnjih treh mesecev pred datumom prenehanja delovnega 
razmerja,
neizplačana nadomestila plač za plačane odsotnosti z dela v obdobju treh mesecev pred 
datumom prenehanja delovnega razmerja,
nadomestila plače za čas neizrabljenega letnega dopusta, do katerega je upravičen v tekočem 
letu,
odpravnine, v višini in pod pogoji, kot jih za presežne delavce določajo predpisi, ki urejajo 
delovna razmerja.

Sklad jamči za izplačilo teh pravic v omejeni višini in sicer za prvi dve pravici do zneska v višini treh 
minimalnih plač določenih z zakonom, za tretjo pravico do zneska v višini ene polovice minimalne 
plače določene z zakonom ter za pravico iz naslova odpravnine do zneska v višini ene minimalne 
plače določene z zakonom.

Z dnem izplačila vstopa Sklad v položaj delavca kot upnika zoper podjetje do višine izplačanih 
sredstev (prihodki iz naslova subrogacij).

Zakon o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št: 54/99, 110/99, 50/02) v 27. členu 3. 
odstavka določa, da imajo delavci, ki jim preneha delovno razmerje po 27. členu 2. odstavek, enake 
pravice kot delavci, ki jim preneha delovno razmerje zaradi začetka stečajnega postopka, vključno s 
pravicami po Zakonu o jamstvenem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št.: 25/97 in 10/98). 
Ta zakon je kot specialni zakon določil oziroma razširil krog upravičencev iz naslova pravic delavcev 
v primeru insolventnosti delodajalca, ki so v ZJSRS določeni v 16. členu.

Preživninski sklad je namenjen upravičencem - to je otrokom, ki jim je s pravnomočno sodbo, 
začasno odredbo oziroma dogovorom pri centru za socialno delo določena preživnina, vendar je 
preživninski zavezanci ne plačujejo oziroma jo plačujejo neredno. Preživninski zavezanec ne plačuje 
preživnine, če le-ta ni plačana zaporedoma tri mesece oziroma jo plačuje neredno, če v zadnjih 12 
mesecih skupno dolguje vsaj 3 preživnine. Pravico do nadomestila preživnine ima otrok, ki je 
državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v RS, oziroma je tujec in ima stalno 
bivališče v Republiki Sloveniji, če je tako določeno z meddržavnim sporazumom ali ob pogoju 
vzajemnosti. Pravica do nadomestila preživnine traja do dopolnjenega 15.leta oziroma 18. leta, če 
otrok ni v delovnem razmerju. Poleg tega je za uveljavitev nujno, daje bil sprožen ustrezen postopek 
za izteijavo preživnine, pa je bil le-ta neuspešno zaključen oziroma traja že več kot tri mesece.

Zahtevo za uveljavitev nadomestila preživnine vlaga otrokov zakoniti zastopnik.

Nadomestilo preživnine se usklajuje skladno z rastjo cen življenjskih potrebščin in plač, sama višina 
pa je odvisna od otrokove starosti. Trenutna višina nadomestila znaša za otroka do 6. leta starosti 
13.557 tolarjev, za otroka od 6. do 14. leta starosti 14.912 tolarjev in za otroka nad 14. letom starosti 
17.623 tolarjev.

Sklad pravico do nadomestila preživnine ne priznava za nazaj. V skladu z ZJSRS se nadomestilo 
preživnine prizna od naslednjega meseca od vložitve zahteve ter se izplačuje do 15. v mesecu za 
tekoči mesec.

Poudariti je potrebno, da so cilji delovanja preživninskega sklada mnogo Širši, kot je neposredno 
izboljšanje socialnega položaja otroka, ki prejema nadomestilo preživnine.

Sklad seje v slovenskem prostoru trdno zasidral in dnevno dokazuje svoj pomen, ker je potrebno tudi:

spodbuditi preživninske upravičence, da skušajo izterjati neplačano preživnino, saj so v 
vmesnem času, ko poteka postopek izterjave preživninskega dolga, deležni izplačila 
nadomestila preživnine (prej je postopek pogosto povzročal samo stroške, izid pa je bil 
negotov in dolgotrajen);
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ohraniti oziroma okrepiti odgovornost preživninskega zavezanca, čeprav le-ta ne živi z 
otrokom ter tako povečati socialno varnost otrok, ki živijo v enoroditeljskih družinah. Mnogi 
preživninski zavezanci redno nakazujejo sredstva Skladu, številni preživninski zavezanci so 
pričeli redno plačevati preživnino, veliko pa je tudi umikov vlog, ker se roditelja sporazumeta 
o tekočem poravnavanju obveznosti;
z redno in tekočo izterjavo želimo pospešiti izterjavo preživninskega dolga. Po izvedenih 
izplačilih preide terjatev otroka iz naslova preživnine v višini izplačanega nadomestila 
preživnine na Sklad. Sklad za terjatve, ki obsegajo glavnico, obresti in stroške postopkov, vodi 
postopke izterjave.

Izjemnega pomena so informacije, ki jih vsi zainteresirani dobijo na naših brezplačnih telefonskih 
številkah, kar dokazuje število prejetih klicev.

Vse te naloge bo Sklad skušal čim bolje izpolniti tudi v prihodnje, zato je njegovo poslanstvo potrebno 
videti mnogo širše, kot je razvidno iz zneskov izplačanih nadomestil preživnine.

Po izvedenih izplačilih vstopi Sklad v postopke izvršbe, ki jih vodijo zakoniti zastopniki pred sodišči 
ali pa prične samostojno izterjavo proti preživninskim zavezancem pred sodiščem (prihodki iz naslova 
subrogacij).

13. IZTERJAVA DOLGOV

13.1. Izterjava dolgov v stečajnih postopkih in postopkih prisilnih poravnav

Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije na podlagi ZJSRS in opravljenega postopka 
izplača sredstva upravičencem iz podjetij, nad katerimi je začet stečajni postopek ali postopek prisilne 
poravnave. Z dnem izplačila vstopi Sklad v položaj delavca kot upnika zoper podjetje do višine 
izplačanih sredstev. Pred izplačilom je stečajni upravitelj oziroma upravitelj prisilne poravnave z 
dopisom obveščen o izplačilih in vstopu Sklada v teijatev, dopisu pa je priložena tudi specifikacija 
izplačil po upravičencih in razvrstitvi po zakonskih pravicah (neizplačane plače oziroma nadomestila 
plač, nadomestila za neizkoriščen dopust in odpravnine).

Tako kot do sedaj bomo tudi v letih 2004 in 2005 veliko pozornosti posvečali izterjavi. V 
sodelovanju s stečajnimi upravitelji bomo spremljali stečajne postopke. Aktivno bomo sodelovali s 
podjetji v prisilni poravnavi S svojimi aktivnostmi si bo jamstveni sklad prizadeval, da bo v čim večji 
meri izterjal izplačana sredstva in si s tem zagotovljal pomemben vir sredstev za izplačila iz naslova 
insolventnosti delodajalcev.

13.1.1.Stečaj

V stečajnih postopkih je izterjava dolgov bolj enostavna kot v postopkih prisilnih poravnav. V večini 
primerov Sklad vstopi v že prijavljene terjatve delavcev, v posameznih primerih pa iriora Sklad sam 
prijaviti svojo terjatev in to v 2 mesecih od začetka stečajnega postopka. Poplačilo je odvisno od 
višine stečajne mase. Od vseh teijatev, ki so nastale do začetka stečajnega postopka, tečejo obresti po 
temeljni obrestni meri od začetka stečajnega postopka.

Sklad sodeluje v stečajnem postopku v skladu z določili zakona, ki ureja postopek stečaja. Veliko 
aktivnosti so povzročili nedorečeni instituti pravic delavcev v primeru stečaja, kjer Sklad vodi 
samostojne tožbe na ugotovitev terjatve ali pa vstopa v postopke delavcev. V teh primerih gre 
predvsem za problem nesistemskega reševanja vprašanja pravice do odpravnine, s katerim se Sklad 
srečuje že od začetka delovanja. Sprememba zakonodaje je v letu 1999 vprašanje sicer dorekla, vendar 
še vedno ne na zadovoljiv način tako za delavce kot za delodajalce. Sklad se je v vseh letih na tem 
področju aktivno vključil v razreševanje tega problema.
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13.1 J. Prisilna poravnava

V primeru prisilnih poravnav dolg podjetij zapade z dnem izplačila in Sklad lahko zahteva takojšnje 
vračilo dolga. Vendar je zaradi slabega gospodarskega položaja družb dolžnic takojšnje vračilo 
terjatve Skladu malo verjetno. Sklad skuša s podjetji doseči dogovor o načinu vračila dolga, ki 
nadaljnje poslovanje družbe čim manj prizadene, hkrati pa omogoči Skladu poplačilo terjatve. Če do 
dogovora ni mogoče priti, Sklad zavaruje terjatev z vložitvijo tožbe. Če je postopek prisilne poravnave 

neuspešen in je nad družbo dolžnico uveden stečajni postopek, Sklad pravočasno prijavi terjatev.

Pri izterjavi dolgov je zaradi dejstva, da so dolžniki Sklada praviloma družbe v velikih finančnih 
težavah, smiselno razmišljati o tem, da dolžnikom Sklad ponudi možnost odloga vračila oziroma 
možnost obročnega plačila dolga. Pri tem je potrebno upoštevati, da Sklad gospodari s sredstvi v lasti 
države hkrati pa pomeni vračilo dolga tudi sredstva za izvajanje programa jamstvenega sklada.

13.2.Izterjava dolgov od dolžnikov na preživninskem skladu

Preživninski sklad z dnem izplačila nadomestila preživnine zakonitim zastopnikom otrok, postane 
upnik v razmerju do preživninskih zavezancev in sicer do višine izplačanega nadomestila. Z drugimi 
besedami to pomeni, da preživninski sklad vstopi v terjatev otroka zoper preživninskega zavezanca do 
višine izplačila.

Sklad že od začetka delovanja vodi postopke izterjave zoper preživninske zavezance, tako samostojno, 
kot s pomočjo odvetnikov, ki postopke izterjave vodijo v imenu in za račun Sklada. Takšno 
organizacijo vodenja postopkov izterjave nam narekuje načelo gospodarnega ravnanja s sredstvi 
Sklada, saj so izvršilni postopki povezani s precejšnjimi stroški, ne gre pa spregledati tudi pravne 
ureditve, po kateri lahko določena dejanja kot pooblaščenci pred sodiščem opravljajo izključno 
odvetniki.

Tako kot na jamstvenem skladu, so tudi na preživninskem skladu sredstva, ki jih Sklad izterja na 
podlagi subrogacij, sredstva Sklada. Tudi v letih 2004 in 2005 bo Sklad nadaljeval z načinom 
predhodne izterjave, na podlagi katere je Sklad že do sedaj izterjal del sredstev. Delo na izterjavi 
sredstev od preživninskih zavezancev predstavlja veliko bolj razdrobljen način dela, kot na 
jamstvenem skladu, saj je vsak preživninski zavezanec samostojen dolžnik.

Sklad bo tudi v letih 2004 in 2005 posamično obravnaval dolžnike iz naslova vračila nadomestila 
preživnine, ki bodo dokazali, da so brez zaposlitve in brez drugih dohodkov ter bodo zaprosili za 
odlog plačila ali obročno odplačilo sredstev. Pri tem ugotavljamo, daje eden od vzrokov neplačevanja 
preživnine tudi sprememba v finančni zmožnosti preživninskih zavezancev od takrat, ko je bila 
preživnina določena.

1.4. DELOVANJE SKLADA

Če bi želeli na kratko in jedrnato povzeti poslanstvo Sklada, bi lahko dejali, da je njegova glavna 

naloga v okviru zakonskih možnosti vsaj delno ublažiti socialne stiske ljudi, povzročene zaradi 
neplačevanja obveznosti s strani preživninskih zavezancev oziroma zaradi izgube zaposlitve. Če lahko 
poslanstvo Sklada strnemo v sorazmerno kratek povzetek, pa je seznam vseh dejavnikov, ki 
zagotavljajo optimalno delovanje naše ustanove precej daljši. Omenjeni dejavniki so podrobneje 
predstavljeni v nadaljevanju.

Finančno računovodski sektor Sklada bo spremljal vse spremembe na področju finančne 
zakonodaje in se temu ustrezno prilagajal. Poglavitne naloge so:

- zagotavljanje osnovnih informacij, ki se nanašajo na finančni položaj (stanje sredstev, 
obveznosti do virov sredstev), rezultate delovanja (prihodki, odhodki, presežek, primanjkljaj), 
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gibanje denarnih in finančnih tokov, izkazovanje pridobivanja in porabe sredstev v Skladu z 
določenimi nameni,
izdelava mesečnih, trimesečnih in ostalih medletnih analiz in operativnih poročil za notranje 
in zunanje uporabnike ter izdelava letnih računovodskih izkazov v obliki in vsebini, kot jo 
določajo zakon in ustrezni podzakonski akti, 
analiziranje in planiranje posameznih finančnih parametrov ter izdelava letnih finančnih in 
poslovnih načrtov, izvedba potrebnih postopkov za tekoče koriščenje proračunskih sredstev, 
spremljanje zakonodaje s finančno-računovodskega področja, davčnega področja, področja 
delovanja Sklada ter na osnovi tega priprava različnih navodil in predpisov za realizacijo 
postopkov,
priprava dodatnih finančnih poročil in presekov posameznih stanj finančnih parametrov za 
potrebe notranjih in zunanjih revizijskih pregledov.

Finančni nadzor in revizija se bosta izvajala tudi v letih 2004 in 2005. Glede na obseg poslovanja 
Sklad ne bo organiziral lastne notranje revizijske službe, temveč bo delo notranjega revizorja 
opravljala zunanja institucija. Notranja revizija omogoča analizo procesov in notranjih kontrol ter jih * 
preizkuša in vrednoti poslovanje Sldada. Ugotavlja, ali Sklad spoštuje pravne podlage, politike in 
postopke ter uresničuje vzpostavljene standarde učinkovitega in gospodarnega doseganja poslovnih 
ciljev Sklada. S svojimi ugotovitvami in izsledki seznanja vodstvo Sklada in mu svetuje o načinu 
odprave morebitnih pomanjkljivosti in nepravilnosti ter poda priporočila za izboljšanje sistema 
notranjih kontrol.

Poslovanje Sklada bo tudi v letih 2004 in 2005 revidirano s strani neodvisne revizijske hiše, ki bo 
podala mnenje o nepristranosti prikazov v računovodskih izkazih in njihovo skladhost z zakonom o 
računovodstvu.

Sklad bo posvečal veliko pozornosti analitični dejavnosti tako na področju jamstvenega kot tudi 
preživninskega sklada.

Načrtujemo poglobljene analize dogajanja na preživninskem in jamstvenem skladu, saj se dejavnost 
obeh skladov izvaja že daljše časovno obdobje.

Sklad bo veliko pozornosti usmeril na vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema, vzdrževanju 
strojno programske opreme in razvoju računalniške podpore. Dopolnjevali in vzdrževali bomo 
aplikacijo na jamstvenem in preživninskem skladu in računalniško spremljali izteijavo iz naslova 
nadomestil preživnine.

Večji projekt, ki se dogaja na državni ravni, je projekt e-uprave, ki predstavlja temeljne spremembe 
v načinu delovanja in poslovanja javne uprave in v katerega je Sklad aktivno vključen.

Na obeh aplikacijah za izvajanje programa načrtujemo redno vzdrževanje in potrebne prilagoditve, 
predvsem dopolnjevanje aplikacij zaradi zakonskih sprememb, sprememb postopkov dela, 
vzdrževanje in arhiviranje podatkovnih baz, usposabljanje sodelavcev Sklada za delo z aplikacijami in 
zagotavljanje pomoči pri delu z aplikacijami.

Sklad bo posvečal veliko pozornosti odnosom z javnostmi in informativni dejavnosti s 
sistematičnim obveščanjem javnosti o poslanstvu in delovanju Sklada. Pri tem bomo uporabljali 
različne oblike in načine obveščanja najširše javnosti, in sicer:

organizacija rednih novinarskih konferenc,
delovanje brezplačnih telefonskih linij za jamstveni in preživninski sklad, 
vzdrževanje prenovljenih spletnih strani, 
priprava obvestil za javnost,
izdelava zloženk za upravičence jamstvenega in preživninskega sklada in izdelava letnega 
poročila,
sodelovanje v rubrikah tiskanih medijev in različnih informativnih radijskih in televizijskih 
oddajah.
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Sklad bo nadaljeval svoje sodelovanje z institucijami iz okolja. Predvsem je tu pomembno 
sodelovanje z matičnim Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, centri za socialno delo ter 
Ministrstvom za finance. Prav tako nameravamo ohraniti konstruktivno sodelovanje z Ministrstvom za 
pravosodje ter ostalimi institucijami, kot so ZPIZ, Zavod RS za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno 
zavarovanje RS, DURS, idr.. Sodelovanje nam omogoča bolj učinkovito delo ter izmenjavo izkušenj 
in znanj.

Sklad bo nadaljeval z mednarodnim sodelovanjem in izmenjavanjem mnenj in izkušenj z drugimi 
jamstvenimi in preživninskimi institucijami ter drugimi mednarodnimi institucijami v evropskih 
državah. Veliko držav ima na obeh področjih že bogate izkušnje, ki so nam lahko v veliko pomoč pri 
delu obeh skladov. Zelo pomembno je tudi sodelovanje zaradi boljše pripravljenosti na spremembe, ki 
bodo nastale s sprejemom Slovenije v polnopravno članstvo Evropske unije (programi EU, prevzem 
pravnega reda EU).

Na področju zaposlovanja in izobraževanja bo potrebno zagotoviti seznanjenost delavcev z 
novostmi v zakonodaji. Delavce nameravamo ves čas izobraževati tudi na področju upravnega prava, 
pomembno področje je tudi izvršilni postopek. Skupaj z spremembami v notranjih metodah dela bomo 
izvajali interna usposabljanja.

Izobraževanje zaposlenih vodi v večjo storilnost, kot tudi kvaliteto dela in samostojnost. Izobražen 
kader je sposoben kreativnega dela in prinaša delodajalcu samoiniciativne izboljšave delovnega 
procesa.

Na področju obsega zaposlenih v letih 2004 in 2005 ne načrtujemo večjih sprememb.

V letu 2001 je pričel s svojim delom nadzorni svet Sklada, v skladu z uskladitvijo pravno 
organizacijske oblike Sklada v javni sklad, na podlagi ZJS in ustanovitvenega akta Sklada. Predsednik 
nadzornega sveta je po svoji funkciji minister za delo, družino in socialne zadeve. Nadzorni svet 
sestavljajo še predstavnik sindikata, reprezentativnega za območje države, predstavnik organizacije 
delodajalcev, reprezentativne za območje države, predstavnik skupnosti centrov za socialno delo ter 
predstavnik Ministrstva za finance. Predsedovanje ministra je prineslo tesnejše sodelovanje Sklada z 
matičnim ministrstvom in predvsem poglobilo delo nadzornega sveta ter načrtovanje dela na Skladu. 
Pričakujemo, da bo ta način dela omogočil tudi v letih 2004 in 2005 izvedbo vseh nalog in 
zastavljenih ciljev Sklada.

1.5. PRAVNI OKVIRJI FINANCIRANJA SKLADA

Finančni načrt Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leti 2004 in 
2005 je pripravljen na podlagi:

Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.: 79/99,124/00,79/01,30/02), 
Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (Uradni list RS, št.: 91/00 in 122/00),
metodoloških navodil za pripravo finančnih načrtov, ki jih je pripravilo Ministrstvo za finance 
RS, 
drugih ustreznih predpisov.

Financiranje Sklada urejajo Zakon o jamstvenem skladu RS in novele tega zakona.

Zakon o jamstvenem in preživninskem skladu RS v 13. členu kot vire financiranja opredeljuje:

»Sredstva za kritje pravic delavcev v primeru insolventnosti zagotavljajo delodajalci, državni proračun 
in sklad z izterjavo terjatev iz 28. člena tega zakona.
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Sredstva za kritje pravic otrok do nadomestila neplačane preživnine pridobiva sklad iz državnega 
proračuna in z izterjavo teijatev iz 28. člena zakona.

Sredstva za delovanje sklada se zagotavljajo s povračilom stroškov dolžnika, iz prihodkov od 
financiranja in iz državnega proračuna.

Sklad mora zagotavljati ločeno vodenje sredstev za namene naštete v prejšnjih odstavkih tega člena.«

Financiranje Sklada opredeljujejo tudi določila Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št.: 22/00).

1.6. PRIHODKI IN ODHODKI SKLADA

1.6.1. Prihodki Sklada

V spodnji preglednici je prikazana realizacija prihodkov v letu 2002, ocena prihodkov v letu 2003 in 
načrtovani prihodki v letih 2004 in 2005.

Tabela št. 01 : Prihodki Sklada po vrstah prihodkov in letih
v 1000 SIT

■ ■ 1
» • ’ • « ? - . i.

» : '»-4■

.............................. ■ '

■*' ’Ìli-'J.-'-

74
TRANSFERNI 

PRIHODKI
809256 1.016.042 1.241.112

1.440.000
125,6 122J2

116,0

71
NEDAVČNI 

PRIHODKI
455.807 405.339 430.778

445.770
88,9 106,3

103,5

SKUPAJ 1.265.063 1.421.381 1.671.890 1.885.770 112,4 117,6 112,8

V letu 2003 se bodo prihodki Sklada predvidoma povečali za 12,4 odstotkov glede na realizacijo v 
letu 2002, v letu 2004 pa je glede na oceno realizacije v letu 2003 predvideno povečanje za 17,6 
odstotkov in v letu 2005 glede na predhodno leto za 12,8 odstotkov.

Načrtovani prihodki iz proračuna v letu 2003 se bodo glede na višino realiziranih prihodkov v letu 
2002 povečali za 25,6 odstotka, v letu 2004 pa se bodo glede na predhodno leto povečali za 22,2 
odstotka in v letu 2004 za 16,0 odstotka.

Druge nedavčne prihodke Sklada sestavljajo:
sredstva realizirana iz naslova subrogacij (to pomeni, da z izvršitvijo odločb preidejo tcijatve 
upravičencev do višine, ki jo je Sklad izplača, na Sklad), 
povračila stroškov in obresti iz postopkov izterjav, 
obresti iz upravljanja z likvidnostjo in avista obresti ter 
drugi nedavčni prihodki.

Največji delež drugih nedavčnih prihodkov predstavljajo subrogacije jamstvenega sklada, ki bodo po 
pričakovanjih v letu 2003 nižje od predhodnega leta, saj so poplačila iz stečajev v zadnjih letih 
skromnejša.

Načrtovana višina drugih prihodkov v letu 2003 je za 11,1 odstotkov nižja od realizacije v letu 2002.V 
letu 2004 je načrtovano povečanje drugih nedavčnih prihodkov glede na predhodno leto za 6,3 
odstotka in v letu 2005 za 3,5 odstotka.
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Na preživninskem skladu zaznavamo postopno naraščanje prihodkov iz subrogacij, vendar so 
postopki izteijave dolgotrajni in je učinek viden na daljši rok.

Ostali nedavčni prihodki (obresti iz upravljanja z likvidnostjo in avista obresti) predstavljajo 
minimalen delež celotnih prihodkov Sklada.

1.6 J. Odhodki Sklada

Realizacija odhodkov v letu 2002, ocena realizacije odhodkov v letu 2003 in načrtovani odhodki v 
letih 2004 in 2005 so podrobneje razčlenjeni v tabeli št.02.

Ocena realizacije skupnih odhodkov v letu 2003 je višja za 14,0 odstotkov od realizacije skupnih 
odhodkov v letu 2002. V letu 2004 je načrtovano povečanje skupnih odhodkov za 5,1 odstotka glede 
na oceno realizacije v letu 2003 in v letu 2005 za 12,8 odstotka glede na predhodno leto.

Pri transferih posameznikom je v letu 2002 znašala realizacija skupnih odhodkov 1.199.832.495 SIT 
(819.880.208 SIT jamstveni sklad, 379.952.287 SIT preživninski sklad). Ocena realizacije transferov 
posameznikom v letu 2003 znaša 1.380.000.000 SIT (880.000.000 SIT jamstveni sklad, 500.000.000 
SIT preživninski sklad). Za leto 2004 je načrtovana višina 1.448.000.000 SIT (898.000.000 SIT 
jamstveni sklad, 550.000.000 SIT preživninski sklad). Za leto 2005 je načrtovana višina 
1.650.000.000 SIT (1.000.000.000 SIT jamstveni sklad, 650.000.000 SIT preživninski sklad).

Predvidena višina izplačil upravičencem jamstvenega in preživninskega sklada v letu 2003 je za 15,0 
odstotka višja od realizacije izplačil v letu 2002, saj se bodo izplačila na obeh skladih povečala tako 
zaradi povečevanja števila upravičencev kot tudi povprečne višine izplačil na obeh skladih (v skladu z 
rastjo minimalne plače na jamstvenem skladu oziroma rasti življenskih stroškov na preživninskem 
skladu).

V letu 2004 je načrtovana višina izplačil za 4,9 odstotkov višja glede na oceno realizacije leta 2003 in 
v letu 2005 za 14,0 odstotkov (povečanja števila upravičencev in višjih povprečnih višin izplačil na 
obeh skladih).

V letu 2002 so bili realizirani stroški za dejavnost Sklada v višini 194.983.696 SIT, ocena realizacije 
stroškov za leto 2003 je v višini 211.381.000 SIT, za leto 2004 je načrtovna višina stroškov 
223.890.000 SIT ter za leto 2005 v višini 235.770.000 SIT.
Stroški dejavnosti za leto 2003 bodo predvidoma porasli za 8,4 odstotka glede na realizacijo v letu 

2002, za 5,9 odstotka v letu 2004 glede na ocenjeno realizacijo v letu 2003 ter za 5,3 odstotka glede 
na predhodno leto. Povečanje stroškov je predvsem posledica povečanja variabilnih stroškov zaradi 
povečanja števila upravičencev in uskladitve višine fiksnih obveznost z rastjo cen.

Analitičen prikaz stroškov z obrazložitvami je razviden iz posebnega dela predloga finančnega načrta.

4
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Tabela št. 02: Odhodki Sklada - realizacija odhodkov v letu 2002, ocena realizacije odhodkov v letu 
2003 in načrtovani odhodki v letih 2004 in 2005 (v 1000 SIT)

* odhodki za piade in prispevke bodo v letu 2003 nekoliko višji glede na 2002, zaradi porodniškega dopusta v letu 2002
*• investicijski odhodki bodo v letih 2003 in 2004 porasli predvsem zaradi nakupa zmogljivejše računalniške opreme (računalniki, strežnik) 
in nadgradnje programske opreme, ki jo zahteva povečevanje obsega dela na obeh skladih in aktivno vključevanje Sklada v projekt e- 

uprave
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400
401 PLAČE IN DRUGI 

IZDATKI 
ZAPOSLENIM

- br.btuto plače 
-prispevki 
-davki
- drugi prejem., 

regres

85.057 93.000 98.950 105.380

4

1093 106,4 106,5

402 IZDATKI ZA
BLAGO IN
STORITVE

104.911 110.681 115.440 120.290 105,5 1043 1042

0 PISARNIŠKI IN 
SPLOŠNI 

MATERIAL IN
STORITVE

- pisarniški m.
- poštnina, 
telefon
-stroški 

reprezentance 
računovdske, 

revizijske st

23.596 24.900 25.972 27.063 105,5 1043 1042

4022 ENERGIJA VODA, 
KOMUNALNE 
STORITVE

- električna e.
- ogrevanje 
komunalne s.
- voda

1368 1.441 1.500 1.563 1053 104,1 1042

4024 IZDATKI ZA
SLUŽBENA 

POTOVANJA

- kilometri ina
- cestnina, 
parkirnina
- dnevnice
- nočnine

2.047 2.160 2253 2348 105,5 1043 1042

4025 TEKOČE 
VZDRŽEVANJE

• zavarovanje
- vzdrževanje
računalniške

opreme in

programov
• Čiščenje

13.821 14.580 15210 15.850 1053 1043 1042

4026 NAJEMNINE IN 
ZAKUPNINE

- najemnine
22.966 24.230 25.270 26.331 105,5 1043 1042

4029 
4031

DRUGI 
OPERATIVNI 
STROŠKI

- storitve ZRSZZ
- izobraževanje, 
literatura
• sejnine, 
založništvo
- druge nepr. 
storitve
- študen. delo
• sodni stroški in 
str.odvetn.

plačila po 
pogodbah
- pris. pog. delo
- posebni davek 
pogodb, delo
- provizjja APP
- dav. na plače

41.113 43.370 45.235 47.135 105,5 1043 1042

40 TEKOČI 

ODHODKI
189.968 203.681 214.390 225.670 1072 1053 1053

4119 DRUGI 
TRANSFERI
POSAMEZNIKOM

-nakazila 
upravičencem 
JSinPS

1.199.832 1.380.000 1.448.000 1.650.000 115,0 104,9 114,0

4202 NAKUP OPREME nakup 
investicijske 

opreme

5.016 7.700 9.500 10.100 153.5 135,7 1063

STROŠKI 

DEJAVNOSTI
194384 211381 223390 235.770 108,4 1053 1053

SKUPAJ 1394416 1391381 1471.890 1.885.770 114,0 105,1 1123
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2. POSEBNI DEL

2.1. ANALITIČEN PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV SKLADA

Javni jamstveni in preživninski sklad RS zagotavlja pravice:

- delavcem, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi insolventnosti delodajalca - jamstveni 
sklad;
otrokom, ki jim je s pravnomočno sodbo, začasno odredbo oziroma dogovorom pri centru za 
socialno delo določena preživnina in jo preživninski zavezanec ne plačuje - preživninski 
sklad.

V nadaljevanju so podrobneje prikazani skupni prihodki in odhodki Sklada in analitičen prikaz po 
obeh skladih in dejavnosti z upoštevanjem kontov po Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

2.1.1. Prihodki
I

2.1.1.1. Transferni prihodki

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Po zakonskih določilih se sredstva za izvajanje zakona o JPS RS in sredstva za delovanje Sklada 
večinoma zagotavljajo iz proračuna RS. Skladu bo potrebno v letih 2003 in 2004 iz proračuna 
zagotoviti sredstva za izvajanje zakona in za dejavnost Sklada. Višina potrebnih sredstev je prikazana 
v spodnjih preglednicah.

Sklad skupaj

\ UH '
2002 239.787.522 390.000.000 179.468.223 809.255.745
2003 385.799.475 440.000.000 190.242.310 1.016.041.785
2004 548.000.000 490.000.000 203.112.000 1.241.112.000
2005 650.000.000 570.000.000 220.000.000 1.440.000.000

Višina prejetih sredstev iz državnega proračuna se bo v letu 2003 povečala za 25,6 odstotka glede na 
realizirana sredstva v letu 2002, v letu 2004 za 22,2 odstotka glede na leto 2003 in v letu 2005 za 16,0 
odstotka glede na predhodno leto.

2.I.I.2. Nedavčni prihodki

Med drugimi nedavčnimi prihodki Sklada so najpomembnejši prihodki iz naslova subrogacij na 
jamstvenem in preživninskem skladu.

Leta 2002 so bila realizirana sredstev iz naslova subrogacij na jamstvenem skladu v višini 
409.786.666 SIT. V letu 2003 je ocena realizacije v višini subrogacij 344.200.525 STT, v letu 2004 pa 
350.000.000 SIT ter v letu 2005 v enaki višini.

Zakon kot sredstva za kritje pravic otrok do nadomestila preživnine opredeljuje tudi sredstva 
realizirana z izteijavo teijatev iz naslova izplačanih nadomestil preživnin. V letu 2002 so bila 
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realizirana vračila v višini 27.997.276 SIT. Subrogacije za leto 2003 so načrtovane v višini 
40.000.000 SIT, za leto 2004 v višini 60.000.000 SIT ter za leto 2005 v višini 80.000.000 SIT.

Manjši del drugih nedavčnih prihodkov so prihodki iz povračil stroškov in obresti na preživninskem 
skladu, obresti od depozitov in avista obresti. V letu 2002 so bili realizirani prihodki iz tega naslova v 
višini 18.023.127 SIT, za leto 2003 je ocena realizacije v višini 21.138.000 SIT, načrtovana višina za 
leto 2004 20.778.000 SIT ter za leto 2005 15.770.000 SIT.

Prihodki skupaj

2002 809.255.745 455.807.069 1.265.062.814
2003 1.016.041.785 405.339.000 i 1.421.380.785
2004 1.241.112.000 430 778.000 1.671.890.000
2005 1.440.000.000 455.770.000 1.885.770.000

V letu 2002 so bili realizirani prihodki za izvajanje programa in tekoče delovanje Sklada v višini 
i.265.062.814 SIT, ocena realizacije za leto 2003 je 1.421.380.785 SIT. Za leto 2004 je načrtovana 
višina prihodkov v višini 1.671.890.000 SIT ter v letu 2005 v višini 1.885.770.000 SIT.

Skupni prihodki v letu 2003 se bodo predvidoma povečali za 112,4 odstotkov, v letu 2004 za 17,6 
odstotkov ter v letu 2005 za 12,8 odstotkov. Posebno pozornost bo Sklad tudi v prihodnje namenjal 
aktivni politiki izteijave tako na jamstvenem kot tudi na preživninskem skladu.

2.1.2. Odhodki

2.I.2.I. Odhodki za delovanje Sklada

V letu 2002 so bili odhodki za delovanje Sklada (tekoči odhodki in investicijski odhodki) realizirani v 
skupni višini 194.983.696 SIT. V letu 2003 je načrtovana realizacija v višini 211.380.000 SIT, za 
leto 2004 pa so načrtovani odhodki v višini 223.890.000 SIT ter za leto 2005 v višini 235.770.000 
SIT.

Odhodki skupaj
v SIT

2002 194.983.696
2003 211.381.000
2004 223.890.000
2005 235.770.000

Sredstva so načrtovana na kontih 40 - tekoči odhodki in 42 - investicijski odhodki.

40 Tekoči odhodki
v SIT

2002 189.967.663
2003 203.681.000
2004 214.390.000
2005 225.670.000
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400 Plače in dragi izdatki zaposlenim
v SIT

2002 74.293.420
2003 81230.000
2004 86.430.000
2005 92.045.000

Plače in drugi izdatki zaposlenim za leti 2003, 2004 in 2005 so načrtovani na osnovi obstoječega 
števila zaposlenih in z upoštevanjem višine plač in drugih prejemkov določenih v skladu z 
makrofiskalnimi kriteriji in proračunskimi izhodišči.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
v SIT

2002 10.763.307
2003 11.770.000
2004 12.520.000
2005 13.335.000

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so načrtovani po predpisanih prispevnih stopnjah.

402 Izdatki za blago in storitve
v SIT

2002 104.910.936
2003 110.681.000
2004 115.440.000
2005 120.290.000

Izdatki za blago in storitve so v nadaljevanju natančneje razčlenjeni in grupirani v skupine v skladu z 
navodili iz proračunskega priročnika.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
v SIT

2002 23.595.706
2003 24.900.000
2004 25.972.000
2005 27.063.000

Pisarniški in splošni material ter storitve zajemajo stroške pisarniškega materiala, založniških in 
tiskarskih storitev, računovodskih in revizijskih storitev, reprezentance, prevajajanja ter stroške drugih 
materialnih stroškov in storitev.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

v SIT
2002 1.367.931
2003 1.441.000
2004 1.500.000
2005 1.563.000

V tej skupini so zajeti stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, ki se 
plačujejo v sorazmernem deležu s porabo v poslovni stavbi.
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4023 Prevozni stroški in storitve

So vključeni v 4024 - Izdatki za službena potovanja.

4024 Izdatki za službena potovnja
v sit

2002 2.046.835
2003 2.160.000
2004 2.253.000
2005 2.348.000

Izdatki za službena potovanja vključujejo stroške službenih potovanj: prevozne stroške, dnevnice, 
stroške namestitev, idr.

4025 Tekoče vzdrževanje
v SIT

2002 13.820.691
2003 14.580.000
2004 15.210.000
2005 15.850.000

Stroški tekočega vzdrževanja zajemajo stroške tekočega vzdrževanja poslovnih objektov, vzdrževanja 
komunikacijske opreme in stroške tekočega vzdrževanje druge opreme.

4026 Najemnine in zakupnine
v STT

2002 22.966.225
2003 24.230.000
2004 25.270.000
2005 26.331.000

Sklad nima lastnih poslovnih prostorov, zato je na kontu 4026 načrtovana najemnina za najete 
poslovne prostore.

4029 Drugi operativni odhodki
v SIT

2002 41.113.348
2003 43.370.000
2004 45.235.000
2005 47.135.000

Drugi operativni odhodki zajemajo stroške pogodbenih obveznosti po sklenjenih in predvidenih 
pogodbah o opravljanju storitev za Sklad. Pogodbeni sodelavci opravljajo strokovne naloge za Sklad: 
storitve Republiškega zavoda za zaposlovanje, programske storitve, reševanje pravnih vprašanj, 
finančno svetovanje, stike z javnostmi, idr. Vključeni so še drugi stroški kot npr.: stroški bančnih 
storitev, storitev plačilnega prometa, članarine, sejnine, strokovno izobraževanje zaposlenih, dela 
preko študentskega servisa, davek na izplačane plače, idr.

<

42 Investicijski odhodki
v SIT

2002 5.016.033
2003 7.700.000
2004 9.500.000
2005 10.100.000
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Investicijski odhodki so načrtovani za nakup opreme in nakup nematerialnega premoženja. Načrtovane 
investicije bodo v prihodnjih letih namenjena za nakup zmogljivejše računalniške opreme 
(računalniki, strežnik) in nadgradnje aplikativne opreme na jamstvenem in preživninskem skladu, ki jo 
zahteva povečevanje dela na obeh skladih in aktivno vključevanje Sklada v projekt e-uprave .

Ocena realizacije sredstev za leto 2003 je predvidena za:

4202 nakup opreme 3.500.000 SIT
4207 nakup nematerialnega premoženja 4.200.000 SIT

S redstva za leto 2004 so načrtovana za:
4202 nakup opreme
4207 nakup nematerialnega premoženja

Sredstva za leto 2005 so načrtovana za:
4202 nakup opreme
4207 nakup nematerialnega premoženja

2.500.000 SIT
7.000.000 SIT

4.000.000 SIT
6.100.000 SIT

2.I.2.2. Odhodki za izvajanje programa Sklada

41 Tekoči transferi

4119 Drugi transferi posameznikom

' El° '^SNI PRKSuSSKl
7 tSä

2002 819.880.208 379.952.287 1.199.832.495

2003 880.000.000 500.000.000 1.380.000.000

2004 898.000.000 550.000.000 1.448.000.000

2005 1.000.000.000 650.000.000 1.650.000.000

Jamstveni sklad je ustanovljen z namenom poravnave obveznosti iz naslova pravic delavcev v primeru 
insolventnosti delodajalca.

Upravičenci iz naslova insolventnosti lahko od jamstvenega sklada prejmejo sredstva v višini največ 
4,5 minimalne plače. Ta znesek vključuje:

neizplačane plače za obdobje zadnjih treh mesecev pred datumom prenehanja delovnega 
razmerja,
neizplačana nadomestila plač za plačane odsotnosti z dela v obdobju treh mesecev pred 
datumom prenehanja delovnega razmerja,
nadomestila plače za čas neizrabljenega letnega dopusta, do katerega je upravičen v tekočem 
letu,
odpravnine, v višini in pod pogoji, kot jih za presežne delavce določajo predpisi, ki urejajo 
delovna razmerja.

Sklad jamči za izplačilo teh pravic v omejeni višini in sicer za prvi dve pravici do zneska v višini treh 
minimalnih plač določenih z zakonom, za tretjo pravico do zneska v višini ene polovice minimalne 
plače določene z zakonom ter za pravico iz naslova odpravnine do zneska v višini ene minimalne 
plače določene z zakonom.
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V letu 2002 je bilo upravičencem jamstvenega sklada iz naslova pravic delavcev v primera 
insolventnosti delodajalca izplačano 819.880.208 SIT; od tega iz sredstev proračuna v višini 
239.787.522 SIT ter iz lastnih virov sredstva v višini 580.092.686 SIT.

M

V letu 2003 je predvidena realizacija izplačil v višini 880.000.000 SIT, od tega so zagotovljena 
sredstva iz proračuna v višini 385.799.475 SIT. Za realizacijo vseh zapadlih obveznosti do 
upravičencev jamstvenega sklada do konca leta 2003 je potrebno iz proračuna zagotoviti dodatnih 
150.000.000 SIT, saj lastna sredstva iz naslova subrogacij, ki bodo do konca leta predvidoma 
realizirana v višini 344.000.525 SIT, ne bodo zadoščala za pokritje vseh dospelih obveznosti v letu 
2003.

V letu 2004 je načrtovano izplačilo v višini 898.000.000 SIT, od tega so načrtovana sredstva iz 
proračuna v višini 548.000.000 SIT in iz naslova subrogacij 350.000.000 SIT ter v letu 2005 
1.000.000.000 SIT, od tega so načrtovana sredstva iz proračuna v višini 650.000.000 SIT in iz naslova 
subrogacij 350.000.000 SIT.

Preživninski sklad je namenjen upravičencem - otrokom, ki jim je s pravnomočno sodbo, začasno 
odredbo oziroma dogovorom pri centru za socialno delo določena preživnina in jo preživninski 
zavezanec ne plačuje, oziroma jo plačuje neredno. Pravica, ki jo Sklad prizna se imenuje nadomestilo 
preživnine.

Glavni pogoji za priznanje pravice so:
- da otrok še ni star 18 let,

da obstaja izvršilni naslov,
da preživninski zavezanec preživnine ne plačuje, oziroma jo plačuje neredno,
da je zakoniti zastopnik že poizkušal izterjati zapadle preživninske obveznosti, pa mu to ni 
uspelo ali postopek še teče.

Sklad izplačuje nadomestilo preživnine v omejeni višini, ki je določena za tri starostne razrede z 
različno absolutno višino. V primeru, da je preživnina določena v nižjem znesku od nadomestila 
preživnine, se nadomestilo preživnine izplačuje v višini določene preživnine.

Na podlagi števila vloženih vlog in višine izplačanih nadomestil preživnine v preteklih letih, 
ocenjujemo, da se bo naraščanje števila upravičencev še nadaljevalo. Povečevala pa se bo tudi višina 
nadomestila preživnine, ki se usklajuje z rastjo življenjskih stroškov enkrat ali dvakrat letno.

*

V letu 2002 so bila zakonitim zastopnikom izplačana nadomestila preživnine v skupni višini 
379.952.287 SIT. Konec leta 2002 je bilo izplačano nadomestilo preživnine 2.429 otrok v povprečni 
višini 13.440 SIT.

Ocenjujemo, da bo konec leta 2003 Sklad izplačeval nadomestila preživnine za približno 3.000 otrok. 
Povprečno izplačilo na otroka bo predvidoma znašalo 14.000 SIT. Skupno izplačilo v letu 2003 je 
predvideno v višini 500.000.000 SIT, od tega so načrtovana sredstva iz proračuna v višini 
440.000.0000 SIT, preostala sredstva bodo zagotovljena iz naslova subrogacij realiziranih v letu 2003 
v načrtovani višini 40.000.000 SIT in sredstvi subrogacij preteklih let v višini 20.000.000 SIT.

Ob predvidenem trendu mesečnega naraščanja števila otrok bo ob koncu leta 2004 prejemalo 
nadomestilo preživnine okrog 3.700 otrok. V letu 2004 Sklad načrtuje povprečno mesečno izplačilo 
nadomestila preživnine v višini 15.000 SIT. Skupno izplačilo v letu 2004 je načrtovano v višini 
550.000.000 SIT, od tega so načrtovana sredstva iz proračuna v višini 490.000.0000 SIT, sredstva v 
višini 60.000.000 SIT pa bodo zagotovljena iz naslova vračil.

Za leto 2005 načrtujemo, da bo konec leta 2005 prejemalo nadomestilo preživnine okrog 4.200 otrok.
V letu 2005 Sklad načrtuje povprečno mesečno izplačilo nadomestila preživnine v v išini 16.000 SIT.
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«
Skupno izplačilo v letu 2005 je načrtovano v višini 650.000.000 SIT, od tega so načrtovana sredstva iz 
proračuna v višini 570.000.0000 SIT, 80.000.000 SIT pa bo Sklad zagotovil iz naslova vračil.

2.1.23. Odhodki skupaj

Spodnja preglednica nam prikazuje realizacijo odhodkov v letu 2002, oceno realizacije odhodkov v 
letu 20 03 in načrtovane odhodke v letu 2004 za realizacijo zakonskih obveznosti in za tekoče 
delovan je Sklada.

Sklad sikupaj

2.13. Realizacija prihodkov in odhodkov

Kot je razvidno iz predhodnih poglavij je Sklad:

v letu 2002 realiziral

- prihodke v višini 1.265.062.814 SIT, 
odhodke v višini 1.394.816.191 SIT;

za leto 2003 je ocena realizacije

prihodkov v višini 1.421.381.000 SIT 
odhodkov v višini 1.591.381.000 SIT;

za leto 2004 načrtuje

prihodke v višini 1.671.890.000 SIT,
- odhodke v višini 1.671.890.000 SIT.

za leto 2005 načrtuje

prihodke v višini 1.885.770.000 SIT, 
odhodke v višini 1.885.770.000 SIT.

Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije je leto 2002 zaključil s presežkom 
odhodkov nad prihodki v višini 129.753.377 SIT. Primanjkljaj je pokrival s sredstvi namenskega 
premoženja.

V letu 2003 bo Skladu potrebno dodatno zagotoviti 150.000.000 SIT za izplačila upravičencem 
jamstvenega sklada, ker bo skupna višina izplačil iz naslova insolventnosti močno presegla načrtovana 
izplačila, tako da: bo kljub preseženim prihodkom iz naslova subrogacij za skoraj 100.000.000 SIT 
potrebno zagotoviti dodatna sredstva iz proračuna. Za 20.000.000 SIT večje izdatke od načrtovanih na 
preživninskem skladu bo Sklad zagotovil iz naslova vračil na preživninski sklad.

Za leto 2004 in 2005 Sklad načrtuje uravnovešene prihodke in odhodke.

13. oktober 2003 3623 poročevalec, št. 8Q/X



poročevalec, št. 83/X 3624 13. oktober2003



"’-Tniw
iMsarèfcfiaan

waofcFwttot

WW JVř^.PWZJETAWAČnAlWm+«^«ÍW^^ féW«-' 0

■SSTLšsaj;.
swita w®»

—jzataiíoa

TSO PREJETA VRAČILA DAHIH POSOJIL . 0 0 0 0 0 0

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0! - o 0

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 0 0 0 0

sä Vj>--CA»M'PCSOJM»tPW^tAiAl£KAWAL3KUp- i - .'•'- ■I T.V.L- . s® «I»
sai

teufest*

440 0ANA POSOJILA 0 0 0 0 0 0

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0  o 0 0 0 0
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 0 0 0 0

443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZAVODIH 0 s 0 0 0 0

’ L 7 INSPRÈMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV.

- PV.-VJ

0
B#M»K

HW^o

v,w " ■ :

.. ... lYJ1*00" .,IT...... ., i ................ .......
;■ . OCENA •-.

"■'low

• PREDLOG*

uí řs»«.1 «
JtBSffl ^ŽfffiSP

•TOMOS 
I-TO200*

vTw ... ZADOLŽEVANJE {600^11 -. , - . : : 4. ; . .. šSSžSají aanas HKS Bite »;*
500 DOMAČE ZADO« ?PVanJE 0 0 a 2 0 0 ...

ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0 0 0 0 0 2

...#55 ria». ODPLACILA OOLGA (ÍSM51); . . ^«Sr^SSMWlAW- 5®S®t5 ^.^■.10s««
íž:^í»o

550 OOPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 0 0 0 0 0

Ml ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 8. 0 0 0 0 0

■ OOýífNBTOlZADOÉŽEVAlÓeílVUiWaTJW '•** .■ ■' >■■'. •■• - -wr.' iSSSWfe» '«fr-sp-io W5» t^Me »»:<■*« s« ?a»!S siHwa

SSi • .1TOJ)00| • 0 MSKMM feiw
f«*Sf^‘S«S)«TEV^ prwiry*;«» «iS»« ■MI šer»-*

h^Vw~gf^g^>un^gi^Ä^&Tgr^ggMMMMMaamMnMi ,. ^éWs->íiv\fl »■.fr?2*?*3 .*)* <i.T> V.UVM KaiSg’jx

13. oktober2003 3625 poročevalec, št. 83/X



IV.

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
ZAPOSLOVANJE

PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI

2004 IN 2005
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ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 
OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETI 2004 IN 2005

OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: Zavod) je pri pripravi finančnega načrta 
za leti 2004 in 2005 upošteval vsebino in izhodišča zapisana v osnutku proračunskega 
memoranduma za leti 2004 in 2005, kateri že upošteva usmeritve iz programa za učinkovit vstop v 
Evropsko unijo in v katerem so opredeljeni cilji in usmeritve gospodarske, makroekonomske politike, 
javne finance, ocene in napovedi gospodarskih in javnofinančnih gibanj za obdobje 2003-2007.

Dejavnost oziroma delovanje Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je namreč pogojeno z 
razmerami na področju gospodarstva, ki vplivajo na trg dela, prav tako pa je stanje na trgu dela 
odvisno od demografskih in socialnih gibanj v širšem smislu.

Vsekakor je rast zaposlenosti ter zmanjševanje brezposelnosti oziroma vključevanje brezposelnih v 
zaposlitev eden od temeljnih ciljev Zavoda in eden najpomembnejših makroekonomskih ciljev za 
doseganje uravnoteženega socialno-ekonomskega razvoja Slovenije. Tako Zavod sledi (upošteva pri 
svojem programu dela) strateškim ciljem in nalogam, ki so opredeljeni v naslednjih dokumentih 
dolgoročnega načrtovanja:

- Nacionalni program razvoja trga dela do leta 2006
Strategija gospodarskega razvoja Slovenije
Državni razvojni program RS 2001-2006
Enotni programski dokument 2004-2006

- Program pobude Skupnosti EQUAL 2004-2006

Proračun za področje trga dela v 2004 in 2005 je pripravljen v skladu s cilji in usmeritvami Evropske 
zaposlovalne strategije in je metodološko usklajen z 10-imi ukrepi zaposlovalne politike EU, kakor 
tudi z uredbami Skupnosti na področju črpanja sredstev Strukturnih skladov, zlasti Evropskega 
socialnega sklada in pobude Skupnosti EQUAL. Leto 2004 je namreč prvo proračunsko leto, ko 
pridobi Slovenija dostop do sredstev Evropskega socialnega sldada. Načrtovana sredstva Evropskega 
socialnega sklada skupaj z nacionalnim sofinanciranjem so tako vključena v Proračun Republike 
Slovenije. S sredstvi Evropskega socialnega sklada se bodo financirali ukrepi Aktivne politike 
zaposlovanja, ki bodo zmanjševali zaostanke Slovenije predvsem na področju povečevanja 
zaposljivosti težje zaposljivih brezposelnih oseb, socialne vključenosti in vzpodbujanja novega 
zaposlovanja.

Zavod uresničuje programske cilje iz Programa aktivne politike zaposlovanja, ki je sprejet za vsako 
posamično leto, prav tako pa je Zavod dolgoročno usmerjen k uresničevanju strateških ciljev, ki so 
zapisani v Nacionalnem programu razvoja trga dela do leta 2006 in ti so:
- Dvig izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva in njene usposobljenosti.
- Zmanjševanje strukturnih neskladij, ki bi se kazalo v zmanjšanju deleža dolgotrajno brezposelnih na 

okrog 40% in deleža brezposelnih brez poklicne izobrazbe na okoli 25%.
- Zagotovitev vključenosti v aktivne programe vseh mladih brezposelnih, ki v 6 mesecih po nastopu 

brezposelnosti niso našli nove zaposlitve oziroma za vse ostale, ki se v roku 12 mesecev po tem niso 
zaposlili.

- Zmanjševanje regijskih neskladij na trgu dela.
- Rast zaposlenosti, ki bo v povprečju v obdobju 2000-2006 presegala 1% letno ob pospešeni 

gospodarski rasti, kar bo omogočilo zmanjšanje stopnje brezposelnosti na okoli 5% po mednarodni 
metodologiji oziroma registrirane stopnje na okoli 8%.

- Nadaljnji razvoj socialnega partnerstva na področju razreševanja brezposelnosti.

Za dosego vseh teh ciljev bomo v naslednjih dveh letih izvajali ukrepe v smislu zmanjševanja pasivnih 
oblik financiranja brezposelnih oseb (denarna nadomestila in denarne pomoči) v korist sredstev, ki 
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omogočajo aktivno zaposlitev brezposelnih oseb ali za programe, ki zagotavljajo zaposlitev ali 
usposabljanje. Zavod se bo še nadalje prilagajal novim potrebam trga dela v skladu z ukrepi EU. Za 
doseganje ciljev zaposlovalne politike v letu 2004 in 2005 se bodo sredstva aktivne politike 
zaposlovanja prednostno usmerila v regije z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti, h programom in 
osebam, ki se bodo vključevali v programe in usposabljanja za pridobitev višje stopnje izobrazbe ali za 
ustrezne poklicne kvalifikacije, k učinkovitejšemu zaposlovanju žensk, mladih prvih iskalcev 
zaposlitve in starejših nad 55 let.

Cilji zaposlovanja bodo doseženi le z izvajanjem začrtanih ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Letni izvedbeni cilji so usmerjeni predvsem h konkretnemu cilju rasti zaposlenosti, k zmanjševanju 
strukturne brezposelnosti, k pospešenemu zaposlovanju (subvencije), k odpiranju novih delovnih mest, 
k večji zaposljivosti starejših ter žensk. Cilje zaposlovalne politike bo možno doseči le ob ustrezni 
gospodarski rasti, ki bo omogočala odpiranje novih delovnih mest, zmanjševala regionalne razlike ter 
zagotavljala ustrezne makroekonomske in fiskalne pogoje za vzpodbujanje novih investicij in razvoj 
podjetništva.

Tekst obrazložitve finančnega načrta Zavoda (v nadaljnjem besedilu) je strukturiran po oznakah in 
nazivih na področju trga dela in sicer:

PRIHODKI
Prihodki za izvajanje dejavnosti Zavoda in programov na področju zaposlovanja za leti 2004 in 2005 
so načrtovani v predlogu proračuna za leti 2004 in 2005. Poleg teh sredstev so za delo Zavoda 
načrtovani Še neproračunski prihodki in sicer 150 mio SIT v letu 2004 in 160 mio SIT v letu 2005.

ODHODKI
Finančni načrt na strani odhodkov je opredeljen po enotni sprejeti programsko-funkcionalni 
klasifikaciji izdatkov in sicer za glavni področji:

- področje proračunske porabe 10 - Trg dela in delovni pogoji, ki vključuje varstvo brezposelnih in 
aktivno politiko zaposlovanja,
- področje proračunske porabe 19- Izobraževanje,
podrobneje pa je opredeljeno v okviru oznak glavnih programov, podprogramov v okviru glavnih 
programov in proračunskih postavk ter projektov pri obrazložitvah MDDSZ, zato povzemamo samo 
bistvene aktivnosti na posameznih področjih.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

GLAVNI PROGRAM: 1001 UREJANJE IN NADZOR SISTEMA ZAPOSLOVANJA IN 
BREZPOSELNOSTI

PODPROGRAM: 10012604 JAVNE SLUŽBE ZA ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNE

Pravne podlage
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 
71/93,2/94, 38/94, 80/97-odločba US, 69/98 in 67/02),
Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Ur.l. RS, št. 48/99, RS 
79/00) in
Sklep o določitvi plačila agenciji, ki posreduje zaposlitev brezposelnim osebam (Ur.l. RS, št. 
88/00 in 67/01).

4173 Koncesije na področju zaposlovanja

Naziv projekta:
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KONCESIJE NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA

Namen in cilji projekta:
Na podlagi dane koncesije različne agencije za posredovanje zaposlitev izvajajo posredovanje 
zaposlitev brezposelnim osebam - predvsem lažje zaposljivim. Podlaga za plačilo storitev je sklenjena 
pogodba med agencijo in zavodom za zaposlovanje ter dokazila o realizirani zaposlitvi brezposelne 
osebe.
Začetek financiranja:
Program se nadaljuje iz leta 2003.
Konec financiranja:
Ocenjuje se program do konca leta 2005.
Viri financiranja:
Proračunska postavka 4173.
Dinamika financiranja:
Obseg sredstev je predlagan v višini 10,3 mio SIT za leto 2004 in 11,7 mio SIT za leto 2005.

4432 Zavod RS za zaposlovanje

Zavod je v skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in drugimi 
predpisi ( Zakon o zaposlovanju tujcev, Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb ...) 
izvajalec nalog na področju zaposlovanja in štipendiranja.
Zavod bo v letih 2004 in 2005 izvajal naslednje naloge:

na podlagi opravljanja storitev v zvezi z vodenjem evidenc prilivov - odlivov ter registriranih 
brezposelnih oseb in učinkovitega sodelovanja z delodajalci, bo pričakovani obseg realiziranih 
zaposlitev brezposelnih okrog 47.000 v vsakem letu ob pogoju enakega obsega povpraševanja po 
delavcih kot predhodno leto (v letu 2003 in v letu 2004),
izvedel vse naloge in vključitve brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja in s 
tem povečal njihovo zaposljivost,

- v okviru zakonskih rokov priznaval oz. preverjal pravice iz naslova zavarovanja za primer 
brezposelnosti in za štipendije ter jih izplačeval upravičencem;
nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb;
organizacija, izvajanje, spremljanje in nadzor programov aktivne politike zaposlovanja; 
poklicno informiranje in poklicno svetovanje mladini ter odraslim in razvoj strokovnih 
pripomočkov s tega področja;
izdajal delovna dovoljenja za tujce ter izvajal naloge zaposlovanja v tujino; implementiral in 
izvajal evropsko zakonodajo s področja pretoka oseb; redno posredoval in izmenjaval podatke o 
tujcih z nadzorstvenimi in drugimi organi;
zagotavljal podatkov o trgu dela - za obvezne statistike in druge obvezne informacije za različne 
institucije;
sodelovanje pri projektih s področja razvoja človeških virov na lokalnem, regionalnem in 
nacionalnem nivoju;
opravljal naloge implementacijske agencije za projekte sofinancirane iz ESS 
sodelovanje s koncesionarji, privatnimi agencijami za posredovanje in zagotavljanje delavcev; 
priprava podatkovnih in analitičnih gradiv pri spremljanju, oblikovanju predlogov, usklajevanju in 
vodenju politike zaposlovanja;
izvajal ostale naloge, ki izhajajo iz predpisov s tega področja.

Sredstva za delovanje Zavoda:
Sredstva za delo zavoda in opravljanje strokovnih nalog so izračunana oziroma usklajena v skladu z 
izhodišči za leto 2004 in 2005 na področju plač in ostalih stroškov dela, materialnih stroškov ter 
dodatnega pokojninskega zavarovanja ter poslovnim načrtom Zavoda.

Skupaj s sredstvi za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje in uskladitvjo plač po Zakonu o 
sistemu plač v javnem sektorju znaša skupna višina sredstev za delovanje Zavoda v letu 2004 
predvidoma 5.975.599 tisoč SIT in 6.186.235 tisoč SIT za leto 2005, kar pomeni v letu 2004 
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zagotovitev povprečno enakega števila zaposlenih po delovnih urah glede na prejšnje leto in povišanje 
povprečnega števila zaposlenih po delovnih urah za 0,2% v letu 2005 glede na leto 2004.

Del sredstev za delovanje bo zavod pridobil tudi s prodajo storitev in vključevanjem v izvajanje raznih 
mednarodnih projektov. Zaradi novih nalog bo potrebno notranje prestrukturiranje nalog in 
nadaljevanje racionalne uporabe tako kadrovskih kot materialnih virov.

Sredstva za financiranje programov:
Pravice iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti se zagotavljajo v skladu z Zakonom o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, sredstva za programe aktivne politike 
zaposlovanja pa na osnovi sprejetih proračunskih okvirov. V proračunu so zagotovljena sredstva za 
naslednje sklope:

zagotavljanje pravic iz naslova brezposelnosti
štipendiranje
programe aktivne politike zaposlovanja.

Sredstva za financiranje programov na področju zaposlovanja se za leti 2004 in 2005 zagotavljajo v 
višini 66.699.154 tisoč SIT za leto 2004 in 68335.019 tisoč SIT za leto 2005 in sicer po strukturi in 
višini:

v 000 SIT
STRUKTURA SREDSTEV 2004 2005

- transferi brezposelnim (prejemki in pravice nezaposlenih) 25322.075 25.642.196
- štipendiranje 21212.893 21.661.227
- programi aktivne politike zaposlovanja 19.964.186 21.031.596

SKUPAJ 66.699.154 68335.019

GLAVNI PROGRAM: 1002 VARSTVO BREZPOSELNIH

PODROGRAM: 10022601 PREJEMKI IN PRAVICE BREZPOSELNIH

Pravne podlage
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 12/92, 71/93, 

2/94, 38/94, 80/97 - odločba US, 69/98 in 67/02)
Pravilnik o merilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o prenehanju pravice do 

denarnih prejemkov iz zavarovanja za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št 2/99)

1826 Transferi brezposelnim

Za transfere brezposelnim je v letu 2004 namenjenih 25.522.075 tisoč SIT in v letu 2005 25.642.196 
tisoč SIT in sicer za denarna nadomestila in denarne pomoči brezposelnim ter druge transfere, opisano 
spodaj.

DENARNA NADOMESTILA

Namen in cilji projekta:
Zagotavljanje pravice do denarnega nadomestila za brezposelne zavarovance, ki izgubijo zaposlitev 
brez lastne volje ali krivde in izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Predvideva se, da bo v letu 
2004 v povprečju mesečno prejemalo 17.800 brezposelnih oseb denarno nadomestilo, kar je za 790 
oseb oz. 4% manj od povprečnega števila prejemnikov v prvem polletju 2003, v letu 2005 pa 
ocenjujemo, da bo povprečno mesečno denarno nadomestilo prejemalo 17.500 brezposelnih oseb, 
delež prejemnikov denarnega nadomestila bo tako nižji za okrog 2% v primeijavi z letom 2004. 
Začetek financiranja:
Projekt se nadaljuje iz leta 2003.
Konec financiranja:
Ocena programa je za leti 2004 in 2005.
Vir financiranja:
Proračunska postavka 1826 Transferi brezposelnim

poročevalec, št. 83/X 3630 13. oktober2003



DENARNE POMOČI

Nameni in cilji projekta:
Zagotavljanje pravice do denarne pomoči za brezposelne zavarovance, ki se po izteku upravičenosti do 
denarnega nadomestila niso uspeli ponovno zaposliti in izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. 
Zaradi povečevanja števila oseb, ki prejemajo denarno pomoč od leta 2000, zaradi sprememb in 
dopolnitev zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti glede podaljšanja obdobja 
prejemanja denarne pomoči iz 6 na 15 mesecev oz. do upokojitve in zaradi povečanega števila oseb z 
nizkimi dohodki na družinskega člana, ki to pravico pridobijo, bo povprečno mesečno število 
upravičencev do denarne pomoči v letu 2004 6.490, kar je za 6% več kot v povprečju prvega polletja 
2003 in v letu 2005 7.190, kar je 10% več kot v letu 2004.
Začetek financiranja:
Projekt se nadaljuje iz leta 2003.
Konec financiranja:
Ocena programa je za leti 2004 in 2005.
Vir financiranja:
Proračunska postavka 1826 Transferi brezposelnim

DRUGI TRANSFERI NEZAPOSLENIM

Nameni in cilji projekta;
Spodbujati in omogočiti brezposelnim osebam aktivno iskanje zaposlitve s povračilom stroškov 
aktivnega iskanja zaposlitve kot so: stroški poštnine za pošiljanje vlog delodajalcem za zaposlitev, 
stroški javnega prevoza na zaposlitvene razgovore z delodajalci itd. V povprečju bo v letu 2004 
mesečno povračilo stroškov prejemalo do 400 brezposelnih oseb, prav tako v letu 2005.
Začetek financiranja:
Projekt se nadaljuje iz leta 2003.
Konec financiranja:
Ocena programa je za leti 2004 in 2005.
Vir financiranja:
Proračunska postavka 1826 Transferi brezposelnim
Dinamika financiranja v SIT:
Skupna sredstva so v letu 2004 planirana v višini 11,3 mio SIT, v letu 2005 pa 11,5 mio SIT.

GLAVNI PROGRAM: 1003 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA

Ukrepi aktivne politike zaposlovanja se realizirajo z izvedbo Programa aktivne politike zaposlovanja, 
ki ga za vsako leto sprejme Vlada RS. Ključnega pomena je, da so ukrepi in programi prilagojeni 
stanju in ciljem na trgu dela, da so namenjeni jasno opredeljenim ciljnim skupinam brezposelnih oseb 
in da so prednostno usmerjeni v območja s stopnjo brezposelnosti, ki je višja od povprečne slovenske 
stopnje. Oblikovani so tako, da sledijo ciljem Nacionalnega programa razvoja trga dela in 
zaposlovanja do leta 2006 in usmeritvam Evropske strategije zaposlovanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa temeljijo na strateških ciljih Nacionalnega programa razvoja trga 
dela in zaposlovanja do leta 2006. Glavna usmeritev v strateškem dokumentu je spodbujanje aktivne 
politike zaposlovanja, strateški cilji pa so v obdobju do leta 2006 pa so že omenjeni v začetku besedila 
(glej Osnovna izhodišča za pripravo finančnega načrta).
Glavni letni izvedbeni cilji
Osnovna cilja ukrepov in programov aktivne politike zaposlovanja sta pospeševanje zaposlovanja in 
izboljšanje neugodne strukture brezposelnih.
Ciljno vključevanje brezposelnih z največjimi zaposlitvenimi ovirami (dolgotrajno brezposelni, 
brezposelni brez strokovne izobrazbe, starejši, invalidi, iskalci prve zaposlitve) v programe 
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zaposlovanja, se bo odrazilo na postopnem zniževanja števila registriranih brezposelnih ob istočasnem 
zmanjševanju strukturnih neskladij. Vključevanje ciljih skupin brezposelnih v ustrezne programe, ki 
bodo omogočali njihovo delovno angažiranje, usposabljanje oziroma izobraževanje in ki bodo 
vsebinsko prilagojeni potrebam tako brezposelnih kot delodajalcev, bo ciljno dosegalo zniževanje 
deležev dolgotrajno brezposelnih in brezposelnih brez izobrazbe, s tem pa tudi deležev mladih in 
starejših nad 50 let. V programe zaposlovanja se bodo prednostno vključevale ženske, kar bo 
omogočilo ohranjanje uravnotežene spolne strukture brezposelnih.
Glavni indikatorji spremljanja učinkovitosti izvajanja programov so:

število vključenih brezposelnih oseb v programe 
povprečna višina sredstev za 1 brezposelno osebo, vključeno v programe 
število prehodov brezposelnih oseb iz programov v zaposlitev

PODPROGRAM: 10022605 POVEČANJE ZAPOSLJIVOSTI

Pravne podlage
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 

2/94, 38/94, 80/97 - odločba US, 69/98 in 67/02),
- Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 (Ur.l.RS, št. 92/01),
- Program aktivne politike zaposlovanja za leto 2004,
- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur J. RS št. 64/01, 31/03),
_ Program javnih del za leto 2004
- Pravilnik o financiranju in izvajanju programa javnih del (Ur.l. RS št. 109/01).

7023 Priprava na zaposlitev

V okviru proračunske postavke Priprava na zaposlitev se bodo izvajale predvsem dejavnosti, ki so 
povezane s pomočmi brezposelnim osebam na začetku njihove ponovne vključitve na trg dela in sicer 
gre tu za dejavnosti informiranja, motiviranja, poklicnega svetovanja, usposabljanja udeležencev za 
sistematično iskanje zaposlitve v klubih za iskanje zaposlitev ter ukrepa delovnega preizkusa, s 
katerim je omogočena preveritev sposobnosti kandidata pred sklenitvijo delovnega razmerja.

Naziv projekta:
POKLICNO SVETOVANJE, INFORMIRANJE IN MOTIVIRANJE

Namen in cilji projekta
Namen Poklicnega svetovanja, informiranja in motiviranja je pomoč osebam za čim lažjo ter čim 
hitrejšo zaposlitev.
Cilj projekta v letih 2004 in 2005 je motiviranje za aktivnejši pristop k pridobitvi zaposlitve, 
posredovanje informacij o trgu dela, poklicih, izobraževalnih in zaposlovalnih možnostih ter poklicno 
svetovanje 66 850 osebam.
yr?te.progxaipov,kjjg_tžQdQ. izvajali;
- Pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve,
- Promocija poklicnega izobraževanja in deficitarnih poklicev, povezovanje študentov in 

delodajalcev ter spodbujanje poklicnega izobraževanja s pomočjo poklicne vzgoje v osnovni šoli,
- Drugače o poklicih,
- Centri za informiranje in poklicno svetovanje,
- Poletni tabori za Zoisove štipendiste.
Začetek financiranja:
Projekt se nadaljuje iz leta 2003 in 2004.
Konec financiranja:
Projekt se izvaja do 31.122006 oziroma do 31.12.2007.
Viri financiranja:
Proračunska postavka 7023 - Priprava na zaposlitev.
Dinamika financiranja v SIT:
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Leto 2004 2005
Vrednost programa 127.500.000,00 131.102.500,00
Število vključitev 66.850 66.850
Povprečni strošek na osebo 1.907,26 1.961,00

Naziv projekta:
KLUBI ZA ISKANJE ZAPOSLITVE

Namen in cilji projekta
Namen projekta Klub za iskanje zaposlitve je usposobiti udeležence za sistematično iskanje 
zaposlitve, kar jim omogoča samostojno in aktivnejše delovanje na trgu dela.
Cilj projekta v letu 2004 in 2005 je 1.600 brezposelnih oseb usposobljenih za samostojno iskanje 
zaposlitev in vzpostavljanje stikov s potencialnimi delodajalci in zaposlitev 900 od vseh vključenih 
brezposelnih oseb.
Začetek financiranja:
Projekt se nadaljuje iz leta 2003 in 2004.
Konec financiranja:
Projekt se izvaja do 31.12.2006 oziroma do 31.12.2007.
Viri financiranja:
Proračunska postavka 7023 - Priprava na zaposlitev.
Dinamika financiranja v SIT:

Leto 2004 2005
Vrednost programa 188.800.000,00 195.200.000,00
Število vključitev 1.600 1.600
Povprečni strošek na osebo 118.000,00 122.000,00

Naziv projekta:
DELOVNI PREIZKUS

Namen in cilji projekta
Namen projekta Delovni preizkus je pospešiti zaposlovanje brezposelnih oseb z omogočanjem 
preizkusa znanj, veščin, spretnosti in interesa brezposelnih oseb ter presežnih delavcev, za opravljanje 
določenega poklica oz. del; ter z omogočanjem, da delodajalec pred sklenitvijo delovnega razmeija s 
potencialnim bodočim sodelavcem preveri njegove spretnosti in sposobnosti. Cilj projekta v letu 2004 
in 2005 je 3.000 opravljenih delovnih preizkusov in zaposlitev 2.400 od vseh vključenih brezposelnih 
oseb.
Začetek financiranja:
Projekt se nadaljuje iz leta 2003 in 2004.
Konec financiranja:
Projekt se izvaja do 31.12.2006 oziroma do 31.12.2007.
Viri financiranja:
Proračunska postavka 7023 - Priprava na zaposlitev.
Dinamika financiranja v SIT:

Leto 2004 2005

Vrednost programa 204.600.000,00 212700.000,00
Število vključitev 3.000 3.000
Povprečni strošek na osebo 68200,00 70.900,00

4282 Usposabljanje in izobraževanje za zaposlitev

V okviru proračunske postavke Usposabljanje in izobraževanje za zaposlitev se bodo izvajale 
predvsem dejavnosti, ki so povezane s pomočjo brezposelni osebi,da si zagotovi ustrezna znanja 
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oziroma da pridobi ustrezno izobrazbo, kot jo potrebuje za iskanje in pridobitev ustrezne zaposlitve. 
Dejavnosti so torej usmeijene v odpravljanje manjka v izobrazbeni in strukturi usposobljenosti 
brezposelnih oseb, da bi lahko zadovoljile potrebe delodajalcev, ki povprašujejo vse bolj in bolj le po 
ustrezno usposobljeni in izobraženi delovni sili. Dejavnosti pod to proračunsko postavko so združene 
tako tiste za pridobitev izobrazbene ravni brezposelni oseb, kot tudi novega instrumenta nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij, poleg tega pa tudi različna usposabljanja v različnih tečajih, kot tudi 
usposabljanja z delom.

V okviru proračunske postavke so zajeti naslednji projekti:

Naziv projekta:
PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA IN USPOSABLJANJA

Namen in cilji projekta
Namen Programov izpopolnjevanja in usposabljanja je povečanje zaposljivosti brezposelnih oseb 
preko pridobitve dodatnih znanj, spretnosti in sposobnosti za opravljanje različnih del in nalog.
Cilj projekta v letu 2004 je pridobitev dodatnih znanj, spretnosti in sposobnosti 8.000 brezposelnih 
oseb in zaposlitev 4.800 od vseh vključenih brezposelnih oseb. V letu 2005 je ta cilj povišan na 10.000 
brezposelnih oseb in zaposlitev 5.200 od vseh vključenih brezposelnih oseb.
Začetek financiranja:
Projekt se nadaljuje iz leta 2003 in 2004.
Konec financiranja:
Projekt se izvaja do 31.12.2006 oziroma do 31.12.2007.
Viri financiranja:
Proračunska postavka 4282 - Izobraževanje in usposabljanje za zaposlitev.
Dinamika financiranja v SIT:

Leto 2004 2005

Vrednost programa 560.000.000,00 700.000.000,00

Število vključitev 8.000 10.000

Povprečni strošek na osebo 70.000,00 70.000,00

Naziv projekta:
PROGRAM IZOBRAŽEVANJA BREZPOSELNIH OSEB - PROGRAM 10 000

Namen in cilji projekta:
Namen projekta Program izobraževanja brezposelnih oseb “Programa 10.000” je povečanje 
zaposljivosti brezposelnih oseb preko pridobitve javno veljavne izobrazbe ali nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij.
Cilj projekta v letu 2004 je vključitev okrog 9.000 brezposelnih oseb v izobraževanje, v letu 2005 
okrog 9.200.
Začetek financiranja:
Projekt se nadaljuje iz leta 2003.
Konec financiranja:
Projekt se izvaja do 31.12.2006.
Viri financiranja:
Proračunska postavka 4282 - Izobraževanje in usposabljanje za zaposlitev
NPP 261156-ESS
NPP 261155Lastna udeležba pri ESS

Dinamika financiranja v SIT:

Vrednost programa 1.865.557.231,00 1.948.180.000,00
Število vključitev 9.000 9.200
Povprečni strošek na osebo 207.284,14 211.758,70
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Naziv projekta: •
USPOSABLJANJE Z DELOM

Namen in cilji projekta:
Namen je spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb z ponovnim vključevanjem v 
delovni proces, katerih znanja in delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve ali ohranitve 
zaposlitve. Cilj je usposobiti 500 oseb.
Začetek financiranja:
Projekt se nadaljuje iz leta 2003.
Konec financiranja:
Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2006.
Viri financiranja:
Proračunska postavka 4282 - Izobraževanje in usposabljanje za zaposlitev
NPP 261156-ESS
NPP 261155Lastna udeležba pri ESS
Dinamika financiranja v SIT:

Leto 2004 2005

Vrednost programa 350.000.000,00 356.000.000,00

Število vključenih 1.166 1.170

Povprečni strošek na osebo 300.171,53 304.273,50

NPP261152 Spodbude za zaposlitev brezposelnih oseb

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so prilagojene stanju na trgu dela, tako da povečujejo 
zaposlovanje in izenačevanje zaposlitvenih možnosti brezposelnih iskalcev prve zaposlitve na 
delovnem mestu ustreznem njihovi izobrazbi; spodbujajo zaposlovanja invalidov in težje zaposljivih 
brezposelnih oseb, ki so starejše od 50 let in so na ZRSZ prijavljene več kot 6 mesecev in osebe, ki so 
starejše od 45 let in imajo srednjo stopnjo strokovne izobrazbe ali manj in so na ZRSZ prijavljene več 
kot 12 mesecev, spodbujajo socialna in delovna vključenost, dvig ravni znanja in s tem ustvarjajo 
možnosti prehoda v redno zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih oseb, ki jim z rednim 
posredovanjem dela ni mogoče zagotoviti zaposlitve; izenačujejo možnosti zaposlovanja in odpiranje 
novih delovnih mest težje zaposljivim brezposelnim oseb na delih osebne asistence, pomoči 
invalidnim osebam in pomoči starejšim na domu, predvsem na področju nepridobitnih dejavnosti. 
Nekateri projekti omogočajo višje financiranje v območjih z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti. 
V okviru proračunske postavke so zajeti naslednji projekti:

Naziv projekta:
NADOMESTITEV DELA PLAČE ISKALCA PRVE ZAPOSLITVE

Namen in cilj projekta:
Namen je spodbujanje zaposlovanja in izenačevanje zaposlitvenih možnosti brezposelnih iskalcev 
prve zaposlitve na delovnem mestu ustreznem njihovi izobrazbi, to je z dokončno srednješolsko, 
višješolsko ali visokošolsko izobrazbo na območjih z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti. Cilj v letu 
2004 je zaposlitev 625 (v letu 2005 620) iskalcev prve zaposlitve z nadomestitvijo dela plače.
Začetek financiranja:
Projekt se nadaljuje iz leta 2003 in 2004.
Konec financiranja:
Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2006 oziroma 2007.
Viri financiranja:
Proračunska postavka NPP261152 - Spodbude za zaposlitev brezposelnih oseb
Dinamika financiranja v SIT:
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Leto ' 2004 2005

Vrednost programa 500.000.000,00 516.000.000,00
Število vključitev 625 620

Povprečni strošek na osebo 800.000,00 832.258,00

Naziv projekta:
NADOMESTITEV PLAČE INVALIDU IN TEŽJE ZAPOSLJIVI BREZPOSELNI OSEBI

Namen in cilji projekta:
Namen je izenačevanje možnosti zaposlovanja in spodbujanje zaposlovanja invalidov in težje 
zaposljivih brezposelnih oseb, ki so starejše od 50 let in so na ZRSZ prijavljene več kot 6 mesecev in 
osebe, ki so starejše od 45 let in imajo srednjo stopnjo strokovne izobrazbe ali manj in so na ZRSZ 
prijavljene več kot 12 mesecev. Osebe se zaposlijo v podjetjih, razen v invalidskih podjetjih. Cilj 
projekta v letu 2004 je ohranitev zaposlitve 150 oseb z nadomestitvijo dela plače, v letu 2005 pa 120 
oseb.
Začetek financiranja:
Projekt se nadaljuje iz leta 2003 in 2004.
Konec financiranja:
Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2005.
Viri financiranja:
Proračunska postavka NPP261152 - Spodbude za zaposlitev brezposelnih oseb
Dinamika financiranja v SIT :

Leto 2004 2005

Vrednost programa 75.000.000,00 62.400.000,00

Število vključitev 150 120

Povprečni strošek na osebo 500.000,00 520.000,00

Naziv projekta:
LOKALNI ZAPOSLITVENI PROGRAMI - JAVNA DELA

Namen in cilji projekta:
Namen je socialna in delovna vključenost, dvig ravni znanja in spodbujanje prehoda v redno 
zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih oseb, ki jim z rednim posredovanjem dela ni mogoče 
zagotoviti zaposlitve. Organizira se na področju socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, 
naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov pri delodajalcih ali drugih 
organizacijah, ki opravljajo dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička in kadar z dejavnostjo, na 
trgu ne povzročajo nelojalne konkurence. Cilj v letu 2004 je vključiti 6.200 oseb, v letu 2005 pa 5.300 
oseb.
Začetek financiranja:
Projekt se prične 1.1.2004 in se bo nadaljevala iz leta 2004.
Konec financiranja:
Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2006 oziroma 2007.
Viri financiranja:
Proračunska postavka NPP261152 - Spodbude za zaposlitev brezposelnih oseb
Dinamika financiranja v SIT:

Leto 2004 2005

Vrednost programa 5.166.000.000,00 4.585.000.000,00

Število vključitev 6.200 5.300
•

Povprečni strošek na osebo 833.225,81 865.094,34
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Naziv projekta:
SUBVENCIONIRANJE ZAPOSLITEV PRI IZVAJANJU POMOČI NA DOMU TER OSEBNE 
ASISTENCE IN OSKRBOVANJA INVALIDNIH OSEB - PROGRAM »INVALIDI 
INVALIDOM«

Namen in cilji projekta:
Namen je izenačevanje možnosti zaposlovanja in odpiranje novih delovnih mest težje zaposljivim 
brezposelnim oseb na delih osebne asistence, pomoči invalidnim osebam in pomoči starejšim na domu 
in v regijah z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti pa tudi ostalim brezposelnim osebam. V projekt se 
vključujejo osebe, ki so bile pred zaposlitvijo vključene v programe javnih del ali v projekt 
Subvencioniranje zaposlitev v nepridobitnih dejavnostih - program tisoč novih možnosti. Cilj projekta 
v letu 2004 in 2005 je ohranitev zaposlitve 500 oseb z nadomestitvijo dela plače.
Začetek financiranja:
Projekt se nadaljuje iz leta 2003 in 2004.
Konec financiranja:
Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2006 oziroma 2007.
Viri financiranja:
Proračunska postavka NPP261152 - Spodbude za zaposlitev brezposelnih oseb
Dinamika financiranja v SIT:

Leto 2004 2005

Vrednost programa 725.000.000,00 780.000.000,00

Število vključitev 500 500

Povprečni strošek na osebo 1.450.000,00 1.560.000,00

Naziv projekta:
SUBVENCIONIRANJE ZAPOSLITEV V NEPRIDOBITNIH DEJAVNOSTIH - PROGRAM 
TISOČ NOVIH MOŽNOSTI

Namen in cilji projekta:
Namen je spodbujanje zaposlovanja, odpiranje novih delovnih mest in izenačevanje zaposlitvenih 
možnosti težje zaposljivim brezposelnim osebam na področju nepridobitnih dejavnosti. Ciljna skupina 
so brezposelne osebe, ki so bile pred zaposlitvijo najmanj eno leto vključene v javna dela in so starejše 
od 45 let, invalidi, samohranilci, brezposelni dalj kot 3 leta, dolgotrajno brezposelne osebe (nad 12 
mesecev) in mlajši od 26 let. Cilj projekta v letu 2004 je ohranitev zaposlitve 70 oseb z nadomestitvijo 
dela plače.
Začetek financiranja:
Projekt se nadaljuje iz leta 2003.
Konec financiranja:
Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2004.
Viri financiranja:
Proračunska postavka NPP261152 - Spodbude za zaposlitev brezposelnih oseb
Dinamika financiranja v SIT:

Leto 2004

Vrednost programa 52.500.000,00

Število vključitev 70

Povprečni strošek na osebo 750.000,00
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NPP261153 Razvoj novih regionalnih projektov

Dejavnosti v okviru proračunske postavke predstavljajo izvajanje programa aktivne politike 
zaposlovanja Sofinanciranje projektov regionalnih razvojnih programov za razvoj človeških virov. 
Projekt predvideva pripravo in izvedbo projektov v okviru potijenih regionalnih razvojnih programov 
za področje razvoja človeških virov in zaposlovanja.
V okviru proračunske postavke je zajet naslednji projekt:

Naziv projekta
SOFINANCIRANJE PROJEKTOV REGIONALNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA 
RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV

Namen in cilji projekta:
Namen je razvoj in izvedba novih projektov s poudarkom na uvajanju programov človeških virov in 
zaposlovanja na področjih, kjer tudi v Evropi pospešeno pristopajo k uvajanju novih programov. Cilj 
je priprava in izvedba 10 projektov, opredeljenih v potijenih regionalnih razvojnih programih za 
področje razvoja človeških virov in zaposlovanja.
Začetek financiranja:
1.1.2004 in se nadaljuje iz leta 2004.
Konec financiranja:
Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2006 oziroma 2007.
Viri financiranja:
Proračunska postavka NPP261153 - Razvoj novih regionalnih projektov
Dinamika financiranja:

Leto 2004 200S

Vrednost programa 200.000.000,00 212.000.000,00

Število projektov 10 10

Povprečni strošek na projekt 20.000.000,00 21200.000,00

PODPROGRAM: 10032606 ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI

Programi socialne vključenosti se navezujejo na osnovno, že uveljavljeno in preverjeno skupino 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki predvsem pospešujejo zaposlovanja oz. vključenost v delo 
težje zaposljivih skupin brezposelnih oseb. Nove usmeritve evropske zaposlovalne politike, 
narekujejo nekatere spremembe glede opredelitve ciljnih skupin težje zaposljivih oseb kakor tudi nove 
ukrepe, ki prek in s pomočjo zaposlitve omogočajo socialno vključenost in prispevajo kvaliteti 
življenja posebnih skupin prebivalstva. Zato so programi socialne vključenosti namenjeni 
izenačevanju možnosti zaposlovanja tistih skupin, ki so v nevarnosti pred marginalizacijo, 
segregacijo, getoizacijo in/ali diskriminacijo na področju trga ter tistim, ki zaradi osebnih ali 
družbenih ovir nimajo enakih (optimalnih) možnosti pri pripravi na zaposlitev, zaposlovanju in 
ohranitvi zaposlitve ter napredovanju v poklicni karieri.
Sklop programov namenjenih pospeševanju zaposlovanja invalidnih oseb vsebuje ukrepe in spodbude 
namenjene invalidom in delodajalcem, ki stimulirajo vstop v zaposlitev ter kompenzirajo morebitno 
zmanjšano delazmožnost zaposlenega invalida.
Sklop podprograma, namenjen zaposlitveni rehabilitaciji invalidov vsebuje številne aktivnosti, ki 
invalidom omogočajo optimalne možnosti na področju vključitve na trg dela, od ugotavljanja 
invalidnosti oz. delazmožnosti, izdelave rehabilitacijskega načrta do posredovanja zaposlitve in 
spremljanja uspešnosti zaposlitve.
Spodbude za zaposlovanje in delo invalidov s namenjene zaposlenim invalidom, ki tudi ob 
zagotovljenih podpornih storitvah ne bodo mogli ustvaijati enake vrednosti na delovnem mestu kot 
neinvalidi.
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Poseben sklop programov je namenjen »osipnikom« oz. osebam, ki niso končale redne izobrazbe ter 
potrebujejo spodbude in motivacije za pridobitev poklicne izobrazbe, kar neposredno in trajno 
pozitivno vpliva na njihove zaposlitvene možnosti.
Mreže in projekti namenjeni posebnim skupinam prebivalstva se nanašajo na zaposlitveno najbolj 
ogrožene skupine, ki so stigmatizirane in/diskriminirane pri vstopu na trg dela. Gre za romsko 
prebivalstvo brez izobrazbe in delovnih izkušenj, za osebe z duševnimi motnjami ter za druge 
dolgotrajno brezposelne osebe, ki so ti. nezaposljive.

Pravne podlage
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 

12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 80/97-odločba US, 69/98 in 67/02)
- Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 (Ur.lJlS, št. 92/01)
- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur.l. 64/01 in 31/03)
- Programi aktivne politike zaposlovanja za leto 2004
- Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (Ur. 1. RS, št. 18/76)
- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji invalidov (v pripravi)
- Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika
- Zakon o delovni razmetjih - prepoved diskriminacije (Ur.LRS št. 42/02)
- Vladni Program ukrepov za pomoč Romom, 1997
- Council Directi ve 2000/78/EC

Dolgoročni cilji programa
Dolgoročni cilji programa sledijo iz nacionalnega programa razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 
2006 ter iz ciljev in prioritet Nove evropske strategije zaposlovanja in so usmeijeni na realizacijo 
globalnih ciljev zaposlovanja:.

1. Polna zaposlenost ki bo dosežena z vključitvijo novih ciljnih skupin na trg dela, posebej . 
tistih, ki so do sedaj bile marginalizirane ali izključene. Le ta naj bi dosegla 67% v letu 2005 
in 70% v letu 2100)

2. Vključujoč in prilagodljiv trg dela se bo odprl za osebe z zmanjšanimi (dela)možnostmi ter za 
dolgotrajno brezposelne in neaktivne osebe. Cilji so kvantificirani glede na število različnih 
skupin ter število udeležencev po skupinah.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
V okviru te proračunske postavke so predvsem dejavnosti, ki so povezane s pomočmi skupinam ljudi, 
ki so socialno ogrožene z vidika socialne izključenosti. Sem štejejo tako dejavnosti namenjene razvoju 
mreže nevladnih organizacij, ki se ukvaijajo z ranljivimi ciljnimi skupinami, kakor tudi izvajanju 
integralnih programov socialne vključenosti brezposelnim osebam na začetku njihove ponovne 
vključitve na trg dela ter dejavnosti, ki se že uspešno izvajajo v okviru programa Projektno učenje za 
mlajše odrasle s katerim se želi mlade, ki so se iz različnih razlogov znašli izven šolskega sistema, 
vanj ponovno vključiti ali pripeljati do ustrezne kvalifikacije za opravljanje določenih poklicev.

♦ 
Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe:
V okviru te proračunske postavke so torej predvsem dejavnosti usmetjene v socialno vključenost 
najbolj ranljivih skupin ljudi. Izhodišča iz katerih izhajajo predlagani ukrepi oz. projekti so opredeljeni 
v posameznih dokumentih R Slovenije, kot tudi v dokumentih Evropske Unije. Iz dokumentov in 
stanja v RS izhaja, da tudi Slovenija ni imuna na vse večji osip iz šolskega sistema, podatki in analize

?a kažejo na to, daje ponovna vključitev v družbo tem dražja, čim dlje od nje je že vsak posameznik.
!e bi pa tu bilo moč prišteti tudi osebnostne tragedije, ki jo doživlja vsak posameznik s tem, ko je 

socialno izključen, potem bi bil tak izračun naravnost zastrašujoč. Zato si mora družba prizadevati za 
vsakega posameznika, daje tvorno vključen v družbo.

Realizacija posameznih nalog je podrobneje opisana pri opisu posameznega projekta.
V okviru proračunske postavke se izvajata naslednja projekta:
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Naziv projekta:
PROJEKTNO UČENJE ZA MLAJŠE ODRASLE

Namen in cilji projekta:
Namen projekta Projektno učenje za mlajše odrasle je spodbuditi ponovno vključitev v izobraževanje 
ali v zaposlitev mladih osipnikov in drugih skupin brezposelnih oseb, ki se soočajo z različnimi 
socialnimi težavami. Cilj projekta v letu 2004 in 2005 je 200 mladih osipnikov z zaključenim 
programom, od katerih se bo vsaj 100 vključilo v izobraževanje ali zaposlitev.
Začetek financiranja:
Projekt se nadaljuje iz leta 2003 in 2004.
Konec financiranja:
Projekt se izvaja do 31.122006.
Viri financiranja:
NPP 261158-ESS
NPP 261157 - Lastna udeležba pri ESS
Dinamika financiranja:

Leto 2004 2005

Vrednost programa 48.326.400,00 104.434.135,75

Število vključitev 200 200

Povprečni strošek na osebo 241.632,00 522.170,68

PODPROGRAM: 10022607 KREIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST IN POVEČANJE 
PRILAGODLJIVOSTI PODJETIJ

Podprogram vključuje izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za ohranitev in odpiranje novih 
delovnih mest pri delodajalcih ter za povečanje prilagodljivosti podjetij tržnim spremembam in 
razmeram na trgu dela. Z ukrepi so stimulirani delodajalci, da na odprta delovna mesta zaposlijo težje 
zaposljive brezposelne osebe z zmanjšano zaposlitveno zmožnostjo, to so dolgotrajno brezposelni, 
starejši, osebe brez izobrazbe, kvalifikacije ali delovnih izkušenj, mladi in invalidi. Podpira se 
podjetniški pristop s spodbujanjem samozaposlovanja; podpira se zaposlovanja za krajši delovni čas, 
ki povečuje fleksibilnost zaposlovanja. Prednostno se ukrepi določenih programov (lokalni 
zaposlitveni programi) izvajajo na območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Sloveniji 
ob upoštevanju specifičnih razmer in interesov na lokalni in regionalni ravni. Z vključevanjem ciljne 
skupine oseb v programe skladov dela ter izobraževanja in usposabljanja se poveča njihova delovna 
usposobljenost in izobrazbena struktura.

Pravne podlage
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 

2/94, 38/94, 80/97 - odločba US, 69/98 in 67/02),
- Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 (Ur.LRS, št. 92/01),
- Program aktivne politike zaposlovanja za leto 2004,
- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur.l. RS št. 64/2001), 

Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah 
(ZPRPGDT) (Ur.l. RS št. 110/2002),

_ Uredba o kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o dodeljenih 
državnih pomočeh gospodarskim družbam v težavah (Ur.l. RS št. 18/2003),

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Nacionalnega programa razvoja trga dela in zaposlovanja do 
leta 2006, politike zaposlovanja in ukrepov za njeno uresničevanje, ki so usklajeni z usmeritvami 
zaposlitvenih politik EU.
Z izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja tega podprograma se bo z odpiranjem novih 
delovnih mest dodatno zaposlilo v letu 2004-8.780 težje zaposljivih brezposelnih oseb, v letu 2005 
6.616 oseb, v obeh letih bo ohranjenih 2.000 delovnih mest oziroma zaposlitev, za 2.500 oseb se bo 
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povečala njihova delovna usposobljenost in izobrazbena struktura in s tem so njihove zaposlitvene 
možnosti, za novo zaposlitev invalidov bo prilagojenih 20 delovnih mest.

NPP261161 ZPRPGDT - Izvajanje zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah

Pomoč delodajalcu pri reševanju in prestrukturiranju podjetij omogoča izvedbo nujnih nalog pri 
reševanju družb za izvajanje ukrepov ohranitve delovnih mest, za izobraževanje in za usposabljanje 
zaposlenih. Namen pomoči je pospeševanje gospodarskega razvoja s prestrukturiranjem podjetij v 
skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah 
(ZPRPGDT), Ur.l.RS št. 110/2002 in Uredbo o kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in 
vodenju evidenc o dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim družbam v težavah (Ur.LRS, št. 
18/2003).

Pomoč za izvajanje ukrepov kadrovskega prestrukturiranja se dodeli delodajalcem - gospodarskih 
družbam v skladu z merili, kijih določa 21- čl. ZPRPGDT. Izplačilo v enkratnem znesku v višini do 
treh minimalnih mesečnih plač z zavezo, da se ohrani število zaposlenih v času dodelitve pomoči, za 
obdobje najmanj enega leta je opredeljeno s Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja (Ur.LRS, št. 64/2001, 31/2003).

Naziv projekta:
OHRANITEV DELOVNIH MEST PO ZPRPGDT

Namen in cilji projekta:
Namen je pospeševanje gospodarskega razvoja s prestrukturiranjem podjetij kot pomoč delodajalcem 
za izvedbo nujnih nalog pri reševanju družb za izvajanje ukrepov kadrovskega prestrukturiranja v 
sklopu reševanja in prestrukturiranja gospodarskih družb v težavah. V skladu Zakonom o pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Ur.l. RS, št 110/2002) je pomoč je 
namenjena ohranitvi delovnih mest, izobraževanju in usposabljanju. Cilj v letih 2004 in 2005 je 
vključitev 1.500 oseb?
Začetek financiranja:
Projekt se nadaljuje iz leta 2003 in 2004.
Konec financiranja:
Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2006 oziroma 2007.
Viri financiranja:
Proračunska postavka NPP261161 - ZPRPGDT - Izvajanje zakona o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
Dinamika financiranja:

Leto 2004 2005

Vrednost programa 200.000.000,00 268.000,00

Število vključitev 665 870

Povprečni strošek na osebo 300.751,88 308.045,98

NPP261162 Nadomestitev stroškov za ohranitev delovnih mest

Gre za pomoč delodajalcu za ohranjanje delovnih mest pri odpravi posledic, povzročenih z naravnimi 
nesrečami ali izrednimi dogodki, pospeševanju razvoja manj razvitih območji v skladu s 1. alineo 2. 
odstavka 3. člena zakona o nadzoru državnih pomoči in prestrukturiranju podjetij. Pomoč je v osnovi 
namenjena pospeševanju gospodarskega razvoja v manj razvitih območjih z nadpovprečno stopnjo 
brezposelnosti.
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Pojmi naravne in druge nesreče so opredeljeni v 2. in 3. točki 8. člena zakona o varstvu pred naravnim 
in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 64/1994), izredni dogodek pa se šteje dogodek ali dogodki, 
povzročeni po nenadzorovanih naravnih in drugih silah, ki onemogočijo normalno poslovanje 
delodajalcev in s tem povzročijo zmanjšanje prihodkov iz poslovanja v taki meri, da ogrozi ohranitev 
delovnih mest in/ali ogrozi izvedbo programa prestrukturiranja podjetja.

Naziv projekta:
NADOMESTITEV DELA STROŠKOV ZA OHRANITEV DELOVNIH MEST

Namen in cilji projekta:
Namen je ohranjanje delovnih mest s pospeševanju gospodarskega razvoja v manj razvitih območjih, 
odpravi posledic, povzročenih z naravnimi nesrečami ali izrednimi dogodki in prestrukturiranju 
podjetij. Cilj je ohranitev 500 delovnih mest v letih 2004 in 2005.
Začetek financiranja:
1.1.2004 in se nadaljuje iz leta 2004.
Konec financiranja:
Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2006 oziroma 2007.
Viri financiranja:
Proračunska postavka NPP261162 - Nadomestitev stroškov za ohranitev delovnih mest 
Dinamika financiranja:

Leto 2004 2005

Vrednost programa 150.000.000,00 156.000.000,00

Število vključitev 500 500

Povprečni strošek na osebo 300.000,00 312.000,00

NPP261163 Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih .

V okviru proračunske postavke Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih se bodo izvajale predvsem 
dejavnosti, ki so povezane z dvigom izobrazbene ravni zaposlenih, kot tudi s pridobitvijo ustreznih 
znanj in spretnosti, ki jih morajo zaposleni v današnjih časih vseskozi dopolnjevati, vse s ciljem 
ohranjanja delovnih mest oziroma v primerih skladov dela za povečanje zaposlitvenih možnosti 
presežnih delavcev, povezovanje socialnih partnerjev na regionalnem območju in znotraj sektorjev pri 
načrtovanju in izvajanju politike zaposlovanja in preprečevanje prehoda presežnih delavcev v odprto 
brezposelnost.

Današnje razmere v svetovnem in našem gospodarstvu zahtevajo od delodajalcev neprestano 
spreminjanje in prilagajanje novim tehnološkim in drugim izzivom. Tega pa podjetja ne zmorejo brez 
ustrezno izobraženih in strokovno usposobljenih kadrov. Znanje in usposobljenost predstavljata 
ključni element konkurenčne prednosti podjetja. Od ustrezno usposobljenega in izobraženega kadra v 
podjetjih je namreč odvisna tudi ohranitev delovnih mest v podjetju.

V okviru proračunske postavke Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih so torej predvsem 
dejavnosti povezane z dvigom izobrazbene ravni zaposlenih z namenom ohranitve delovnih mest. 
Izhodišča iz katerih izhajajo predlagani ukrepi oz. projekti so današnje razmere v svetovnem in našem 
gospodarstvu, ki zahtevajo od delodajalcev neprestano spreminjanje in prilagajanje novim 
tehnološkim in drugim izzivom. Tega pa podjetja ne zmorejo brez ustrezno izobraženih in strokovno 
usposobljenih kadrov. Znanje in usposobljenost predstavljata ključni element konkurenčne prednosti 
podjetja. Od ustrezno usposobljenega in izobraženega kadra v podjetjih je namreč odvisna posledično 
tudi sama ohranitev delovnih mest v podjetju. Prav tako so ukrepi skladov dela pomembni zaradi 
neposrednega učinka ohranitve delovnih mest, saj je še vedno mnogo ceneje kot sofinancirati 
odpiranje novih. Izhodišča za dvig izobrazbene ravni in ravni usposobljenosti zaposlenih so prav tako 
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vsebovana v nekaterih temeljnih dokumentih Slovenije, kot tudi v dokumentih Evropske Unije 
oziroma nove zaposlovalne smernice.

V proračunski postavki sta zajeta naslednja projekta:

Naziv projekta:
SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH

Namen in cilji projekta:
Namen je splošno in posebno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih z namenom povečanja 
njihove zaposljivosti in dviga znanja. Cilj je izobraziti oz. usposobiti okrog 1.000 zaposlenih;
Začetek financiranja:
1.1.2004 in se nadaljuje iz leta 2004.
Konec financiranja:
Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2006 oziroma 2007.
Viri financiranja:
NPP261163 - Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
NPP 261166-ESS
NPP 261165 - Lastna udeležba pri ESS
Dinamika financiranja:

Leto 2004 2005

Vrednost programa 400.000.000,00 430.880.000,00

Število vključitev 2500 2650

Povprečni strošek na osebo 150.000,00 156.000,00

Naziv projekta:
SKLADI DELA

Namen in cilji projekta:
Izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za povečanje zaposlitvenih možnosti presežnih 
delavcev, povezovanje socialnih partneijev na regionalnem območju in znotraj sektorjev pri 
načrtovanju in izvajanju politike zaposlovanja in preprečevanje prehoda presežnih delavcev v odprto 
brezposelnost. Cilj je ohranitev zaposlitve za 1.500 presežnih delavcev v letu 2004 in za 1.000 v letu 
2005.
Začetek financiranja:
Projekt se nadaljuje iz leta 2003 in 2004.
Konec financiranja:
Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2006 oziroma 2007.
Viri financiranja:
NPP261163 - Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
Dinamika financiranja:

Leto 2004 2005
Vrednost programa 500.000.000,00 346.500.000,00

Število vključitev 1.500 1.000

Povprečni strošek na osebo 333333,33 346.500,00

NPP261164 Spodbude delodajalcem za odpiranje novih delovnih mest in zaposlovanje 
težje zaposljivih oseb

Dejavnost iz te proračunske postavke predstavlja izvajanje projektov, ki so prilagojeni stanju na trgu 
dela tako, da z izobraževanjem, usposabljanjem, izenačevanjem možnosti zaposlovanja, razvojem 
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novih oblik dela, spodbujanjem delodajalcev k zaposlovanju ciljnih skupin, k odpiranju in prilagoditvi 
novih delovnih mest, preprečujemo dolgotrajno brezposelnost in prehod presežnih delavcev v odprto 
brezposelnost ter spodbujamo čim hitrejšo ponovno vključitev oseb v zaposlitev. Nekateri projekti 
omogočajo višje sofinanciranje v območjih z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti.

Izhodišča pravic porabe temeljijo na stanju trga dela predvsem visokega deleža brezposelnosti težje 
zaposljivih oseb in invalidov ter presežnih delavcev, ki so posledica prestrukturiranja podjetij.

V okviru proračunske postavke se izvajajo naslednji projekti:

Naziv projekta:
PROGRAMI ZAPOSLOVANJA, NAMENJENI POTENCIALNO PRESEŽNIM IN 
PRESEŽNIM DELAVCEM TER DELODAJALCEM IZ TEKSTILNE DEJAVNOSTI IN 
DRUGIH SEKTORJEV V PRESTRUKTURIRANJU

Namen in cilji projekta:
Namen je preprečevanje prehoda presežnih delavcev iz tekstilne in drugih sektoijev v odprto 
brezposelnost in njihovo ponovno zaposlitev ali vključitev v izobraževanje in usposabljanje. Cilj je na 
ta način (s pomočjo) prezaposlitev 1.000 oseb v letih 2004 in 2005.
Začetek financiranja:
Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja.
Konec financiranja:
Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2006 oziroma 2007.
Viri financiranja:
NPP261164 - Spodbude delodajalcem za odpiranje novih delovnih mest in zaposlovanje težje 
zaposljivih oseb
Dinamika financiranja:

Leto 2004 2005

Vrednost programa 1.200.000.000,00 1.250.000.000,00

Število vključitev 1.000 1.000

Povprečni strošek na osebo 1.200.000,00 1.250.000,00

Naziv projekta:
NADOMESTITEV DELA PLAČE TEŽJE ZAPOSLJIVI BREZPOSELNI OSEBI - 
SUBVENCIJA V ENKRATNEM ZNESKU

Namen in cilji projekta:
Namen je spodbujanje zaposlovanja in izenačevanje možnosti zaposlovanja težje zaposljivih 
brezposelnih oseb v podjetjih in pri drugih delodajalcih. Cilj je zaposliti 1.570 oseb v letu 2004 in v 
letu 2005 1.650 z nadomestitvijo dela plače.
Začetek financiranja:
Projekt se nadaljuje iz leta 2003.
Konec financiranja:
Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2006 oziroma 2007.
Viri financiranja:
NPP261164 - Spodbude delodajalcem za odpiranje novih delovnih mest in zaposlovanje težje 
zaposljivih oseb
Dinamika financiranja:
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Leto 2004 2005

Vrednost programa 1.490221.311,00 2.522.652.454,00

Število vključitev 1.241 2.030

Povprečni strošek na osebo 1200.822,97 1242.6850,94

Naziv projekta:
LOKALNO ZAPOSLITVENI PROGRAMI

Namen in cilji projekta:
Namen je odpiranje novih delovnih mest in spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih 
oseb na področju storitev, sociale, ekologije in drugih področjih ter razvoj novih oblik dela, kot so 
kooperative, delo na daljavo, delo na domu in podobno na območjih z nadpovprečno stopnjo 
brezposelnosti. Cilj je 1000 zaposlitev v okviru na novo kreiranih lokalnih zaposlitvenih programov v 
letu 2004, v letu 2005 pa 1.030.
Začetek financiranja:
Projekt se nadaljuje iz leta 2003 in 2004.
Konec financiranja:
Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2006 oziroma 2007.
Viri financiranja:
NPP261164 - Spodbude delodajalcem za odpiranje novih delovnih mest in zaposlovanje težje 
zaposljivih oseb
NPP 261166-ESS
NPP 261165 - Lastna udeležba pri ESS
Dinamika financiranja:

Leto 2004 2005

Vrednost programa 1.500.000.000,00 1.572.000.000,00

Število vključitev 1.000 1.030

Povprečni strošek na osebo 1.500.000,00 1.526.213,59

Naziv projekta:
POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA ZA KRAJŠI DELOVNI ČAS

Namen in cilji projekta:
Namen je spodbujanje delovne aktivnosti težje zaposljivih brezposelnih oseb v obliki zaposlitve za 
krajši delovni čas, strokovno spremljanje njihove aktivnosti, spodbujanje njihovega prehajanja v 
zaposlitev v polni delovni čas ali samozaposlitev. Cilj je zaposliti 330 v letu 2004 in 340 oseb v letu 
2005 za krajši delovni čas z nadomestitvijo dela plače.
Začetek financiranja:
Projekt se nadaljuje iz leta 2003 in 2004.
Konec financiranja:
Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2006 oziroma 2007.
Viri financiranja:
NPP261164 - Spodbude delodajalcem za odpiranje novih delovnih mest in zaposlovanje težje 
zaposljivih oseb
Dinamika financiranja:

Leto 2004 2005

Vrednost programa 75.000.000,00 78.000.000,00

Število vključitev 330 340

Povprečni strošek na osebo 227.000,00 229.000,00
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Naziv projekta:
POVRAČILA PRISPEVKOV DELODAJALCEM

Namen in cilji projekta:
Namen je odpiranje novih delovnih mest in spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb predvsem 
težje zaposljivih (tudi samozaposleni) pri delodajalcih, predvsem v majhnih in srednje velikih 
podjetjih. Cilj je ohraniti zaposlitev 5.000 oseb v letu 2004 in 500 v letu 2005 s povračilom prispevkov 
delodajalcem za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za porodniško varstvo, obvezno zdravstveno 
zavarovanje in za zavarovanje za primer brezposelnosti.
Začetek financiranja:
Projekt se nadaljuje iz leta 2003 in 2004.
Konec financiranja:
Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2005.
Viri financiranja:
NPP261164 - Spodbude delodajalcem za odpiranje novih delovnih mest in zaposlovanje težje 
zaposljivih oseb
Dinamika financiranja:

Leto 2004 2005

Vrednost programa 700.000.000,00 50.000.000,00

Število vključitev 5.000 500

Povprečni strošek na osebo 140.000,00 100.000,00

Naziv projekta:
SOFINANCIRANJE PRILAGODITEV DELOVNIH MEST ZA BREZPOSELNE INVALIDE

Namen in cilji projekta:
Namen je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih invalidov, izenačevanje zaposlitvenih možnosti in 
pomoč delodajalcu pri prilagoditvi delovnih mest za invalide. Cilj v letu 2004 in 2005 je prilagoditev 
20 delovnih mest.
Začetek financiranja:
Projekt se nadaljuje iz leta 2003 in 2004.
Konec financiranja:
Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2006 oziroma 2007.
Viri financiranja:
NPP261164 - Spodbude delodajalcem za odpiranje novih delovnih mest in zaposlovanje težje 
zaposljivih oseb
Dinamika financiranja:

Leto 2004 2005

Vrednost programa 21.000.000,00 22.000.000,00

Število vključitev 20 20

Povprečni strošek na osebo 1.050.000,0Q 1.100.000,00

8674 Pomoč pri samozaposlovanju

Dejavnost iz te proračunske postavke predstavlja spodbujanje samozaposlovanja različnih ciljnih 
skupin in novih oblik dela. Projekt je prilagojen stanju na trgu dela tako, da s promocijo, 
motiviranjem, izobraževanjem, usposabljanjem in finančnimi spodbudami spodbuja 
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samozaposlovanje. Omogoča tudi višje spodbude za samozaposlovanje invalidov, presežnih delavcev 
in za samozaposlovanje v območjih z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti.
Izhodišča pravic porabe temeljijo na stanju trga dela, pospeševanju podjetništva, podjetniške 
miselnosti in gospodarskega razvoja.

Naziv projekta:
SPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA

Namen in cilji projekta:
Namen je razreševanje brezposelnosti z informiranjem, izobraževanjem in usposabljanjem kot pomoč 
pri samozaposlitvi in samozaposlitev. Cilj je 1.760 samozaposlitev v letu 2004 in 1.800 v letu 2005 . 
Začetek financiranja:
Projekt se nadaljuje iz leta 2003 in 2004.
Konec financiranja:
Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2006 oziroma 2007.
Viri financiranja:
Proračunska postavka 8674 Pomoč pri samozaposlovanju
NPP 261166-ESS
NPP 261165 - Lastna udeležba pri ESS
Dinamika financiranja:

Leto 2004 2005

Vrednost programa 1.094.800.000,00 1.160.000.000,00

Število vključitev 1.760 1.800

Povprečni strošek na osebo 622.000,00 644.000,00

7025 Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb

V okviru postavke se sredstva namenjajo za izenačevanje možnosti zaposlovanja oziroma ustvarjanje 
pogojev za zaposlovanje brezposelnih invalidov in težje zaposljivih brezposelnih oseb, ki imajo 
kompleksne ovire in posebne potrebe ter za izdajanje strokovnih mnenj v postopku za ugotavljanje 
lastnosti invalidne.
V okviru postavke se izvajata dva projekta:

Naziv projekta:
STROKOVNE KOMISIJE ZA UGOTAVLJANJE LASTNOSTI INVALIDNE OSEBE IN 
ZDRAVNIŠKO SVETOVALNA SLUŽBA

Namen in cilj projekta:
Namen projekta je izdaja strokovnega mnenja v postopku za ugotavljanje lastnosti invalidne osebe po 
Zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb UR.1. SRS št. 18/76 in pomoč brezposelnim 
invalidom in drugim brezposelnim osebam s trajno okvaro zdravja pri, iskanju ustrezne, primerne 
zaposlitve ter pomoč in svetovanje pri vključitvi v ustrezen projekt aktivne politike zaposlovanja. 
Strokovne komisije izdajajo mnenja skladno z merili in postopku za ugotavljanje lastnosti invalidne 
osebe. Pri tem upoštevajo lastnosti invalidne osebe, njeno telesno ali duševno okvaro, podatke o 
izobrazbi, usposobljenosti in delovnih izkušnjah, morebitni rehabilitacijski obravnavi in druge 
podatke, ki lahko vplivajo na priznanje lastnosti invalida in na vrsto, obseg in trajanje zaposlitvene 
rehabilitacije.
Začetek financiranja:
Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja.
Konec financiranja:
Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2005 oziroma do uveljavitve novega Zakona o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
Viri financiranja:
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Proračunska postavka 7025 - Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb 
Dinamika financiranja v SIT:

Leto 2004 2005

Vrednost projekta 35.000.000,00 36.500.000,00
Število vključenih 5000 5000
Povprečni strošek na osebo 7.000,00 7.300,00

Naziv projekta:
DELOVNA VKLJUČENOST INVALIDOV

Namen in cilji projekta:
Namen je izenačevanju možnosti zaposlovanja oziroma ustvaijanju pogojev za zaposlovanje invalidov 
in težje zaposljivih brezposelnih oseb, ki imajo kompleksne ovire in posebne potrebe, ki izhajajo iz 
bolezni, okvare, funkcijske omejitve ali oviranosti in sicer z reševanjem njihovih posebnih potreb in 
ovir pri zaposlovanju. Projekt zagotavlja invalidom vključevanje v delo z usposabljanjem, privajanje 
na delo, pridobivanje delovnih spretnosti in veščin ter omogočajo invalidom vključevanje v delovno in 
širše socialno okolje. Cilj projekta je vključiti 300 oseb iz ciljne skupine v letih 2004 in 2005.
Začetek financiranja:
Projekt se nadaljuje iz leta 2003.
Konec financiranja:
Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2006.
Viri financiranja:
Proračunska postavka 7025 - Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb
Dinamika financiranja v SIT:

Leto 2004 2005
Vrednost programa 432.000.000,00 450.000.000,00
Število vključitev 300 300
Povprečni strošek na osebo 1.440.000,00 1.500.000,00

3577 Zaposlitvena rehabilitacija invalidov

Zaposlitvena rehabilitacija je sklop aktivnosti, ki pomagajo invalidu doseči optimalno socialno vlogo 
na področju dela in zaposlitve
V okviru proračunske postavke se izvaja en projekt
Naziv projekta:
ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA INVALIDOV
Namen in cilji projekta:
Zaposlitvena rehabilitacija je sistem pomoči invalidom in osebam, ki imajo zaradi posledic telesne ali 
duševne okvare ali bolezni ovire pri vključitvi v delo oziroma vključevanju v zaposlitev. Vsebuje 
storitve oziroma aktivnosti, ki omogočajo rehabilitantom, da si zagotovijo in obdržijo ustrezno 
zaposlitev ter napredujejo v poklicni karieri. Rehabilitacija je celostni proces, ki vsebuje komponente 
poklicne orientacije ter podpornih mehanizmov pri vključevanju v izobraževanje, usposabljanje in 
zaposlitev. Vključuje tudi različne oblike svetovanja in spremljanja
Projekt izenačuje možnosti zaposlovanja oziroma ustvarja pogoje za zaposlovanje invalidov in težje 
zaposljivih brezposelnih oseb, ki imajo kompleksne ovire in posebne potrebe, ki izhajajo iz bolezni, 
okvare, funkcijske omejitve ali oviranosti in sicer z reševanjem njihovih posebnih potreb in ovir pri 
zaposlovanju. Z izvedbo naštetih storitev se zagotavlja
Začetek financiranja:
Projekt se nadaljuje iz leta 2003.
Konec financiranja:
Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2005
Viri financiranja:
Proračunska postavka 3577 - Zaposlitvena rehabilitacija invalidov
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Dinamika financiranja v SIT:

Leto 2004 2005
Vrednost programa 416.000.000,00 486.000.000,00
Število vključitev 800 800
Povprečni strošek na osebo 520.000,00 1.500.000,00

4285 Spodbuda za zaposlovanje in delo invalidov
A

V okviru postavke se sredstva namenjajo za izenačevanje možnosti za ohranjanje zaposlitve za 
invalide v invalidskih podjetjih.
Podjetje, ki je na podlagi sklepa Vlade RS pridobilo status podjetja za usposabljanje in zaposlovanje 
invalidov, mesečno uveljavlja nadomestitev dela stroškov na podlagi mesečnih vlog. Nadomestitev 
dela stroškov uveljavlja za osebe, ki imajo status invalida. Kriterij za višino nadomestila je stopnja 
prizadetosti posameznega invalida.
V okviru proračunske postavke se izvaja samo en projekt

r

Naziv projekta:
SPODBUDA ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV - invalidska podjetja
Namen in cilji projekta:
Namen projekta je podpora integraciji in boj proti diskriminaciji ljudi, katerih položaj na trgu delaje 
neugoden. Subvencije bodo prejemali zaposleni invalidi, ki tudi ob zagotovljenih podpornih storitvah 
ne bodo zmogli ustvarjati enake vrednosti na delovnem mestu kot neinvalidi.
Cilj programa je ohranjanje zaposlitev invalidov v invalidskih podjetjih.
Začetek financiranja:
Projekt se nadaljuje iz leta 2003, ko so sredstva za izvajanje projekta obremenjevala proračunsko 
postavko 7025.
Konec financiranja:
Ocenjuje se, da se bo projekt v takšni obliki izvajal do konca leta 2005

"Viri financiranja:
Proračunska postavka 4285 - Spodbuda za zaposlovanje in delo invalidov
Dinamika financiranja v SIT:

Leto 2004 2005
Vrednost programa 1.285.723.000,00 1.175.188,000,00
Število vključitev 6300 5800
Povprečni strošek na osebo 204.000,00 204.000,000,00

19 IZOBRAŽEVANJE

GLAVNI PROGRAM: 1906 POMOČI ŠOLAJOČIM

190626021 REPUBLIŠKE ŠTIPENDIJE

7Q54 RepubliSke štipendije

V okviru proračunske postavke Republiške štipendije se vrši v upravnem postopku ugotavljanje 
izpolnjevanja pogojev za pridobitev štipendije ter seveda predvsem nakazovanje štipendij 
upravičencem.

Izhodišča za izvajanje projekta štipendiranja so opredeljena v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti, podrobneje pa v Pravilniku o štipendiranju ter za brezposelne osebe v 
Programu izobraževanja in pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij za brezposelne osebe, 
imenovan tudi »Program 10000«. Kazalci in izračuni predlogov pravic porabe temeljijo predvsem na 
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dosedanji porabi, izračunih novih vključitev dijakov in študentov v novo šolsko leto ter upoštevanju 
sprememb, ki so se zgodile z Odločbo Ustavnega sodišča, ki je razveljavilo določbo Pravilnika o 
štipendiranju, ki je določala, da lahko pridobijo republiško štipendijo le državljani R Slovenije ali 
Slovenci brez slovenskega državljanstva ter Spremembo in dopolnitvijo Zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti in posledično Pravilnika o štipendiranju, ki s šolskim letom 
2004/2005 uvaja dodaten dodatek za smer šolanja.

•

Naziv projekta: 
ŠTIPENDIRANJE

Namen in cilj projekta:
Program štipendij, kot je določen z zakoni na področju zaposlovanja, predvideva pravice iz tega 
naslova predvsem kot socialni korektiv, kar pomeni da je do štipendije upravičena oseba, ki se redno 
izobražuje (dijaki, študentje), ki s svojimi dohodki oz. dohodki družine ne presega določen limit in je 
pri izobraževanju uspešna. Posebne pravice pa imajo izrazito nadarjeni (Zoisove štipendije) in 
brezposelne osebe, ki se vključijo v programe rednega izobraževanja na podlagi sprejetega Programa 
10000. S šolskim letom 2004/2005 se bo pričelo z dodeljevanjem štipendij za deficitarne poklice.

Cilji projekta so predvsem omogočiti šolanje mladini iz socialno šibkih okolij, vzpodbujati 
izobraževanje nadaijenih, omogočiti izobraževanje brezposelnih oseb brez temeljne poklicne 
izobrazbe in spodbujati pridobitev izobrazbe za deficitarne poklice oz. zagotavljanje denarne pomoči 
države delu populacije v izobraževalnem procesu na podlagi socialnih meril, meril nadarjenosti oz. 
pridobivanja potrebne izobrazbe za hitrejšo zaposlitev ali za deficitarne poklice in s tem tako 
kvantitetni kot kvalitetni dvig izobrazbene ravni prebivalstva.
Začetek financiranja:
Projekt se nadaljuje iz leta 2003 in se prične s 1.1.2004 in s 1.1.2005.
Konec financiranja:
Projekt se izvaja nepretrgoma. Vrednost projekta se določa v skladu s številom izbranih upravičencev 
do posameznih vrst štipendij.
Viri financiranja: *
Proračunska postavka 7054 Republiške štipendije.
Dinamika financiranja:

Leto 2004 2005
Vrednost programa 21.212.893,00 21.661227,00
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EKOLOŠKO RAZVOJNI SKLAD 

REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD

PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2004 IN 2005
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EKOLOŠKO RAZVOJNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, 

JAVNI SKLAD

POSLOVNI NAČRT ZA LETI 2004 IN 2005

1 UVOD

Ekološko razvojni Sklad Republike Slovenije je bil ustanovljen leta 1994 na podlagi Zakona o varstvu 
okolja. Zasnovan je bil kot finančna ustanova za pospeševanje naložb na področju varstva okolja. 
Zakon je predvidel uporabo več finančnih instrumentov, med katerimi prevladuje kreditiranje z 
ugodno obrestno mero, možna pa je tudi uporaba drugih finančnih instrumentov, kot je dajanje 
poroštev. S tem so investitorjem v okoljevarstvene projekte pod ugodnimi pogoji zagotovljena 
manjkajoča sredstva za izvedbo njihovih okoljskih naložb. Prejemniki pomoči Sklada so lokalne 
skupnosti, gospodarske družbe in druge pravne osebe, samostojni podjetniki in občani, ki izvajajo 
naložbe na prioritetnih področjih varstva okolja, zlasti varstva voda, ravnanja z odpadki in zmanjšanja 
onesnaževanja zraka.

Podlaga za sedanjo organiziranost Sklada je Zakon o javnih Skladih, kije bil sprejet marca 2000, in ki 
podrobneje predpisuje način poslovanja javnih Skladov. V začetku leta 2001 je namreč Sklad, kije 
prej deloval kot delniška družba, postal javni finančni Sklad. Vlada Republike Slovenije je na seji dne 
28.9.2000 sprejela Akt o ustanovitvi Ekološko razvojnega Sklada Republike Slovenije, javnega 
Sklada, s katerim je uredila preoblikovanje Sklada in opredelila temeljne okvire za njegovo delovanje. 
Pomemben akt Sklada so Splošni pogoji poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva 
okolja, kjer so urejena razmerja Sklada do uporabnikov njegovih storitev in opredeljena merila za 
dodeljevanje sredstev. Izdelan je bil nov sistem vrednotenja in točkovanja vlog za ugodne kredite, ki 
omogoča boljše ocenjevanje okoljskih prispevkov posameznih projektov. Ker so sredstva Sklada 
javna sredstva, morajo postopki za razdeljevanje upoštevati splošna načela ravnanja z javnimi 
sredstvi, med katerimi velja nameniti poseben poudarek transparentnosti, gospodarnosti in enaki 
obravnavi vseh kandidatov.

I

Ekološko razvojni Sklad Republike Slovenije, javni Sklad spodbuja izboljšanje stanja okolja z 
dajanjem ugodnih kreditov za okoljske naložbe, ki so Skladne z Nacionalnim programom varstva 
okolja (NPVO), okoljsko politiko Evropske unije in mednarodnimi sporazumi, ki zavezujejo 
Republiko Slovenijo. NPVO, kije bil sprejet leta 1999, je na podlagi analize okoljskih problemov ter 
z upoštevanjem strateških prednosti Slovenije v evropskem prostoru opredelil prednostne cilje varstva 
okolja in sicer:

izboljšanje stanja vodnega okolja, 
uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki in 
ohranjanje in varstvo biotske raznovrstnosti in genskih virov.

NPVO poleg Sklada opredeljuje še nekatere druge finančne instrumente. Med temi zlasti izstopajo 
sredstva, ki jih je za varstvo okolja namenila Evropska unija. NPVO pretežno ne določa razreza med 
posameznimi javnofinančnimi instrumenti po kategorijah naložb. Zato ni mogoče enolično povezati 
bodočih investicij po posameznih področjih varstva okolja s konkretnimi viri financiranja oz. določiti 
tipično finančno konstrukcijo teh investicij. Iz enakega razloga je tudi težko sproti ugotavljati stopnjo 
realizacije NPVO. Kljub temu pa je danes v Sloveniji vzpostavljena struktura instrumentov za 
financiranje okoljskih naložb, ki v pretežni meri ustreza potrebam investitoijev. Prioritetne naložbe se 
financirajo pretežno z nepovratnimi sredstvi, katerih glavni viri so oprostitve taks za obremenjevanje 
okolja, sredstva iz državnega proračuna in pomoč Evropske unije. Naložbe z nekaj nižjo prioriteto, ki 
pa so še vedno razvrščene visoko na prioritetnem seznamu NPVO (torej tiste, ki jim država trenutno 
ne zagotavlja nepovratne pomoči), pa se izvajajo s pomočjo kreditov Eko sklada in z lastnimi sredstvi 
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investitorjev. Pri teh naložbah, med katere sodijo skoraj vse naložbe v industriji, manjše čistilne 
naprave za komunalne odpadne vode, vodovodni in manjši kanalizacijski sistemi, naložbe v 
zmanjšanje onesnaževanja zraka in pa naložbe občanov v varstvo okolja, pa je pospeševalna vloga 
Skladovih kreditov očitna in znatna.

Krediti Eko Sklada naj bi po NPVO predstavljali 4 % v dolgoročni strukturi stroškov varstva okolja. 
Ker pa je taktični cilj Sklada razporediti vsa razpoložljiva sredstva v naložbe varstva okolja, je z rastjo 
namenskega premoženja ta meja precej presežena. Sklad ima torej danes pomembnejšo vlogo, kot mu 
je bila namenjena z nacionalnim programom, saj je npr. v letu 2002 s svojimi krediti omogočil 
financiranje kar 8 % načrtovanega obsega okoljskih naložb. Bistvena pa je tudi Skladova vloga pri 
financiranju naložb, ki jih NPVO ne uvršča med prioritetne, vendar je njihovo izvajanje nujno za 
izpolnitev mednarodnih pogodb in sporazumov (npr. Kjotski protokol). Na tem področju so Skladovi 
krediti najpomembnejši javni vir investicijskih sredstev.

Poročilo o razvoju (UMAR 2003) navaja, da stopnja financiranja varstva okolja v Sloveniji narašča in 
se izenačuje s povprečjem držav EU, izraženo v primeijavi z BDP (1.5%). Ugotovljeno je tudi, da 
problem okoljskega upravljanja ni več nezadostnost sredstev, ampak njihovo učinkovito upravljanje 
in plasiranje. Tega problema se bo Sklad v prihodnje loteval zlasti z razvojem kakovostnih in 
učinkovotih metodologij za izračun učinkov naložb in koristi, kijih prinašajo vložena javna finančna 
sredstva.

Po razpoložljivih podatkih o investicijah v varstvo okolja (Vir Statistični letopis RS 2002) za leta 
1998, 1999 in 2000 je Sklad v teh letih v 1.638 ugodnih kreditnih aranžmajih v varstvo okolja plasiral 
okoli 14,7 mrd SIT ali povprečno približno 13,6% vsakoletnih naložb za varstvo okolja v državi. V 
zadnjem letu delovanja je Sklad odobril 390 kreditov v skupni vrednosti 4,5 mrd SIT, kar predstavlja 
42% predračunske vrednosti kreditiranih investicij. V letu 2003 poteka razvoj metodologije, s katero 
bo Sklad lahko finančno ovrednotil učinke teh naložb in s tem izkazal učinkovitost uporabe 
posameznih instrumentov.

Od ustanovitve se je bilančna vsota Sklada povečala od 6,2 mrd SIT na 22,1 mrd SIT. V tem časuje 
prišlo do pomembnega prestrukturiranja na strani virov sredstev od pretežno lastnih sredstev v letu 
1996 na 20% delež tujih virov v skupnem znesku 4,5 mrd SIT v letu 2002. To sta obveznost iz naslova 
kredita Mednarodne banke za obnovo in razvoj (IBRD) in potencialna obveznost iz naslova 
nepovratnih sredstev EU PHARE. Glede na različne stroške kapitala na enoto pridobljenega 
namenskega premoženja je ta zasuk pomenil pocenitev.

V letu 2003 se je nadaljeval trend padanja obrestnih mer. Tudi Sklad svoje obrestne mere nenehno 
znižuje, največji korak k povečanju spodbude, ki jo pomenijo Skladovi instrumenti, pa bo 
predstavljala ukinitev temeljne obrestne mere (TOM), ki bo v naslednjem planskem obdobju zagotovo 
nadomeščena z drugačnim načinom ohranjanja realne vrednosti namenskega premoženja.

Poslanstvo Sklada ostaja do sprememb okoljske zakonodaje nespremenjeno; ob kreditiranju 
načrtijjemo tudi opravljanje poslov finančnega posredništva in aktivno sodelovanje pri pridobivanju 
dodatnih sredstev za kreditiranje okoljskih naložb. V zadnjih treh letih namreč usihajo zakonsko 
določeni viri za dokapitalizacijo Sklada. To so predvsem dokapitalizacija iz naslova privatizacije in iz 
uzurpacije prostora. Vir sredstev, ki jih je sklad pridobival iz uzurpacije prostora je s 1.1.2003 z 
novelo uredbe celo dokončno ukinjen. V letu 2000 je bilo iz teh dveh naslovov pridobljenih 428,0 mio 
SIT, v letu 2001 pa 218,0 mio SIT in v letu 2002 1693 mio SIT. Ocena kupnin iz naslova 
privatizacije je 150,0 mio SIT za leto 2003 pa smo do 30.09. že prejeli 119,5 mio SIT kupnin iz tega 
naslova.

V spodnjem grafu in tabelah so prikazane ključne postavke poslovnega načrta Ekološko razvojnega 
Sklada Republike Slovenije, javnega Sklada za leti 2004 in 2005. Podana je tudi primeijava s 
ocenjenimi podatki za leto 2003 in realizacijo v letih 2000 - 2002.
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v mio SIT
Leto Skupni znesek 

razpisanih 
sredstev

Število 
dodeljenih 
kreditov

Znesek dodeljenih kreditov po področjih varstva okolja
vodni viri in 
varstvo voda

ravnanje z 
odpadki

zmanjšanje 
onesnaževanja zraka

ostalo SKUPAJ

2000 4.950 261 3.201 615 3.074 623 7.513
2001 7.000 130 2.984 403 1.470 100 4.957
2002 6.000 390 2.284 183 2.162 0 4.629
2003 4.900 850 2.000 1.000 2.400 0 5.400
2004 6.000 900 2.000 1 500 1 2.500 “T 6.000
2005 6.000 900 1.500 2.000 2.500 0 6.000

vsi podatki so v milijonih SIT
Leto* 2000 2001 2002 2003 2004 2005

bilančna vsota 17.967 19.981 22.125 24.261 25.186 25.486
dolgoročni krediti 15.541 17.286 18.934 19.864 20.964 22.164
Sklad namenskega premoženja 11.628 12.972 15.503 16.300 16.936 17.611

*2000 - 2002: podatki iz letnih poročil, 2003: projekcija 1-12/2003, 2004-2005: podatki iz 
pričujočega načrta
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2 NAČRT POSLOVNE DEJAVNOSTI EKO SKLADA, J.S. ZA

OBDOBJE 2004-2005

2.1 UGODNO KREDITIRANJE

Za ugodno kreditiranje okoljskih naložb bo v obdobju 2004 -2005 Sklad namenil 12 milijard SIT. 
Podobno kot doslej bosta vsako leto objavljena vsaj dva javna razpisa, in sicer za kreditiranje pravnih 
oseb in občanov. Zaradi posebnih zahtev, ki izhajajo iz sporazumov o donacijah Evropske unije, bodo 
po potrebi ločeno objavljeni razpisi za kreditiranje pravnih oseb iz teh virov.

V letu 2004 in 2005 bo Sklad razpisal po 6 milijard SIT, od tega okvirno za kreditiranje občanov po 1 
milijardo SIT, za kreditiranje pravnih oseb pa po 5 milijard SIT.

Pri izvajanju dejavnosti v letih 2004 in 2005 bo Sklad zasledoval prioritetne cilje iz NPVO, pri čemer 
bo poseben poudarek namenjen investicijsko zahtevnejšim področjem varstva okolja, tj. varstvu 
voda, ravnanju z odpadki in zmanjšanju onesnaževanja zraka. Kot doslej bo potekalo kreditiranje 
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javnih infrastrukturnih projektov, medtem ko bodo projekti, ki temeljijo na nabavi opreme za 
opravljanje dejavnosti, povezanih z varstvom okolja, pogojeni z veljavno shemo državnih pomoči.

Tabela na naslednji strani prikazuje obseg razpoložljivih sredstev za kreditiranje okoljskih naložb v 
letih 2004 in 2005 ter primerjavo s preteklim obdobjem.

vrednosti v mio SIT

LETO
Višina 

razpisov v 
letu

Štev, 

odobritev
Odobreni 

zneski
Odpovedi 
odobritev

Vrednost 
Investicij

Delež 
kredita

Podpisano
Odpovedi 
pogodb

Črpano

1995 960 193 93 o 116 80% 93 0 71
1996 3.960 1.263 1.707 200 4.282 35% 1.503 0 1.427

1997 4.300 2.103 3.492 76 5.752 59% 3.346 62 2.854

1998 6.500 903 3.057 162 6.393 45% 2.824 14 2.484

1999 9.200 474 4.074 108 7223 55% 4.073 0 4.247

2000 4.950 261 7.513 348 15.874 45% 6.313 0 6.062

2001 7.000 130 4.957 22 9.849 50% 4.594 97 3.872

2002 6.000 390 4.629 0 10.855 42% 3.959 95 4.387

2003 4.900 850 5.400 4.100

2004 6.000 900 6.000 4.400

2005 6.00Q 900 6.00Q 4.700

Razpoložljiva sredstva Eko Sklada, j.s. v letih 2004 in 2005 - primerjava s preteklimi obdobji

2.1.1. VARSTVO VODA

Investicijsko zahtevni in občutljivi za višino obrestne mere so zlasti projekti na področju zmanjšanja 
emisij iz točkovnih virov, torej odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz komunalnega, industrijskega in 
kmetijskega sektorja. Tu gre za velike investicije z nizko, vendar praviloma pozitivno donosnostjo, iz 
česar sledi, da je primerna državna pomoč v obliki ugodnih kreditov. Poleg navedenih projektov bo 
Sklad v omejenem obsegu financiral tudi projekte zmanjšanja emisij iz razpršenih virov (gradnja 
malih čistilnih naprav in priključkov na kanalizacijska omrežja). V smislu racionalne rabe naravnih 
virov bo Sklad selektivno kreditiral tudi naložbe v zmanjšanje izgub pitne vode v vodovodnih 
omrežjih. Za naložbe na področju varstva voda bo Sklad razpisal vsako leto vsaj 2 milijardi SIT 
namenskih sredstev, kar zahteva Nacionalni program varstva okolja. S tem bo predvidoma doseženo 
letno povečanje čistilnih kapacitet za 20.000 PE, izgradnja kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 
40 km ter obnova in izgradnja vodovodnega omrežja v skupni dolžini 50 km. V primeru, da bodo 
potrebe investitorjev po kreditnih sredstvih Sklada manjše, bodo sredstva porabljena za druge 
namene, kijih opredeljuje poslovni načrt.

2.1.2 RAVNANJE Z ODPADKI

Na področju ravnanja z odpadki je v prihodnjih letih pričakovati krepitev investicijske dejavnosti, 
kajti zavezance za izvajanje javnih služb s tega področja loči od usklajenosti z zakonodajo še veliko 
dela. Skladno z NPVO in usklajeno slovensko zakonodajo ter odobreno shemo državnih pomoči z 
naslovom »Sofinanciranje okoljskih naložb« bo Sklad prednostno kreditiral naložbe v zmanjšanje 
nastajanja in nevarnostnega potenciala odpadkov pri izvoru, povečanje snovne in energetske izrabe 
odpadkov in drugih obnovljivih virov, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in vzpostavitev 
učinkovitih sistemov ravnanja z odpadki. Prednostno bodo obravnavani projekti vzpostavitve regijskih 
centrov za ravnanje z odpadki, ločenega zbiranja in predelave odpadkov, ponovne uporabe surovin ter 
sanacije industrijskih odlagališč odpadkov. Za naložbe na področju ravnanja z odpadki bo Sklad 
vsako leto razpisal vsaj 1 milijardo SIT namenskih sredstev, kar zahteva Nacionalni program varstva 
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okolja. Predvidoma bo Sklad sodeloval pri financiranju izgradnje vsaj dveh regijskih centrov za 
ravnanje z odpadki in sanacije dveh do treh komunalnih deponij letno. Pri tem bodo doseženi učinki 
obsegali uvajanje sistemov ločenega zbiranja za 25.000 prebivalcev in s tem 11.000 ton letno ločeno 
zbranih odpadkov ter zagotovitev 30.000 m3 deponijskega prostora, od katerega predvidoma 22.000 
m3 za odlaganje gospodinjskih odpadkov. Navedeni cilji temeljijo na analizi stroškov pri naložbah, ki 
jih je Sklad kreditiral doslej. Če bo zanimanje za kredite na področju ravnanja z odpadki večje od 

načrtovanega, bo Sklad v okviru možnosti prerazporedil sredstva in omogočil izvajanje čim večjega 
števila naložb.

2.13 ZMANJŠANJE ONESNAŽEVANJA ZRAKA

Na področju zmanjšanja onesnaževanja zraka bo Sklad na podlagi NPVO, ciljev, izpeljanih iz 
Kjotskega protokola, odobrene sheme državnih pomoči z naslovom »Sofinanciranje okoljskih naložb« 
in drugih zavezujočih dokumentov v naslednjem obdobju spodbujal zlasti naložbe v:

zmanjšanje obremenjevanja zraka s hlapnimi organskimi spojinami zaradi uporabe organskih 
topil;
gradnjo ali rekonstrukcijo velikih kurilnih naprav, ki uporabljajo okolju prijaznejša goriva ali 
obnovljive vire energije, uvajajo soproizvodnjo električne in toplotne energije ali drugače 
zmanjšujejo emisije škodljivih snovi v ozračje;
zmanjšanje obremenjevanja zraka iz naprav:
za pridobivanje aluminija
proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov,
pridobivanje cementa,
predelavo sive litine, ferozlitin in jekla,

- vroče pocinkanje,
proizvodnjo in predelavo lesnih tvoriv, 
pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin.

- varčevanje z energijo oziroma soproizvodnjo električne in toplotne energije,
rabo obnovljivih virov energije (biomasa, geotermalna in vodna energija, energija sonca, vetra 
in okolice).

Med ostalimi naložbami so vsako leto posebej načrtovane dve do tri naložbe v izgradnjo kotlovnic za 
daljinsko ogrevanje na lesno biomaso s skupno nazivno močjo kotlov okoli 6 MW, postavitev 
elektrarne na sončno (FV) energijo, obnovo ene do dveh malih hidroelektrarn, rekonstrukcija dveh do 
treh obratov za površinsko zaščito kovinskih izdelkov in enega do dveh obratov za predelavo sive 
litine, ferozlitin in jekla. Skupni znesek kreditov za naložbe pravnih oseb bo dosegel vsaj 1 milijardo 
SIT letno, od tega vsaj 400 milijonov za naložbe v izrabo obnovljivih virov energije.

Naložbe občanov bodo prav tako dosegale okoljske učinke predvsem na področju zmanjšanja 
onesnaževanja zraka. Letno načrtujemo kreditiranje zamenjave azbestne kritine na 250 stanovanjskih 
objektih, enako število zamenjav stavbnega pohištva z energetsko varčnejšim, 50 naložb v gradnjo 
energetsko varčnih objektov in 50 drugih naložb občanov v varstvo okolja (zlasti izrabo obnovljivih 
virov energije). Naložbam občanov bo namenjenih vsaj po 1 milijardo SIT letno.

Pričakovani učinki kreditiranih naložb obsegajo znižanje emisij ogljikovega dioksida za 5.000 ton, 
žveplovega dioksida za 250 ton in prašnih delcev za 500 ton na leto. Poleg tega bo z okolju 
neškodljivo kritino nadomeščenih 50.000 m2 kritine, ki vsebuje azbestna vlakna.

2.2 KAPITALSKI VLOŽKI

V letu 2004 Sklad še ne načrtuje kapitalskih vlaganj iz namenskega premoženja. Vendar pa bodo v 
tem letu preučene možnosti za uporabo tega inštrumenta za pospeševanje okoljevarstvenih naložb v 
prihodnje. V kolikor bi ugotovili, da bodo učinki uporabe inštrumenta kapitalskih vložkov ugodni, bi 
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tej dejavnosti v začetku vsekakor namenili majhen del namenskega premoženja Sklada (5-10 %). Ta 
sredstva bi bila namenjena pospeševanju dejavnosti, ki imajo izrazito pozitivne učinke na okolje, v 
Sloveniji pa sploh niso ali niso dovolj razvite.

23 RAZPISI MOP ZA SOFINANCIRANJE OBJEKTOV IN NAPRAV OBVEZNIH 
LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA

Kot v preteklih letih, bo Sklad zagotovil Ministrstvu za okolje, prostor in energijo strokovno pomoč 
pri izvedbi razpisa za sofinanciranje objektov in naprav obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja. Pri tem projektu bodo na podlagi pogodbe, ki bo sklenjena med Skladom in MOP, 
sodelovali največ štirje delavci Sklada.

2.4 SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PROJEKTA »ODPRAVLJANJE OVIR ZA 
POVEČANO RABO BIOMASE ZA DALJINSKO OGREVANJE«

Eko sklad bo v letih 2004 in 2005, tj. do zaključka projekta, zagotavljal opravljanje storitev vodenja 
Sklada za biomaso in nadzora nad kapitalskimi vložki države v podjetja, ki bodo izvajala dejavnost 
oskrbe z energijo. Prav tako bodo zaposleni na Skladu izvajali strokovne naloge, zlasti na finančnem 
področju oz pri presoji študij izvedljivosti, investicijskih programov in druge dokumentacije, pa tudi 
na pravnem področju, pri oblikovanju nadzornih inštrumentov in sestavi pogodb.
Sklad je sopodpisnik projektnega dokumenta Sklada za Svetovno okolje (Global Environment 
Facility, v nadaljevanju: GEF) SVN/01/G31/A/1G/99 in je določen kot finančni posrednik in 
upravljalec kapitalskih naložb sklada za energetsko izrabo biomase, ki bo oblikovan iz kupnin od 
prodaje kapitalskih naložb države iz sredstev Projekta.
V upravljanje Sklada prenaša Republika Slovenija tudi vse nadaljnje kapitalske naložbe Sklada, ki 
bodo pridobljene z vložitvijo namenskih proračunskih sredstev, ki se oblikujejo iz kupnin od prodaje 
kapitalskih naložb.

Eko sklad, j.s.bo v okviru svojih pristojnosti opravil naslednje naloge:
zagotavljal sredstva v višini do 2,5 mio USD v tolarski protivrednosti preko javnih razpisov v 
skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Sklada, in sicer v obliki kreditov za projekte daljinskega 
ogrevanja z lesno biomaso-DOLB;
sodelovanje pri pripravi razpisov za pridobitev kapitalskih vlog v gospodarskih družbah iz 
sredstev donacije GEF oziroma sklada;
sodelovanje s skupino za izvedbo projekta pri pripravi nabora projektov za podelitev 
finančnih spodbud za sisteme DOLB

- ocenjevanje predlaganih projektov DOLB ter posredovanje pomoči za izboljšanje predlogov; 
sodelovanje pri dodelavi finančnih inštrumentov in postopkov in pripravi možnosti 
pridobivanja drugih domačih in mednarodnih virov financiranja za uresničevanje ciljev 
Projekta;
finančno posredovanje v zvezi s skladom po poteku Projekta in upravljanje s kapitalskimi 
naložbami sklada v skladu s Projektno dokumentacijo 
redno finančno poročanje UNDP o poslovanju sklada, v skladu s Projektnim dokumentom; 
nudenje ustrezne strokovne pomoči pri vodenju ustrezne dokumentacije za spremljanje 
financiranja, virov in izdatkov v zvezi s skladom;
zagotovitev stroškov delovanja Upravljalca sklada, ki je v skladu s projektom odgovoren za 
dnevno poslovanje sklada in izvaja predvsem naslednje naloge in pristojnosti: 
podpora izvajanju finančnega dela projekta,
v okviru upravljalske funkcije po posebnem pooblastilu Vlade Republike Slovenije, 
zastopanje interesov Republike Slovenije v gospodarskih družbah, v katerih bo Republika 
Slovenija pridobila status delničarja oziroma družbenika na osnovi kapitalskih naložb iz 
sredstev Projekta ter poročanje Republiki Sloveniji o poslovnih rezultatih teh gospodarskih 
družb, 
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poročanje AURE in UNDP o stanju sredstev sklada (vključno s poročanjem o neodvisno 
revidiranih finančnih izkazih),
priprava rednih letnih poročil za usmerjevalni odbor in UNDP ter zaključnega poročila 
predvidoma po preteku treh let po začetku Projekta,
zbiranje povrnjenih sredstev po preteku dogovorjenega obdobja, ki je določeno kot pogoj pri 
dodelitvi kapitalskih vložkov.

2.5 POSPEŠEVANJE OKOLJSKIH NALOŽB Z NEFINANČNIMI INŠTRUMENTI

Sklad bo v obdobju 2004 - 2005 izvajal tudi dejavnosti, povezane s pospeševanjem izvajanja 
okoljskih naložb v Sloveniji. Del teh dejavnosti je opisan v poglavju Promocijska dejavnost, drugi 
del, ki ni vezan na komercialno promocijo Sklada (zlasti oglaševanje in organizacijo dogodkov v 
sodelovanju s tržno orientiranimi partnerji), pa bo pretežno temeljil na izvajanju delavnic, 
informativnih sestankov in podobnih dogodkov v organizaciji Sklada ali pa v sodelovanju z 
nevladnimi organizacijami in drugimi neprofitnimi subjekti. Sklad bo tej dejavnosti namenil posebno 
pozornost in vse razpoložljive nefinančne vire, finančna podpora tej dejavnosti pa bo zagotovljena v 
okviru postavk za izobraževanje in promocijo.

2.6 DRUGO

S sprejemom Zakona o porabi sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo (ZPDRES) 
(Ur.l.RS št. 59/2001), ki ureja nadzor nad porabo sredstev dolgoročnih rezervacij, za katera so 
podjetja v postopku lastninskega preoblikovanja na podlagi predpisov o lastninskem preoblikovanju 
podjetij v svojih otvoritvenih bilancah oblikovala vire sredstev za sanacijo okoljskih bremen, je 
zakonodajalec predpisal tudi obveznost teh podjetij, da realizacijo teh obveznosti ustrezno zavarujejo.
V ta namen so gospodarske družbe zavezane k izdaji bianco menic, ki glasijo na Eko sklad, j.s.. V 
primerih, ko zavezanci ne bi v celoti ali delno porabili sredstev rezervacij, mora Sklad z unovčenjem 
prejetih menic izterjati njihove zapadle obveznosti, izterjana sredstva pa porabiti za poplačilo stroškov 
sanacije okoljskih bremen.

3 KADROVSKI NAČRT

S Planom kadrov za leti 2004 in 2005 se predvideva nove zaposlitve:

V letu 2004 dva strokovna sodelavca:
1. strokovnega sodelavca za pravne zadeve (Sektor za upravljanje)
2. strokovnega sodelavca za plan in analize (Finančni sektor)

(Opomba: že zaposlena pripravnika za določen čas v letu 2003, predvidevamo redno zaposliti 
kot strokovna sodelavca) in enega svetovalca:

3. svetovalca za kreditiranje okoljskih projektov (Sektor za uvajanje projektov).

Za leto 2005 ne predvidevamo novih zaposlitev.

Na Skladu je v tem trenutku, od skupno 26 sistemiziranih delavnih mest, poleg direktorja zaposlenih 
še 16 delavcev za nedoločen čas s polnim delovnim časom, in sicer:

1 samostojni izvajalec (tajnica direktorja);
3 izvajalci v sektorju za upravljanje Sklada (pomočnik direktorja in višji referent za splošne in 
kadrovske zadeve in 1 pripravnik za določen čas (za delovno mesto strokovnega sodelavca za 
pravne zadeve) - skupno sistemiziranih 6 izvajalcev);

- 3 izvajalci v sektorju za uvajanje projektov (pomočnik direktorja, višji svetovalec in svetovalec -
skupno sistemiziranih 5 izvajalcev);
4 izvajalci v sektorju za spremljanje realizacije projektov (pomočnik direktorja, višji svetovalec in 
svetovalec - skupno sistemiziranih 6 izvajalcev);
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- 5 izvajalcev v finančnem sektorju (pomočnik direktorja, 2 višja svetovalca, 1 referent in 1
pripravnik za za določen čas (za delovno mesto strokovnega sodelavca za plan in analize) - 
skupno sistemiziranih 7 izvajalcev).

V okviru sektorja za upravljanje Sklada se opravljajo zadeve, ki se nanašajo na upravljanje Sklada, na 
usklajevanje opravljanja spremljajočih, organizacijskih in splošnih nalog, na pripravo in izvedbo sej 
nadzornega sveta Sklada, na javnost dela Sklada in njegovo promocijo ter stike z javnostmi, na 
pripravo predpisov in aktov internega značaja ter na pripravo pogodb in druge pravno strokovne 
naloge v zvezi z dejavnostjo Sklada, dalje na kadrovske zadeve, na informatiko, na oddajo javnih 
naročil in podobno. V sektorju je trenutno poleg pomočnika direktorja, ki vodi in usklajuje delo 
sektorja, zaposlena ena delavka, ki po svoji stroki pokriva splošne in kadrovske zadeve in pripravnik z 
univezitetno izobrazbo.

Z naraščanjem obsega dela na Skladu se povečuje potreba po različnih opravilih oziroma delu na 
različnih pravnih področjih. Ocenjuje se, da bo zaposleni pripravnik v letu 2003 z univerzitetno 
izobrazbo pravne smeri, po enem letu pripravništva usposobljen za opravljanje različnih pravno 
strokovnih nalog na Skladu. Sistemizirano delovno mesto strokovnega sodelavca za pravne zadeve 
omogoča tako zaposlitev.
Glede na navedeno se v okviru Plana kadrov za leti 2004 in 2005 določi, da se za opravljanje prej 
navedenih nalog v letu 2004 zaposli univ. dipl, pravnika za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

V Finančnem načrtu za leti 2004 in 2005 se zagotovijo sredstva za predlagano dodatno zaposlitev.

V okviru finančnega sektorja se opravljajo zadeve, ki se nanašajo na optimizacijo finančnega 
poslovanja Sklada, na finančno upravljanje in trg vrednostnih papitjev, na področju kreditiranja 
okoljskih naložb, na pregled investicijske dokumentacije z ekonomskega vidika, na ugotavljanje 
bonitete upravičencev do kreditov Sklada, na pregled zavarovanj kreditov, na pomoč investitorjem pri 
finančni izpeljavi projektov, na finančno spremljavo in izterjavo in unovčevanje zavarovanj kreditov v 
dobi odplačevanja, na dela in naloge v okviru shem pomoči na področju varstva okolja po predpisih, 
ki urejajo državne pomoči, na vodenje evidenc ekoloških rezervacij in morebitnih unovčenj ob 
neizpolnjevanju zahtev po odločbah, na finančno planiranje in analize, na računovodsko knjigovodska 
dela in naloge, na izvajanje finančnega inženiringa in podobno.

Z naraščanjem obsega dela na Skladu se povečuje tudi potreba po različnih delih na ekonomskem in 
finančnem področju. Kot najprimernejša se ocenjuje zaposlitev strokovnega sodelavca za plan in 
analize z univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri. Zaposlena pripravnica v letu 2003 bo predvidoma 
po enem letu pripravništva usposobljena za opravljanje različnih ekonomskih in finančnih strokovnih 
nalog v sektorju. V okviru tega sektorja je že sistemizirano ustrezno delovno mesto strokovnega 
sodelavca za plan in analize.

Glede na navedeno se v okviru Plana kadrov za leti 2004 in 2005 določi, da se za opravljanje prej 
navedenih nalog v letu 2004 zaposli univ. dipl, ekonomista za nedoločen čas s polnim delovnim 
časom.

V Finančnem načrtu za leti 2004 in 2005 se zagotovijo sredstva za predlagano zaposlitev.

V okviru sektorja za uvajanje projektov je dodatna zaposlitev potrebna zaradi naraščanja obsega dela 
pri dodeljevanju in nadzoru porabe kreditov ter spremljanja okoljskih učinkov naložb. Zlasti slednje 
poteka skozi daljše obdobje (vsaj tri leta po zaključku naložbe), tako da kumulativno število zadev v 
obdelavi na Skladu še vedno narašča. V okviru tega sektorja je za opravljanje teh nalog že 
sistemizirano ustrezno delovno mesto svetovalca za kreditiranje okoljskih projektov.

Glede na navedeno se v okviru Plana kadrov za leti 2004 in 2005 določi, da se za opravljanje prej 
navedenih nalog v letu 2004 zaposli dodatnega uslužbenca z univerzitetno izobrazbo naravoslovne ali 
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tehnične (strojne, energetske, gradbene ali kemijsko tehnološke) smeri za nedoločen čas s polnim 
delovnim časom.

V Finančnem načrtu za leti 2004 in 2005 se zagotovijo sredstva za predlagano dodatno zaposlitev.

4 NAČRT DEJAVNOSTI ZA PODPORO POSLOVANJU

4.1 NAČRT RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA

4.1.1. NABAVA STROJNE OPREME

V letu 2004 se načrtuje zamenjava telefonskih aparatov na vseh delovnih mestih in telefonske centrale 
v tajništvu. Do konca leta 2005 je predvidena zamenjava večine delovnih postaj, ki so bile nabavljene 
v letu 2002.

4.1.2 NABAVA PROGRAMSKE OPREME

V letih 2004 in 2005 je predvidena posodobitev informacijskega sistema z novo programsko opremo 
za celovito podporo kreditnemu poslovanju. Razvoj programske opreme bo predvidoma trajal vsaj eno 
leto, v uporabo pa bo prehajala po fazah oziroma posameznih sklopih. Ko bo prenova informacijskega 
sistema zaključena, bodo avtomatizirani vsi postopki pri izvajanju dejavnosti Sklada, vključno s 
ocenjevanjem vlog in odobravanjem kreditov ter poročanjem o okoljskih učinkih investicij, v katere 
so bila vložena namenska sredstva Sklada.

4.13 VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA

Vzdrževanje informacijskega sistema bo potekalo v podobnem obsegu, kot doslej, poseben poudarek 
pa bo namenjen zagotovitvi krajših odzivnih časov.

4.2 NAČRT ODNOSOV Z JAVNOSTMI

4.2.1 REDNO INFORMIRANJE JAVNOSTI

Redno informiranje javnosti bo potekalo v obliki ene do dveh tiskovnih konferenc letno, izdajanja 
četrtletnega biltena Eko novice in drugih aktivnosti, vključno z izvajanjem projektov ozaveščanja 
javnosti in spodbujanja izvedbe projektov, ki jih v okviru redne dejavnosti financira Sklad.

4.2.2 PROMOCIJSKA DEJAVNOST

Promocijska dejavnost bo organizirana pretežno v podporo programu kreditiranja občanov. V letih 
2004 in 2005 bo obsegala oglase v tiskanih in drugih medijih, izvedbo kontaktnih in drugih govornih 
oddaj na lokalnih radijskih postajah, informativnih sestankov ali delavnic za izvajalce del, upravljalce 
stanovanjskih zgradb in bančne delavce ter izdelavo letakov ali zgibank z informacijami o kreditih.

Promocija ostalih programov se bo izvajala v manjšem obsegu in bo omejena na objave strokovnih 
člankov, oglasov v strokovnih revijah in podobno.

Za oglaševanje bo v letih 2004 in 2005 namenjenih po 15 milijonov SIT, za ostale dejavnosti, 
povezane s promocijo in ozaveščanjem javnosti, pa v letu 2003 11 milijonov SIT, v letu 2005 pa 12 
milijonov SIT.

4.23 IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI

Izobraževalne dejavnosti bodo usmerjene v doseganje dveh ciljev:
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izobraževanje in informiranje strokovnih javnosti o dejavnosti Sklada 
izobraževanje zaposlenih na Skladu.

Strokovne javnosti bomo informirali na izobraževalni delavnici v prvem polletju vsakega leta, kmalu 
po objavi javnih razpisov.
Zaposleni na Skladu se bodo izobraževali po potrebi in na področjih, za katera so zadolženi.

5 ZAKLJUČEK

Poslovni načrt Eko sklada, j.s. za leti 2004 in 2005 je usklajen z ostalimi inštrumenti MOP na 
področju sofinanciranja naložb varstva okolja v javnem sektoiju in veljavno zakonodajo s področja 
izvajanja državnega proračuna ter nadzora nad državnimi pomočmi. Najpomembnejše vodilo pri 
izdelavi tega načrta je bilo zagotavljanje predvidljivih in stabilnih razmer na področju financiranja 
naložb varstva okolja iz javnih sredstev. Transparentni postopki, stabilni pogoji in enakopraven 
dostop do sredstev so tisti dejavniki, ki Skladno z ekonomsko in upravno teorijo ustvarjajo 
naraščajoče zaupanje pri investitorjih in krepijo njihovo vedenje v želeni smeri, torej dejansko 
pospešujejo izvajanje okoljskih naložb in doseganje operativnih in strateških ciljev na področju 
varstva okolja.

Sklad si že več let prizadeva omejiti vpliv naključnega dejavnika pri izbiri prejemnikov pomoči. Pri 
tem ima ključno vlogo časovna razpoložljivost finančnih sredstev. Doslej so bili presledki v izvajanju 
osnovne dejavnosti relativno kratki (od nekaj dni do nekaj mesecev v večletnih obdobjih), kar ostaja 
ena izmed temeljnih usmeritev tudi v prihodnje.

Manjkajoča sredstva za izvajanje dejavnosti Sklada v letu 2004 bodo zagotovljena z najetim kreditom 
v znesku 10 milijonov EUR pri Evropski investicijski banki. V letu 2005 primanjkljaj sredstev ni 
načrtovan, v primeru večjega povpraševanja po kreditih pa bi morali manjkajoča sredstva zagotoviti 
na podoben način.

Na plasiranje sredstev oz. na pospeševanje okoljskih naložb negativno vplivajo zlasti finančne ovire, 
kot je prezadolženost občin, ki posledično onemogoča najemanje kreditov in izvedbo investicij in 
restriktivna politika dodeljevanja državnih pomoči, ki močno omejuje učinkovitost Sklada pri 
pospeševanju naložb v industriji. Te ovire so bile upoštevane pri izdelavi tega poslovnega načrta, 
pomembno pa se jih bo zavedati v prihodnjem obdobju zaradi zagotovitve doseganja zastavljenih 
ciljev okoljevarstvene politike. Sklad si bo tudi v prihodnje prizadeval za povečanje kreditne 
sposobnosti občin oz. ublažitev kriterijev za zadolževanje ter za širitev seznama prednostnih naložb 
lokalnih skupnosti na vsa področja, ki so povezana z varstvom okolja.
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IZHODIŠČA ZA FINANČNI NAČRT

Predloženi finančni načrt je izdelan na podlagi ocene poslovanja Sklada v letu 2003, preteklih 
razpisov Sklada in ocene načrtovanih razpisov Sklada v letu 2004 in 2005 in Proračunskega 
memoranduma za leti 2004 in 2005, sprejetega na Vladi RS. Na posamezne vire sredstev je vezana 
poraba tako, da bo v primeru izpada ali povečanja posameznega vira mogoče ustrezno popraviti tudi 
posamezne naložbe. Finančni načrt je izdelan v tekočih cenah, z upoštevano inflacijo 4,3% v letu 
2004 in 4,2% v letu 2005.

Izhodišča opredeljujemo po vsebinskih postavkah delovanja Sklada v letu 2004 in 2005, ki se 
pojavljajo v načrtovanih računovodskih izkazih Sklada.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI OD OBRESTI
V letu 2004 načrtujemo 1.132,3 milijonov SIT prihodkov, od tega 1.112,3 milijonov SIT od obresti in 
20,0 milijonov SIT iz naslova prodaje razpisne dokumentacije in storitev vodenja kreditov. Za leto
2004 je bilo prvotno načrtovanih 929 milijonov SIT prihodkov. To pomeni povečanje za 21,9%, 
predvsem zaradi realno načrtovanih obresti od danih kreditov.

V letu 2005 načrtujemo 1.187,3 milijonov SIT prihodkov, od tega 1.167,3 milijonov SIT od obresti 
in 20,0 milijonov SIT iz naslova prodaje razpisne dokumentacije in storitev vodenja kreditov. 
Obrestne mere imajo trend zniževanja, to nam omogoča stalna rast namenskega premoženja, ugodno 
razmeije med lastnimi sredstvi in najetimi krediti ter visoka varnost naložb. Načrtovana obrestna mera 
je načrtovana inflacija za leto 2004, ki bo 4,3% +0,7% ali 1% odvisno od vrste zavarovanja in za leto
2005 4,2%+0,7% ali 1%.

V TISOČ SIT
SPECIFIKACIJA PRIHODKOV OD OBRESTI

Zap.št. LETO 2002
OCENA 

2003

FIN.NAČ. 

2004

FIN.NAČ. 

2005

1 Obresti danih posojil občinam 134.783 138.190 155.045 180.685
2 Obresti danih posojil zasebnim podjetjem 800270 510.957 480.575 475.650
3 Obresti danih posojil občanom 45.253 70.970 72.630 85.590
4 Obresti danih posojil javnim podjetjem 353359 345.410 285.526 304.348

Skupaj 1-4 1333.665 1.065.527 993.776 1.046.273

5 Obresti od vrednostnih papiijev 48.722 60.685 38.500 35.500
6 Obresti od depozitov 95.921 95.996 80.045 85.500

Skupaj 5-6 239.788 156.681 118.545 121.000

Skupaj prihodki od obresti 1.478308 1.222208 1.112321 1.167.273

Analiza danih posojil in načrtovanih obresti nam pove, da obrestne mere padajo. Če smo v letu 2002 

realizirali povprečno obrestno mero 9,15%, za posojila, bo v letu 2003 po oceni 7,2%, za leto 2004 je 
načrtovana 5% in za leto 2005 4,8%.

Z načrtovanimi obrestnimi merami Sklad skrbi za ugodno kreditiranje naložb, s katerimi ohranja 
realno vrednost Sklada namenskega premoženja s katerim upravlja. Sklad namenskega premoženja se 
bo v letu 2004 povečal v višini načrtovane rasti cen to je za 4,3 % v letu 2004 in za 4,2% v letu 2005.

Obrestne mere komercialnih bank za dolgoročne naložbe v osnovna sredstva na trgu se gibljejo 
nominalno med 10,25% do 12,25%, po podatkih Banke Slovenije celo do 12,6%. Sklad načrtuje 
obrestno mero 0,7%+TOM, kar pomeni pri veljavnem TOMu 6,26% v septembru 2003 nominalno 
6,96% oziroma za zavarovanje s hipoteko 7,26%. Razlika je 5,3 odstotnih točk, kar je delež državne 
pomoči pri kreditih Sklada.
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Primerjalni pregled obrestnih mer Sklada, referenčnih obrestnih mer in dela državnih pomoči pri 
odobrenih kreditih Sklada:

v%
LETO 2000 2001 2002 2003 2004 2005
TOM 9,05 8,6 7,65 6,3 4,3 4,2

referenčna obrestna mera 16,95 16,4 14,55 12,5 93 9,1
obr.m.danih kreditov Sklada 10,95 10,5 9,15 7,2 5,0 4,9
del drž.pomoči 6,00 5,9 5,40 5,3 4,3 4,2

Referenčna obr.m - obr.m.danih kreditov = delež 
državne pomoči

2000 2001 2002 2003 2004 2005

■ Referenčna obr.mera

■ Obr.m.danih kreditov

□ Del, drž, pomoči.

Graf potijuje stalno padanje obrestnih mer, tako referenčnih v bančnem okolju kot danih kreditov 
Sklada in so v letu 2004 in 2005 načrtovane v višini ohranjanja vrednosti 
premoženja.

n. ODHODKI

Odhodki za leto 2004 so načrtovani v višini 495,5 milijonov SIT od tega 145,3 milijonov SIT za 
plačilo obresti v tujino. Prvotno je bilo načrtovanih 554,6 milijonov SIT, načrtovana je bila višja 
obrestna mera za odplačilo obresti tujih kreditov in stroški svetovalcev pri projektu GEF.

Načrtovani stroški poslovanja Sklada v letu 2004 so 325,2 milijonov SIT.
Od tega so stroški osebnih dohodkov s prispevki 149,9 milijonov SIT, indeks povečanja je 108,4, kjer 
predvidevamo redno zaposlitev dveh pripravnikov kot svetovalcev in zaposlitev svetovalca. Rast plač 
je v Skladu s proračunskim memorandumom. Skupni izdatki za blago in storitve so 175,3 milijonov 
SIT, indeks povečanja je 105,1. Investicije v posodobitev informacijskega sistema in drugo opremo so 
ocenjene na 25,0 milijonov SIT.

Odhodki v letu 2005 so načrtovani v višini 511,5 milijonov SIT.

V letu 2005 je za odplačilo kredita IBRD in EIB načrtovan znesek obresti 150,3 milijonov SIT. 
Načrtovani stroški poslovanja Sklada so 336,1 milijonov SIT.

Od tega so stroški osebnih dohodkov s prispevki 154,4 milijonov SIT, indeks povečanja je 103,0. 
Skupni izdatki za blago in storitve so 181,7 milijonov SIT, indeks povečanja je 103,7.
Za investicije v informacijsko in drugo opremo pa je namenjenih 25,0 milijonov SIT.
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Pregled strukture pomembnih stroškov, primerjalno 2002, ocena 2003 in fin.načrt 2004 in 2005
 V TISOČ SIT

KONTO NAZIV 2002
OCENA
2003

FIN.NAČ 

2004

FIN.NAČ

2005
FN 2004/
OC 2003

FN2005/
FN2004

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 145.054 166.749 175300 181.723 105,1 103,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 53.378 60.000 63.500 65.500 105,8 103,1
4022 Energija, voda, komunal.stor. in komunik. 7272 9.450 9.850 10.250 104,2 104,1
4023 Prevozni stroški in storitve 977 1.400 1.460 1.520 104,3 104,1
4024 Izdatki za službena potovanja 10.065 14.000 14.600 15.200 1043 104,1
4025 Tekoče vzdrževanje 3.681 4.699 4.900 5.100 104,3 104,1
4026 Najemnine in zakupnine 27.863 33.000 34.400 35.800 104,3 104,1
4028 Davek na izplačane plače 9.960 12.100 13.110 13.503 108,3 103,0
4029 Drugi operativni odhodki 31.858 32.100 33.480 34.850 104,3 104,1

Zgornja tabela prikazuje podroben pregled pomembne kategorije izdatkov za blago in storitve.
Indeks povečanja v finančnem načrtu 2004 je 105,1, predvsem zaradi rasti davka na izplačane plače in 
pisarniškega in splošnega materiala in storitev. Več stroškov je zaradi dodatno prevzetih stroškov 
odobravanja kreditov pri zavarovanju s hipotekami.

Pregled kadrov, plač in drugih izdatkov zaposlenim in prispevkov za socialno varnost

Pregled kadrovske strukture zaposlenih na Skladu:
Vrsta izobrazbe Število 

zaposlenih
Povečanje 
2004

Povečanje 
2005

1
2
3
4

Vm.stopnja 
Vll.stopnja 
VLstopnja 
V.stopnja

3
11
1
2

1

Skupaj 17 1 0

Na Skladuje trenutno 17 zaposlenih. V letu 2004 načrtujemo zaposlitev obeh pripravnikov, enega s 
pravnega in drugega z ekonomskega področja, ki sta že vključena med zaposlene v letu 2003. V letu 
2004 načrtujemo povečanje enega zaposlenega v sektotju za uvajanje projektov.

Pregled stroškov plač, drugih stroškov in prispevkov za socialno varnost
 V TISOČ SIT

2002

OCENA 

2003

FIN.NAČ. 

2004

FIN.NAČ. 

2004

FN 2004/

OC 2003

FN 2005/

FN 2004

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSL. 99310 119.200 129.101 132.960 108,3 103,0

4000 Plače in dodatki 92.409 110.000 119.181 122.756 108,3 103,0
4001 Regres za letni dopust 2.056 2.400 2.600 2.677 108,3 103,0
4002 Povračila in nadomestila 3.024 4.000 4330 4.462 108,3 103,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost 1.800 2300 2.490 2.565 108,3 103,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim 21 500 500 500 100,0 100,0

401 PRISPEVKI DELOD. ZA SOC.VAR. 15.165 19.140 20.835 21.463 108,9 103,0

4010 Prispevek za pok. in invalidsko zavarov. 8314 10.500 11.430 11.777 108,9 103,0

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 6.666 8.450 9.200 9.475 108,9 103,0

4012 Prispevek za zaposlovanje 57 70 75 77 107,1 102,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo 128 120 130 134 1083 103,1

SKUPAJ PLAČE IN PRISPEVKI
Število zaposlenih

Plače in prispevki/zaposlenega

114.475
15
7.632

138.340
17
8.137

149.936
18
8.330

154.423
18
8.579
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Skupni znesek plač, izdatkov zaposlenim in prispevkov je za leto 2003 ocenjen na 138 mio SIT. Načrt 
za leto 2004 predvideva 8,4% povečanje, ker bomo redno zaposlili oba pripravnika in povečali število 
zaposlenih za enega. V letu 2005 pa predvidevamo 3,0% rast plač.

Ul. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

Prihodki presegajo odhodke v letu 2004 za 636,8 milijonov SIT.
V letu 2005 prihodki presegajo odhodke za 675,8 milijonov SIT.
Ta presežek zagotavlja ohranjanje realne vrednosti namenskega premoženja z načrtovano rastjo cen v 
letu 2004 in 2005.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

V letu 2004 bo zapadlo v odplačilo za 3.300 milijonov SIT posojil in v letu 2005 bo zapadlo za 
3.500 milijonov SIT posojil, iz naslova že dodeljenih dolgoročnih kreditov Sklada.

Načrtovanje vračil danih posojil je včasih nepredvidljivo, ker se investitorji v obdobjih večjih padcev 
obrestnih mer odločajo za predčasna vračila neugodnih posojil. Vendar sedaj pričakujemo umiritev na 
tem področju. Realizacija prvega polletja 2003 kaže na padec trenda predčasnih vračil glede na leto 
2002, koje bilo vračil 4.067 milijonov SIT od tega 800 milijonov SIT predčasnih vračil. Krediti, kijih 
sedaj odobravamo imajo daljše odplačilne roke in kreditojemalci v večji meri koristijo moratorije. 
Trenutno je odplačilna doba za neodplačane dele posojil povprečno 7 let. Odplačilna doba za občine 
je 11 let, za občane je 4 leta, ker se zaključujejo odplačila po projektu APAP in odobravajo nova z 
odplačilno dobo do 6 let. Povprečna doba za javna podjetja je 10 let, za zasebna podjetja pa 6 let s 
tem, daje maksimalna odplačilna doba za pravne osebe 15 let.

V. DANA POSOJILA

V letu 2004 bo predvidoma črpano 4.400 milijonov SIT in v letu 2005 bo črpano 4.700 milijonov 
SIT. Tako bo presežek, v prid danih posojil v letu 2004 1.100 milijonov SIT in v letu 2005, 1.200 
milijonov SIT.

Največji delež 38% novo odobrenih posojil imajo privatna podjetja in zasebniki, s 23% deležem 
sledijo občani in javna podjetja in s 16% deležem občine, ki se zaradi proračunskih omejitev ne 
morejo bolj zadolževati.

V letu 2001 je bilo črpanih 3.872 milijonov v letu 2002 4.387 milijonov, ocena za leto 2003 pa je 
4.100 milijonov SIT.

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE

•
Sklad bo v letu 2004 zaključil črpanje kredita Evropske investicijske banke iz Luksemburga s 
črpanjem tretje tranše v višini 650,0 milijonov SIT. Celotni kredit znaša 2.350 milijonov SIT. 
Sredstva bodo namenjena za zapolnitev manjkajočih lastnih sredstev Sklada pri financiranju okoljskih 
naložb.

V letu 2004 bo delež kreditov v skupni bilančni vsoti Sklada 18% in se bo v letu 2005 zmanjšal na 
16%.
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Delež v letu 2001 je bil 16%, v letu 2002 je bil 12%, ker ni bilo dodatne zadolžitve, bilo pa je 
odplačilo glavnice, v letu 2003 bo 18%. Sklad sije le na ta način zagotavljal vire za širitev dejavnosti.

V letu 2005 ne predvidevamo dodatnega zadolževanja.

Vm. ODPLAČILA DOLGA

V letu 2004 je potrebno odplačati glavnico kredita IBRD v višini 380 milijonov SIT.
Neto zadolžitev se poveča za 270 milijonov SIT, ker bomo črpali 650 milijonov SIT EIB kredita..

V letu 2005 pa je predvideno odplačilo glavnice v višini 395,0 milijonov SIT in to je znesek za 
katerega se zmanjša neto zadolžitev Sklada.

X. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH IN

XI. NETO FINANCIRANJE

V letu 2004 se bodo sredstva na računih zmanjšala za 193 milijonov SIT.
V letu 2005 se bodo sredstva na računih zmanjšala za 919 milijonov SIT.

Pojasnilo za stanje na računih je naslednje:

V letu 2004 je saldo neto vračil kreditov -1.100 milijonov, ker je več danih posojil kot prejetih vračil. 
Neto zadolžitev se poveča za 270 milijonov, zaradi črpanja kredita in vračila dolga.

Več danih kreditov kot prejetih vračil je financirano 637 milijonov SIT iz presežka prihodkov nad 
odhodki in neto zadolževanja zato se depoziti zmanjšajo za 193 milijonov.

V letu 2005 je saldo neto vračil kreditov -1.200 milijonav, neto zadolževanje se zmanjša za 384 
milijonov, kar je financirano iz presežka prihodkov nad odhodki v višini 676 milijonov SIT in 
depoziti se zmanjšajo za 919 milijonov.

XII. BILANCA STANJA IN GIBANJE PREMOŽENJA SKLADA

Analiza bilančne vsote javnega Sklada narašča od otvoritvene v letu 2000 v višini 17.968 mio SIT in 
seje v letu 2001 povečala za 11%, v letu 2002 za 10,7%, ocena za leto 2003 je povečanje za 9,6% in 
načrtovano povečanje za 2004 je za 3,8%, za leto 2005 pa 1,1%. Taka gibanja so posledica vračil 
najetih posojil in zmanjšanja načrtovane rasti cen.

Sklad namenskega premoženja v višini 11.628 mio SIT v letu 2000 seje v letu 2001 povečal za 
12%, v letu 2002 za 17%, ocena za 2003 je povečanje za 5,1%, načrtovano za leto 2004 je 4,3% 
povečanje in za leto 2005 tudi 4,1% povečanje, s Čimer ohranjamo realno vrednost namenskega 
premoženja.

Dolgoročno dana posojila v letu 2000 so bila 15,5 mrd SIT, delež dolgoročnih posojil v bilančni 
vsoti pa 86%. V letu 2001 je bilo stanje danih posojil 17,3 mrd SIT, povečanje za 12%, kar je delež 
87% v bilančni vsoti. V letu 2002 je stanje dolgoročno danih posojil 18,9 mrd SIT in delež 86%, 
povečanje za 9%. Ocena za leto 2003 je 19,8 mrd SIT in delež 82%, padec zaradi črpanja kredita, 
povečanje za 5%.

Načrtovano za 2004 je 20,9 mrd SIT, kar je 83%, to je povečanje za 6%.

13. oktober 2003 3669 poročevalec, št. 83/X



Za leto 2005 pa je načrtovano 22,2 mrd SIT, kar je 6% povečanje in delež v bilančni vsoti
87%. Graf in tabela nazorno prikazujeta rast bilančne vsote, danih kreditov in Sklada namenskega 
premoženja.

BILANČNA VSOTA.DANI KREDITI, SKLAD NAM.PREM.

en

F

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

■ Bilančna vsota

■ Dani krediti

□ Sklad nam,prem.

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005
bilančna vsota 17.967 19.981 22.125 24.261 25.186 25.486
dolgoročni krediti 15.541 17.286 18.934 19.864 20.964 22.164
Sklad namenskega premoženja 11.628 12.972 15.503 16.300 16.936 17.611

Pri odobravanju kreditov se soočamo s težavami kreditojemalcev in omejitvami možnih plasmajev. 
Vedno več kreditojemalcev zavaruje kredite s hipotekarnim zavarovanjem, kjer pa je njihovo 
premoženje omejeno. Bančnih garancij je vedno manj, ker so drage. Opazen je večji obseg 
nepovratnih sredstev Evropske unije pri financiranju investicij. Vendar se bo ta trend, v naslednjih 
dveh letih zmanjšal, ker se zaključi finahciranje iz Skladov SAPARD in ISPA.

Kratkoročne finančne naložbe so bile v letu 2000 2.281 mio SIT, kar je 13% delež bilančne vsote.
V letu 2001 so se povečale na 2.525 mio SIT, to je za 11% in delež bilančne vsote je bil enak 13%.
V letu 2002 so se povečale na 3.010 mio SIT, to je za 19% in delež bilančne vsote 14%.
Ocena za leto 2003 je 4.063 mio SIT, povečanje za 35% in delež bilančne vsote 17%, ker bo 
realizirano načrtovano črpanje kredita EIB.
Načrtovan za leto 2004 je padec kratkoročnih finančnih naložb na 3.870 mio SIT, to je za 5% in delež 
v bilančni vsoti 15%.
Načrtovan za leto 2005 je padec kratkoročnih finančnih naložb na 2.950 mio SIT, to je za 24% in 
delež v bilančni vsoti 12%.

Analiza dolgoročnih obveznosti za celotno obdobje pa je naslednja.
V letu 2000 je bila vrednost kredita Svetovne banke 3.244 mio SIT, to je 18% bilančne vsote.
V letu 2001 3.226 mio SIT, to je 16% bilančne vsote.
V letu 2002 2.649 mio SIT, to je 12% bilančne vsote.
Ocena za leto 2003 je 4.256 mio SIT to je 18% bilančne vsote, vključujoč črpanje kredita EIB v višini 
1.700 mio SIT.
Načrtovano za leto 2004 je 4.495 mio SIT, to je 18% bilančne vsote.
Načrtovano za leto 2005 je 4.067 mio SIT, kar je 16% bilančne vsote.

Dolgoročna zadolžitev Sklada je neobhodna za izvajanje načrtovanega obsega dejavnosti, ker prihaja 
do zamikov pri prilivih in odlivih.

poročevalec, it. 83/X 3670 13. oktober 2003



-----7 - - •

^PRgtgO7

fORWOO
ÍMMOT.

38sassaaattasž» -1.045L7TB

TEKOČI PRIHODKI 1.542.7901 1.045.776 1J252.U7Í
928396 1.132.321 1.187.2731 90,4 104,9

ßt>Tll

70 DAVČNI PRIHODKI 01 0 0 0 0 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1342.790 1.045.776 1.252.847 928.996 1.131321 1.187.273 90,4 104,9
(710*711*712*713*714)

71Q UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.478.308 1.005.776 14224M 89639« 1.111321 1.167173 91.Ö 1CK9
71 «a Prihodki od ofereotl 147 UM 1.006.7?« 1.221204 •M.994 1.111321 1,102473 «14

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0 0 0 0 0 0

712  DENARNEKAZN»  . . 24460 20.000 639 15.000 0 0 0.0
71W 04 44TTW kaXTil W 20.00« «34 1J.0M 0 • 0.0

713 PRIHODKI 29 PŘOPAJť PLAGA IN STORITEV 39 832 20.000 30.000 15.000 20.000 20,000 100.0
TIM PrKMdtd ed predeje biafle In etorttev ».PT 30,000 11000 20.QM »;0<x> 100,0

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 0 2 0 0 0 0
- - - - -

72 KAPITALSKI PRIHOOKI 0 0 0 0 0 0

73 PREJETE DONACIJE 0 0 0 0 0 0

74 TRANSFERNI PRtHOOKI 0 0 0 0 0 0

It- SKÜPAJ'IODtfOOKI ; —, &3S&21S LfcSOO.424 2456.089 SS4JSZ '495.466 ■ W» vW

(4Q.41M2.43I - . . , L, Hi r-'řw

40 TEKOČI OOHOOKI 376.435 475X24 430.089 529382 470.466 486459 109,4 103,4
(400401-402«403.404.409) ■■ i

400 1PLAČE IN ORUOIIZOATKI ZAPOSLENIM ~ 98.310 .... ’»SV 119.200 137.904 . 129.101 131960 108,3 ..,”1»
40« Plače h dodatki •2 44» 110027 110.0M 1ZT.040 118,181 12HW 10R3 103,0

4001 fteflTM m latol doRMf   2-aM 2.300 2.4« 2440 iaoo i«n 104,3 i«3,0

4002 Povračila M nadomaetUa 1C24 4.Q10 4. «00 4.2*0 *J30 A4« 101,3 1W.0

40» Sredstva n delovna uepeAnmt i,«oo l«x>  1300 2.567 1*0 IS« 1«U
Drugi ladatfd tepca tonten fl 000 soo 642 MO s«o 10«, 0 100,0

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV^ SOCIALNO VARNOST —n-1<s 19.245 19.140 20.545 20.835 21.463 104,9 18X0
4010 • 314 10550 10304 rijoo 11 >430 11.77T JOM. 103,0

4011 PftepevoH ja Id evolvono uvnrovaaN 4 0M 6450 4430 «045 UM «47« 104,« 101,0

4012 pr topo vok n capeetovanfe ST TS T0 •0 7« 77 107.1 io«
4013 Prispevek te s tar* »vek o veratro 121 IW 120 130 130 134 104,3 W

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STQR1TVE 145.054 174447 166.749 211,728 175.300 . 181.733 1Í5.1 183.7
«< - »MTS 56 400 «0.000 M.000 ®40« «500 103A
4021 Pasete ni metartal tei «toniva •
4022 Enervila, vede, komunálu s storitve in kesnwndwdjo . Z£3 0 450 • 4M • •M • •60 144.1 . i*kl
40p . Prevasnl skrcdkJ tei storitve »77 1 410 1.400 1.474 1400 1*20 2tí 104,1

4*24 kdatkl Ul tkAŽbena potovanj 10.044 14 096 14.000 KAM 14.400 1»Ä0« - ,29tí 104,1

4025 Tekoče vKjrfevaeie IMI 4.900 5173 4. «00 i.’OO J»tí 10A1

442« Najemnine In zakupnine (loaeing) l71” 40.0« 33.00« . 43,0« 34.400 3SM0 - 'HI 104,1
4027 Kajni »n uMkodnln. 0 0 • • « c

ten Davek na UaMang puča • 640 14 OK 12.100 14.147 13.110 134» 10AÍ 103,0

40M Drugi operativni o>n«M*l 31464 32 100 .32.100 344M 13.440 >4434 *tí

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 5 0 o o .0 0

404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 116.904 ’»» 125.000 159.405 145.230 160.313 703.5
Pučke oöreo« ud Kreditov-modrv»rodnmlb^nčalmlne«uc4»m 114444 1»13»S '21.00« 1S»,404 143 J30 1S0111 -URI 143.»

409 REZERVE <3 ( 0 0 ]

41 TEKOČI TRANSFERI 0 0 0 0 0 0

42 (NVEST1CUSK1 OOHOOKI 21.78(1 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 100,0 100,0
(4201

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRfOSTEV 21.78C 25.000 25.000 . 28000 25.000 . 26-000 100,0 100,0
. «I« ______-P—------------------------------------------- -- ----------------.--------------------------- 21JM 26.000 M.000 »o» ÜÄ 29000 1Mi 100,0

43 INVESTICÚŠKÍ TRANSFERI 0 0 0 0 0

n
ui. rřescFek.prjmanjkljaj): ■ ■ • 1.S44.ST! UIMSJS3 S 79T.-TM i 374.41« • . MMMT: srsai.

XWĎĎKOVHAOlOOHOOKlí

a-ní _______________ ___ - —

sr«^■■ .•4b9’>'>
P*W*«« Wl .... '

13. oktober2003 3671 poročevalec, št. 83/X



’ZJXv*

«AHaoki-- ŽSŽw sPRHXOOfc 
fxanCnega

kNAČXTA^.
7^2-00^7'

^^20?5*í
OR20CS

*'«* raOT

•R4«KM

• -.TS. V. • PREJETA VRAČaAaOANIHPnSOJtíTií • -Mť-V-'. Š

PRODAJ*KAPITALSKIH DELEŽEV .. ..»z.a,-..;-.■,ä».-.„<jB* 
(750*751*752)

<D800oh X742L310

IM»»S

750 PREJETA VRAČILA OAZAH POSOJIL 3.557.500 JJÄ310 3 020 000 2.870.400 3.300.000 3.500.000 109,3 lai
7100 Pratica vmůAa danih poaafl. od pasamaznlkov

537.4M *WM *00.004 104.000 •00.000 700.000 00,4 !1£I
7M1 v^Aa poppiB-odlPVP* Widov Ol 0 0 1.040 a ?

512.474 *50.000 «64.000 711050 «00.000 •64.000 •V 12M
754* vTPfai.lpnJ. p^a,, ■ aa pawwp 2.5MM1 1.MM10 1.850.000 1.701 A00 1.800.000 «850.000 11<1 102,1
7104 PrafaCa vračda dandi poaoffl - od drugih ravni država 243.12OÍ P»«» »0.000 244.000 MO.OOO 300.00« «34 100,0

751 PROOAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0 0 0

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE . j$9.3OO! 150.000 150.000 200.000 0 0 o o
7520 SrMtitva kupnin U mkM privaGxnoja lOOJOOj 150.000 150.000 200000 0 4 0,0

:«J44
■ DELEŽEV {MOM41*M2M4Q ' . ■ - • ’ . ; ■ • , . ~

438&S09| <4S0JDOO J.100.0M PA1W.000 -• <4004)00 <700.000
KW»

»ìOTil»

440 DANA POSOJILA C350.905 4^50.000 4.100.000 4.100.000 4.400.000 4.700.000 ior,3 ia»
4440 Dan« poaojua poMmnnMtom »3.0401 «00.004

1.100.000 1,000.000 1.104.004 »0,9 110,«
*402 Dana paaoiUa javnim podHfrm MS. 744' 1.000.040 1,000.040 1.000.000 1.10MM 1,100 000 110,0 100,0
M4* 24M.3MI 1.400.000 1.404.000 1.550.000 1.700.000 1.400.000 »4,3 105,4
*406 Qana poacjUa drugim ravnam orlava SM.ntl 780.000 400.000 «50 000 800 000 700 000 150,0 22SZ

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEÍEV 0 0 0 0 0 0

PORADA SREDSTEV KUPNIN 2 NASLOVA PRIVATIZACIJE
oì 0

0 0 0 0 ...

443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZAVOOIM 0 Q 0 0 0 ■ 0

&... prejet* minus dana posojila >>;■, r-T,- i -320M9h-7U7*g» - ’U»saftoo —«ttratOM -xr.ioooooF -uoouwo
. IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV L. ■ .. . - ' . Tl R-

nv..v,» ... - . raaaaM
I .

—

Ta « 3R£DSTEV MARAČUMI»ť(T.»IV.»Vlt»tt.y ^^VWLl

. zadolževanje hoiiw.-- -- ■v/Wah fef .flWjo^^ögög ťwoaooa ř^SS» ~'mo.oo».»!

OOMAČE ZADOLŽEVANJE

POPLAČILA DOMAČEOA POLPA

XK’ xgroFiHAjiciRÀHje (vt.«ix,x.»-<a)  ̂J :-li«<jHÍ

Sii

Ol VOO.Ott
0 LHA.*»

1222222
-A2ÜS“

3T.Z 
-J!č

Aa222 
■JM”>

z Ana Zevanje V tujím
MM l~*«Kt »»»■>•««..<

10*1
'K'

221» 
JS!

-------- 1

naaw

2

Ä™
maaa

2

ow.ooo

poročevalec, št. 83/X 3672 13. oktober 2003



VI.

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ 
MALEGA GOSPODARSTVA

PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI
2004 IN 2005

73. oktober 2003 3673 poročevalec, št. 83/X



JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ MALEGA 
GOSPODARSTVA

OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 2004 IN 2005

PROGRAM DELA

UVOD

Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva (v nadaljevanju sklad) je javna finančna institucija 
Republike Slovenije, ustanovljena z namenom pospeševanja ustanavljanja in razvoja malih in 
srednje velikih podjetij (v nadaljevanju: MSP).

OSNOVNI PODATKI:
Pravni status: javni finančni sklad in deluje v skladu z Zakonom o javnih skladih.
Odgovornost: je samostojna pravna oseba z upravo in nadzornim svetom, ki mu predseduje ministrica 
za gospodarstvo (v nadzornem svetu sodelujejo še predstavniki ministrstva za gospodarstvo; 
ministrstva za delo, družino in socialne zadeve; ministrstva za finance; ministrstva za kmetijstvo, 
prehrano in gozdarstvo ter predstavniki gospodarstva - predstavnik Obrtne zbornice Slovenije in 
Gospodarske zbornice Slovenije).,
Ustanovitelj in lastnik: Edini ustanovitelj in lastnik je Vlada Republike Slovenije

Doseženi rezultati poslovanja sklada v letu 2002:

Bilančna vsota konec leta 2002: 9.984.356.000,00 SIT

Presežek prihodkov nad odhodki v izidu namenskega premoženja v letu 2002 znaša

292.680.000,00 SIT.

PROGRAMSKA POLITIKA:
Sklad izvaja izključno dolgoročne aktivnosti pospeševanja razvoja malega gospodarstva. Ugodnosti, ki 
jih sklad nudil MSP, se štejejo kot državne pomoči. Državna pomoč za MSP je namenjena 
spodbujanju investicij v MSP. Pomoč se lahko dodeli, če:

ima stimulativni učinek in ni namenjena le zmanjševanju stroškov v podjetju,
pozitivni učinki pomoči prevladujejo nad negativnimi učinki, kijih ima ta na konkurenco.

Investicijski projekt, ki kandidira za državne pomoči sklada, mora izpolnjevati naslednja finančna 
merila:

donosnost;
likvidnost za celotno ekonomsko dobo;
zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem programa.

Sklad prednostno dodeljuje sredstva projektom:
z uvajanjem sodobne tehnologije in inovativnosti,
z uvajanjem tehnologije, kije prijazna okolju,
z višjo stopnjo pokritosti z lastnimi sredstvi,
z večanjem števila zaposlenih,
z večanjem izvoza,
ki jih ustrezno sofinancira ali moralno podpira lokalna skupnost, na območju katere se projekt 
izvaja.

V desetih letih svojega obstoja so aktivnosti sklada, kljub začetnim negativnim rezultatom, pomembno 
vplivale na pozitivne kazalce, tako v malem gospodarstvu, kot v celotnem slovenskem gospodarstva.

poročevalec, št. 83/X 3674 13. oktober 2003



Državne pomoči države, oziroma vlaganja sklada v materialne in nematerialne investicijske projekte 
MSP so omogočile odprtje relativno visokega števila novih delovnih mest in izboljšanje njihove 
konkurenčne sposobnosti zaradi kvalitetnih vlaganj v tehnološke in druge posodobitve v vseh 
gospodarskih panogah, oziroma v zadnjih dveh letih v tistih, ki jih ne prepoveduje Zakon o nadzoru 
državnih pomoči. Podatki sklada o preverjanju učinkov državnih pomoči v zadnjih dveh letih 
potrjujejo napovedi podjetnikov, načrtovanih v predloženih poslovnih načrtih. Rast zaposlenosti in 
poslovni rezultati podjetij, ki izvajajo investiranje s pomočjo ugodnejših sredstev sklada je znatno nad 
povprečjem RS. Skladje v obdobju 1996-2002 z ugodnimi sredstvi podprl skupaj 1.061 projektov, 
razdelil 20330 milijarde SIT ugodnih kreditov, podjetja, ki so prejela kredit, pa so v tem obdobju 
ustvarila 3.288 novih delovnih mest, kar predstavlja v povprečju 4,5 novo ustvarjenih delovnih mest 
na podjetje, kije prejelo ugoden kredit.

1 DOLGOROČNI CILJI IN STRATEŠKE USMERITVE SKLADA

Postavljeni cilji in strateške usmeritve sklada izhajajo iz Državnega razvojnega programa 2001 - 2006 
v okviru I. razvojne prednostne naloge: Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti in sicer 
v Programu 3: Pospeševanje podjetništva in izkoriščanje podjetniških priložnosti, ki ima 
zastavljen cilj v naslednjem obdobju tudi izboljšanje dostopa do virov financiranja, zlasti za 
pospeševanje nastajanja in rasti novih, inovativnih podjetij. Sklad vsebinsko izvaja podprogram 
Spodbujanje nastajanja in razvoja malih podjetij, ki je namenjen zagotavljanju posebnih razvojnih 
spodbud, ugodnih kreditov in garancij zlasti podjetnikom in obrtnikom v okviru mikro in malih 
podjetij ter podjetnikom začetnikom.

ia in se navezuje tudi na vlogoGlavni dolgoročni cilj, ki izhaja iz Državnega razvojnega pi
Sklada, je večja razvojna usmerjenost in hitrejša rast mikro, malih in srednje velikih podjetij v 
Sloveniji ter pospešeno nastajanje novih inovativnih podjetij. Gledano kvantitativno se želi do leta 
2006povečati bruto dodano vrednost na zaposlenega v MSP iz 17.000 EVRO (SLO 2001) na 65.000 
EVRO ( (povprečje MSP v EU 2001). Bruto dodana vrednost bi se naj delno povečala tudi z 
ugodnejšimi finančnimi viri za nastajanje, razvoj in rast mikro, malih in srednje velikih podjetij, kijih 
zagotavlja Sklad. Ena od dolgoročnih usmeritev Sklada ie tudi ta, da Sklad postane močna nacionalna
finančna institucija na področju MSP, ki bo imela določene strokovne in finančne vire za finančno 
podporo in promocijo podjetništva v Sloveniji. Obenem pa mora imeti Sklad zagotovljene konstantne 
in trajne vire za neposredne in posredne rizične naložbe, donacije in vire za podpiranje pilotnih 
projektov in uvajanje novih instrumentov vzpodbujanja podjetništva.
Za dosego cilja so pomembne osnovne usmeritve:

dopolnitev in izboljšanje instrumentov za spodbujanje investicij v malih in srednje velikih 
podjetij v skladu, ki naj zlasti stimulirajo banke in druge zasebne vire za vlaganja v mala in 
srednja podjetja, 
stimuliranje razvoja trga začetnega in tveganega kapitala v Sloveniji, 
konstantno zagotavljanje namenskih sredstev.

2 CILJI SKLADA V LETU 2004 IN 2005

2.1. PROGRAMSKI CILJI V LETU 2004 IN 2005

V okviru podprograma Spodbujanje nastajanja in razvoja malih podjetij je programski cilj sklada v 
letu 2004 stimulirati finančno okolje za financiranje malih in srednje velikih podietiLv Slovenju- Sklad 
bo kot osrednja finančna institucija z usmerjanjem lastnega potenciala zlasti spodbudil banke in ostale 
finančne institucije in pravne osebe k večji odprtosti za financiranje projektov malih in srednje velikih 
podjetij.

Sklad bo z namenom stimuliranja finančnega okolja za vlaganja v mala in srednje velika podjetja v 
letu 2004 in 2005 izvajal naslednje instrumente:
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mio SIT

povečanje števila delovnih mest v 

podjetjih, ki bodo prejela kredit 

izboljšanje tehnološke

opremljenosti in tehničnih pogojev 

poslovanja

1.1. ugodni krediti za inv. 

vlaganja z nižjo obrestno 

mero v sodelovanju s 

poslovnimi bankami, ki 3 

X multiplicirajo vrednost 

kreditnega potenciala

-obstoječa moia in srednje 

velika podjetja z do 125 

zaposlenimi

3 000 

mio SIT

125

zmanjšuje kreditna

krediti -nova podjetja ■

lastno

začetnikov 

idejo, da ustanovijo, 

usposobijo

povečati dolgoročno kreditiranje 

razvojnih investicij v malih in srednje 

velikih podjetjih preko poslovnih bank 

tako, da sklad 

tveganja

2.1. garancije za investicijske 

kredite, ki jih 

najemajo pri 

bankah

podjetja 

poslovnih

-obstoječa mala in srednje 

velika podjetja z do 

zaposlenimi 
-nova podjetja1

1 nova podjetja so podjetja, za katere velja, da so jih ustanovili podjetniki, ki so zaključili šolanje pred manj kot desetimi leti od dneva 

vložitve vloge in so podjetje ustanovili po 1.1.1999

2 3 razpis je pogojen s prilivom iz državnega proračuna iz naslova kupnin

4 strateški projekti Iz naslednjih dejavnosti:

• informacijska tehnologija in informacijske storitve, industrijsko oblikovanje izdelkov in storitev, ki služijo potrebam trga, razvoj 

izdelkov in storitev, Id so nastali na osnovi lastnih raziskav in razvoja ali skupnih raziskav in razvoja z univerzami in inštituti; in z 

dokazili o možnostih

’ « razpis je pogojen s prilivom iz državnega proračuna iz naslova kupnin

2.2. neposredni 

mladim podjetjem 

začetnikom z obrestno mero, 

ki bo na začetku za 0.3% nižja 

od letne ravni inflacijske 

stopnje

motiviranje 

podjetniško 

oziroma 

podjetje, 

pospešiti

konkurenčnih podjetij

nastajanje novih 

vseh

2.3. neposredni krediti pod 

izredno ugodnimi pogoji

-nova podjetja

-obstoječa mala in srednje 

velika podjetja s 

solastniitvom zasebnega 

sklada tveganega kapitala 

-obstoječa mala in srednje 

velika podjetja z do 125 

zaposlenimi, ki izvajajo 
strateSke projekte* 4

v 

panogah, vendar s poudarkom na 

visoko-tehnološloh in inovativnih 

podjetjih z visoko dodano 

vrednostjo, 

zagotoviti hitrejšo rast novih 

podjetij 

s posebnimi spodbudami 

spodbuditi privatne sklade 

tveganega kapitala, da se bodo 

hitreje in v večjem obsegu odločali 

za investiranje razvojnih projektov 

nastajajočih in novih podjetij, 

zagotoviti zelo ugodna finančna 

sredstva za obstoječa podjetja, ki 

so se odločila za izvedbo strateških 

projektov z visoko dodano 

vrednostjo

100 
mio SIT’

120 
mio SIT4

Rizične oblike finančnih instrumentov sklad izvaja sam neposredno, sam izvaja zavarovanja v stvarni 
obliki in sam prevzema rizike.
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V okviru funkcionalno-programske klasifikacije bo sklad prejemal finančne vire iz: 
programa 14 Gospodarstvo 
podprograma 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti: 

14022103 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Pričakovani učinki državnih pomoči, ki jih bo sklad razdelil v obliki nerizičnih in rizičnih finančnih 
instrumentov v letu 2004 in 2005, so:

najmanj za en odstotek povečan dobiček na zaposlenega po investiciji v obstoječih podjetjih, 
ki so prejela državno pomoč sklada,
najmanj eno novo delovno mesto po končani investicij v obstoječih podjetjih, ki so prejela 
državno pomoč sklada, 
samozaposlitev, ali zaposlitev najmanj enega delavca v novih podjetjih, 
pozitivno poslovanje po zaključeni investiciji v novih podjetjih.

2.2. OSTALI IZVEDBENI CILJI V LETU 2004 IN 2005

Ob realizaciji programskih ciljev si je sklad v letu 2004 in 2005 zastavil med pomembnejšimi 
izvedbenimi cilji tudi: 
pridobitev certifikata kakovosti za finančne institucije;
podpis pogodbe z Evropskim investicijskim skladom za pridobitev pogarancij;
uspešno koriščenje sredstev v okviru evropskih strukturnih skladih - ERDF-a namensko za 
zagotavljanje ugodnejših finančnih virov za investicijska vlaganja malih in srednje velikih podjetij.

3 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA DELOVNO PODROČJE

Pripravo planskih dokumentov izvaja Sklad na osnovi naslednjih pravnih podlag: 
Zakon o javnih skladih (Ur.l. RS št. 22/2000) kot temeljni pravni akt 
Zakon o razvoju malega gospodarstva (Ur.l. RS št. 18/1991) del, ki ni razveljavljen

- Akt o ustanovitvi JSMG in njegove spremembe in dopolnitve (Url RS št. 96/2000 in 
108/2000) 
Zakon o nadzoru državnih pomoči (Ur.l. RS št. 1/2000)
Uredba o vsebini in postopku posredovanja podatkov za predhodni in naknadni nadzor nad 
državnimi pomočmi (Ur.l. RS št. 38/2003)
Uredba o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih 
ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Ur.l. RS št. 59/2000)
Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij in spremembe in dopolnitve (Ur.l. RS št. 45/1995 in 34/1996)
Uredba o merilih, pogojih in postopkih za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja in 
ustanavljanja enot malega gospodarstva (Ur.1. RS št. 62/1995 in 37/1997)
Predpisi Banke Slovenije za obvladovanje kreditnih tveganj, izdani na podlagi 74. člena 
zakona o bančništvu (Ur.l. RS št. 7/1999).

4 KAZALCI USPEŠNOSTI PRI MERJENJU URESNIČEVANJA 

PROGRAMSKIH CILJEV SKLADA

Sklad spremlja uresničevanje učinkov državnih pomoči z naslednjimi kazalci: 
število podjetij, ki so prejela državno pómoč sklada, 
skupna višina investicijskih vlaganj za izboljšanje tehnološke ravni in delovnih pogojev 
podjetij, ki so prejela državno pomoč sklada,
skupna višina lastnih virov, ki so jih podjetniki vložili v investicijske projekte, ki so bili 
podprti s strani sklada, 
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skupna višina virov, ki so jih poslovne banke vložile v investicijske projekte, ki so bili podprti 
s strani sklada,
število novo ustvarjenih delovnih mest v podjetjih, ki so prejela državno pomoč sklada, 
% povečanja dobička na zaposlenega v podjetij, ki so prejela državno pomoč sklada.

5 IZHODIŠČA ZA PROGRAM DELA SKLADA

Pri oblikovanju programa dela sklada za leto 2004 je sklad upošteval naslednja izhodišča:
Eden izmed osnovnih problemov razvoja mikro in malih podjetij v Sloveniji je pomanjkanje 
ugodnih finančnih virov za razvojna vlaganja tako v fazi nastajanja kot tudi v fazi razvoja in 
rasti podjetja in nerazvit trg kapitala, zlasti lastniškega kapitala za rizične naložbe v produkte in 
storitve z visoko dodano vrednostjo. Predvsem mala podjetja in znotraj njih skupina mikro 
podjetij predstavlja segment gospodarstva, ki je najbolj ranljiv v fazi priključevanja EU in 
potrebuje dodatno podporo in pomoč v primerjavi z ostalimi podjetji. Večina finančnih institucij 
v Sloveniji še ni prilagojena potrebam predvsem novo nastajajočih podjetij, ki potrebujejo 
semenski kapital ali pa začetni kapital za zagotavljanje hitre rasti.
Potrebe podjetniškega okolja kažejo na povpraševanje po rizičnih virih financiranja (garancije, 
ugodni krediti za začetnike, tvegani kapital za ustanovitev, zagon in rast podjetij).
Ugotavljamo, da Slovenija potrebuje osrednjo nacionalno finančno institucijo in da je finančna 
podpora del sistema, ki se mora povezovati z ostalimi oblikami podpore razvoju podjetništva, 
zlasti davčne spodbude in učinkovito odpravljanje raznih upravnih omejitev. Druge oblike 
»mehke« podpore, dobre informacije, programi usposabljanja in zlasti kakovostno svetovanje je 
boljša oblika pomoči ali vsaj nujna vzporedna dejavnost pri pospeševanju podjetništva, ki daje 
dodatno vrednost finančni podpori.
Potrebno je povezovati javne vire financiranja s privatnimi viri financiranja in dosegati 
sinergijske učinke. V današnjem konkurenčnem okolju so ugodnejša finančna sredstva bistven 
dejavnik konkurenčnosti podjetja, vendar le v primeru, če ima podjetje tudi primerne druge 
notranje dejavnike rasti in če ima njegov projekt ugodne zunanje predpostavke, zlasti trg.
Evropska komisija v "Green paper-Entrepreneurship in Europe, 2003" ugotavlja, da okoli 20% 
malih podjetij v državah EU še vedno navaja težave pri pridobivanju dolgoročnih finančnih 
sredstev. Zato so usmeritve EU pri zagotavljanju finančne podpore za razvoj podjetništva 
predvsem razvoj rizičnega trga kapitala kot najboljša alternativa bančnemu sistemu. Evropska 
komisija predlaga, da bi javne finančne institucije v državah EU delovale kot katalizatoji za 
privatne investitorje, da bi povečale ponudbo garancij za MSP in razvile različne instrumente 
podpore od mikro-posojil do tveganega kapitala (poudarek je na zagotavljanju semenskega 
kapitala). Te usmeritve v svojih strateških ciljih upošteva tudi Sklad, zato je Program dela 2004- 
2005 usmerjen k večanju ponudbe rizičnih finančnih instrumentov in k iskanju dodatnih virov za 
izvajanje dodatnih aktivnosti Sklada, ki bodo zagotavljali večjo fleksibilnost in učinkovitost.

6 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH ZA OBDOBJE

I. - IX. 2003 V

V treh letih, odkar deluje Sklad kot javni finančni sklad, dosega pri poslovanju z namenskim 
premoženjem ugodne pozitivne rezultate. Po bilanci za leto 2002 je ustvarjeno 292.680.147,70 SIT 
pozitivnega rezultata za povečanje namenskega premoženja ob sočasnem pokrivanju celotnih stroškov 
za delo.

V okviru programa dela pa je sklad v prvih devetih mesecih 2003 dosegel naslednje rezultate: 1

1. Realiziran »Javni razpis za ugodnejša posojila malim in srednje velikim podjetjem v letu 
2003.« (Ur.l.RS št. 31 z dne 28.03.2003)
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Prispelih vlog za prvo in drugo obravnavo (vloge prispele do 05.06.2003) je bilo 120. Izmed teh je bilo 
popolnih in ustreznih 100 vlog, z zaprošenim zneskom 2,633.127.716 SIT. Predračunska vrednost 
investicij, za katere bodo krediti najeti, znaša 5,824.232.222 SIT. Po zaključku investicij, za katere 
želijo najeti kredit, načrtujejo zaposlitev 411 novih delavcev (pred investicijo 1349, po investiciji 
1760). V dveh odpiranjih je bilo odobrenih 72 vlog v znesku 1.837.584.826 SIT. Predračunska 
vrednost investicij pri odobrenih vlogah je 4.341.999.010 SIT , po zaključku investicij pa načrtujejo 
350 novih zaposlitev (pred investicijo 1178 zaposlenih, po investiciji 1528 zaposlenih).

ODOBRENE VLOGE PO DEJAVNOSTIH:
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ODOBRENE VLOGE PO BANKAH:

ODOBRENI ZNESEK KREDITOV (SIT)

2. Realiziran »Javni razpis za odobravanje dolgoročnih investicijskih kreditov za mlade 
podjetnike v letu 2003.« (Ur.l.RS št.31 z dne 28.03.2003)
Prispelih vlog za prve tri obravnave (vloge prispele do 05.07.2003) je bilo 22. Izmed teh je popolnih 
in ustreznih 12 vlog, z zaprošenim zneskom 96.932.794 SIT. Predračunska vrednost investicij, za 
katere bodo najeli kredit, znaša 193.578.335 SIT. Po zaključku investicij, za katere želijo najeti kredit, 
načrtujejo zaposlitev 33 novih delavcev (pred investicijo 29 delavcev, po investiciji 62 delavcev). 
Zaključeno je prvo odpiranje, v katerem so bile odobrene 4 vloge v skupnem znesku 50.000.000 SIT, 
predračunska vrednost investicij pa znaša 100.000.000 SIT. Po zaključku investicij načrtujejo 16 
novih zaposlitev (pred investicijo 6 zaposlenih, po investiciji 22 zaposlenih.

3. Realiziran »Javni razpis za ugodnejše kredite malim in srednje velikim podjetjem v 
sodelovanju z RRA-RPC Posavje v letu 2003« (Ur.l.RS št.33 z dne 04.04.2003)
Prispelih vlog do 10.06.2003 je bilo 5 z zaprošenim zneskom 107.863.025 SIT. Vse so bile popolne in 
ustrezne. Predračunska vrednost investicij, za katere bodo najeli kredit, znaša 237.726.050 SIT. Po 
zaključku investicij načrtujejo 13 novih zaposlitev (pred investicijo 130 zaposlenih, po investiciji 143 
zaposlenih). Vse vloge so bile odobrene.

4. Realiziran »Javni razpis za ugodnejše kredite malim in srednje velikim podjetjem v 
sodelovanju z RJS Lendava v letu 2003« (Ur.l.RS št.33 z dne 04.04.2003)
Do 10.06.2003 sta prispeli 2 vlogi z zaprošenim zneskom 23.100.000 SIT. Obe sta bili popolni in 
ustrezni. Predračunska vrednost investicij, za kateri bodo najeli kredit, znaša 50.700.000 SIT. Po 
zaključku investicij načrtujejo 12 novih zaposlitev (pred investicijo 22 zaposlenih, po investiciji 34 
zaposlenih). Obe vlogi sta bili odobreni.
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POJASNILA K FINANČNIM NAČRTOM ZA LETI 2004 IN 2005
•

Planirani odhodki sklada za leti 2004 in 2005 so pripravljeni v skladu s temeljnimi ekonomskimi 
izhodišči za načrtovanje proračunske porabe. Pri načrtovanju odhodkov za leto 2004 je kot osnova 
uporabljena ocena realizacije za leto 2003 in predvidena povprečna rast odhodkov 3,3%, pri tem pa so 
upoštevane izjeme glede na doseganje dolgoročnih ciljev in strateških usmeritev sklada.

Pri načrtovanju odhodkov za leto 2005 je kot osnova uporabljen spremenjen finančni načrt sklada za 
leto 2004 in predvidena povprečna rast cen v letu 2004 - 4,2%.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1. PRIHODKI

Sklad v letih 2004 in 2005 planira prihodke iz naslova obresti, ki jih bo dosegel z naložbami 
dolgoročnih namenskih depozitov pri bankah, z dajanjem neposrednimi kreditov podjetnikom in z 
naložbami prostega namenskega premoženja. Dolgoročni namenski depoziti po razpisih za leti 2004 
in 2005 se bodo obrestovali po nekoliko nižji obrestni meri (4,6%), ker bo sklad za ugodnejše kredite 
podjetnikom prispeval en del sredstev, banke pa dva dela (1:2), medtem ko je bilo prejšnja leta to 
razmerje 1:1. Sklad bo izpad tega dela prihodkov iz naslova obresti poskušal nadomestiti z naložbami 
prostega namenskega premoženja v donosnejše naložbe.

Sklad planira še prihodke od prodaje blaga in storitev - provizije, ki jih bo realiziral z izvajanjem 
aktivnosti izdajanja garancij.

Med kapitalskimi prihodki so v letu 2005 planirana sredstva od prodaje starega osebnega avtomobila.

2. ODHODKI

Med odhodki za plače so za leti 2004 in 2005 planirani stroški plač za 13 zaposlenih (v januarju 2004 
se planira nova zaposlitev). Plače so izračunane v skladu z Dogovorom o višini in načinu uskladitve 
osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005 (Ur.l.RS73/03), vključene pa so 
tudi premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence. Povračila in 
nadomestila vključujejo povračilo stroškov za prehrano in prevoz zaposlenim za polni delovni čas za 
vse zaposlene.

Izdatki za blago in storitve so planirani na podlagi realizacije preteklih let ob upoštevanju porasta 
stroškov. Zaradi usmeritve sklada za večjo prepoznavnost sklada, povezovanja s tujimi finančnimi 
institucijami, pridobitvi certifikata kakovosti in večjem obsegu izobraževanja zaradi izvajanja novih 
instrumentov, pa se posamezni stroški povečujejo nad splošnim porastom stroškov. Planirani stroški 
za pisarniški in splošni material in storitve imajo višji indeks, ker so v večjem obsegu planirani stroški 
za založniške in tiskarske storitve in stroški računalniških storitev. V večjem obsegu so planirani tudi 
izdatki za službena potovanja in stroški za udeležbo na konferencah, seminaijih in simpozijih. Med 
drugimi operativnimi odhodki so planirani tudi odhodki za pridobivanje certifikata kakovosti (v letu 
2004 1 milijon, v letu 2005 pa 300 tisoč tolatjev) in stroški za borzne storitve.

Med tekočimi transferi sklad v letih 2004 in 2005 planira izplačilo subvencije podjetju, odobrene v 
letu 2001.

Za leto 2004 sklad planira 11 milijonov tolarjev investicijskih odhodkov in sicer zamenjavo talnih 
oblog v vrednosti 5 milijonov tolarjev (kar ni bilo realizirano v letu 2003), nakup klimatskih naprav v 
vrednosti 3 milijone tolarjev, nakup pohištva (300 tisoč tolarjev), nakup računalnikov in računalniške 
opreme (2,380 tisoč tolarjev) in drugih osnovnih sredstev (320 tisoč tolarjev).
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V letu 2005 sklad planira 12 milijonov investicijskih odhodkov in sicer nakup novega avtomobila (in 
hkrati prodajo starega), razvoj računalniških aplikacij, nakup računalniške opreme ter nakup ostalih 
osnovnih sredstev.

3. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

Za obe leti sklad planira presežek prihodkov nad odhodki. Planirani prihodki iz naslova obresti 
zadostujejo tako za pokrivanje odhodkov, ki nastajajo v zvezi z namenskim premoženjem, kot za 
pokrivanje vseh odhodkov za sredstva za delo. V letu 2004 tako načrtujemo presežek v višini 80334 
tisoč tolaijev, v letu 2005 pa 118.716 tisoč tolaijev.

•

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Sklad za leto 2004 planira 877.818 tisoč tolaijev vračil iz naslova dolgoročno danih depozitov, 
neposrednih kreditov in stanovanjskih posojil. V letu 2005 pa bo teh prilivov 1,140.855 tisoč tolaijev.

V skladu s poslovnim načrtom bo sklad za realizacijo posrednih in neposrednih, kreditov v letu 2004 
namenil 1 milijardo tolaijev, v letu 2005 pa 1,24 milijarde tolaijev.

Razlika med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili je v obeh letih negativna. Sklad bo 
razliko pokril:

iz prostih namenskih sredstev in ,
s presežkom prihodkov nad odhodki z upravljanjem z namenskim premoženjem.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Sklad v letih 2004 in 2005 ne planira nobenega zadolževanja.
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JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
REGIONALNI RAZVOJ IN OHRANJANJE 

POSELJENOSTI SLOVENSKEGA PODEŽELJA

PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2004 IN 2005
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JAVNI SKLAD RS ZA REGIONALNI RAZVOJ IN OHRANJANJE 
POSELJENOSTI SLOVENSKEGA PODEŽELJA

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2004 IN 2005

1. UVOD

Vlogo Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega 
podeželja (v nadaljevanju: javni sklad) kot enega od nosilcev regionalne razvojne politike opredeljuje 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. list 83/03). Javni sklad deluje kot javni 
finančni sklad, ki je namenjen za trajnejše doseganje javnih ciljev na področju regionalne politike. 
Ustanoviteljica javnega sklada v imenu države je Vlada Republike Slovenije. Za področje delovanja 
javnega sklada je pristojna Služba Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni 
razvoj.

Javni sklad povečuje namensko premoženje iz sredstev na osnovi 7. člena zakona o uporabi sredstev 
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij v višini 
11,5% od prispelih kupnin za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja in 
2,5% za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti. Poleg navedenih pridobiva 
javni skladi sredstva tudi iz sredstev proračuna Republike Slovenije in sredstva iz zadolžitve pri 
mednarodnih finančnih institucijah, ki se usmerjajo v regionalne razvojne programe. Prilivi javnega 
sklada iz naslova vračil dodeljenih spodbud v preteklih letih, so sestavni del finančnih spodbud, kijih 
javni sklad namenja pospeševanju skladnega regionalnega razvoja.

Podlage za izdelavo in sprejetje poslovnega načrta so: Zakon o javnih skladih (Ur. list RS, št 96/00), 
Ustanovitveni akt Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti 
slovenskega podeželja (Sklep Vlade Republike Slovenije št408-00/98-23 z dne 4.9.2000) in Zakon o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. list 83/03).

2. DOLGOROČNI CILJI IN STRATEŠKE USMERITVE JAVNEGA SKLADA

Javni sklad pri načrtovanju svojega dela upošteva Državni razvojni program 2001 - 2006, v delih, ki 
opredeljujejo naslednji razvojni prednostni nalogi:

krepitev skladnega regionalnega razvoja,
- prestrukturiranje kmetijstva in razvoj podeželja

in se vključuje v izvajanje posameznih programov, v skladu z usmeritvami Službe Vlade 
Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj in Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.

jDržavni razvojni program 2001 - 2006 za uresničevanje ciljev krepitve skladnega regionalnega 
l-azvoja opredeljuje naslednje programe:
integrirani program razvoja mest in podeželja,

- razvoj kulture in ohranjanje naravne in kulturne dediščine kot dejavnik razvojnega 
zaposlovanja na regionalni ravni,
program razvoja regionalne infrastrukture,

- spodbujanje gospodarskega razvbja narodnostnih manjšin in etničnih skupnosti.

Za uresničevanje ciljev prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja pa državni razvojni program 
opredeljuje naslednje programe:

- prestrukturiranje kmetijstva,
prestrukturiranje živilsko-predelovalne industrije,
razvoj podeželja,
razvoj gozdarstva,

- razvoj ribištva,
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znanje.

Javni sklad pri svojem načrtovanju izhaja iz Strategije regionalnega razvoja Slovenije, ki jo je Vlada 
Republike Slovenije sprejela na 38. seji, dne 26.7.2002. Strategija regionalnega razvoja Slovenije je v 
zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja opredeljena kot dolgoročni strateški dokument 
države, ki v skladu s Strategijo gospodarskega razvoja Slovenije in Prostorskim planom Slovenije 
opredeljuje cilje regionalnega razvoja ter določa instrumente in politiko za doseganje teh ciljev.

Vizija regionalnega razvoja v Sloveniji so uravnoteženi gospodarski, socialni, zdravstveni, kulturni, 
prostorski in okoljski vidiki razvoja v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko življenjsko 
raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije. Vizija stremi k 
trajnostnemu razvoju v najširšem pomenu, ki optimalno izrablja vse potenciale v regiji, pri tem pa ne 
zmanjšuje virov in možnosti razvoja prihodnjih generacij.

Dolgoročni cilj Strategije regionalnega razvoja Slovenije je doseganje visokega življenjskega 
standarda in kvalitete življenja ter boljšega zdravja prebivalcev vseh slovenskih regij s pospeševanjem 
razvoja okolju prijaznega gospodarstva. Z oblikovanjem vseslovenskega gospodarskega razvojnega 
pola z gospodarsko krepitvijo in dobro prometno povezavo regionalnih središč drugega reda ter z 
dvigom kategorije najpomembnejših slovenskih središč ter s prilagoditvijo in križanjem glavnih 
evropskih prometnih smeri. S tem bodo mesta kot najpomembnejši generatoci razvoja dobila novo 
vlogo v evropskem in nacionalnem okviru.

Tako zastavljene cilje bo mogoče doseči s:
konkurenčnim gospodarstvom,
izboljšanjem človeškega kapitala v slovenskih regijah, 
izboljšanjem infrastrukture, 
ustrezno institucionalno organiziranostjo.

Cliji Strategije regionalnega razvoja Slovenije do leta 2006 so:
zaustaviti povečanje razlik v gospodarski razvitosti in pri življenjskih možnostih med 
regijami,
trajnostni razvoj vseh slovenskih regij in preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi 
razvojnimi problemi,
ohranjanje minimalne poseljenosti na celotnem ozemlju Rtpublike Slovenije, 
izboljšanje relativnega položaja slovenskih regij, merjeno v BDP po kupni moči na prebivalca, 
v primerjavi z obmejnimi regijami v Avstriji in Italiji, 
zmanjšati razlike v zdravju med regijami kot posledico slabših razvojnih možnosti.

Prednostna območja regionalne politike so:
regije z najnižjo stopnjo razvitosti,
območja s posebnimi razvojnimi problemi,
obmejna območja,
območja na katerih živita madžarska in italijanska narodna skupnost ter romska etnična 
skupnost. ,

Prednostni nameni dodeljevanja regionalnih razvojnih spodbud so:
pomoč regionalnim razvojnim agencijam pri njihovem usposabljanju,
pomoč regijam pri pripravi in usklajevanju regionalnih razvojnih programov, 
sofinanciranje priprave projektne dokumentacije za projekte iz izvedbenih delov regionalnih 
razvojnih programov,

-, sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov.

Javni sklad se bo, v skladu s Strategijo regionalnega razvoja Slovenije, še naprej razvijal kot 
specializirana finančna organizacija. S finančnimi instrumenti svoje naložbene politike bo sprenuljal 
regionalno politiko Vlade Republike Slovenije.

poročevalec, št. 83/X 3688 13. oktober2003



3. CILJI JAVNEGA SKLADA ZA LETI 2004 IN 2005

Javni sklad bo dodeljeval spodbude v obliki:
subvencij,

- ugodnih posojil,
- poroštev in
- kapitalskih vložkov.

Spodbude bodo prednostno namenjene projektom, ki se bodo izvajali v statističnih regijah, ki ustrezajo 
kriterijem iz 19. člena zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Prav tako se bodo 
spodbude prednostno namenjene tudi projektom, ki se izvajajo na območjih s posebnimi razvojnimi 
problemi po 22. členu zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Spodbude se bodo v letih 
2004 in 2005 dodelile za:

sofinanciranje začetnih investicijskih projektov podjetniškega značaja,
sofinanciranje projektov lokalne in regionalne infrastrukture,
sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov, 
sofinanciranje projektov v kmetijstvo, 
projektno financiranje.

Merila za določitev upravičencev do spodbud, merila za določitev namenske rabe spodbud, način in 
postopek dodeljevanja spodbud ter vsebino pravic in obveznosti javnega sklada in upravičencev do 
spodbud opredeljujejo splošni pogoji poslovanja javnega sklada (Ur. list RS, št.45/02,58/03 in 85/03).

Javni sklad spremlja pripravo zakonskih podlag za vzpostavitev sistem projektnega financiranja in se 
bo v letu 2004 vključil v realizacijo nove storitve projektnega financiranja.

Pri svojem delu se javni sklad povezuje z Agencijo Republike Slovenije za regionalni razvoj in 
Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

4. NAČRT POSLOVNE DEJAVNOSTI

4.1. Viri sredstev za izvajanje spodbud javnega sklada

Javni sklad razen kupnine nima drugih sistemskih virov sredstev. Glede na to, daje proces lastninjenja 
zaključen, ni več pričakovati večjih sredstev iz tega naslova. Sredstva, ki bodo v letu 2004 namenjena 
za dodeljevanje spodbud se bodo oblikovala pretežno iz naslova:

vračil posojil, ki jih je javni sklad dodelil v preteklih letih,
sredstev za povečanje namenskega premoženja javnega sklada prejetih s strani proračuna 
Republike Slovenije,
pridobljenih zunanjih finančnih virov.

Javni sklad za leto 2004 predvideva črpanje sredstev iz okvirne pogodbe za zadolžitev pri Evropski 
investicijski banki v višini 2.000,0 mio SIT. Sredstva iz tega vira bodo namenjena sofinanciranju 
ključnih projektov iz regionalnih razvojnih programov.

Javni sklad lahko posreduje tudi sredstva ministrstev ter izvaja razpise ministrstev na podlagi pogodb.
V letu 2004 javni sklad načrtuje sodelovanje s Službo Vlade Republike Slovenije za strukturno 
politiko in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V letu 2005 se bodo sredstva za dodeljevanje spodbud oblikovala na enak način kot v letu 2004, to je 
pretežno iz naslova vračil posojil, ki jih je javni sklad dodelil v preteklih letih, sredstev namenjenih za 
povečanje namenskega premoženja javnega sklada s strani proračuna Republike Slovenije in iz 
pridobljenih zunanjih finančnih virov.

4.2. Naložbe javnega sklada v obliki spodbud
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V letu 2004 bo javni sklad iz pridobljenih virov izvedel spodbude v skupni višini 6.660,0 mio SIT za 
sledeče namene:

Sofinanciranje začetnih investicijskih projektov podjetniškega značaja na območjih s 
posebnimi razvojnimi problemi na prednostnih območjih dodeljevanja spodbud pomembnih 
za skladni regionalni razvoj in za spodbujanja gospodarske osnove avtohtonih narodnih 
skupnosti, v višini 1.400,0 mio SIT. Javni sklad bo nadaljeval z izvajanjem kreditne sheme 
PHARE 9701.01, ki sofinancira začetne investicijske projekte v malih podjetjih gospodarskih 
subjektih v štirih izbranih občinah: Brežice, Lendava, Nova Gorica in Zagorje. V letu 2004 
bodo odobrena sredstva v višini vrnjenih odplačil posojil, ki so ocenjena na 60,0 mio SIT.

Sofinanciranje projektov lokalne in regionalne infrastrukture in izvedbenih delov regionalnih 
razvojnih programov v skupni višini 3.300,0 mio SIT.

Sofinanciranje projektov prestrukturiranja kmetijstva in živilsko predelovalne industrije z 
namenom prilagoditve pogojem poslovanja Evropske unije. Spodbude za sofinanciranja 
investicij za te namene bodo oblikovane v višini 1.500,0 SIT.

Javni sklad bo tudi v letu 2004 sodeloval pri realizaciji ukrepov na področju spodbujanja regionalnega 
razvoja po usmeritvah Vlade Republike Slovenije v predvidenem obsegu 400,0 mio SIT.

V letu 2005 se nameni spodbud javnega sklada, ki bodo skupaj znašale 5.270,0 mio SIT, ne bodo 
bistveno razlikovali od namenov v letu 2004.

Javni sklad bo spremljal izvajanje investicij, za katera je odobril sredstva, na osnovi noveliranega 
Pravilnika o spremljavi projektov v fazi izgradnje in o spremljavi učinkov investicijskih projektov, ki 
je bil v osnovi sprejet v letu 1997. Investitoci so javnemu skladu obvezani zagotavljati določene 
podatke, ki jih javni sklad preveija z redno in izredno kontrolo.

5. POJASNILA K FINANČNEM NAČRTU JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN OHRANJANJE POSELJENOSTI 
SLOVENSKEGA PODEŽELJA ZA LETI 2004 IN 2005

5.1. Izkaz prihodkov in odhodkov

Prihodki javnega sklada:

Prihodki javnega sklada v letu 2004 so načrtovani v skupni višini 572.476.000 SIT. Prihodki so 
sestavljeni iz:

- prihodkov iz obresti v višini 548.716.000 SIT, ki jih bo sklad prejel iz naslova dolgoročnih 
posojil in nakupljenih vrednostnih papirjev, za odobrena posojila v skladu z razpisi v 
preteklih letih in iz uporabe prostih sredstev, 
prihodkov od zaračunanih provizij za izdana jamstva in stroškov sklepanja pogodb za 
odobrena posojila, v skladu s posojilnimi pogodbami in od drugih lastnih prihodkov javnega 
skada v višini 23.010.000 SIT, 
prihodkov od prodaje osnovnih sredstev v višini 750.000 SIT.

Prihodki javnega sklada v letu 2005 so načrtovani v skupni višini 525.480.000 SIT. Prihodki so 
sestavljeni iz prihodkov iz obresti v višini 499.480.000 SIT, prihodkov od zaračunanih provizij za 
izdana jamstva in stroškov sklepanja pogodb za odobrena posojila, v skladu s posojilnimi pogodbami 
in od drugih lastnih prihodkov javnega sklada v višini 25.000.000 SIT in prihodkov od prodaje 
osnovnih sredstev v višini 1.000.000 SIT.

Odhodki javnega sklada:
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Odhodki javnega sklada so v letu 2004 predvideni v skupni višini 934.244.000 SIT.
Odhodki vsebujejo odhodke, ki nastajajo z upravljanjem namenskega premoženja in odhodke, ki 
predstavljajo sredstva za delo javnega sklada. Odhodki so sestavljeni iz:

tekočih odhodkov in tekočih transferov za plače in druge izdatke zaposlenim, za blago in 
storitve, za plačila obresti v tujino ter za oblikovanje rezervacij za kreditna tveganja v 
odvisnosti od ocenjene bonitete terjatev iz naslova danih posojil in garancij v skupni višini 
522244.000 SIT, 
investicijskih odhodkov v višini 12.000.000 SIT za nakup osnovnih sredstev, 
investicijskih transferov za dodeljena nepovratna sredstva (subvencije) iz sredstev javnega 
sklada v skladu z načrtom dodeljenih spodbud javnega sklada v višini 400.000.000 SIT.

Odhodki javnega sklada so v letu 2005 predvideni v skupni višini 925.362.000 SIT. Odhodki so 
sestavljeni iz tekočih odhodkov in tekočih transferov v višini 510.862.000 SIT, investicijskih 
odhodkov v višini 14.500.000 SIT in odhodkov za investicijske transfere v višini 400.000.000 SIT.

Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2004 znaša 361.768.000 SIT. Presežek odhodkov nad prihodki 
v letu 2005 znaša 399.882.000 SIT.

5.2.Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

V izkazu računa finančnih terjatev in naložb je izkazana dejavnost sklada iz naslova danih posojil in 
povečanja kapitalskih deležev v skladu s splošnimi pogoji poslovanja javnega sklada.

Prejeta vračila danih posojil so v letu 2004 predvidena v višini 2.339.089.000 SIT iz naslova vračil 
danih posojil na osnovi razpisov javnega sklada v preteklih letih.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev iz sredstev javnega sklada so v letu 2005 predvidena v 
skupni višini 6.365.815.000 SÍT.

Prejeta vračila danih posojil so v letu 2005 predvidena v višini 2.800.288.000 SIT iz naslova vračil 
danih posojil na osnovi razpisov javnega sklada v preteklih letih.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev iz sredstev javnega sklada so v letu 2005 predvidena v 
skupni višini 4.952.000.000 SET.

SJ.Izkaz računa financiranja

Javni sklad za leti 2004 in 2005 načrtuje zadolžitev pri Investicijski banki Evrope v višini 
2.000.000.000 SIT letno. Prihodki iz naslova najetega kredita v tujini so namenjeni za sofinanciranje 
izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov.

V letu 2005 zapade v odplačilo posojilo, ki ga je javni sklad najel pri Razvojni banki Sveta Evrope za 
sofinanciranje popotresne obnove v Posočju. Obveznosti iz tega naslova znašajo 135.322.000 SIT.

Zmanjšanje sredstev na računih v letu 2004 znaša 2.388.494.000 SIT. Zmanjšanje sredstev na računih 
v letu 2005 znaša 686.916.000 SIT in pomeni uporabo prostih sredstev javnega sklada.

Poslovanje javnega sklada v skladu z določili Zakona o javnih skladih letno pregleda pooblaščeni 
revizor. V vseh opravljenih dosedanjih revizijskih pregledih je bilo ugotovljeno, da računovodski 
izkazi javnega sklada izkazujejo resnično in pošteno sliko finančnega stanja javnega sklada in so v 
skladu z zakonom o računovodstvu. Prav tako od leta 2003 dalje poslovanje javnega sklada redno 
pregleduje interna revizija, ki se izvaja z angažiranjem zunanjega revizorja.
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vin.

STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, 
JAVNI SKLAD

PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2004 IN 2005
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Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada je 26.9.2003 sprejel 
(SPREMENJEN) FINANČNI NAČRT STANOVANJSKEGA SKLADA 

REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNEGA SKLADA ZA LETO 2004 IN 
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2005

L UVOD

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je bil ustanovljen s stanovanjski zakonom (Uradni list RS 
18/91-1, 19/91-1 - popr., 9/94 - odločba US, 21/94, 23/96, 24/96 - odločba US, 44/96 - odločba US, 
1/00 in 1/00 - odločba US) za financiranje nacionalnega stanovanjskega programa oziroma 
spodbujanje stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš.

Dolgoročne cilje delovanja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada opredeljuje 
predvsem nacionalni stanovanjski program (Ur.l. RS 43/2000).

Na podlagi 57. člena zakona o javnih skladih (Ur.l. RS 22/00) je Vlada Republike Slovenije na 18. 
seji dne 28.9.2000 sprejela Akt o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega 
sklada (Uradni list RS 96/2000), na podlagi katerega je Stanovanjski sklad Republike Slovenije 
nadaljeval z delom kot javni finančni in nepremičninski sklad v skladu z zakonom o javnih skladih in 
aktom o ustanovitvi.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljevanju SSRS) je osrednja državna 
institucija za financiranje stanovanjske oskrbe, ki financira nacionalni stanovanjski program oziroma 
spodbuja stanovanjsko gradnjo, prenovo in vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš.

Dejavnost opravlja tako, da predvsem:

daje dolgoročna posojila z ugodno obrestno mero fizičnim in pravnim osebam za pridobivanje 
neprofitnih najemnih, socialnih in lastnih stanovanj in stanovanjskih hiš z nakupom, gradnjo 
in prenovo,
investira v gradnjo stanovanj in stavbna zemljišča,
posluje z nepremičninami,
skrbi za premiranje v okviru nacionalne stanovanjske varčevalne sheme v skladu z zakonom o 
nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (Uradni list RS 86/2000),
opravlja druge zakonske naloge in naloge za izvajanje nacionalnega stanovanjskega 
programa.

SSRS od leta 2001 posluje kot javni finančni in nepremičninski sklad. Tako je poleg zagotavljanja 
ugodnih dolgoročnih stanovanjskih posojil fizičnim in pravnim osebam svojo dejavnost usmeril tudi 
na področje ponudbe stanovanj z namero vzpodbuditi intenzivnejšo gradnjo kvalitetnejših stanovanj 
ob nižjih cenah.

Nadzorni svet SSRS je 1. oktobra 2002 sprejel strategijo investiranja Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije, javnega sklada v stanovanjsko gradnjo.

Strategija investiranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada v stanovanjsko 
gradnjo je usmeijena v povečanje števila stanovanj, njihove kvalitete in znižanja cen stanovanj na 
trgu. Strategija investiranja predvideva v letih do 2007 izgradnjo več kot 2.000 tržnih stanovanj in 
3.000 najemnih neprofitnih in socialnih stanovanj. Ciljne cene stanovanj v okviru strategije 
investiranja so v Ljubljani 1.300 EUR/m2, v obalnih občinah 1.250 EUR/m2, v okolici Ljubljane 
1.150 EUR/m2, v ostalih mestnih občinah 900 EUR/m2 in v drugih naseljih 850 EUR/m2.

Investiranje v gradnjo stanovanj poteka v dveh sklopih:
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1. soinvestiranje skupaj z občinami in mesti v najemna neprofitna in socialna stanovanja in
2. investiranje v tržna stanovanja z namenom zagotavljanja večje ponudbe stanovanj ob 

povpraševanju v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi.

Takoj po sprejemu strategije je SSRS začel obširne aktivnosti za pridobivanje zemljišč za 
stanovanjsko gradnjo oziroma za nakupe novozgrajenih stanovanj po ciljih cenah iz strategije.

n. IZHODIŠČA VIROV SREDSTEV IN NALOŽB

Izhodišča planiranja so:

stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91-1, 19/91-1 popr., 9/94 - odločba US, 21/94, 
23/96, 24/96 - odločba US, 44/96 - odločba US, 1/00 in 1/00 - odločba US), 
akt o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada (96/2000), 
Strategija investiranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada v 
stanovanjsko gradnjo (nadzorni svet 1.10.2002), 
nacionalni stanovanjski program (Ur.I. RS 43/2000), 
zakon o javnih skladih (Ur.I. RS 22/00), 
zakon o javnih financah (Ur.I. RS 79/99, 124/2000, 79/2001 in 30/2002), 
zakon o računovodstvu (Ur.l. RS št. 23/99) in na njegovi podlagi izdani predpisi, 
Makrofiskalni okvir za obdobje 2004 do 2007.

Stanovanjski zakon v 80. členu določa, da se sredstva Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 
oblikujejo:

iz republiškega proračuna;
iz dela sredstev, ustvarjenih s prodajo družbenih stanovanj, iz sredstev ustvarjenih s prodajo 
stanovanj in stanovanjskih hiš v lasti RS, razen od stanovanj in stanovanjskih hiš, namenjenih 
za delavce in funkcionarje republiških državnih organov;
z namenskimi dotacijami domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb;
iz sredstev, ustvarjenih z izdajo lastnih vrednostnih papirjev;
iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem.

S 14. oktobrom 2003 se bo začel uporabljati nov stanovanjski zakon SZ-1, ki podobno opredeljuje 
vire sredstev za poslovanje.

Akt o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada opredeljuje:

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je javni finančni in nepremičninski sklad, ustanovljen za 
nedoločen čas (2. člen).

Stanovanjski sklad Republike Slovenije kot osrednja državna institucija za financiranje stanovanjske 
oskrbe financira nacionalni stanovanjski program oziroma spodbuja stanovanjsko gradnjo, prenovo in 
vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš (7. člen).

Stanovanjski sklad Republike Slovenije opravlja dejavnost tako, da predvsem (8. člen):

daje dolgoročna posojila z ugodno obrestno mero fizičnim in pravnim osebam za pridobivanje 
neprofitnih najemnih, socialnih in lastnih stanovanj in stanovanjskih hiš z nakupom, gradnjo 
in prenovo, 
investira v gradnjo stanovanj in stavbna zemljišča, 
posluje z nepremičninami,
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skrbi za premiranje v okviru nacionalne stanovanjske varčevalne sheme v skladu z zakonom o 
nacionalni stanovanjski varčevalni shemi,
opravlja druge zakonske naloge in naloge za izvajanje nacionalnega stanovanjskega 
programa.

Vrednost namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije znaša na dan 
ustanovitve 43.365,043.264,28 tolaijev1 (11. člen).

1 Stanje po revidiranem zaključnem računu za leto 1999
2 Stanje po revidiranem zaključnem računu za leto 1999

Namensko premoženje so sredstva pravnega prednika v naslednjih oblikah (12. člen):

- terjatve iz dolgoročnih stanovanjskih posojil fizičnim in pravnim osebam; 
terjatve iz poslovanja z nepremičninami;
terjatve do bank za dane kratkoročne depozite;

- vrednostni papirji;
- denar na žiro računu in v blagajni; 

nepremičnine.

Sredstva za delo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije so bila ob ustanovitvi v obliki 
opredmetenih dolgoročnih in neopredmetenih osnovnih sredstev za poslovne namene (oprema in 
poslovni prostori). Njihova vrednost je bila 1.203,250.552,40 tolarjev1 2 (13. člen).

Sredstva za delo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije se zagotavljajo (14. člen):

v državnem proračunu;
iz presežkov prihodkov nad odhodki;
iz prihodkov od dejavnosti, ki se ne nanaša na namensko premoženje;
iz prihodkov v postopkih odločanja o posamičnih zadevah, ki niso prihodek proračuna; 
drugih prihodkov, kijih določi ustanovitelj.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije se pri načrtovanju svojega poslovanja opira na nacionalni 
stanovanjski program in strategijo razvoja in parametre, ki izhajajo iz poslovanja v preteklih letih.

V skladu s 77. členom stanovanjskega zakona nacionalni stanovanjski program opredeljuje elemente 
celovitega razvoja na stanovanjskem področju, določa pa predvsem:

- javni interes na področju načrtovanja stanovanjske gradnje, prenove in poselitve slovenskega 
prostora;
obseg in dinamiko graditve stanovanj in stanovanjskih hiš;
način zagotavljanja pestrosti stanovanjske ponudbe;
kriterije za delež oziroma razmeije med profitnim in neprofitnim stanovanjskim sektorjem, 
lastnimi stanovanji občanov in socialnimi korektivi;
kriterije za določanje obsega reševanja stanovanjskih vprašanj z različnimi oblikami spodbud 
in pomoči po posameznih skupinah koristnikov sredstev;
izhodišča smotrnosti in kvalitete stanovanjske gradnje oziroma pozidave, kot osnovo za 
racionalizacijo graditve;

- pogoje spodbujanja in pridobivanja stanovanj na demografsko ogroženih območjih; 
usmeritve stanovanjske poselitve prostora v skladu z regionalnim razvojem in varstvom 
okolja;
obseg sredstev za razreševanje stanovanjskih vprašanj mladih, družin z več otroki, mladih 
družin in invalidov v neprofitnem stanovanjskem sektorju in kriterije za razporejanje teh 
sredstev občinam;
način spodbujanja investicij v prenovo in vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš.
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Kot določa 78. člen, so ukrepi za realizacijo nacionalnega stanovanjskega programa predvsem:

spodbujanje graditve najemnih in lastnih stanovanj različnih kategorij s spodbudo vseh oblik 
organiziranja občanov za dosego tega cilja;
usmeijanje socialne politike na stanovanjskem področju v selektivno zajemanje določenih 
skupin prebivalstva, ki si ne morejo sami razrešiti stanovanjskega vprašanja;
sofinanciranje posebnih bivalnih potreb telesno in duševno prizadetih občanov; 
spodbujanje skladnejšega regionalnega razvoja, poselitvene in demografske politike z 
dodatnim financiranjem gradnje stanovanj za potrebe demografsko ogroženih območij; 
izboljšanje materialnih možnosti upravljanja s stanovanji in stanovanjskimi hišami.

79. člen pa določa za financiranje nacionalnega stanovanjskega programa oziroma spodbujanje 
stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš ustanovitev 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.

Nacionalni stanovanjski program na podlagi navedenih členov stanovanjskega zakona opredeljuje 
najpomembnejše smeri razvoja stanovanjske oskrbe, ki izražajo javni interes na stanovanjskem 
področju, to pa je vsakemu državljanu Republike Slovenije ob njegovem lastnem prizadevanju 
omogočiti pridobitev primernega stanovanja za njegove potrebe in za življenje njegove družine. 
Nacionalni stanovanjski program nadalje določa vse z zakonom določene in druge pomembne vsebine 
in značilnosti stanovanjske politike za obdobje od leta 2000 do 2009, v sklepih in priporočilih na 
koncu programa pa določa tudi neposredne naloge njegovih glavnih izvajalcev.

Za uresničevanje nacionalnega stanovanjskega progama bo Republika Slovenija iz vsakoletnega 
državnega proračuna zagotavljala sredstva za neposredne in za posredne prenose v stanovanjsko 
oskrbo. Neposredni prenosi obsegajo sredstva za dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije, ki bo omogočala njegovo kreditiranje pridobivanja neprofitnih, socialnih in lastnih 
stanovanj, posredni prenosi pa sredstva za premiranje hranilnih vlog v okviru nacionalne stanovanjske 
varčevalne sheme ter sredstva za subvencioniranje najemnin socialno ogroženim državljanom in 
njihovim družinam.

Za letne dokapitalizacije Stanovanjskega sklada Republike Slovenije ter za subvencioniranje oziroma 
premiranje stanovanjskega varčevanja pa bodo v proračunih zagotovljena sredstva, prikazana v 
preglednici št. 4 (v nadaljevanju: neposredni prenosi iz proračuna Republike Slovenije za 
uresničevanje NSP).

Preglednica št. 4: neposredni prenosi iz proračuna Republike Slovenije za uresničevanje NSP (po 
ciljih, stalne cene I.-XH. 1998, v mio tolarjev) po sprejetih proračunih za posamezna leta

Stanovanjski sklad RS Nacionalna stanovanjska varčevalna shema

leto posojila
dokapitalizacija iz 

proračuna RS
posojila premije

2000 11.391 1.560 0 566
2001 12.680 1.600 0 972
2002 12.956 2.500 0 1.066
2003 14.568 2.500 0 1.495,3
2004 16.271 3.500 38.400 2.830
2005 18.402 3.800 38.400 2.830
2006 21.202 5.000 38.400 2.830
2007 23.741 6.000 38.400 2.830
2008 25.750 6.000 38.400 2.830
2009 27.829 6.000 38.400 2.830
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Strategija investiranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v stanovanjsko 
gradnjo, sprejeta na nadzornem svetu oktobra leta 2002, opredeljuje delovanje SSRS kot 
nepremičninskega sklada, saj nastopa kot novi institucionalni ponudnik stanovanj na trgu. Ponudba 
naj bi zagotovila višjo kvaliteto stanovanj in znižanje cen stanovanj navkljub povečanemu 
povpraševanju varčevalcev, vključenih v prvo nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo, ki se 
zaključuje v letu 2004.

Strategija predvideva izgradnjo preko 5.000 stanovanj do konca leta 2007, pri čemer se bo zaradi 
sodelovanja mestnih in drugih občin v projektu soinvestitorstva, v okviru novih stanovanj, namenilo 
preko 3.000 stanovanj v neprofitni ali socialni najem. Prav slednja ponudba najemnih stanovanj naj bi 
zmanjšala povpraševanje po lastniških stanovanjih.

SSRS bo v letu 2004 (razpis za prodajo bo objavljen že leta 2003) ponudil v prodajo varčevalcem 
predvsem iz prve varčevalne sheme, najmanj 500 stanovanj na različnih lokacijah.

IH. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2004

PLANIRANI VIRI IN PORABA SREDSTEV

Vsi viri in poraba so planirani v vrednostih po tekočih cenah. Za izračun izkazov je za leto 2004 
uporabljena inflacijska stopnja 5,5 %.

A. VIRI

SSRS že tretje leto ni dobil dokapitalizacije in ni prejel sicer z zakonom določenih sredstev iz 
državnega proračuna.

Zaradi preteka 10-letnega obdobja, ko seje zaključilo veliko število pogodb za stanovanja odkupljena 
po SZ, se priliv dela kupnin, ki pripada Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, javnemu skladu, 
v letu 2004 drastično zniža, saj bo znašal le še 1.082 mio SIT.

Zaradi nižjega zneska, danih posojil v letu 2003 od prejetih vračil, se bo stanje dolgoročnih teijatev 
znižalo, s čemer se znižuje tudi priliv iz naslova vračil posojil.

Predvideni viri za pokrivanje potreb in realizacijo naložbene politike so sledeči:

1. Proračun

V letu 2004 je predvideno, da bodo zagotovljena sredstva iz proračuna le za premiranje varčevanja v 
nacionalni stanovanjski varčevalni shemi v višini 1.913,3 mio SIT, za povečanje namenskega 
premoženja pa ne.

Za realizacijo programa SSRS v letu 2004 ni planiranih prilivov niti v letu 2003 izpadlih sredstev iz 
naslova prodaje Taluma v višini 2.500,0 mio SIT. Odsotnost proračunskih virov bo teijala dodatno 
zadolževanje, vplivala pa bo tudi na dinamiko realizacije zastavljenih ciljev.

Za pokrivanje sredstev za delo proračun RS v preteklih letih ni predvidel ustrezne postavke, ža to je 
bilo v letu 2001 uporabljeno določilo ustanovnega akta, ki predvideva, da se do zagotovitve sredstev v 
proračunu za pokrivanje stroškov dela uporabi finančne prihodke iz upravljanja z namenskim 
premoženjem, v naslednjih letih pa je bilo to določeno z zakonom o izvrševanju vsakoletnega 
državnega proračuna.
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2. Vračila posojil

Izračunana so na podlagi podatkov o odobrenih in koriščenih posojilih ter predvidenih posojil iz novih 
razpisov. Pri dolgoročnih posojilih so upoštevana vračila posojil, odobrena po vseh ostalih razpisih. 
Plan tudi razmejuje plačila obresti od vračil revalorizirane glavnice.

Skupni pričakovani priliv iz vračil v letu 2004 je iz vseh dolgoročnih stanovanjskih posojil 9.295,7 
mio SIT, vključujoč tudi vračila posojil za nakup obveznic Stanovanjskega sklada RS in za lastna 
stanovanja.

3. Kupnine in zamudne obresti

Gre za 20% kupnin, ki jih zavezanci po stanovanjskem zakonu tekoče odvajajo SSRS. Za določanje 
njihove višine nam je služil izračun fakturirane realizacije, pripravljen na podlagi evidence pogodb in 
iz njih izvirajočih obveznosti zavezancev in izkušenj iz izterjave v preteklih letih.

Ker se po Zakonu o računovodstvu spremljajo le prejete kupnine in obresti, so predvideni zneski 
ocenjeni na 1.082,0 mio SIT v letu. V teh zneskih so zajete tudi vse kupnine za lastna (najemna) 
stanovanja in obroki.

4. Prodaja stanovanj, zgrajenih za trg

SSRS bo na podlagi v letu 2003 objavljenem razpisu za prodajo preko 400 stanovanj in na podlagi 
predvidenega razpisa v začetku leta 2004 za prodajo skoraj 100 stanovanj prodal in iz tega naslova 
prejel (dele) kupnine v planirani višini 9.960,0 mio SIT. Prihodke iz naslova prodaje so prikazani v 
okviru »Prihodki od prodaje blaga in storitev« konto 7130.

5. Prihodki od obresti

Obresti za vsa dolgoročna posojila in kratkoročno plasirana sredstva so za leto 2004 ocenjene na
1.150,1 mio SIT. Višina obresti za plasmaje je izračunana na osnovi stanja kratkoročnih plasmajev ob 
upoštevanju limitirane in nominalne obrestne mere. Padec obresti nastopa zaradi znižanja 
revalorizacijskih stopenj in obrestnih mer za posojila, ki jih SSRS odobrava fizičnim osebam in 
neprofitnim stanovanjskim organizacijam, in so 1,75%. Znesek obresti se zaradi znižanja stanja 
terjatev in majhnega deleža kratkoročno vloženih sredstev znižuje.

6. Zadolževanje

Poleg koncem leta najetega kredita v višini 2.500,0 mio SIT je planiran še najem dolgoročnega kredita 
pri poslovnih bankah v višini 2.500,0 mio SIT v letu 2004. Potreben je za realizacijo programa 
dejavnosti ker SSRS tudi v letu 2004 ne bi prejel sredstev iz prodaje Taluma, sicer predvidenih že za 
leto 2003.

SSRS v letu 2004 ne planira nove izdaje vrednostnih papirjev.

Vsi prihodki razen dela, ki gaje potrebno zagotoviti za delovanje (sredstva za delo), se namenijo za 
kreditiranje fizičnih oseb in pravnih oseb ter investiranje v gradnjo in obnovo za pomoč občinam pri 
zagotavljanju neprofitnih najemnih in socialnih stanovanj in za povečanje ponudbe stanovanj ob 
zaključku varčevanja v nacionalni stanovanjsko varčevalni shemi.

B. PROGRAMI DEJAVNOSTI

Finančni načrt in naložbena politika SSRS za leto 2004 sta izdelana na osnovi predhodno navedenih 
izhodišč.
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Za povečanje ponudbe in zmanjšanje pritiska na cene nepremičnin ob zaključku varčevanja v prvi 
NSVS, bo SSRS v letu 2004 zagotovil varčevalcem, ki bodo kupovali stanovanja ob izteku varčevalne 
dobe, skladno s sprejeto Strategijo, preko 500 stanovanj. Cilj, izhajajoč iz Strategije, je, da se letno 
zagotavlja vsaj 1.000 stanovanj, ki so v različnih fazah pridobivanja - nakup zemljišča, pridobivanje 
dovoljenj, gradnji ali poteka njihova gradnja v režiji prodajalca. Skupno število stanovanj predstavlja 
stanovanja za trg (varčevalce v NSVS) in stanovanja za neprofitni najem, zgrajena (ali kupljena) z 
občinami v okviru projekta soinvestitorstva.

Po analizah anket varčevalcev v NSVS, bo potrebno zagotoviti ob izteku prvih varčevalnih pogodb 
okoli 3 do 4 tisoč stanovanj.

SSRS se je iz največjega kreditodajalca za stanovanjske namene, v lanskem letu usmeril v 
»investitorja«, kjer lahko ločimo dve smeri. Prva predstavlja soinvestotorstvo z občinami, kjer skupno 
zagotavljata udeleženca projekta večje število najemnih neprofitnih ali socialnih stanovanj, kar le 
posredno vpliva na povečanje ponudbe stanovanj. Drugo smer predstavlja »gradnja lastnih stanovanj« 
na lastnih zemljiščih, s čemer bo povečal ponudbo stanovanj ob izteku NSVS, zaradi nižjih stroškov 
financiranja, postavljanja ostrih meril v okviru cene in kvalitete, pa tudi izvajal pritisk na zniževanje 
cen nepremičnin.

1. Stanovanjska posojila

Načrt za leto 2004 vključuje znesek posojil fizičnim osebam v višini 200 mio SIT in sicer za odpravo 
posledic potresa v Posočju in upravičence v denacionaliziranih stanovanjih. Za kreditiranje občin, 
občinskih proračunskih nepremičninskih skladov in NSO je predviden znesek 1,200 mio SIT. Vsota 
posojil se bo po znižanju kreditiranja v letu 2003, ko je bila na razpolago za kreditiranje fizičnih oseb 
le 2,400 mio SIT, tudi v letu 2004 zniževala, saj se predvideva nadomeščanje tega vira s krediti iz 
NSVS.

2. Investicije iz namenskega premoženja v najemna stanovanja

Za zmanjšanje posledic povečanega povpraševanja po stanovanjih ob izteku varčevanja v nacionalni 
stanovanjski varčevalni shemi in s povečanjem ponudbe najemnih stanovanj, bo Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije nadaljeval z aktivnostmi in pripravami za gradnjo, za kar je skupaj s 
sofinanciranjem projektov neprofitnih najemnih in socialnih stanovanj, v letu 2004 namenjeno 
18.000,0 mio SIT. Od tega je predvideno, da bo za projekt soinvestitorstva namenjenih 3.900,0 mio 
SIT.

Glede na stanje na ponudbenem trgu in možnosti soinvestitorstva, se bo tekom leta višine prilagajalo 
možnostim in terminskim planom.

S sofinanciranjem projektov neprofitnih najemnih stanovanj in socialnih stanovanj z občinami, bo 
pomagal občinam zmanjšati primanjkljaje teh vrst stanovanj..

3. Pridobivanje stanovanj za trg

Za povečanje ponudbe stanovanj, zvišanje kvalitete gradnje in stabilizacijo cen, bo v letu 2004 
namenjenih 14.100,0 mio SIT. Večina teh sredstev bo namenjena pogodbeno že prevzetim 
obveznostim. V teku bo 16 projektov v različnih fazah, od tega bo že v letu 2004 iz 8 projektov 
ponujeno skoraj 500 stanovanj za varčevalce predvsem prve nacionalne stanovanjske varčevalne 
sheme. Celotno stroškovno stran projektov se zaradi značilnosti - gradnja za trg, obravnava in planira 
v poziciji »posebni material in storitve« konto 4021.
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4. Vzpodbujanje varčevanja

V letu 1999 se je SSRS prvič vključil v stanovanjsko varčevalno shemo z razpisom varčevanja in 
premij varčevalcem za dolgoročno varčevanje v bankah. Razpisi so bili do sedaj izvedeni v vseh 
nadaljnjih letih, to je skupaj petkrat, zaradi ugodnega odziva in preusmeritve kreditiranja na banke v 
povezavi z NSVS, je predvideno, da bo tudi v letu 2004 izveden nov razpis v višini okoli 317 mio 
SIT.

Planiramo, da bodo potrebna sredstva za premije skladno z zakonom o nacionalni stanovanjski 
varčevalni shemi v višini 2.308,9 mio SIT, od tega bo v proračunu RS za leto 2004 predvidoma 
zagotovljeno le 1.913,3 mio SIT.

5. Lastni vrednostni papirji

Finančni načrt predvideva v letu 2004 letno izplačilo dveh anuitet obveznic SSRS, izdanih leta 1995, 
enega kupona v letu 1998 in enega v letu 2001 izdanih obveznic. V letu 2004 je za to predvideno 
odplačilo dolga po izdanih obveznicah v višini 664,3 mio SIT.

6. Odplačila posojil

SSRS je v decembru leta 2001 najel v skladu z zakonom, ki mu je naložil odkup treh odvisnih družb 
Slovenskih železarn, dolgoročni kredit v višini 5.000 mio SIT pri poslovnih bankah. Poleg tega 
posojila je SSRS skladno s sklepom Vlade RS najel še decembra leta 2002 dolgoročni kredit za odkup 
teijatev do kupcev stanovanj Slovenskih železnic d.d., v višini 1.342 mio SIT in koncem leta 2003 za 
nadomeščanje izpada proračunskih sredstev za leto 2003 za realizacijo Strategije, 2.500 mio SIT.

V letu 2004 zapadejo glavnic vseh treh kreditov in sicer je planirano, da bo višina vračila 1.284,3 mio 
SIT. Obresti se pokriva četrtletno oziroma polletno.

7. Stroški obresti

Obresti za izdane vrednostne papirje in najeta posojila so za leto 2004 planirane v skupni višini 
1.131,0 mio SIT.

8. Obveznosti do črnograditeljev

V letu 2004 ni predvidenega znižanja obveznosti do črnograditeljev.

9. Stroški poslovanja

Stroški poslovanja vključujejo stroške opravljanja redne dejavnosti, ki se z večanjem števila kreditnih 
partij in odplačnikov kot tudi izterjave, zlasti sodne, ter predvsem zaradi vzpostavljanja investitorske 
vloge SSRS, in se v letu 2004 planirajo v višini 1.228,6 mio SIT.

Povečanje stroškov je izkazano v večji meri zaradi velikega obsega dela na projektu soinvestitorstva 
in investitorstva, za kar bo dodatno zaposlilo še 3 delavce.

Vse planirane naloge bo Stanovanjski sklad Republike Slovenije izvajal z do 26 zaposlenimi delavci 
in zunanjimi sodelavci.

Planiranje Bilance prihodkov in odhodkov, Računa finančnih terjatev in naložb in Računa 
financiranja je izvedeno v skladu z navedbami v besedilu in Makrofiskelnim okvirom za obdobje od 
2004 do 2007.
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IV. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2005

PLANIRANI VIRI IN PORABA SREDSTEV

Vsi viri in poraba so planirani v vrednostih po tekočih cenah. Za izračun izkazov je za leto 2003 
uporabljena inflacijska stopnja 4,3 %.

A. VIRI

Predvideni viri za pokrivanje potreb in realizacijo naložbene politike so sledeči:

1. Proračun

V letu 2005 je predvideno, da bodo zagotovljena sredstva iz proračuna za premiranje varčevanja v 
nacionalni stanovanjski varčevalni shemi v višini 1.464,7 mio SIT, in za povečanje namenskega 
premoženja 2.500,0 mio SIT, pridobljenih s prodajo državnega deleža v Talumu. Sredstva, 
pridobljena iz tega naslova, bo SSRS porabil za vračilo kredita, najetega v letu 2004.

Za pokrivanje sredstev za delo proračun RS v preteklih letih ni predvidel ustrezne postavke, za to je 
bilo v letu 2001 uporabljeno določilo ustanovnega akta, ki predvideva, da se do zagotovitve sredstev v 
proračunu za pokrivanje stroškov dela uporabi finančne prihodke iz upravljanja z namenskim 
premoženjem, v naslednjih letih pa je bilo to določeno z zakonom o izvrševanju vsakoletnega 
državnega proračuna..

2. Vračila posojil

Izračunana so na podlagi podatkov o odobrenih in koriščenih posojilih ter predvidenih posojil iz novih 
razpisov. Pri dolgoročnih posojilih so upoštevana vračila posojil, odobrena po vseh ostalih razpisih. 
Plan tudi razmejuje plačila obresti od vračil revalorizirane glavnice.

Skupni pričakovani priliv iz vračil v letu 2005 je iz vseh dolgoročnih stanovanjskih posojil 10.116,9 
mio SIT, vključujoč tudi vračila posojil za nakup obveznic Stanovanjskega sklada RS in za lastna 
stanovanja.

3. Kupnine in zamudne obresti

Gre za 20% kupnin, ki jih zavezanci po stanovanjskem zakonu tekoče odvajajo SSRS. Za določanje 
njihove višine nam je služil izračun fakturirane realizacije, pripravljen na podlagi evidence pogodb in 
iz njih izvirajočih obveznosti zavezancev in izkušenj iz izteijave v preteklih letih.

Ker se po Zakonu o računovodstvu spremljajo le prejete kupnine in obresti, so predvideni zneski 
ocenjeni na 1.040,0 mio SIT v letu. V teh zneskih so zajete tudi vse kupnine za lastna (najemna) 
stanovanja in obroki.

4. Prodaja stanovanj, zgrajenih za trg

SSRS iz naslova prodaje stanovanj za trg planira priliv višini 7.664,5 mio SIT. Prihodke iz naslova 
prodaje so prikazani v okviru »Prihodki od prodaje blaga in storitev« konto 7130.

5. Prihodki od obresti (

Obresti za vsa dolgoročna posojila in kratkoročno plasirana sredstva so za leto 2005 ocenjene na 
973,4 mio SIT. Višina obresti za plasmaje je izračunana na osnovi stanja kratkoročnih plasmajev ob 
upoštevanju limitirane in nominalne obrestne mere. Padec obresti nastopa zaradi znižanja 
revalorizacijskih stopenj in obrestnih mer za posojila, ki jih SSRS odobrava fizičnim osebam in 
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neprofitnim stanovanjskim organizacijam, in so 1,75%. Znesek obresti se zaradi znižanja stanja 
teijatev in majhnega deleža kratkoročno vloženih sredstev znižuje.

6. Zadolževanje

SSRS v letu 2005 ne planira zadolževanja bodisi z najemom posojil ali izdajo vrednostnih papiijev.

Vsi prihodki razen dela, ki gaje potrebno zagotoviti za delovanje (sredstva za delo), se namenijo za 
kreditiranje fizičnih oseb in pravnih oseb ter investiranje v gradnjo in obnovo za pomoč občinam pri 
zagotavljanju neprofitnih najemnih in socialnih stanovanj in za povečanje ponudbe stanovanj ob 
zaključku varčevanja v nacionalni stanovanjsko varčevalni shemi.

B. PROGRAMI DEJAVNOSTI

Finančni načrt in naložbena politika SSRS za leto 2005 sta izdelana na osnovi predhodno navedenih 
izhodišč.

1. Stanovanjska posojila

Načrt za leto 2005 vključuje znesek posojil fizičnim osebam in pravnim osebam v skupni v višini 
950,0 mio SIT.

2. Investicije iz namenskega premoženja v najemna stanovanja

Za zmanjšanje posledic povečanega povpraševanja po stanovanjih ob izteku varčevanja v nacionalni 
stanovanjski varčevalni shemi in s povečanjem ponudbe najemnih stanovanj, bo Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije nadaljeval z aktivnostmi in pripravami za gradnjo, za kar je skupaj s 
sofinanciranjem projektov neprofitnih najemnih in socialnih stanovanj, v letu 2005 namenjeno 13.700 
mio SIT. Od tega je predvideno, da bo za projekt soinvestitorstva namenjenil 1.500,0 mio SIT.

Glede na stanje na ponudbenem trgu in možnosti soinvestitorstva, se bo tekom leta višine prilagajalo 
možnostim in terminskim planom.

3. Pridobivanje stanovanj za trg

Za povečanje ponudbe stanovanj, zvišanje kvalitete gradnje in stabilizacijo cen, bo v letu 2005 
namenjenih 12.200,0 mio SIT. Celotno stroškovno stran projektov se zaradi značilnosti - gradnja za 
trg, obravnava in planira v poziciji »posebni material in storitve« konto 4021.

4. Vzpodbujanje varčevanja

Planiramo, da bodo v letu 2005 potrebna sredstva za premije skladno z zakonom o nacionalni 
stanovanjski varčevalni shemi v višini 1.967,5 mio SIT, od tega bo v proračunu RS za leto 2005 
predvidoma zagotovljeno le 1.464,7 mio SIT.

5. Lastni vrednostni papirji

Finančni načrt predvideva v letu 2005 letno izplačilo anuitet treh izdaj obveznic SSRS v skupni višini 
525,4 mio SIT.

6. Odplačila posojil

SSRS je v decembru leta 2001 najel v skladu z zakonom, ki mu je naložil odkup treh odvisnih družb 
Slovenskih železarn, dolgoročni kredit v višini 5.000 mio SIT pri poslovnih bankah. Poleg tega 
posojila je SSRS skladno s sklepom Vlade RS najel decembra leta 2002 dolgoročni kredit za odkup 
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terjatev do kupcev stanovanj Slovenskih železnic d.d., v višini 1.342 mio SIT, koncem leta 2003 za 
nadomeščanje izpada proračunskih sredstev za leto 2003 za realizacijo Strategije, 2.500 mio SIT in v 
letu 2004 najetega kredita v višini 2.500,0 mio SIT za premoščanje izpada proračunskih sredstev.

V letu 2005 zapadejo glavnica dveh kreditov in sicer je planirano, da bo višina vračila 1.805,1 mio 
SIT, iz priliva za dokapitalizacijo v višini 2.500,0 mio SIT pa bo odplačan kredit, najet v letu 2004. 
Obresti se pokriva četrtletno oziroma polletno.

7. Stroški obresti

Obresti za izdane vrednostne papirje in najeta posojila so za leto 2005 planirane v skupni višini 
1.085,4 mio SIT.

8. Obveznosti do črnograditeljev

V letu 2005 ni predvidenega znižanja obveznosti do črnograditeljev.

9. Stroški poslovanja

f

Stroški poslovanja vključujejo stroške opravljanja redne dejavnosti, ki se z večanjem števila kreditnih 
partij in odplačnikov kot tudi izteijave, zlasti sodne, ter predvsem zaradi vzpostavljanja investitorske 
vloge SSRS, in se v letu 2005 planirajo v višini 1.354,8 mio SIT.

Povečanje stroškov je izkazano v večji meri zaradi velikega obsega dela na projektu soinvestitorstva 
in investitorstva, za kar bo dodatno zaposlilo še 2 delavce.

Vse planirane naloge bo Stanovanjski sklad Republike Slovenije izvajal z do 28 zaposlenimi delavci 
in zunanjimi sodelavci.

Planiranje Bilance prihodkov in odhodkov, Računa finančnih teijatev in naložb in Računa 
financiranja je izvedeno v skladu z navedbami v besedilu in Makrofiskalnim okvirom za obdobje od 
2004 do 2007.
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IX.

SKLAD ZA SPODBUJANJE RAZVOJA 
TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA

PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2004 IN 2005
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SKLAD ZA SPODBUJANJE RAZVOJA TRIGLAVSKEGA 
NARODNEGA PARKA

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2004 IN 2005

1. UVOD

Za delovanje Sklada za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d. se načrtuje spremenjen 
zakon, vendar še ni bil sprejet. Postopek obravnave se nadaljuje.

Zato glede oblike in organizacije nismo izvajali sprememb razen v tem, da Sklad od leta 2001 ne 
dobiva iz proračuna nobene finančne dotacije. Tudi za naslednji dve leti v finančnem načrtu prihodkov 
iz proračuna Republike Slovenije nismo predvideni. Dejavnost Sklada bo usmeijena v naslednjih dveh 
letih v investiranje, to je obnavljanje objektov in drugih nepremičnin, ki so v lasti Sklada in kar je še 
najpomembnejše, urejanje postopkov za začetek obratovanja gospodarskih objektov po tržnem 
principu. Za aktivnosti na tem področju se kaže tudi nov vir financiranja za delovanje Sklada. Na ta 
način je Sklad del sredstev pridobival že v letu 2003.

Realizacija financiranja Sklada za spodbujanje Triglavskega narodnega parka v naslednjih dveh letih 
temelji na naslednjih virih:
1. ) Od gospodarjenja z nepremičninami.
2. ) Od izvajanje programov trženja naravnih znamenitosti povezanih z nepremičninami v lasti Sklada.
3. ) Od prihodkov izvajanja dejavnosti za druge pravne osebe.
4. ) Od donacij donatorjev.

2. PRIHODKI OD GOSPODARJENJA Z NEPREMIČNINAMI

Dohodek iz naslova upravljanje z nepremičninami smo doslej pridobili predvsem iz naslova najemnin. 
Realizacija v zvezi s tem je bila zelo skromna. Zato je Sklad pospešeno reševal sporna nasledstvena 
najemna razmerja. Teh v letu 2004 ne bo več, ker so sodni postopki v zvezi s tem zaključeni. Tako 
nastopa novo obdobje tako imenovanega posrednega upravljanja s temi nepremičninami. To 
zagotavlja Skladu večji vpliv, pa tudi zanesljivejše financiranje. Za gospodarjenje s temi 
nepremičninami Sklad vodi postopek za ustanovitev posebne družbe. V tem primeru bi gospodarjenje 
z nepremičninami združil v okviru enotnega upravljanja, kar bo omogočilo tudi večjo učinkovitost. 
Tak pristop in organizirano trženje se bo povezalo v okviru hotelskega kompleksa Šport hotel 
Pokljuka. S tem bo tudi omogočeno, da bodo sredstva za obnovo in razvoj teh nepremičnin, lahko 
vlagali tudi strateški partnerji.

Na področju deležev v družbah, kijih ima Skladje bilo tako, kot smo predvidevali. Finančnega učinka 
na teh deležih ni, zato je Sklad v večji meri izvajal aktivnosti na turistični infrastrukturi v danem 
primeru v okviru družbe Žičnice Vogel. Ta s celoletnim obratovanjem predstavlja za to območje 
pomemben program, kar se neposredno odraža tudi v zvezi z trženjem programov na nepremičninah v 
lasti Sklada. V letu 2003 in 2004, ter 2005 bo izvedena finančna sanacija te družbe, s tem bo dana 
možnost za nadaljnji razvoj, kar bo povezano z dejavnostjo Sklada in posredno z njegovim 
financiranjem, saj je del programov, ki jih bo izvajal Sklad na svojih nepremičninah neposredno 
povezano s programom Vogla.

Sklad bo planiral prevzem tudi nekaterih nepremičnin, po sklepih Vlade Republike Slovenije, tako da 
bo zmanjšal kapitalsko nepokritost vloženih certifikatov. Vpliv tega kapitala bo viden v letu 2005.

Ne glede na vse navedeno, pa je nujno čimprej rešiti status Sklada z navedeno spremembo zakona, ki 
je v razpravi.
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3. PRIHODKI OD TRŽENJA

Prihodek od trženja, izvajanje programov povezanih z naravnimi znamenitostmi v Triglavskem 
narodnem parku in nepremičninami v lasti Sklada je popolnoma nov vir financiranja Sklada. V tem 
okviru se pripravlja posebna tržna strategija in ocenjujemo, da je to področje še precej neznano in 
nepreučeno. V zadnjih letih se vse bolj uveljavlja v turizmu organizirano izletništvo, za kar doslej v 
tem območju ni bilo pripravljenih programov, razen možnosti ogleda posameznih znamenitosti. 
Trženje povezuje program gostinsko-turističnih dejavnosti in dejavnosti trgovine, ter pripravo 
kulturnih aktivnosti od zgodb do spominkov.

Posameznih znamenitosti v parku se že doslej ogleda na leto prek 200.000 obiskovalcev. To število se 
bo povečalo z dodatno ponudbo in organizirano prodajo. Projekcija načrtuje dva načina prodaje in 
sicer v paketu z vključeno vstopnino in prosto prodajo uslug in izdelkov, ki jih v okviru svoje 
dejavnosti izvaja nosilec nepremičnin.

Trženje se bo uveljavljalo postopoma tako, da bodo večji finančni učinki predvidoma po letu 2005. V 
finančnem načrtu so ti prihodki opredeljeni med prihodke prodaje blaga in storitev.

4. PRIHODKI OD IZVAJANJA DEJAVNOSTI ZA DRUGE PRAVNE OSEBE

Prihodek od izvajanja dejavnosti za druge pravne osebe uveljavljen že v letu 2003. V finančnem 
načrtu se ta prihodek načrtuje tudi v naslednjih letih. Ena pomembnih nalog v zvezi s tem je 
sodelovanje Sklada pri izvajanju investicij in vključevanje le-teh pri izvajanju novih programov.

Te aktivnosti Sklad povezuje s svojo usmeritvijo sprejeto v poslovnem načrtu za vzpostavljanje 
ustreznih gospodarskih dejavnosti v Triglavskem narodnem parku. Sklad tudi sprejema pobude drugih 
organizacij za sodelovanje pri širjenju dejavnosti ali uvajanju novih. Pri tem delu zaračunava stroške 
dela. Ta del prihodkov je vključen v finančnem načrtu med prihodke od gospodarjenja z 
nepremičninami, saj z aktivnostjo pri teh v lasti Sklada povezujemo tudi interese drugih.

5. PRIHODEK O DONACIJ DONATORJEV

Ta prihodek smo načrtovali že v preteklosti, vendar posebnih učinkov ni bilo. S spremembo 
gospodarjenja z nepremičninami v lasti Sklada se odpira možnost financiranja Sklada tudi s tega 
naslova. Namreč s širjenjem tržnega prostora z novimi programi postaja zanimivo propagandno 
oglaševanje, pa tudi dodatne možnosti se odpirajo za prodajo določenih izdelkov. Vse to vpliva, da se 
lahko načrtuje tudi ta del prihodkov.

6. ODHODKI SKLADA

Na strani odhodkov Sklada se predvideva stroške dela Sklada in pa druge odhodke povezane z 
aktivnostmi, ki jih izvajamo. Stroške dela Sklada bremenijo tudi odhodki, ki nastajajo z urejanjem 
lastniških razmerij na nepremičninah in premičninah, pa tudi že vse postopke, ki jih izvajamo na 
sodišču na področju lastniških ali najemnih razmerij. Prvi del nalog, kije bil povezan z prevzemanjem 
lastniških pravic z pravico posesti je bil realiziran in zaključen v letu 2003. V letu 2004 je pred 
Skladom obsežna naloga priprave in začetek vodenja investicij, pri čemer bo Sklad sam izvajal vse 
naloge v zvezi s pridobivanjem dovoljenj in pripravo dokumentacij. Namreč v skladu s planiranimi 
aktivnostmi mora Sklad v tej takoimenovani drugi fazi, ki bo potekala v letih 2004 in 2005 nadaljevati 
z načrtovanimi aktivnostmi pri oživljanju oz. ponovnem začetku obratovanja gospodarskih dejavnosti 

, v objektih, ki jih je s tem namenom prevzel Sklad za spodbujanje razvoja TNP. Tudi sicer dosedanje 
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delo Sklada nebi imelo take vrednosti, če se to ne nadaljuje. Posredno pa tudi neposredno s tem 
nepremičnine pridobivajo na svoji vrednosti.

Na področju kapitalskih deležev smo že v preteklosti ocenjevali in navajali težave, s katerimi se 
družbe, ki izvajajo turistično gostinsko dejavnost v Triglavskem narodnem parku srečujejo. Na tem 
področju ima Sklad samo stroške, pa tudi naprej ne pričakujemo večjega izboljšanja prihodkov 
poslovanja v zvezi s tem. Zato načrtuje Sklad povečati svoje aktivnosti v tistih gospodarskih 
dejavnostih, ki vplivajo na večjo in boljše trženje programov na nepremičnih v lasti Sklada za 
spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d..

Zato je tudi v naprej predvidena večja prizadevanja Sklada na Žičnico Vogel. Sklad v prespektivi ne 
bo povečeval vrednosti teh deležev, ampak jih bo zmanjševal v korist vlaganj v svoje nepremičnine. 
To je pomembno tudi zato, da Sklad na objektih poveča vrednost in ohrani določen vpliv.

Sicer pa usmeritev na tem področju ne spreminjamo, kot so že bile načrtovane v prejšnjih letih. Pri 
tem je treba poudariti, da je Sklad pri pripravi nepremičnin za obratovanje moral v prvi vrsti izvesti 
tudi naloge, ki so jih v preteklosti z odločbami naložile urbanistične inšpekcije.

Ta del ni zajet v investicijsko financiranje ampak glede na to, da ga je izvedla uprava Sklada 
predstavlja strošek in bremeni poslovanje Sklada s stroški, po drugi strani pa izgublja prihodek. Ta 
naloga je bila realizirana v letih 2002 in 2003, zaradi odstranitve čmib gradenj. V letu 2004 pa bo 
financiranje dela uprave precejšen strošek predstavljala sanacija degradiranega okolja v zvezi z 
navedenim. To je tudi pomembno, da je poslovanje Sklada potekalo z izgubo. Posledica odprave teh 
problemov se bodo pokazale v letih 2004 in 2005 v pozitivnem smislu tako, da v teh letih izgube ne bo 
več. Prav tako še niso zaključeni sodni postopki izteijave neplačanih najemnin. Bodo pa predvidoma 
zaključeni v letu 2004 in teh stroškov predvidoma ne bo več.

V finančnem načrtu Sklad načrtuje izdajo delnic. Z ureditvijo postopkov glede premoženja Sklada kar 
je bilo storjeno doslej, manjka samo še ocena vrednosti kapitala, ki ga namerava država prenesti na ta 
Sklad in izvesti postopek izdaje delnic. Tudi ta del stroška je predviden znotraj stroškov delovanja 
Sklada.

Na podlagi navedenega se v finančnem načrtu kaže tudi delo, ki ga je Sklad izvajal na investicijskem 
področju in sicer pri investiciji zamenjave nihalne gondole na Voglu. Čeprav je bila izvedba le-te 
zapletena in finančno nikdar v celoti pokrita, je z zaključevanjem sedanje sanacije vidno nadaljnja 
vloga te naložbe. Poleg tega, da objekt celoletno obratuje trženje tega programa močno vpliva tudi na 
trženje drugih. Med temi drugimi ima trenutno Sklad dva programa in sicer Pokljuškega in program 
pri Savici.

Povezave pa bodo potekale tudi naprej v širšem smislu, zato bo Sklad sodeloval tudi pri nadaljnjih 
aktivnostih razvoja te dejavnosti. Tu se vidi povezanost tudi s Posočjem, tako v povezavi s programi, 
kot tudi v nadaljnjem vlaganju. Pri povečanju kapitalskih deležev Sklada je tako v načrtovanju 
predvideno tudi pristnost Sklada v tem delu Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alpah. Slad se 
bo še v naprej prizadeval, da se v okviru Alpskega sveta oblikuje tako imenovana turistična regija 
Julijskih Alp. Stroški teh aktivnosti niso posebej načrtovani, ker jih vodi uprava Sklada v okviru svoje 
redne dejavnosti.

Predvideni finančni načrt s tabelarnimi podatki je tako odraz opisanih aktivnosti in stanja, ki se 
predvideva v naslednjih letih. Tako kot je že uvodoma navedeno, Sklad za svoje delovanje ne 
predvideva financiranje iz državnega proračuna. Sklad načrtuje financiranje svoje dejavnosti iz 
programov, ki jih pripravlja ali pa sodeluje pri pripravi. Programi so v celoti komercialni, kar tudi 
pomeni, da za vsak program izdela Sklad oceno predvidenih stroškov in prihodkov. Sklad za 
spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka je s tega vidika osnova ali pa priložnost za trženje.

Finančni načrt za navedeni leti je glede na poslovni načrt Sklada videti, kot nadaljevanje začetih 
aktivnosti. Naloge določenih za poslovno leto ne spreminjamo, ker se ta program tudi izvaja in sproti 
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primerja z načrtovanimi aktivnostmi. Tako bodo priprave za investiranje izvedene v letu 2003, v letu 
2004 bodo poleg investiranja potekale aktivnosti izvedbe programov z upravljanjem s kapitalom in 
nadaljevanje teh aktivnosti v letu 2005.

Pri tem predpostavljamo, da bo v skladu z načrtom v letu 2003 ustanovljena družba, ki bo opravljala z 
nepremičninami Sklada tako, da bo izvajala tržno turistično in gostinsko dejavnost. S tem se bo 
zaključilo tudi sedanje obdobje najemnih razmerij, ki se niso izkazali za ugodne za Sklad in je povsem 
normalno, da zato ta razmerja spreminjamo.

Pri financiranju dela Sklada se načrtuje tudi posodobitev tehnične opreme in sicer: 
posodobitev računalniškega dela, 
prenova računalniških programov in povezovanje v informacijske sisteme.
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4011 300 1.000 1.000 1-200 2.000 1.MO 200,0 •0.”
4013 Prispevek za zaposlovanja 20 300 X» 400 $00 •w 1M.7  «0.»

■ Priapevek za atarievsko varstvo • MO 300 400 $00 «00 1M.7 120,0

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 0 2.080 2.160 J.3S0 4.000 4.600 183,8, 120,0
■ «m PlsamUkl In apiodnl metariai ta storitve 400 $00 000 •00 •00 1M.0 112,5

4031 300 3M 400 300 wo 100.0 1M.7

4032 Energia. vods. komunalne storitve in komunikacije 3M 3*0 M0 500 «X 131,0 120,C

4033 Prevoud atroAkl ta atoritve 1.000 1.000 2.050 2.4OC 2.M0 240,0 110,7

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 0 0 0 0 < ...

404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0 0 0 0 c ...

409 REZERVE 0 0 0 0 0 <

41 TEKOČI TRANSFERI 0 0 0 0 0 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 0 900 900 900 0 0 0,0

Í5Í2)— -

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 0 9001 600 900 » s 0,0

«n, Nakup opreme 300 300 300 0,0

420* InvestfoRako vrdrtevanje ta obnov« - •00 •* «X o.o

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 0 0 0 0

-------- Í5M)-

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 • 1 I 0 ___________ ••
1

~ — —
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JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
KULTURNE DEJAVNOSTI

PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2004 IN 2005
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JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2004 IN 2005

UVOD

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti bo kot uveljavljen nosilec in soorganizator neinstitucionalnih 
kulturnih dogodkov v slovenskem kulturnem prostoru ter pomemben posrednik kulturnih programov 
poklicnih kulturnih ustanov v letu 2004 nadaljeval z izvajanjem programov začrtanih v zadnjih letih. 
Temeljna področja dela sklada so tako sofinanciranje projektov kulturnih društev in skupin, 
sofinanciranje projektov investicijskih posegov in nakupa opreme, organizacija ljubiteljskih kulturnih 
prireditev, izobraževanj ter založništvo za ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Prav tako v program sklada sodi tudi načrtovanje in izvajanje sodelovanja z organizacijami Slovencev 
izven RS ter mednarodno sodelovanje s sorodnimi institucijami. Sklad zagotavlja tudi pomoč lokalnim 
skupnostim pri izvedbi lokalnih kulturnih prireditev ter pri pripravi lokalnih programov kulture.

Navedene naloge opravlja strokovna služba na sedežu sklada v Ljubljani in 58 izpostavah v vseh 
večjih urbanih središčih v Sloveniji preko mreže preglednih in promocijskih prireditev za vsa 
umetnostna področja. Te prireditve so namenjene medsebojni primeijavi in vrednotenju dosežkov, 
spodbujanju inovativnosti in ustvarjalnosti ter povečujejo dostopnost kulturnih dobrin.

1. DOLGOROČNI CILJI JAVNEGA SKLADA RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

Dolgoročni cilj Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je spodbujanje in povečevanje dostopnosti 
kulturnega ustvarjanja in kulturnih dobrin čim širšemu krogu ustvarjalcev in obiskovalcev. Za 
ohranitev dosežene stopnje razvoja ljubiteljske kulture in povečevanje števila aktivnih društev in 
števila članov je potrebno zagotoviti pogoje za celovito dostopnost kulturnih vsebin, pri čemer je cilj 
povečanje dostopnosti kulture, dostopnosti celovitih informacij o kulturi ter zagotavljanje dodatnih 
izobraževalnih oblik na vseh področjih kulturnega ustvarjanja na lokalni, regionalni in državni ravni. 
Sklad bo spodbujal lokalne skupnosti, da zagotovijo pogoje za delovanje ljubiteljskih kulturnih 
društev in skupin, nudil strokovno pomoč lokalnim skupnostim pri pripravi lokalnih programov 
kulture, podpiral projekte kulturnih društev in skupin ter spodbujal investicije v prostore in ter 
tehnično in informacijsko-komunikacijsko opremo, ki jo ljubiteljska kulturna društva in skupine 
potrebujejo za delovanje.

Nadalje si bo sklad prizadeval dvigniti notranjo učinkovitost mreže ustvarjalcev in organizatorjev na 
področju ljubiteljske kulture. Gre za spodbujanje povezovanja na različnih ravneh (od informacijsko - 
komunikacijskega povezovanja, preko organizacijskega do ustvarjalnega povezovanja) med različnimi 
akterji, tj. ustvarjalci, društvi, njihovimi strokovnimi in organizacijskimi oblikami, organizatorji in 
občinstvom na regionalni ter državni ravni. Poseben poudarek je namenjen krepitvi regionalnih 
prireditev. Povezovanje pa je prav tako pomemben element na področju izobraževalnih oblik in na 
področju kulturne vzgoje, kjer si bo sklad prizadeval za sodelovanje z izobraževalnimi institucijami ter 
lokalnimi skupnostmi. S krepitvijo povezav med akterji na področju ljubiteljske kulture se izboljšuje 
kvaliteta izvedbe kulturne produkcije ter omogočajo inovativni in kreativni pristopi k ustvarjanju na 
tem področju.

Dolgoročne cilje JSKD bi tako lahko razdelili na:
ohranjanje dosežene stopnje razvoja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 
skladen in uravnotežen razvoj kulturnih dejavnosti, 
spodbujanje lastne ustvarjalnosti ljubiteljskih kulturnih društev, 
produkcija kulturnih dejavnosti in kulturno posredništvo, 
dostopnost kulturnih vsebin in dodatnih izobraževalnih oblik na vseh področjih kulturnega 
ustvarjanja.
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2. LETNI CILJI JAVNEGA SKLADA RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

Letni cilji JSKD po sklopih so:
1. Dograjevanje sistema za spodbujanje lastnih projektov ljubiteljskih kulturnih društev (v 

letnem programu: sofinanciranje, projektni poziv).
2. Dograjevanje sistema za izboljšanje pogojev dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev in 

mladinskih kulturnih centrov (v letnem programu: sofinanciranje, poziv »kulturni tolar«)
3. Dograjevanje kakovostne piramide, ki omogoča redno predstavitev, primeijavo in vrednotenje 

dosežkov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (v letnem programu; območne, 
medobmočne, državne in mednarodne prireditve)

4. Dograjevanje izobraževalnega sistema, ki bo omogočal šolanje in izpopolhjevanje izvajalcev 
programa ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (v letnem programu: območni, medobmočni, 
državni seminarji in druge izobraževalne oblike)

5. Dograjevanje sistema založništva, ki bo omogočal pripravo in izdajo publikacij, pomembnih 
za področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (v letnem programu: založništvo)

6. Dograjevanje sistema kulturne produkcije (v letnem programu: kulturno posredništvo, lastna 
(ko)produkcija lokalnih projektov).

Merila in kazalce za spremljanje in ocenjevanje navedenih ciljev je sklad pripravil na podlagi analize 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in sicer gre za sledeče kazalce:

št. izvedenih projektov, ki so bili oz. bodo sofinancirani iz projektnega poziva,
št. izvedenih investicijskih posegov, ki so bili oz. bodo sofinancirani iz naslova TCT',
št. prireditev na med-območni oz. regionalni ravni,
št. udeleženih skupin,

- št. obiskovalcev
št. izobraževalnih oblik na med-območni oz. regionalni ravni, 
št. udeležencev.

K

2.1. Državni program
priprava in izvedba tekmovanj, festivalov in srečanj ljubiteljskih kulturnih skupin, ki jih 
organizira ali soorganizira sklad na državni ali mednarodni ravni. Sodelujejo lahko 
posamezniki in skupine, ki so bile na podlagi strokovnih kriterijev, selekcije in vsedržavnega 
oziroma mednarodnega razpisa izbrani za udeležbo.

- priprava in izvedba izobraževalnih oblik, ki jih organizira ali soorganizira sklad na državni ali 
mednarodni ravni.
založniški program za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

2.2. Medobmočni program
priprava in izvedba medobmočnih preglednih srečanj skupin in posameznikov, ki so bili na 
podlagi strokovne selekcije izbrani na območnih srečanjih oziroma na drug ustrezen način, 
priprava in izvedba medobmočnih izobraževalnih oblik,
izdajanje publikacij, ki so neposredno povezane z delovanjem ljubiteljskih kulturnih skupin, 
literarnih zbornikov ter literarnih glasil.

2.3. Območni program
- priprava in izvedba območnih preglednih srečanj, ki omogočajo primeijavo in strokovno 

vrednotenje predstavljenih programskih in izvajalskih dosežkov na področju glasbene, 
gledališke in lutkovne, folklorne, filmske, plesne, likovne, literarne in intermedijske 
dejavnosti,
priprava in izvedba kulturnega izobraževanja na območni ravni za posamezna področja 
dejavnosti,
udeležbo izbranih skupin in posameznikov s posameznega območja na medobmočnih in 
državnih revijah ali preglednih srečanjih za posamezna področja dejavnosti,
udeležbo izbranih članov in vodij skupin na medobmočnih in državnih izobraževalnih oblikah, 
strokovno sodelovanje pri izvajanju lokalnih kulturnih programov in projektov.
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2.4. Samostojni projekti
Sklad bo sofinanciral pripravo in izvedbo kakovostnih samostojnih projektov na področju glasbene, 
gledališke in lutkovne, folklorne, filmske, plesne, likovne, literarne in intermedijske dejavnosti, ki 
delujejo z jasnim konceptom in imajo izrazit razvojni in promocijski pomen za ljubiteljsko dejavnost 
na svojem področju. Prednost bodo imeli inovativni, ustvarjalni in kakovostni projekti, ki v smislu 
kvalitete ali drugačnosti izstopajo iz ustaljenih okvirov amaterske prakse, bogatijo produkcijo, širijo 
izrazne možnosti ter zvišujejo raven dostopnosti kulture.

V tem okviru bo sklad sofinanciral tudi programe slovenskih organizacij izven RS ter programe 
manjšinskih društey in njihovih zvez v Sloveniji.

2.5. Investicije
Na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi (Uradni list RS, št.: 
14/03) - Zakon o kulturnem tolarju - bo sklad izvajal sofinanciranje nujnih investicijskih posegov v 
prostore in opremo za ljubiteljska kulturna društva in skupine, mladinske kulturne centre ter območne 
izpostave sklada kot informacijsko komunikacijske pisarne za kulturna društva, skupine in 
posameznike.

3. POJASNILA K POSAMEZNIM POSTAVKAM FINANČNEGA NAČRTA

I. PRIHODKI

Porast sredstev iz državnega proračuna je načrtovan z indeksom 106 (2004/2003) oziroma 103 
(2005/2004).
Tako visok porast v letu 2004 je posledica povečanja sredstev namenjenih za t.i."kultumi tolar", ki 
rastejo z indeksom 175, v letu 2005 pa z indeksom. 104.
Za prihodke iz proračunov lokalnih skupnosti načrtujemo rast z indeksom 104 za leti 2004 in 2005.

H.ODHODKI

Plače in drugi izdatki
Povečanje zneskov za plače in druge izdatke zaposlenim za leto 2004 in 2005 je planirano z indeksom 
104 v skladu z makrofiskalnim okvirjem za obdobje 2004-2007. Število zaposlenih se v letih 2004 in 
2005 ne bo povečalo.

Izdatki za blago in storitve
V tem poglavju so zajeta sredstva za izvajanje ti. lastnega programa sklada , ki se deli na državni, 
medobmočni in območni (približno 3500 projektov). Sredstva so planirana z indeksom 103 za leti
2004 in 2005. Rastje načrtovana na podlagi predvidene rasti cen blaga in storitev.

Tekoči transferi

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Sklad na podlagi javnega razpisa sofinancira kulturnim društvom in njihovim zvezam programe 
nacionalnega pomena. Načrtujemo realno ohranjanje doseženega nivoja sredstev.

Tekoči transferi v tujino
Sredstva namenjamo slovenskim organizacijam in društvom v zamejstvu in tujini.

Investicijski transferi

V letu 2004 načrtujemo rast investicijskih transferov iz "kulturnega tolaija" z indeksom 175, v letu
2005 pa z indeksom 104 v primetjavi z letom 2004.
Sredstva so načrtovana na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v 
kulturi (Uradni list RS, št.: 14/03).
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XI.

FILMSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI 
SKLAD

PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI
2004 IN 2005

13. oktober2003 3721 poročevalec, št. 83/X



FILMSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV 

ZA LETI 2004 IN 2005

A - POVZETEK CILJEV RAZVOJNE STRATEGIJE IN GLAVNIH PROGRAMOV

1 - POSLANSTVO FILMSKEGA SKLADA

Filmski sklad Republike Slovenije - javni sklad (v nadaljnjem besedilu sklad) je ustanovila Vlada 
Republike Slovenije na podlagi na 18.seji sprejetega AKTA O USTANOVITVI Filmskega sklada 
Republike Slovenije. Akt o ustanovitvi je bil sprejet na podlagi 57. člena zakona o javnih skladih 
(Ur.list RS, št 22/00) in 1.člena zakona o Filmskem skladu Republike Slovenije (Ur. list RS, 
št 17/94) in iz njega izvedenih podzakonskih aktov ter iz revidiranega poročila za leto 1999. Akt o 
ustanovitvi pojasnjuje delovno področje sklada.
V juliju 2003 so bili sprejeti na nadzornem svetu FS in nato v Uradnem listu objavljeni tudi novi 
Splošni pogoji poslovanja (SPP) Filmskega sklada, ki so zdaj usklajeni tudi s 'Komisijo RS za 
državne pomoči ' na MZF .

2 - DOLGOROČNI CILJI

Dolgoročne cilje sklada in program dela in razvoja opredeljujejo AKT O USTANOVITVI Filmskega 
sklada Republike Slovenije - javnega sklada, v razdelku INAMEN IN DEJAVNOSTI SKLADA 
(členi 1-4); program direktoija FS katerega je predložil ob izvolitvi in ga je potrdil NS, pa tudi 
mednarodne in evropske iniciative in direktive na avdio-vizualnem in filmskem področju.

Dolgoročne cilje prav tako opredeljuje tudi članstvo Slovenije v evropskih skladih EURIMAGES in 
MEDIA-PLUS, kot tudi pridružitev Slovenije EVROPSKI KONVENCIJI O KINEMATOGRAFSKI 
KOPRODUKCIJI (izvedeno v februarju 2003), nadalje članstvo in dejavnosti sklada v AVDIO
VIZUALNI EVREKI ter v drugih mednarodnih organizacijah.
Pomembne so tudi druge področne strategije ter ZUJIK, ki podaja širše smernice uresničevanja 
javnega interesa na področju kulture v RS.

Dolgoročne cilje sklada in program dela in razvoja opredeljujejo AKT O USTANOVITVI Filmskega 
sklada Republike Slovenije - javnega sklada, v razdelku I.NAMEN IN DEJAVNOSTI SKLADA 
(členi 1-4); program direktorja FS katerega je predložil ob izvolitvi in ga je potrdil NS, pa tudi 
mednarodne in evropske iniciative in direktive na avdio-vizualnem in filmskem področju.

Med pomembnejše konkretne dolgoročne cilje gotovo spadajo:

Povečanje števila produkcij so-fmanciranih celovečernih (CF) na 5-6 CF v letu 2005 in 
kratkih filmov (KF) na 8 - 12 KF v letu 2005, skladno s pričakovanji Nacionalnega kulturnega 
programa;
Iskanje novih finančnih virov v RS in tujini (od kino vstopnic, od video-distribucije, od RTV 
medijev, donatoijev, finančnih skladov in ko-produkcijskih sredstev)
Izboljšanje profesionalnega dela slovenskih producentov, ter razvoj celotnega sistemskega 
okolja slovenske kinematografije v cca 2-3 letih;
Iskanje dolgoročnih ko-produkcijskih partneijev v Evropi in drugih državah članicah 
Euroimagea za skupne nastope v projektih, networking in za porazdelitev - razpršitev 
finančnega rizika v cca 2-3 letih;
Podpora distribuciji slovenskih filmov, kakor tudi evropskih art filmov preko art-kino mreže 
(kot npr. Kino Dvor) in razvoj alternativnih strategij in marketinških orodij za marketing in 
promocijo slovenskega filma v RS in tujini. Takšna strategija je potrebna kot dopolnitev 
tržnega pristopa multipleks kinematografov in s tem hkrati tudi doseganje večje gledanost 
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slovenskih filmov v RS. V letu 2004 in naprej se bodo sredstva za to črpala preko pomoči 
kulturnega tolarja in v dogovoru z Mzk;

- Vzpostavitev nove bolj vzpodbudne in celovite zakonodaje za področje kinematografije in 
avdio-vizualnih fondov. V pripravi je nov zakon, ki ga pripravlja MZK in je tik pred javno 
razgrnitvijo. Nova zakonodaja na področju AV industrije, ki je v fazi strokovne obravnave in 
je v pripravi na MZK naj bi šla v parlamentarno obravnavo še pred koncem leta 2003. V 
kolikor bo ta zakonodaja sprejeta, se bo FS najverjetneje že v letu 2004 razširil na Avdio
vizualni sklad, s številnimi novimi nalogami in obremenitvami. Novi AV sklad naj bi sredstva 
pridobival tudi iz izven-proračunskih virov, ki jih predvideva nova predvidena zakonodaja. 
Oblikovanje AV sklada sodi torej med pomembnejše dolgoročne cilje MZK, s katerimi 
računa tudi Filmski sklad RS in se na te spremembe tudi pripravlja tako programsko kot 
kadrovsko in organizacijsko.

- Izvajanje dogovorjene investicije z MzK - z začetkom v letu 2004 iz kulturnega tolarja, na 
objektih na Kvedrovi 9 v Ljubljani (skupni projekt FS in Kinoteke, nosilec projekta je FS) za 
dolgoročno rešitev prostorskih, arhivskih in drugih strokovnih potreb FS in Kinoteke; 
Zvišanje povprečnega števila gledalcev / film sofinanciran iz FS v Sloveniji iz sedanjih cca 
10.500 v letu 2002 na cca 12.500 - 14.000 gledalcev/film sofinanciran iz FS v nekaj letih.

3- LETNI CILJI

Letni cilji Filmskega sklada so prilagojeni finančnim, produkcijskim in tehničnim možnostim za 
izvajanje dejavnosti produktivne in reproduktivne kinematografije in z njimi povezanimi akcijami. 
Cilji so konkretno opredeljeni v vsakoletnem programu dela in v finančnem načrtu.

V posameznih segmentih filmske dejavnosti za leto 2004 predvideva Filmski sklad takšen obseg 
programa (filmski projekti in akcije), kot ga je mogoče načrtovati na osnovi pričakovanih 
proračunskih sredstev za 2004 - to je v višini okrog 671.155.000 SIT.

V letu 2004 bo mogoče realno izvesti takšen obseg programa, kot ga bodo dopuščala finančna 
sredstva, produkcijske, izvedbene in tehnične možnosti ter sodelovanje z Viba študijem , RTV 
Slovenija in drugimi partnerji v evropskih povezavah (koprodukcije, Eurimages).

Glede na to, da je Nadzorni svet FS že v marcu 2003 obravnaval program FS, ki je programsko in 
finančno zaradi obsežnosti realizacije novih filmov ter podedovanih dolgov do projektov iz prejšnjih 
let (takoimenovani sanacijski program) določal tudi večino programa za leto 2004, je uprava FS 
program zdaj še dopolnila in načrtuje naslednje elemente produkcije za leto 2004:

končanje realizacije 3 CF začetih v letu 2003 (Od groba do groba, Predmestje, Angeli) 
dokončanje 4 CF iz sanacijskega programa v katerem so CF iz prejšnjih let ( Marmelada, 
Ruševine, Nemir, Transnacionala) 
začetek snemanja 2 CF v letu 2004 (Rdeča obzorja, Gozd) 
končanje realizacije 3 KF začetih v letu 2003 
začetek realizacije 4 KF v letu 2004 
nadaljnjo podporo programu študijskih filmov AGRFT 
nadaljnjo podporo programu Društva Slovenskih Filmskih Ustvarjalcev
med akcijami so najpomembnejše: promocija slovenskih filmov doma in v tujini, sodelovanje 
na mednarodnih filmskih festivalih, sodelovanje z Eurimagesom, sodelovanje s CEE, 
sodelovanje v mednarodnih izobraževalnih procesih in projektih kot sta Resources 2 in pa East 
of Eden (v sodelovanju z DSFU), omogočanje izvedbe nacionalnega Festivala slovenskega 
filma in druge.

Za leto 2004 prav tako predvidevamo, da bo moral Filmski sklad glede na potrebe in dodatne delovne 
obveznosti zaposliti eno dodatno osebo. Novo delovno mesto bi bilo potrebno odpreti za mesto 
pomočnika na oddelku za trženje, promocijo in stike z javnostmi.

Letni cilji za leto 2005 predvidevajo:
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nadaljevanje realizacije 1 CF začetega v letu 2004, CF filma ki ima triletni ciklus produkcije 
(Gozd) 
končanje 1 CF začetega v 2004 (Rdeča obzorja) 
začetek realizacije 5-6 CF v letu 2005 
začetek realizacije 8-12 KF v letu 2005 
nadaljnjo podporo programu študijskih filmov AGRFT 
nadaljnjo podporo programu Društva Slovenskih Filmskih Ustvarjalcev 
med akcijami bodo najpomembnejše: promocija slovenskih filmov doma in v tujini, 
sodelovanje na mednarodnih filmskih festivalih, sodelovanje z Eurimagesom, sodelovanje s 
CEE, sodelovanje v mednarodnih izobraževalnih procesih in projektih ( v sodelovanju z 
DSFU), omogočanje izvedbe nacionalnega Festivala slovenskega filma in druge.

Predvidena proračunska številka za filmsko dejavnost v letu 2005 je nekaj več kot 697 milijonov 
tolarjev. Dodatnih zaposlitev v letu 2005 ne predvidevamo.

4 - DOLGOROČNI IN ENOLETNI CILJI. PROJEKTI, PROGRAMI, AKTIVNOSTI, 
INVESTICIJE V OKVIRU URESNIČEVANJA CILJEV

Osnovni cilji Filmskega sklada ostajajo še naprej isti: slovenska kinematografija se lahko ob večji 
podpori države in ob dosedanjem tempu in intenziteti dela uprave in strokovnih služb Filmskega 
sklada še naprej uvršča med najbolj zanimive, izzivalne, priznane in kakovostne med primerljivimi 
evropskimi nacionalnimi in svetovnimi kinematografijami. V letu 2003 je slovenska kinematografija 
(samostojno in v ko-produkcijah) segla po mnogih pomembnih evropskih in svetovnih priznanjih: 
berlinskem medvedu, številnih mednarodnih priznanjih in nagradah, uvrstila se je na pomembne 
mednarodne festivale.

Sklad je v prejšnjih letih dosegel pomembno prepoznavnost naših filmov v mednarodnem okolju. 
Kazalci za oceno uspešnosti, bodisi fizični ali opisni, so v glavnem preseženi, finančni kazalci pa so se 
le malo povečali. Zaradi tega lahko pride do primanjkljaja v programu spremljajočih aktivnosti 
(promocija, trženje, razvoj, izobraževanje) ali pa pri izvedbi Festivala slovenskega filma. Prav pri 
pripravi in izvedbi tega festivala smo v letu 2003 dosegli velik premik v kakovosti in javni podobi in 
odmevnosti tega dogodka. Festival slovenskega filma postaja pomemben kulturni dogodek, ki umešča 
slovenski film na zemljevid pomembnih nacionalnih dogodkov. K festivalu smo že uspeli privabiti 
tudi nekaj pokroviteljev in sponzoijev ( npr. Mobitel) ter drugih virov financiranja ( občina Celje), 
tako da menimo, da bi festival leta 2004 moral pritegniti tolikšno število sponzoijev, da bi lahko dobro 
funkcioniral. Pomembno je tudi sodelovanje pri prireditvi s partnetjem RTV SLO, kar je nasploh prvo 
sodelovanje med FS in RTV SLO po prekinitvi sodelovanja konec leta 2002, kar je rezultat dela nove 
Uprave FS in tudi razumevanja novega vodstva RTV SLO. Filmski sklad pokriva eventualno nastali 
primanjkljaj s sredstvi iz lastnih prihodkov.

Filmski sklad se opira še na dodatne mehanizme kot so realizacija povečav posnetih filmov ( nastalih s 
privatnim kapitalom ali v mešani produkciji z RTVSLO) iz digitalnih nosilcev na 35 mm trak, ter ko
produkcije, katerih namen pa je prav tako tudi širjenje tržišča za slovenske filmske produkcije.

Eden izmed ciljev v mednarodnem povezovanju Slovenije je članstvo v najpomembnejših 
mednarodnih finančnih asociacijah. V letu 2002 je Slovenija postala članica Eurimages, slovenski 
predstavnik pa je lani postal eden od podpredsednikov upravnega odbora Eurimagesa. V letu 2003 
smo se priključili tudi programu Media plus, od teh sodelovanj pa si v prihodnje veliko obetamo. 
Potrebno je doseči še boljše in ambicioznejše sodelovanje slovenskih producentov v teh institucijah.

Pri tem je pomemben cilj Filmskega sklada doseči tudi visoko strokovnost pri izbiri projektov, 
popolno transparentnost postopkov pri dodeljevanju finančnih sredstev za programe in projekte, 
predvsem pa izboljšanje logistike poslovanja s partnerji ( Viba studio, RTV SLO) ter dolgoročno 
načrtovanje projektov in produkcije, kije pomembna za sodelovanje s temi partneiji.
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Prav tako je pomembna finančna disciplina na vseh ravneh in vzpostavitev še ostrejšega nadzora nad 
porabo javnih sredstev.

Investicije predvidevajo začetek investicije v letu 2004, nadaljevanje leta 2005 in dalje- na Kvedrovi 
9 v Ljubljani - v okviru kulturnega tolarja. Investicija v novo stavbo, ki je načrtovana za skupno 
uporabo s Slovensko Kinoteko, bo izboljšala težke prostorske pogoje v katerih delujeta obe ustanovi, 
nasploh pa bo le to pomembno za predvideno širjenje dejavnost FS na AV sklad v okviru nove 
predvidene zakonodaje.

a) Konkretni programski cilji 2004:

končanje realizacije 3 projektov nacionalnega programa celovečernega filma - CF začetih v 
letu 2003 (Od groba do groba, Predmestje, Angeli)
dokončanje 4 CF projektov nacionalnega programa celovečernega filma iz sanacijskega 
programa v katerem so CF iz prejšnjih let ( Marmelada, Ruševine, Nemir, Transnacionala) 
začetek snemanja 2 projektov nacionalnega programa celovečernega filma CF v letu 2004 
(Rdeča obzorja, Gozd)
končanje realizacije 3 projektov nacionalnega programa celovečernega filma KF začetih v letu 
2003
začetek realizacije 4 projektov nacionalnega programa celovečernega filma KF v letu 2004, ki 
bi jih sklad sofinanciral s cca 60 % budgeta

- 2 projekta v mednarodni ko-produkciji, kijih sklad sofinancira s cca 30 - 40 % budgeta
- realizacija 2-3 povečav CF filmov iz magnetnega zapisa na 35 mm trak, v smislu 

povečevanja produkcije slovenskih CF na 35 mm in hkrati povečevanja števila gledalcev na 
posamezen CF film

• nadaljnjo podporo programu študijskih filmov AGRFT 
nadaljnjo podporo programu Društva Slovenskih Filmskih Ustvarjalcev 
med akcijami so najpomembnejše: promocija slovenskih filmov doma in v tujini, sodelovanje 
na mednarodnih filmskih festivalih, sodelovanje z Eurimagesom, sodelovanje s CEE, 
sodelovanje v mednarodnih izobraževalnih procesih in projektih kot sta Resources 2 in pa East 
of Eden ( v sodelovanju z DSFU), omogočanje izvedbe nacionalnega Festivala slovenskega 
filma in druge.

b) Konkretni programski cilji 2005:

nadaljevanje realizacije 1 projekta nacionalnega programa celovečernega filma CF začetega v 
letu 2004, CF filma ki ima triletni ciklus produkcije (Gozd)
končanje 1 projekta nacionalnega programa celovečernega filma CF začetega v 2004 (Rdeča 
obzorja)
začetek realizacije 5-6 projektov nacionalnega programa celovečernega filma CF v letu 2005, 
FS naj bi projekte financiral v višini cca 60% budgeta
začetek realizacije 8-12 projektov nacionalnega programa celovečernega filma KF v letu 
2005, FS naj bi projekte financiral v višini cca 50-60% budgeta
2 projekta v mednarodni ko-produkciji, kijih sklad sofinancira s cca 30 - 40 % budgeta

- realizacija 2-3 povečav CF filmov iz magnetnega zapisa na 35 mm trak, v smislu 
povečevanja produkcije slovenskih CF na 35 mm in hkrati povečevanja števila gledalcev na 
posamezen CF film
nadaljnjo podporo programu študijskih filmov AGRFT 
nadaljnjo podporo programu Društva Slovenskih Filmskih Ustvarjalcev 
med akcijami bodo najpomembnejše: promocija slovenskih filmov doma in v tujini, 
sodelovanje na mednarodnih filmskih festivalih, sodelovanje z Eurimagesom, sodelovanje s 
CEE, sodelovanje v mednarodnih izobraževalnih procesih in projektih (v sodelovanju z 
DSFU), omogočanje izvedbe nacionalnega Festivala slovenskega filma in druge.
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5 - ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO PREDVIDENE 
STRATEGIJE, PROGRAMI, PROJEKTI IN AKTIVNOSTI

/

O tem je vse tisto, kar je ključnega pomena, podano v razdelku A, pod točko 1 in 2.
Omeniti je potrebno še vsebinski in finančni program FS za leti 2003 in 2004, kakor gaje na svoji seji 
marca 2003 sprejel Nadzorni svet FS RS - javnega sklada in ki je skladen s tukaj podanimi predlogi in 
načrti FS.

6 - FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE 
CILJE

Osnova za merjenje zastavljenih ciljev je podana z doseženim številom in kakovostjo realiziranih 
programskih enot, celovečernih in kratkih, posnetih s proračunskimi sredstvi na način, ki dosledno 
upošteva poglavitne zahteve zakona o izvrševanju proračuna - gospodarnost, namenskost, racionalnost 
in uspešnost.

Druga merila uspešnosti so: odzivi stroke, odzivi in press dipingi javnih medijev in odzivi širše 
javnosti. Po teh kazalcih je program FS uspešen, saj se realizacija pa tudi komunikativnost in 
strokovna odmevnost slovenskih filmov povečuje.

Pri merjenju oziroma izračunavanju povprečne gledanosti slovenskega CF filma se opiramo na letne 
statistične podatke slovenskih kinematografov in distributerjev.

7 - IZHODIŠČA IN KAZALCI, NA KATERIH TEMELJIJO IZRAČUNI IN OCENE 
POTREBNIH SREDSTEV

Osnova - izhodišča in kazalci - za takšne izračune je predračunska ocena vrednosti vsakega 
posameznega CF ali KF projekta, programa akcij in investicijskega vzdrževanja. Pri pripravi le teh 
smo v Upravi FS zelo pozomio, saj je predvsem dobra priprava in natančna predračunska vrednost 
projekta tista, ki lahko zagotovi tudi dobro realizacijo projekta.

Ceno CF ali KF projekta ali programa določajo fizični obseg projekta ali programa, cena dela , cena 
avtorskih storitev, cena tehničnih in tehnoloških storitev, cena promocije itd. Med izhodišča je 
potrebno šteti tudi zakon o izvrševanju proračuna in druge pogoje denarnega poslovanja in finančnih 
gibanj doma in v svetu ter fiskalno in davčno politiko države. Pri ocenah vrednosti projektov je 
potrebno upoštevati tudi novo veljavno zakonodajo v RS na področju varstva pri delu ter na področju 
zaposlovanja, ki so prinesle določene podražitve filmske produkcije na enoto CF ali KF filma.

Davčna politika na Slovenskem z vidika kinematografije prav tako ne deluje vzpodbudno na vlaganje 
zasebnega kapitala v projekte in programe nacionalne kinematografije.

8 - DRUGA POJASNILA, KI OMOGOČAJO RAZUMEVANJE PREDLAGANIH CILJEV

Tu gre omeniti zlasti močan javni interes davkoplačevalcev RS, ki se spričo uspešnega nastopa 
slovenskega filma na evropskih in svetovnih festivalih, nagiba v izdatnejšo podporo slovenskemu 
filmu.
Opozoriti velja tudi na pomembno kulturno in vzgojno-izobraževalno funkcijo filma, na pomembno 
porast samozavesti - zlasti pri mladih ljudeh - ki se ob uspešnem preboju izvirne domače stvajjalnosti 
počutijo veliko bolj sproščene, pozitivne in zdravo ambiciozne. Sredstev za doseganje takšnih ciljev 
nam seveda ne sme biti žal.

Posebej pomembno pa je zavedanje : ob vstopanju v Evropsko unijo bo slovenski film pomemben 
temelj nacionalne identitete ter AV kulture!!!.
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Prav AV kultura je, kot vemo, ena od najbolj sodobnih in sposobnih form sodobne kulture, ki lahko 
nacionalno identiteto ter slovenski jezik ohrani pri življenju v medijskem svetu sodobne Evrope in 
sveta. Zato je izredno pomembno zavedanje, daje slovenski film predvsem KULTURNI PROIZVOD, 
ki ga ne moremo povsem in v celoti podrediti trgu, in ga kot takšnega priznava tudi EU. Prav EU nam 
je dovolila (splošni pogoji poslovanja FS so usklajeni s komisijo za državne pomoči), da slovenski 
film kot kulturni proizvod tudi subvencioniramo. Seveda pa si tudi na FS želimo, da bi slovenski 
producenti postali finančno in produkcijsko čimbolj močni, neodvisni ter tako sposobni preživetja ob 
prihajajoči močni konkurenci v EU.
Tudi zato menimo,da bi lahko za slovensko kinematografijo ob prehodu v EU namenili v proračunu še 
več od predvidenih sredstev, upamo pa da bo predvidena zakonodaja na področju AV katero pripravlja 
MzK zato čimprej sprejeta.

B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH STRATEŠKIH 
DOKUMENTOV TER GLAVNIH PROGRAMOV V TEKOČEM LETU

A.) PROGRAM FILMOV

V prvi polovici leta 2003 sta bila končana CF filma NA PLANINCAH' ter ko-produkcijski film 
LIETO U ZLATNOJ DOLINI. Oba prihajata v slovensko distribucijo jeseni.

Ostali CF filmi v raznih fazah produkcije so:
CF 'PREDMESTJE' je ob koncu avgusta 2003 že posnet in je v fazi po-produkcije.

CF 'OD GROBA DO GROBA' se v avgustu 2003 snema in snemanje poteka po planu realizacije..

CF ANGELI, ki kot tretji CF film zaokrožuje predviden za program 2003 je prestavljen na snemalni 
termin maj-junij 2004, ker se je med procesom priprav za ta film pojavil interes novih avstrijskih ko
producentov, direktor FS pa od producenta 'Fabula' zahteva, da se tako kot je bilo predvideno, projekt 
uvrsti na Eurimages. Z novim terminom snemanja, je to zdaj omogočeno. Novi tennin snemanja je 
usklajen tudi z Viba film studiem.

Priprave za CF 'RDEČA OBZORJA' ter CF 'GOZD, ki sta načrtovana za 2004 prav tako že potekajo, 

projekta imata že predpogodbi, termini snemanja v 2004 za Viba film studio so predvideni.

Sklenjen je dogovor o do-kapitalizaciji treh projektov iz sanacijskega načrta: CF MARMELADA, CF 
RUŠEVINE, CF TRANSNACIONALA Aneksi k osnovnim pogodbam so sklenjeni, delo na 
dokončanju projektov pa poteka po predvidenem programskem načrtu. Prva dva CF filma bosta po 
načrtu končana do konca 2003, tretji pa v januarju 2004.

V pričetku leta 2004 naj bi tako imeli dokončane tri nove CF filme iz sanacijskega načrta.

PROJEKTI

Med nerešenimi zadevami iz preteklega obdobja je Uprava FS uspela dokončati nekaj pomembnih 
zadev: sklenjen je dogovor o razrešitvi v letu 2002 najbolj problematičnega projekta 'Stella del Nord', 
ki je dovolj ugoden za sklad ter za vložena javna sredstva. Finančna sredstva iz dogovora je producent 
že nakazal na račun FS.

BUDGETING, PRIPRAVA PROJEKTOV

Opravljeni so bili pogovori o pripravah projektov in pregled ter nadzor priprave predračunov z 
naslednjimi producenti in projekti:

13. oktober 2003 3727 poročevalec, št. 83/X



Zavod Stara Gara; projekt CF Od groba do groba. Predračun: 256 mio SIT, vložek FS 180 mio SIT 
skozi leta 2003/2004. Film se trenutno snema.

Forum: projekt CF Predmestje. Predračun:247 mio SIT, vložek FS 150 mio SIT skozi leta 2003/2004. 
Film je v post-produkciji

Fabula: projekt CF Angeli. Predračun 202 mio SIT, vložek FS 90 mio SIT skozi leta 2003/2004. Film 
je v pred-produkciji.

A.A.C. productions: projekt CF Rdeča obzorje. Okvirni predračun 240 mio SIT, predvideni vložek FS
158 mio SIT skozi leta 2004/2005. Film je v pred produkciji

Antara: projekt dokumentarnega CF Gozd. Okvirni predračun 160 mio SIT, predvideni vložek FS 110 
mio SIT skozi leta 2004-2006. Film je v pred produkciji.

Bela film: projekt KF Božja kazen. Predračun 46 mio SIT, predvideni vložek FS 20 mio SIT skozi 
leti 2003/2004. Film je trenutno v pred produkciji.

Bindweed soundvision: projekt povečave CF Prešeren. Vložek FS 25 mio SIT.

ATA produkcija: projekt povečave CF Kajmak in marmelada. Vložek FS 20 mio SIT.

Gustav film: projekt povečave dokumentarnega CF Peterka: Leto odločitve. Vložek FS 20 mio SIT.

E-motion film in Vertigo film: sanacija, pravzaprav dokapitalizacija zastalih projektov CF Ruševine 
(dodatni vložek FS 32 mio SIT) in CF Marmelada (dodatni vložek FS 30 mio SIT).

B) PROGRAM AKCIJ

Od načrtovanih akcij 2003 je bila večina akcij že realiziranih, promocija in udeležba na festivalih pa »
seveda potekata skozi vse leto.

Sredstva za udeležbo slovenskih filmov na filmskih festivalih v tujini bi bila lahko še precej višja, saj 
so želje po slovenskih filmih na teh festivalih zelo visoke. Sklad predvideva, da bo za pokrivanje 
dodatnih stroškov promocije slovenskih filmov na nekaterih festivalih uporabil v drugi polovici leta 
tudi lastna sredstva.

Filmski skladje v obdobju med januaijem in junijem 2003 prijavil slovenske filme na 91 mednarodnih 
filmskih festivalov. Število festivalov, ki so filme sprejeli, je 52. Razmeije med prijavami na festival 

in sprejetimi filmi je 57,1%.

Slovenski filmi so na mednarodnih filmskih festivalih skupno prejeli 7 nagrad, od tega po eno nagrado 
Slepa pega in Šelestenje in 5 nagrad kratki film (A)torzija.

Udeležba v tekmovalnem sporedu Berlinala z dvema slovenskima filmoma, Rezervnimi deli in 
(A)toraijo, je naj višja uvrstitev naših filmov v obdobju do junija 2003, in je prinesla zlatega medveda 
(A)torziji za najboljši kratki film.
Filmski sklad je udeležbo na mednarodnih filmskih festivalih do junija 2003 sofinanciral v višini 
7.708.946,04 SIT (vključuje stroške izdelave VHS in Beta kaset, transportne in carinske stroške 
pošiljanja kopij, stroške pošiljanja promocijskih materialov in sredstva za sofinanciranje udeležbe 
avtotjev na filmskih festivalih).

SOFINANCIRANJE UDELEŽBE AVTORJEV NA MEDNARODNIH FILMSKIH 
FESTIVALIH
Filmski sklad je do junija 2003 sofinanciral sodelovanje 8 režiserjev in 3 producentov na različnih 
festivalih ter ekipe Rezervnih delov na festivalu Berlinale, vse skupaj v višini 1.802.125,33 SIT.
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UDELEŽBA FILMSKEGA SKLADA NA SVETOVNIH FILMSKIH MARKETIH
Filmski sklad se je že šestič udeležil filmskega marketa v Berlinu (6.-1622003), kjer je zakupil 
prostor za stojnico in omogočil posebne market projekcije 3 slovenskim filmom: Šelestenju, Zvenenju 
v glavi in Slepi pegi. Stojnica je bila deležna izjemnega obiska zaradi več razlogov, najbolj pa zaradi 
uvrstitve dveh slovenskih filmov, Rezervnih delov in (A)torzije, v tekmovalni program festivala.

Filmskih sklad je namenil promociji slovenskih filmov v okviru berlinskega festivala in berlinskega 
marketa skupaj 8.910.188,59 SIT. Od tega je bilo namenjenih za udeležbo filmske ekipe Rezervnih 
delov 696.953,95 SIT, za udeležbo ekipe filma (A)torzija pa 222.464,30 SIT, velik delež stroškov pa 
je šel tudi za promocijo obeh filmov v tekmovalnem sporedu Berlinala v strokovnih revijah in najavah 
za festival.

V okviru canneskega marketa (14.-25.5.2003) smo bili s slovenskimi filmi prisotni posredno. MDC 
International iz Berlina je prodajal film Rezervne dele. ATIKA Films iz Pariza je prodajala dva 
slovenska filma: Barabe! in Sladke sanje. Za izdelavo VHS kaset in transportnih in carinskih stroškov 

•je Filmski sklad prispeval 384.536,73 SIT.

PRODAJA V TUJINO
Filmski sklad je izpeljal 2 prodaji slovenskih filmov v tujino s soglasjem producentov. BBCju iz 
Velike Britanije smo prodali 2 kratka filma, HOP, SKIP & JUMP (Arkadena) in STEKLARSKI 
BLUES (Bela film). Po pogodbi pripada Filmskemu skladu delež v višini 255.000,00 SIT.
Finski televiziji YLE, Yleisradio OY, smo prodali SLEPO PEGO (Bindweed Soundvision). Po 
pogodbi pripada Filmskemu skladu delež v višini 587.216,00 SIT.

RETROSPEKTIVE SLOVENSKEGA FILMA DO JUNIJA 2003
Filmski skladje v obdobju med januarjem in junijem 2003 izpeljal 3 retrospektive slovenskega filma. 
Za vse tri retrospektive je Filmski sklad porabil 3.718.175,69 SIT.

1. Prva retrospektiva je potekala v okviru nacionalnega avstrijskega filmskega festivala Diagonale v 
Gradcu (24. - 30.3. 2003). Slovenijo sta predstavljala film Ljubljana Igorja Šterka in Cesta bratstva in 
enotnosti Maje Weiss. V sodelovanju z avstrijsko Medio sta v petek, 28. marca, potekali dve okrogli 
mizi, na katerih so sodelovali avstrijski in slovenski predstavniki filmskih skladov, Euroimagesa, RTV 
Slovenije, avstrijskega filmskega inštituta, ORF, Studia Vibe, slovenskega Ministrstva za kulturo ter 
slovenski in avstrijski producenti ter distributerji.
Filmski skladje retrospektivo sofinanciral v višini 176.814,06 SIT.

2. Druga retrospektivo je med l. in 13. aprilom gostila Filmoteca de Catalunya. Predstavljenih je bilo 
9 celovečernih filmov in trije filmi iz zakladnice odkritij Slovenske kinoteke. Izbor filmov je naredil 
programski direktor katalonske kinoteke, Ramon Font Segura. Retrospektive se je udeležil režiser Igor 
Sterk.
Udeležbo Igorja Šterka je Filmski sklad sofinanciral v višini 183.744,00 SIT.

Filmski skladje retrospektivo sofinanciral v višini 1.387.948,97 SIT.

3. V New Yorku je v BAMcinématek med 7. in 11. majem potekala retrospektiva slovenskega filma. 
Izbor novejših slovenskih filmov, osmih celovečernih filmov in enega kratkega filma, je bil prva 
tovrstna predstavitev slovenskega filma v New Yorku. Retrospektivo je pripravil Filmski sklad v 
sodelovanju z BAMcinématek in Generalnim konzulatom republike Slovenije v New Yorku. 
Programski izbor je naredila kurátorka filmskega programa BAMcinématek Florence Almozini. 
Retrospektive so se udeležili trije režiserji: Sašo Podgoršek, Hanna A.W. Slak in Martin Srebotnjak. 
Udeležbo Hanne A.W. Slak in Saša Podgorška je Filmski sklad sofinanciral v višini 351.670,60 SIT. 
Filmski skladje retrospektivo sofinanciral v višini 2.153.412,66 SIT.

SCENARISTIČNI LABORATORIJ MOONSTONE INTERNATIONAL
V Vili Bled je med 5. in 11. majem potekala mednarodna scenaristična delavnica v organizaciji 
Moonstone International iz Velike Britanije, ki podpira neodvisne evropske scenariste in filmske 
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režiseije. Štirinajst izbranih scenaristov iz evropskih držav, med njimi tudi predstavnik Slovenije, 
režiser Tomaž Pandur, so v ustvarjalni atmosferi vsak posamezno sodelovali z mednarodno 
uveljavljenimi filmskimi strokovnjaki in scenarističnimi svetovalci iz Evrope in Amerike.
Filmski sklad je scenaristično delavnico Moonstone International sofinanciral v višini 10.000 EUR 
(2.359.426,60 SIT).

DISTRIBUCIJA
Do junija 2003 seje v slovenskih kinematografih vrtel samo en slovenski film, Rezervni deli Damjana 
Kozoleta. Sredstva za distribucijo tega filma je Filmski sklad prispeval iz lanskoletnih sredstev, v 
višini 5.000.000,00 SIT.
Distribucija novih slovenskih filmov se je zaradi spremembe termina festivala slovenskega filma na 
jesen prav tako premaknila v jesenski in zimski čas. Do konca leta lahko v kinematografih 
pričakujemo naslednje filme: Na planincah Mihe Hočevarja, Peterka - leta odločitve Vlada Škafarja, 
Pod njenim oknom Metoda Pevca, Kajmak in marmelado Branka Djuriča in koprodukcijski film 
Lilij ino zgodbo Roberta Manthoulisa.

C - FINANČNI NAČRT ZA LETO 2004

Prihodki za leto 2004:

1) Nedavčni prihodki (71): prihodki od obresti (7102), prihodki od premoženja (7103), prihodki od 
prodaje blaga in storitev (7130), drugi nedavčni prihodki (7141) so planirani za leto 2004 z 
skupnim indeksom 102.1, kar predstavlja minimalno rast, ki bo dosežena v letu 2004.

2) Prejete donacije (73): planirane so v minimalnem znesku in predstavljajo zelo majhen delež v 
celomih prihodkih.

3) Transferni prihodki (74): prejeta sredstva iz državnega proračuna (7400) so razdeljena na 
naslednje podpostavke (v proračunu je postavka Filmski sldad planirana v višini 745.155.000.- 
tolaijev, in sicer od tega 4.600.000. - tolaijev za investicijsko vzdrževanje in obnove):

sredstva za dejavnost sklada v višini 671.155.000.- tolaijev: vključujejo program filmov in 
akcij v letu 2004
plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki v višini 48.074.004,- tolaijev: za osem zaposlenih 
obratovalni stroški: planirano je 29.502.996.- tolaijev proračunskih prihodkov, kar predstavlja 
80% predvidenih letnih obratovalnih stroškov
nakup in gradnja osnovnih sredstev v višini 4.600.000.- tolaijev: sredstva so predvsem 
planirana za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje

Odhodki za leto 2004:

1) Plače in drugi izdatki zaposlenim (400) in prispevki delodajalcev za soc. varnost (401): stroški so 
planirani za osem redno zaposlenih v letu 2004. Planirana je samo polovica predvidene rasti v 
primeijavi z letom 2003 kot je navedeno v navodilih za pripravo finančnega načrta.

2) Izdatki za blago in storitve (402): konto se vsebinsko loči na splošne obratovalne stroške sklada in 
stroške iz programa akcij. Program akcij vključuje stroške članstva Slovenije v mednarodnem 
koprodukcijskem skladu Eurimages, udeležbo na mednarodnih festivalih, organizacijo in izvedbo 
festivala slovenskega filma, promocijo slovenskih filmov,...

3) Subvencije (410): planirane so subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (4102) za izvedbo 
kulturnega programa v okviru plana akcij za leto 2004 v višini 51.000.000. - tolaijev.

4) Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420): največji znesek predstavlja postavka nakup 
nematerialnega premoženja (4207) v kateri je zajeto sofinanciranje filmskega programa iz sredstev 
tekočega leta v višini 540.155.000.- tolarjev.

poročevalec, št. 83/X 3730 13. oktober2003



Č - FINANČNI NAČRT ZA LETO 2005

Prihodki za leto 2005:

1. Nedavčni prihodki (71): prihodki od obresti (7102), prihodki od premoženja (7103), prihodki od 
prodaje blaga in storitev (7130), drugi nedavčni prihodki (7141) so planirani za leto 2005 z 
skupnim indeksom 100.5.

2. Prejete donacije (73): planirane so v minimalnem znesku in predstavljajo zelo majhen delež v 
, celotnih prihodkih.

4) Transferni prihodki (74): prejeta sredstva iz državnega proračuna (7400) so razdeljena na 
naslednje podpostavke):

sredstva za dejavnost sklada v višini 697.218.000.- tolaijev: vključujejo program filmov in 
akcij v letu 2005
plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki v višini 49.952.433,- tolaijev: za osem zaposlenih 
obratovalni stroški: planirano je 29.800.000.- tolaijev proračunskih prihodkov, kar predstavlja 
80% predvidenih letnih obratovalnih stroškov za leto 2005 skladno z inflacijskimi napovedmi 
nakup in gradnja osnovnih sredstev v višini 4.600.000.- tolaijev: sredstva so predvsem 
planirana za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje

<

Odhodki za leto 2005:

1. Plače in drugi izdatki zaposlenim (400) in prispevki delodajalcev za soc. varnost (401): stroški so 
planirani za osem redno zaposlenih v letu 2005. Planirana je samo polovica predvidene rasti v 
primeijavi z letom 2004 (od avgusta 2005) kot je navedeno v navodilih za pripravo finančnega 
načrta.

2. Izdatki za blago in storitve (402): konto se vsebinsko loči na splošne obratovalne stroške sklada in 
stroške iz programa akcij. Program akcij vključuje stroške članstva Slovenije v mednarodnem 
koprodukcijskem skladu Eurimages, udeležbo na mednarodnih festivalih, organizacijo in izvedbo 
festivala slovenskega filma, promocijo slovenskih filmov,...

3. Subvencije (410): planirane so subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (4102) za izvedbo 
kulturnega programa v okviru plana akcij za leto 2005 v višini 56.000.000. - tolaijev.

4. Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420): največji znesek predstavlja postavka nakup 
nematerialnega premoženja (4207) v kateri je zajeto sofinanciranje filmskega programa iz sredstev 
tekočega leta v višini 565.218.000.- tolaijev.
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Priloga 1: PREDLOG DELITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA LETO 2004

1. PROGRAMSKA SREDSTVA

program transferi lastna dejavnost sklada skupaj programska 
sredstva

indeks 
2003/2004

filmi 540.155.000 0 540.155.000 109,4
agrft 16.000.000 0 16.000.000. 106,7

akcije 51.000.000 64.000.000 115.000.000 109*7
skupaj 607.155.000 64.000.000 671.155.000

V letu 2004 je za programska sredstva planiranih 48 mio SIT za KF, 382.155.000 SIT za CF, 20 mio 
SIT za program sanacije projektov, ostalih 90 mio SIT pa je namenjenih za koprodukcije in povečave 
ter razvoj in dodelavo projektov in scenarijev.

Predlog za programska sredstva - filmi 2004

KF $2004
Čmo-belo (cebram) 2.000.000,00
Srce je kos mesa (Arkadena) 2.000.000,00
Božja kazen (Bela film) 2.000.000,00
Hitro in počasi (Zank) 2.000.000,00
Skupaj KF 8.000.000,00
Nerazporejeno KF 40.000.000,00

CF
Od groba do groba (Stara gara) 82.500.000,00
Predmestje (Forum) 30.000.000,00
Angeli (Fabula) 67.500.000,00
Rdeča obzorja (AAC Production) 120.000.000,00
Gozd (Antara) 40.000.000,00
Skupaj CF 340.000.000,00
Nerazporejeno CF 42.155.000,00

SANACIJA
Nemir (Emotionfilra) 20.000.000,00
Skupaj sancija 20.000.000,00

Koprodukcije, povečave, razvoj in 
dodelava projektov in scenarijev 90.000.000,00

Predlog programa akcij za leto 2004

Udeležba na filmskih festivalih 19.000.000,00
Retrospektive slovenskega filma 6.149.846,00
Festival slovenskega filma 15.000.000,00
Splošna promocija 23.500.000,00
Delovanje programske komisije 3.000.000,00
Eurimages in SCN 26.500.000,00
Evropska filmska akademija 3.000.000,00
Akcije drugih organizatorjev 5.000.000,00
Strokovno usposabljanje 3.000.000,00
DSFU (partnerski program) 6.000.000,00
DSFU (po odločbi MK)___________ 4.850.154,00
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2. SREDSTVA ZA DELO SKLADA

sredstva za delo sklada zahteve sklada komentar
Plače za 8 zaposlenih 48.074.004 ena nova zaposlitev: koordinator promocije in trženja
Obratovalni stroški 29.502.996 presežek bo FS kril iz lastnih sredstev
Nakup opreme in
investicijsko vzdrževanje

4.600.000 nakup računalniške opreme in licence 2,0 mio SIT; 
obnova vhodnega halla na Miklošičevi 38 1,5 mio SIT; 
dodatno investicijsko vzdrževanje

Skupaj 82.177.000

3. INVESTICIJE-KULTURNI TOLAR

investicije kulturni tolar
Izdelava projektne dokumentacije Kvedrova 9 ni planirano
Skupaj 0
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Priloga 2: PREDLOG DELITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA LETO 2005

1. PROGRAMSKA SREDSTVA

program transferi lastna dejavnost sklada skupaj programska 
sredstva

indeks 
2003/2004

filmi 562.218.000 0 565218.000 104,46
agrft 16.000.000 0 16.000.000 100,00

akcije 56.000.000 60.000.000 116.000.000 106,42
skupaj 637.218.000 60.000.000 697.218.000

2. SREDSTVA ZA DELO SKLADA

sredstva za delo sklada zahteve sklada komentar
Plače za 8 zaposlenih 49.952.433 8 redno zaposlenih
Obratovalni stroški 29.800.000 presežek bo FS kril iz lastnih sredstev
Nakup opreme in
investicijsko vzdrževanje

4.600.000 dodamo investicijsko vzdrževanje 3,5 mio SIT

Skupaj 84352.433

3. INVESTICIJE - KULTURNI TOLAR

investicije kulturni tolar
Izdelava projektne dokumentacije Kvedrova 9 ni planirano
Skupaj 0
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SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS 
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV 

ZA LETI 2004 IN 2005

UVOD

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju Sklad) je bil ustanovljen na 
podlagi Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v letu 1993. Glavna 
naloga Sklada je gospodaijenje s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi v lasti Republike 
Slovenije. Gospodaijenje obsega tako upravljanje in razpolaganje, v imenu Republike Slovenije in za 
njen račun. Sklad 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, vodi 
evidence o kmetijskih zemljiščih, kmetijah in gozdovih v lasti Republike Slovenije, upravlja finančna 
sredstva, kijih 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.

I. Nepremičnine, s katerimi gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije

Sklad gospodari s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi v lasti Republike Slovenije. Zaradi 
postopkov denacionalizacije po Zakonu o denacionalizaciji in Zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih 
skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic ter zaradi vračanja kmetijskih zemljišč in gozdov 
po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij in 57.členu Zakona o javnih skladih, se mu površine 
zemljišč v upravljanju zmanjšujejo. Površine se zmanjšujejo tudi zaradi vračanja nadomestnih 
zemljišč v postopkih denacionalizacije. z

Prenosi zemljišč na Sklad so bili v preteklih letih zaključeni za podjetja, ki so se lastninila po Zakonu 
o lastninskem preoblikovanju podjetij. Izjema so nekatera podjetja, ki so prešla na Slovensko 
razvojno družbo. Del teh zemljišč, ki so bila skladno z veljavno zakonodajo v času sklepanja pogodb 
o prenosu prenesena v last Republike Slovenije, bo potrebno prenesti na pristojne občine skladno z 
določili kasneje sprejetih Zakona o javnih skladih in Sprememb in dopolnitev zakona o ponovni 
vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic.

II. Naloge Sklada

Cilji, opredeljeni v strategiji razvoja slovenskega kmetijstva oz. v Programu razvoja gozdov v 
Sloveniji, so: zagotavljanje ekonomične pridelave in smotrno zaokroževanje proizvodnih kmetijskih 
enot, ohranitev in trajnostni razvoj gozdov, ohranjanje naravnega okolja in poseljenosti podeželja ter 
ohranjanje kompleksov tudi za potrebe strokovnega, raziskovalnega in učno-vzgojnega dela. Naloga 
Sklada je zagotavljati potrebna vlaganja v kmetijska zemljišča in gozdove v lasti države ter z aktivno 
vlogo pri krepitvi kmetijskih gospodarstev v hribovitih in gorskih predelih ohranjati obdelanost in 
poseljenost podeželja.
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Skladje bil torej ustanovljen za izvajanje nalog na področju gospodarjenja s kmetijskimi in gozdnimi 
zemljišči v lasti RS, kijih opredeljuje 4. člen Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, in sicer 
da:
• 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 oziroma 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;
• opravlja druge naloge, ki se nanašajo na kmetijska zemljišča, kmetije in gozdove v lasti Republike 

Slovenije, določene v predpisih in aktih Sklada.

Sklad bo te naloge izvajal prednostno, in sicer v skladu s smernicami Evropske unije in strategije 
razvoja kmetijstva v smislu povečevanja ekonomske varnosti kmetij in intenzivnosti kmetijske 
proizvodnje ter učinkovitejše rabe kmetijskih zemljišč in gozdov.
Tudi v prihodnje ostajajo glavne naloge Sklada:
1. Sodelovanje v postopkih denacionalizacije.
2. Promet s kmetijskimi zemljišči in gozdovi.
3. Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči.
4. Gospodarjenje z gozdovi.
5. Urejanje premoženjskopravnih razmerij.

m. Prihodki in odhodki Sklada po načelu denarnih tokov

Prihodki in odhodki Sklada so obrazloženi vsebinsko po skupinah, kot jih predvideva Finančni načrt 
za leto 2004 in 2005.

1. Prihodki

Za leto 2004 so predvideni rahlo nižji skupni prihodki kot je ocena realizacije za leto 2003 (I 99), za 
leto 2005 pa so planirani prihodki na enaki ravni kot za leto 2004.

1.1. Dohodki iz premoženja

• Prihodki od obresti

Predvidena nižja raven prihodkov od obresti za leto 2004 (I 66) je predvsem rezultat .nižjih obrestnih 
mer za obresti iz depozitov in vrednostnih papirjev, prav tako pa je predvidena nižja raven prejetih 
zamudnih obresti, kar je posledica intenzivne izterjave ter prav tako nižje zakonske zamudne obrestne 
mere. Za leto 2005 je predviden enak nivo prejetih obresti (1100).

• Prihodki od premoženja

Prihodki iz naslova gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči in gozdovi predstavljajo 64 % vseh 
prihodkov Sklada.

Sklad upravlja in razpolaga s kmetijskimi zemljišči, ki so v lasti Republike Slovenije, in sicer v skladu 
z Zakonom o kmetijskih zemljiščih. Gospodaijenje s kmetijskimi zemljišči obsega tudi oddajo vseh za 
obdelavo primernih površin v zakup. Višina zakupnine se letno določi s cenikom, ki ga potrdi Svet 
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sklada, višina koncesijske odškodnine pa je odvisna od dosežene cene pri letnih aneksih h 
koncesijskim pogodbam, ter končnega letnega obračuna koncesijske odškodnine, na katerega pa 
vplivajo dejansko dosežene tržne cene pri prodaji gozdnih lesnih sortimentov ter stroški opravljenih 
gozdarskih del, ki se priznajo koncesionarjem.

V letu 2004 je predvidena raven obračunanih zakupnin za kmetijska zemljišča enaka oceni 
realizacije za leto 2003, vendar pa je zaradi posledic suše pričakovati zamike pri plačilih zakupnin za 
leto 2003 zato so prihodki iz tega naslova nekoliko nižji (97%). Za leto 2004 je predviden denarni tok 
na ravni ocenjene realizacije za 2003.

Iz naslova gospodarjenja s koncesijskimi gozdovi je za leto 2004 in 2005 predviden enak nivo 
prihodkov kot za leto 2003, to je 790 mio tolarjev letno.

1.2 . Prihodki od prodaje blaga in storitev

Med te prihodke so uvrščene odškodnine za posege v zemljišča Sklada ter prihodki od izkoriščanja 
gozdov izven koncesijskih razmerij. Za leti 2004 in 2005 je predviden prihodek iz tega naslova v 
višini 33 oziroma 35 mio SIT, odškodné za posege v zemljišča skupaj z zaračunanimi stroški izdaje 
soglasij pa planiramo v višini 37 mio SIT za leto 2004 ter 39,6 mio SIT za leto 2005.

1.3. Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

S povečanim prometom zemljišč sledimo strategiji razvoja Slovenskega kmetijstva, pri čemer 
prodajamo dislocirane površine oziroma površine, ki služijo zaokroževanju posestev, po drugi strani 
pa z interventnim odkupom, po zaključenih postopkih denacionalizacije, skušamo ohranjati strnjene 
komplekse kmetijskih zemljišč in gozdov.

Planirana sredstva iz naslova prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov za leto 2004 so 760 mio tolarjev, 
za leto 2005 pa je predvideno še nadaljnje povečanje te postavke, ki znaša 780 mio tolaijev( 1103).

1.4. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V to postavko so vključena proračunska sredstva, s katerimi financiramo nujna gojitvena in varstvena 
dela v gozdovih s prepovedjo sečnje (denacionalizacija), obnovo gozdov na pogoriščih in po ujmah 
poškodovanih gozdov, preventivno varstvo gozdov, protipožarno varstvo na Krasu, nakup varovalnih 
gozdov in gozdov s posebnimi nameni, nakup zemljišč po 16.členu ZKZ ter popravilo gozdnih cest v 
državnih gozdovih in gozdovih, ki so predmet denacionalizacije.

Za leto 2004 so predvidena sredstva iz državnega proračuna v višini 99 mio SIT, za leto 2005 pa 111,5 
mio SIT, od tèga bo del sredstev prejet preko Zavoda za gozdove Slovenije, del pa direktno od 
Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo. Višina posamezne proračunske postavke je razvidna iz 
preglednice. V letu 2003 (ocena realizacije) se še predvideva financiranje obnove in nege gozdov, ki 
so predmet denacionalizacije (proračunski postavki 1407 ter 1438), kar pa za leti 2004 in 2005 ne 
velja več.

2. Odhodki

2.1. Plače in drugi izdatki zaposlenim
2.2. Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Za leto 2004 je predvideno 4,8% povečanje plač v primerjavi z letom 2003, za leto 2005 pa 3%, kar je
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zaenkrat le ocena, saj bo podrobnejši plan pripravljen ob koncu leta na podlagi dejanskih potreb ter 
veljavne sistemizacije delovnih mest Pri planu prispevkov je upoštevano enako gibanje kot pri 
plačah, oboje pa je tudi usklajeno z ocenami in napovedmi gospodarskih gibanj za obdobje 2003 do 
2007.

2.3. Izdatki za blago in storitve

Med temi izdatki imajo največji delež izdatki za tekoče vzdrževanje ter drugi operativni odhodki. 
Izdatki za tekoče vzdrževanje vsebujejo izdatke, ki so neposredno povezani z gospodarjenjem s 
kmetijskimi zemljišči in gozdovi (nujne sanacije in vzdrževanja kmetijske infrastrukture, nujne 
melioracije kmetijskih zemljišč, popravila in vzdrževanje gozdnih cest, stroški gojitvenih in 
varstvenih del, ki presegajo koncesijo ipd.). Pri planiranju teh stroškov so upoštevane dejanske 
potrebe na ravni posameznih območij Slovenije (upraviteljstva), medtem ko je skupna raven 
planiranih stroškov vezana predvsem na višino planiranih prihodkov.

Drugi operativni odhodki v finančnem načrtu za leto se nanašajo na nekatere nematerialne odhodke 
kot so stroški posvetovanj, druge neproizvodne storitve, stroški študentskih storitev, stroški plačilnega 
in bančnega prometa, stroški sodnih cenilcev ipd. Večji odhodki v okviru te postavke so stroški 
prenosa in nastavitve evidenc (10 mio SIT ), stroški nadstandardnih storitev Zavoda za gozdove (156 
mio SIT), stroški izobraževanja delavcev sklada (15 mio SIT), plačilo obveznosti iz KD za 
vzdrževanje gozdnih cest ( 170 mio SIT) ter poboti kupnin z zakupnino in koncesijsko odškodnino v 
višini 252 mio tolarjev. Večina odhodkov je za leto 2004 in 2005 planirana na enaki ravni kot je 
predvidena realizacija v letu 2003 (12004/2003 je 97, za leto 2005 v primerjavi z 2004 pa 102).

2.4. Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Na kontih od 4200 do 4203 ter na kontu 4207 so zabeležene planirane materialne naložbe služb 
Sklada (skupna vrednost je 95,0 mio SIT za leto 2004 ter 90 mio SIT za leto 2005), konto nakupa 
zemljišč in naravnih bogastev pa vsebuje predvidene nakupe kmetijskih zemljišč in gozdov ( 635 mio 
SIT v letu 2004 ter 704 mio SIT v letu 2005) ter dolgoročna vlaganja v gozdove (150 mio oziroma 
140 mio tolarjev) v skladu s predvidenimi razpoložljivimi sredstvi v letu 2004 in 2005. Glavni vir za 
financiranje investicij so lastna sredstva, raven nakupov je praviloma določena z višino prejetih 
sredstev iz prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov.
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SKLAD RS ZA SUKCESIJO
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA

ZALETI 2004 IN 2005

1. OPIS PODPROGRAMA, POSLANSTVA IN KLJUČNIH NALOG 
NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:

V okviru navedenega podprograma gre za uveljavljanje terjatev in poravnavanje obveznosti Republike 
Slovenije ter pravnih in fizičnih oseb z območja Republike Slovenije v postopku delitve premoženja, 
pravic in obveznosti SFRJ ter za zaščito interesov Republike Slovenije v postopku sukcesije.

Skladno s predpisi in proračunskim memorandumom je pripravljen predlog finančnega načrta Sklada 
RS za sukcesijo za leti 2004 in 2005.

zneski so navedeni v 000 SIT
I. Prihodki iz proračuna RS:
za leto 2004........................................................................................................... 302.119
za leto 2005........................................................................................................... 314.800

H. Odhodki: 
a) za leto 2004

plače in prispevki 14.605
izdatki za blago in storitve 216.852
skupaj 302.119

b) za leto 2005
plače in prispevki 14.845
izdatki za blago in storitve 299.955
skupaj 314.800

2. NAVEDBA DOLGOROČNIH CILJEV PODPROGRAMA (IZ DOKUMENTOV 
DOLGOROČNEGA RAZVOJNEGA NAČRTOVANJA ALI PREDPISOV Z 

NJIHOVO NAVEDBO):

Sklad v postopku sukcesije SFRJ tudi po sklenitvi Sporazuma o vprašanjih nasledstva varuje interese 
Republike Slovenije ter pravnih in fizičnih oseb z območja RS, pri čemer je zadolžen za:

izdajanje pravnih mnenj glede prekinitve sodnih postopkov, ki so vezani na predhodno rešitev 
sukcesije (15. g člen zakona o Skladu RS za sukcesijo),
sodelovanje v različnih delovnih komisijah in skupinah na ekspertni in izvedbeni ravni v 
pogajanjih o realizaciji Sporazuma o vprašanjih nasledstva,
evidentiranje terjatev in obveznosti, ki jih ima RS ter pravne in fizične osebe z območja RS do 
nekdanje federacije in njenih institucij, kijih ima RS in njeni organi ter pravne in fizične osebe z 
območja Republike Slovenije do nekdanje federacije ter vzdrževanje in ažuriranje evidenc, 
aktivnosti, ki jih ima Sklad iz naslova lastništva delnic Kreditne banke Maribor, d.d., Ljubljana in 
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana.

Vse navedene naloge izhajajo iz zakona o Skladu RS za sukcesijo (Uradni list RS, 10/93, 38/94 in 
40/97), obveznosti Sklada iz naslova lastništva delnic (zadnja alinea) izhajajo iz 68. člena zakona o 
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lastni Slovenske razvojne družbe in jih je pred 
tem opravljala Agencija za sanacijo bank in hranilnic.
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3. OBRAZLOŽITEV DEJAVNOSTI V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK, 
IZHODIŠČ IN KAZALCEV NA KATERIH TEMELJIJO IZRAČUNI 
PREDLOGOV ZA PRAVICE PRORAČUNSKE PORABE, NAVEDBA 
ZAKONSKIH PODLAG, OBRAZLOŽITEV PRIPADAJOČIH PROJEKTOV, 

INVESTICIJSKIH PROJEKTOV IN AKTIVNOSTI, KI SE IZVAJAJO V 
OKVIRU PODPROGRAMA S PRIPADAJOČIMI PRORAČUNSKIMI 

POSTAVKAMI:

Sklad Republike Slovenije za sukcesijo se v celoti financira iz proračuna RS.
Sredstva, ki so bila nakazana na Sklad iz naslova prodanih dinarskih kovancev (kovina) in iz naslova 
končanih stečajnih postopkov po 15. č členu zakona o Skladu RS za sukcesijo, sredstva, pridobljena iz 
delnega poplačila sukcesijskih sredstev po opravljeni delitvi so vezana na način, po katerem 
Ministrstvo za finance upravlja tudi z ostalimi sredstvi proračuna. Ta sredstva se ne morejo 
uporabljati za financiranje delovanja Sklada, ampak se bodo razdelila na podlagi posebnega zakona.

V finančnem načrtu Sklada RS za sukcesijo za leto 2004 se, skladno s finančnim memorandumom, 
predvideva povečanje sredstev glede na finančni načrt za leto 2003. Povečanje se predvideva tudi v 
letu 2005. Čeprav je bil 29. junija 2001 podpisan med državami naslednicami Sporazuma o vprašanjih 
nasledstva, in s strani vlade oblikovani delovni odbori za njegovo implementacijo, ostaja obseg dela 
sklada glede zavarovanj interesov RS ne le nespremenjen ampak v finančnem delu celo povečan. S 
tem pa se pojavljajo tudi potrebe po sredstvih, ki morajo zagotoviti nemoteno delovanje sklada, ki je v 
glavnem vezano na postopke v tujini in v katerih je udeležena Ljubljanska banka, postopki pa so 
vezani na staro devizno varčevanje.

Sklad Republike Slovenije za sukcesijo bo tudi v letu 2004 in nato v 2005 v okviru svoje pristojnosti 
nadaljeval tiste postopke v tujini, ki bodo še v teku in niso vezani na izvajanje Sporazuma o vprašanjih 
nasledstva. Glede na določbe Sporazuma o vprašanjih nasledstva se sicer končujejo vsi postopki, 
vezani na zaščito interesov RS, in jih je vodil neposredno Sklad v zvezi z zahtevami za zamrznitev 
sredstev nekdanje NBJ pri tujih bankah in postopki, ki so vezani na zavarovanje nepremičnin nekdanje 
SFRJ v tujini. To pa še ne pomeni tudi končanja tistih sodnih postopkov, ki so vezani na izplačilo 
deviznih hranilnih vlog pri LB Glavni podružnici Zagreb in postopkov, ki jih sprožajo za poplačilo 
starih deviznih hranilnih vlog varčevalci nekdanje Ljubljanske banke Glavne podružnice Sarajevo, 
sedaj samostojne Ljubljanske banke Sarajevo. Ti stroški pomenijo tudi največji delež v finančnem 
načrtu (približno 60% vseh sredstev finančnega načrta).

Specifikacija finančnega načrta po vsebini posameznih nalog in ciljev 
(v 000 SIT)

I. Plače in prispevki 2004 2005
400 plača direktorja 12.632 12.840
401 prispevki delodajalca 1.973 2.005
skupa) plače 14.605 14.845
H. Izdatki za blago in storitve

4020 pisarniški in splošni material in storitve 5.000 4.113
4022 energija, voda, komunalne storitve in 

komunikacije
6.200 6.850

4024 izdatki za službena potovanja 4.000 4.300
4025 tekoče vzdrževanje 3.000 3.200
4026 najemnine in zakupnine 7.500 8.000
4028 davek na izplačane plače 1.814 1.842
4029 drugi operativni odhodki 260.000 272.000
skupaj materialni stroški 287.514 299.955
skupaj I. in II. 302.119 314.800
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Specifikacija stroškov, planiranih za delovanje LB, d.d. Ljubljana (vključujoč LB GP Zagreb), ki so 
vsebovani v posameznih proračunskih kontih
4029 plače treh zaposlenih (bruto) 35.000 35.300
4029 sodni stroški v tujini 210.000 230.000
4029 sodni stroški v RS 2.000 2.500
4024 potovanja v tujino 3.000 3.300
4020 prevodi in druge pogodbe o delu 3.000 3.200
4020
4022
4029

operativni stroški poslovanja ’ 12.500 13.000

4026 najemnina 6.500 6.800

Pri planiranju stroškov je treba upoštevati zlasti stroške, ki so vezani na delovanje Ljubljanske banke, 
d.d., Ljubljana in Kreditne banke Maribor, d.d., Ljubljana.

S 01.05.1998 je Sklad RS za sukcesijo postal lastnik Ljubljanske banke, d.d, Ljubljana in Kreditne 
banke Maribor, d.d., Ljubljana, skladno z 68. členom zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji 
pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (UL 30/98). S tem pa je tudi postal Sklad plačnik 
stroškov, ki jih vodi pred sodišči v Republiki Sloveniji, Republiki Hrvaški, ZRN in še v nekaterih 
državah Ljubljanska banka. Sklad mora po posebni pogodbi povrniti stroške Novi Ljubljanski banki, 
d.d., Ljubljana, na podlagi posebne pogodbe, ker le- ta plačuje nekaj delavcev Ljubljanske banke ter z 
zaposlitvijo povezane stroške (prehrana, prevoz, telefon, IT storitve, najemnine za poslovne prostore 
ipd) ter potne stroške, ki so povezani s službenimi potmi zaradi konzultacij z odvetniki, ki v tujini 
zastopajo v sodnih sporih Ljubljansko banko (Hrvaška, ZRN).

Za LB opravlja Nova LB tudi nekatere tehnične naloge, ki izhajajo iz enotnega informacijskega 
sistema in s tem povezanih baz podatkov, ki jih zaradi racionalnosti ne opravljajo zunanji izvajalci. 
Sklad poravnava Novi Ljubljansld banki po pogodbi med Novo LB in Skladom nekatere stroške, kijih 
Nova LB opravlja za Ljubljansko banko iz povsem tehničnih in racionalnih razlogov. Upoštevati je 
treba, da LB nima zaposlenih delavcev. Za delovanje LB opravljajo delo trije delavci Nove LB, poleg 
tega pa je že od leta 1994 (po ustanovitvi Nove LB in ločitvi poslovanja obeh bank) opravljala Nova 
LB za LB nekatere tehnične storitve kot na primer računalniške storitve za potrebe Ljubljanske banke. 
Vsa informacijska tehnologija, kije potrebna za vzdrževanje baze varčevalcev LB- Glavne podružnice 
Zagreb, je namreč v Novi LB in bi bilo neracionalno prenašati to bazo na drugega izvajalca, ker bi ta 
prenos pomenil dodatne stroške, poleg tega pa je ta baza »on- line« povezana z bazo GP Zagreb. 
Najemnino za poslovne prostore LB, operativne stroške poslovanja (poštni, telefonski in podobni 
stroški, pisarniški material, časopisi ipd), upravljanje in vzdrževanje premoženja, ki ga ima 
Ljubljanska banka še v Zagrebu (poslovni prostori) plačuje Sklad po vsakokratnih računih, ki jih 
izstavlja Nova LB.

Na tej postavki so zajeti tudi sodni stroški v tujini in sodni stroški v Republiki Sloveniji. Sredstva na 
tej postavki pomenijo plačilo sodnih taks in odvetniške stroške. V letu 2003 je bilo veliko število 
obravnav, kjer je sodelovala kot tožena stranka Ljubljanska banka. Ob dosledni uporabi I5.č člena 
zakona o Skladu RS za sukcesijo se sicer prekinjajo postopki Ljubljanske banke, vendar se 
predvideva, da bo zaradi uveljavitve Sporazuma o vprašanjih nasledstva ponovno nadaljevanje teh 
postopkov. Upoštevati je treba tudi, da se večina sporov vodi na sodiščih v tujini (Hrvaška, ZRN) in 
jih lokalna sodišča ne prekinjajo skladno s predpisi Republike Slovenije. Od leta 2002 se nadaljuje 
postopek proti LB na Dunaju po tožbi varčevalca bivše LB Glavne podružnice Sarajevo, ki se je 
intenziviral v letu 2003 in se bo nadaljeval Še v 2004. V Trstu je skupina 600 varčevalcev začela nov 
postopek, ki se bo nadaljeval Še leta 2004 in vajetno še 2005.

Plače
Plača direktoija Sklada je vezana na plačo resornega ministra, to je ministra za finance. Po sklepu 
upravnega odbora in v soglasju z ministrom za finance je plača direktoija določena na 84,90% plače
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ministra za finance. Od tega je treba poravnati tudi obvezne prispevke in davke delodajalca. Povišanje 
glede na leto 2003 je skladno z usmeritvami.

Materialni stroški

Na kontu 4020- pisarniški in splošni material in storitve se planirajo stroški zlasti za izvajanja 
prevajalskih storitev, plačujejo se tudi stroški za delovanje LB. Stroški za prevajanje dokumentov so 
stalni. Za prevode uradnih listin, ki se predložijo sodišču ali drugim institucijam v tujini, je običajno 
potrebna še dodatna overovitev s strani sodnega tolmača, kar predstavlja še dodatne stroške. V tej 
postavki so zajeti tudi stroški za sodne tolmače. Na ta konto sodijo tudi druge pogodbe o delu. Ker na 
Skladu razen direktorice ni drugih zaposlenih, je potrebno za nekatere strokovne naloge najeti zunanje 
sodelavce. Vendar so te potrebe minimalne.

Na kontu 4022- energija, voda., komunalni stroški in komunikacije se prav tako planirajo stroški za 
delovanje LB. Stroški se plačujejo po vsakokratnih računih, kijih posreduje Skladu LB.

Na kontu 4024- izdatki za službena potovanja- pomi stroški, ki so prav tako povečani in vključujejo 
tudi potovanja, kijih opravi predstavnik Sklada zaradi vodenja postopkov v tujini in v prihodnjih letih 
zlasti zaradi sodelovanje na sestankih glede uresničevanja Sporazuma o vprašanjih nasledstva. Čeprav 
se večina kontaktov opravi preko slovenske diplomatsko- konzularne mreže, so pri vodenju postopkov 
potrebni včasih konkretni in sprotni neposredni razgovori, zlasti posebnih delovnih komisij, 
ustanovljenih skladno z določbami Sporazuma o vprašanjih nasledstva. Pričakuje se predvidoma deset 
potovanj lemo, od tega nekaj enodnevnih.

Na kontu 4025- tekoče vzdrževanje so vsebovani predvsem stroški, ki se poravnavajo za sprotno 
delovanje LB in se plačujejo po računih, kijih sproti posreduje skladu LB.

Na kontu 4026- najemnine in zakupnine- se planirajo stroški za najem poslovnih prostorov, ki jih 
uporabljajo predsednik uprave in dve administrativni delavki LB. LB ima v najemu od Nove LB na 
Trgu republike 3 tri pisarne, telekomunikacijsko opremo, računalnike in pisarniško pohištvo. Stroški 
se plačujejo po vsakokratnih računih, kijih izstavlja Nova LB.

Na kontu 4029- drugi operativni odhodki- se planira največji del sredstev finančnega načrta. S tega 
konta se poravnavajo vsi sodni stroški v tujini. Odvetniški stroški in sodni stroški v vseh primerih so 
odvisni predvsem od višine spornega zneska spora. Ti postopki se bodo intenzivirali zlasti v leto 2003 
in v 2004. Sedaj pa tečejo postopki pred Evropskim sodiščem za človekove pravice- spor, ki so ga 
začeli varčevalci LB Glavne podružnice Zagreb in tožijo Republiko Slovenijo. Polovico teh stroškov 
za ta postopek poravnava po posebnem sporazumu, sklenjenim med Skladom in Banko Slovenije, 
Banka Slovenije. Vendar pa Sklad predvideva nadaljevanje dveh sporov v ZDA, ki sta bila zaradi 
nerešenega vprašanja sukcesije začasno prekinjena: za plačilo obratovalnih stroškov za rezidenco 
veleposlanika bivše SFRJ pri OZN in za plačilo najemnine za prostore generalnega konzulata bivše 
SFRJ v New Yorku, predstavništvo Jugoslovanske gospodarske zbornice in Jugoslovanskega 
kulturnega centra. Zato ostaja postavka za plačilo sodnih stroškov nespremenjena glede na leto 2002 
oziroma povečana za leto 2003. Novi postopki, vezani na zavarovanje interesov RS v postopku 
sukcesije nekdanje SFRJ, se me državami naslednicami praviloma ne bodo začenjali (predlogi in tožbe 
za prepoved razpolage z nepremičninami nekdanje SFRJ in zahtevki za prepoved razpolage s sredstvi 
nekdanje NBJ pri tujih bankah). Vendar pa daje Dodatek F k Sporazumu o vprašanjih nasledstva 
možnost za nove spore, ki bi jih lahko začenjali upniki nekdanje SFRJ, jih pa do sedaj niso sprožali 
zaradi nerešenega vprašanja sukcesije. Dokler namreč Sporazum ne bo veljaven (30 dni po zadnji 
ratifikaciji), taki spori ne bodo možni, zato je povečanje sodnih stroškov predvideno v leto 2004.

S tega konta se poravnavajo tudi sejnine, upoštevani so bruto stroški sejnine, skladno s poslovnikom o 
delu upravnega odbora Sklada in nadzornega odbora Sklada. Predvidenih je skupaj 10 sej.
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4. GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI V LETU 2004, INDIKATORJI IN 
PLANIRANI REZULTATI NA NIVOJU PODPROGRAMA:

Sklad v postopku sukcesije SFRJ varuje interese Republike Slovenije ter pravnih in fizičnih oseb z 
območja RS, pri čemer je zadolžen za:

sodelovanje pred domačimi in tujimi sodišči zaradi zaščite interesov RS v postopku sukcesije 
SFRJ pri izvajanju Sporazuma o vprašanjih nasledstva,
izdaja pravna mnenja glede prekinitve sodnih postopkov, ki so vezani na predhodno rešitev 
sukcesije (15. g člen zakona o Skladu RS za sukcesijo),
sodeluje v različnih delovnih komisijah in skupinah na ekspertni in izvedbeni ravni v pogajanjih o 
delitvi premoženja nekdanje SFRJ,
evidentiranje terjatev in obveznosti, ki jih ima RS ter pravne in fizične osebe z območja RS do 
nekdanje federacije in njenih institucij, ki jih ima RS in njeni organi ter pravne in fizične osebe z 
območja Republike Slovenije do nekdanje federacije, aktivnosti, ki jih ima Sklad iz naslova 
lastništva delnic Kreditne banke Maribor in Ljubljanske banke.
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XIV.

SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE 
NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO IN ZA 

ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV IZ 
NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO

PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV 

ZA LETI 2004 IN 2005
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SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK IN ZA ODLAGANJE 
RADIOAKTIVNIH ODPADKOV IZ NEK 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV

ZA LETI 2004 IN 2005

1. UVOD

Sklad je ustanovljen na osnovi Zakona o Skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganja 
radioaktivnih odpadkov iz NEK (Ur. list RS št. 75/94). Naloga Sklada je zbiranje sredstev za 
razgradnjo NEK, za varno skladiščenje ter končno odlaganje izrabljenega goriva in radioaktivnih 
odpadkov.

Z dnem 11.3.2003 je stopila v veljavo Pogodba med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno 
elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo (v nadaljevanju meddržavna pogodba) in hkrati 
je bil sprejet tudi Zakon o spremembah zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne 
elektrarne Krško in odlaganju radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljevanju 
Zakon), ki določata nove okvire poslovanja Sklada NEK.

Meddržavna pogodba v 1. 11. in 17. členu določa nove okvire poslovanja Sklada NEK. V 1. členu 
med drugim določa nova pravna naslednika in sicer. Pravni naslednik slovenskih elektrogospodarskih 
organizacij je ELES GEN d.o.o. Ljubljana, pravni naslednik hrvaških elektrogospodarskih organizacij 
pa Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb, ki sta tudi prevzemnika vsak polovice električne energije iz 
NEK. 11. člen med drugim določa, da posebna sklada financirata vsak polovico vseh dejavnosti v 
zvezi z razgradnjo in odlaganjem vseh radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva, 
nastalih v času obratovanja in razgradnje NEK. 17. člen med drugim določa, da z uveljavitvijo 
pogodbe prenehajo vse obveznosti NEK do Sklada. Z dnem uveljavitve pogodbe ni več zavezanec za 
plačilo prispevka NEK, ampak ELES GEN d.o.o. Zakon o spremembah zakona o Skladu za 
financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganju radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne 
elektrarne Krško določa, da je zavezanec za obračun in vplačilo mesečnega prispevka od 1.1.2004 
dalje ELES GEN d.o.o. ter, da mora Vlada RS do 31.12.2003 sprejeti spremembe obstoječega 
programa razgradnje NEK, s katerim bo določena tudi nova višini prispevka.

Iz razlage je razvidno, daje pogodba začela veljati 11.3.2003, ELES GEN d.o.o. pa je v skladu z 
zakonom, zavezanec za plačilo prispevka v Sklad s 1.1.2004. Zaradi omenjene pravne praznine je 
Vlada RS na svoji 17.seji dne 18.42003 sprejela sklep št. 408-05/2001-7, s katerim nalaga ELES 
d.o.o., da ELES GEN d.o.o. od 11.3.2003 do 31.12.2003 od vsake k^h električne energije, prevzete 

iz NEK, kot zavezanec vplačuje v Sklad NEK prispevek v višini 0,462 SlT/kWh. Na podlagi sprejete 
zakonodaje je od 11.3.2003 dalje Sklad NEK upravičen do mesečnega prispevka v višini 0,462 
SIT/kWh od prevzete energije s strani ELES GEN d.o.o.

Glede na to, da se je finančni načrt za leto 2004 sprejemal že lansko leto, skupaj s finančnim načrtom 
za leto 2003, se na tem mestu sprejema spremenjen finančni načrt za leto 2004 zaradi sprejetja nove 
zakonodaje in podanih novih makroekonomskih izhodišč s strani Ministrstva za finance. Poleg 
spremenjenega finančnega načrta za leto 2004 se sprejema tudi finančni načrt za leto 2005.

Finančni načrt je izdelan na podlagi predvidene proizvodnje električne energije v NEK za leti 2004 in 
2005 v višini 5.180 GWh letno. Kot podlaga pri planiranju prihodkov in odhodkov je uporabljen 
Osnutek proračunskega memoranduma za leti 2004 in 2005.
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Ključni makroekonomski okviri za leti 2004 in 2005, ki smo jih upoštevali, so naslednji:

Osnova za uskladitev plač v javnem sektorju naj bi se v letu 2004 povišala za 3,13%, v 
letu 2005 pa za 3,04%,
letna stopnja inflacije za leto 2004 v višini 4,3% in za leto 2005 v višini 4,2%, 
povprečni tečaj EUR za leto 2004 v višini 233,9 SIT in za leto 2005 v višini 234,4 SIT, 
skrajno restriktiven pristop pri planiranju celotnih izdatkov za blago in storitve.

2. OBRAZLOŽITEV POSTAVK IZ IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Zaradi večje preglednosti smo pri obrazložitvi posameznih postavk za številčenje uporabili številko 
konta.

PRIHODKI

7102 V prihodkih od obresti so prikazane realne obresti od naložb. Pri načrtovanju realnih obresti od 
naložb je upoštevana ocena stanja naložb konec leta 2003 , načrtovan donos naložb in struktura, 
kot je določeno v naložbeni politiki za leto 2003.

7141 Drugi nedavčni prihodki so prihodki od prispevka za razgradnjo NEK in varno odlaganje RAO 
iz NEK, ki ga od 11.3.2003 dalje Skladu vplačuje Eles Gen d.o.o. Prihodki od prispevka so 
načrtovani v višini 0,462 SIT/kWh od polovice električne energije na pragu NEK.

ODHODKI

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih zajemajo plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in 
nadomestila, sredstva za delovno uspešnost in druge izdatke zaposlenih. Stroški plač in regresa 
so planirani skladno z danimi izhodišči za pet redno zaposlenih.

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost so stroški plač, ki bremenijo Sklad in so planirani 
skladno z novimi izhodišči.

402 Izdatki za blago in storitve zajemajo vse stroške materiala in storitev, ki so potrebni za 
nemoteno delovanje Sklada.
• Pisarniški in splošni material ter storitve predstavlja stroške naročnin časopisov, revij, 

strokovne literaturfe, založniške in tiskarske storitve, čistilni material in storitve, 
oglaševalske in računalniške storitve, računovodske, svetovalne in revizorske storitve, 
izdatke za reprezentanco ter storitve varovanja. Pri revizorskih storitvah smo upoštevali 
pokrivanje stroškov notranjega revidiranja po zakonu o računovodstvu in zakonu o javnih 
financah.

• Posebni materiali in storitve zajemajo drobno orodje in naprave ter drugi posebni material 
in storitve.

• Stroški energije in komunalnih storitev zajemajo stroške električne energije, ogrevanja, 
odvoz smeti, stroške telefonov, elektronske pošte, porabe interneta in stroške poštnine.

• Prevozni stroški in storitve zajemajo stroške goriva, vzdrževanja vozila in nakup 
nadomestnih delov, pristojbine za registracijo vozila in zavarovane premije za motorno 
vozilo.

• Izdatki za službena potovanja so dnevnice, hotelske in restavracijske storitve ter stroški 
prevoza doma in v tujini.
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• Tekoče vzdrževanje predstavlja vzdrževanje poslovnih prostorov, komunikacijske opreme 
in računalnikov ter druge opreme in zavarovalne premije za objekt in opremo.

• Strošek najemnine in zakupnine zajema nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
• Pri planiranju davka na izplačane plače smo upoštevali dana izhodišča in pet redno 

zaposlenih.
• Drugi operativni odhodki zajemajo stroške konferenc in seminarjev, plačila po pogodbah o 

delu, sejnine udeležencem odborov, delo preko študentskega servisa, izdatke za strokovno 
izobraževanje zaposlenih, sodne, odvetniške in notarske storitve, plačila APP storitev ter 
plačila bančnih stroškov, provizij BPH in KDD. Pri sejninah smo planirali, da se bo UO 
sestal enkrat mesečno, NO pa trikrat letno. V interesu dodatnega izobraževanja načrtujemo 
obisk posameznih institucij, strokovnih posvetovanj ali ekskurzij doma in v tujini. Bančni 
stroški zajemajo provizije bank in borznih hiš za posredovanje pri nakupu in prodaji 
vrednostnih papirjev ter stroške skrbniških računov za tuje vrednostne papirje.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so prispevki in dotacije v višini 3.000 
tisoč SIT.

4132 Pri tekočih transferih v druge javne sklade in agencije upoštevamo sofinanciranje tekočih nalog 
Agencije RAO, vezanih na zagotavljanje pogojev za izvajanje programa razgradnje NEK.

Od leta 1998 Sklad sofinancira dejavnosti Agencije RAO, ki so neposredno vezane na 
odlaganje odpadkov iz NEK. Na podlagi finančnega načrta Agencije RAO za leto 2004 in 2005, 
Sklad načrtuje sofinanciranje programa dela Agencije RAO za leto 2004 v višini 296,4 mio SIT 
in za leto 2005 v višini 345,3 mio SIT.

4201 Pri nakupu opreme Sklad načrtuje nakup novih tiskalnikov, nadgradnje računalniških 
programov in nakup telekomunikacijske opreme.

Sklad načrtuje 2.103 mio SIT presežka prihodkov nad odhodki v letu 2004 in 2.197 mio SIT presežka 
prihodkov nad odhodki v letu 2005.

3. OBRAZLOŽITEV POSTAVK RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij - V letu 2004 in 2005 zapade v plačilo del 
glavnice od obveznice SSR2

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij - V letu 2004 zapade v plačilo za 2.879.760 
tisoč SIT glavnic depozitov z revalorizacijskimi obrestmi. V letu 2005 zapadejo v plačilo 
revalorizacijske obresti od depozitov in celotna glavnica obveznice SZB3.

7507 Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu - V letu 2004 zapade v plačilo 1/4 glavnice 
RS10 ter del glavnice obveznic RS21 in RS39. V letu 2005 zapade v plačilo 1/3 glavnice RS10 
ter del glavnice obveznic RS21 in RS39.

13. oktober2003 3755 poročevalec, št. 83/X



DANA POSOJILA

Sklad je načrtoval finančne naložbe v letu 2004 in 2005 po strukturi naložb, kakršno je imer Sklad v 
letu 2003 in je v skladu z naložbeno politiko v letu 2003. Upošteva se načelo reinvestiranja, presežek 
prihodkov nad odhodki za tekoče leto se investira po spodaj navedeni strukturi. S tem zagotavljamo 
ustrezno strukturo naložb skozi celotno obdobje.

4402 Dana posojila javnim podjetjem - Sklad planira 15% razpoložljivih sredstev nalagati v 
obveznice javnih podjetij.

4403 Dana posojila finančnim institucijam - 55% razpoložljivih sredstev Sklad planira naložiti v 
bančne depozite in obveznice.

4407 Dana posojila državnemu proračunu - 30% razpoložljivih sredstev pa predstavljajo naložbe 
Sklada v državne vrednostne papirje.

Sklad načrtuje za 2.103 mio SIT presežka danih posojil nad prejetimi v letu 2004 in 2.197 mio SIT 
presežka danih posojil nad prejetimi v letu 2005.
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AD FUTURA, ZNANSTVENO-IZOBRAŽEVALNA 
FUNDACIJA REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD

PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV 

ZA LETI 2004 IN 2005
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AD FUTURA, ZNANSTVENO-IZOBRAŽEVALNA FUNDACIJA RS, 

JAVNI SKLAD 
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV

ZA LETI 2004 IN 2005

POVZETEK

V juniju letošnjega leta je znanstveno-izobraževalna fundacija Ad futura dobila novo vodstvo in s tem 
tudi novo razvojno strategijo. Z razšiijenim programom štipendiranja (letos prvič so vabljeni v RS tudi 
raziskovalci in študentje, tuji državljani), podpira mednarodno mobilnost intelektualnega kapitala v 
obe smeri. Poleg dodeljevanja nepovratnih sredstev za šolanje in raziskovalno delo bo odprla tudi 
možnost najema ugodnih kreditov.

Investicije v znanje in mednarodno projektno sodelovanje bodo upravičile svoj namen s tem, da se 
• bodo dolgoročno odražale v gospodarskem, socialnem in političnem razvoju Republike Slovenije. S 
programi, ki jih bomo realizirali v letu 2004 in 2005 bomo dosegli prav slednje. To so programi za 
lažjo mobilnosti študentov in raziskovalcev, programi za prenos znanja v gospodarstvo (predvsem za 
tehnološki napredek), programi za vračanje in zaposlovanje mladih perspektivnih kadrov, ki so 
zaključili študij v tujini, ter programi za povratek slovenskih strokovnjakov in znanstvenikov, ki so 
ostali v tujini.

Obseg dela se bo, glede na programe planirane v letih 2004 in 2005 bistveno povečal.

Obseg dela smo točkovali glede na zahtevnost in čas 
trajanja projektov in ga za obdobje 2002-2005 
podajamo v grafični obliki.

2004 in 2005 sta leti večjih investicij znanstveno-izobraževalne fundacije Ad futura. Investirali bomo 
v materiale in strokovno delo potrebno za izvedbo projektov: v informacijsko tehnologijo, v dosego 
standardov kakovosti poslovanja in strokovne kadre (iz zdajšnjih štirih zaposlenih na sedem). Konec 
leta 2004, še več pa v naslednjih letih pričakujemo denarne prilive tudi že iz drugih virov. Večje 
denarne prilive pričakujemo s strani gospodarstva in projektnega sodelovanja z EU. Naš cilj v 
prihodnje je tudi zniževanje stroškov za izobraževanje in raziskovalno delo Slovencev v tujini. S 
posameznimi izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami v tujini, ter mednarodnimi fundacijami, 
bomo namreč sklenili sporazum o sofinanciranju. V drugi polovici leta 2004 bomo uvedli tudi 
kreditiranje za študij v tujini. V letu 2004 in 2005 predvidevamo prilive predvsem iz obresti osnovnih 
sredstev kasneje, po letu 2005, pa tudi že prilive iz vračil kreditov. Z uvedbo kreditov se za mobilnost 
študentov in raziskovalcev odpirajo širše možnosti.

Kazalci za dobro zastavljene projekte in uspešno izvedbo so statistični in se bodo dolgoročno odražali 
v: porastu interesa za mobilnost študentov in raziskovalcev, v znižanju tako imenovanega bega 
možganov in v povečanju zaposlovanja strokovnjakov v gospodarstvu, oziroma njihovega sodelovanja 
z gospodarstvom preko projektov, ki bodo zvečali konkurenčno prednost podjetij.
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1. UVOD

Ad futura, znanstveno - izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad je javna ustanova, 
ki jo je ustanovila Vlada Republike Slovenije 19. julija 2001 na podlagi Zakona o javnih skladih (Ur. 1. 
RS, št. 22/00).

Akt o ustanovitvi javne ustanove “Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, 
javni sklad” in njegove sprememba so objavljene v Uradnem listu RS št 63/01 in 78/01 in 59/3.

Programi znanstveno-izobraževalne fundacije Ad futura spadajo pod Program 1906, pomoč šolajočim 
in proračunsko postavko 5596.

Poslanstvo fundacije Ad futura je ustvarjati na znanju temelječo družbo in s tem: 
izboljšati tehnološki razvoj ter konkurenčno sposobnost podjetij;

- omogočiti enakovredno vključevanje RS v evropski prostor 
izboljšati pretok informacij na znanstveno-izobraževalnem področju

Dolgoročni cilji fundacije Ad futura so:
- omogočiti razvoj in mobilnost intelektualnega kapitala

vzpodbujati pretok specifičnega strokovnega znanja v gospodarstvo in nacionalne razvojne 
projekte

- vzpodbujati vrnitev slovenskih znanstvenikov in strokovnjakov, ki so ostali v tujini in njihovo 
vključitev v nacionalne razvojne projekte

2. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA IN PLAN DELA ZA OBDOBJE 2004

Konkretni izvedbeni cilji v letu 2004

Projekti za pospeševanje mobilnosti študentov in raziskovalcev:
razpis za Štipendiranje dodiplomskega in podiplomskega študija slovenskih študentov na 
univerzah v tujini
razpis za dodelitev finančne pomoči slovenskim raziskovalcem za raziskovalno delo v tujini 
NOVO
razpis za štipendiranje dodiplomskega in podiplomskega študija tujcev v RS
razpis za pokritje stroškov bivanja tujih raziskovalcev za vključitev v raziskovalne skupine v 
RS
razpis za pokritje stroškov bivanja slovenskim raziskovalcev, ki so ostali v tujini, za vključitev 
v raziskovalne skupine in pedagoško delo v Sloveniji NOVO
razpis za dijake, tuje državljane, ki se vključujejo v mednarodni program mature v Sloveniji

- dodeljevanje kreditov za študij v tujini NOVO 
posredovanje kadrov in podeljevanje štipendij za Študij v tujini, za potrebe vladnih služb 
NOVO

Projekt za lajšanje mobilnosti študentov in raziskovalcev
Fundacija Ad futura bo vzpostavila in nadgrajevala informacijske bazo »Klub Ad futura« preko katere 
bo možna izmenjava informacij med tistimi raziskovalci in študenti, ki so že na študiju v tujini in 
tistimi, ki se za ta korak šele odločajo. Preko Kluba Ad futura bo možen hiter dostop tudi do drugih 
uporabnih informacij, na primer informacije o možnostih za pridobitev sredstev iz drugih virov.

Projekt za učinkovito povezovanje z gospodarskimi družbami in drugimi institucijami
Fundacija Ad futura bo informacijsko bazo »Klub Ad futura« nadgradila s članstvom gospodarskih 
družb in drugih institucij. Le te bodo imele možnost, da preko kluba izrazijo svoj interes po kadrih in 
si med študenti in raziskovalci -člani kluba tudi poiščejo ustrezen kader. Preko interesa, ki ga bodo 
izrazila podjetja na spletni strani kluba pa bodo študentje dobili informacijo o študijskih usmeritvah, ki 
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so aktualne za podjetja. Podjetja, ki imajo svoje enote v tujini (predvsem v manj razvitih državah JV 
Evrope ) bodo lahko povabila na podiplomsko izpopolnjevanje v RS svoje zaposlene, tuje državljane. 
NOVO

Projekt za zmanjšanje »bega možganov« NOVO
Fundacija Ad futura bo podprla ponovno vrnitev slovenskih raziskovalcev in strokovnjakov, ki so 
ostali v tujini tako, da bo nudila finančno pomoč za njihovo vključitev v slovenske razvojne projekte 
in pedagoško delo.

Priprava in vodenje študij in raziskav ki bodo v nacionalnem interesu NOVO
Fundacija Ad futura bo prevzela pripravo in vodenje študij za izboljšanje štipendijske politike, študije 
za krepitev tehnološkega razvoj in druge študije

Projekti za promocijo dejavnosti fundacije Ad futura, promocijo znanosti in usklajevanje programov 
med sfirodjiimi institucijami
Fundacija Ad futura bo organizirala tretjo konvencijo slovenskih študentov po svetu, razen te pa še 
delavnice, posvete in okrogle mize na katerih bodo potekale programske uskladitve.

Podatkovna baza za učinkovito in kvalitetno delo NOVO
Spričo vse večjega števila podatkov, ki z navadnimi programskimi orodji postajajo neobvladljivi je 
podatkovna baza postala nepogrešljiva
Podatkovna baza bo zasnovana tako, da bo omogočila enostaven dostop do velikega števila informacij, 
ki bodo tudi grafično prikazane. Omogočala bo sočasno delo v treh vsebinskih sklopih:

1. vnos podatkov, prevajanje in dopolnjevanje vlog (informacije o kandidatih, študiju,
ustreznosti vlog..... )

2. prevetjanje upravičenosti kandidatov do štipendije, izdajanje odločb in sklepov (informacije 
o izidu razpisov )

3. vodenje evidence o kandidatih, ki so upravičeni do štipendije ali kredita in evidenca nakazil 
in prihodkov (informacija o denarnem toku v poljubnem časovnem obdobju)

Načrtovana izvedba projektov v letu 2004

Nove zaposlitve ,
v letu 2004 načrtujemo dve novi zaposlitvi: koordinator razpisov (januar) in informatik (oktober). 
Oktobra tudi načrtujemo najem večjih prostorov.

Poraba namenskih sredstev in sredstev za delo v letu 2004

Tabela 1 : Namenska sredstva za štipendiranje v letu 2004

Leto 2004:
Šripendije za študij v tujini 183.200.000,00 SIT
Štipendije za študij tujcev v RS 83.599.000,00 SIT
Obveznosti do štipendistov iz preteklih let 154.017.000,00 SIT
SKUPAJ 420.816.000,00 SIT

Tabela 2: Sredstva za izvedbo vseh programov štipendiranja ta ostalih projektov

Leto 2004:
Plače in drugi izdatki zaposlenim 45.531.000,00 SIT
Izdatki za blago in storitve 38.814.000,00 SIT
Investicijski odhodki 14.150.000,00 SIT
SKUPAJ 98.494.000,00 SIT

V letu 2004 je za dejavnost fundacije Ad futura namenjenih 449.775.000,00SIT iz proračunskih 
sredstev.
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Poleg dodeljevanja nepovratnih sredstev za šolanje v tujini, bo fundacija Ad futura uvedla tudi 
kreditiranje. Iz pogovora s posamezniki, ki v tujini že študirajo ugotavljamo, da bi bila možnost 
najema kredita za študij v tujini nadvse dobrodošla.

Iz obresti osnovnih sredstev namenjenih za kredite bomo povečali namenska sredstva v letu 2004 za 
predvidoma 69.535.000,00SIT. Do konca leta 2004 pričakujemo tudi že prilive s strani gospodarstva 
in prilive povezane z projektnim sodelovanjem znotraj EU. Z univerzami v tujini bomo za naše 
kandidate sklenili sporazum o sofinanciranju študija in s tem povečali število štipendij.

Finančni načrt kreditiranja za leto 2004

V letu 2004 je predvideno povečanje namenskega premoženja javnega sklada Ad futura v vrednosti 
1.500.000.000,OOSIT (objava v Ur.l. 118/02). Načrt predvideva povečanje premoženja z 1.1.2004.

Tabela 3: Predvidena dinamika izdajanja kreditov in obresti iz osnovnih sredstev

Leto 2004
Osnovna sredstva 1.500.000.000,00 SIT
Pričetek izdaje kreditov Oktober 2004
Vrednost izdanih kreditov* 360.000.000,00 SIT
Obresti preostanka osnovnih sredstev* ♦ 69.535.000,00 SIT

*V načrtu smo predvideli, da bo 70 štipendistov najelo kredit za stroške šolnine v vrednosti 3.000.000,OOSIT in 
100 štipendistov za stroške bivanja v vrednosti 1.500.000,00 SIT.
** Izračun za 5% leme obresti iz trgovanja z menicami RS

3. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA IN PLAN DELA ZA OBDOBJE 2005

Konkretni izvedbeni cilji v letu 2005

Projekti za pospeževanie mobilnosti študentov in raziskovalcev:
- razpis za štipendiranje dodiplomskega in podiplomskega študija slovenskih študentov na 

univerzah v tujini
razpis za dodelitev finančne pomoči slovenskim raziskovalcem za raziskovalno delo v tujini 
razpis za štipendiranje dodiplomskega in podiplomskega študija tujcev v RS 
razpis za pokritje stroškov bivanja tujih raziskovalcev za vključitev v raziskovalne skupine v 
RS
razpis za pokritje stroškov bivanja slovenskim raziskovalcev, ki so ostali v tujini, za vključitev 
v raziskovalne skupine in pedagoško delo v Sloveniji
razpis za dijake, tuje državljane, ki se vključujejo v mednarodni program mature v Sloveniji

- dodeljevanje kreditov za študij v tujini
- posredovanje kadrov in podeljevanje štipendij za študij v tujini za potrebe vladnih služb

Projekt za lajšanje mobilnosti študentov in raziskovalcev
Fundacija Ad futura bo nadgradila informacijsko bazo »Klub Ad futura« preko katere bodo lahko tudi 
tuji študentje in raziskovalci dobili vse informacije o možnostih za študij in raziskovalno delo v RS. 
Člani kluba Ad futura bodo lahko izmenjali izkušnje in informacije z ostalimi člani kluba in bili sproti 

obveščeni o novostih. NOVO

Projekt za učinkovito povezovanje z gospodarskimi družbami in drugimi institucijami
Fundacija Ad futura bo s članstvom gospodarskih družb in drugih institucij v Klubu Ad futura, 
omogočila povezovanje z gospodarstvom. Podjetja bodo imela možnost, da preko kluba izrazijo svoj 
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interes po kadrih in si med študenti in raziskovalci -člani kluba tudi poiščejo ustrezen kader. Preko 
interesa, ki ga bodo izrazila podjetja na spletni strani kluba pa bodo študentje dobili informacijo o 
študijskih usmeritvah, ki so aktualne za slovenska podjetja

Projekt za zmanjšanje »bega možganov«
Fundacija Ad futura bo podprla ponovno vrnitev slovenskih raziskovalcev in strokovnjakov, ki so 
ostali v tujini tako, da bo nudila finančno pomoč za njihovo vključitev v slovenske razvojne projekte 
in pedagoško delo

Priprava in vodenje študij in raziskav, ki bodo v nacionalnem interesu *
Fundacija Ad futura bo prevzela pripravo in vodenje študij za izboljšanje štipendijske politike, študije 
za krepitev tehnološkega razvoj in druge študije

Projekti za promocijo dejavnosti fundacije Ad futura, promocijo znanosti in usklajevanje programov 
med sorodnimi institucijami
Fundacija Ad futura bo organizirala četrto konvencijo slovenskih študentov po svetu, razen te pa še 
delavnice, posvete in okrogle mize na katerih bodo potekale programske usldaditve. V letu 2005 bo 
Ad futura začela tudi z izdajo biltena. NOVO

Projekt za širši dostop do informacij NOVO
Fundacija Ad futura bo nadgradila podatkovno bazo s podatki, ki bodo v interesu ministrstev in širše 
javnosti.

Pridobitev standarda kakovosti poslovanja ISO 9001:2000 NOVO
V letu 2005 bomo za izvedbo ciljnih projektov pridobili tudi sredstva iz gospodarstva in projektov EU 
ali drugih mednarodnih organizacij, zato bo poslovanje, ki bo ustrezalo mednarodnemu standardu 
kakovosti 9001:2000 imelo še dodatno velik pomen.

Načrtovana izvedba projektov v letu 2005

V letu 2005 bo ostalo število zaposlenih 7. Poslovali bomo skladno s standardom kakovosti 9001:2000 
ali katerim do takrat boljšim standardom

Predlog finančnega načrta za leto 2005

Tabela 4: Namenska sredstva za štipendiranje v letu 2005

Leto 2005:
Štipendije za študij v tujini 181.000.000,00 SIT
Štipendije za študij tujcev v RS 83.041.000,00 SIT
Obveznosti do štipendistov iz preteklih let 210.903.000,00SIT
SKUPAJ 474.944.000,00 SIT

Tabela 4: Sredstva potrebna za izvedbo vseh programov štipendiranja ter ostalih projektov

Leto 2005:
Plače in drugi izdatki zaposlenim 51.749.000,00 SIT
Izdatki za blago in storitve 57.319.000,00 SIT
Investicijski odhodki 6.850.000,00 SIT
SKUPAJ 115.918.000,00 SIT

V letu 2005 je za dejavnost fundacije Ad futura namenjenih 469.082.467SIT proračunskih sredstev 
zato bo Ad futura zagotovila sredstva tudi iz drugih virov. Iz obresti osnovnih sredstev namenjenih za 
kredite bomo povečali namenska sredstva v letu 2005 za predvidoma 51.780.000,00 SIT. V letu 2005 
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se bo kazala tudi že uspešnost projektov povezovanja z gospodarstvom, zato v tem letu pričakujemo 
približno 70.000.000,OOSIT priliva tudi iz gospodarstva. Z univerzami v tujini bomo za naše kandidate 
sklenili sporazum o sofinanciranju študija in s tem povečali število štipendij.

Finančni načrt kreditiranja v letu 2005

V leto 2005 se prenese 1.140.000.000,00 SIT osnovnih sredstev za kredite

Tabela 5: Predvidena dinamika izdajanja kreditov in obresti iz osnovnih sredstev

Leto 2005
Osnovna sredstva 1.140.000.000,00 SIT
Pričetek izdaje kreditov Oktober 2004
Vrednost izdanih kreditov* 360.000.000,00 SIT
Obresti preostanka osnovnih sredstev** 51.780.000,00 SIT

*V načrtu smo predvideli, da bo 70 štipendistov najelo kredit za stroške šolnine v vrednosti 3.000.000,OOSIT in 
100 štipendistov za stroške bivanja v vrednosti 1.500.000,00 SIT.
*♦ Izračun za 5% letne obresti iz trgovanja z menicami RS

4. SPREJET FINANČNI NAČRT IN PLAN DELA ZA OBDOBJE 2003

Konkretni izvedbeni cilji v letu 2003

Projekti za pospeševanje mobilnosti študentov in raziskovalcev:
razpis za štipendiranje dodiplomskega in podiplomskega študija slovenskih študentov na 
univerzah v tujini - realizirano (razpis zaključen 7.7.2003)
razpis za štipendiranje podiplomskega študija tujcev v RS - realizirano (razpis zaključen 
30.9.2003)
razpis za pokritje stroškov bivanja tujih raziskovalcev za vključitev v raziskovalne skupine v 
RS - predvideno v oktoberu 2003
razpis za dijake, tuje državljane, ki se vključujejo v mednarodni program mature v Sloveniji - 
realizirano (razpis zaključen 30.9.2003)

Projekt za lajšanje mobilnosti študentov in raziskovalcev
Fundacija Ad futura bo vzpostavila informacijsko bazo »Klub Ad futura« preko katere bo možna 
izmenjava informacij med tistimi raziskovalci in študenti, ki so že na študiju v tujini in tistimi, ki se za 
ta korak šele odločajo. Preko Kluba Ad futura bo možen hiter dostop tudi do drugih uporabnih 
informacij - predvideno v oktobru 2003

Projekt za učinkovito povezovanje z gospodarskimi družbami in drugimi institucijami
Sodelovanje predstavnikov iz gospodarstva na Drugi konvenciji slovenskih študentov po svetu - 
realizirano ( Otočec 26.7.2003)

Projekt za zmanjšanje »bega možganov«
Fundacija Ad fiitura bo podprla ponovno vrnitev slovenskih raziskovalcev in strokovnjakov, ki so 
ostali v tujini tako, da bo v razpis za raziskovalce-tuje državljane vključila tudi Slovence, ki so ostali v 
tujini - razpis predviden v oktobru 2003

Projekti za promocijo dejavnosti fundacije Ad futura, promocijo znanosti in usklajevanje programov 
med sorodnimi institucijami
Predstavitev dejavnosti fundacije Ad futura in organizacija okrogle mize na temo nostrifikacijskega 
postopka v SLO na Drugi konvenciji slovenskih študentov po svetu- realizirano ( Otočec 26.7.2003) 
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Organizacija delavnic in posvetov na katerih bodo potekale programske uskladitve - do konca leta 
2003

Plan in realizacija zaposlovanja v letu 2003
svetovalec direktoija za pravno področje - realizirano (julij 2003) 
svetovalec direktoija finančno področje - planirano v oktobru 2003

Finančni načrt in predvidena realizacija 2003

Tabela 5: Namenska sredstva za štipendije (stanje 2.9.2003)

Leto 2003:
Znesek vseh 
obveznosti

Izplačano v letu 
2003

Preostalo za izplačilo

Šripendije za študij v 
tujini

212.120.000,00 SIT 0,00 SIT 212.120.000,00 SIT

Štipendije za študij 
tujcev v RS

95.000.000,00 SIT 0,00 SIT 95.000.000,00 SIT

Obveznosti do
štipendistov iz
preteklih let

335.760.025,00 SIT 222.807.570,OOSIT 112.952.455,00 SIT

SKUPAJ 642.880.025,00 SIT 222.807.570,OOSIT 420.072.455,OOSIT
Rezervacija sredstev 72.678.340 SIT je predvidena za tveganja kot so: zvišanje šolnin in tečajne 
razlike

Tabela 6: Sredstva potrebna za izvedbo programov štipendiranja ter ostalih projektov

Leto 2003:
Planiran znesek Predvidena realizacija do konca 

leta 2003
Plače in drugi izdatki zaposlenim 22.760.000,00 SIT 22.760.000,00 SIT
Izdatki za blago in storitve 31.002.000,00 SIT 29.002.000,00 SIT
Investicijski odhodki 1.800.000,00 SIT 3.800.000,00 SIT
SKUPAJ 55.562.000,00 SIT

5. REALIZACIJA POSLOVNEGA NAČRTA V LETU 2002

Konkretni izvedbeni cilji v letu 2002

Projekti za pospeševanje mobilnosti Študentov in raziskovalcev:
razpis za štipendiranje dodiplomskega in podiplomskega študija slovenskih študentov na 
univerzah v tujini - realizirano (podeljenih 153 štipendij) 
štipendije za študij krajši od 12 mesecev- ni bilo realizirano

Projekti za promocijo dejavnosti fundacije Ad futura 
Predstavitev dejavnosti fundacije Ad futura Prvi konvenciji slovenskih študentov po svetu- 
realizirano ( Velenje 20.7.2002)

Plan in realizacija zaposlovanja v letu 2002
koordinator mednarodnih projektov - realizirano (maj 2002)
poslovni sekretar - realizirano (junij 2002)
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Finančni načrt in realizacija 2002

Tabela 7: Pregled porabe sredstev v letu 2002

Skupaj prihodki v letu 2002 397.722.000,00 SIT
Šripendije za študij v tujim 232.356.000,00 SIT realizirano
Štipendije za študij krajši od 12 

mesecev
63.000.000,00 SIT prenos v 2003

Rezervirana sredstva za
realizacijo pogodbenih obveznosti

33.299.000,00 SIT prenos v 2003

Sredstva za delo 41.593.000,00 SIT 27.474.000,00 SIT prenos v 2003
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PREDLOGI FINANČNIH NAČRTOV AGENCIJ
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XVI.

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
PRESTRUKTURIRANJE IN PRIVATIZACIJO

PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI
2004 IN 2005
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AGENCIJA RS ZA PRESTRUKTURIRANJE IN PRIVATIZACIJO 
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2004 IN 2005

L PRAVNA PODLAGA IN IZHODIŠČA

1. Uvod

V nadaljevanju vam posredujemo obrazložitev finančnega načrta Agencije RS za prestrukturiranje in 
privatizacijo (v nadaljevanju: Agencija) za leti 2004 in 2005. V priloženih tabelah so podani tudi 
podatki iz zaključnega računa za leto 2002 in iz finančnega načrta za leto 2003, ki ju je v skladu z 9. 
členom Zakona o Agenciji za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS, št. 7/93) sprejel Svet 
Agencije.

Agencija je javni zavod, samostojna pravna oseba, ki opravlja dejavnost v skladu z Zakonom o 
Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS št. 7/93). Po veljavnih določilih 
Zakona o Agenciji za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS, št. 7/93) naj bi se stroški za 
opravljanje dejavnosti Agencije (plače, osebni prejemki, materialni stroški, investicije, storitve) 
pokrivali iz posebne proračunske postavke pristojnega Ministrstva za gospodarstvo.

Za leto 2001 so bila pottjena proračunska sredstva v višini 40 mio SIT. Agencija je v letu 2001 iz 
proračuna prejela 20 mio SIT za obdobje januar do junij 2001. V oktobru 2001 je bila z Ministrstvom 
za gospodarstvo podpisana pogodba o financiranju Agencije za obdobje julij do december 2001, v 
znesku 15 mio SIT, vendar Agencija teh sredstev, kljub vloženim zahtevkom za nakazilo iz proračuna, 
ni prejela, z obrazložitvijo Ministrstva za gospodarstvo, da je notranja revizija ministrstva ugotovila, 
da finančni izkazi Agencije izkazujejo presežke prihodkov nad odhodki in da je Agencija plačilno 
sposobna in solventna. To mnenje Ministrstva za gospodarstvo je bilo v maju 2002 in v juniju 2002 
posredovano tudi Svetu in Nadzornemu odboru Agencije, ki sta sprejela sklep, da bo financiranje 
Agencije potekalo na naslednje načine:

do meseca avgusta 2002 se bodo obveznosti Agencije financirale s sredstvi, ki jih ima 
Agencija naložena v bankah, v njenih finančnih izkazih poslovanja pa so izkazana kot 
kratkoročne finančne naložbe; ta sredstva ima Agencija iz naslova svetovalnih storitev, ki jih 
je opravljala v času, ko so potekali postopki lastninskega preoblikovanja podjetij po ZLPP;
od meseca avgusta 2002 (tj. ko bodo sredstva iz prejšnje alineje porabljena) se bodo 
obveznosti Agencije financirale s sredstvi, ki jih ima Agencija naložena v bankah in so v 
njenih finančnih izkazih poslovanja izkazana kot kratkoročne finančne naložbe iz naslova 
ukinjene družbe RLC (Račun lastniških certifikatov). Družba RLC seje po sklepu Sveta z dne 
29.09.1997 pripojila k Agenciji, kot 100% lastniku in je bila na dan 31.12.1997 izbrisana iz 
sodnega registra.

Z ozirom na zgoraj naveden sklep Sveta in Nadzornega odbora smo pri pripravi predlogov finančnih 
načrtov za leti 2004 in 2005 predvideli, da Agencija iz državnega proračuna ne bo prejela nobenih 
sredstev in da se bodo njene obveznosti pokrivale s sredstvi, ki jih ima naložena v bankah in so v 
njenih finančnih izkazih poslovanja izkazana kot kratkoročne finančne naložbe.

Pri načrtovanju stroškov so zajeti tisti stroški, ki so nujno potrebni za opravljanje tekočih nalog 
Agencije.

2. Aktivnosti Agencije

Agencija bo v letu 2003 in predvidoma še v letu 2004 opravljala v nadaljevanju navedene naloge. 
Predvideva se, da bo do konca leta 2004 Agencija ukinjena (likvidirana) in da se bo izvršil prenos 
pooblastil Agencije na Družbo za svetovanje in upravljanje. Tak predlog sta že v letu 2002 potrdila 
tudi Svet in Nadzorni odbor Agencije.
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Naloge, kijih izvaja Agencija so:

koordinira aktivnosti na projektu oživitve Zdravilišča Rimske Toplice, vendar bodo te 
aktivnosti v letu 2003 po sklepu Vlade z dne 31.07.2003 prešle na Službo Vlade RS za 
strukturno politiko in regionalni razvoj
rešuje pritožbe denacionalizacijskih upravičencev in podjetij na izdane odločbe v zvezi z 
lastninskim preoblikovanjem podjetij,
rešuje zahtevke denacionalizacijskih upravičencev in podjetij za obnovo postopkov 
lastninjenja glede na ugotovljena nova dejstva in dokaze,
zajključila bo obnovo postopkov, ki se nanašata na odvzem licenc za vrednotenje podjetij 
mag. Peršakovi in dr. Rupniku, kar je v letu 2001 s sodbama naložilo Upravno sodišče; v letu 
2003 je Agencija v sodelovanju s člani strokovne komisije cenilcev že izpeljala tisti del 
obnove postopka, ki se nanaša na ponovno razpravo s cenilcema, ki jima je bila odvzeta 
licenca, ponovno pa bo potrebno izdati še odločbi v zvezi s tema postopkoma.
rešuje še nekatere nerešene probleme, nastale pri lastninskem preoblikovanju podjetij z 
družbenim kapitalom, v sodelovanju z institucijami, ki so bile vključene v proces lastninskega 
preoblikovanja kot so: Sklad RS kmetijskih zemljišč in gozdov, lokalne skupnosti, zemljiška 
knjiga, sodišča, Ministrstvo za gospodarstvo ter ostala ministrstva, Agencija RS za revidiranje 
lastninskega preoblikovanja, Družbeni pravobranilec,
izdaja potrdila slovenskim podjetjem o lastninskem preoblikovanju njihovih nepremičnin na 
področju Republike Hrvaške; potrdila mora Agencija izdajati na podlagi Pogodbe med 
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o ureditvi premoženjsko pravnih zadev 
sodeluje pri izvedbi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki je 
začel veljati dne 05.07.2002. Po tem zakonu je bila ustanovljena posebna komisija, ki 
opravljala strokovne in tehnične naloge na podlagi zakona. Agencija koordinira delo te 
komisije.

Ob zaključku lastninskega preoblikovanja podjetij z družbenim kapitalom je ostala še vrsta nerešenih 
zadev. Agencija sodeluje z drugimi institucijami in na njihovo zahtevo posreduje dokazila o stanju 
posameznega podjetja v zvezi z lastninskim preoblikovanjem. Glede na zaključene sodne postopke 
pred upravnimi sodišči, pridobiva nova dejstva in nove dokaze v zvezi z lastninskim preoblikovanjem. 
Agencija je edina institucija, ki razpolaga s popolno dokumentacijo o lastninskem preoblikovanju 
slovenskih podjetij in je tako pomemben vir informacij za podjetja, sodišča ter državne institucije.

Projekt oživitve Zdravilišča Rimske Toplice se bo v letu 2003 po sklepu Vlade z Agencije prenesel na 
Službo Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj.

H. NAČRTOVANI PRIHODKI V LETU 2003,2004 IN 2005

Za leto 2003 se načrtujejo prihodki Agencije v višini 4,293 mio sit

Na podlagi proračunskih usklajevanj v proračunu za leto 2003 za Agencijo ni namenjenih nobenih 
proračunskih sredstev, zato v finančnem načrtu le-ti tudi niso upoštevani.
Ostali prihodki Agencije so iz naslova najemnin, ki jih Agencija prejema od Ministrstva za delo, ki 
ima v najemu pohištvo Agencije. Najemnina za pohištvo znaša letno 1,560 mio SIT. Drugi vir 
prihodkov Agencije predstavljajo obresti na a vista vloge in na vezane vloge v višini 2,733 mio SIT.

Za leto 2004 se načrtujejo prihodki Agencije v višini 3.210 mio sit

Pri oceni realizacije prihodkov za leto 2004, proračunskih sredstev nismo upoštevali.
Ostali prihodki Agencije so iz naslova najemnin, ki jih Agencija prejema od Ministrstva za delo, ki je 
prevzelo v najem pohištvo Agencije. Najemnina za pohištvo znaša letno 1,560 mio SIT.
Drugi vir prihodkov Agencije pa predstavljajo obresti na a vista vloge in na vezane vloge v višini
I, 650 mio SIT.
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Za leto 2005 se načrtujejo prihodki Agencije v viiini 1,560 mio sit.

Ne glede nato, da se predvideva, da Agencija v letu 2005 ne bo več obstala, smo predvideli prihodke 
Agencije v višini 1,560 mio sit, ki se nanašajo na prihodke od najemnin za pohištvo.

Prihodkov iz naslova obresti Agencija v letu 2005 ne bo imela, z ozirom na to, da bo sredstva, ki jih 
ima naložena v bankah v celoti porabila v letu 2004 za opravljanje svoje tekoče dejavnosti.
Prav tako pri oceni realizacije prihodkov za leto 2005 nismo upoštevali proračunskih sredstev.

IH. NAČRTOVANI ODHODKI V LETU 2002,2003 IN 2004

V letu 2003 so načrtovani odhodki v višini 32,504 mio SIT.

V letu 2003 so načrtovani odhodki v višini 30,478 mio SIT.

V letu 2005 (v kolikor bo Agencija v letu 2005 še obstajala) so načrtovani odhodki v višini 29,978 
mio SIT.

1, Plače in drugi izdatki zaposlenim

Stroški Agencije se nanašajo na plači 2 zaposlenih in plačilo v.d. direktorja, ki ga prejema po pogodbi 
o delu.
Načrtovana postavka za plače in druge osebne prejemke za 2 zaposleni je izračunana v skladu z 
znanimi izhodišči za obračun plač.

Stroški iz naslova pogodb o delu in avtorskih honorarjev zajemajo še plačila vzdrževalcu strojne 
opreme in plačilo revizijski hiši KPMG, ki po sklepu Sveta in NO vsako leto opravi redni revizijski 
pregled finančnih izkazov poslovanja Agencije.

2. _____Izdatki za blago in storitve

Poleg stroškov dela, Agencijo bremenijo še stroški materiala in storitev.

2.1 Materialni stroški

V to skupino stroškov so zajeti stroški, ki se nanašajo na vzdrževanje serveija oz. ostale računalniške 
opreme. Manjši del materialnih stroškov se nanaša na pisarniški material.

2.2 Stroški storitev

V tej skupini stroškov predstavljajo najvišjo postavko stroški najemnin za dva pisarniška prostora in 
arhivski prostor.
Pod to postavko so zajeti še stroški tehničnega upravljanja in vzdrževanja najetih poslovnih prostorov.

Drugo najvišjo postavko v tej skupini stroškov predstavljajo stroški, ki bremenijo Agencijo iz naslova 
računovodskih, odvetniških in revizijskih storitev. Glede na to, da Agencija nima več zaposlenih 
pravnih strokovnjakov, odločati pa mora še o nekaterih pritožbah, ki so bile vložene predvsem iz vrst 
denacionalizacijskih upravičencev, o teh pritožbah odloča s pomočjo zunanjih strokovnih sodelavcev 
(odvetnikov).
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Ostali stroški se nanašajo na stroške elektrike, vode in komunalnih storitev. Del stroškov odpade na 
Telekomove, poštne in kurirske storitve. Manjši del stroškov se nanaša na stroške časopisov, 
fotokopiranja, servisnega vzdrževanja fotokopirnega stroja in foca.

V to skupino so zajeti še stroški sejnin za člane Sveta in Nadzornega odbora Agencije.

IV. POTENCIALNA OBVEZNOST AGENCIJE IZ NASLOVA TOŽBE, KI JO JE 
PROTI AGENCIJI SPROŽILA MAG. CVETKA PERŠAK, KATERI JE BILA 

ODVZELA LICENCA ZA VREDNOTENJE PODJETIJ

Proti Agenciji je bila v letu 1997 sprožena tožba s strani mag. Cvetke Peršak, v kateri zahteva plačilo 
odškodnine v višini 36.000.000 SIT za škodo, ki jo je utrpela zaradi odvzema licence. Odgovor na to 
tožbo je Agencija po pozivu sodišča posredovala v januarju 2001. Razprava glede tega vprašanja je na 
sodišču potekala 20.04.2001. Sodišče je z istim dnem izdalo sklep, da se postopek v tej zadevi prekine 
do pravnomočne odločitve Agencije o tem, ali je bila odločitev o odvzemu licence utemljena.

V zvezi s tem je potrebno opozoriti, da obstaja potencialna obveznost Agencije, saj bi v primeru, da bi 

mag. Peršakovi bila licenca vrnjena, morala biti odškodnina izplačana.

V. ZAKLJUČEK

Ob zaključku lastninskega preoblikovanja podjetij z družbenim kapitalom je ostalo še nekaj nerešenih 
zadev.

V letu 2003, 2004 (in 2005) bo delo Agencije usmeijeno na razreševanje še nekaterih zadev, ki se 
nanašajo na vložene pritožbe denacionalizacijskih upravičencev in podjetij na izdane odločbe 
Agencije v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij.

Agencija bo tudi v letu 2003, 2004 (in 2005) sodelovala z drugimi institucijami in bo na njihovo 
zahtevo posredovala dokazila o tem, kako je bil izveden postopek lastninskega preoblikovanja 
posameznega podjetja. Agencija je edina institucija, ki razpolaga s popolno dokumentacijo o 
lastninskem preoblikovanju slovenskih podjetij in je zato pomemben vir informacij, ki jih posreduje 
podjetjem, sodiščem ter državnim institucijam, v kolikor le-te od nje to zahtevajo.

Agencija bo še v letu 2003 opravila prenos dokumentacije, ki se nanaša na projekt revitalizacije 
Zdravilišča Rimske Toplice na Službo Vlade za strukturno politiko in regionalni razvoj.

Izvedla bo vse aktivnosti, ki bodo potrebne za dokončno izpeljavo obnove postopka v zvezi z 
odvzemom licenc za vrednotenje podjetij mag. Cvetki Peršak in dr. Viljemu Rupniku.

Agencija bo sodelovala tudi pri izvedbi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje, ki je začel veljati dne 05.07.2002 in sicer v tistem delu, ki se nanaša na delo posebne 
komisije, ki je bila v skladu z zakonom imenovana s strani Sveta Agencije. Komisija opravlja 
strokovne in tehnične naloge z namenom izvedbe tega zakona.
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AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAVAROVALNI NADZOR 
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2004 IN 2005

1. PRAVNA PODLAGA, IZHODIŠČA IN OCENA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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 direktoija Agencije. Nadaljevala je delo leta 1995 
ustanovljenega Urada za zavarovalni nadzor, ki je opravljal nadzor nad poslovanjem zavarovalnega 
sektotja, organiziran pa je bil kot organ v sestavi Ministrstva za finance. Cilj državne nadzorne 
institucije na področju zavarovalništva je zmanjševanje in odpravljanje nepravilnosti na področju 
zavarovalništva, varovanje interesov zavarovalcev in omogočanje delovanja zavarovalnega 
gospodarstva ter pozitivnega vplivanja le tega na celotno gospodarstvo.

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, daje za izvajanje 
nalog pristojen drug organ Agencije.

V skladu s poslovnikom Agencije so njenenotranjeorganizacijske enote sektoiji 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 sektotje 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.

Finančni načrt za leto 2004 in 2005 je pripravljen na podlagi predvidenih nalog Agencije, ki jih določa 
tako Zakon o zavarovalništvu kot tudi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Zakon o 
zavarovalništvu v primerjavi s predhodnim zakonom, ki je urejal področje zavarovanja (Zakon o 
zavarovalnicah) predpisuje širok obseg dela, nalog in pristojnosti Agencije.

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.

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 ter skupaj z 
Agencijo za trg vrednostnih papiijev sodeluje pri nadzoru nad upravljanjem vzajemnih pokojninskih 
skladov.
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Slovenija bo s 1. majem leta 2004 postala polnopravna članica Evropske unije, tako da bo delo 
Agencije v letih 2004 in 2005 še bolj povezano z njenim vključevanjem in sodelovanjem z organi 
Evropske unije (komisija EU, zavarovalni odbor), pa tudi s tujimi oziroma mednarodnimi 
organizacijami ter strokovnimi institucijami kot so: IAIS, OECD in UK Agencija v skladu s 
Pravilnkom o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov (Ur.L. RS 55/99, 87/00) sodeluje z 
domačimi nadzornimi institucijami, tj. z Banko Slovenije in Agencijo za trg vrednostnih papirjev kot 
tudi z nadzornimi organi zavarovalnega oz. finančnega nadzora Velike Britanije, Nemčije, Avstrije, 
Madžarske, Češke, Hrvaške, BiH, Makedonije in nekaterih baltiških držav.

Zaposleni

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 pomladi leta 2003 je Agencija usmerila 
veliko naporov v pridobivanje izkušenih kadrov. Po stanju na dan 31.08.2003 Agencija šteje 28 
zaposlenih.

Tabela 1: Podatki o delavcih Agencije po stopnji strokovne izobrazbe na dan 31. 08. 2003

Stopnja strokovne izobrazbe Št zaposlenih
V - srednja 1
VI- višja 1
VII - visoka 1
VH -univerzitetna 19
Vin -magisterij 5
IX- doktorat 1
Skupaj 28

Tabela 2: Podatki o delavcih Agencije po nazivu strokovne izobrazbe na dan 31. 08. 2003

Naziv strokovne izobrazbe Št zaposlenih
ekonomski tehnik 1
višji upravni delavec 1
diplomirani ekonomist 1
univerzitetni diplomirani economist 13
univerzitetni diplomirani inženir matematike 1
profesor matematike 1
univerzitetni diplomirani pravnik 4
magister znanosti 5
doktor znanosti 1
Skupaj 28

Tabela 3: Sistematizacija delovnih mest Agencije s številom zaposlenih na dan 31.08. 2003

Notranje organizacijska struktura Št zaposlenih
direktor 1
pomočnik direktorja 1
svetovalec agencije 6
svetovalec direktorja 11
višji svetovalec 1
svetovalec I 5
svetovalec II 1
računovodja 1
poslovni sekretar 1
Skupaj 28
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Tabela 4: Notranje organizacijska struktura Agencije s številom zaposlenih na dan 31.08. 2003

Notranje organizacijska struktura Št. Zaposlenih
Direktor 1
Svetovalec Agencije 1
Sektor za splošne, pravne in mednarodne zadeve 9
Sektor za aktuarstvo, statistiko in informatiko 6
Sektor analiz in finančnega nadzora 11
Skupaj 28

Finančni načrt Agencije za leto 2004 in 2005 temelji na splošnih izhodiščih javnega financiranja in na 
temeljnem načelu racionalnosti in gospodarnosti. Skupna izhodišča so naslednja:

1. pri oceni prihodkov in odhodkov, kar velja še zlasti na strani prihodkov, je upoštevano načelo 
previdnosti;

2. prihodki so ocenjeni na podlagi Tarife o taksah in nadomestilih (Ur.L. RS 89/02);
3. odhodki so ocenjeni glede na predviden obseg dela, število zaposlenih in v skladu z ekonomskimi 

izhodišči iz Proračunskega priročnika in memoranduma 2004 -2005;
4. predvidene investicije v letu 2004 in 2005;
5. upoštevane so 4 nove zaposlitve (2 delavca v aprilu 2004,2 delavca v oktobru 2004)

2. NAČRTOVANI PRIHODKI ZA LETO 2004 in 2005

Za leto 2004 se načrtujejo prihodki Agencije v višini 482.100 tisoč SIT, od tega prihodki iz naslova 
letnih nadomestil stroškov za opravljanje nadzora, taks in pavšalnih nadomestil v višini 480.100 tisoč 
SIT in prihodki od obresti v višini 2.000 tisoč SIT.

Za leto 2005 se načrtujejo prihodki Agencije v višini 552.100 tisoč SIT, od tega prihodki iz 
naslova letnih nadomestil stroškov za opravljanje nadzora, taks in pavšalnih nadomestil v višini 
549.600 tisoč SIT in prihodki od obresti v višini 2.500 tisoč SIT.

Sredstva za delo Agencije za zavarovalni nadzor se v skladu z 262. členom ZZavar zagotovijo: 
iz taks in nadomestil, 
iz drugih prihodkov, ki jih ustvari Agencija s svojim poslovanjem.

Agencija v finančnem načrtu za leto 2004 in 2005 ne načrtuje prejema prihodkov iz proračunskih 
sredstev.

Ocenjujemo, da bodo največji delež prihodkov Agencije v letu 2004 in 2005 predstavljali prihodki iz 
naslova letnih nadomestil, taks in pavšalnih nadomestil, katerih višino določa Tarifa o taksah in 
nadomestilih in sicer 99,5% vseh prihodkov, preostali prihodki pa se nanašajo na prihodke 
financiranja (obresti).

Končni predlog nove Tarife o taksah in nadomestilih ( v nadaljevanju Tarife) z obrazložitvami je 
sprejel Strokovni svet Agencije na svoji 61. seji dne 4. 9. 2002, k predlogu je dala soglasje tudi Vlada 
RS dne 8. 10. 2002. Nova Tarifa je stopila v veljavo 6. 11. 2002 in uvaja med drugim tudi znižanje 
stopenj letnega nadomestila stroškov za opravljanje nadzora. Enake stopnje kot v letu 2003 so 
upoštevane tudi pri pripravi finančnega načrta za leto 2004 in 2005.

2.1. LETNO NADOMESTILO STROŠKOV ZA OPRAVLJANJE NADZORA

Ocenjena višina prihodkov iz naslova letnega nadomestila, ki ga bodo plačevale zavarovalnice in 
pokojninske družbe v višini 0,12% od vplačane premije, zavarovalnice v zavarovalniški skupini v 
višini 0,13% od vplačane premije, Slovensko zavarovalno združenje v višini 0,12% od vplačanih 
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prispevkov zavarovalnic v škodni sklad in zavarovalno zastopniške in zavarovalno posredniške družbe 
v višini 0,06% od prihodkov iz naslova opravljanja storitev zavarovalnega zastopanja oz. 
zavarovalnega posredovanja, znaša 430.100 tisoč SIT za leto 2004, kar predstavlja 89,2% vseh 
prihodkov, ob tem pa je upoštevana tudi 15% rast prihodkov na podlagi kazalcev leta 1999, 2000 in 
2001,2002.

Ocenjena višina prihodkov iz naslova letnega nadomestila za leto 2005 ob upoštevanju enakih stopenj 
kot leta 2004 in prav tako 15% rasti prihodkov, znaša 494.600 tisoč SIT.

22. TAKSE IN PAVŠALNA NADOMESTILA

V letu 2001 so znašali prihodki iz naslova taks in pavšalnih nadomestil 30 MIO SIT, v letu 2002 pa 
kar 63 MIO SIT. Težko je predvideti, koliko sredstev za delo bo Agencija prejela iz naslova taks in 
pavšalnih nadomestil za odločanje o posamičnih zadevah ter za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi 
Agencija, ker je to odvisno od števila posamičnih zadev (izdaje dovoljenj, soglasij, mnenj) in števila 
zahtevkov za izpise iz registrov.

Takse bodo predstavljale manjši vir sredstev za delo Agencije, ocenjujemo, da bodo prihodki iz 
naslova taks v letu 2004 znašali 50.000 tisoč SIT in v letu 2005 55.000 tisoč SIT, kar predstavlja 10,4 
% vseh prihodkov Agencije.

3. NAČRTOVANI ODHODKI ZA LETO 2004 IN 2005

Načrtovani odhodki za leto 2004 znašajo 453267 tisoč SIT, za leto 2005 pa znašajo 506.570 tisoč 
SIT.

Pri planiranju odhodkov Agencije smo upoštevali Proračunski memorandum za leti 2004 in 2005 in 
Proračunski priročnik 2004 -2005 s temeljnimi ekonomskimi izhodišči in predpostavkami za pripravo 
predloga proračuna Republike Slovenije.

3.1. OCENJENI ODHODKI IZ NASLOVA PLAČ IN DRUGIH IZDATKOV ZAPOSLENIM

Plače in drugi izdatki zaposlenim

Agencija načrtuje odhodke iz naslova plač in drugih izdatkov zaposlenim za leto 2004 v višini 249.703 
tisoč SIT, kar predstavlja 55% vseh odhodkov in za leto 2005 v tišini 288.397 tisoč SIT, kar 
predstavlja 57% vseh odhodkov.

Bru(Q plače

Agencija je pri izračunu sredstev za plače izhajala iz števila zaposlenih v letu 2003 (28 zaposlenih na 
dan 01.09.2003), povprečne višine izhodiščne plače za leto 2003, 2004 in 20051. Število zaposlenih v 

letu 2004 se poviša za 2 delavca v aprilu in za dva delavca v oktobru. V letu 2005 bi število zaposlenih 
znašalo 32 delavcev. Povprečno število zaposlenih na Agenciji v letu 2003 izračunano iz Števila ur je 
25,33; v letu 2004 je predvideno povprečno število zaposlenih 29,67 in v letu 2005 povprečno število 
zaposlenih 32.

1 Proračunski memorandum in proračunski priročnik za leti 2004 in 2005

Potrebna sredstva za bruto plače zaposlenih tako za leto 2004 znašajo 232.180 tisoč SIT in 265.027 
tisoč SIT za leto 2005.

poročevalec, št. 83/X 3782 13. oktober2003



S predvidenimi novimi zaposlitvami in dodatnim izobraževanjem delavcev Agencije bo omogočeno 
bolj učinkovito nadziranje poslovanja zavarovalnic, zavarovalno zastopniških in posredniških družb, 
zavarovalnih zastopnikov in posrednikov, pokojninskih družb in drugih oseb, kijih nadzira Agencija.

Prispevki na bruto plače

Agencija je pri izračunu potrebnih sredstev za prispevke delodajalca na bruto plače upoštevala sedaj 
veljavno prispevno stopnjo (16,1%) na osnovo, ki jo predstavljajo osnovne plače in dodatki. Potrebna 
sredstva iz omenjenega naslova tako znašajo 37380 tisoč SIT za leto 2004 in 42.669 tisoč SIT za leto 
2005.

Regres za letni dopust

Pri planiranju potrebnih sredstev iz naslova regresa za letni dopust smo upoštevali regres za letni 
dopust za leto 2004 v višini 138.800 SIT in za leto 2005 v višini 144.700 SIT’ na zaposlenega. 
Potrebna sredstva iz naslova regresa za letni dopust za leto 2004 tako znašajo 4.025 tisoč SIT in za 
leto 2005 4.486 tisoč SIT.

Povračila in nadomestila in drugi izdatki zaposlenim

Pri planiranju potrebnih sredstev iz naslova povračil in nadomestil stroškov zaposlenim smo 
upoštevali povračila stroškov prehrane in prevoza povišana za splošno rast cen življenjskih potrebščin 
za leto 2004 v višini 4,3% in za leto 2005 v višini 4,2% Potrebna sredstva iz naslova povračil in 
nadomestil stroškov zaposlenim znašajo 10.939 tisoč za leto 2004 SIT in 12.340 tisoč SIT za leto 
2005.
Med drugimi izdatki zaposlenih smo predvideli jubilejne nagrade za 10 in 20 let delovne dobe, v letu 
2005 pa poleg tega še odpravnino ob upokojitvi.

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

V skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Ur.l. RS 73/03) 
Agencija ni izvedla predvidenega povišanja plač avgusta 2003, pač pa je predvidela potrebna sredstva 
za pokojninske premije v letu 2004, in sicer 4 premije iz leta 2003 in 12 premij za leto 2004. Višina 
pokojninskih premij je tako v letu 2004 kot v letu 2005 usklajena z osnovo za usklajevanje plač. 
Potrebna sredstva za pokojninske premije zaposlenih na Agenciji tako znašajo v letu 2004 2.502 tisoč 
SIT in v letu 2005 2.118 tisoč SIT.

3.2. NAČRTOVANI ODHODKI IZ NASLOVA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE

Načrt odhodkov za izdatke za blago in storitve smo pripravili na osnovi realizacije v prvih osrttih 
mesecih leta 2003 kot tudi realizacije v letu 2002, pri čemer smo pri načrtu odhodkov za leto 2004 
upoštevali povprečno letno rast cen v višini 4,3%, pri načrtu odhodkov za leto 2005 pa letno rast cen 
v višini 4,2%. Poleg navedenega smo upoštevali tudi povečanje obsega dela in povprečno število 
zaposlenih v letih 2003, 2004 in 2005.

Potrebna sredstva iz naslova izdatkov za blago in storitve znašajo 166.184 tisoč SIT za leto 2004, kar 
predstavlja 36,7% vseh odhodkov in 175.505 tisoč SIT za leto 2005, kar predstavlja 34,6% vseh 
odhodkov.

Pisarniški in splošni material in storitve

V letu 2004 bo Agencija potrebovala 26.283 tisoč SIT v letu 2005 pa bo potrebovala 27.387 tisoč SIT 
sredstev za pisarniški in splošni material in storitve.
Struktura sredstev iz naslova pisarniškega in splošnega materiala in storitev:
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Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

pisarniški material in storitve 21%
časopisi, revije, knjige in strokovna literature 23%
stroški prevajalskih storitev 11%
stroški raznih objav v Ur.listu, časopisih; tiskanje in 
oblikovanje poročil Agencije

27%

računovodske, revizorske in svetovalne storitve 8%
izdatki reprezentanco 7%
drugi splošni material in storitve 3%
Skupaj 100%

Agencija načrtuje porabo 8.530 tisoč SIT sredstev za leto 2004 in 8.889 tisoč SIT sredstev za leto 
2005. Planirana sredstva se nanašajo na stroške telefona, telefaksa, elektronske pošte, uporabo 
internetnih storitev in na stroške poštnine in kurirskih storitev.

Izdatki za službena potovanja

V letu 2004 Agencija za službena potovanja načrtuje porabo sredstev v višini najmanj 7.828 tisoč 
SIT, kar predstavlja 1,7% vseh odhodkov; v letu 2005 pa najmanj v višini 8.157 tisoč SIT, kar 
predstavlja 1,6% vseh odhodkov Agencije. Večji del omenjenih sredstev se nanaša na službena 
potovanja v tujini.

Službena potovanja v državi predstavljajo približno 10% sredstev namenjenih za službene poti. Ta 
sredstva naj bi zadoščala za pokritje stroškov predvidenih kontrolnih pregledov zavarovalnic, 
udeležbe delavcev na računovodskem simpoziju, udeležbe na Dnevih slovenskega zavarovalništva, 
udeležbe na Pravniških dnevih, udeležbe na Dnevih ekonomistov, udeležbe na Dnevih slovenske 
uprave, udeležbe na Posvetu revizoijev...

Za službena potovanja v tujini je predvideno 90% vseh sredstev za službene poti. Zaradi približevanja 
Slovenije Evropski uniji in vključitve vanjo 1. maja 2004, je pričakovati, da se bodo omenjeni stroški 
tudi nadalje povečevali (obiski v Bruslju in Baslu). Agencija je med drugim predvidela sodelovanja z 
nadzori srednjeevropskih držav, udeležbo in sodelovanja na mednarodnih konferencah predstavnikov 
zavarovalnih nadzorov vseh držav v tranziciji, udeležbo na seminaijih in letni skupščini IAIS in 
seminarju s področja zavarovalništva v organizaciji OECD in drugo.

Tekoče vzdrževanje

Potrebna sredstva za tekoče vzdrževanje Agencije znašajo 11.770 tisoč SIT za leto 2004 in 12.264 
tisoč SIT za leto 2005. Večji del omenjenih stroškov odpade na tekoče vzdrževanje informacijskega 
sistema tj. vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov. Ker Agencija ni lastnik 
nepremičnin, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in obratovalne stroške, evidentira na kontu 
najemnine, kamor sodijo v skladu s pogodbo o najemu poslovnih prostorov.

Že v letu 2001 se je Agencija dogovorila z Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD) o 
financiranju projekta »Slovenc 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 že zaprosila EBRD za ponovno sofinanciranje 
projekta »Slovenc 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.
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V sredstvih potrebnih za tekoče vzdrževanje opreme je tako Agencija predvidela stroške vzdrževalne 
pogodbe za zgoraj omenjeni projekt v višini 37.000 EUR letno.

Najemnine in zakupnine

Potrebna sredstev iz naslova najemnin in zakupnin znašajo 54.610 tisoč SIT za leto 2004, kar 
predstavlja 12% vseh odhodkov in 56.904 tisoč SIT za leto 2005, kar predstavlja 11% vseh odhodkov 
Agencije.

Pri izračunu potrebnih sredstev za najemnine poslovnih prostorov smo izhajali iz trenutne površine 
poslovnih prostorov, ki se je v avgustu 2002 iz 471,5 m2 dvignila na 810 m2, in cene za m2 vključno z 
obratovalnimi stroški pri čemer smo upoštevali rast cen življenjskih stroškov.

Majhen del sredstev iz naslova najemnin (2%) predstavljajo najemnine za 3 parkirna mesta.

Davek na izplačane plače

Agencija je pri izračunu potrebnih sredstev za davek delodajalca na bruto plače upoštevala sedaj 
veljavne davčne stopnje. Potrebna sredstva iz omenjenega naslova tako znašajo 23.181 tisoč SIT za 
leto 2004 in 26.496 tisoč SIT za leto 2005.

Drugi operativni odhodki

Drugi operativni odhodki so za leto 2004 planirani v višini 33.981 tisoč SIT, kar znaša 7,5% vseh 
odhodkov in za leto 2005 v višini 35.408 tisoč SIT, kar znaša 7% vseh odhodkov Agencije. Drugi 
operativni izdatki zajemajo naslednje stroške:

izdatki za strokovno izobraževanje in stroški konferenc, seminarjev in simpozijev; del izdatkov za 
strokovno izobraževanje zaposlenih odpade na izdatke po pogodbah o izobraževanju, in sicer 
stroške plačila šolnin, del stroškov pa odpade na stroške udeležb na seminarjih, konferencah in 
simpozijih.
plačila avtorskih honorarjev in pláčila po pogodbah o delu; da bi Agencija lahko vse predvidene 
naloge izvajala v celoti občasno potrebuje pomoč zunanjih sodelavcev. Tako si Agencija, 
predvsem na pravnem področju, delno pa tudi na aktuarskem in finančnem področju pomaga z 
zunanjimi strokovnjaki na podlagi avtorskih pogodb in pogodb o delu;
plačila za delo preko študentskega servisa; sredstva za plačila študentom preko študentskega 
servisa so planirana na podlagi predvidenega angažiranja študentov za vnos in statistično obdelavo 
podatkov;
članarine v mednarodnih organizacijah; Agencija je včlanjena v International Association of 
Insurance Supervisors; letna članarina znaša 5000 USD;
plačila storitev UJP in plačila bančnih storitev; sredstva za plačilo omenjenih storitev predstavljajo 
manj ši strošek delovanja Agencij e;
sejnine; Strokovni svet Agencije se sestaja povprečno 2,5 krat na mesec in šteje sedem članov. 
Članom strokovnega sveta pripadajo sejnine v višini določeni s sklepom Vlade RS, ki se 

usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin.

4. REZULTAT TEKOČEGA POSLOVANJA

Načrtovan izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku 13.806 za 
leto 2004 in v znesku 30.815 tisoč SIT za leto 2005.

Presežek prihodkov nad odhodki bo Agencija v celoti razporedila v rezerve.
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5. NAČRTOVANE INVESTICIJE

Vsa potrebna sredstva za nakup opreme se nanašajo na investicije v informacijski sistem, v manjši 
meri pa na pisarniško opremo in znašajo 15.027 tisoč SIT za leto 2004 (od tega za informacijski sistem 
11.800 tisoč SIT) in 14.715 tisoč SIT za leto 2005 (od tega 13.705 za informacijski sistem).

S povečanjem poslovnih prostorov sredi leta 2002 je Agencija pričela formirati tudi lastno knjižnico in 
bo s tem nadaljevala v letih 2004 in 2005, tako da bo manjši del sredstev namenjenih za investicije 
porabljen tudi za ta namen.

V letih 2001, 2002 in 2003 se je Agencija preko javnih razpisov opremila z osnovno računalniško 
strojno opremo. Strojna oprema, ki je bila izbrana kot osnova za informacijski sistem nadzora, ki gaje 
Agencija v skladu z Zakonom o zavarovalništvu dolžna izvajati, je sestavljena iz 4 strežnikov: 
podatkovni, aplikacijski, DMZ in strežnik za nadzor arhiviranja), enote za arhiviranje, enot za 
komunikacijske povezave: požarni zid, stikala, itd. Ta oprema je nameščena v posebej opremljenem, 
zaščitenem in klimatiziranem prostoru, kjer je tudi vozlišče vseh povezav z delovnimi postajami.

Agencija bo 32 delovnih postaj, predvidoma v letu 2004, dopolnila še z 2 in tako zadovoljila potrebe 
vseh zaposlenih, kot tudi zunanjih (domačih in tujih) svetovalcev in sodelavcev, ki delajo v Agenciji. 
Računalniško strojno opremo bo dopolnila s 6 namiznimi tiskalniki. Za potrebe nadzora na terenu 
(inšpekcijski pregledi) pa bo Agencija v letu 2004 kupila tudi 4 prenosne računalnike.

Z javnim razpisom je Agencija v letih 2001 in 2002 kupila tudi osnovno programsko infrastrukturo - 
operacijski sistem Windows 2000, NT in Linux, dokumentni manager LotusNotes, bazo podatkov 
DB2, MSOffice (Word, Excel, Access) in ostalo opremo: sweeper, antivirus, itd. Opremo smo 
dopolnili tudi z računovodskimi programi. V letu 2001 seje Agencija pričela dogovaijati z Evropsko 
banko za obnovo in razvoj (EBRD) o financiranju projekta »Slovene Insurance Supervisory Agency - 
Systems developement«. Projekt se je začel izvajati v drugi polovici leta 2002 in je namenjen 
vzpostavitvi ustrezne baze podatkov na Agenciji in ustreznih postopkov obdelave omenjenih 
podatkov. Projekt za področje premoženjskih zavarovanj je bil zaključen konec leta 2002. V letu 2003 
oziroma v začetku leta 2004 bo predvidoma zaključen projekt za področje življenjskih zavarovanj. S 
tem bo Agenciji uspelo pridobiti kvaliteten program irskega podjetja Vizor, ki med drugim omogoča 
poročanje zavarovalnic preko interneta z vso zahtevano varnostjo, program pa je preizkušen v 
republiki Irski in se sedaj trži po svetu.

V letu 2004 bo program podjetja Vizor potrebno prilagoditi zahtevam za podatkovna skladišča in 
začeti graditi aplikacije toka dokumentov v LotusNotes. S tem namenom namerava Agencija kupiti 
opremo, ki je na trgu dostopna in jo prilagoditi svojim potrebam. V letu 2004 bo Agencija skupaj s 
podjetjem Vizor pričela razvijati tretji del projekta »Slovene Insurance Supervisory Agency - Systems 
developement« za spremljanje naložb nadzorovanih subjektov. Projekt je ocenjen na 100.000 EUR in 
ga bo Agencija predvidoma v celoti sama financirala.

Leta 2005 bo v Agenciji predvidoma zaključena gradnja baze in toka dokumentov; pričeli bi z nabavo 
sistema za računalniško hrambo dokumentov (skeniranje, hramba slik dokumentov na magnetnih 
medijih, itd.). Poleg tega je v letu 2005 predviden zaključek projekta irskega podjetja Vizor za 
spremljanje naložb, ki se bo pričel odvijati v letu 2004.
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AGENCIJA ZA ENERGIJO REPUBLIKE SLOVENIJE 
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2004 IN 2005

1. PRAVNA PODLAGA ZA IZDELAVO FINANČNEGA NAČRTA

Agencija je v skladu z 82. členom EZ in 16. členom Sklepa o ustanovitvi Agencije za energijo dolžna 
pripraviti program dela in finančni načrt za prihodnje koledarsko leto in ga predložiti Vladi Republike 
Slovenije v soglasje najkasneje do 30. septembra tekočega leta.

Pripravo in posredovanje finančnega načrta Agencije kot posrednega uporabnika državnega proračuna 
določa tudi 26. člen Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 
podrobneje ureja Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (Ur. list RS, Št. 91/00 in 122/00).

2. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

Spremembe finančnega načrta za leto 2004 in predlog finančnega načrta za leto 2005 je Agencija 
oblikovala na osnovi:

programa dela za omenjeni leti,
ocene realizacije finančnega načrta za leto 2003 in 
ocene poslovanja v prihodnjih letih.

Kot izhodišča pri pripravi finančnega načrta je Agencija upoštevala:
Makrofiskalne okvire za obdobje 2004 - 2007,

- Osnutek proračunskega memoranduma za leti 2004 in 2005,
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,

- Dogovor o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 
2004 in 2005 ter
Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, s katerim se 
ureja podlaga za uvedbo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne 
uslužbence.

Spremembe finančnega načrta za leto 2004 in predlog finančnega načrta za leto 2005 temeljijo na 
predpostavki, da bo imela Agencija v letu 2004 zaposlenih povprečno 30, v letu 2005 pa povprečno 37 
delavcev, kot izhaja iz načrta kadrovanja Agencije v obdobju 2003 do 2007.

Ključni makroekonomski okviri za leti 2004 in 2005, ki smo jih pri pripravi finančnega načrta 
upoštevali, so naslednji:

4,3-odstotna stopnja inflacije za leto 2004 in 4,2-odstotna stopnja inflacije za leto 2005 
(Osnutek proračunskega memoranduma),
uveljavitev določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in upoštevanje 3,13-odstotne 
uskladitve osnovnih plač v letu 2004 oziroma 3,04-odstotne uskladitve v letu 2005 (Dogovor o 
višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 
2005),

-. regres za letni dopust za leto 2004 v znesku 138.800 SIT na zaposlenega in za leto 2005 v 
znesku 144.700 SIT na zaposlenega (Dogovor o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter 
višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005),
uveljavitev kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (do 
sprejema posebnega zakona na podlagi določil Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske 
dejavnosti v Republiki Sloveniji).
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3. OCENA REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2003

3.1 Tekoči odhodki

Ocenjeni tekoči odhodki za leto 2003 so 317,1 mio SIT v primeijavi z načrtovanimi 328,7 mio SIT, 
kar pomeni 3,5-odstotno zaostajanje za planom.

3.1.1 Plače in drugi izdatki zaposlenim
Zaostajanje stroškov plač za načrtovanimi v letu 2003 za 8,3% je odraz počasnejše dinamike 
zaposlovanja, kot je bila predvidena ob izdelavi načrta. Finančni načrt za leto 2003 je predvideval 
stroške plač 158,2 mio SIT ob povprečno zaposlenih 23 delavcih, vendar je bilo to število doseženo 
šele v septembru 2003. V tekočem letuje Agencija realizirala dve novi zaposlitvi za nedoločen in eno 
za določen čas šestih mesecev, ena delavka je odsotna zaradi porodniškega dopusta, ob koncu leta pa 
sta načrtovani še dve novi zaposlitvi, za kateri je v pripravi razpisni postopek. Ocenjuje se, da bodo 
stroški plač v letu 2003 znašali 145 mio SIT.

3.1.2 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Ocenjeni prispevki delodajalcev za socialno varnost so v letu 2003 od načrtovanih posledično prav 
tako nižji za 9% in znašajo 22,2 mio SIT v primeijavi z načrtovanimi 24,4 mio SIT.

3.1.3 Izdatki za blago in storitve
Na osnovi izdelane analize poslovanja v obdobju januar - avgust 2003 in ob upoštevanju potrebnih 
aktivnosti do konca leta, znašajo predvideni izdatki za blago in storitve 149,9 mio SIT in presegajo 
načrtovane za 3,8 mio SIT oziroma za 2,6%. Razlika izhaja iz višjega zneska drugih operativnih 
odhodkov, ki so bili povzročeni z organizacijo mednarodne konference o trgu z električno energijo in 
imajo pokritje v prihodkih, izkazanih pod postavko 7130 - Prihodki od prodaje blaga in storitev. Gre 
za tržno dejavnost Agencije, ki v finančnem načrtu za leto 2003 ni bila ovrednotena zaradi nevtralnega 
vpliva (primarna težnja po pokrivanju stroškov in ne ustvaijanju dobička iz te dejavnosti).

3.2 Investicijski odhodki

V letu 2003 poteka v Agenciji projekt nakupa poslovnih prostorov za namene opravljanja dejavnosti. 
Projekt, katerega realizacija je predvidena v januarju 2004, bo Agencija financirala izključno iz lastnih 
sredstev. Da bi zagotovila čim večji delež likvidnih sredstev in s tem omogočila izvedbo projekta, je 
vsebino večine za leto 2003 načrtovanih študij vključila v okvir PHARE SI0202.02, Regulátory 
framework in completion of thè Slovenian energy markets, ki se bo izvajal v letu 2004 in končal 
najkasneje aprila 2005. Zaradi tega je od prvotno načrtovanih 96 mio SIT odhodkov za nakup 
nematerialnega premoženja do konca leta 2003 za ta namen predvidena samo realizacija 16 mio SIT 
oz. 16,7% načrtovanih sredstev.

Zaradi predvidene enotne nabave manjkajoče pisarniške opreme v letu 2004 za poslovne prostore, ki 
se pridobivajo, bodo tudi odhodki za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev v letu 2003 le delno 
realizirani (skupaj 62%).

3.3 Tekoči prihodki

V letu 2003 se ocenjuje realizacija tekočih prihodkov 456,6 mio SIT, kar je za 12,4 mio SIT oziroma 
2,8% več od načrtovanih.

3.3.1 Nedavčni prihodki

3.3.1.1 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Agencija v letu 2003 prihodkov iz tega naslova ni načrtovala, vendar je lahko med letom zaradi 
ostanka sredstev, namenjenih plačilu načrtovanih študij, v skladu z načelom dobrega gospodarja, 
prosta likvidna sredstva vezala v obliki kratkoročnih tolarskih depozitov pri poslovni banki. Ustvaijeni 
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prihodki iz naslova obresti od vezanih depozitov skupaj z obrestmi od vpoglednih sredstev na 
podračunu zakladnice, bodo v letu 2003 predvidoma znašali 4,8 mio SIT.

33.12 Prihodki od prodaje blaga in storitev
V finančnem načrtu za leto 2003 ni bilo načrtovanih prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev 
(obrazložitev pod točko 3 173). Z udeležnino za strokovni posvet, ki ga je Agencija organizirala in 
izvedla v mesecu januarju 2003 in za poslovno konferenco v mesecu septembru 2003, bodo ocenjeni 
prihodki iz tržne dejavnosti v letu 2003 dosegli 10,9 mio SIT.

3.3.1.3 Drugi nedavčni prihodki
Prihodki iz deleža cene za uporabo elektroenergetskih omrežij bodo po oceni realizirani v enaki 
vrednosti, kot je bilo načrtovano. Čeprav je bil porast porabe električne energije v letu 2003 višji od 
načrtovanega za približno 2%, se bo učinek večje porabe odražal v prihodku šele v letu 2004. Razlog 
temu je v načinu prikazovanja prihodka iz naslova prodaje električne energije tarifnim odjemalcem v 
distribucijskih podjetjih, ki ob izdelavi zaključnega računa razmejijo prihodke iz računov, izstavljenih 
v mesecu januarju na del, ki se nanaša na preteklo in na tekoče leto. Tako je realizacija meseca 
januarja nižja, meseca decembra pa ustrezno višja. Plan prihodkov iz naslova cene za uporabo 
elektroenergetskih omrežij, katerega element je tudi delež za delovanje Agencije, pa ni bil tako 
izdelan. Enak učinek se ob morebitni višji porabi električne energije od načrtovane v letu 2004 
pričakuje tudi v letu 2005.

33.2 Kapitalski prihodki

Med kapitalskimi prihodki bo Agencija po oceni ob koncu leta 2003 izkazovala 7 tisoč SIT prihodkov 
od prodaje drugih osnovnih sredstev - ob inventuri oziroma med letom izločenega odpisanega 
drobnega inventarja. Ti prihodki v finančnem načrtu 2003 niso bili načrtovani.

3.33 Transferni prihodki

Zaradi prenosa ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2002 Agencija v letu 2003 
načrtovanih sredstev iz državnega proračuna v vrednosti 3,2 mio SIT ne bo črpala.

3.4 Ocena primanjkljaja oziroma presežka prihodkov nad odhodki leta 2003

Iz ocene poslovanja za leto 2003 izhaja presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 111,2 mio SIT, 
ob upoštevanju kumulativnega presežka iz preteklih let pa ob koncu leta 2003 znaša skupni ocenjeni 
presežek prihodkov nad odhodki 170,6 mio SIT. Iz tega vira predvideva Agencija črpanje sredstev za 
financiranje načrtovane investicije v poslovne prostore v letu 2004, delno pa bo to tudi likvidnostna 
rezerva za izplačilo plač in poravnavo zapadlih obveznosti do prvega rednega priliva v mesecu 
januarju 2004.

leto 2000: presežek + 46.565 tisoč SIT
leto 2001: presežek + 100.621 tisoč SIT
leto 2002 primanjkljaj - 60.780 tisoč SIT
leto 2002: vračilo v državni proračun 

kumulativni presežek +
27.000 tisoč SIT
59.406 tisoč SIT

leto 2003: ocenjeni prihodki + 456.604. tisoč SIT
leto 2003: ocenjeni odhodki 

SKUPAJ: +
345.369 tisoč SIT
170.641 tisoč SIT
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4. SPREMENJENI FINANČNI NAČRT ZA LETO 2004

4.1 Tekoči prihodki

Ob pripravi sprememb finančnega načrta za leto 2004 je Agencija upoštevala obseg prihodkov iz 
naslova deleža cene za uporabo elektroenergetskih omrežij za leta 2003 do 2005 na podlagi planiranih 
količin enako, kot je bilo to upoštevano pri izračunu potrebnega in izravnanega prihodka reguliranih 
podjetij v regulativnem okviru za prvo regulativno obdobje 2003 - 2005. Agencija predlaga, da se 
morebitna pozitivna razlika med planiranim in realiziranim prihodkom iz naslova deleža cene za 
uporabo elektroenergetskih omrežij v letih 2004 in 2005 nameni za financiranje potrebnih študij.

V letu 2004 Agencija za svoje delovanje ne načrtuje koriščenja sredstev iz državnega proračuna, saj 

predvideva, da bodo pravočasno sprejeti ustrezni podzakonski akti, ki ji bodo omogočili pokrivanje 
stroškov uvajanja nadzora nad delovanjem trga z zemeljskim plinom iz deleža cene za uporabo 
plinskih omrežij.

Glede na predviden obseg dela Agencije na področju nadzora trga z zemeljskim plinom, so v letu 
2004 načrtovani prihodki iz tega naslova v 15-odstotnem deležu.

Načrtovani drugi nedavčni prihodki v letu 2004 znašajo skupaj 531,5 mio SIT, od tega prihodki iz 
naslova deleža cene za uporabo elektroenergetskih omrežij 451,8 mio SIT in prihodki iz naslova 
deleža cene za uporabo plinskih omrežij 79,7 mio SIT.

Tudi v letu 2004 bo Agencija ob svoji redni dejavnosti izvajala informiranje in izobraževanje 
strokovne javnosti z organizacijo dveh večjih strokovnih srečanj v obliki konference oziroma 
seminarja. Kotizacija za udeležbo bo oblikovana tako, da bo pokrila pričakovane stroške izvedbe 
seminarjev. Ker je prihodke iz tega naslova zelo težko vnaprej napovedovati, v finančnem načrtu za 
leto 2004 niso ovrednoteni, ocenjuje pa se, da ta dejavnost ne bo predstavljala dodatnega vira 
prihodkov Agencije.

4.2 Tekoči odhodki

Odhodki v spremenjenem finančnem načrtu za leto 2004 so planirani na osnovi povečanih kadrovskih 
potreb, ki izhajajo iz načrta kadrovanja Agencije v obdobju 2003 do 2007. Intenzivnejše kadrovanje v 
prihodnjih letih je posledica določil novih evropskih direktiv, ki razširjajo pristojnosti regulatorjev in 
jim nalagajo vrsto novih nalog. Podrobneje smo jih opredelili v programu dela Agencije za leti 2004 in 
2005.

M

Za leto 2004 so načrtovani tekoči odhodki v vrednosti 447,4 mio SIT, kar je za 77,7 mio SIT oziroma 
21% več, kot je bilo prvotno načrtovano.

4.2.1 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Načrtovane vrednosti bruto plač in dodatkov ter sredstev za delovno uspešnost so spremenjene zaradi 
povečanja načrtovanega povprečnega števila zaposlenih v letu 2004 od prvotnih 26 na 30 delavcev, pa 
tudi zaradi sprememb, kijih uvaja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Ta sprememba je najbolj 
izražena pri načrtovanih sredstvih za delovno uspešnost, ki po novem zakonu znašajo 5% mase bruto 
plač.

Pri planiranju potrebnih sredstev regresa za letni dopust zaposlenim smo upoštevali objavljeni znesek 
v Dogovoru o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 
2005, ki velja za zaposlene v negospodarstvu.

Med načrtovane druge izdatke zaposlenim pa smo razen predvidenih jubilejnih nagrad in morebitnih 
solidarnostnih pomoči vključili kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence od 

13. oktober2003 3793 poročevalec, št. 83/X



avgusta 2003 do konca leta 2004, v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske 
dejavnosti v Republiki Sloveniji.

4.2.2 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
%

Prispevki delodajalcev za socialno varnost sledijo povečanju bruto plač zaradi upoštevanja večjega 
predvidenega povprečnega števila zaposlenih.

4.2.3 Izdatki za blago in storitve

V spremenjenem finančnem načrtu za leto 2004 znašajo izdatki za blago in storitve 194,8 mio SIT, kar 
je za 19,7% več kot je bilo predvideno v prvotnem predlogu finančnega načrta.

Pri planiranju posameznih postavk smo ob upoštevanju programa dela izhajali iz realizacije v tekočem 
letu, načrtovane stopnje inflacije v letu 2004 ter vpliva večjega načrtovanega števila zaposlenih.

Največje odstopanje od prvotnega načrta je pri postavki pisarniški in splošni material in storitve 
(skoraj 100%). V prvih treh letih delovanja Agencije seje pokazalo, da so naloge, kijih opravlja v 
skladu z energetskim zakonom, tesno povezane z izkušnjami iz tujine ter zahtevajo specifična znanja. 
Z vstopom Slovenije v EU v letu 2004 se predvideva še okrepljeno sodelovanje s tujino. Zaradi tega 
predvidevamo večje izdatke za nabavo tujih revij in strokovne literature, ki ponuja zahtevana 
specifična znanja ter za svetovalne storitve domačih in tujih specializiranih strokovnjakov. V to 
postavko smo prerazporedili del prvotno planiranih investicijskih odhodkov za nakup nematerialnega 
premoženja, saj imajo nekatere planirane študije značaj storitev. Investicijske odhodke smo znižali 
tudi zato, ker nameravamo v letu 2004 opraviti nekatere naloge samostojno ob ustreznem dodatnem 
izobraževanju in strokovnem izpopolnjevanju zaposlenih v Agenciji.

Zaradi pričakovanega aktivnega sodelovanja delavcev Agencije v raznih evropskih komisijah, 
udeleževanja na tujih konferencah, forumih, posvetovanjih in delavnicah, načrtujemo v letu 2004 
povečan obseg sredstev za izdatke za službena potovanja.

Ker namerava Agencija že v začetku leta 2004 realizirati projekt nakupa lastnih poslovnih prostorov, 
pod postavko najemnine in zakupnine ne načrtuje odhodkov za najem poslovnih prostorov, ki bi sicer 
znašal 30 mio SIT letno. Med načrtovanimi odhodki za najemnine in zakupnine v skupni vrednosti 3 
mio SIT so zajeti nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in obroki za poslovni najem dveh 
osebnih avtomobilov, ki se iztečejo v maju 2004.

v»

Bistveno povečanje v primeijavi s prvotnim načrtom je izkazano tudi pri izdatkih za energijo, vodo, 
komunalne storitve in komunikacije. Večje obratovalne stroške načrtuje Agencija zaradi predvidene 
večje kvadrature poslovnih prostorov, ki so predmet nakupa (cca. 1300 m2 v primeijavi s sedanjimi 
713 m2).

Med drugimi operativnimi odhodki načrtuje Agencija večji del sredstev za strokovno izobraževanje 
zaposlenih. Zaradi zahteve po prilagoditvi svojega delovanja na področju reguliranja s pravili in 
izkušnjami EU, bo še nadalje odvisna od znanja in izkušenj, ki obstajajo v tujini. Kot nova Agencija 
bo morala nadgrajevati tudi znanje s področja javne uprave, poslovanja, organiziranja dela in vodenja. 
Spodbujala bo dodatno pridobivanje znanja tujih jezikov zaposlenih, kije zaradi narave dela Agencije 
neobhodno potrebno. Prav tako bo spodbujala iniciative zaposlenih glede pridobitve dodatne 
strokovne izobrazbe, v kolikor bo to v skladu z njeno vizijo in dolgoročnimi cilji.

Ostale postavke drugih operativnih odhodkov v največji meri zajemajo razne članarine domačim ter 
mednarodnim institucijam in združenjem. Kot novost je pri tem potrebno omeniti članarino Združenju 
izdajateljev zelenih certifikatov - Association of Issuing Bodies, ki je posledica odločitve, da postane 
Agencija izdajatelj zelenih certifikatov v sistemu RECS v Sloveniji.
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43 Investicijski odhodki

Zaradi predvidenega nakupa poslovnih prostorov, za katerega namerava Agencija zagotoviti sredstva 
iz svojih prihodkov, načrtovani investicijski odhodki v letu 2004 po vsebini in vrednosti zelo 
odstopajo od prejšnjih let Glede na ceno izbrane nepremičnine, ki izpolnjuje kriterije ustrezne 
lokacije, velikosti in funkcionalnosti ter glede na informativni izračun pridobljene najugodnejše 
ponudbe leasinga za desetletno obdobje, so v letu 2004 planirani odhodki za nakup zgradb in 
prostorov ob upoštevanju plačila udeležbe in dvanajstih mesečnih obrokov leasinga 158,2 mio SIT.

Ker so predmet izbrane ponudbe za nakup nepremičnine opremljeni poslovni prostori, načrtujemo pod 
postavko nakup opreme sredstva v vrednosti 17,6 mio SIT, ki jih bo Agencija v letu 2004 prav teko 
poravnala s plačilom udeležbe in kasnejšimi obroki leasinga.

Preostalih načrtovanih 29,1 mio SIT za nakup opreme bo Agencija namenila za dodatno pisarniško 
opremo novo pridobljenih poslovnih prostorov, nabavo računalniške opreme in programov, opreme za 
tiskanje, telekomunikacijske opreme, izgradnjo podatkovnega skladišča in informacijskih povezav, 
ureditev sistema videonadzora in sistema vstopne kontrole ter ureditev arhiva oziroma skladišča.

Načrtovani odhodki za nabavo opreme z življenjsko dobo daljšo od enega leta, vendar posamične 
vrednosti nižje od 500 EUR, so prikazani pod postavko nakup drugih osnovnih sredstev v vrednosti
2,1 mio SIT in zajemajo predvsem GSM in ISDN aparate ter drugo drobno opremo.

V letu 2004 načrtuje Agencija nabavo novega osebnega avtomobila in po izteku pogodb operativnega 
leasinga za dve osebni vozili v mesecu maju sklenitev novih pogodb finančnega leasinga, po katerih 
bosta vozili v letu 2006 prešli v lastništvo oziroma upravljanje Agencije. V te namene so pod postavko 
nakup prevoznih sredstev izkazani planirani odhodki v skupni vrednosti 7,1 mio SIT.

Zaradi že omenjene vključitve dela načrtovanih študij v program PHARE, prerazporeditve odhodkov 
za študije, ki imajo značaj storitev med izdatke za blago in storitve ter planirane delne izvedbe študij z 
lastnimi kadri, je v letu 2004 za nakup nematerialnega premoženja (študije) načrtovanih le 30 mio SIT.

4.4 Ocena primanjkljaja oziroma presežka prihodkov nad odhodki leta 2004

Iz spremenjenega finančnega načrta za leto 2004 izhaja presežek odhodkov nad prihodki oziroma 
primanjkljaj v vrednosti 160 mio SIT, ob upoštevanju kumulativnega presežka iz preteklih let in 
ocenjenega poslovanja v letu 2003 pa ob koncu leta 2004 ostaja 10,6 mio SIT razpoložljivih sredstev 
za izplačilo plač in poravnavo zapadlih obveznosti do prvega rednega priliva v mesecu januarju 2005.

leto 2003: kumulativni presežek + 170.641 tisoč SIT
leto 2004: načrtovani prihodki + 531.472 tisoč SIT
leto 2004 načrtovani odhodki - 691.488 tisoč SIT

SKUPAJ: + 10.625 tisoč SIT

5. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2005

5.1 Izhodišča za načrtovanje

Pri pripravi predloga finančnega načrte za leto 2005 smo upoštevali osnovne makroekonomske okvire 
razvoja Slovenije in dokumente, navedene pri izhodiščih za pripravo sprememb finančnega načrte za 
leto 2004, kot osnovo za planiranje odhodkov pa smo upoštevali spremenjen finančni načrt za leto 
2004.
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5.2 Tekoči odhodki

5.2.1 Število zaposlenih in izdatki za plače

Zaradi predvidenega povečanega obsega nalog, ki jih Agenciji nalagajo nove evropske direktive in s 
tem povezane aktivne politike kadrovanja, opredeljene v načrtu kadrovanja Agencije v obdobju 2003 
do 2007, smo pri pripravi načrta za leto 2005 upoštevali povprečno 37 zaposlenih delavcev. 
Nominalno povečanje plač, kot tudi pripadajočih prispevkov in davkov, izhaja iz načrtovanega večjega 
števila zaposlenih in predvidene uskladitve v skladu z Dogovorom o višini in načinu uskladitve 
osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005, ki velja za zaposlene v 
negospodarstvu.

5.2.2 Ostali tekoči odhodki

Pri ostalih tekočih odhodkih, kot so izdatki za blago in storitve, smo razen pri izdatkih, ki so vezani na 
število zaposlenih, upoštevali 4,2-odstotno rast glede na spremenjeni finančni načrt za leto 2004, kar je 
enako predvideni stopnji inflacije v letu 2005. Izdatki za službena potovanja in izobraževanje ter delno 
stroški pisarniškega materiala in storitev pa upoštevajo tudi povečanje števila zaposlenih.

53 Investicijski odhodki

Skupna vrednost investicijskih odhodkov v letu 2005 znaša 125,4 mio SIT. Med odhodki za nakup 
zgradb in prostorov so všteti obroki leasinga za pridobitev nepremičnine, ki zapadejo v tekočem letu, 
prav tako delno pri opremi. Nakup opreme je planiran v skupni vrednosti 40,5 mio SIT in se nanaša 
zlasti na nadaljevanje v letu 2004 planiranih investicij ter v nakup računalniške strojne in programske 
opreme za on-line povezavo z reguliranimi podjetji. Predvidena sredstva za nakup nematerialnega 
premoženja znašajo 50 mio SIT, njihova vsebinska opredelitev pa je podrobneje podana v priloženem 
programu dela za leti 2004 in 2005. Agencija se bo za naročanje posameznih študij odločala v skladu s 
potrebami, ki se bodo pojavljale pri izvajanju njenih nalog in glede na razpoložljiva sredstva.

5.4 Prihodki

Načrtovani prihodki ob upoštevanju minimalnega prenosa presežka iz preteklega leta znašajo 655,4 
mio SIT, kar je za 10,6 mio SIT manj od načrtovanih odhodkov.
Pri pripravi predloga finančnega načrta za leto 2005 je Agencija upoštevala obseg prihodkov iz 
naslova deleža cene za uporabo elektroenergetskih omrežij za leta 2003 do 2005 na podlagi planiranih 
količin enako, kot je bilo to upoštevano pri izračunu potrebnega in izravnanega prihodka reguliranih 
podjetij v regulativnem okviru za prvo regulativno obdobje 2003 - 2005.
Glede na povečan obseg dela na področju nadzora trga z zemeljskim plinom je načrtovano povečanje 
potrebnega prihodka iz deleža cene za uporabo plinskih omrežij na 30 odstotkov skupnih prihodkov, 
kar je 196,6 mio SIT, načrtovani prihodki iz naslova deleža cene za uporabo elektroenergetskih 
omrežij pa znašajo 70 odstotkov oziroma 458,8 mio SIT.
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PROGRAM DELA AGENCIJE ZA ENERGIJO REPUBLIKE 
SLOVENIJE

1 UVOD

V skladu z Energetskim zakonom (Ur. list RS, št. 79/99, 08/00 in 34/03 - odločba US), Sklepom o 
ustanovitvi Agencije za energijo (Ur. list RS, št. 54/00) in Zakonom o javnih agencijah (Ur. list RS, 
št.52/02) Agencija za energijo Republike Slovenije predlaga predmetni program dela in finančni načrt 
Vladi Republike Slovenije v soglasje.

Program dela Agencije je izdelan za leti 2004 in 2005, tako kot je zahtevano tudi za finančni načrt. 
Opisane so naloge, kijih bo Agencija opravljala, in cilji, ki jih bo pri tem zasledovala v naslednjih 
dveh letih. Obseg dela Agencije se postopno razvija skladno z zakonskimi nalogami, ki izhajajo iz 
slovenske in evropske zakonodaje, in s procesi uvajanja trga z električno energijo in zemeljskim 
plinom v Sloveniji.

Za proces uvajanja energetskega trga bo tudi leto 2004 pomemben mejnik v nadaljnjem razvoju. Trg z 
električno energijo se bo namreč v tem letu odprl za vse odjemalce razen morda za gospodinjstva. Isto 
velja za trg z zemeljskim plinom, v obeh primerih pa to pomeni znaten obseg dodatnega odpiranja 
trgov in širitev trgov na vse številnejše in manjše upravičene odjemalce. Prav tako se postopoma 
uveljavljajo spremembe dostopa do mednarodnega trga z električno energijo.

Agencija opravlja svoje naloge po Energetskem zakonu in pripadajočih podzakonskih aktih, pri čemer 
deluje na način, ki omogoča dolgoročno kakovostno oskrbo z energijo in nepristransko delovanje 
trgov, in je primerljiv z drugimi evropskimi regulatoiji. Finančni načrt določa finančna sredstva, ki so 
potrebna za izvedbo teh nalog.

Direktive EU Agenciji nalagajo dodatno vlogo in dodáme naloge, ki so upoštevane v načrtu dela. 
Predvidene so tudi spremembe Energetskega zakona, ki bodo usklajene z direktivami EU in 
Nacionalnim energetskim programom (NEP). Podrobneje so naloge določene v nadaljevanju.

1.1 Energetski trg in vloga regulatorja

Energetski zakon (v nadaljevanju EZ) je uvedel energetski trg in ureja energetski sektor na sodoben 
način. Z uveljavitvijo novih direktiv EU se vloga Agencije nekoliko dopolni zlasti z nalogami, ki so 
posledica nove evropske zakonodaje. To je predvsem širitev kroga udeležencev na trgu in s tem 
povezana sprememba strukture udeležencev.

Agencija je v skladu z EZ neodvisna organizacija, ki opravlja z zakonom določene naloge in za 
izvajanje teh nalog potrebne aktivnosti v zvezi z nadzorom nad delovanjem trga z električno energijo 
in z zemeljskim plinom. Agencija opravlja naloge, ki so navedene v poglavju 1.2, z namenom, da 
zagotovi pregledno in nepristransko delovanje trga v interesu vseh udeležencev.

Med usmeritvami za opravljanje svojih nalog Agencija upošteva tudi sprejeta načela, ki izhajajo iz 
zakonodaje EU in mednarodne ter lastne regulatorske prakse. To upošteva v lastnih aktih in odločitvah 
ter strokovnih priporočilih in predlogih.

1.2 Pristojnosti in naloge Agencije

Za nadzor nad delovanjem trga z električno energijo in zemeljskim plinom je bila z EZ ustanovljena 
Agencija za energijo RS kot neodvisna organizacija z naslednjimi nalogami in pristojnostmi:
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Agencija s splošnim aktom določa cene za uporabo elektroenergetskih omrežij. O upravičenosti 
stroškov in drugih elementov cen za uporabo elektroenergetskih omrežij odloča na podlagi podatkov 
in kriterijev za ocenjevanje upravičenosti stroškov;

Agencija odloča v sporih, ki izvirajo iz:
- zavrnitve dostopa do elektroenergetskih ali plinskih omrežij,
- obračunane cene za uporabo elektroenergetskih omrežij ali cene za uporabo plinskih omrežij;

Agencija izdaja licence za izvajanje energetskih dejavnosti v skladu z določbami energetskega zakona 
in uredbe.

Poleg naštetih nalog Agencija izvaja še naslednje naloge: 
sodeluje s pristojnimi organi in inšpekcijami, 
izdaja letna poročila in informacije za javnost, 
opravlja druge naloge, povezane z nadzorom nad delovanjem trga z električno energijo in 
zemeljskim plinom.

Agencija sodeluje v dvostranskih odnosih in mednarodnih organizacijah s področja nadzora nad 
delovanjem trga z električno energijo in zemeljskim plinom.

Agencija izvaja tudi druge aktivnosti, Če so povezane z opravljanjem zakonsko določenih nalog s 
področja nadzora energetskega trga. Ugotavlja tudi nepravilnosti pri delovanju trga z električno 
energijo in plinom, ki zavirajo razvoj konkurence ali jo izkrivljajo, in druge nepravilnosti ter 
morebitne pojave zlorab položaja na trgu.

V skladu z uveljavljenimi novimi direktivami EU, ki na novo urejajo delovanje trgov z električno 
energijo in plinom, se Agencija pripravlja na naloge, kot so določanje metodologije za določanje cen 
za uporabo plinovodnih omrežij, nekatere naloge s področja priključevanja odjemalcev na omrežja in 
naloge s področja odstopanj od voznih redov ter nekaterih drugih dodatnih mehanizmov delovanja 
trga.

1.3 Vizija in poslovna strategija Agencije

Vizija Agencije je sodelovati pri doseganju ciljev energetske politike Slovenije ter vzpostaviti takšno 
strategijo in regulativni okvir, ki bosta zasnovana na podlagi spodbud za energetska podjetja in ob 
upoštevanju interesa potrošnikov, hkrati pa bosta omogočala doseganje zastavljenih ciljev na 
energetskem področju, kijih opredeli oziroma sprejme država.

Z učinkovitim delovanjem in uresničevanjem v nadaljevanju opisanih nalog Agencija deluje kot 
koordinatorica energetskega sektorja, zastopa skupni interes ter v njem usklajuje in upošteva tako cilje 
države kakor energetskih podjetij in odjemalcev.

Vodila Agencije pri udejanjanju njenih nalog so: strokovnost, dosledno upoštevanje pravnih norm in 
spoštovanje enakovrednosti vseh udeležencev na energetskem trgu. Njena nenehna pozornost je 
namenjena tudi varovanju okolja, zato podpira prizadevanja za trajnostno rabo energetskih virov. 
Agencija skrbi za preglednost in javnost svojega delovanja kakor tudi za preglednost delovanja 
energetskega trga.

V procesu deregulacije in liberalizacije energetskih trgov država postavlja cilje energetske politike in 
sprejema ustrezne odločitve, hkrati pa se umika iz dosedanje vloge usmerjanja energetskega sektorja v 
vlogo lastnika podjetij. Minimalni potrebni nadzor, ki izhaja iz delne (naravno) monopolne narave 
sektorja oziroma predvsem monopolne narave električnih in plinskih omrežij, izvaja neodvisna 
regulativna institucija, ki z ustrezno regulativno strategijo skrbi za uresničevanje ciljev energetske 
politike.
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2 NALOGE AGENCIJE NA PODROČJU DOLOČANJA CEN ZA UPORABO 
ELEKTROENERGETSKIH OMREŽIJ

V začetku leta 2003 je pričelo veljati prvo regulativno obdobje 2003 do 2005, v katerem je Agencija 
na podlagi ekonomskih vzpodbud že v letu 2002 uvedla in opredelila sistem nadzora cen za uporabo 
elektroenergetskih omrežij.

Glede na to bodo naloge Agencije v letih 2004 in 2005 predvsem nadzor nad izvajanjem veljavnega 
regulativnega okvira in analiza poslovanja izvajalcev reguliranih dejavnosti. Hkrati s tem se bo 
sočasno že izvajala priprava na opredelitev in uvedbo novega regulativnega obdobja, ki bo začelo 
veljati z začetkom leta 2006. Vzpostavljanje regulativnega okvira z izvedbo ekonomskega reguliranja 
elektroenergetskih omrežij je zaradi zaostajanja cen v preteklosti zahtevalo uvajanje prehodnega 
režima. To posledično pomeni še večjo potrebo po stalnem spremljanju in proučevanju razmer doma 
in v tujini.

Za nadzor nad izvajanjem regulativnega okvira bo Agencija od reguliranih podjetij periodično 
zahtevala podatke in informacije. Na osnovi tako pridobljenih podatkov bo izvajala analizo stroškov 
poslovanja, analizo izvajanja načrtovanih naložb, količinsko in vrednostno realizacijo glede na 
dovoljeni prihodek ter hkrati izvajala primeijavo z načrtovanimi vrednostmi v regulativnem okviru z 
gospodarskimi načrti in realizacijo načrtovanega poslovanja reguliranih podjetij. Ugotovitve, ki bodo 
dosežene na osnovi omenjenih analiz, bodo služile kot vhodne informacije za pripravo izhodišč 
naslednjega regulativnega obdobja.

Za določitev nove regulativně baze sredstev, ki je v metodologiji določanja omrežnine podlaga za 
izračun potrebnih sredstev za financiranje investicij, bo v letu 2004 Agencija za svoje potrebe 
opredelila osnovne skupine sredstev in njihove povprečne življenjske dobe, kar bo služilo za izračun v 
potreben prihodku upoštevane amortizacije v naslednjem regulativnem obdobju.

V letu 2004 se bo z namenom priprave na novo regulativno obdobje vzpostavil sistem spremljanja 
elementov za določitev stroškov kapitala v regulativní formuli, kar pomeni vzpostavitev podatkovne 
baze posameznih parametrov, ki so vezani na trg kapitala tako pri nas kot v tujini.

V letu 2004 se bo nadaljeval projekt reguliranja cen za uporabo omrežij s kakovostjo napajanja. V 
regulativno formulo bo vključen faktor kakovosti, ki bo dodatno vplival na prihodek podjetij. 
Kakovost napajanja je razdeljena na komercialno kakovost, zanesljivost (neprekinjenost) napajanja in 
kakovost napetosti. Za ugotavljanje neprekinjenosti napajanja bo potrebno določiti način zajemanja 
podatkov in ciljne vrednosti faktoija kakovosti Q. Pri komercialni kakovosti se bodo pri spremljanju 
splošne kakovosti spremljale ravni kakovosti, ki bodo javno objavljene. Določene bodo tudi 
individualne komercialne kakovosti.

Glede na to, da je od omrežnine, ki jo določi Agencija, odvisno poslovanje izvajalcev reguliranih 
dejavnosti na področju elektroenergetike in da morajo cene za uporabo omrežij zagotavljati podjetjem 
ustrezne prihodke za kakovostno in zanesljivo izvajanje gospodarske javne službe, je za določitev cen 
potrebna najvišja strokovnost in upoštevanje izkušenj držav, ki že imajo razvit sistem regulative. 
Težišče lastnega dela bo, poleg načrtovanja lastnih modelov in vgrajevanja uporabnih tujih 
mehanizmov, presoja uporabnosti in dograditev tujih modelov tako, da bodo primerni za slovenske 
razmere. Vsega navedenega zaradi velikega obsega dela kakor tudi zaradi potrebne ozke 
specializiranosti izvajalcev ni mogoče v celoti zagotoviti znotraj Agencije. Zato bo poleg lastnega 
strokovnega dela treba naročiti tudi strokovne analize, svetovalne storitve in študije, ki bodo 
omogočile vključitev mednarodno priznanih strokovnjakov, izdelavo mednarodnih primeijav, 
verifikacijo modelov ali njihovih delov in ocene posledic sprejetih odločitev na podjetniški in 
narodnogospodarski ravni.

V povezavi s tem bo Agencija proučevala dogajanja in novosti na področju regulative po svetu. 
Največji poudarek bo predvsem na nadgradnji primeijalnih (benchmarking) analiz in analiz 
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makroekonomskih učinkov spremembe cen, ki so zelo pomembna podlaga za vstop v naslednje 
regulativno obdobje.

Agencija bo prav tako stalno proučevala ustreznost veljavne metode za določanje cen za uporabo 
elektroenergetskih omrežij in jo bo po potrebi tudi nadgradila (npr. uvajanje cene za odjemalce, ki so 
priključeni neposredno za transformatorskimi postajami, ovrednotenje dejanskih tehničnih izgub na 
omrežju in obračun tehničnih izgub na podlagi tržnih cen električne energije, idr.)

Na podlagi zgoraj navedenih analiz se bo v letu 2005 pričela priprava na naslednje regulativno 
obdobje, ko bo Agencija pričela pripravljati nova izhodišča za nadzor cen in objavila posvetovalni 
dokument za javno obravnavo. V okviru posvetovalnega postopka se bo izvedla razprava in analiza 
predlagane metodologije določanja omrežnine z reguliranimi podjetji in drugimi zainteresiranimi. 
Agencija bo konec leta 2005 uvedla in opredelila sistem nadzora cen za uporabo elektroenergetskih 
omrežij za naslednje regulativno obdobje.

Pri pripravi na novo regulativno obdobje je zelo pomembno, da bo Agencija proučevala in upoštevala 
tudi izkušnje, ki sojih zbrale države z delujočim trgom z električno energijo med uvajanjem trga in pri 
prehajanju iz prvega v naslednje regulativno obdobje. Splošna praksa v tujini je, da si regulativně 
institucije prizadevajo za uvedbo nediskriminativnega in preglednega trga, kar jim le postopoma 
uspeva.

Agencija namerava izdati tudi smernice za razmejevanje dejavnosti, ki so posledica zakonsko 
določenega ločenega spremljanju računovodskega poslovanja med reguliranimi in tržnimi 
energetskimi dejavnostmi. Pravila razmejevanja bodo obravnavala vrsto vidikov v zvezi s 
poslovanjem podjetij in bodo v glavnem zajemala: ločitev dejavnosti, alokacijo stroškov in izmenjavo 
informacij. Omejitev izmenjave potencialno občutljivih informacij, ki bi lahko ustvarile konkurenčne 
prednosti, je odločilnega pomena za doseganje enakopravnih in poštenih pogojev v panogi. Ponavadi 
želi regulator predpisati omejitve pri medsebojni izmenjavi občutljivih informacij med različnimi 
dejavnostmi znotraj podjetja, da bi s tem preprečil potencialne konkurenčne prednosti, ki jih 
monopolna dejavnost lahko zagotovi katerikoli interni dejavnosti ali pridruženemu podjetju.

Pri določanju cene za posamezne sistemske storitve bo Agencija spremljala pravila zanesljivega 
delovanja EES po načelih UCTE. Ob tem se bo izvajalo spremljanje sistemskih storitev in možnosti 
njihovega zagotavljanja na področja proizvodnje električne energije kakor tudi pri tistih odjemalcih, ki 
lahko sistemu nudijo takšne storitve. Ob tem bo izveden nadzor nad izvajanjem zagotavljanja teh 
storitev, predvsem iz vidika finančnih pogojev, kakor tudi primernosti pogodbenih obveznosti med 
upravljalcem prenosnega omrežja in ponudniki sistemskih storitev.

V skladu z EZ in podzakonskimi akti ter določeno regulativno formulo bo Agencija vsako leto 
pripravila in objavila postavke cen za uporabo elektroenergetskih omrežij za naslednje leto in Vladi 
RS predlagala obvezujoča izhodišča za upravljalce prenosnega in distribucijskih omrežij za pogodbe o 
dostopu do prenosnega omrežja.

2.1 Področje določanja povprečnih stroškov priključevanja na omrežje

Agencija je v skladu z Uredbo o splošnih pogojih dobave in odjem električne energije zadolžena, da 
na letni ravni določa povprečne stroške priključevanja, ki jih Agencija upošteva pri določanju 
prihodkov reguliranih podjetij. Za izvajanje te naloge bo potrebno spremljati posamezne podatke od 
upravljalcev omrežij, jih analizirati in na koncu leta objaviti cene povprečnih stroškov priključevanja 
za naslednje leto.

2.2 Pristojnosti Agencije na področju obračuna odstopanj

Direktiva 2003/54/EC razširja pristojnosti regulatorjev na področju razreševanja sporov, ki izhajajo iz 
obračuna odstopanj od napovedanega odjema električne energije, ki ga zaračunavajo upravljalci 
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omrežja. Agencija bo izdala mnenje o primernosti metode in načinu obračuna odstopanj o 
napovedanih voznih redov odjema električne energije.

3 NALOGE AGENCIJE S PODROČJA ZEMELJSKEGA PLINA

Po obstoječi zakonodaji se je s 1. januarjem 2003 odprl trg z zemeljskim plinom za odjemalce z 
letnim odjemom nad 25 milijonov m3 na enem odjemnem mestu. O pogojih za dostop do prenosnega 
plinskega omrežja in ceni za njegovo uporabo se dogovarjajo upravičeni odjemalci in upravljavec 
prenosnega omrežja. Agencija se bo, v skladu s svojimi pristojnostmi po obstoječi zakonodaji, 
močneje angažirala v pripravah na reševanje morebitnih sporov, ki bi izhajali iz zavrnitve dostopa do 
omrežja ali cene za uporabo omrežij. Zato bo spremljala in analizirala poslovanje podjetij za prenos in 
distribucijo zemeljskega plina, v skladu z njihovo vlogo na trgu in statusom, ki ga določa EZ. 
Prenosno podjetje je tudi dobavitelj zemeljskega plina. Agencija bo analizirala njegovo poslovanje v 
tistem delu, ki izvaja gospodarski javni službi prenos zemeljskega plina in upravljanje prenosnega 
omrežja. Za oceno upravičenosti stroškov bo Agencija potrebovala tudi primerjalne analize delovanja 
drugih primerljivih podjetij v državah, kjer trg z zemeljskim plinom že deluje, ter cen njihovih 
storitev.

Agencija bo, zlasti pri delu na področju cen za uporabo plinskih omrežij in oceni upravičenosti 
stroškov, potrebovala podatkovno bazo in računalniško podprto orodje, ki bosta omogočala pripravo 
primerjalnih scenarijev, analiz in ocen učinkovitosti.

Agencija bo spremljala mednarodna dogajanja pri razvoju trga z zemeljskim plinom, predvsem na 
trgih v državah EU. Sprejeta nova direktiva narekuje mnogo zakonskih sprememb in novih nalog za 
Agencijo tudi na področju zemeljskega plina.

Nova direktiva zahteva reguliran dostop tretje strani do omrežij, kar pomeni, da regulativna institucija 
tudi določa ali potrjuje cene za uporabo omrežij oziroma vsaj predpiše metodologijo za izračun cen za 
uporabo omrežij. Agencija bo nadaljevala začete priprave na takšno spremembo.
Agencija ne bo določala celotne cene za uporabo omrežij, temveč bo pristojna samo za del cene, tj. 
omrežnino in sistemske storitve, morebitne preostale elemente cen za uporabo omrežij pa bo določala 
Vlada oziroma lokalna skupnost.

Agencija bo dajala soglasje na predloge cenikov za uporabo omrežij, ki ga bodo posredovala podjetja. 
Agencija bo v skladu z direktivo nadzorovala pravilnost pravne, odločitvene in računovodske ločitve 
podjetij na prenosnem in distribucijskem nivoju.

Agencija bo zbirala letna poročila in jih analizirala zaradi preprečevanja navzkrižnih subvencij, 
diskriminiranja med odjemalci in izkrivljanja konkurence. I

Agencija bo tvorno sodelovala v pripravi in nadgradnji manjkajočih podzakonskih aktov ali njihovih 
delov, ki so potrebni za delovanje sektorja zemeljskega plina v novih razmerah.

Agencija bo v interesu udeležencev na trgu spremljala in analizirala tudi dogajanje na trgu z 
zemeljskim plinom z vidika preglednosti in nepristranskosti. Ob odkritju morebitnih nepravilnosti bo 
ukrepala v okviru svojih pristojnosti. Agencija bo analizirala tudi omejitve in morebitne ovire za 
delovanje trga, kot so npr. omejitve zmogljivosti prenosnih poti.

Pri svojem delu bo Agencija upoštevala načela dobre prakse, ki se oblikuje na delujočih trgih in v 
okviru Madridskega foruma - vsakoletnega strokovnega srečanja regulatorjev EU za področje 
zemeljskega plina.

Agencija bo sodelovala tudi pri pripravi oziroma nadgradnji pojmovnika oziroma slovarja izrazov s 
področja trga z zemeljskim plinom.
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Glede na zahtevnost in obsežnost predvidenega dela na področju zemeljskega plina kakor tudi zaradi 
potrebne ozke specializiranosti bo Agencija potrebovala tudi zunanje storitve, ki so opisane v poglavju 
9.

4 REŠEVANJE SPOROV

4.1 Reševanje sporov v skladu z določili EZ

Naloge, ki jih bo Agencija izvajala na tem področju, bodo imele velik vpliv na izvajanje energetskih 
dejavnosti in na pravilno delovanje energetskega trga. Agencija bo v letih 2004 in 2005 poleg vodenja 
upravnega postopka in odločanja v njem o vsakem posameznem sporu natančno analizirala te spore s 
tehničnega, ekonomskega in pravnega vidika, ugotavljala vzroke zanje, iskala rešitve za njihovo 
preprečevanje v prihodnje in možnosti za odpravo morebitnih pravnih praznin. Predloge rešitev bo 
posredovala resornemu ministrstvu oziroma zakonodajalcu. Reševanje sporov je glede načina 
odločanja, dinamike in obsega sporov najtežje predvidljiva naloga Agencije.

V EZ ni predviden poseben postopek reševanja sporov, ki izhajajo iz dostopa do energetskih omrežij 
ali iz obračunane cene za prenos po omrežjih, zato se uporabljajo določbe Zakona o splošnem 
upravnem postopku (ZUP).

Poleg lastnega dela, znanja in izpopolnjevanja bo občasno potrebno pridobivanje izvedenskih mnenj 
oziroma svetovanje zunanjih strokovnjakov s področja prava, ekonomije in tehnike ter priprava 
oziroma dopolnitve računalniških orodij.

Podrobnejša opredelitev zunanjih storitev, ki so potrebne za izvajanje nalog s področja reševanja 
sporov, je v poglavju 9.

4.2 Alternativno reševanje sporov

Alternativno reševanje sporov spada v tržno dejavnost in je podrobneje opisano v poglavju 8.

5 LICENCE ZA OPRAVLJANJE ENERGETSKIH DEJAVNOSTI

Postopek za izdajo in odvzem licenc izvaja Agencija za energijo RS v skladu z Uredbo o pogojih in 
postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljanje energetske dejavnosti (Uradni list RS št. 21/01 in 
31/01). Naloge v letih 2004 in 2005 so predvsem:

- vodenje upravnih postopkov v zvezi z izdajanjem licenc in odločanje v teh postopkih; 
vodenje registra izdanih in odvzetih licenc;
preverjanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev licenc imetnikov že izdanih licenc; 
morebitna priprava predlogov vsebinskih sprememb zakonskih in podzakonskih predpisov v 
zvezi z licencami;
predlaganje potrebnih sprememb Uredbe o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence 
za opravljanje energetske dejavnosti zaradi uskladitve s spremembami drugih podzakonskih 
aktov;

- obveščanje zainteresiranih na področju pridobivanja licenc;
spremljanje tovrstne dejavnosti in vloge licenciranja v drugih državah in proučevanje 
ustreznosti sedanje ureditve v primerjavi z ureditvijo v drugih državah;
vzdrževanje in izpopolnjevanje podatkovne baze in računalniškega programa ter sprotno 
ažuriranje spletnih strani Agencije za področje licenc.

Agencija proučuje sedanji institut 21 različnih licenc in predpisanih pogojev za njihovo pridobitev. 
Izdelala bo analizo in mnenje o prihodnji pravni ureditvi tega področja in morebitnih potrebnih 
spremembah zakonodaje.
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6 NADZOR NAD DELOVANJEM TRGA

6.1 Naloge s področja nadzora trga

Naloge s tega področja obsegajo odkrivanje morebitnih nekorektnosti, ki bi jih povzročil udeleženec 
na trgu, ali pomanjkljivosti v predpisih, ki bi vodile v anomalije in izkrivljanja, vse do zlorab položaja 
na trgu z električno energijo ali zemeljskim plinom.

Na področju električne energije je pomemben nadzor nad ravnanjem odjemalcev električne energije, 
ki ne bi bil ustrezno pogodbeno dogovoijen in evidentiran. Prav tako je pomemben nadzor nad 
delovanjem proizvodnih podjetij, ki bi s posebej načrtovanimi ponudbami npr. na organiziranem trgu 
lahko ciljno zviševala cene električne energije za posamezno odjemno skupino oziroma kategorijo 
odjemalcev. To je pomembno zlasti zaradi morebitnega neupravičenega pritiska na cene sistemskih 
storitev.

Na področju dostopa do elektroenergetskih omrežij bo Agencija nadaljevala sodelovanje pri pripravi 
in izvedbi postopkov za dodeljevanje zmogljivosti čezmejnih prenosnih poti, saj njihova odprtost 
močno vpliva na cene električne energije v Sloveniji. Takšna vloga regulativně institucije je tudi 
izrecno zahtevana v uredbi Evropskega parlamenta in Evropskega sveta o pogojih za dostop do 
omrežja za čezmejno trgovanje z električno energijo. Agencija bo odločala v morebitnih sporih, če bo 
kateri od zainteresiranih strank zavrnjen dostop do omrežja zaradi nedodeljenih zmogljivosti 
čezmejnih prenosnih poti. Agencija bo sodelovala tudi v morebitnih dogovorih z regulativními 
institucijami sosednjih držav v zvezi s to problematiko.

V sklopu nadzora trga je nujno stalno strokovno spremljati in analizirati dogajanje na celotnem 
elektroenergetskem trgu, torej tako prenos in distribucijo električne energije, organizirani trg z 
električno energijo (borza) kakor tudi proizvodni segment, delovanje trgovcev, posrednikov in 
zastopnikov, tujih dobaviteljev ter dogajanje na mednarodnem trgu. Agencija bo ugotavljala 
makroekonomske učinke dogajanja na trgu, učinke uvajanja trga na poslovanje energetskih podjetij in 
druge medsebojne vplive med cenami energije in storitev.

Z vidika nadzora je pomembno tudi delovanje omrežij glede na kakovost. Agencija bo nadaljevala 
izvajanje projektov za nadzor parametrov kakovosti na trgu z električno energijo. Primeijave bo 
izvajala tako z regulatoiji v drugih državah kakor tudi s kakovostjo električne energije v državah EU 
in po potrebi v državah kandidatkah za članstvo v EU. Agencija bo pripravila tudi program 
spremljanja in nadzora parametrov kakovosti s področja električne energije, ki vsebujejo kakovost 
storitev, t. i. komercialno kakovost (npr. odzivni čas podjetij) in zanesljivost napajanja. Na podlagi 
rezultatov bo pripravila ustrezne predloge ukrepov in morebitnih predpisov na tem področju.

Na področju trga z zemeljskim plinom bo nadzor usmeijen v preglednost pravil, ki se bo znatno 
izboljšala šele v letu 2004 z objavo indikativnih cen za uporabo omrežij, ki jih mora objaviti 
upravljavec prenosnega plinskega omrežja. Za nadzor plinskega trga bo Agencija potrebovala tudi 
analizo morebitnih omejitev in ovir za delovanje trga, ki jih predstavljajo zmogljivosti obstoječih 
plinovodov, način njihovega obratovanja in morebitni drugi dejavniki.

Podobno kot pri električni energiji bo Agencija zasnovala tudi način za spremljanje in nadzor 
kakovosti storitev na področju zemeljskega plina.

V širšem kontekstu aktivnosti, ki so potrebne za nadzor energetskega trga, bo Agencija spremljala 
ukrepe energetske politike, njihovo izvajanje in učinke v sektoiju (elektroenergetske bilance, napovedi 
porabe, relacije z načrti razvoja omrežij ipd.). Pomembne so korelacije teh ukrepov z regulativními 
ukrepi, ki jih bo sprejemala Agencija. Agencija bo sodelovala tudi pri oblikovanju energetske politike 
države in njenih ciljev (npr. NEP, morebitne spremembe EZ).

Direktiva o promoviranju električne energije proizvedene iz obnovljivih virov energije (2001/77/EC) 
določa, da morajo države članice do 27. oktobra 2003 vzpostaviti nadzor nad sistemom o dokazovanju 
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porekla električne energije proizvedene iz obnovljivih virov. Potrdilo s podatki o viru iz katerega je 
bila proizvedena električna energija in o datumu ter kraju njene proizvodnje, bo potrebno nadzorovati, 
za kar bi se naj usposobila Agencija.

Sestavni del nadzora je tudi sodelovanje v pripravi ali spremembah in izvajanju predpisov in drugih 
dokumentov, ki se nanašajo na delovanje trga. Agencija bo tudi v prihodnje na pobudo udeležencev 
trga izdelovala in posredovala mnenja in stališča s področja svojih pristojnosti, zlasti v posebnih 
primerih, ki niso predpisani ali drugače določeni. Pri reševanju navedenih zadev, ki so povezane z 
omrežnino, bo Agencija tudi v prihodnje upoštevala predvsem stroškovni princip.

V prilogi je podrobnejša opredelitev zunanjih storitev, potrebnih za izvajanje nalog s področja nadzora 
energetskega trga.

6.2 Pravno področje

Podzakonski akti, sprejeti v letih 1999, 2000, 2001, 2002 in 2003, določajo vrsto novih pravnih 
razmerij na vseh področjih delovanja trga z električno energijo in zemeljskim plinom. Agencija bo v 
letih 2004 in 2005 pripravila vrsto stališč, pojasnil in predlogov, ki izhajajo iz dejanskega stanja 
procesa uvajanja trga. Sprotno bo pripravljala predloge potrebnih sprememb EZ in podzakonskih 
aktov, v skladu z ugotovljenimi pomanjkljivostmi ob dejanskem izvajanju nalog Agencije in v skladu 
s strokovno utemeljenimi rešitvami.

Agencija bo analizirala učinke in posledice obstoječe zakonodaje ter predlagala nadaljnje prilagajanje 
zakonodaji EU in spremenjenim oziroma dopolnjenim evropskim energetskim direktivam. Agencija 
bo dajala usmeritve in predloge ter aktivno sodelovala pri sprejemanju zakonodaje oziroma 
podzakonskih aktov.

63 Sodelovanje z drugimi institucijami

Pri uvajanju trga z električno energijo je bilo treba pripraviti in sprejemati usklajene ukrepe. Agencija 
je in bo pri vzpostavljanju regulativnih pravil in prevzemanju dodatnih odgovornosti sodelovala z 
Vlado RS, zlasti z ministrstvom, pristojnim za energetiko (Ministrstvo za okolje, prostor in energijo), 
in z drugimi ministrstvi (Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za finance).

Agencija bo nadaljevala sodelovanje tudi z drugimi regulativnimi institucijami v Sloveniji (npr. 
Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto), in z drugimi državnimi institucijami, predvsem 
uradi (Urad za varstvo konkurence, Statistični urad RS), inšpektorati in Slovenskim inštitutom za 
standardizacijo. Agencija intenzivno sodeluje tudi s strokovnimi energetskimi institucijami in 
fakultetami, interesnimi združenji.

6.4 Mednarodno sodelovanje

Med vključevanjem in po vključitvi Republike Slovenije v Evropsko Unijo bo Agencija nadaljevala 
sodelovanje s pristojnimi organizacijami v Sloveniji in EU, kadar bo k temu povabljena ali pozvana. 
Nadaljevala bo spremljanje dejavnosti na področju uveljavljanja novih pravil zlasti na področju 
vzpostavitve skupnega evropskega trga z električno energijo in zemeljskim plinom ter pravil za 
dodeljevanje zmogljivosti čezmejnih prenosnih poti.

Agencija bo v letih 2004 in 2005 nadaljevala s sodelovanjem z evropskimi regulativnimi institucijami, 
še posebej z regulatorji sosednjih držav (Italija, Avstrija, Madžarska in Hrvaška).

Agencija bo sodelovala na forumu regulatorjev EU za področje električne energije v Firencah in na 
forumu regulatorjev EU za področje zemeljskega plina v Madridu, k čemur je bila prvič povabljena 
leta 2002. Agencija bo sodelovala s Svetom evropskih regulatorjev CEER kot krovno organizacijo 
regulatorjev EU in sodelovala v delovnih skupinah. Sodelovala bo tudi z organizacijo srednje- in 
vzhodnoevropskih regulatorjev ERRA.
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Po potrebi bo vzpostavljeno sodelovanje tudi z drugimi mednarodnimi organizacijami in združenji.
V sklopu strokovne podpore in izpopolnitve znanj in prenosa izkušenj iz tujine bo Agencija izvajala 
obsežen mednarodni projekt iz programa Phare 2002. Ime projekta je Regulativní okvir za delovanje 
liberaliziranega slovenskega energetskega trga; izvajanje se bo začelo v letu 2004 in bo potekalo tudi v 
letu 2005. Projekt omogoča veliko vsebinske strokovne podpore delu Agencije in dopolnjuje študije, 
analize in mnenja, kijih načrtuje Agencija.

6.5 Priprava poročil

Priprava poročil zajema predvsem pripravo rednega poročila o stanju v energetiki in delu Agencije, ki 
ga bo Agencija vsako leto predložila Vladi RS. Vključuje vsebinsko in oblikovno pripravo ter izdelavo 
poročila.

Letno poročilo o stanju v energetiki zahteva spremljanje vseh področij delovanja energetskega 
sektorja. Iz pregleda in analiz stanja bodo izhajala tudi priporočila Agencije za ukrepe na področju 
energetske politike.

Agencija bo skrbela za preglednost cen za uporabo elektroenergetskih in plinovodnih omrežij in 
njihovih elementov ter dostopa do elektroenergetskih in plinovodnih omrežij. Oboje bo zagotovljeno z 
javnostjo dela Agencije in z rednim obveščanjem javnosti o delovanju energetskega trga.

7 ORGANIZACIJSKE IN DRUGE SPLOŠNE ZADEVE

7.1 Organiziranost Agencije

Zaradi spremenjene delovne zakonodaje bo treba v letu 2004 nadaljevati s pregledom celotnega 
delovno pravnega področje in notranjo ureditev Agencije prilagoditi novi zakonodaji. V letih 2004 in 
2005 bodo opravljene vse potrebne prilagoditve. Agencija bo sprotno ustrezno prilagajala notranjo 
organiziranost v skladu z zakonodajo, statutom Agencije in nalogami Agencije. Organizacijska 
struktura Agencije je naslednja:

7.2 Splošne zadeve

7.2.1 Kadri

Za učinkovito izvrševanje zakonskih nalog Agencije se bo nadaljevalo postopno zasedanje delovnih 
mest. Konec leta 2004 je predvideno število 34 zaposlenih, konec leta 2005 pa 40 zaposlenih, pri 
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čemer gre večinoma za visoko strokovne in usposobljene kadre, univerzitetne diplomirane 
ekonomiste, pravnike in inženirje.

Hiter in dinamičen proces odpiranja energetskih trgov v Sloveniji bo zahteval intenzivno kadrovanje v 
prihodnjem petletnem obdobju, ko bo Agencija morala okrepiti tehnično, ekonomsko in pravno 
področje, da bo pripravljena na izvrševanje dodatnih nalog, ki jih pred njo postavlja nova evropska 
zakonodaja.

Do leta 2007 Agencija načrtuje pospešeno zaposlovanje, saj je s sedanjim številom in usposobljenostjo 
kadrov lahko zadostila le osnovnim nalogam, za opravljanje katerih je bila ustanovljena na podlagi 
EZ. Z uvedbo metodologije cenovnega nadzora v letu 2002 je postavila osnovne pogoje za svoje delo, 
predvsem v naslednjih dveh letih pa se bo morala znatno kadrovsko okrepiti, da bo kos novim 
nalogam, ki jih postavljajo direktive EU glede odpiranja trga z električno energijo in zemeljskim 
plinom. Te določajo julij 2007 kot zadnji datum za dokončno odprtje obeh trgov.

Na plinskem področju je namesto dosedanjega izpogajanega predviden reguliran dostop do omrežij. 
To za agencijo pomeni bistveno povečanje obsega dejavnosti na področju ekonomskega reguliranja 
cen, ki ga do sedaj ni bilo (določanje cene za uporabo plinskih omrežij). Reguliran dostop do omrežij 
je predviden ne le za prenosno, temveč tudi za distribucijska plinska omrežja. Zaradi tega se bodo 
pristojnosti regulatoija razširile tudi na področje delovanja podjetij za distribucijo zemeljskega plina, 
kije sedaj v polni pristojnosti lokalnih skupnosti.

Področje električne energije bo razen nove direktive dodatno urejala uredba o dostopu do omrežij za 
čezmejno trgovanje. Pristojnosti regulatoija se bodo povečale predvsem na področju obvladovanja 
zamašitev (congestion management) in dostopa do omrežij pri čezmejnem trgovanju. Te naloge bodo 
vključevale sodelovanje pri določanju prostih prenosnih zmogljivosti in načina dodeljevanja dostopa 
do omrežja, vključno z nadzorom nad izvajanjem razbremenjevanja omrežja. Agencija bo morala tudi 
sproti spremljati delovanje poravnalnega mehanizma za medsebojno poravnavo stroškov, ki jih imajo 
sistemski operateiji posameznih omrežij zaradi čezmejnega trgovanja. Pomembna naloga, ki se kaže v 
prihodnosti, je tudi odločanje o odobritvi gradnje komercialnih čezmejnih daljnovodnih povezav. 
Agencija bo morala o vseh svojih dejavnostih tudi redno poročati Evropski komisiji.

Predvideno je tudi, da bo Agencija v letu 2003 postala izdajatelj zelenih certifikatov (RECS) za 
Slovenijo. Vloga za članstvo Agencije v mednarodni organizaciji izdajateljev j©1 že vložena. V primeru 
ugodne rešitve vloge bo Agencija sprejeta v članstvo v letu 2003. Takrat bo lahko začela z izdajanjem 
certifikatov. Hkrati evropska direktiva o proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov 
(2001/77/EC) zahteva, da od 27. oktobra 2003 vse države članice uvedejo sistem jamstva o poreklu 
električne energije iz obnovljivih virov. Za Slovenijo bo to določilo postalo obvezujoče s pristopom v 
EU 1. maja 2004. Zaradi sorodnosti funkcij izdajatelja zelenih certifikatov in izdajatelja jamstva o 
poreklu električne energije iz obnovljivih virov je smiselno, da Agencija prevzame tudi to funkcijo.

Tudi primerjava kadrovske zasedbe Agencije z evropskimi energetskimi regulativními institucijami 
kaže, da po številu zaposlenih ta še daleč zaostaja za evropskim povprečjem, saj v letu 2002 ni dosegla 
niti njegove tretjine (povprečje EU v letu 2002 je 68 zaposlenih). Agencija se zaveda, daje Slovenija 
ena manjših držav EU, zato načrtuje dodatno zaposlovanje novih kadrov racionalno in namerava, kljub 
primerljivemu obsegu nalog z evropskimi regulatoiji, ob sedaj predvidenih pristojnostih vzdrževati 
število zaposlenih še naprej pod evropskim povprečjem.

7.2.2 Strokovno izobraževanje zaposlenih

Agencija bo morala zaposlene intenzivno izobraževati in dodatno usposabljati, saj delo v Agenciji 
zahteva veliko strokovnega znanja in izkušenj s področja trga z električno energijo in zemeljskim 
plinom, predvsem pa s področja dela in nalog regulativnih institucij, česar ni mogoče pridobiti v 
splošnem izobraževalnem procesu. V večini primerov je znanje s tega področja mogoče pridobiti 
izključno v državah, kjer energetski trg deluje že dalj časa. Zato je v letih 2004 in 2005 načrtovano 
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ciljno strokovno izobraževanje zaposlenih na specializiranih seminarjih, delavnicah in tečajih doma in 
v tujini za vsako posamezno področje dela Agencije.

Agencija tudi spodbuja zaposlene za nadaljnje izobraževanje, npr. dodaten in podiplomski študij.

7.2.3 Informacijska tehnologija

Na področju informacijske tehnologije bodo izvedene naslednje aktivnosti:
- Na področju poslovnega informacijskega sistema (PIS) in lokalnega računalniškega omrežja 

(LAN) je predviden nadaljnji razvoj, potrebne posodobitve, vzdrževanje sistema in nabava 
potrebne programske ter strojne opreme.
Izvedba projekta za izdelavo povezav z drugimi informacijskimi sistemi za podporo on-line 
prenosa podatkov, gradnja podatkovnega skladišča in povezav z obstoječimi moduli 
informacijskega sistema Agencije.
Vzpostavitev telekomunikacijske infrastrukture za povezave z energetskimi podjetji, ki bo 
omogočila avtomatsko izmenjavo zahtevanih podatkov in njihovo vključitev v podatkovno 
skladišče.
Nadgradnja PIS z intranetnim informacijskim portalom, ki bo optimiral uporabo programskih 
modulov za posamezne uporabnike omrežja.
Sprotno vzdrževanje in posodabljanje spletnih strani Agencije, ki so pripravljene v 
slovenskem in angleškem jeziku, vsebujejo pa tudi on-line seznam imetnikov licenc in stalno 
kontaktno rubriko za posredovanje vprašanj. Predviden je projekt posodobitve spletnih strani.

7.2.4 Prostori in oprema

7.2.4.1 Nakup novih poslovnih prostorov
V letu 2003 v Agenciji poteka projekt nakupa novih poslovnih prostorov. Utemeljitev nakupa je 
navedena v nadaljevanju, finančni učinki poslovnih dogodkov, povezanih z nakupom nepremičnine in 
pridobitvijo posojila, pa so vključeni v finančni načrt za leto 2004.

7.2.4.2 Utemeljitev nakupa nepremičnine:
Agencija od ustanovitve posluje v najetih poslovnih prostorih v velikosti 713 m2. Visoki stroški 
najema sedanjih poslovnih prostorov, ki na letni ravni dosegajo 30 mio SIT, omogočajo pridobitev 
lastne nepremičnine primerljive velikosti v naslednjih 10 letih. Sedanji prostori ne omogočajo 
načrtovane kadrovske širitve, ki je potrebna za izvajanje nalog Agencije v prihodnosti. Glede na visok 
delež stroška najemnine v strukturi vseh stroškov Agencije (16 % v letu 2001 in 12 % v letu 2002) je 
Agencija ob potrditvi letnega poročila za leto 2001 prejela priporočilo Ministrstva za finance RS, 
Sektorja za upravljanje s finančnim premoženjem države, da preveri možnost nakupa lastnih poslovnih 
prostorov. Navedena dejstva so bila upoštevana tudi v poročilu o delu Agencije za leto 2002, ki ga je 
vlada potrdila na seji dne 4.9.2002.

Izhajajoč iz sklepa o ustanovitvi Agencije in finančno-likvidnostnega položaja Agencije, smo 
oblikovali predlog financiranja nakupa nepremičnine, po katerem sredstva zagotovi Agencija iz svojih 
prihodkov. Z lastno udeležbo skušamo izraziti naš velik interes, da se čimprej uredijo ustrezni pogoji 
za naše delo.

Usmeritve EU pri odpiranju trga z električno energijo in zemeljskim plinom določajo julij 2007 kot 
zadnji datum za dokončno odprtje obeh trgov. Glede na to bo tudi v Sloveniji proces odpiranja obeh 
trgov hiter in dinamičen, kar za agencijo pomeni mnogo dodatnih nalog. Nekatere izmed njih zajema 
zadnji osnutek Nacionalnega energetskega programa. V skladu s predvidenimi nalogami Agencije v 
prihodnjem srednjeročnem obdobju se bo sedanje število zaposlenih podvojilo. Predvidevamo, da bo 
najkasneje leta 2007 v agenciji zaposlenih 46 sodelavcev. Sedaj najeti poslovni prostori širitve na 
takšno število zaposlenih ne omogočajo.
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Po izvedenem povpraševanju in analizi štirih ponudb ustreznih poslovnih prostorov je prišla v ožji 
izbor nepremičnina, ki zadovoljuje vsem kriterijem - lokaciji, velikosti, stanju nepremičnine in njeni 
funkcionalnosti.

Pridobiti je mogoče kvadraturo prostorov ca. 1.300 m2. Ciljna velikost nepremičnine upošteva 
predvideno kadrovsko širitev v naslednjem štiriletnem obdobju. Glede na predviden obseg in 
dinamiko kadrovanja je v interesu Agencije nakup poslovnih prostorov v takšnem obsegu, da bodo 
zagotovljeni optimalni pogoji za delo vseh zaposlenih na isti lokaciji tudi v obdobju, ko se bo njena 
rast ustalila. Kvadratura v navedenem obsegu to vsekakor omogoča, saj ob ustreznem številu 
pisarniških prostorov zagotavlja tudi pomožne prostore, ki jih narekuje dejavnost Agencije. 
Kvadratura je opredeljena na podlagi Meril za določanje obsega in opremljenosti poslovnih prostorov 
za potrebe državne uprave, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije dne 11.7.2002.

7.2.4.3 Druga oprema
Na področju varnostne politike Agencije je predvidena posodobitev sistema nadzora in evidence 
vstopa v poslovne prostore v skladu z ustreznimi varnostnimi standardi.

72.5 Interna knjižnica

Interna knjižnica deluje znotraj Agencije, kije tudi polnopravni član sistema COBISS. Ob ugodnosti, 
da imamo dostop do gradiva v okviru medknjižnične izposoje iz vseh 270 knjižnic v Sloveniji, ima 
Agencija v knjižnici tudi lastni fond monografij in serijskih publikacij. Predvidena je nadaljnja nabava 
monografij v skladu s strokovnimi potrebami in prejemanje domačih in tujih serijskih publikacij in 
vključevanje v naročniške podatkovne zbirke na internetu.

V okviru Agencije je organizirana tudi priročna dokumentacija, v kateri so:
zbirke poročil in gradiv iz posvetovanj,
zbirke listin za izdajo licenc,
zbirke naročenih in pridobljenih študij, 
izbirke standardov.

7 J Odnosi z javnostmi

Agencija bo okrepila svoje delovanje na področju odnosov z javnostmi, upoštevajoč potrebe, ki 
izhajajo iz izkušenj, pridobljenih v dosedanjem delovanju, in seveda zahteve, ki jih prinaša Zakon o 
dostopu do informacij javnega značaja. Aktivnosti na tem področju bo izvajala tudi v sodelovanju z 
zunanjimi sodelavci.

Agencija je že doslej skrbela za preglednost in javnost svojega delovanja, v prihodnje pa želi svoje 
delo na področju odnosov z javnosti izvajati še bolj celovito in načrtno. Pripravili bomo strategijo 
komuniciranja z vsemi ciljnimi javnostmi in v njej opredelili temeljne komunikacijske cilje in orodja, 
s katerimi bomo dosegali optimalno komunikacijo s temi javnostmi. Na tej podlagi bomo pripravljali 
letne in četrtletne načrte komuniciranja.

V nadaljevanju je predstavljeno predvsem komuniciranje s splošno javnostjo, mediji, strokovno
javnostjo in interno javnostjo. *

Splošno javnost bomo tudi v prihodnje dosegali predvsem prek medijev javnega obveščanja, kar 
pomeni potrebo po intenzivnejšem sodelovanju s to javnostjo in uporabo čim več orodij za kakovostno 
medsebojno komunikacijo. Spremljanje poročanja medijev o agenciji in področjih, aktualnih za ' 
agencijo, bo tudi v prihodnje urejeno prek zunanjega izvajalca (kliping).

V skladu z zakonom bo Agencija vsem javnostim, torej tudi splošni, informacije v večji meri 
posredovala prek elektronskega medija - spletne strani, kjer bomo morali zagotavljati ne samo več 
vsebin, temveč tudi večjo časovno aktualnost. Uvedli bomo skrbništvo tega medija in poskrbeli za 
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vizualno in funkcijsko prenovo. Poskrbeti bo treba tudi za prevode gradiv, ki jih bomo morali 
objavljati na spletnih straneh.

Strokovno javnost bomo tudi v prihodnje dosegali z vsemi orodji, ki so za to običajna in v veliki meri 
tudi že ustaljena, predvsem pa je cilj Agencije, da organizira večja strokovna srečanja (konference, 
seminarje ...). Organizacija takih srečanj delno spada v dodatno dejavnost Agencije, ki se zaračunava. 
Zaposleni bodo tudi v prihodnje z referati sodelovali na tovrstnih srečanjih doma in v tujini. Še večji 
poudarek bomo dajali sprotnemu neposrednemu komuniciranju, saj je najbolj učinkovito, organizirali 
bomo še več okroglih miz, sestankov in drugih srečanj s strokovno javnostjo. Izdajanje letnega 
poročila^ o delovanju Agencije in stanju na področju energetike je redna in zakonsko predpisana 
naloga. Še več pozornosti bomo posvečali sodelovanju v strokovnih organizacijah in združenjih.

Agencija je v obdobju, ko je treba v skladu z veliko intenzivnostjo procesa odpiranja energetskega 
trga, zakonskimi spremembami in novimi usmeritvami EU preveriti primernost zastavljenega 
poslanstva in vizije in s tem povezanih vrednot in poslovne kulture. Na tej podlagi bomo gradili in 
oblikovali komuniciranje z interno javnostjo. *

Agencija bo tudi v prihodnje skrbno uporabljala in dograjevala svojo celostno grafično podobo in v 
prihodnjem letu izdala novo predstavitveno publikacijo.

7.4 Kazalci uspešnosti

Kazalci uspešnosti dela Agencije so vezani predvsem na časovno in vsebinsko ustreznost dela 
Agencije pri njenih zakonsko določenih nalogah.

Časovna ustreznost pomeni odzivni čas Agencije, ki mora spoštovati zakonsko določene roke, zlasti 

kadar gre za odločanje, npr. v postopku licenciranja ali drugih upravnih postopkih. Merilo ustreznosti 
je število postopkov, ki so se morebiti končali po preteku zakonsko predpisanega roka, in tehtnost 
utemeljitev, zakaj je do njih prišlo.

Vsebinska ustreznost dela Agencije pri njenih zakonsko določenih nalogah se nanaša na določanje cen 
za uporabo omrežij. Večkrat poudarjen glavni cilj Agencije je doseči, da se stroški za izvajanje 
reguliranih dejavnosti s področja prenosa in distribucije znižujejo ob stalno dvigujoči se ravni 
kakovosti napajanja in storitev. Merilo ustreznosti je dejstvo, ali se stroški navedenih dejavnosti 
gibljejo v skladu s postavljenim regulativním okvirom, kar bo razvidno iz letnih poročil podjetij, ki 
opravljajo te dejavnosti.

8 Druge dejavnosti Agencije

8.1 Alternativno reševanje sporov

Delavci Agencije so strokovno usposobljeni za alternativno reševanje sporov, ki lahko nastopijo med 
subjekti, udeleženimi na energetskem trgu. Postopek je uporaben za reševanje tistih sporov, ki po EZ 
niso predvideni, da jih Agencija rešuje v upravnem postopku. Takšni spori se lahko rešujejo z 
neformalno metodo mediacije, torej alternativnega reševanja sporov. V letih 2004 in 2005 bo Agencija 
nadaljevala z aktivnostmi, ki jih je na tem področju začela izvajati v letu 2002. Storitev alternativnega 
reševanja sporov bo ponujala vsem subjektom energetskega trga in jo tudi izvajala.

8.2 Zeleni certifikati

Agencija se pripravlja na izdajanje zelenih certifikatov v sistemu RECS (Renewable Energy 
Certification System), kije mednarodni sistem za izdajanje zelenih certifikatov, namenjenih za trženje 
neodvisno od trgovanja z zeleno energijo. RECS sistem izpolnjuje tudi zahteve po potrdilu o poreklu v 
delu, ki se nanaša na promocijo zelene energije, kar je zahtevano v EU direktivi in velja v državah 
članicah od oktobra 2003.
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9 SEZNAM POTREBNIH PROJEKTNIH NALOG 2004-2005

9.1 Storitve na področju določanja cen za uporabo omrežij in upravičenosti stroškov

9.1.1 Tarifni sistem za električno energijo

Študije s tega področja vsebujejo posodobitev tarifnega sistema za tarifne odjemalce električne 
energije. Ta sistem bo uporaben najdalje do leta 2007, za čas po uveljavitvi popolnoma odprtega trga 
pa je potrebna ocena uporabnosti in ustreznosti tarifnega sistema ter načina, kako je mogoče obdržati 
pozitivne učinke na krivuljo odjema električne energije. To vključuje analizo primernosti strukture 
tarif. Zaradi sprememb medsebojnih razmerij med porabniškimi skupinami in spremembami 
značilnosti porabe električne energije je treba pripraviti natančnejše presoje skupin odjemalcev 
(upravičenih in tarifnih, dokler obstajajo), analizo njihovih značilnosti, npr. napetostni nivo, 
porabniške profile, gostoto odjema glede na območje in drugih vplivnih dejavnikov. Potrebna je ocena 
potrebnosti diferenciacije cen po sezonah in znotraj dneva. Potrebna je ocena primernosti obstoječe 
strukture tarifnega sistema za uporaBo omrežij. Poleg ocen obstoječega tarifnega sistema pa je 
potrebna tudi analiza odgovornosti za tarifni sistem in uporabnosti tarifnega sistema po popolnem 
odprtju trga z vidika elektroenergetskega sistema kot tudi z vidika odjemalca npr. kot sredstvo za 
uveljavitev dodatnih korektivnih mehanizmov za zaščito določenih odjemalcev ali za postopen prehod 
na tržne cene.

9.1.2 Stroški GJS prenosa in distribucije

Posodobitev orodja za določanje stroškov omrežij
Vsebina: Posodobiti in nadgraditi računalniško podprto orodje, ki ga uporablja Agencija kot podporo 
pri določanju cen za uporabo elektroenergetskih omrežij, z novimi podatki in spoznanji ter izkušnjami, 
ki jih je Agencija zbrala v pripravi regulativnega okvira za prvo regulativno obdobje.

Analize makroekonomskih učinkov
Vsebina: nadgraditi orodje, ki ga ima Agencija za analize makroekonomskih učinkov sprememb cen 
energije s podatki za leto 2001 in 2002, razširitev orodja na način, ki bi omogočal ločeno obravnavo 
cen za uporabo omrežij od cen energije za obstoječe odjemne skupine in dodatno razdelitev odjemnih 
skupin na upravičene in tarifne odjemalce. Ocena možnosti, ali in kako bi model lahko ocenjeval 
učinke nelineárnosti (npr. posamezen prelom).

Kakovost električne energije
Vsebina: Izdelati primetjalno analizo kakovosti električne energije, ki vključuje kakovost storitev, 
zanesljivost napajanja in kakovost napetosti. Vključuje korelacijo med kakovostjo in naložbami v 
prenosna in distribucijska omrežja. Vsebuje primerjavo na državni in mednarodni ravni. Vsebuje 
analizo začetnega stanja, dodatne kazalce zanesljivosti in način zbiranja ter spremljanja in analiziranja 
podatkov o dogodkih, ki vplivajo na kakovost. Vsebuje tudi oceno tveganja, da so parametri, ki se 
nanašajo na sistem, v posameznem letu zelo pod vplivom posameznega dogodka ali vrste dogodkov. 
Vsebuje tudi oceno, kako ločiti posamezne dogodke, zlasti število izpadov, glede na povzročitelja, ki 
je lahko omrežje ali pa nezmožnost dobave na proizvodni strani.

9.1.3 Trg z zemeljskim plinom

Treba je izdelati oceno o smiselnosti skladiščenja zemeljskega plina v Sloveniji in vpliv take odločitve 
na ceno za uporabo omrežij. Vsebuje tudi identifikacijo in oceno vpliva dejavnikov kakovosti storitev, 
na področju zemeljskega plina, na sprejemljivost cene pri odjemalcih, stroške storitev in delovanje 
trga ter identifikacijo morebitnih ovir za delovanje slovenskega trga.

Treba je izdelati priporočila za posodobitev tarifnega sistema, upoštevajoč spremembe, ki so sledile 
uvedbi trga leta 2003, in kijih pričakujemo najkasneje do leta 2007.
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9.1.4 Analiza načina zaračunavanja čezmejnih prenosnih poti za el. energijo in zemeljski plin

Vsebina: ocena učinkovitosti izrabe čezmejnih prenosnih poti, ki vsebuje analizo uporabljenih 
kriterijev za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti.

9.1.5 Kakovost zemeljskega plina ter kakovost storitev

Vsebina: Izdelati primeijalno analizo kakovosti zemeljskega plina, ki vključuje kakovost storitev in 
energijsko kakovost. Vključuje korelacijo med kakovostjo in naložbami v prenosna in distribucijska 
omrežja. Vsebuje primeijavo na državni in mednarodni ravni. Vsebuje analizo začetnega stanja, 
dodatne kazalce zanesljivosti in način zbiranja ter spremljanja in analiziranja podatkov o dogodkih, ki 
vplivajo na kakovost. Vsebuje tudi oceno tveganja, da so parametri, ki se nanašajo na sistem, v 
posameznem letu zelo pod vplivom posameznega dogodka ali vrste dogodkov. Vsebuje tudi oceno, 
kako ločiti posamezne dogodke, zlasti število izpadov dobav, glede na povzročitelja, ki je lahko 
plinovodno omrežje ali pa nezmožnost dobave na dobaviteljevi strani.

9.2 Storitve na področju reševanja sporov in dostopa do omrežij

9.2.1 Analiza obratovanja slovenskega EES

Nadgradnja računalniškega orodja za analizo obratovanja

Vsebina: Nadzor delovanja trga z električno energijo z nadzorom določanja razpoložljivosti prenosnih 
poti, nadaljevanje dela na tem področju. Nadgradnja in razširitev računalniškega orodja, ki ga 
Agencija uporablja za analizo obratovanja slovenskega elektroenergetskega sistema z možnostjo 
določanja razpoložljivih prenosnih zmogljivosti na posameznih prenosnih poteh. Vključuje pridobitev 
podatkov, tj. napovedi, in preizkusne izračune za morebitne primere zavrnitev dostopa do omrežij.

93 Storitve na področju nadzora energetskega trga

9.3.1 Delovanje in nadzor trga z zemeljskim plinom

Zaradi pričakovane spremembe zakonodaje bo potrebna ocena delovanja trga z zemeljskim plinom, 
ocena preglednosti in nediskriminativnosti, ki vključuje proučitev stanja, analizo zahtev odjemalcev, 
analizo odzivov UPO, izdelava priporočil za ukrepe, analiza njihovih posledic na poslovanje UPO 
oziroma izvajanje GJS v sektorju zemeljskega plina. Potrebna je tudi simulacija scenarijev dogajanj na 
trgu z zemeljskim plinom, katerih rezultat je podlaga za zasnovo programskega orodja, ki bo 
analiziralo delovanje trga z zemeljskim plinom z možnostjo simulacij različnih scenarijev. Iz analize 
delovanja izhajajo regulativní ukrepi na trgu z zemeljskim plinom.

9.4 Splošne naloge

9.4.1 Podatkovno skladišče in informacijske povezave

Vsebina: izgradnja podatkovnega skladišča in informacijskih povezav (pridobivanje podatkov on-line) 
s pripadajočo programsko, strojno in komunikacijsko opremo, za podporo delovanja celovitega IS 
Agencije in informacijskih povezav. Projekt bo zajemal tako vsebinsko-strokovno zasnovo kot 
programsko in pripadajočo strojno opremo.

9.4.2 Razvojni in okoljevarstveni vidiki

Vsebina: Ocena obstoječe in potrebne proizvodnje električne energije v Sloveniji glede na napovedi 
porabe električne energije, napoved in način pokrivanja porabe električne energije in zemeljskega 
plina, razvoj GJS, okoljevarstvena vprašanja, infrastruktura. Potrebe in pokrivanje potreb po energiji 
se analizirata z vidika zadostnosti in porekla energije ter morebitnih drugih vidikov, ki vplivajo na 
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razvojne odločitve. Posebej se obravnava tudi problematika sistemskih storitev, njihova 
razpoložljivost in zadostnost ter cena.

Posebej se obravnavata tudi poreklo energije in certifikati zelene energije.
Posebej se obravnavajo tudi novi mehanizmi, ki so potrebni zaradi popolnega odpiranja trga z 
energijo. To so mehanizmi za zaščito ranljivih odjemalcev, oskrbovanje v nuji, privzetost, postopek za 
zamenjavo dobavitelja in morebiti še kak potreben dodatni mehanizem.

9.43 Izdelava pojmovnika za področje reguliranja in trga z zemeljskim plinom

Vsebina; Sodelovanje pri pripravi, izdelavi in recenziji pojmovnika oziroma slovaija.

10 POROČILO O DELU V PRVI POLOVICI LETA 2003

10.1 Izvedene aktivnosti na področju določanja cen za uporabo omrežij

V mesecu januaiju 2003 je Agencija objavila spremembo cenovnih postavk za uporabo omrežja pri 
čezmejnem trgovanju (tabela 10) v Pravilniku o spremembi pravilnika o določitvi cen za uporabo 
elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov (Ur. 1. RS št. 11/03 z dne 31.1.2003).
V mesecu januaiju 2003 je Agencija objavila Sklep o določitvi povprečnih stroškov priključevanja za 
nove uporabnike omrežja in za povečanje priključnih moči obstoječih uporabnikov (Ur. 1. RS št. 11/03 
z dne 31.12003).

Agencija je izdala soglasje na kriterije - Pravilnik o dodeljevanju nezagotovljenih čezmejnih 
prenosnih zmogljivosti, ki gaje kasneje objavil ELES (11.2.2003)

Agencija je organizirala januaija 2003 informativni seminar o novostih v SRS (Slovenski 
računavodski standardi) za računovodske in finančne delavce reguliranih podjetij
Agencija je organizirala junija 2003 za računovodske in finančne delavce reguliranih podjetij 
posvetovanje s pooblaščenim revizorjem o tekoči problematiki na področju poslovanja reguliranih 
podjetij.

Oblikovana je bila delovna skupina za projekt reguliranje s kakovostjo napajanja, kije začela z delom., 
prvi delni rezultati so že nastali.

Agencija je sodelovala v pripravi 2. izdaje Slovarja izrazov s področja trga z električno energijo, ki je 
izšel maja 2003.

Agencija se je vključila v priprave in sodelovala pri izdelavi osnutka območnega protokola za sistem 
RECS.

10.2 Izvedene aktivnost na področju reševanju sporov in izdajanja licenc

Skupno število izdanih odločb in sklepov v zvezi z izdajo licence je 52 (od tega 43 odločb o podelitvi 
licence, 8 sklepov o zavrženju vloge ter 1 sklep o ustavitvi postopka).
Agencija je z dokončnima odločbama rešila 2 spora ter v 1 sporu zadevo odstopila v reševanje 
pristojnemu organu.
Predlog spremembe Uredbe o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljanje 
energetske dejavnosti, ki je posledica spremembe drugih zakonov in sprememb predpisov, je Agencija 
predlagala pristojnemu ministrstvu.

10.3 Področje zemeljskega plina

Agencija je pripravila predloge in podala mnenja in stališča na Uredbo o določitvi splošnih pogojev za 
dobavo in odjem zemeljskega plina iz prenosnega omrežja (Ur. 1. RS št. 10/2003 z dne 30.1.2003) ter
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na Pravilnik o sistemskih obratovalnih navodilih za prenos zemeljskega plina in upravljanje 
prenosnega omrežja (Ur. L RS št. 65/2003 z dne 4.7.2003)

Agencija je pridobila tudi podporo s projektom Phare 2002, Liberalization of Naturai Gas Sector, ki se 
je začel izvajati novembra 2002 in končal maja 2003. Namen projekta je bila izdelava podlag za 
oblikovanje tarifnega sistema za uporabo omrežij za zemeljski plin, predloga za dopolnitev sistemskih 
obratovalnih navodil in predloga za določitev kriterijev upravičenosti zavrnitev dostopa do omrežja.

10.4 Druge aktivnosti

Na pobudo udeležencev trgaje Agencija izdelala in posredovala številna mnenja in stališča s področja 
svojih pristojnosti.

Agencija je koristnica predpristopne pomoči iz programa Phare v okviru dveh projektov, ki sta se 
začela izvajati že v letu 2002, in projekta tehnične pomoči, ki se bo začel izvajati v prvi polovici leta 
2004.

Projekt Phare 2000, Liberalization and Regulation of Energy Market, je potekal od avgusta 2002 do 
septembra 2003, največ dela je bilo opravljenega v prvi polovici leta 2003. Projekt se je nanašal 
predvsem na trg z električno energijo, izvajal se je največ v obliki ekspertnih obiskov in internih 
delavnic na posamezne aktualne teme. Tako je Agencija pridobila veliko znanj in mednarodnih 
izkušenj s področij odpiranja in reguliranja trgov z energijo v državah, kjer trg že deluje. Gostujoči 
strokovnjaki so oblikovali tudi dokument s priporočili, kako usmerjati razvoj energetskega trga v 
Sloveniji.

Kot nadaljevanje predhodnih projektov bo Agencija koristnica še enega projekta Phare 2002-TA, 
katerega namen bo tehnična pomoč pri delovanju liberaliziranega slovenskega energetskega trga. 
Izvajati se bo začel v prvi polovici leta 2004.
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AGENCIJA RS ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE 
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2004 IN 2005

1. UVOD

ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi javnega 
podjetja za ravnanje z radioaktivnimi odpadki (Uradni list RS št. 5/91) z nalogo, da zagotovi pogoje za 
trajno in varno odlaganje radioaktivnih odpadkov v Sloveniji. Z Odlokom o preoblikovanju javnega 
podjetja Agencija za radioaktivne odpadke p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, v javni gospodarski zavod so 
se njene dejavnosti razširile tudi na upravljanje Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Brinju 
in izvajanje sanacijskih projektov v zvezi z radioaktivnimi odpadki ali radiološkimi nesrečami. Z 
Odlokom o spremembi odloka o preoblikovanju javnega podjetja Agencija za radioaktivne odpadke 
p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana v javni gospodarski zavod (Uradni list RS št. 32/99) pa je agencija 
ARAO dobila tudi pooblastila za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi 
odpadki skladno z Uredbo o načinu, predmetu in pogojih ravnanja z radioaktivnimi odpadki (Uradni 
list RS št. 32/99). Naloge Agencije za radioaktivne odpadke je dodatno določil Zakon o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS št. 67/02), ki je za izvajanje gospodarske 
javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki določil javni gospodarski zavod za radioaktivne 
odpadke: s tem določilom je zakon hkrati povzel že navedeni odlok, hkrati pa razširil pristojnosti 
Agencije za radioaktivne odpadke še na odlagališča rudarske in hidrometalurške jalovine, nastale pri 
pridobivanju jedrskih surovin ter opredelil skladišča in odlagališča radioaktivnih odpadkov kot objekte 
državne infrastrutture v upravljanju javnega gospodarskega zavoda oziroma Agencije. Dodatne naloge 
je Agencija v letu 2003 dobila tudi z Zakonom o ratifikaciji pogodbe med Vlado Republike Slovenije 
in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v 
nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo in skupne izjave ob podpisu pogodbe 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih 
razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo 
(BHRNEK) (Uradni list RS št. 5/03) in iz tega zakona izhajajočim sklepom Vlade Republike Slovenije 
št. 311-01/2001-20 z dne 09.05.2003, s katerim je Vlada določila Agencijo za radioaktivne odpadke za 
slovensko strokovno organizacijo za pripravo programa razgradnje Nuklearne elektrarne Krško po že 
omenjeni Meddržavni pogodbi.

1.1. OPIS DEJAVNOSTI

Osnovne dejavnosti agencije ARAO, kijih opravlja kot republiško javno službo, so:
- raziskovanje in razvoj na področju dolgoročnega ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim 

gorivom;
- zagotavljanje, organiziranje in izvajanje projektov v zvezi z odlaganjem radioaktivnih odpadkov 

ip ravnanjem z izrabljenim gorivom z namenom izbrati najboljšo tehnologijo varnega odlaganja;
- predhodna dela za začasno skladiščenje in odlaganje radioaktivnih odpadkov;
- zagotavljanje projektov in vodenje izgradnje načrtovanih- objektov odlagališča radioaktivnih 

odpadkov;
- vodenje evidence o količini, vrsti, obdelavi in nahajališčih radioaktivnih odpadkov ter o 

transportih radioaktivnih odpadkov;
- izvajanje nalog v zvezi s prometom radioaktivnih odpadkov;
- obvezno zbiranje in skladiščenje radioaktivnih odpadkov razen odpadkov iz NEK in RŽV;

- upravljanje in obratovanje republiškega Prehodnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Brinju;
- upravljanje in institucionalni nadzor odlagališče rudarske in hidrometalurške jalovine po zaprtju 

rudnika Zirovski vrh (od predvidoma leta 2007 dalje);
- organizacija in izvedba transporta radioaktivnih odpadkov;
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- priprava in izvedba sanacije objektov, v katerih se skladiščijo oziroma odlagajo radioaktivni 
odpadki, v primeru ali kot posledica nesreč;

*- sodelovanje pri mednarodnih projektih in dogovorih v zvezi z radioaktivnimi odpadki;
- izvajanje mednarodne dejavnosti v zvezi z radioaktivnimi odpadki ter sodelovanje z 

mednarodnimi specializiranimi agencijami in drugimi strokovnimi institucijami;
- skrb za pretok strokovnih informacij;
- obveščanje javnosti ter izvajanje komunikacijske in izobraževalne dejavnosti s področja 

radioaktivnih odpadkov.

Dodatne dejavnosti agencije ARAO izhajajo v letih 2003 in 2004 iz že omenjenih Meddržavne 
pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško in sklepa vlade ter zadevajo načrtovanje 
razgradnje jedrske elektrarne Krško in ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom in drugimi 
radioaktivnimi odpadki po njeni razgradnji.

2. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA

Področje proračunske porabe: 15 - Varovanje okolja in naravne dediščine
1503 - Upravljanje z radioaktivnimi odpadki
15032371 - Ravnanje z radioaktivnimi in drugimi nevarnimi 
odpadki

Vloga za proračunska sredstva

Proračunska sredstva
238,5 mio SIT
248,1 mio SIT

2.1. PLAN PRIHODKOV ZA LETO 2004 IN 2005

Agencija ARAO se fmacira iz:
- proračuna Republike Slovenije,
- Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganje RAO iz NEK,
- plačil uporabnikov Centralnega skladišča RAO v Brinju ter
- drugih virov kot npr.: sredstev Evropske komisije, tehnične pomoči MAAE.

V letih 2004 in 2005 predvideva ARAO financiranje iz vseh navedenih štirih finančnih virov. 
Tehnična pomoč MAAE, ki jo ARAO planira tako v letu 2004 kot 2005, se ne odraža v sredstvih, 
temveč v opravljenem delu in opremi na posameznih projektih. Pomoč v okviru programa PHARE pa 
se odraža v sredstvih, pri čemer so v finančni načrt 2004 vključena sredstva, ki so že bila odobrena, v 
finančni načrt 2005 pa tudi sredstva, ki so v fazi odobravanja. Prihodki od plačil uporabnikov 
Centralnega skladišča so še vedno planirani skromno, saj je zaradi še trajajočih obnovitvenih del in 
posodabljanja skladišča sprejem novih odpadkov možen le v nujnih primerih.

' ..-,
.,'.^2... :- '2V j

22.221 •!

Sii 2: J

•L Proračun 1 232,5 238,5 248,1
1 Sklad za razgradnjo* - 116,0 2963 345,3
-Plačila uporabnikb^^-Wìlft/^/ ’̂^? 3,0 6,0 6,3

Drugo (tělu pom. MAAE, vin EUTÍ2 0,0 63,0 116,5
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2.2. PLAN ODHODKOV V LETU 2004

Plan odhodkov je pripravljen po področjih dejavnosti. Za vsako področje dejavnosti so navedene 
naloge, ki so planirane v letu 2004, in ocena stroškov za izvedbo teh nalog.

V tabeli so prikazani stroški po dejavnostih in projektih ter predvideni viri financiranja. Vsi stroški so 
navedeni v mio SIT.

I Področje/naloga Stroški 
(mioSIT)

Pro
račun^

Sklad Drugo

Spremljanje stanja in razvoja glede ravnanja z RAO, UG in 
razgradnje jedrskih objektov
Spremljanje razvoja novih tehnologij obdelave, priprave in 
odlaganja RAO s

- Program ravnanja z RAO in UG
Revizija obstoječih dokumentov

— Priprava izboljšanih osnov za NUID

— Podatkovne baze in evidence:

— Baza projektov ARAO

— Evidenca RAO in UG v Sloveniji

— Evidenca RAO v skladišču v Brinju

— Pridobivanje potencialnih lokacij za odlagališče NSRAO

— Idejne zasnove za odlagališče NSRAO na potencialni lokaciji

— Strokovne osnove za delo mediatola

— Delo mediatola

— Raziskave potencialnih lokacij za odlagališče NSRAO in 
preliminarno vrednotenje rezultatov

— Strokovne podlage za okoljsko politiko ARAO v zvezi z NSRAO 
(dovoljenja)

WÄ
- PA/SA za generično lokacijo:

- analiza občutljivosti
- osnutek za pripravo kriterijev sprejemljivosti
- inventar

- Preliminarne PA/SA analize za potencialne lokacije

- Priprava konceptne zasnove tehnološkega sklopa za odlagališče
^NSf^OtpripravazaproietaPIWtE)^

- Analiza možnosti za potencialno lokacijo geološkega odlagališča za 
UG in VRAO v Sloveniji

- Analiza možnosti izgradnje regionalnega geološkega odlagališča za 
US in VRAO - EU projekt SAPIERR (6. okv. Program EU)

- Analiza možnosti odlaganja IJG in VRAO v globokih vrtinah - 
mednarodni projekt z MAAE, EU in Hrvaško

S?’S SH®
- Sanacija in posodobitev skladišča

- Karakterizacija RAO v skladišču v Brinju (projekt PHARE)
- Urejanje inventarja

— Poskusno obratovanje skladišča
^Na<j(pnieSti|Q^i^dnoteďi^>k0IíÍ
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23. PLAN ODHODKOV V LETU 2005

Dolgoročno ravnanje z RAO in IJG 16,4 16,4 - -
Načrtov, in izgradnja odlagališča NSRAO 407,5 26,0 265,0 116,5
Odlaganje/skladiščenje IJG in VRAO 20,0 5,0 15,0 -
Javna služba RAO malih proizvajalcev 117 110,7 - 63
Ravnanje z NORM odpadki 6,0 6,0 - -
Odnosi z javnostmi 753 10,0 65,3 -
Mednarodno sodelovanje 14,0 14,0 -
Sistemska podpora 60,0 60,0 - -

iškupaj' • «^<248,P

3. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETI 2004 IN 2005

Finančni načrt za leti 2004 in 2005 temelji na kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih ciljih 
delovanja agencije ARAO kot javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki v Sloveniji. Načrt je 
usklajen s strategijo dolgoročnega ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom ter z osnutkom strategije 
ravnanja z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Še vedno potekajoča sanacijska dela in modernizacija Centralnega skladišča nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov za male uporabnike (CSRAO) v Brinju zahtevajo tudi v prihodnjih dveh letih 
povečana sredstva za izvajanje javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki in upravljanje 
skladišča. Po sanaciji CSRAO je namreč treba urediti njegov inventar (prepakirati in tako dolgoročno 
zavarovati slabo popisane odpadke v starih sodih) in predračunska vrednost teh del je 280 mio SIT. 
Program PHARE v letu 2004 zagotavlja nekaj sredstev v ta namen, glavnina investicije pa mora biti 
opravljena v naslednjih letih. Žal za to v letu 2005 ni sredstev. Velika postavka med stroški CSRAO, 
ki je objekt državne infrastrukture v upravljanju ARAO je tudi plačilo nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za skladišče v predvideni višini 45 mio SIT za 2004 in 47 mio SIT za 2005. Od 
leta 2001 je ARAO v ta namen izgubil že 150 mio sredstev, ki jih iz državnega proračuna ni uspel 
nadomestiti. Ta izpad ogroža njegovo temeljno dejavnost. ARAO je zato že sanacijo CSRAO v letu 
2003 izvajal z dolgoročnimi krediti, najem še 200 mio SIT dolgoročnih kreditov pa najbrž ne bo 
možen. Ker je bilo zaradi neurejenih radioaktivnih odpadkov (nepreverjena vsebina ca 20 let starih 
sodov, njeno selekcioniranje in prepakiranje v ustrezne vsebnike) za CSRAO izdano dovoljenje, ki ob 
pričakovanem prilivu the odpadkov omejuje njegovo obratovanje na vsega dve leti, je to najbolj pereč 
problem tega skladišča in ARAO.

Hkrati se intenzivirajo dela pri načrtovanju in izgradnji odlagališča NSRAO, za katerega je treba v 
skladu z noveliranim ZVISJV do leta 2008 zagotoviti lokacijo, do leta 2013 pa obratovanje. Potrebe 
NE Krško pa narekujejo njegovo izgradnjo že do vključno leta 2010. Pretežni del sredstev zagotavlja v 
ta namen Sklad za razgradnjo in ravnanje z odpadki NE Krško, v načrtu pa je tudi pridobitev reševanju 
tehnološke problematike namenjenih sredstev iz programa PHARE.

Iz zahtev Direktive EU o ravnanju z IJG in RAO iz objektov za proizvodnjo jedrske energije sledi, da 
bo morala imeti Slovenija v letu 2008 bodisi: 1) znano potencialno lokacijo za odlagališče UG in 
VRAO, 2) dokaz, da se je skupaj z drugimi državami odločila za izgradnjo regionalnega odlagališča, 
ali pa, 3) na za EU sprejemljiv način urejeno rešitev tega problema s tretjo državo. ARAO mora zato 
pospešiti razvojna in raziskovalna vlaganja na tem področju, da bi bili za leto 2008 pripravljeni z 
ustreznimi alternativami. Pri tem bo uporabljal možnosti, ki jih nudijo 6. okv. program EU, 
sodelovanje v okviru MAAE in bilateralno sodelovanje.

ARAO v letu 2007 prevzema v upravljanje tudi odlagališča hidrometalurške in rudarske jalovine v 
Žirovskem vrhu. Gre za NORM odpadke, ki se pa skupaj z zelo nizko radioaktivnimi odpadki lahko
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pojavljajo tudi pri drugih proizvajalcih. Mednarodni standardi so za te odpadke v MAAE še v 
nastajanju, kar velja tudi za države OECD in EU. ARAO se mora operativno pripraviti za prevzem 
odlagališč v Žirovskem vrhu in za ustrezno obravnavo teh odpadkov drugje v Sloveniji.

Cilj dejavnosti

Osnovne dejavnosti Agencije RAO so namenjene predvsem zagotovitvi varnega in za okolje 
sprejemljivega ravnanja z radioaktivnimi odpadki v vseh fazah njihovega obstoja. Zato so aktivnosti 
Agencije RAO usmerjene v:
— zagotovitev pogojev za končno odložitev radioaktivnih odpadkov in izgradnjo odlagališča 
NSRAO do vključno leta 2010,

— izvajanje javne službe zbiranja, evidentiranja, prevoza, priprave in skladiščenja radioaktivnih 
odpadkov malih proizvajalcev vključno s sanacijo in modernizacijo skladišča za odpadke iz medicine, 
industrije in raziskovalne dejavnosti in

— obveščanju in ozaveščanju javnosti o delu in ravnanju z radioaktivnimi snovmi in odpadki s 
ciljem, da bi povečali sprejemljivost objektov za ravnanje z radioaktivnimi odpadki v javnosti in s 
tem omogočili izgradnjo odlagališča NSRAO.

Cilji programskih sklopov in projektov

1. Dolgoročno ravnanje z RAO in IJG: Spremljanje razvoja in raziskav na področju dolgoročnega 
skladiščenja in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva; spremljanje novih 
tehnologij razstavljanja in razgradnje jedrskih objektov; priprava dolgoročnega programa ravnanja 
z RAO in IJG, revizija in novelacija že sprejetih dokumentov, priprava zboljšanih osnov za NUID 
ter sistematično spremljanje vseh radioaktivnih odpadkov v Sloveniji.

2. Načrtovanje in izgradnja odlagališča NSRAO: To je progam z dvema obsežnima 
podprogramskima sklopoma. Prvi tak sklop predstavlja podprogram “Izbor lokacije za odlagališče 
NSRAO. V tem okviru je treba začeti s pridobivanjem potencialnih lokacij za odlagališče, pričeti z 
raziskavami potencialnih lokacij ter s preliminarnim vrednotenjem njihovih rezultatov. Skladno s 
tem je treba pristopiti k noveliranju osnov za okoljsko politiko ARAO. Drugi tak sklop 
predstavlja podprogram “Tehnologija skladiščenja in odlaganja”. V tem okviru je treba nadaljevati 
s projektom PA/SA analize za generično lokacijo. Hkrati pa je treba uporabiti pri tem projektu 
pridobljeno znanje za preliminarne PA/SA analize potencialnih lokacij. Pristopiti je treba tudi k 
konceptni zasnovi tehnološkega sklopa odlagališča NSRAO, za kar je treba ob podpori programa 
PHARE angažirati mednarodne eksperte oziroma firme z ustreznimi praktičnimi izkušnjami.

3. Načrtovanje ravnanja z US in VRAO: Ta programski sklop je namenjen pridobivanju izhodišč 
za ustrezno reagiranje na nastajajočo Direktivo EU o ravnanju z izrabljenim jedrskim gorivom in 
radioaktivnimi odpadki, ki zahteva opredelitev ustrezne alternative oziroma tem odpadkom 
namenjenega potencialnega odlagališča do vključno leta 2008. V tem okviru analiziramo možnosti 
izgradnje regionalnega odlagališča z drugimi novimi članicami EU, možnosti za lastno 
potencialno lokacijo odlagališča v Sloveniji in tehnološke in okoljske možnosti, ki jih ponuja 
tehnologija odlaganja teh odpadkov v več tisoč metrov globoke vrtine. Slednja se zdi cenovno 
izjemno primerna za države z majhnimi jedrskimi programi, med katere sodita Slovenija in 
Hrvaška, zato so pri teh razvojnih raziskavah pripravljeni sodelovati Hrvati in MAAE.

4. Javna služba RAO malih proizvajalcev: Ta programski sklop zajema več podprogramov. Prvi 
zajema podprogram “Obnova in modernizacija skladišča”. S tem povezana gradbena dela bodo 
zaključena v drugi polovici leta 2003, zato z letom 2004 načrtujemo pridobitev dovoljenja za 
poskusno obratovanje CSRAO, kar bo osnova za redno delovanje te službe. Za celovito ureditev 
CSRAO in pridobitev stalnega obratovalnega dovoljenja pa bo treba za dolgoročno skladiščenje in 
odlaganje ustrezno urediti še v njem vskladiščene radioaktivne odpadke. Identifikacijo starih 
odpadkov bomo ob pomoči PHARE izvedli v letu 2004. Drugi podprogram je “Kompleks za 
obdelavo in pripravo RAO”, katerega cilj je v sodelovanju z US in z eksperti MAAE najti za ta 
namen optimalne rešitve. Program “Operativno delovanje javne službe” obsega prevzem in 
skladiščenje radioaktivnih odpadkov v CSRAO v Brinju, zagotavljanje njhovega prevoza ter 
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ustrezne varnosti celotnega procesa ravnanja s temi odpadki. Končno je v ta okvir vključeno še 
plačilo nadomestil lokalnim skupnostim za v zvezi s CSRAO povzročeno razvrednotenje 
(socialnega) okolja.

5. Ravnanje z NORM in zelo nizko radioaktivnimi odpadki: Program zajema projekte namenjene 
analizi varnosti odlagališč z NORM (naturally occurring radioattive materiate) odpadki na 
Žirovskem vrhu in možnosti za pojavljanje takih odpadkov drugod v Sloveniji. Zelo nizko 
radioaktivni (praktično neradioaktivni) odpadki, katerih odlaganje je bistveno cenejše kot 
odlaganje NSRAO, nastopajo tudi pri razgradnji jedrskih elektrarn. V zvezi z načrtovano 
razgradnjo NE Krško je treba proučiti potencialne možnosti za odlaganje teh odpadkov, ki so po 
določenem času odložitve lahko sekundarni vir gradbenih materialov za nasipe in druge podobne 
gradbene objekte.

6. Odnosi z javnostmi: Izvajanje komunikacijskega načrta v podporo izboru lokacije za odlagališče 
NSRAO in delovanju mediatola; komunikacijske in izobraževalne dejavnosti za izboljšanje 
družbene sprejemljivosti RAO; delovanje infocentra o jedrskih tehnologijah in RAO; izvajanje 
ostalih projektov za ozaveščanje javnosti.

7. Mednarodne dejavnosti: Program zajema dva podsklopa. Prvi obsega naloge, ki izvirajo iz 
Meddržavne pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško in nalagajo ARAO skupaj s 
hrvaškim APO izdelavo programa za razgradnjo NEK in ravnanje s pri tej elektrarni nastalimi 
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom. Drugi zajema sodelovanje z EC in IAEA 
(MAAE) in OECD/IEA, udeležbo na strokovnih konferencah, bilateralne in multilateralne stike z 
agencijami za ravnanje z RAO v drugih državah ter sodelovanje predstavnikov ARAO v okviru 
mednarodnih strokovnih združenj.

8. Sistemska podpora: Delovanje pravne službe, tajništva in splošne službe, računovodstva in 
knjigovodstva; zagotavljanje informacijske podpore (knjižnica, dokumentacija, računalništvo); 
izvajanje QA, priprava poslovnega poročila in programa dela za naslednje leto ter javnosti 
namenjeno publiciranje dosežkov ARAO.

Zakonske in druge osnove

1. Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Agencije za radioaktivne odpadke, p.o., v javni 
gospodarski zavod (Uradni list RS št. 45/96);

2. 2. odstavek 25. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 32/93 in 1/96, ki opredeljuje 
zbiranje, skladiščenje, prevažanje in odlaganje radioaktivnih odpadkov kot obvezne republiške 
javne službe;

3. Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki 
(Uradni list RS št. 32/99);

4. Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju javnega podjetja Agencija za radioaktivne odpadke 
p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana v javni gospodarski zavod (Uradni list RS št. 32/99).

5. Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, (Uradni list RS št 67/02.
6. Zakon o ratifikaciji pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o 

ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v nuklearno elektrarno 
Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo in skupne izjave ob podpisu pogodbe med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, 
povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo 
(BHRNEK) (Uradni list RS št. 5/03).

7. Sklep Vlade Republike Slovenije št. 311-01/2001-20 z dne 09.05.2003 o določitvi Agencije za 
radioaktivne odpadke kot pooblaščene strokovne organizacije za pripravo programa razgradnje 
Nuklearne elektrarne Krško po v tč 6 tega seznama omenjeni Meddržavni pogodbi.

Usklajenost z dokumenti dolgoročnega načrtovanja

Predlog finančnega načrta je usklajen s Strategijo ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom (potijena 
na 212. seji Vlade RS 12.9.1996), s predlogom Strategije ravnanja z NSRAO (umaknjena, ker 
zakonske osnove zahtevajo izdelavo Nacionalnega programa ravnanja z radioaktivnimi odpadki), 
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predpristopno strategijo vključevanja v EU, upošteva pa tudi pogoje in zahteve za vključitev v nov 
prostorski plan za obdobje 2000-2020.

Utemeljitev ocene stroškov

1. Dolgoročno ravnanje z RAO in UG: ocena stroškov izdelana na podlagi ocene internega dela in 
podatkov iz preteklih let

2. Načrtovanje in izgradnja odlagališča NSRAO: ocena stroškov izdelana na podlagi dolgoročnega 
terminskega načrta aktivnosti ARAO, na podlagi načrta za izdelavo PA/SA analize (po predlogi 
tujega eksperta), ter na podlagi revizije stroškov PHARE programa s strani ekspertov EU

3. Načrtovanje ravnanja z IJS in VRAO: ocena stroškov izdelana na podlagi predvidenega obsega 
dela in slovenskih cen ekspertnih uslug

4. Javna služba RAO malih proizvajalcev: ocena stroškov obnove in modernizacije skladišča 
izdelana na podlagi odobrenega projekta PHARE (CRIS Number 632.10.03) in projektnih podlag 
za preureditev in posodobitev skladišča preureditev in posodobitev skladiščenja (ARAO-T1520- 
4/P1, izvajalec ZVD, 2000); ocena stroškov delovanja službe izdelana na podlagi spremljanja 
stroškov upravljanja in obratovanja skladišča, informacij o predpisu o plačilu nadomestila 
lokalnim skupnostim za razvrednotenje prostora zaradi jedrskih objektov, ki je v pripravi na 
MOPE ter druge v ARAO ali v MAAE za ARAO izdelane dokumentacije

5. Ravnanje z NORM in zelo nizko radioaktivnimi odpadki: ocena stroškov izdelana na podlagi 
predvidenega obsega dela in slovenskih cen ekspertnih uslug

6. Odnosi z javnostmi: stroški ocenjeni na podlagi komunikacijskega načrta (FDV, 1999, 
Kline&Kline, 2001, Pristop, 2003), dolgoročne pogodbe o delovanju infocentra o RAO, letnih 
poročil o poslovanju infocentra in podatkov o stroških rednega komuniciranja iz preteklih let

7. Mednarodne dejavnosti: ocena stroškov za dela po Meddržavni pogodbi izhaja iz projektne 
naloge, ki jo je potrdila Meddržavna komisija za spremljanjena izvajanja te pogodbe (sklepa 
Ad.2.1 in Ad.2.2 z 2. zasedanja te komisije dne 3. 7. 2003 v Krškem); stroški splošne mednarodne 
dejavnosti so podani na podlagi preliminarnega plana aktivnosti in podatkov o stroških iz preteklih 
let.

8. Sistemska podpora: stroški so ocenjeni na podlagi planiranega obsega dela in nabav, števila 
zaposlenih in plana novih zaposlitev.

Druga pojasnila

V finačnem načrtu agencije ARAO za leto 2004 je največja postavka strošek programa načrtovanja in 
izgradnje odlagališča NSRAO, ki v letu 2004 prehaja iz faze kabinetnih študij v fazo terenskega 
raziskovanja na potencialnih lokacijah. Strošek tega dela programa znaša 210 mio SIT in ga v pretežni 
meri (90%) krije Sklad za razgradnjo NEK, v manjši meri pa državni proračun. Druga največja 
stroškovna postavka je strošek delovanja javne službe RAO malih proizvajalcev, ki znaša 183 mio 
SIT. V tem strošku sta dve visoki postavki, ki zadevata obnovo in modernizacijo ter delovanje 
Centralnega skladišča RAO v Brinju. Prva predstavlja strošek urejanja radioaktivnih odpadkov ob 
podpori programa PHARE (73 mio SIT, od tega 63 mio SIT od PHARE), druga pa plačilo nadomestila 
za razvrednotenje zemljišča v skladu z novim predpisom (45 mio SIT; v letu 2003 je bil ta strošek po 
odločbi Davčne uprave čez 53 mio SIT). Le 3,3% stroškov delovanja te službe pokrivajo v letu 2004 
mali proizvajalci RAO s plačili uslug za spravilo lastnih odpadkov.

Načrt novih zaposlitev

Planiramo, da bo ob koncu leta 2003 v ARAO poleg direktoija redno zaposlenih 16 ljudi, občasno pa 
agencija najame pomoč tudi preko Študentskega servisa. V letu 2004 predvidevamo eno novo 
zaposlitev za potrebe vodenja raziskav, v letu 2005 pa enega novega sodelavca za gradbeno- 
tehnološko področje. Zaradi z naravo načrtovanja in izgradnje odlagališča NSRAO časovno omejenih 
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visoko strokovnih nalog predvidevamo projektno terminsko angažiranje sodelavcev, to je, angažiranja 
za določen čas. Zakonski okviri za projektno angažiranje to omogočajo.

Investicije

Nabava dodatne opreme za delovanje in posodobitev skladišča, za transport radioaktivnih odpadkov in 
za njihovo kondicioniranje je vključena v stroške delovanja javne službe RAO malih proizvajalcev. V 
prihodnjem letu načrtujemo: redno obnovo programske in računalniške opreme, zamenjavo dotrajane 
in dokup manjkajoče pisarniške opreme ter ureditev klimatizacijo delovnih prostorov. Povečan obseg 
terenskih del zahteva nabavo ustreznega osebnega vozila. Ocena skupne vrednosti vlaganj v opremo je 
14-17 mio SIT letno, v vozilo pa 6 mio SIT.
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AGENCIJA RS ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE 
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2004 IN 2005

1. UVOD

AJPES je bila ustanovljena v drugi polovici leta 2002. Ustanovila jo je Vlada Republike Slovenije s 
sklepom o ustanovitvi. AJPES opravlja naloge v 12 organizacijskih enotah, centrali v Ljubljani in 11 
izpostavah v vseh večjih krajih Slovenije. Konec leta 2003 bo začela poslovati še izpostava Trbovlje. 
AJPES zaposluje 236 delavcev.

Naloge AJPES so določene v Zakonu o plačilnem prometu in v nekaterih drugih zakonih oziroma 
predpisih. Usmerjene so predvsem v uresničitev dveh medsebojno povezanih ciljev. Prvi cilj je, 
zagotoviti zbiranje podatkov o poslovnih subjektih na enem mestu, v eni evidenci oziroma pri enem 
registrskem organu, in to računalniško. Iz različnih javnih evidenc in registrov naj bi se izvirni podatki 
prek posebnega centralnega sistema prenašali v druge evidence in registre, v katerih so ti podatki tudi 
potrebni. Drugi cilj pa je uporabnikom na enem mestu, hitro in na najsodobnejše načine zagotoviti vse 
pomembne podatke o posameznem poslovnem subjektu. Uresničitev obeh ciljev bo pomenila 
kvalitetnejše podatke, pa tudi manjše breme oziroma manjše stroške tako za državo kakor za dajalce in 
uporabnike podatkov.

Temeljni nalogi AJPES sta statistika in informiranje (zbiranje, obdelovanje in posredovanje oziroma 
objavljanje podatkov iz letnih poročil poslovnih subjektov in izvajanje različnih statističnih 
raziskovanj) ter vodenje registrov in evidenc podatkov (vodenje Poslovnega registra Slovenije, registra 
zastavnih pravic na premičninah itd.).

Poleg teh nalog AJPES opravlja tudi naloge, ki sodijo v gospodarsko oziroma tržno dejavnost. Izdeluje 
informacije o boniteti poslovanja posameznih poslovnih subjektov, izvaja večstransko pobotanje 
obveznosti in teijatev med poslovnimi subjekti in opravlja druge podobne storitve.

Zelo pomembna naloga AJPES s področja statistike in informiranja je javna objava letnih poročil 
gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov na spletnem portalu. V letu 2003 je AJPES izpeljala 
večji del tega obsežnega in zahtevnega projekta. S tem je zagotovila izvajanje tako primarnega vidika 
publicitetne smernice Evropske unije (obveznost družb, da objavijo letna poročila v javnih glasilih) 
kakor sekundarnega vidika te smernice (obveznost države, da tretjim osebam zagotovi dostop do 
podatkov iz letnih poročil). Zaključni del projekta, to je zagotovitev možnosti predlaganja letnih 
poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov tudi v nepoenoteni obliki na elektronski način, 
bo AJPES realizirala deloma v letu 2004 (majhnim družbam bo zagotovila možnost predlaganja 
razkritij v elektronski obliki), deloma pa v letu 2005 (poslovnim subjektom bo za namen javne objave 
omogočeno predlaganje vseh vrst letnih poročil v elektronski obliki). Poleg tega bo AJPES v letu 
2004, na podlagi temeljite analize postopkov izpeljave javne objave letnih poročil v letu 2003, vpeljala 
takšne rešitve, da bo sistem javne objave še učinkovitejši.

Pomembna naloga AJPES je vodenje Poslovnega registra Slovenije, v katerem so zbrani osnovni 
podatki o vseh poslovnih subjektih v državi. AJPES bo v letu 2004 povečala ažurnost podatkov v tem 
registru z vzpostavljanjem ustreznih informacijskih povezav s primarnimi registri. Te povezave pa 
zahtevajo vpeljavo najsodobnejše računalniške in komunikacijske infrastrukture.

V letu 2003 bo AJPES dokončala projekt vzpostavitve registra zastavnih pravic na premičninah. 
Čeprav bo že s 1.1.2004 omogočeno vpisovanje zastavnih pravic na premičninah, bo AJPES morala še 

celo leto preverjati in izpopolnjevati posamezne postopke in računalniške rešitve za čimbolj 
učinkovito in racionalno vodenje tega registra.

V drugi polovici leta 2003 je AJPES začela intenzivno sodelovati z Banko Slovenije pri vzpostavljanju 
projekta statistike finančnih računov Slovenije. Na podlagi »Srednjeročnega programa statističnih 
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raziskovanj 2003-2007« bo AJPES v skladu s posebnim dogovorom z Banko Slovenije zagotovila 
informacijsko podporo za zbiranje podatkov od poročevalskih enot, podatke sprejemala, jih prevedala 
in posredovala Banki Slovenije. Projekt je pomemben zaradi spremljanja makroekonomskih gibanj in 
je usklajen z zahtevami Evropske unije.

Obsežen in zahteven projekt, ki ga bo morala AJPES v letu 2004 izpeljati v sodelovanju z Uradom za 
sistem plač v javnem sektorju, je vzpostavitev informacijske podpore za zbiranje in analiziranje 
podatkov o plačah vseh javnih uslužbencev v Sloveniji. Zasnove tega projekta morajo biti 
vzpostavljene že v letu 2003.

AJPES je v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije vključena tudi v izpeljavo projekta Vse na 
enem mestu - VEM, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarstvo. Ta projekt bo vplival na zmanjševanje 
administrativnih ovir in s tem podjetnikom bistveno olajšal poslovanje.

Finančna sredstva za izvajanje nalog AJPES so opredeljena v finančnem načrtu AJPES za leto 2003 in 
v predlogih finančnih načrtov AJPES za leti 2004 in 2005 (Priloga 1).

2. OCENA REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2003

Za leto 2003 je AJPES načrtovala 1.757 milijonov tolaijev prihodkov, 1.746 milijonov tolaijev 
odhodkov in 11 milijonov tolaijev presežka prihodkov nad odhodki. Na podlagi obračuna prihodkov 
in odhodkov za prvo polletje in predvidenih gibanj v drugem polletju 2003 AJPES ocenjuje, da bo v 
tem letu dosegla 1.822 milijonov tolaijev prihodkov, 1.783 milijonov tolaijev odhodkov in 39 
milijonov tolaijev presežka prihodkov nad odhodki. Prihodki naj bi bili tako za 4 %, odhodki pa za 
2 % višji od načrtovanih.

Ocena realiziranih prihodkov za leto 2003 je višja od ocene prihodkov v finančnem načrtu predvsem 
zaradi pričakovanega večjega obsega prihodkov od tržne dejavnosti. AJPES je za leto 2003 načrtovala 
185 milijonov tolaijev tovrstnih prihodkov, do konca tega leta pa naj bi jih realizirala 250 milijonov 
tolaijev. Ocena temelji na predpostavki, da bodo zaračunane storitve iz naslova tržne dejavnosti v 
celoti plačane. Višji od načrtovanih bodo predvidoma tudi prihodki od storitev zagotavljanja oziroma 
posredovanja podatkov iz letnih poročil in iz registrov. V času izdelave finančnega načrta namreč še 
niso bila določena nadomestila za posredovanje baz podatkov iz letnih poročil poslovnih subjektov. 
Obratno pa AJPES ocenjuje, da prihodki odjavne objave letnih poročil ne bodo dosegli načrtovanih. 
Vzrok je zlasti v naknadnem znižanju nadomestil za javno objavo letnih poročil samostojnih 
podjetnikov.

Ocena realiziranih odhodkov za leto 2003 je višja od ocene odhodkov v finančnem načrtu zaradi 
pričakovanih višjih izdatkov za blago in storitve. V primeijavi s finančnim náčrtom naj bi bilo 
realiziranih predvsem več odhodkov za energijo, za poštnino (pošiljanje računov za javno objavo 
letnih poročil), za najemnine in zakupnine (dražja komunikacijska infrastruktura) in več operativnih 
odhodkov (še posebej odhodkov zaradi nalog v zvezi z arhiviranjem dokumentarnega gradiva 
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet in odhodkov iz naslova strokovnega izobraževanja). 
Ocena načrtovanih odhodkov AJPES za leto 2003 je v Prilogi 1.

Naj večji del odhodkov v letu 2003 bodo plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki delodajalca za 
socialno varnost (konta 400 in 401). Ti odhodki bodo znašali 1.093 milijonov tolaijev, to je 61 % vseh 
odhodkov. Sledijo izdatki za blago in storitve (konto 402), ki bodo znašali 613 milijonov tolaijev, to je 
34 % vseh odhodkov. Največji del izdatkov za blago in storitve, 91 milijonov tolaijev oziroma 15 %, 
bodo izdatki za računalniške storitve. Ocena izdatkov za posamezne računalniške storitve je Priloga 
1 A. AJPES v letu 2003 načrtuje 77 milijonov tolarjev investicijskih odhodkov (konto 420). Za nakup 
opreme načrtuje 50 milijonov tolarjev, za investicijsko vzdrževanje pa 27 milijonov tolaijev. Ocena 
posameznih vrst odhodkov za nakup opreme je Priloga 1 B, za investicijsko vzdrževanje pa Priloga 
1 C.
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3. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETI 2004 IN 2005

Pri izdelavi predloga finančnega načrta za leti 2004 in 2005 je AJPES upoštevala naslednja izhodišča:

- Oceno realizacije finančnega načrta za leto 2003.
- Višina nadomestil oziroma cen za storitve AJPES v letih 2004 in 2005 naj bi bila enaka kot v 

letu 2003.
- Število zavezancev za predložitev letnih poročil za leti 2004 in 2005 naj bi ostalo na ravni leta 

2003.
- Prihodki od nadomestil za javno objavo letnih poročil naj bi se zmanjševali zaradi večjega 

obsega letnih poročil, predloženih na elektronski način. V letu 2004 naj bi bilo na elektronski 
način predloženih 95 % letnih poročil gospodarskih družb in 85 % letnih poročil samostojnih 
podjetnikov, v letu 2005 pa prvih že 97 %, drugih pa 90 %.

- Odhodki za plače naj bi se povečali v skladu z »Globalnimi makroekonomskimi okviri razvoja 
Slovenije v letih 2000-2007«, in sicer v letu 2004 za 3,13 %, v letu 2005 pa za 3,04 %. Polovica 
povečanja bo namenjena povečanju plač, polovica pa odpravi nesorazmerja med plačami.

- Izpeljavo novih projektov (statistika finančnih računov, informacijski sistem o plačah javnih 
uslužbencev, VEM itd.).

- Začetek poslovanja izpostave AJPES Trbovlje.
- Zagotavljanje najsodobnejše informacijske infrastrukture za izvajanje nalog AJPES.
- Zaposlovanje študentov prek študentskega servisa za delo ob konicah, ki nastanejo predvsem ob 

predložitvi letnih poročil poslovnih subjektov.

Na podlagi teh izhodišč AJPES za leto 2004 načrtuje 1.784 milijonov tolaijev prihodkov (od izvajanja 
javne funkcije 465 milijonov tolaijev, iz tržne dejavnosti 250 milijonov tolaijev in iz proračuna 1.069 
milijonov tolaijev), 1.758 milijonov tolaijev odhodkov in 26 milijonov tolaijev presežka prihodkov 
nad odhodki. Presežek prihodkov nad odhodki bo dosežen zgolj iz opravljanja tržne dejavnosti, iz 
katere AJPES ob 250 milijonih tolaijev prihodkov načrtuje 224 milijonov tolaijev odhodkov. Načrt 
odhodkov AJPES za leto 2004 je v Prilogi 1.

Največji znesek odhodkov v letu 2004 bodo .plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki delodajalca 
za socialno varnost, vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
Tovrstni odhodki bodo znašali 1.134 milijonov tolaijev. Pomenili bodo 64% celotnih načrtovanih 
odhodkov za to leto. V skladu z »Globalnimi makroekonomskimi okviri razvoja Slovenije v letih 
2000-2007« se bo osnova za uskladitev plač povečala za 3,13 %. Polovica povečanja bo namenjena 
povečanju plač, polovica pa odpravi nesorazmeija med plačami. Za plače in dodatke (konto 4000) je 
načrtovanih 821 milijonov tolaijev. Za regres za letni dopust je načrtovanih 33 milijonov tolaijev, 3 % 
več od načrtovanih sredstev za ta namen v letu 2003. Za povračila stroškov prehrane med delom in 
stroškov prevoza na delo in z dela je načrtovanih 92 milijonov tolaijev, 3 % več od predvidene 
realizacije v letu 2003. Izdatki za jubilejne nagrade in odpravnine bodo znašali 7 milijonov tolaijev, to 
je več kot trikrat toliko kakor v letu 2003. Izdatki za blago in storitve (konto 402) so načrtovani v 
znesku 559 milijonov tolaijev, to je v 9 % manjšem znesku od predvidenega v letu 2003. Ti izdatki naj 
bi pomenili 32% vseh načrtovanih odhodkov. Med njimi je največ izdatkov načrtovanih za 
računalniške storitve, in sicer v znesku 93 milijonov tolaijev. Izdatki za računalniške storitve naj bi 
bili v primeijavi z ocenjeno realizacijo v letu 2003 za 2% višji. Ocena izdatkov za posamezne 
računalniške storitve v letu 2004 je Priloga 1 D. AJPES načrtuje za 55 milijonov tolaijev izdatkov za 
najemnine in zakupnine (zakup vodov za računalniško mrežo AJPES, dostop do interneta, zakup POS 
terminalov itd.). Tovrstni izdatki naj bi bili za 4 % višji od ocenjenih izdatkov za leto 2003. Davek na 
izplačane plače je načrtovan v znesku 50 milijonov tolaijev, kar je 2 % več od predvidenega v letu 
2003. Preostali izdatki za blago in storitve so načrtovani v znesku 361 milijonov tolaijev, to je 14% 
manjšem od ocenjenega za leto 2003. AJPES načrtuje za 65 milijonov tolaijev investicijskih odhodkov 
(konto 420). Za nakup opreme je načrtovanih 55 milijonov tolaijev, za investicijsko vzdrževanje pa 10 
milijonov tolarjev. AJPES bo v letu 2004 izvedla samo nujno potrebno investicijsko vzdrževanje 
poslovnih objektov in opreme. Načrt posameznih vrst investicijskih odhodkov za nakup opreme je 
Priloga 1 E.
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Za leto 2005 je načrtovanih 1.839 milijonov tolaijev prihodkov (od izvajanja javne funkcije 452 
milijonov tolaijev, iz tržne dejavnosti 260 milijonov tolaijev in iz proračuna 1.127 milijonov tolaijev), 
1.885 milijonov tolaijev odhodkov in 14 milijonov tolaijev presežka prihodkov nad odhodki. Tudi v 
letu 2005 bo AJPES ustvarila presežek prihodkov nad odhodki le iz tržne dejavnosti; ob 260 milijonih 
tolaijev prihodkov iz te dejavnosti je namreč načrtovanih 246 milijonov tolaijev odhodkov. Načrt 
odhodkov AJPES za leto 2005 je v Prilogi 1.

Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki delodajalca za socialno varnost, ki vključujejo tudi 
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, bodo znašali 1.160 milijonov tolaijev. 
Pomenili bodo 64% celotnih načrtovanih odhodkov v letu 2005. V skladu z »Globalnimi 
makroekonomskimi okviri razvoja Slovenije v letih 2000-2007« se bo osnova za uskladitev plač 
povečala za 3,04 %. Polovica povečanja bo namenjena povečanju plač vseh zaposlenih, polovica pa 
odpravi nesorazmeija med plačami. Za plače in dodatke (konto 4000) je načrtovanih 847 milijonov 
tolaijev. Za regres za letni dopust je načrtovanih 34 milijonov tolaijev, 3 % več kot v letu 2004. Za 
povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in z dela je načrtovanih 94 
milijonov tolaijev, 2 % več kot v letu 2004. Izdatki za jubilejne nagrade in odpravnine so načrtovani v 
znesku 7 milijonov tolaijev, to je v enakem znesku kot v letu 2004. AJPES za leto 2005 načrtuje 580 
milijonov tolaijev izdatkov za blago in storitve (konto 402), to je 4 % več kot v letu 2004. Izdatki za 
blago in storitve naj bi pomenili 32 % vseh načrtovanih odhodkov. Med njimi je največ izdatkov 
načrtovanih za računalniške storitve, in sicer v znesku 93 milijonov tolaijev. Tovrstni izdatki naj bi 
bili enaki kot v letu 2004. Ocena izdatkov za posamezne računalniške storitve v letu 2005 je Priloga 
1 F. AJPES načrtuje za 56 milijonov tolaijev izdatkov za najemnine in zakupnine (zakup vodov za 
računalniško mrežo AJPES, dostop do interneta, zakup POS terminalov itd.). Tovrstni izdatki naj bi 
bili za 2 % višji od načrtovanih za leto 2004. Davek na izplačane plače je načrtovan v znesku 50 
milijonov tolaijev, v enakem znesku kot v letu 2004. Preostali izdatki za blago in storitve so 
načrtovani v znesku 381 milijonov tolaijev, to je 5 % višjem od načrtovanega za leto 2004. AJPES za 
leto 2005 načrtuje za 86 milijonov tolaijev investicijskih odhodkov (konto 420), to je 32 % teh 
odhodkov več kot jih načrtuje za leto 2004. Za nakup opreme načrtuje 70 milijonov tolaijev, za 
investicijsko vzdrževanje pa 16 milijonov tolaijev. AJPES bo v letu 2005 izvedla samo nujno potrebno 
investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov in opreme. Načrt posameznih vrst investicijskih 
odhodkov za nakup opreme je Priloga 1 G.

4

PRILOGA 1 A: OCENA IZDATKOV ZA RAČUNALNIŠKE STORITVE V LETU 

2003

1. Profesionalne razvojne storitve - 30 milijonov tolaijev: 
postavitev nove verzije sistema za arhiviranje dokumentov InDoc 
izdelava spletnih aplikacij za vnos letnih poročil (LP), 
izvedba sprememb na spletni aplikaciji iPRS
izvedba dopolnitev Oracle aplikacij za obdelavo LP 
sistemska pomoč administraciji Oracle sistemov 
izdelava spletne aplikacije FI-PO 2004 
izdelava spletne aplikacije za vnos in objavo javnih dražb

2. Vzdrževanje kadrovsko računovodskega informacijskega sistema - 25 milijonov tolaijev: 
vzdrževanje in dopolnjevane programske opreme,
operativne storitve oz. pomoč po naročilu

3. Vzdrževanje strojne in programske opreme - 36 milijonov tolaijev: 
vzdrževanje strojne opreme UNIX
vzdrževanje programske opreme Microsoft 
vzdrževanje komunikacijske strojne opreme 
popravila namizne strojne opreme 
vzdrževanje sistemske programske opreme Unix, in baze ALLBASE 
vzdrževanje licence za razvojna orodja, bazo in uporabniške dostope do baze ORACLE
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vzdrževanje arhivskega sistema InDoc

4. Skupaj - 91 milijonov tolaijev

PRILOGA 1 B: OCENA INVESTICIJSKIH ODHODKOV ZA NAKUP OPREME V 
LETU 2003

1. Investicije v strojno opremo - 40 milijonov tolaijev:
zamenjava premalo zmogljivih podatkovnih in datotečnih strežnikov za izpostave zaradi 
reševanja obstoječih performančnih težav,
nabava dela že v letu 2002 načrtovanih laserskih tiskalnikov, ki niso bili nabavljeni zaradi 
prekinitve postopka javnega razpisa
zamenjava dela premalo zmogljive razvojne računalniške opreme

2. Investicije v programsko opremo - 9 milijonov tolaijev:
nabava dodatnih licenc za analitično orodje, ki ga bodo uporabljali delavci statistike 
nabava licence za programsko opremo za izvajanje on-line varnostnega kopiranja

- nabava licenc za protivirusno programsko opremo

3. Investicije v drugo opremo -1 milijon tolaijev

4. Skupaj investicije v opremo - 50 milijonov tolaijev

Opomba:

Zaradi omejenih sredstev v letu 2003 ne bo zamenjan del namizne računalniške opijeme, zato bo treba 
to opremo zamenjati v letu 2004. Zaradi poznega sprejema Finančnega načrta AJPES za leto 2003 
(sprejet je bil šele 31.7.2003) je možno, da nekateri postopki javnih naročil ne bodo zaključeni do 
konca leta 2003.

PRILOGA 1 C: OCENA ODHODKOV ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V 

LETU 2003

Celotni odhodki za investicijsko vzdrževanje v letu 2003 se nanašajo na odhodke za vzpostavitev in 
delovanje izpostave AJPES Trbovlje.

«
1. Izdelava projektne dokumentacije za obnovo poslovnih prostorov - 635 tisoč tolaijev
2. Strokovni nadzor pri obnovi poslovnih prostorov - 474 tisoč tolaijev
3. Izvedba preureditve (obnove) poslovnih prostorov - 19.517 tisoč tolarjev
4. Preureditev stopnišča v poslovni stavbi - sorazmerni delež - 2.000 tisoč tolaijev
5. Povečanje pogodbene cene* po končnem obračunu za 20 % - 3.900 tisoč tolaijev
6. Skupaj odhodki za investicijsko vzdrževanje - 26.526 tisoč tolaijev

* Končna pogodbena cena preureditve (obnove) poslovnih prostorov izpostave AJPES Trbovlje 
bo razvidna iz končnega obračuna, v katerem bodo upoštevane dejansko izvedene količine iz 
gradbene knjige. Zaradi tega in zaradi dodatnih zahtev naročnika se lahko končna pogodbena 
cena poveča za okrog 20 %.

PRILOGA 1 D: NAČRT IZDATKOV ZA RAČUNALNIŠKE STORITVE V LETU 

2004

1. Profesionalne razvojne storitve - 35 milijonov tolarjev:
izdelava sprememb in dopolnitev spletnih aplikacij za vnos in zajem podatkov iz letnih 
poročil (LP) in javnih dražb v okviru registra zastavnih pravic na premičninah,
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- razvojna pomoč pri izvedbi dopolnitev Oracle aplikacij za obdelavo LP in drugih 
statističnih raziskovanj,
sistemska pomoč administraciji Oracle in Microsoft sistemov, 
izdelava spletne aplikacije FI-PO 2005,

2. Vzdrževanje kadrovsko računovodskega informacijskega sistema - 20 milijonov tolaijev:
- vzdrževanje in dopolnjevane programske opreme, 

operativne storitve oz. pomoč po naročilu

3. Vzdrževanje strojne in programske opreme - 38 milijonov tolaijev:
- vzdrževanje strojne opreme UNIX,
- vzdrževanje programske opreme Microsoft,
- vzdrževanje aplikativne programske opreme (RZPP, portal, spletne aplikacije) 

vzdrževanje komunikacijske strojne in programske opreme,
vzdrževanje namizne strojne opreme,

- vzdrževanje sistemske programske opreme Unix, in baze ALLBASE, 
vzdrževanje razvojnih orodij, bazo in uporabniške dostope do baze ORACLE, 
vzdrževanje arhivskega sistema InDoc

- vzdrževanje druge strojne in programske opreme

4. Skupaj - 93 milijonov tolaijev.

PRILOGA 1 E: NAČRT INVESTICIJSKIH ODHODKOV ZA NAKUP OPREME V 

LETU 2004

1. Investicije y strojno opremo - 30 milijonov tolaijev:
zamenjava dela premalo zmogljivih PC računalnikov in tiskalnikov

- zamenjava dela premalo zmogljivih mrežnih strežnikov v Centrali 
zamenjava dela premalo zmogljive razvojne računalniške opreme

2. Investicije v programsko opremo - 22 milijonov tolaijev:
- nabava licenc za požarno pregrado

nabava licenc za Microsoft Office v okviru pogodbe CVI
nabava licenc za protivirusno programsko opremo 
nabava licenc za nova razvojna orodja

3. Investicije v drugo opremo - 3 milijona tolaijev.

4. Skupaj investicije - 55 milijonov tolaijev.

Opomba:

Načrtovana zamenjava strojne opreme obsega le zamenjavo obstoječe amortizirane opreme in ne 
nakupa nove opreme zaradi morebitnih novih potreb. Načrtovana vključitev v krovno pogodbo, ki jo 
ima Center Vlade Republike Slovenije za informatiko z dobaviteljem programske opreme Microsoft, 
bo omogočila AJPES, da pod najugodnejšimi pogoji in s časovno porazdeljenim plačilom licenc v 
naslednjih treh letih kupi nove verzije programske opreme.

PRILOGA 1 F: NAČRT IZDATKOV ZA RAČUNALNIŠKE STORITVE V LETU 2005

1. Profesionalne razvojne storitve - 35 milijonov tolaijev:
izdelava sprememb in dopolnitev spletnih aplikacij za vnos in zajem podatkov iz letnih 
poročil (LP) in javnih dražb v okviru registra zastavnih pravic na premičninah,
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- razvojna pomoč pri izvedbi dopolnitev Oracle aplikacij za obdelavo LP in drugih 
statističnih raziskovanj,

- sistemska pomoč administraciji Oracle in Microsoft sistemov,
- izdelava spletne aplikacije FI-PO 2005.

2. Vzdrževanje kadrovsko računovodskega informacijskega sistema - 20 milijonov tolaijev:
vzdrževanje in dopolnjevane programske opreme,

- operativne storitve oz. pomoč po naročilu

3. Vzdrževanje strojne in programske opreme - 38 milijonov tolaijev:
, - vzdrževanje strojne opreme UNIX,

vzdrževanje programske opreme Microsoft,
- vzdrževanje aplikativne programske opreme (RZPP, portal, spletne aplikacije) 

vzdrževanje komunikacijske strojne in programske opreme,
- vzdrževanje namizne strojne opreme,
- vzdrževanje sistemske programske opreme Unix, in baze ALLBASE,
- vzdrževanje razvojnih orodij, bazo in uporabniške dostope do baze ORACLE,
- vzdrževanje arhivskega sistema InDoc
- vzdrževanje druge strojne in programske opreme

4. Skupaj - 93 milijonov tolaijev.

PRILOGA 1 G: NAČRT INVESTICIJSKIH ODHODKOV ZA NAKUP OPREME V 

LETU 2005

1. Investicije v strojno opremo - 43 milijonov tolaijev:

zamenjava dela premalo zmogljivih PC računalnikov in tiskalnikov
- zamenjava dela premalo zmogljivih mrežnih strežnikov v Centrali
- zamenjava dela premalo zmogljive razvojne računalniške opreme

2. Investicije v programsko opremo - 22 milijonov tolaijev:

nabava licenc za požarno pregrado
nabava licenc za Microsoft Office v okviru pogodbe CVI 
nabava licenc za protivirusno programsko opremo 
nabava licenc za nova razvojna orodja

3. Investicije v drugo opremo - 5 milijona tolaijev.

4. Skupaj investicije - 70 milijonov tolaijev.

Opomba:

Načrtovana zamenjava strojne opreme obsega le zamenjavo obstoječe amortizirane opreme in ne 
nakupa nove opreme zaradi morebitnih novih potreb.
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XXI.

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRG 
VREDNOSTNIH PAPIRJEV

PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2004 IN 2005
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AGENCIJA RS ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV 
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2004 IN 2005

1. PRAVNA PODLAGA IN IZHODIŠČA

Na podlagi prvega odstavka 307. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št 56/99 in 
52/02; v nadaljevanju: ZTVP-1) sprejme finančni načrt Agencije za trg vrednostnih papirjev (v 
nadaljevanju: Agencija) strokovni svet Agencije najpozneje do 31. marca vsakega leta. K finančnemu 
načrtu Agencije da soglasje Vlada Republike Slovenije. Do sprejetja finančnega načrta se financiranje 
Agencije v skladu z drugim odstavkom 307. člena ZTVP-1 izvaja po sklepu o začasnem financiranju, ki 
ga sprejme strokovni svet Agencije.

Ne glede na to, da od ustanovitve Agencije mineva že 10 leto, pa je Agencija še vedno institucija, ki se 
postopoma nenehno razvija v skladu s povečanim obsegom nalog, ki ji jih nalagajo spreminjajoča se in 
nova zakonodaja ter splošni razvoj trga vrednostnih papirjev.

Predlog finančnega načrta Agencije za leti 2004 in 2005 je pripravljen na podlagi načrta dela strokovnih 
služb Agencije za leti 2004 in 2005 (v nadaljevanju: načrt dela), ki ga na podlagi pete točke 299. člena 
ZTVP - 1 prav tako sprejme strokovni svet Agencije.

Načrt dela strokovnih služb Agencije za trg vrednostnih papirjev za led 2004 in 2005 (v nadaljnje 
besedilu: načrta dela) predvideva znaten porast obsega dela Agencije, kar pa se zaradi finančnih okvirov 
poslovanja ne bo v celoti odrazilo v povečevanju števila zaposlenih. Tako namerava Agencija vse 
predvidene nove naloge, kiji bodo šle v skladu s predlaganimi spremembami zakona o trgu vrednostnih 
papirjev (ZTVP-1 A - neuradni predlog oziroma v vladni proceduri), zakona o prevzemih (ZPre - 1 A - 
neuradni predlog oziroma v vladni proceduri) in spremembe Zakona o medijih ter izvajanje že sprejetih 
zakonov, s katerimi so bili Agenciji določene nove naloge in pristojnosti in katerih praktično 
uresničevanje seje že začelo v preteklih letih, izvesti s skupaj 40 zaposlenimi tako v letu 2004 kot tudi v 
letu 2005.

Pri pripravi finančnega načrta so bila v celoti upoštevana načela racionalnosti in gospodarnosti ter 
splošna izhodišča javnega financiranja, kot izhodišče za pripravo pa so služili: Osnutek proračunskega 
memoranduma za leti 2004 in 2005 ter Makrofiskalni okviri za obdobje 2004-2007.

2. RAZPOREDITEV PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI LETA 2004 IN 

KRITJA PRIMANJKLJAJA LETA 2005

V skladu s 305. členom ZTVP - 1 se sredstva za delo Agencije zagotavljajo iz taks in nadomestil ter iz 
drugih prihodkov, ki jih ustvari Agencija s svojim poslovanjem. Iz presežka prihodkov nad odhodki se 
del izloči v rezerve Agencije v višini, določeni s finančnim načrtom Agencije, preostanek pa se usmeri v 
proračun Republike Slovenije.

V skladu s 306. členom ZTVP - 1 se presežek odhodkov nad prihodki (primanjkljaj) krije iz rezerv 
Agencije, če pa sredstva rezerv ne zadostujejo, se presežek odhodkov krije iz proračuna Republike 
Slovenije. Sredstva proračuna Republike Slovenije se v skladu s prej navedenim členom lahko 
zagotovijo samo, če bi bilo sicer resno ogroženo opravljanje nalog Agencije. Do sedaj Agencija za svoje 
delo, razen ob ustanovitvi, ni prejela sredstev iz proračuna Republike Slovenije.

Finančni načrt za leti 2004 in 2005 predvideva za leto 2004 presežek prihodkov nad odhodki v višini 
35.945 tisoč SIT, za leto 2005 pa se predvideva presežek odhodkov nad prihodki (primanjkljaj) v višini 
36.788 tisoč SIT.
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Predvideni presežek odhodkov nad prihodki (primanjkljaj) v letu 2005 se bo v skladu s 306. členom 
ZTVP - 1 kril iz rezerv Agencije. Finančni načrt zato temelji na predpostavki, da se bo predviden 
presežek prihodkov nad odhodki v letih 2003 in 2004 razporedil v rezerve Agencije. Sredstva proračuna 
Republike Slovenije naj se ne bi predvidevala za kritje presežka odhodkov nad prihodki (primanjkljaja) 
leta 2005.

3. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETI 2004 IN 2005

Finančni načrt za leti 2004 in 2005 (v nadaljevanju: finančni načrt) temelji na načrtu dela za leti 2004 in 
2005.

Poleg ZTVP - 1 določajo zakonski okvir dela Agencije še Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97 
in 56/99; v nadaljnjem besedilu ZPre), Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni 
list RS, št. 6/94, 25/97, 32/97 - popr., 10/98, 26/99 in 56/99; v nadaljnjem besedilu ZISDU). Zakon o 
Prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb 
(Uradni list RS, št. 50/99, 106/99 in 58/02; v nadaljnjem besedilu ZPSPID), Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00, 109/01 in 108/02; v nadaljnjem 
besedilu ZPIZ - 1), Zakon o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99), Zakon o 
nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/99). Tik pred koncem leta 2002 je bil 
sprejet novi Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02; v 
nadaljnjem besedilu ZISDU - 1).

Vendar se v tem oziroma prihodnjih letih pričakujejo določene spremembe oziroma sprejem nove 
zakonodaje na tem področju, kar bo bistveno vplivalo na obseg in področja dela Agencije. Predvidene 
so spremembe in dopolnitve ZTVP - 1, ki naj bi predpisovale tudi pripravo novih podzakonskih 
predpisov, ter ZPre. Pripravljajo se tudi spremembe Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01 in 
54/02), po katerih naj bi Agencija zagotavljala določene podatke (oziroma morebiti celo mnenje) pred 
izdajo soglasja za pridobitev deleža (nad 20 %) v premoženju izdajatelja radijskega oziroma 
televizijskega programa ali izdajatelja splošno-informativnega tiskanega dnevnika.

Prav tako se bo izvajanje nekatere že sprejete zakonodaje začelo intenzivnejše uresničevati šele v 
prihodnjih letih, kar zlasti velja za ZISDU - 1, na podlagi katerega se morajo vzajemni skladi uskladiti v 
roku 2 let, investicijske družbe pa v letu in pol.

Zakon o preprečevanju denarja (Uradni list RS, št. 97/01 in 59/02) je določil nove pristojnosti Agencije, 
katerih izvrševanje prav tako vpliva na povečan obseg dela Agencije. Kot organ nadzora mora Agencija 
v okviru svojih pristojnosti preverjati namreč tudi izvajanje določb tega zakona. Agencija tudi sodeluje 
pri sestavi oziroma morebitnem nadgrajevanju sistema indikatorjev za prepoznavanje sumljivih 
transakcij v subjektih, kijih nadzoruje.

Na podlagi novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD - F, Uradni list RS, št. 45/01) Agencija 
opravlja administrativne zadeve za poravnalni odbor izvedencev za preizkus menjalnega razmerja v 
postopkih sodnega preizkusa menjalnega razmerja v primerih pripojitev družb, kar prav tako še dodamo 
vpliva na povečan obseg dela Agencije.

Na podlagi Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, v nadaljnjem besedilu ZP -1) se Agencija kot 
nosilec javnih pooblastil, ki izvaja nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in uredb, s katerimi so 
določeni prekrški, šteje kot prekrškovni organ, kar bo predstavljalo dodatne, povsem nove pristojnosti, 
ki jih bo morala izvrševati Agencija ne glede na sicer povečan obseg dela na obstoječih oziroma drugih 
področjih. Kot prekrškovni organ bo začela delovati z dnem začetka uporabe ZP-1, tj. 1. januarja 
2005, tako da bo morala zagotoviti pogoje za izvrševanje teh pristojnosti, vključno z ustreznimi kadri, 
do konca leta 2004.

Z dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski uniji bodo začele veljati tudi določene 
določbe ZTVP - 1, na podlagi katerih bo Agencija začela izvrševati nekatere nove pristojnosti (npr. na 
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področju opravljanja storitev v zvezi z vrednostnimi papirji izven območja Republike Slovenije, 
opravljanja storitev borznoposredniških družb držav članic, posredovanje podatkov in odločanje o 
zaprosilih nadzornih organov držav članic). Dodamo delo bo zahtevalo tudi izdajanje dovoljenj in 
nadzora ponudbe, prodaje in poslovanja tujih investicijskih skladov na območju Republike Slovenije ter 
nadzora nad poslovanjem podružnic tujih družb za upravljanje. Tudi sicer se bo z odpiranjem finančnih 
trgov, tako z vpeljavo tujih vrednostnih papirjev oziroma opravljanjem storitev z vrednostnimi papirji na 
tujih trgih, povečeval obseg dela Agencije z izpolnjevanjem novih oziroma dodatnih nalog.

Vrsto aktivnosti pa bo zahtevalo tudi pripravljanje temeljev za predvideno ustanovitev in delovanje 
skupnega nadzornega organa za vse segmente finančnega trga (nadzor nad bančništvom, 
zavarovalništvom in trgom vrednostnih papirjev), kije v zadnjem času opazen v državah Evropske unije 
oziroma širše. Ustanovljena je že posebna delovna skupina, ki naj bi pripravila izhodišča za ustanovitev 
takšne nadzorne institucije in v okviru katere bo sodelovala tudi Agencija. Čeprav bo šele po pripravi 
izhodišč možno natančneje opredeliti predvideni začetek delovanja, bo glede na trend razvoja oziroma 
težnjo po ustanovitvi te institucije glavnina dela opravljena v tem oziroma prihodnjem letu, kar bo 
predstavljajo še dodatne obremenitve oziroma povečan obseg dela, ki pa v tem načrtu niso posebej 
prikazane in tudi ne upoštevane.

Glede na trend ustanavljanja skupnega nadzornega organa za vse segmente finančnega trga (nadzor nad 
bančništvom, zavarovalništvom in trgom vrednostnih papirjev), ki je v zadnjem času opazen v državah 
Evropske unije oziroma širše in glede na težnje po ustanovitvi takšnega skupnega nadzornega organa 
tudi v Republiki Sloveniji, se bo Agencija aktivneje vključila tako v pripravo izhodišč za ustanovitev 
takšnega skupnega organa kot tudi pri samem izvajanju tega projekta.

Obseg dela na področju investicijskih skladov se bo v letu 2004 povečal predvsem na račun dokončanja 
postopkov preoblikovanja pooblaščenih investicijskih družb (PID). V prihodnjih letih bo Agencija 
preverjala tudi usklajenost poslovanja družb za upravljanje z novimi predpisi (rok za uskladitev je 1 leto 
po sprejemu ZISDU - 1) in usklajenost poslovanja investicijskih skladov (IS).

S prehodom v redne delniške družbe deloma ali pa v celoti se bo zmanjšal obseg sredstev v aktivi IS, ki 
so pod nadzorom Agencije, in sicer zaradi zmanjšanja števila IS in zmanjšanja vrednosti sredstev v 
posameznih IS, medtem ko se povečanje pričakuje z nastopom tujih IS na območju RS Slovenije.

Preverjanje izpolnjevanja pogojev za preoblikovanje PID bo zahtevalo povečanje obsega dela, ki bo 
pred potekom zakonskega roka za preoblikovanje zelo veliko, Število izdanih dovoljenj in soglasij bo 
odvisno predvsem od načina preoblikovanja PID.

Prav tako se pričakujejo tudi spremembe in dopolnitve Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št 47/97 in 
56/99) in tudi spremembe ZTVP - 1 oziroma morebiti tudi sprejem posebnega zakona v zvezi z 
združitvijo nadzornih organov na področju Republike Slovenije (Agencije za trg vrednostnih papirjev, 
Banke Slovenije, Agencije za zavarovalni nadzor).

Za učinkovito uresničitev nalog oziroma za izvrševanje vseh pristojnosti Agencije bodo nujne nove 
zaposlitve, pri čemer pa bo novo zaposlovanje izvedeno le za tiste nove naloge in povečan obseg dela, 
ki ga ne bo mogoče rešiti z ustreznimi notranjeorganizacijskimi ali drugimi rešitvami.

Tudi v prihodnje bo naložbe v kadre in znanje, z namenom zagotoviti učinkovito, racionalno in 
predvsem visoko profesionalno uresničevanje nalog in funkcij Agencije, ostala Še nadalje ena njenih 
prednostnih usmeritev oziroma nalog.

Agencija si bo še nadalje prizadevala za čim širše elektronsko zajemanje in posredovanje podatkov, ki 
jih na podlagi predpisov zbira in analizira od pooblaščenih udeležencev trga vrednostnih papirjev, in v 
ta namen prilagodila tudi svojo informacijsko tehnologijo. Glede na vse večji obseg podatkov, ki jih 
Agencija zbira in analizira, bo tako še nadalje skrbela za primemo nadgradnjo računalniškega sistema in 
tako modernizirala tako strojno kot programsko opremo.
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Zaradi cele vrste odprtih vprašanj uresničevanja že veljavne oz. novo sprejete zakonodaje, ki ureja 
delovno področje Agencije, in predvsem zaradi dejstva, da so dela in naloge Agencije v veliki meri 
odvisni od aktivnosti posameznih udeležencev na trgu vrednostnih papirjev, ni možno natančneje 
kvantificirati in rokpvno opredeliti niti prihodkov niti odhodkov Agencije, zato gre pri vseh finančnih 
podatkih zgolj za grobe in okvirne ocene.

Pri pripravi sprememb in dopolnitev Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 48/02 in 82/01 ; 
v nadaljevanju: tarifa) bo zato potrebno upoštevati tudi preoblikovanje (pooblaščenih) investicijskih 
družb v redne delniške družbe oziroma javne finančne holdinge ter s tem povezane osnove za določitev 
letnega nadomestila za nadzor, ki predstavlja enega izmed ključnih virov financiranja Agencije. Hkrati 
bo potrebno ponovno preveriti obremenitev posameznih skupin zavezancev za plačilo letnih nadomestil 
stroškov nadzora, upoštevaje pri tem temeljno načelo sorazmernosti višine takse z višino stroškov 
opravljanja nadzora.

Zato so tudi glede višine letnega nadomestila za nadzor in drugih prihodkov po tarifi v letu 2004 in 2005 
možne le grobe ocene.

Prav tako ni možno podati zanesljivih ocen drugih pomembnih virov Agencije za daljšo dobo, zlasti 
letnih nadomestil za opravljanje nadzora nad borznoposredniškimi družbami, saj je povsem veijetno, da 
bo lahko vsaj v manjšem obsegu še upadlo njihovo število. Ker je osnova za določitev letnega 
nadomestila za nadzor borznoposredniških družb njihov skupni promet, tarifa pa hkrati določa najvišji 
obseg nadomestila, ki odpade na posamezno družbo, bi se skupno letno nadomestilo v primeru 
zmanjšanja števila borznoposredniških družb (tudi ob nespremenjenem borznem prometu) lahko 
znižalo.

Glede na to, da so zaenkrat pripravljene le osnovne teze za združitev nadzomiih organov s področja 
finančnega sektorja v Republiki Sloveniji (Banke Slovenije, Agencije za zavarovalni nadzor in Agencije 
za trg vrednostnih papirjev), pri pripravi finančnega načrta niso posebej upoštevani učinki morebitne 
združitve teh institucij.

Zaradi cele vrste odprtih vprašanj uresničevanja prej navedene nove zakonodaje, ki ureja delovno 
področje Agencije, in predvsem zaradi dejstva, da so dela in naloge Agencije v veliki meri odvisni od 
aktivnosti posameznih udeležencev na trgu vrednostnih papirjev, ni možno natančneje kvantificirati in 
rokovno opredeliti niti prihodkov niti odhodkov Agencije, zato gre pri vseh finančnih podatkih zgolj za 
grobe in okvirne ocene.

Pri tem pa gre resno opozoriti, da bo Agencija v letu 2005 predvidoma poslovala s tekočim 
primanjkljajem (t.j. presežkom odhodkov nad prihodki). Nujne kadrovske krepitve potrebne za 
učinkovito izvajanje vseh del in nalog Agencije bodo ob hkratnem upadu letnih nadomestil zato 
zahtevale podrobnejšo preučitev tarife o taksah in nadomestilih Agencije in na tej podlagi pripravo 
morebitnih korenitejših sprememb in dopolnitev, predvsem ob upoštevanju načela racionalnosti in 
sorazmernosti taks in nadomestil s stroški vodenja določenega postopka ter hkratni zagotovitvi stabilnih 
virov sredstev za delo Agencije.

Izhodišča za pripravo finančnega načrta:

Pri oceni prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo previdnosti. Zato je pri morebitnih primerjavah 
indeksov načrtovanih podatkov za leto 2004 in 2005 glede na podatke o oceni realizacije v letu 2003 
potrebna določena previdnost pri interpretaciji tovrstnih indeksov.

Prihodki so ocenjeni na podlagi načrta dela in v povezavi z veljavno tarifo, pri čemer pa so bile vsaj 
deloma upoštevane tudi že konceptualne rešitve novih sprememb in dopolnitev tarife, kijih bo Agencija 
predvidoma pripravila še v letu 2003.
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Glede na to, da so odhodki za leti 2004 in 2005 ocenjeni na podlagi ocene realizacije za leto 2003 je 
potrebno opozoriti, da v letu 2003 niso in predvidoma do konca leta 2003 ne bodo v celoti realizirani vsi 
načrtovani odhodki, zato gre pri ocenah odhodkov za leti 2004 in 2005 zgolj za grobe ocene odhodkov, 
ki jih bo potrebno korigirati za del ne v celoti realiziranih odhodkov leta 2003.

Odhodki so ocenjeni na osnovi:
ocene realizacije posameznih postavk za leto 2003, 
parametrov, ki izhajajo iz načrta dela;
predvidenih investicij;

- povprečno 40 zaposlenih v letu 2004 in 40 zaposlenih v letu 2005;
24 sej strokovnega sveta Agencije v posameznem letu;

Kot izhodišče za pripravo so služili: Osnutek proračunskega memoranduma za leti 2004 in 2005 ter 
Makrofiskalni okviri za obdobje 2004 - 2007.

Tako kot v preteklih letih Agencija tudi v letih 2004 in 2005 ne predvideva financiranja iz proračuna 
Republike Slovenije.

4. PRIHODKI (Priloga 1)

Za leto 2004 se načrtujejo prihodki Agencije v višini 545.092 tisoč SIT, za leto 2005 pa v višini 478.654 
tisoč SIT.

Pri načrtovanih prihodkih imajo največji delež prihodki od poslovanja (95,76 % v letu 2004 in 96,59 % 
v letu 2005), ki jim sledijo finančni prihodki (4,09 % v letu 2004 in 3,35 % v letu 2005), 
prevrednotovalni poslovni prihodki (0,09 % v letu 2004 in 0,06 % v letu 2005) in izredni prihodki (0,06 
% v letu 2004).

4.1. PRIHODKI OD POSLOVANJA

Del prihodkov Agencije je odvisen od števila vloženih zahtev udeležencev na trgu vrednostnih papirjev 
in nimajo narave stalnih prilivov. Zato se pri načrtovanju prihodkov lahko upošteva le trend prilivov iz 
preteklih let oziroma so možne zgolj grobe ocene.

Načrtovani prihodki od poslovanja znašajo 521.986 tisoč SIT v letu 2004 in 462.354 tisoč SIT v letu 
2005.

Na podlagi tarife se načrtuje, da bodo od načrtovanih prihodkov imela največji delež (77,58 % v letu 
2004 in 83,66 % v letu 2005) letna nadomestila za opravljanje nadzora v višini 422.886 tisoč SIT v letu 
2004 in 400.454 tisoč SIT v letu 2005, ostali prihodki po tarifi v letu 2004 v višini 99.100 tisoč SIT in v 
letu 2005 v višini 61.900 tisoč SIT (odločanje o posamičnih'zadevah, pavšalna nadomestila stroškov za 
opravljanje nadzora, izdaja izpisov iz registrov) bodo znašali 18,18 % vseh prihodkov v letu 2004 in 
12,94 % v letu 2005.

4.2. FINANČNI PRIHODKI

Finančni prihodki se načrtujejo v višini 22.306 tisoč SIT v letu 2004 in 16.000 tisoč SIT v letu 2005. 
Obsegajo prihodke od obresti in tečajne razlike.

4.3. IZREDNI PRIHODKI

Izredni prihodki se načrtujejo v višini po 300 tisoč SIT v letu 2004 in 2005. Obsegajo izterjane odpisane 
terjatve.
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4.4. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

Prevrednotovalni poslovni prihodki se načrtujejo le v letu 2004 in sicer v višini 500 tisoč SIT. Obsega 
prihodke iz naslova prodaje službenega osebnega vozila.

5. ODHODKI (Priloga 1)

V letu 2004 se načrtujejo odhodki v višini 509.148 tisoč SIT, v letu 2005 pa 515.442 tisoč SIT.

Podlaga za načrtovanje odhodkov v letu 2004 so povprečni mesečni odhodki leta 2003 v povezavi z 
načrtom dela strokovnih služb Agencije za leto 2004, v letu 2005 pa povprečni mesečni odhodki leta
2004 v povezavi z načrtom dela strokovnih služb Agencije za leto 2005.

Pri načrtovanih odhodkih imajo največji delež (75,52 % vseh odhodkov v letu 2004, 75,43 % v letu 
2005) stroški dela. V letu 2004 jim sledijo stroški blaga, materiala in storitev (20,29 %), amortizacija 
(3,93 %), davek od dobička (0,20 %) in drugi stroški (0,06 %). V letu 2005 sledijo stroškom dela stroški 
blaga, materiala in storitev (20,92 %), amortizacija (3,59 %) in drugi stroški (0,06 %).

5.1. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

Stroški blaga, materiala in storitev se načrtujejo v višini 103.309 tisoč SIT v letu 2004 in 107.845 tisoč 
SIT v letu 2005.

1. Material in energija

Odhodki v okviru postavke material in energija se načrtujejo v letu 2004 v višini 15.859 tisoč SIT, v letu
2005 pa v višini 16.762 tisoč SIT. Obsegajo stroške porabe pisarniškega in drugega materiala (predvsem 
za potrebe informacijske tehnologije), naročnine za dnevno-infonnativne publikacije in strokovne revije 
ter porabljeno energijo (elektrika, ogrevanje, bencin).

2. Storitve

Storitve se načrtujejo v letu 2004 v višini 87.450 tisoč SIT, v letu 2005 pa v višini 91.083 tisoč SIT.

Opravljanje storitev po zunanjih fizičnih oziroma pravnih osebah obsegajo: vzpostavitev in vzdrževanje 
elektronskih povezav Agencije, vzdrževanje sredstev za delo, objave informacij v občilih, najemnine, 
članstvo Agencije v institucijah v doma in tujini, upravljanje stavbe, v kateri ima Agencija svoje 
poslovne prostore, prevozne in komunikacijske storitve, izobraževanje v domovini in tujini, stroški 
službenih poti, storitve odvetnikov, storitve, povezane z izvedbo aktivnosti s področja razvoja trga 
kapitala, storitve študentov prek študentskih servisov, povračila stroškov podiplomskega in 
dodiplomskega študija na podlagi pogodb o izobraževanju, storitve, povezane z zagotavljanjem varstva 
pri delu in druge storitve.

Raziskovalne in svetovalne storitve so predvidene predvsem v zvezi:

s sodelovanjem Agencije s tujimi institucijami in proučevanjem tuje zakonodaje; 
s postopki pri včlanjevanju oziroma članstvu Republike Slovenije v Evropski uniji; 
z dodatnim angažiranjem strokovnjakov, ki jih Agencija nima oziroma nima dovolj; 
z izdelavo računalniških programov za informacijsko podporo procesa poročanja pooblaščenih 
udeležencev Agenciji in računalniške analize transakcij na trgu kapitala, ki predvideva prehod na 
elektronsko poročanje investicijskih skladov, vzajemnih pokojninskih skladov ter 
borznoposredniških družb in bank, ter z nadgradnjo oziroma izdelavo programov za obdelavo in 
analizo teh podatkov;
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z angažiranjem visoko specializiranih strokovnjakov s področja revizorske dejavnosti za potrebe 
nadzora nad poslovanjem vzajemnih skladov, investicijskih sldadov in borznoposredniških družb 
oziroma drugih subjektov nadzora.

Med storitvami so upoštevani tudi stroški reprezentance, ki se načrtuje za leto 2004 v višini 806 tisoč 
SIT in za leto 2005 v višini 840 tisoč SIT za strokovna in poslovna srečanja s tujimi in domačimi 
strokovnjaki, udeleženci na trgu vrednostnih papirjev, predstavniki državnih organov in organizacij, 
predstavniki javnega obveščanja in za seje strokovnega sveta Agencije, ter izdatki, povezani s 
priložnostnimi darili ob srečanjih z mednarodnimi in domačimi delegacijami ter ob posameznih drugih 
dogodkih in jubilejih, delovnih sestankih, sprejemih in podobno.

Del storitev predstavljajo tudi odhodki za izvedbo zahtevnejših projektov po pogodbah o delu in z 
avtorskimi pogodbami, odhodke za sejnine strokovnega sveta Agencije, honorarje za prevode ter 
lektoriranje podzakonskih aktov ter poročil Agencije.

5.2. STROŠKI DELA

Stroški dela se načrtujejo v višini 384.533 tisoč SIT v letu 2004 in 388.779 tisoč SIT v letu 2005.

1. Plače in nadomestila plač

Načrtovana postavka odhodkov plače in nadomestila plač v letu 2004 v znesku 289.590 tisoč SIT in v 
letu 2005 v znesku 291.696 tisoč SIT zajema odhodke za bruto plače in nadomestila plač za zaposlene. 
Ti odhodki so načrtovani v višini, ki upošteva dodáme zaposlitve.

2. Prispevki za socialno varnost

Ta postavka se načrtuje za leto 2004 v višini 46.624 tisoč SIT in za leto 2005 v višini 46.963 tisoč SIT 
ter je odvisna od postavke plače in nadomestila plač.

3. Drugi stroški dela

Ta načrtovana postavka za leto 2004 v višini 48.319 tisoč SIT in za leto 2005 v višini 50.120 tisoč SIT 
zajema odhodke premij prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, prevoza zaposlenih na in 
z dela, regresa za letni dopust zaposlenih, drugih dajatev od plač in drugih prejemkov zaposlenih.

5.3. AMORTIZACIJA

Amortizacija (letni odpis nepremičnin in opreme) je ze leto 2004 načrtovana v znesku 20.000 tisoč SIT 
in za leto 2005 v znesku 18.500 tisoč SIT.

Agencija uporablja leme amortizacijske stopnje v razponu od 3 % (za zgradbe) do 50 % (za opremo) v 
skladu z Navodilom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 54/02). Amortiziranje je ločeno po posameznih osnovnih sredstvih 
in enakomerno skozi življenjsko dobo posamičnega sredstva.

5.4. DAVEK OD DOBIČKA

Ta postavka je načrtovana le za leto 2004 in sicer v višini 1.000 tisoč SIT.

5.5. DRUGI STROŠKI

Ta postavka, v načrtovanem znesku 301 tisoč SIT za leto 2004 in 313 tisoč SIT za leto 2005, obsega 
prispevek za uporabo stavbnega zemljišča.
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5.6. FINANČNI ODHODKI

Ta postavka, v načrtovanem znesku po 5 tisoč SIT za leti 2004 in 2005, obsega tečajne razlike.

6. NABAVA NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN 

OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

Glede na načrtovano kadrovsko krepitev in glede na vse večji obseg podatkov, kijih Agencija zbira in 
analizira, bo Agencija še naprej vlagala sredstva v ustrezno povečanje in modernizacijo računalniške 
opreme, tako strojne kakor tudi programske. V letu 2004 se predvidoma načrtuje tudi zamenjava starega 
službenega vozila za novo vozilo, ki se potrebuje zlasti za izvajanje nadzora na lokacijah izven 
Ljubljane.

Agencija načrtuje nakup sredstev v letu 2004 v višini 11.750 tisoč SIT in v letu 2005 v višini 6.150 tisoč 
SIT.

2004 2005

1. informacijska oprana 7.050 5.950
a) software 2.500 0
b) hardware 4.550 5.950

2. premičnine 4.700 200
a) osebni avtomobil 3.000 0
b) pohištvo 1.500 0
c) drugo 200 200

7. PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ PRIHODKOV NAD ODHODKI (Priloga 1)

Agencija načrtuje za leto 2004 prihodke v višini 545.092 tisoč SIT in odhodke v višini 509.148 tisoč 
SIT ter za leto 2005 prihodke v višini 478.654 tisoč SIT in odhodke v višini 515.442 tisoč SIT. Glede na 
poslovno - izidne tokove znaša načrtovani presežek prihodkov nad odhodki 35.945 tisoč SIT v letu 
2004 in načrtovani presežek odhodkov nad prihodki (primanjkljaj) 36.788 tisoč SIT v letu 2005.

Ne glede na to, da bo dejanski presežek prihodkov nad odhodki ugotovljen šele z letnim obračunom 
Agencije za leto 2004 oziroma 2005, h katerem bo moral podati mnenje še pooblaščeni revizor in da bo 
v veliki meri odvisen od realizacije posameznih predpostavk na katerem temelji ta finančni načrt, se 
predvideva, da bo oblikovanje določenih rezerv nujno tudi v letu 2004. Zaradi navedenega se načrtuje, 
da se bo presežek prihodkov nad odhodki leta 2004 v celoti razporedil v rezerve Agencije.

8. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI - PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Agencija po načelu denarnega toka (prilivov in odlivov) načrtuje prilive v letu 2004 v višini 545.086 
tisoč SIT, v letu 2005 pa v višini 478.654 tisoč SIT. Odlive načrtuje v letu 2004 v višini 500.893 tisoč 
SIT, v letu 2005 pa v višini 503.087 tisoč SIT. Za leto 2004 se načrtuje presežek prilivov nad odlivi v 
višini 44.193 tisoč SIT, za leto 2005 pa presežek odlivov nad prilivi v višini 24.433 tisoč SIT.

S tekočimi finančnimi presežki bo Agencija upravljala racionalno in sicer v okviru svoje naložbene 
politike (Priloga 2).
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Priloga 1: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

NAZIV
REALIZACIJA

1 - Vlil / 03
Oceno reali*. 
2003 (9/03)

Popravek N 
2004 (9/03)

Predlog N
2005 (9/03)

v 1000 SIT v 1000 SIT v 1000 SIT v 1000 SIT
A) PRtHOOKI 00 POSLOVANJA 347.075 547.268 521.986 462.354

1. Prihodki po Tarifi o taksah In nadomestilih 347.075 547.268 521.986 462.354
a) Odločanje o posamičnih zadevah 35.472 79.322 87.900 55.200

- Takse za javno ponudbo vrednostnih papirjev 12.634 26.884 24.750 24.650
- prva javna prodaia vrednostnih papirjev 10.434 16.484 19.750 19.650
- prva javna prodaja vrednostnih papirjev brez javne ponudbe 200 400 1.000 1.000
- dolžnost poročanja javnih družb 2.000 10.000 4.000 4.000

«Takso za ponudbo za odkup po Zakonu o prevzemih 10.238 13.288 10.250 10.250
• Takso za izdajo in odvzem dovoljenj za opravljanje dejavnosti 7.750 20.950 37.700 12.700

- borznoposredniške družbe 0 100 2.700 3.200
- banke 600 700 100 300
- borze 300 400 400 200
- klirinškodepotne družbe 0 0 1.100 600
- družbe za upravljanje, pooblaščene investicij, družbe, vzajemni skladi 6.850 19.650 31.400 6.800
- vzajemni pokojninski skladi 0 100 2.000 1.600
- druge osebo 0 0 0 0

• Takse za izdajo in odvzem dovolj, za pridobitev kvalificiranega deleža 400 400 800 1.200
-Takse za izdajo in odvzem dovoljenja rizični osebi 2.450 15.800 13.800 5.800

- za borznega posrednika 450 10.200 8.200 3.200
• za člana uprave 2.000 5.600 ršoci 2.600

- Takse za izdajo soglasjs tuji osebi za pridobitev lastniškega deleže 0 0 0 0
- Takso za odločanje o ugovoru zoper odločbe m odredbe 500 500 400 400
- Takse za druge posamično zadevo 1.500 1.500 200 200

b) Izdaja izpisov iz registrov, kijih vodi Agencija 2 2 0 0
c) Letna nadomestita stroškov za opravljanje nadzora 302.901 454.894 422.886 400.454

- borznoposredniške družbe in banke 120.460 180 260 160.260 180.260
- javne družbe 0 0 F 15.000
- borzo 14.000 21.000 21.000 21.000
-klirinškodepotne družbe 14.000 21.000 21.000 21.000
- investicijske družbe, vzajemni skladi in vzajemni pokojninski skladi 154.441 232.634 200.626 163.194

d) Pavšalna nadomestila stroškov za opravljanje nadzora 8.700 13.050 11.200 6.700
2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 0 0
3. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 0 0
4. Prihodki od prodaje materiala in blaga 0 0 0 0

B) FINANČNI PRIHODKI 22.067 34.602 22.306 16.000
C) IZREDNI PRIHODKI 1.421 6.796 300 300
či prevrednotovaln'i poslovni prihooki 0 0 500 0

1. Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 0 500 0
2. Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki 0 0 0 0

oj CELOTNI PRIHODKI ’— 370.563 568.666 545.092 478.654

E) STROŠKI BLAGA. MATERIALA IN STORITEV 66.236 92.468 103.309 107.845’
1. Nabavna vrednost prodanega materiala In blaga 0 0 0 0
2. Stroški materiala In energije 8.238 12.369 15.859 16.762

a) Stroški energije 1 .507 2.261 2.359 2.458
b) Stroški pisarniškega materiala 2.461 3.691 4.664 4.860
c) Stroški časopisov in strokovne literature 2.187 3.290 3.386 3.528
d) Drugi stroški materiala 2.083 3.126 5.450 5.916

3. Stroški storitev 57.998 80.099 87.450 91 083
a) Strgški upravljanja in vzdrževanja obiektov 1.167 1.751 1.826 1 903
b) Stroški najem mn 579 779 188 196
c) Stroški vzdrževanja oprema 5.935 11.592 13.986 18.727
d) Stroški prevoznih storitev 4.313 6.470 7.746 8.071
e) Stroški izobraževanja zaposlenih 3.813 3.614 4.972 4.681
f) Stroški v zvezi z delom 4.225 5.499 6.949 7.263
q) Stroški dela prek študentskih servisov 6.828 10.242 6.828 7.115
h) Stroški intelektualnih in osebnih storitev 14.590 15.242 15.550 14.281
j) Stroški plačilnega m bančnega prometa 109 164 171 179
k) Stroški spremljanja in obveščanja javnosti 2.652 2.852 0 0
1) Reprezentanca 515 773 806 840
m) Stroški dela po pogodbah o delu in avtorskih poaodbah 5 762 8 060 11.775 11.836

- sejnine strokovnega sveta 3.134 4.702 9.720 9 720
- ostala izplačila po pogodbah o delu m avtorskih pogodbah 2.254 2.797 1.119 1.166
- dajatve po pogodbah o delu m avtorskih pogodbah 374 562 936 950

n) Stroški drugih storitev 7.710 13.261 16.653 15.992
F) stroški dela ----- ------ 220.509 337.410 384.533 388.779

1 Plače, nadomestila plač in pokojninska premi(a 165.293 250 875 289.590 291.696
2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev 28.511 40.313 46.824 46 963
3. Drugi stroški dela 28 706 46 422 48.319 50.120

a) Regres za letni dopust 4 813 4.813 5.552 5.788
b) Stroški prevoza na delo in z dela ter stroški orehrene med delom 6 499 9.732 10.487 12.051
c) Jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči 0 1.067 0 0
č) Premija prostovoljnega pokojninskega zavarovanja 01 O1 2.928 2.928
d) Druge daialve od plač In drugih prejemkov zaposlenih (davek na izpl.plate) 17.394 26.444 29.353 29.353

G) AMORTIZACIJA ------ 13.760 27.055 20.000 18.500
H) REZERVACIJE ~ ' 0 0 0 0
1) DAVEK OD DOBIČKA " -- ----------------- 1.984 2.500 1 000 0
JI OSTALI DRUGI STROŠKI " ---------------- ---------- 192 288 301 313
K) FINANČNI ODHODKI ’ ------ --------- 2 3 5 5
L) IZREDNI ODHODKI 0 0 0 0
m)>revrednotqvalnì poslovni odhodki ’ ----- — 0 2.000 0 0

1 Odhodki od prodaje osnovnih sredstev 0 0 0 0
2 Ostali pre vrednota velni poslovnih odhodki 0 2.000 0 0

N) Celotni oohooki ——'— ------------------- $02.663 461.724 509.148 515.442

0) PRESEŽEK PRIHOOKOV ---- ------------------------------ ------ -- 67.900 1Ì6.9-Ì2 35.945 • 36.788
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Priloga 2:
NALOŽBENA POLITIKA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Načela oblikovanja naložbene politike:

Temeljni cilj upravljanja s finančnimi sredstvi je zagotoviti nemoteno poslovanje Agencije z 
investiranjem prostih sredstev v finančne naložbe, ki so vame.

Pri investiranju finančnih sredstev Agencija upošteva načela varnosti, likvidnosti ter temu podrejene 
donosnosti sredstev.

Varnost: Temeljno načelo, ki se upošteva pri oblikovanju sestave naložb Agencije, je načelo varnosti, 
medtem ko sta likvidnost in donosnost naložb temu načelu podrejena. Ne glede na to, da je načelo 
likvidnosti podrejeno načelu varnosti, pa morajo sredstva Agencije v vsakem trenutku zadoščati za 
pokrivanje zapadlih obveznosti.

Varnost naložb se zagotavlja z omejevanjem naložb glede na izdajatelja (kreditno tveganje) ter glede na 
valutno izpostavljenost.

V povezavi s kreditnim tveganjem so dopustne naložbe v:
Vrednostne papirje in sorodne inštrumente, katerih izdajatelj je Republika Slovenija
Vrednostne papirje in sorodne inštrumente, katerih izdajatelj je Banka Slovenija
Dolžniške vrednostne papirje in sorodne inštrumente ter vezane depozite pri poslovnih bankah s 
sedežem v Republiki Sloveniji.

V povezavi z valutnim tveganjem so dopustne naložbe, ki zagotavljajo ohranjanje realnega dela naložbe 
z:

Ustreznim nominalnim donosom v SIT;
Revalorizacijski faktorjem v višini TOM (temeljne obrestne mere), ali druge ustrezne enote, ki 
služi kot hranilec vrednosti;
Valutno klavzulo EVRO.

Likvidnost: Upoštevanje načela likvidnosti pomeni, da se ročnost naložb usklajuje z zapadlostjo 
obveznosti, ki so zneskovno pomembne (npr. izplačilo plač, plačilo davkov in prispevkov, 
najemnina,...).

Donosnost: Donosnost je varnosti in likvidnosti podrejena. Ob primarnem kriteriju zagotavljati varnost 
in likvidnost se zahtevano donosnost naložb dosega s prilagajanjem sestave naložb glede na tržne 
razmere.

OBLIKOVANJE PORTFELJA NALOŽB AGENCIJE

Naložbe Agencije sestavljajo dolgoročne in kratkoročne naložbe. Dolgoročne naložbe so tiste, katerih 
rok zapadlosti je daljši od enega leta. Kratkoročne naložbe so tiste, katerih rok zapadlosti je krajši od 
enega leta.

Dolgoročne naložbe, v katere lahko Agencija investira prosta sredstva, so:
dolgoročni dolžniški vrednostni papirji in sorodni inštrumenti, katerih izdajatelj je Republika 
Slovenija;
dolgoročni dolžniški vrednostni papirji in sorodni inštrumente, katerih izdajatelj je Banka 
Slovenija;
dolgoročni dolžniški vrednostni papirji in sorodni inštrumenti ter vezani depoziti nad enim letom 
pri poslovnih bankah s sedežem v Republiki Sloveniji.
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Dolgoročni del portfelja naložb se oblikuje glede na predvidene likvidnostne potrebe Agencije. Zato se 
praviloma dolgoročno plasira le toliko sredstev za katere se predvideva, da bodo lahko v obliki 
dolgoročnih naložb do zapadlosti. Zlasti pri naložbah v vrednostne papige je potrebno upoštevati, da 
transakcijski stroški lahko pomembneje zmanjšajo donosnost naložbe.

Dodatno se lahko sredstva investira dolgoročno, če iz razmer na trgu sledi, da bi bil kljub prodaji 
dolgoročne naložbe pred njeno dospelostjo, njen donos višji od donosa kratkoročne naložbe. Gre za 
primer, ko so dolgoročne obrestne mere višje od kratkoročnih obrestnih mer, s tem da se pričakuje 
nadaljnje zniževanje kratkoročnih obrestnih mer.

Kratkoročne naložbe, v katere lahko Agencija investira prosta sredstva, so:

kratkoročni dolžniški vrednostni papigi in sorodni inštrumenti, katerih izdajatelj je Republika 
Slovenija;
kratkoročni dolžniški vrednostni papigi in sorodni inštrumenti, katerih izdajatelj je Banka 
Slovenija;
kratkoročni dolžniški vrednostni papigi in sorodni inštrumenti ter vezani depoziti pri poslovnih 
bankah s sedežem v Republiki Sloveniji.

Pri investiranju sredstev v kratkoročne naložbe je na prvem mestu skrb za nemoteno poslovanje 
Agencije. Zato mora v vsakem trenutku biti na razpolago dovolj sredstev za poravnavo vseh zapadlih 
obveznosti, kar se dosega s planiranjem dospetja kratkoročnih naložb s predvidenimi bodočimi 
obveznostmi (zlasti zneskovno večjimi ter vnaprej predvidljivimi obveznostmi, kot npr. izplačilo plač, 
plačilo davkov in prispevkov,...).

Sekundami in pri izvrševanju naložbene politike podrejeni cilj, je doseganje čim večje donosnosti 
celotnega portfelja naložb. Ta cilj se dosega z investiranjem finančnih sredstev v naložbe, ki so donosne 
na kratki rok. Za uresničitev tega cilja se zlasti da poudarek ustrezni izbiri klavzule, ki služi ohranitvi 
realne vrednosti naložbe (TOM ali EVRO klavzula), saj ta del obresti praviloma predstavlja glavnino 
celotnih obresti.
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NAČRT DELA STROKOVNIH SLUŽB AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH 

PAPIRJEV ZA LETI 2004 IN 2005

L UVOD

1.1.

Strokovni svet sprejme načrt dela strokovnih služb Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju 
Agencija) na podlagi 5. točke 299. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št 56/99 in 
52/02; v nadaljevanju ZTVP - 1). Predmetni načrt dela predstavlja tudi program dela po Zakonu o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02; v nadaljevanju ZJP) in Zakonu o 
javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02; v nadaljevanju ZJA).

Izhodišče načrta dela strokovnih služb Agencije za leto 2004 in 2005 temelji na izvršitvi vseh del, nalog 
in opravil Agencije, tako da bo z njenim celotnim delovanjem v čim večji meri uresničena temeljna 
opredelitev njenega dela, ki je v opravljanju nadzora in izvrševanju drugih nalog in pristojnosti, 
določenih z zakoni in na njihovi podlagi izdanimi predpisi. Temeljno načelo njenega dela pa je 
zagotoviti spoštovanje teh predpisov in ustvariti pogoje za učinkovito delovanje trgov vrednostnih 
papirjev in zaupanje vlagateljev v te trge.

Poleg ZTVP - 1 določajo zakonski okvir dela Agencije še Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97 
in 56/99; v nadaljnjem besedilu ZPre), Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni 
list RS, št. 6/94, 25/97, 32/97 - popr., 10/98, 26/99 in 56/99; v nadaljnjem besedilu ZISDU). Zakon o 
Prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb 
(Uradni list RS, št. 50/99, 106/99 in 58/02; v nadaljnjem besedilu ZPSPED), Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00, 109/01 in 108/02; v nadaljnjem 
besedilu ZPIZ - 1), Zakon o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljnjem besedilu 
ZDP), Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljnjem besedilu 
ZNVP). Tik pred koncem leta 2002 je bil sprejet novi Zakon o investicijskih skladih in družbah za 
upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02; v nadaljnjem besedilu ZISDU - 1), kije začel veljati 2. 1. 2003.

Vendar se v tem oziroma prihodnjih letih pričakujejo določene spremembe oziroma sprejem nove 
zakonodaje na tem področju, kar bo bistveno vplivalo na obseg in področja dela Agencije. Predvidene 
so spremembe in dopolnitve ZTVP - 1, ki naj bi predpisovale tudi pripravo novih podzakonskih 
predpisov Agencije, ter ZPre. Pripravljajo se tudi spremembe Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 
35/01 in 54/02), po katerih naj bi Agencija zagotavljala določene podatke (oziroma morebiti celo 
mnenje) pred izdajo soglasja za pridobitev deleža (nad 20 %) v premoženju izdajatelja radijskega 
oziroma televizijskega programa ali izdajatelja splošno-informativnega tiskanega dnevnika.

Prav tako se bo izvajanje nekatere že sprejete zakonodaje začelo intenzivnejše uresničevati šele v 
prihodnjih letih, kar zlasti velja za ZISDU - 1, na podlagi katerega se morajo v določenem prehodnem 
obdobju vzajemni skladi oziroma investicijske družbe uskladiti z novo zakonodajo.

Zakon o preprečevanju denatja (Uradni list RS, št. 97/01 in 59/02) je določil nove pristojnosti Agencije, 
katerih izvrševanje prav tako vpliva na povečan obseg dela Agencije. Kot organ nadzora mora Agencija 
v okviru svojih pristojnosti prevedati namreč tudi izvajanje določb tega zakona. Agencija tudi sodeluje 
pri sestavi oziroma morebitnem nadgrajevanju sistema indikatorjev za prepoznavanje sumljivih 
transakcij v subjektih, kijih nadzoruje.

Na podlagi novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD - F, Uradni list RS, št. 45/01) Agencija 
opravlja administrativne zadeve za poravnalni odbor izvedencev za preizkus menjalnega razmeija v 
postopkih sodnega preizkusa menjalnega razmerja v primerih pripojitev družb, kar prav tako še dodatno 
vpliva na povečan obseg dela Agencije.
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Na podlagi Zakona o prekrških (Uradni list RS, št 7/03, v nadaljnjem besedilu ZP -1) se Agencija kot 
nosilec javnih pooblastil, ki izvaja nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in uredb, s katerimi so 
določeni prekrški, šteje kot prekrškovni organ, kar bo predstavljalo dodatne, povsem nove pristojnosti, 
ki jih bo morala izvrševati Agencija ne glede na sicer povečan obseg dela na obstoječih oziroma drugih 
področjih. Kot prekrškovni organ bo začela delovati z dnem začetka uporabe ZP-1, tj. 1. januarja 
2005, tako da bo morala zagotoviti pogoje za izvrševanje teh pristojnosti, vključno z ustreznimi kadri, 
do konca leta 2004.

Z dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski uniji bodo začele veljati tudi določene 
določbe ZTVP - 1, na podlagi katerih bo Agencija začela izvrševati nekatere nove pristojnosti (npr. na 
področju opravljanja storitev v zvezi z vrednostnimi papirji izven območja Republike Slovenije, 
opravljanja storitev borznoposredniških družb držav članic, posredovanje podatkov in odločanje o 
zaprosilih nadzornih organov držav članic). Dodatno delo bo zahtevalo tudi izdajanje dovoljenj in 
nadzora ponudbe, prodaje in poslovanja tujih investicijskih skladov na območju Republike Slovenije ter 
nadzora nad poslovanjem podružnic tujih družb za upravljanje. Tudi sicer se bo z odpiranjem finančnih 
trgov, tako z vpeljavo tujih vrednostnih papirjev oziroma opravljanjem storitev z vrednostnimi papirji na 
tujih trgih, povečeval obseg dela Agencije z izpolnjevanjem novih oziroma dodatnih nalog. Agencija 
načrtuje tudi sicer povečati svoje aktivnosti na mednarodnem področju, ki v prejšnjem oziroma tem letu 
niso bile intenzivnejše zaradi zagotovitve izpolnitve nekaterih nujnih bistvenih nalog Agencije.

Vrsto aktivnosti pa bo zahtevala najprej tudi priprava temeljnih izhodišč za predvideno ustanovitev in 
delovanje skupnega nadzornega organa za vse segmente finančnega trga (nadzor nad bančništvom, 
zavarovalništvom in trgom vrednostnih papirjev), ki je v zadnjem Času opazen v državah Evropske unije 
oziroma širše. Ustanovljena je že posebna delovna skupina, ki naj bi pripravila izhodišča za ustanovitev 
takšne nadzorne institucije in v okviru katere bo sodelovala tudi Agencija. Čeprav bo šele po pripravi 

izhodišč možno natančneje opredeliti predvideni začetek delovanja, bo glede na trend razvoja oziroma 
težnjo po ustanovitvi te institucije glavnina dela opravljena v tem oziroma prihodnjem letu, kar bo 
predstavljajo še dodatne obremenitve oziroma povečan obseg dela, ki pa v tem načrtu niso še posebej 
izpostavljene in tudi ne podrobneje upoštevane.

12.

Načrt dela Agencije je vsebinsko razdeljen po posameznih področjih njenega delovanja, pri čemer 
učinkovito izvrševanje nalog Agencije nujno zahteva sodelovanje med posamezni sektorji Agencije, 
tako da posamezne načrtovane naloge v okviru posameznega delovnega področja vključujejo delo več 
sektorjev.

Zaradi cele vrste odprtih vprašanj uresničevanja prej navedene zakonodaje, ki ureja delovno področje 
Agencije, in predvsem zaradi dejstva, da so dela in naloge Agencije v veliki meri odvisne od aktivnosti 
posameznih udeležencev na trgu vrednostnih papirjev, ni možno natančneje kvantificirati in rokovno 
opredeliti vseh njenih del in nalog. Zato so ocene pripada zadev po posameznih delovnih področjih 
Agencije zgolj grobe in okvirne.

Iz enakih razlogov je težko opredeliti tudi posamezne konkretne kazalce, na podlagi katerih bi se 
ugotavljala realizacija načrtovanih nalog in ciljev. Kot eno izmed meril bi se lahko upoštevalo število 
izdanih dovoljenj oziroma soglasij, ki pa je v celoti odvisno od vloženih zahtev posameznih 
udeležencev na trgu vrednostnih papirjev. Pri tem je treba opozoriti, da samo število izdanih dovoljenj 
oziroma soglasij ne more predstavljati edinega pokazatelja obsega dela, saj je treba upoštevati tudi 
številno dokumentacijo, ki je lahko po obsegu kot tudi po zahtevnosti različna pri posameznih vrstah 
zahtev oziroma tudi pri posamezni zahtevi. Prav tako je nemogoče vnaprej točno predvideti število in 
obseg dela na področju izvajanja postopkov nadzora, saj so tudi ti v določeni meri odvisni od pravilnega 
poslovanja pooblaščenih udeležencev na trgu. Enega od kazalcev bi sicer lahko predstavljalo število 
opravljenih nadzorov, vendar le ob hkratni povezavi z obsegom nadzora oziroma pregledom številne 
dokumentacije in opravljenih analiz, ki se praviloma razlikuje od nadzora do nadzora, tako daje lahko 
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kljub manjšemu številu opravljenih nadzorov v posameznem letu obseg dela v zvezi s temi postopki 
bistveno večji.

Načrt dela Agencije se vsebinsko tako praviloma nanaša na leti 2004 in 2005, s tem da so številčni 
podatki (npr. pri izdajali dovoljenj, številu začetih postopkov nadzorov ipd.) navedeni na letnem nivoju, 
razen v primerih, kjer je izrecno navedeno, da se nanašajo samo na leto 2004 ali 2005.

V predmetnem načrtu dela so vsebovani tudi drugi podatki in pojasnila, kijih predpisuje na podlagi ZJF 
izdano Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (Uradni list RS, št 91/00 in 122/00) in ZJA.

2. PODROČJE PRIMARNEGA TRGA IN PREVZEMOV

2.1. PRIMARNI TRG

2.1.1. Dovoljenja za prvo javno prodajo in organizirano trgovanje

Izdajatelji, ki želijo pridobiti finančna sredstva z izdajo in prodajo vrednostnih papirjev na primarnem 
trgu vrednostnih papirjev, morajo pridobiti dovoljenje Agencije. V postopku odločanja o posamični 
zahtevi Agencija predvsem ugotavlja ali so prospekt in druga dokumentacija, ki so jo izdajatelji dolžni 
priložiti vlogi, zadostna informacija investitorjem, ki se bodo odločali za nakup določenega 
vrednostnega papirja.

V primeru, da so ob izdaji vrednostne papirje kupili (dobili) vnaprej znani investitorji in javna ponudba 
ni bila opravljena, mora izdajatelj za nadaljnjo javno prodajo vrednostnih papirjev pridobiti dovoljenje 
Agencije. Tudi v postopku odločanja o zahtevi za izdajo dovoljenja za organizirano trgovanje Agencija 
ugotavlja pravilnost in celovitost informacije o izdajatelju in vrednostnem papirju, s katerim se bo, po 
pridobitvi omenjenega dovoljenja, začelo trgovati na organiziranem trgu .

Agencija tudi v prihodnjih dveh letih pričakuje nadaljevanje trenda iz preteklih dveh let, kar pomeni 
vsako leto do približno 15 vloženih zahtev za izdajo dovoljenja za prvo javno prodajo oziroma za 
organizirano trgovanje (skupno predvideno letno število izdanih dovoljenj približno 13). Pri tem 
pričakuje, da bodo kot v preteklih dveh letih prevladovale zahteve za izdajo dovoljenja za organizirano 
trgovanje z vrednostnimi papirji, predhodno izdanimi v skladu z eno izmed točk iz 1. odstavka 18. člena 
ZTVP-1.

2.1.2. Poročanje javnih družb

Javne družbe (približno 150) so dolžne Agenciji predložiti naslednja poročila:
1. povzetek revidiranega letnega poročila,
2. revidirano letno poročilo,
3. povzetek polletnega poročila,
4. polletno poročilo,
5. poročila o pomembnih poslovnih dogodkih (sklic skupščine delničarjev, skupščina delničarjev, 

sklepi nadzornega sveta, izdelava ih posredovanje podatkov iz letnega poročila oziroma 
računovodskih izkazov, posli z lastnimi delnicami, bistvene spremembe v strukturi virov sredstev 
javne družbe, izdaja novih serijskih vrednostnih papirjev, nastop razlogov za ukrepanje in sprejem 
posameznih ukrepov v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje podjetij, odpoklic izdanih 
vrednostnih papirjev, nezmožnost izpolnitve obveznosti iz izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, 
bistvene spremembe v strukturi sredstev javne družbe, pomembne investicije in dezinvesticije, 
pomembne sklenjene pogodbe, pomembne spremembe v lastniški sestavi, spremembe v upravi 
oziroma poslovodstvu, spremembe v nadzornem svetu, pomembni sodni in upravni postopki, 
izdelane ocene svojega preteklega in prihodnjega poslovanja, kadar so te ocene podlaga za 
posredovanje informacij tretjim osebam pred objavo natančnih podatkov o poslovanju in drugi 
dogodki, povezani s poslovanjem javnih družb, ki bi lahko pomembneje vplivali na ceno 
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vrednostnih papiijev oziroma na sposobnost družbe, da izpolni obveznosti, ki izhajajo iz 
vrednostnih papiijev,

6. poročila o poslih oseb, ki so j im neposredno dostopne notranje informacije.

Zagotovitev elektronskega medija za objavo sporočil javnih družb pri Ljubljanski borzi vrednostnih 
papiijev, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju Ljubljanska borza) je olajšalo javnim družbam objavo poročil 
oziroma obvestil, kar se kaže v večjem številu obvestil, ki jih Agencija že spremlja in jih bo tudi v 
bodoče spremljala.

Agencija bo v okviru poročanja javnih družb odločala tudi o zahtevah za oprostitev dolžnosti 
obveščanja javnih družb. Gre za zahteve iz tretjega odstavka 66. člena ZTVP - 1, na podlagi katerih so 
javne družbe, v primeru da je zahtevi ugodeno, oproščene dolžnosti poročanja o pomembnem 
poslovnem dogodku, ki se tiče javne družbe ali vrednostnega papiija in ki bi lahko pomembneje vplival 
na ceno vrednostnega papiija.

2.1 J. Vodenje registrov in dostop do podatkov iz registra

Agencija v skladu z ZTVP - 1 vodi register izdanih dovoljenj za prvo javno prodajo oziroma 
organizirano trgovanje in tudi register prospektov za javno ponudbo oziroma organizirano trgovanje ter 
register revidiranih letnih poročil in njihovih povzetkov, polletnih poročil in njihovih povzetkov in 
poročil o poslovnih dogodkih. Agencija na podlagi pisne zahteve vsakomur izda izpis iz navedenega 
registra.

Register izdanih dovoljenj za prvo javno prodajo in organizirano trgovanje je od konca leta 2000 
dostopen tudi prek spletne strani Agencije, zato bo Agencija še nadalje skrbela za ažurnost objavljenih 
podatkov.

2.1.4. Zaprte izdaje vrednostnih papirjev

Pri izdajah novih vrednostnih papiijev brez javne ponudbe Agencija predvideva približno enak obseg 
dela kot lansko leto, kar pomeni spremljanje in kontrolo letno od 50 do 60 prispelih obvestil.

V okviru prvih prodaj vrednostnih papiijev brez javne ponudbe bo Agencija odločala tudi o izdaji 
soglasij, da se prva prodaja vrednostnih papiijev opravi brez javne ponudbe in sicer v primerih, ko bo 
izdajatelj dokazal, da je izdaja namenjena vnaprej znanim in dobro poučenim investitoijem, prvo 
prodajo vrednostnih papiijev pa ni mogoče uvrstiti med izjeme, v primeru katerih 18. člen ZTVP - 1 
izdajateljem avtomatično dovoljuje izvedbo prve prodaje brez javne ponudbe. Agencija za leti 2004 in 
2005 predvideva izdajo približno do 5 soglasij za prvo prodajo vrednostnih papiijev brez javne ponudbe 
v posameznem letu.

22. PREVZEMI

2.2.1. Ponudbe za odkup

Ponudnik, ki želi pridobiti kontrolni delež vrednostnih papiijev, za katere se uporablja ZPre, mora pred 
tem pridobiti dovóljenje Agencije. V postopku prevzema ponudnik pripravi prospekt za odkup, 
kateremu priloži listine, predpisane s Sklepom o listinah, ki se priložijo vlogi za izdajo dovoljenje za 
ponudbo za odkup in o podrobnejši vsebini prospekta za odkup (Uradni list RS, št. 56/97 in 19/00). Za 
postopek izdaje dovoljenja se uporabljajo postopkovna določila ZTVP - 1.

Agencija izda dovoljenje za ponudbo za odkup, če ugotovi: 
daje prospekt za odkup sestavljen v skladu z ZPre, 
da je ponudba dana oziroma določena v skladu z ZPre,

13. oktober2003 3853 poročevalec, št. 83/X



- daje ponudnik pri banki deponiral sredstva ali pridobil bančno garancijo, 
da je ponudnik, kadar v ponudbi za odkup ponuja nadomestne vrednostne papirje, deponiral 
nadomestne vrednostne papirje,
da nadomestni vrednostni papirji izpolnjujejo pogoje, določene z ZPre in na podlagi zakona 
sprejetimi predpisi,
da je ponudnik sklenil pogodbo o nudenju storitev v zvezi z prevzemom s KDD in plačal ceno za 
opravljanje teh storitev, ter
da je ponudnik vložil vlogo za izdajo dovoljenja oziroma drugega soglasja pri drugem pristojnem 
organu, če je v skladu z drugim zakonom v zvezi z izvedbo prevzema to potrebno.

V naslednjih dveh letih Agencija pričakuje približno do 10 prejetih zahtev za izdajo dovoljenja za 
ponudbo za odkup letno.

2.2.2. Poročila o kvalificiranih deležih

Na tem področju Agencija Še nadalje pričakuje povečan obseg aktivnosti, saj v letu 2000 zagotovljeni 
»on-line« dostop do delniških knjig Agenciji omogoča neposreden nadzor nad pridobivanjem deležev v 
družbah, za katere se uporablja ZPre.

2.23. Najava zbiranja pooblastil

V približno enakem obsegu kot v preteklih letih bo Agencija izdajala potrdila o prejeti najavi zbiranja 
pooblastil za glasovanje na skupščini (za približno 350 delniških družb letno).

«

3. PODROČJE SEKUNDARNEGA TRGA VREDNOSTNIH PAPIRJEV

3.1. POOBLAŠČENI UDELEŽENCI IN NJIHOVO POROČANJE

3.1.1. Pooblaščeni udeleženci

Pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papiijev so dolžni Agenciji predložiti naslednja poročila: 
mesečna poročila o naložbah investitoijev na domačem trgu vrednostnih papiijev (obrazci BPD- 
P/H, BPD- P/G, BPD-P/C), 
mesečna poročila o imetnikih poslovnih deležev oziroma delnic BPD (obrazec BPD-DK), 
mesečna poročila o kapitalskih udeležbah v drugih BPD (obrazec BPD-K.U), 
mesečna poročila o naložbah investitoijev na tujih trgih vrednostnih papirjev (obrazci BPD-P/HT, 
BPD- P/GT, BPD-P/CT), 
mesečna poročila o poslih z vrednostnimi papiiji, ki jih sklenejo pooblaščeni udeleženci izven 
organiziranega trga (obrazec Pl), 
mesečna poročila o poslih preknjižb vrednostnih papirjev (obrazec P2), 
mesečna poročila o kapitalski ustreznosti BPD (obrazec BPD-KAP-1), 
mesečna poročila o izpostavljenosti BPD (obrazec BPD-VI), 
mesečna poročila o likvidnosti BPD (obrazec BPD-LIKV), 
poročila o splošnih pogojih poslovanja BPD, 
obvestila o nastavitvi ali odstavitvi novih borznih posrednikov ter o drugih kadrovskih spremembah, 
obvestila o spremembah, ki se vpisujejo v sodni register; sedež, ime, kapital, uprava in drugi 
podatki, 
obvestila o poslovalnicah in pogodbenih partneijih, 
obvestila o računovodskih izkazih in poslovna poročila.

Agencija bo še nadalje spremljala poslovanje in posredovanje poročil pooblaščenih udeležencev. 
Pregled poročanja bo tako predvidoma zajemal:
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redni mesečni pregled naložb investitoijev na domačem trgu vrednostnih papiijev in analiza 
podatkov za pripravo poročil o stanju na trgu vrednostnih papirjev,
redni mesečni pregled imetnikov poslovnih deležev oziroma delnic BPD,
redni mesečni pregled kapitalskih udeležb v drugih BPD,
redni mesečni pregled naložb investitoijev na tujih trgih vrednostnih papiijev in analiza podatkov za 
pripravo poročil o stanju na trgu vrednostnih papirjev,
redni mesečni pregled poslov z vrednostnimi papirji, ki jih sklenejo pooblaščeni udeleženci izven 
organiziranega trga in analiza podatkov za pripravo poročil o stanju na trgu vrednostnih papiijev, 
redni mesečni pregled poslov preknjižb vrednostnih papiijev in analiza podatkov za pripravo poročil 
o stanju na trgu vrednostnih papiijev,
redni mesečni pregled poročil o kapitalski ustreznosti, izpostavljenosti in likvidnosti BPD, 
pregled poročil o splošnih pogojih poslovanja in kadrovski sestavi BPD, 
pregled poročil o spremembah, ki se vpisujejo v sodni register, 
pregled poročil o poslovalnicah in pogodbenih partnetjih, 
pregled poslovnih poročil in računovodskih izkazov.

3.1 J. Spremljanje trgovanja (borza in klirinškodepotna družba)

Spremljanje trgovanja prek »on-Iine« povezave in rednih poročil Ljubljanske borze bo podlaga za 
analiziranje razmer in pripravo morebitnih potrebnih ukrepov.

V pristojnosti Agencije je tudi izdaja soglasij za sprejem oziroma spremembe podzakonskih predpisov 
Ljubljanske borze (predvidoma vsaj 1 soglasje letno).

Podobno kot pri Ljubljanski borzi Agencija tudi pri KDD - Centralni klirinškodepotni družbi, d. d., 
Ljubljana (v nadaljevanju KDD) spremlja poslovanje prek »on-line« povezave, prav tako pa je pristojna 
tudi za izdajo soglasij za sprejem oziroma spremembe njenih pravil poslovanja. *

3.2. POROČILA O STANJU NA TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Agencija analizira podatke in pripravlja razna interna in javna poročila o stanju na trgu vrednostnih 
papiijev. V prihodnjih letih se bo nadaljevalo delo na zagotavljanju ustreznih podatkov in nadgradnji ter 
izboljšavi sporočil.

Poleg letnega poročila o stanju na trgu vrednostnih papiijev, ki ga je Agencija skupaj z letnim 
poročilom o delu dolžna predložiti Državnemu zboru Republike Slovenije na podlagi 292. in 293. člena 
ZTVP - l, bo strokovna služba Agencije še nadalje pripravljala razna mesečna, četrtletna in polletna 
interna poročila. Agencija bo še naprej določene podatke, ki jih zbira in obdeluje, v skladu z dogovorom 
posredovala tudi nekaterim drugim institucijam (Ministrstvu za finance, Banki Slovenije) v obliki 
četrtletnih, polletnih oziroma letnih poročil.

4. PODROČJE INVESTICIJSKIH SKLADOV

Obseg dela na področju investicijskih skladov se bo v letu 2004 povečal predvsem zaradi prevajanja 
usklajenosti družb za upravljanje (v nadaljevanju tudi DZU) z določbami ZISDU - 1. Hkrati se 
pričakuje povečan obseg dela za leti 2004 in 2005 tudi zaradi ustanavljanja novih investicijskih skladov, 
usklajevanje investicijske politike ter s tem posledično tudi statutov oziroma pravil upravljanja in 
prospektov investicijskih skladov. ZISDU - 1 uvaja tudi institut skrbnika, zato bodo morale DZU za 
vsak investicijskih sklad v upravljanju najkasneje do 2. 1. 2005 s skrbnikom skleniti tudi pogodbo o 
opravljanju skrbniških storitev.

Ker se 31. 12. 2003 izteče rok, do katerega se morajo PID preoblikovati na enega izmed načinov, 
določenih v ZPSPID, Agencija pričakuje do konca leta 2003 povečan obseg dela iz naslova 
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preoblikovanja, ki naj bi se realno zaključil v prvi polovici leta 2004. Po končanih postopkih 
preoblikovanj Agencija ne bo več nadzirala poslovanja pooblaščenih investicijskih družb (v 
nadaljevanju tudi PID), ki bodo prenehale obstajati, bo pa dodatno delo izviralo iz izdaje dovoljenj in 
nadzora ponudbe, prodaje in poslovanja tujih investicijskih skladov in skladov iz držav članic Evropske 
unije na območju Slovenije ter nadzora nad poslovanjem podružnic tujih DZU oziroma podružnic DZU 
iz držav članic Evropske unije.

V letu 2004 bo Agencija preverjala predvsem usklajenost poslovanja DZU z določbami ZISDU - 1 in 
na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi (rok za uskladitev je 2. 1. 2004) ter usklajenost 
poslovanja investicijskih skladov (rok za uskladitev vzajemnih skladov je 2. 1. 2005, investicijske 
družbe, ustanovljene na podlagi ZISDU pa se morajo v glavnini uskladiti v dveh, v celoti pa v štirih 
letih od uveljavitve ZISDU - 1).

Če bo sprejet tudi ZISDU - 2, ki se bo nanašal na nadzor Agencije nad javnimi finančnimi holdingi, bo 

Agencija dobila povsem nove pristojnosti, s tem pa se bo obseg dela še dodatno povečal.

4.1. NALOGE NA PODLAGI ZISDU-1

4.1.1. Pregled poročil, ki so jih dolžne družbe za upravljanje predložiti Agenciji

DZU so dolžne Agenciji predložiti naslednja dnevna, mesečna in letna poročila:
I. dnevna oziroma maksimalno 14 dnevna poročila vzajemnih skladov (obrazec VS/VEP),
II. mesečna poročila o poslovanju IS (obrazci IS/M-1, IS/M-2a do 2g, IS/M-3 in IS/M-4)
IH. mesečna poročila o drugih zadevah v zvezi s poslovanjem in statusnimi spremembami 

investicijskih skladov in DZU, poročila o delničarjih oziroma družbenikih DZU, poročilo o 10 
največjih delničarjih ID in poročilo o finančnem položaju dobro poučenih investitorjev,

IV. polletno poročilo o vsebini načrta, njegovem izvajanju, ukrepih za obvladovanje tveganj, 
postopkov za ugotavljanje in merjenje tveganj, poročila za posamezne IS (obrazca IS/TVEG1, 
in IS/TVEG2),

V. polletna poročila o poslovanju IS,
VI. revidirana letna poročila o poslovanju IS,
Vn. revidirana letna poročila in morebitna konsolidirana revidirana letna poročila DZU, 
VHI. podatke, o katerih je DZU dolžna obveščati Agencijo ob njihovem nastanku, 
EX. podatke, ki jih je dolžna Agenciji posredovati podružnica tuje DZU v Sloveniji.

Pregled poročanja bo tako predvidoma zajemal:
I. redni mesečni pregled in analizo gibanja čiste vrednosti sredstev (ČVS) in vrednosti enote 

premoženja (VEP) vzajemnih skladov (VS) ter vplačil in izplačil v VS,
H. redni mesečni pregled poslovanja IS na podlagi analize IS/M-obrazcev z identifikacijo 

odstopanj v strukturi naložb IS,
HI. redni mesečni pregled poročil o drugih zadevah (pregled vseh dokumentov: zapisnikov 

nadzornih svetov PID in DZU, zapisnikov skupščin PID, sklenjenih pogodb z borzno 
posredniškimi družbami itd.),

IV. polletni pregled načrtov s konkretnim podatki o tveganjih posameznih IS,
V. analiza podatkov iz polletnih poročil IS,
VI. pregled letnih revidiranih poročil o poslovanju IS z analizo podatkov za pripravo letnega 

poročila o stanju na trgu vrednostnih papiijev; podroben pregled mnenj revizoijev o skladnosti 
poslovanja IS z določili ZISDU-1 in podzakonskimi predpisi; predhoden pregled ustreznosti 
nameravanih objav revizoijevih mnenj,

VII. analiza podatkov iz letnih revidiranih poročil o poslovanju DZU,
VIII. pregled poslovnih dogodkov, ki bi lahko vplivali na poslovanje IS, ceno delnic oziroma 

vrednost enote premoženja,
IX. pregled poročil podružnice tuje DZU v Sloveniji.
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Poleg omenjenih pregledov in analiz bo potekalo redno zbiranje poročil ter pregled poročanja in 
obveščanja javnosti o poslovanju investicijskih skladov in DZU, ki so jih DZU dolžne objavljati 
dnevno, mesečno in letno (z arhiviranjem objavljenih poročil in obvestil).

S spremembo zakonodaje je vsebina in vrsta teh poročil nekoliko spremenjena glede na predhodna leta, 
obseg dela pa se bo povečal zaradi dodatnih obdelav podatkov o poslovanju investicijskih skladov iz 
držav članic, tujih investicijskih skladov in podružnic tujih DZU, prav tako pa zaradi sprostitve 
nalaganja domačih investicijskih skladov v vrednostne papirje tujih izdajateljev.

Povečan obseg dela se pričakuje tudi zaradi uvedbe skrbništva. Poleg nadzora nad opravljanjem 
skrbniških storitev bo Agencija tudi pregledovala in analizirala trimesečna poročila skrbnika v zvezi z 
naložbami in posli z vrednostnimi papirji.

4.1.2. Izdaja soglasij in dovoljenj družbam za upravljanje in investicijskim skladom

31. 12. 2003 poteče rok, v katerem se morajo PED preoblikovati v redne delniške družbe ali se uskladiti 
z določbami ZISDU o investicijskih družbah (ID) na način in pod pogoji, ki jih določata ZISDU in 
ZPSPED. Pri tem pa ni možno natančno navesti, na kakšen način se bodo preoblikovale posamezne PID 
(z razdružitvijo v ID in redne delniške družbe, s preoblikovanjem v celoti v redne delniške družbe ali v 
ID ali celo v vzajemne sklade).

S prehodom v redne delniške družbe deloma ali pa v celoti se bo zmanjšal obseg sredstev v aktivi 
investicijskih skladov pod nadzorom Agencije, in sicer zaradi zmanjšanja števila investicijskih skladov 
in zmanjšanja vrednosti sredstev v posameznih investicijskih skladov, medtem ko se povečanje 
pričakuje s poslovanjem investicijskih skladov iz držav članic na območju Republike Slovenije.

Preverjanje izpolnjevanja pogojev za preoblikovanje PID bo zahtevalo povečanje obsega dela, ki bo 
pred potekom zakonskega roka za preoblikovanje zelo veliko, število izdanih dovoljenj in soglasij bo 
odvisno predvsem od načina preoblikovanja PID.

Po posameznih vrstah dovoljenj Agencija predvideva v letu 2004 naslednje število izdanih dovoljenj:
• dovoljenje DZU za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov (Agencija ne 

predvideva novih dovoljenj),
• ugotovitvena odločba o uskladitvi PID z določbami ZISDU o ED (Agencija ne predvideva večjega 

števila izdanih dovoljenj, ker struktura naložb PID v večini primerov ne omogoča, da bi se v celoti 
lahko prilagodile določbam ED; enako velja tudi za morebitno dopustno preoblikovanje PID v VS 
po novi zakonodaji; predvideno je, da se bo večina dovoljenj izdala že v letu 2003, za odločanje v 
letu 2004 naj bi ostali 1 do 2 zahtevi, vloženi tik pred iztekom roka),

• dovoljenje za ustanovitev ID (dovoljenja bodo izdana v primeru delitve PID na ID in redne delniške 
družbe, pri čemer bo potrebna ustanovitev novih ID; predvideva se izdaja 1 do 2 tovrstnih 
dovoljenj),

• dovoljenje za preoblikovanje PED v redno delniško družbo (Agencija predvideva, da bo večina 
dovoljen izdana do konca leta 2003, da pa se bo o zahtevah, vloženih tik pred iztekom roka za 
preoblikovanje, odločalo šele v letu 2004 - takih zahtev naj ne bi bilo več kot 10),

• dovoljenje za upravljanje vzajemnih skladov (predvidoma 4 dovoljenja za oblikovanje novih 
domačih vzajemnih skladov),

• mnenje v zvezi z izdajo dovoljenja za opravljanje skrbniških storitev (Agencija predvideva izdajo 1 
mnenja),

• dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev (Agencija predvideva izdajo 33 
dovoljenj),

• dovoljenje za objavo prospekta in izvlečka prospekta (Agencija predvideva izdajo 25 dovoljenj),.
• dovoljenje za prenos upravljanja ED na podlagi pogodbe o prenosu upravljanja (predvidoma 1 

dovoljenje),
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• soglasja k odstopanjem, od splošnih omejitev investicijske politike investicijskega sklada po 68. in 
69. členu ZISDU - 1 (predvidoma 3 soglasja),

• soglasje k spremembam pravil upravljanja vzajemnega sklada (Agencija predvideva izdajo 18 
soglasij),

• soglasje k spremembi statuta (predvidoma 8 soglasij),
• izdaja odločbe o uskladitvi vzajemnega sklada z določbami ZISDU - 1 (predvidoma 19 

uskladitvenih odločb),
• izdaja odločbe o uskladitvi ID z določbami ZISDU - 1 (Agencija predvideva izdajo 11 

uskladitvenih odločb).

5. PODROČJE VZAJEMNIH POKOJNINSKIH SKLADOV

Področje dela vzajemnih pokojninskih skladov predstavlja za Agencijo nove zadolžitve in dodatne 
pristojnosti. ZPIZ - 1 je v letu 2000 uvedel prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in v tem 
okviru med drugimi izvajalci pokojninskih načrtov uredil poslovanje vzajemnih pokojninskih skladov. 
Za nadzor poslovanja nad vzajemnimi pokojninskimi skladi je pristojna Agencija.

5.1. NALOGE NA PODLAGI ZPIZ - 1

5.1.1. Pregled poročil, ki so jih dolžni upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov predložiti 
Agenciji

Agencija bo opravljala nadzor nad upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov tudi s spremljanjem, 
zbiranjem in preverjanjem poročil in obvestil. Le te so upravljavci dolžni pošiljati mesečno, trimesečno 
oziroma letno.

I. Mesečno poročanje:
1. Poročilo o vrednosti enote premoženja vzajemnih pokojninskih skladov 

(obrazec VPS/VEP),
2. Poročilo o vrednosti sredstev vzajemnih pokojninskih skladov (obrazci VPS/M- 

1, VPS/M-2a, VPS/M-2b, VPS/M-2c, VPS/M-2d),
3. Poročilo o sestavi sredstev vzajemnih pokojninskih skladov (obrazec VPS/M-

3) ,

n. Trimesečno poročanje:
1. Poročilo o poslovnem izidu vzajemnih pokojninskih skladov (obrazec VPS/IPI-

4)

Ul. Letno poročanje:
1. Revidirano letno poslovno poročilo vzajemnih pokojninskih skladov

Na podlagi prejetih poročil bo Agencija redno spremljala upravljanje vzajemnih pokojninskih skladov in 
njihovo poslovanje.

Nadzor na podlagi spremljanja, zbiranja in preverjanja poročil bo predvidoma zajemal:
I. Redno spremljanje poslovanja vzajemnih pokojninskih skladov,
II. Izdelavo analiz gibanja in izračuna čiste vrednosti sredstev (ČVS) in zajamčene vrednosti 

sredstev (ZVS) ter vrednosti enote premoženja (VEP),
HI. Mesečno preverjanje naložb, vrednotenja naložb in sestave naložb vzajemnih pokojninskih 

skladov,
IV. Preverjanje izpolnjevanja zajamčene vrednosti sredstev vzajemnih pokojninskih skladov,
V. Analizo revizijskih poročil vzajemnih pokojninskih skladov.

Agencija predvideva, da bo v primerjavi z letom 2003 obseg dela v naslednjih dveh letih povečan, saj 
bo vstop Republike Slovenije v Evropsko unijo dejansko pomenil odprtje velikega trga, ki bi se lahko na 
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eni strani odražal v ustanavljanju vzajemnih pokojninskih skladov držav članic Evropske unije in drugih 
v Republiki Sloveniji, na drugi strani pa v ogromnih možnostih nalaganja sredstev slovenskih 
vzajemnih pokojninskih skladov v tujini, predvsem v državah članicah. Ravno tako se bodo z vstopom 
v Evropsko unijo zaposleni v slovenskih podjetjih lahko odločali za zavarovanje pri vzajemnih 
pokojninskih skladih na območju članic. Zaradi navedenega bo moral nadzor nad vzajemnimi 
pokojninskimi skladi postati bolj poglobljen ter bo zahteval tesno sodelovanje s nadzornimi 
institucijami držav članic. Hkrati z razvojem in odprtjem trga vzajemnih pokojninskih skladov bo treba 
v prihodnjih letih vzpostaviti elektronski način poročanja in zajemanja podatkov, zaradi česar bo morala 
Agencija izvajati dodatne obdelave in analize podatkov.

5.2. VKLJUČEVANJE ZAPOSLENIH JAVNEGA SEKTORJA V SISTEM 
PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA (PDPZ)

V skladu z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti iz meseca julija 2003, ki so ga 
sklenili sindikati javnega sektoija in predstavniki vlade, bo morala država najpozneje do aprila 2004 v 
sistem prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja vključiti 140.000 zaposlenih v javnem 
sektorju.

Vključitev zaposlenih v javnem sektoiju v sistem PDPZ bo nedvomno povečala ponudbo na trgu PDPZ. 
Pomemben vpliv na razvoj omenjenega trga pa bo imela tudi odločitev vlade glede izbire upravljavca 
vzajemnega pokojninskega sklada, ki bo upravljal s premoženjem zaposlenih v javnem sektorju. Zato 
povečanega obsega dela na tej podlagi v tem trenutku ni možno podrobneje načrtovati.

A NALOGE NA PODLAGI ZISDU-1

V letu 2004 se izteče rok, do katerega so upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov dolžni skleniti 
pogodbo o opravljanju skrbniških storitev. Uvedba storitev skrbniške banke v sistem prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja bo omogočila, da se bodo sredstva v kolektivnih varčevalnih 
shemah upravljala z zadostno skrbnostjo oziroma v skladu s posameznim pokojninskim načrtom. Vloga 
skrbniških bank bo pri tem dvojna, ob manjših odstopanjih bodo skrbniške banke namreč opozarjale 
zgolj posamezne upravljavce vzajemnih pokojninskih skladov, na drugi strani pa bodo, ob večjih 
odstopanjih o svojih ugotovitvah obveščale tudi Agencijo. S tem bo sodelovanje med upravljavci, 
skrbniki in Agencijo še bolj poglobljeno.

V skladu z določili ZISDU - 1 bodo v letu 2004 upravljavci prvič zavezani predložiti revidirana letna 
poslovna poročila za poslovno leto 2003, kar bo vplivalo na povečan obseg dela, saj bo potreben 
podrobnejši pregled omenjenih poročil.

B. USKLAJEVANJE ZAKONODAJE Z DIREKTIVO 2002/C 199 E/02

Evropski parlament je 13. maja 2003 sprejel direktivo 2002/C 199 E/02 - Direttive on the activities and 
supervision of institutions for occupational retirement provision, ki začne veljati z dnem objave v 
uradnem listu Evropske unije in daje pridruženim članicam 24 - mesečni rok za uskladitev z njenimi 
določili.

Omenjena direktiva predpisuje enoten evropski trg za ponudnike kolektivnega pokojninskega 
zavarovanja in predvideva prost pretok sredstev posameznega vzajemnega pokojninskega sklada.

Z vstopom v Evropsko unijo bo morala tudi Republika Slovenija uskladiti svojo zakonodajo z omenjeno 
direktivo, kar bo nedvomno povečalo obseg dela Agencije na tem področju. V ta namen bo Agencija 
tudi v bodoče sodelovala v delovni skupini za spremljanje dodatnega pokojninskega zavarovanja, kjer 
sodelujejo strokovnjaki iz Ministrstva za finance, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, 
Agencije za zavarovalni nadzor ter Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V začetku leta 
2004 bo Agencija tako sodelovala pri projektu podrobnejše primerjave omenjene direktive s slovensko 
zakonodajo.
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6. IZDAJA DOVOLJENJ BORZNIM POSREDNIKOM IN ČLANOM UPRAV

Agencija v letu 2004 kot tudi v letu 2005 predvideva vsaj en izpitni rok za preizkus strokovnih znanj, 
potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika (približno 50 kandidatov vsako leto). Za leto 2004 
Agencija pričakuje, da bo 10 kandidatov zaprosilo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana 
uprave borznoposredniške družbe (predvidoma predstavitev za vse kandidate) ter v enakem obsegu tudi 
zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje (zaradi 
uskladitve po ZISDU - 1). V letu 2005 Agencija predvideva te zahteve v polovičnem navedenem 
obsegu.

7. NADZOR

Na podlagi ZTVP - 1, ZISDU, ZPre, ZNVP, ZPIZ - 1 in ZDP bo Agencija opravljala nadzor nad 
naslednjimi subjekti oziroma bo izvajala naslednje aktivnosti:
• nadzor nad subjekti, ki jim je Agencija izdala dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
• razširila nadzor na osebe, povezane z licenciranim subjektom nadzora, če bo to potrebno zaradi 

nadzora nad poslovanjem licenciranega subjekta nadzora (letno predvidoma pri 3 nadzorih),
• spremljala in preverjala poročila in informacije od članov uprave in oseb, zaposlenih pri subjektu 

nadzora, če bo to potrebno (letno predvidoma v zvezi z 2 nadzoroma),
• nadzor nad drugimi osebami, ki poleg drugih dejavnosti ali kot edino dejavnost opravljajo storitve v 

zvezi z vrednostnimi papirji, ne da bi za opravljanje teh storitev pridobile dovoljenje za opravljanje 
teh storitev oziroma ki objavljajo oglase, s katerimi reklamirajo te storitve (letno predvidoma 3 
nadzori),

• nadzor nad vpeljavo tujih vrednostnih papirjev in investicijskih skladov v Republiki Sloveniji ter 
posle posredovanja z vrednostnimi papirji na tujih trgih (letno predvidoma 3 nadzori).

Nadzor se bo opravljal:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in obvestil subjektov nadzora in drugih oseb, ki 

so dolžne poročati Agenciji, oziroma jo obveščati o posameznih dejstvih in okoliščinah (nadzor nad 
poročanjem),

2. z opravljanjem pregledov poslovanja subjektov nadzora (bodisi na terenu bodisi s pregledovanjem 
dokumentacije v prostorih Agencije),

3. z izrekanjem ukrepov nadzora v postopku preverjanja poročil in pregleda poslovanja.

Pri opravljanju nadzora bo Agencija sodelovala tudi z drugimi ustanovami, in sicer
• na podlagi Pravilnika o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov (Uradni list RS, št. 55/99 in 

87/00; v nadaljevanju Pravilnik o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov) z Banko Slovenije 
in Agencijo za zavarovalni nadzor,

• v zvezi z ugotovljenimi kršitvami, ki jih je ugotovila Ljubljanska borza oziroma KDD pri 
opravljanju nadzora v okviru njihovih pristojnosti,

• z drugimi organi, ki so pristojni za nadzor nad drugimi finančnimi organizacijami (npr. Davčna 
uprava Republike Slovenije, Urad za preprečevanje pranja denarja, kriminalistična služba, itd.),

• s tujimi nadzornimi institucijami.

7.1. NADZOR NAD POROČANJEM

Pri preverjanju poročil in obvestil, ki jih morajo na podlagi zakonov in podzakonskih aktov Agenciji 
pošiljati posamezni subjekti nadzora, Agencija preverja pravočasnost in pravilnost poročila, predvsem 
pa ugotavlja, ali iz poročila izhaja sum kršitve predpisov oziroma ali iz poročil in obvestil izhajajo drugi 
podatki in dejstva, pomembna za opravljanje nadzora in izvajanje nalog, ki so v pristojnosti Agencije.
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7 J. NA iDZOR s pregledovanjem poslovanja

7.2.1. Vrste pregledov

Agenc ija bo izvajala naslednje preglede poslovanja:
• sistematične preglede poslovanja,
• izredne preglede poslovanja v primerih pritožb investitoijev ter drugih subjektov,
• izredne preglede poslovanja v primerih, ko bo to potrebno glede na ugotovitve iz analize poročil in 

ob vestii,
• redine in izredne skupne preglede v sodelovanju z Banko Slovenije in Agencijo za zavarovalni 

nadzor.

a) Sistematični pregledi poslovanja

Agenci ja bo na podlagi proučitve revizijskih poročil o poslovanju subjektov, nad katerimi izvaja nadzor, 
podrobneje pregledala tiste segmente poslovanja subjektov nadzora, zaradi katerih je revizor izrazil 
mnènjc s pridržkom ali izrekel negativno mnenje. Subjekti nadzora bodo pozvani, da odpravijo razloge, 
zaradi Itaterih revizijsko mnenje ni bilo pozitivno.

Na pc-iročju borznoposredniških družb bo Agencija opravila preglede borznoposredniških družb in 
oddeli; ov bank za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji, ki so dobile dovoljenje za opravljanje teh 
poslov pred kratkim in še niso bile predmet sistematičnega pregleda. Agencija bo izvedla tudi nekaj 
pregledov v vseh borznoposredniških družbah, da bo preverila izpolnjevanje določenih izbranih pravil 
varnega in skrbnega poslovanja.

Na področju investicijskih skladov in družb za upravljanje Agencija načrtuje preglede poslovanja v 
skladu z določbami ZISDU oziroma ZISDU - 1, in sicer skladnosti poslovanja družb za upravljanje, 
vzajemnih skladov in investicijskih družb ter vzajemnih pokojninskih skladov, predvsem na naslednjih 
področjih:
• profesionalna skrbnost družbe za upravljanje in skrbnika,
• omejitve pri naložbah investicijskih skladov, vzajemnih pokojninskih skladov in drugih subjektov 

nadzora,
• prepovedani posli članov uprave in nadzornega sveta družbe za upravljanje, skrbnika premoženja 

investicijskega sklada in investicijskih skladov,
• ob vladovanje tveganj investicijskih skladov,
• vodenje poslovnih knjig in sestavljanje poslovnih poročil.

Agencija bo posebno pozornost namenila nadzoru poslovanja oseb, povezanih s subjekti, za nadzor 
katerih je pristojna, v tem okviru pa predvsem pri borznoposredniških družbah in bankah preverila 
zagotavljanje izpoljnjevanja pravil o obvladovanju tveganj.

Agencija bo skrbno spremljala tudi morebitno opravljanje poslov brez predhodno pridobljenega 
dovoljienje Agencije in ustrezno ukrepala v primeru ugotovljenih kršitev.

Agemtija bo opravljala tudi nadzor na podlagi določb Zakona o preprečevanju pranja denaija in tako 
prevedala:
• način izvajanja notranje kontrole v subjektih nadzora,
• obstoj pooblaščenca in namestnika pooblaščenca in njuna pooblastila,
• obstoj in uporabo indikatoijev za prepoznavanje sumljivih transakcij,
• ruačin vodenja evidenc o strankah in transakcijah,
• način varovanja podatkov o strankah in transakcijah in
• izvajanje strokovnega usposabljanja delavcev in hrambo podatkov o strokovnem usposabljanju.
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7.2. U. Izredni pregledi poslovanja v primerih utemeljenih pritožb investitorjev ter prijav rugih
subjektov

S

Agencija bo še nadalje izvajala nadzor tudi na podlagi utemeljenih pritožb investitoijev oziroma drugih 
subjektov ter na podlagi prejetih obvestil o kršitvah. Agencija predvideva letno približno dvajset 
postopkov nadzorov, opravljenih na tej podlagi. Če bo potrebno, bo Agencija posredovala piritožbe 
oziroma pobude drugim pristojnim organom.

7.2.1.3. Izredni pregledi poslovanja v primerih, ko bo to potrebno glede na ugotovitve iz a nalize 
poročil in obvestil, ki jih Agenciji pošiljajo zavezanci k poročanju

Agencija bo tako kot doslej izvajala nadzore poslovanja tudi v primeru, ko bo ugotovila neprav ilnosti 
pri poslovanju na podlagi pregleda rednih podatkov in informacij o poslovanju borznoposredniških 
družb, bank, investicijskih skladov, družb za upravljanje in vzajemnih pokojninskih skladov.

7J.1.4. Redni in izredni nadzori v sodelovanju z Banko Slovenije in Agencijo za zavarovalni 
nadzor

Agencija bo z organiziranjem skupnih pregledov poslovanja na podlagi sporazuma o sodelovanj u med 
Banko Slovenije in Agencijo letno predvidoma opravila dva nadzora nad poslovanjem oddelkov bank z 
dovoljenjem za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji oziroma nad subjekti, povezanimi z 
bankami ali borznoposredniškimi družbami. Na podlagi navedenega sporazuma in na podlagi 
sporazuma o sodelovanju z Agencijo za zavarovalni nadzor se predvideva letno tudi en skupni pregled 
vseh treh nadzornih institucij nad poslovanjem finančnega konglomerata. Oba sporazuma o sode lovanju 
sta bila sklenjena na podlagi Pravilnika o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov.

Agencija bo poleg organiziranja skupnih nadzorov sodelovala z Banko Slovenije in Agencijo za 
zavarovalni nadzor tudi v okviru izmenjave podatkov in informacij na podlagi prej navedenega 
pravilnika oziroma sporazumov. V primeru suma kršitev se bodo vse tri nadzorne institucije odzvale s 
postopkom skupno usklajene kontrole in ukrepale v okviru svojih pristojnosti.

7.2.2. Obravnavanje pritožb investitorjev in priprava programa izobraževanja investitorje'v 
investitorjev

Agencija bo še nadalje sistematično zbirala in obravnavala pritožbe investitoijev v zvezi z vrednostnimi 
papiiji oziroma poslovanjem posameznih subjektov nadzora in si prizadevala, da jih čim hitre je reši 
oziroma ustrezno ukrepa. Ker Agencija ni pooblaščena razsojati o sporih med stranko in posameznim 
subjektom nadzora, bo Agencija v svojem odgovoru stranki poizkusila napotiti stranko na ustrezno 
rešitev njenega problema.

Agencija načrtuje tudi izvajanje ustreznega informiranja posameznih -ciljnih skupin investitoi jev o 
pravicah in možnostih, ki jim jih dajejo zakoni in podzakonski predpisi pri urejanju pogodbenih 
razmerij z licenciranimi subjekti.

8. PRAVNO PODROČJE

Predvidevajo so spremembe ZTVP - 1 in ZPre kot temeljnih zakonov za delo Agencije, kar bo 
nedvomno vplivalo na obseg dela in izvrševanje pristojnosti Agencije. Po sedaj predvidenih 
spremembah ZTVP - 1 bo morala Agencija na novo pripraviti še določene podzakonske predpise 
oziroma morebiti tudi uskladiti z novo zakonodajo že obstoječe. Tudi že v uvodu navedene predvidene 
spremembe Zakona o medijih bodo lahko predstavljale nove in dodatne pristojnosti Agencije.

Sprejem predvidene nove zakonodaje oziroma sprememb in dopolnitev obstoječe bo zahteval tudi 
spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 48/00 in 82/01), 
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upoštevajoč temeljno načelo sorazmernosti letnih nadomestil z višino stroškov, ki jih ima Agencija z 
opravljanjem nadzora.

Kot že navedeno bo Agencija z uveljavitvijo ZP - 1 začela z izvrševanjem povsem novih pristojnosti na 
drugačnem področju dela kot doslej, kar bo bistveno povečalo obseg dela in izvajanje nalog Agencije.

Novi sprejeti zakoni in podzakonski predpisi kot tudi morebitne nadaljnje spremembe oziroma 
dopolnitve in sprejem nove temeljne zakonodaje s področja dela Agencije odpirajo in bodo odpirali celo 
vrsto pravnih vprašanj na vseh področjih delovanja Agencije, do katerih bo treba pripraviti vrsto stališč, 
mnenj in pojasnil. Ob tem bo treba opredeljevati vsebino v novih predpisih spremenjenih zahtev, možne 
načini s prilagajanja subjektov novi pravni ureditvi in posledice njihove neprilagoditve, ki bodo v večini 
prime rov zahtevale ukrepanje Agencije.

Kljub temu, da v izogib ponavljanju na pravnem področju tega načrta dela praviloma ni sklicev na druga 
področja delovanja Agencije, ki očitno vključujejo reševanje pravnih vprašanj, je treba posebej opozoriti 
na zahtevnost pravnih vprašanj oziroma opravil, povezanih s prilagajanjem domače pravne ureditve 
pravni emu redu Evropske unije oziroma z vstopom v Evropsko unijo. Gre za področje, ki bo nedvomno 
kot stalnica prinašalo nova in nova (pravna) vprašanja in pri oblikovanju ustreznih rešitev zahtevalo 
pozna vanje tujega prava.

Odpiranje finančnega trga in začetki opravljanja finančnih storitev s strani domačih subjektov v tujini in 
obratmo bo prav tako narekovalo poznavanje tujega prava in načine njegovega uveljavljanja v tujini. 
Dograjevanje domače pravne ureditve, povezano s približevanjem oziroma vstopom v Evropsko unijo, 
in stiki domačih finančnih institucij s tujimi pravnimi redi oziroma stiki tujih finančnih institucij z 
domačim pravnim redom bo tako postavljalo vedno nova in vedno bolj zahtevna pravna vprašanja.

Poleg tega je Agencija v skladu z Državnim programom Republike Slovenije za prevzem pravnega reda 
Evropske unije in na podlagi ZTVP - 1 zavezana do vstopa v Evropsko unijo izdati še podzakonski akt, 
ki bo fiodrobneje uredil postopek in pogoje za medsebojno priznavanje prospektov. Omenjena določba 
začne veljati z dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropsko unijo.

9. SODELOVANJE Z DOMAČIMI INSTITUCIJAMI

Agencija, bo še intenzivneje sodelovala z domačimi institucijami, zlasti z Ministrstvom za finance, 
Ministrst vom za gospodarstvo; na podlagi Pravilnika o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov 
in na podlagi sprejetih sporazumov z obema institucijama bo še posebej okrepila sodelovanje z Banko 
Slovenije! in Agencijo za zavarovalni nadzor; prav tako pa bo še nadalje sodelovala s Slovenskim 
inštitutom za revizijo, Uradom za preprečevanje pranja denaija, Združenjem družb za upravljanje, 
Združenj em članov borze vrednostnih papiijev itd.

Povečane aktivnosti in medsebojno sodelovanje bo Agencija izvajala v okviru delovne skupine za 
pripravo koncepta združitve nadzornih organov s področja finančnega sektorja, ki jo skupaj z 
Ministrstv om za finance predstavljajo vse tri nadzorne institucije s področja trga kapitala.

V okviru Ministrstva za gospodarstvo je bila imenovana delovna skupina za problematiko menedžerskih 
odkupov i n oblikovanje potrebnih zakonskih sprememb, ki bi zagotovile večjo preglednost le-teh. Tako 
bo Agenci ja še nadalje aktivno sodelovala pri sprejemu nove temeljne zakonodaje z delovnega področja 
Agencije, zlasti predvsem v zvezi s spremembami in dopolnitvami ZTVP - 1 oziroma ZPre.

10. PODROČJE MEDNARODNEGA SODELOVANJA

Najpomembnejše področje mednarodnega sodelovanja Agencije bo vključevanje v Evropsko unijo 
oziroma sodelovanje v združenju evropskih regulatorjev in nadzornikov trga vrednostnih papiijev - 
CESR (Committee of European Securities Regulators). Pomembnejše dejavnosti na področju 
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vključevanja v Evropsko unijo iz preteklih let v prihodnje ne bodo več aktualne, saj so se postopki 
preverjanja usposobljenosti države kandidatke za vstop in predstavljanje dejanskega stanja ter 
načrtovanih dejavnosti zaključili že v letu 2002 (delovni skupini za prost pretok kapitala in prost pretok 
storitev). Prav tako so se v letu 2003 iztekla dvostranska srečanja predstavnikov Evropske Komisije in 
Republike Slovenije oziroma preverjanja napredka na tako imenovanih Pododborih. Agencija je 
sodelovala v dveh pododborih, in sicer za notranji trg ter za ekonomska in monetarna vprašanja.

Področje trga vrednostnih papiijev bo v letu 2004 z načrtovanimi spremembami in dopolnitvam i ZTVP 
- 1 predvidoma še natančneje usklajeno z zahtevami direktiv Evropske unije, predvsem z direktivo o 
nedovoljenih ravnanjih na trgu (Market Abuse Direcitve). Z določbami tega predpisa morajo države 
članice Evropske unije uskladiti domačo zakonodajo do oktobra 2004. V Evropski uniji je v drugi 
polovici leta 2003 še vedno v fazi priprave oziroma iskanja političnega soglasja področje predpi sovanja 
vsebine prospektov za javno ponudbo vrednostnih papiijev in za kotacijo na trgu, ter široko področje, ki 
ga obravnava direktiva Investment Services Directive. Vsebina teh dveh aktov, ki naj bi bila sprejeta 
predvidoma v letu 2004, bo morala biti ustrezno in pravočasno vsebovana v domači zakonodaji.

Natančnost oziroma dejansko usklajenost domače zakonodaje z evropskim pravnim redom bodo tudi v 
prihodnjih letih predstavljale tako imenovane transpozicijske tabele, ki jih bo za posamezna področja 
dela pripravila Agencija, in sicer na podlagi morebitnih novih zahtev Evropske Komisije.

Sicer pa je v letu 2003 Agencija postala članica neodvisnega združenja regulatorjev CESR s statusom 
opazovalca do dejanske polnopravne vključitve v Evropsko unijo. V tem obdobju se v glavnem obsežno 
seznanja z aktivnostmi združenja, predvsem z delom njegovih stalnih in začasnih delovnih skupin. Po 
dejanski vključitvi v Evropsko unijo bo Agencija postala polnopravna članica, kar se bo pri rednem delu 
odrazilo predvidoma v povečanem obsegu aktivnosti, potrebi po večji odzivnosti na zahteve konkretnih 
strokovnih skupin ter rednem sodelovanju na delovnih srečanjih teh skupin.

Za hitrejšo izmenjavo informacij ter pretok občutljivih podatkov bo Agencija predlagali] podpis 
sporazuma o sodelovanju (Memorandum of Understanding) še z nekaterimi evropskimi regulatorji in 
nadzorniki trga vrednostnih papiijev. To področje bo v bodoče predvidoma enotno urejeno s pristopom 
in podpisom tako imenovanega Multilateralnega Memoranduma, ki so ga do sedaj podpisale članice 
CESR (to so polnopravne članice Evropske unije ter Islandija in Norveška).

Skladno s predhodnimi navedbami bo sodelovanje Agencije z mednarodno organizacijo IOSCO 
(International Organisation of Securities Commissions) v prihodnjih letih predvidoma manj intenzivno, 
vendar bo Agencija še naprej sodelovala pri delu obstoječih delovnih skupin na podlagi mandatov, 
podeljenih na letnih oziroma drugih konferencah IOSCO. Glede na predlagane sprememb«; oziroma 
dopolnitve metodologije za samooceno principov regulacije držav članic, ki bodo predvidonria sprejete 
na lemi konferenci v Seulu oktobra 2003 načrtuje Agencija dopolnitve samoocen, ki jih je p ripravila v 
začetku 2003.

Agencija kot opazovalka že sedaj sodeluje tudi pri delu evropskih odborov s področja in vesticijskih 
skladov (UCITS Contact Committee, Committee of European Securities Regulators). Z 'vključitvijo 
Republike Slovenije v Evropsko unijo bo Agencija kot polnopravna članica omenjenih cxiborov pri 
vzpostavljanju enotnih evropskih standardov sodelovala še aktivneje.

Z dnem vstopa v Evropsko unijo bodo začele veljati določbe ZISDU - 1, ki Agencijo zavezujejo k 
tesnejšemu sodelovanju z nadzornimi organi držav članic. Agencija bo zavezana pristojnim organom 
držav članic posredovati podatke o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembni za izvrševanje njenih nalog 
in pristojnosti, če jih bodo ti potrebovali v okviru nadzora. Agencija bo obveščala pristojne nadzorne 
organe posameznih držav članic tudi o bodočih imetnikih kvalificiranih deležev v družbah za 
upravljanje, ki imajo sedež v tej posamezni državi članici.

Agencija bo po vstopu tesneje sodelovala tudi z Evropsko komisijo. Le to bo obveščala o zavrnitvah 
zahtev za posredovanje obvestila nadzornemu organu države članice o ustanovitvi podružnice družbe za 
upravljanje v državi članici. Agencija bo Evropsko komisijo obveščala tudi o sprejetih ukrepih nadzora 
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zoper družbo za upravljanje iz države članice, ki bo na območju Republike Slovenije opravljala storitve 
upravljanja investicijskih skladov.

V skladu z ZISDU - 1, bo Agencija obveščala Evropsko komisijo tudi o izdaji vsakega dovoljenja 
družbi za upravljanje, katere posredno ali neposredno obvladujoča družba je pravna oseba s sedežem v 
tuji državi. Komisijo bo obveščala tudi o izdaji vsakega dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, 
na podlagi katerega tuja oseba postane obvladujoča družba družbe za upravljanje ter o vseh 
pomembnejših ovirah, na katere so naletele družbe za upravljanje iz Republike Slovenije pri opravljanju 
storitev upravljanja investicijskih skladov v tujih državah.

Zelo pomemben vpliv na delo Agencije bo imela vzpostavitev režima enotne licence oziroma enotnega 
potnega lista in režima »home country control«. Omenjena režima pomenita, da bo nadzornik matične 
države nadzoroval finančno institucijo na ozemlju celome Evropske unije, ne glede na to ali bo tam 
delovala neposredno ali preko svoje podružnice. Povečanje aktivnosti družb za upravljanje držav članic, 
ki bodo izkoristile omenjeni režim enotnega potnega lista in bodo pričele delovati na območju 
Republike Slovenije, bo zahtevalo povečan obseg nadzora Agencije. Nov režim bodo z opravljanjem 
storitev upravljanja investicijskih skladov na območju drugih držav članic izkoristile tudi nekatere 
slovenske družbe za upravljanje, kar bo v praksi pomenilo nadzor Agencije nad podružnicami 
slovenskih družb za upravljanje neposredno na ozemlju drugih držav članic.

Kot doslej bo Agencija sodelovala tudi v posamičnih projektih drugih mednarodnih organizacij (IMF, 
Svetovna banka, CFTC, EBRD in druge), predvsem s podatki o organizaciji trga vrednostnih papirjev v 
Republiki Sloveniji, pregledom zakonodaje, stanjem na trgu vrednostnih papirjev ter pristojnostmi in 
nalogami Agencije. V omenjeni okvir sodijo tudi občasni obiski predstavnikov tujih bank in 
mednarodnih organizacij.

11. INFORMACIJSKI SISTEM

Agencija bo v letu 2004 in 2005 nadaljevala z uvajanjem novih preizkušenih računalniških tehnologij, 
ki omogočajo kvalitetnejšo in tudi hitrejšo delo s podatkovnimi bazami, raznovrstnimi informacijami in 
povezavo izven Agencije.

Po uspešni uvedbi osnovnega projekta pošta bo Agencija v letu 2004 razvijala programsko zasnovo 
naprej, tako da se bo nadgradila tudi interna pošta v smislu kompleksnosti posamezne zadeve. 
Predvideva se tudi delna avtomatizacija pošte glede vhodnih dokumentov v primeru poročanja 
subjektov v povezavi z elektronskim poročanjem. V letu 2005 se predvideva tudi povezava pošte na 
globalni sistem arhiviranja in v povezavi s tem tudi arhiviranje posameznih dokumentov že znotraj pošte 
(skeniranje, word,...).

Agencija načrtuje uvedbo sistema za arhiviranje, ki bi poleg stare dokumentacije omogočal tudi sprotno 
arhiviranje in s tem hitro iskanje in pregledovanje dokumentacije. Projekt bi se pričel uvajati leta 2004, 
vendar bi bil po predvidevanjih v celoti zaključen v letu 2005.

Centraliziranje podatkovne baze Agencije je že potekalo v letu 2003. V letu 2004 in 2005 Agencija 
predvideva še dodamo razširitev podatkovne baze. V letu 2004 tako načrtuje poleg ostalih razširitev 
predvsem popolno integracijo podatkov o poslih na Ljubljanski borzi, kijih občasno pridobi pri KDD, v 
podatkovno bazo Agencije. Do sedaj so ti podatki predstavljali samostojne neodvisne podatke. Podatke 
o poslih na Ljubljanski borzi bi v rednih časovnih intervalih (teden ali mesec) dodajali v centralno 
podatkovno bazo Agencije, tako da bi bili povezani oziroma integrirani z ostalimi podatki. Po pripravi 
posebnega podatkovnega modela in ustrezne programske opreme za ugotavljanje navideznih poslov, bi 
Agencija pripravila še druge podatkovne modele in tako pridobila tudi druge koristne informacije, ki bi 
prispevale k še bolj učinkovitemu nadzoru trga vrednostnih papirjev.

Agencija pripravlja vsebinsko in oblikovno prenovo svoje spletne strani, ki bo v letu 2004 tehnično 
realizirana.
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12. KADROVSKE, ORGANIZACIJSKE IN DRUGE SPLOŠNE ZADEVE

Za učinkovito uresničitev nalog tega načrta dela oziroma za izvrševanje vseh pristojnosti Agencije bodo 
še vedno nujne nove zaposlitve, tako da bo njihovo število doseglo povprečno 40 zaposlenih v letu 
2004 oziroma 2005.

Poleg sicer pričakovanega povečanega obsega dela na nekaterih obstoječih temeljnih področja dela 
Agencije bo treba tudi zaradi izvrševanja novih pristojnosti po ZP - 1 na novo zagotoviti ustrezno 
kadrovsko strukturo, ki bo razpolagala z dovolj strokovnimi znanji za izvajanje čim bolj učinkovitega 
sankcioniranja tistih udeležencev na trgu vrednostnih papirjev, ki ne spoštujejo zakonodaje, katere 
izvrševanje nadzira Agencija.

Cilj zaposlovanja bodo prvenstveno visoko strokovni in usposobljeni kadri, pri tem pa bo še nadalje 
posebna pozornost namenjena izobraževanju vseh zaposlenih. Poleg izobraževanja v tujini bo nujno 
zlasti izobraževanje v Republiki Sloveniji v zvezi z novo sprejeto zakonodajo, povezano z delom 
Agencije (ZISDU - 1, področje revizije, prostovoljnega pokojninskega zavarovanja - vzajemnih 
pokojninskih skladov, prevzemov, poslovanja z vrednostnimi papirji - tudi tujimi, prekrški, posveti 
pravnikov in finančnikov itd.), oziroma tudi na področju splošnega poslovanja Agencije (seminarji s 
področja računovodstva, v zvezi z javnimi naročili, v zvezi s spremembami delovne zakonodaje, v zvezi 
z reformo javne uprave itd.). Agencija bo v prihodnjih letih tudi nadaljevala prakso organiziranja 
internih seminarjev in predavanj ter v ta namen povabila k sodelovanju strokovnjake s posameznih 
področij.

Poleg tega bo treba za uresničitev posameznih nalog angažirati tudi tuje in domače zunanje 
strokovnjake, zlasti v zvezi z opravljanjem izpitov za borznega posrednika in člana uprave družbe za 
upravljanje, za pripravo učbenika oziroma priročnika za opravljanje izpitov, za pripravo priročnika za 
vlagatelje v vrednostne papirje, za pripravo programske opreme itd.

Zaradi sprejema novega Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, Št. 42/02) in Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02) se predvideva, da bo treba na podlagi kolektivnih 
pogodb, ki bodo veljale tudi za zaposlene pri Agenciji in ki naj bi bile sprejete še v letu 2003, prilagoditi 
obstoječe interne predpise Agencije oziroma morebiti tudi pogodbe o zaposlitvi, kar bo bistveno 
povečalo obseg dela tudi na kadrovskem področju oziroma v zvezi s sprejemanjem splošnih aktov.

Določene aktivnosti bodo povezane tudi z izvajanjem Zakona o dostopu do informacij javnega značaja 
(Uradni list RS št 24/03), na podlagi katerega naj bi bila tudi Agencija dolžna v predpisanih rokih po 
sprejemu še ne izdanih podzakonskih predpisov pripraviti katalog informacij javnega značaja in 
morebiti tudi urediti posredovanje informacij na svetovni splet na temu ustrezen način oziromd z 
ustrezno vsebino.

Glede na načrtovano revizijo Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št 39/00 in 102/00 - popr.) 
oziroma sprejem novega zakona na tem področju bo treba uskladiti tudi obstoječa pravila naročanja 
blaga in storitev.
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POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 

V PRVI POLOVICI LETA 2003

Pri odločanju o posamičnih zadevah Agencija ponovno poudaija, da so s tem povezane naloge in dela 
Agencije odvisne predvsem od aktivnosti posameznih udeležencev na trgu vrednostnih papiijev, tako da 
lahko Agencija vnaprej poda le groba in okvirna predvidevanja glede pripada posamičnih zahtev in s 
tem povezanih nalog Agencije. Prav zaradi odvisnosti od aktivnosti drugih subjektov oziroma od 
morebitnih sprememb temeljne zakonodaje z njenega delovnega področja realizacija v prvem polletju 
2003 po posameznih področjih dela Agencije ponekod odstopa od predvidenih ocen. Pri tem je treba 
tudi upoštevati, da je Agencija v prvem polletju izdala vse podzakonske predpise, ki jih je bila dolžna do 
konca junija oziroma avgusta 2003 izdati na podlagi ZISDU - 1, tako da je bila izredno povečana 
normativna dejavnost Agencije v tem času.

Na področju primarnega trga je Agencija za leto 2003 predvidela 10 vloženih zahtev za izdajo 
dovoljenja za prvo javno prodajo oziroma organizirano trgovanje in jih v prvi polovici tega leta tudi 
izdala v polovičnem predvidenem obsegu (5 dovoljenj). Agencija je tudi načrtovala, da bo v tem letu 
prejela približno 3 zahteve za izdajo soglasja, da se prva prodaja vrednostnih papiijev opravi brez javne 
ponudbe v primerih, ko bo izdajatelj dokazal, daje izdaja namenjena vnaprej znanim in dobro poučenim 
investitoijem, prvo prodajo vrednostnih papiijev pa ni možno uvrstiti med izjeme, v primeru katerih 18. 
člen ZTVP-1 izdajateljem avtomatično dovoljuje izvedbo prve prodaje brez javne ponudbe. Agencija je 
v prvem polletju tega leta izdala eno tovrstno dovoljenje.

Od načrtovanih 15 zahtev za izdajo dovoljenja za ponudbo za odkup je Agencija v prvem polletju 2002 
izdala 3 tovrstna dovoljenja.

Agencija je načrtovala izdajo potrdil o prejeti najavi zbiranja pooblastil za glasovanje na skupščini za 
približno 200 delniških družb, s tem da jih je do konca junija 2002 že izdala 133.

Agencija je sicer že v letu 2002 zaključila pregledovanje prilagoditvenih poročil pooblaščenih 
udeležencev na trgu zaradi usklajenosti z ZTVP - 1, razen za 2 borznoposredniški družbi, nad katerimi 
je bil uveden postopek nadzora.

Ker je Agencija pristojna za izdajo soglasij splošnih aktov Ljubljanske borze in KDD, je za leto 2003 
predvidela izdajo vsaj enega tovrstnega soglasij in ga tudi že izdala.

Na področju poročanja javnih družb je Agencija okvirno predvidela 170 zavezancev za poročanje, na 
dan 30. 6.2003 je imelo status javne družbe 152 družb - izdajateljic vrednostnih papiijev. Javna družba 
je dolžna v 30 dneh po prejemu revizijskega poročila, najkasneje pa v šestih mesecih po preteku 
poslovnega leta Agenciji predložiti revidirano letno poročilo. Povzetek revidiranega letnega poročila 
mora javna družba objaviti najkasneje v osmih dneh po izteku omenjenega roka, besedilo povzetka pa 
mora pred objavo posredovati Agenciji. Do 30. 6. 2003 je Agencija prejela 138 revidiranih letnih 
poročil in 132 povzetkov revidiranih letnih poročil javnih družb za obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 12. 
2002. Agencija ni prejela nobenega obvestila o zavrnitvi revidiranega letnega poročila.

Poleg revidiranih letnih poročil javnih družb in njihovih povzetkov je Agencija spremljala tudi poročila 
o poslih oseb, ki so jim neposredno dostopne notranje informacije in poročila o pomembnih poslovnih 
dogodkih. Agencija je tudi utemeljeno pričakovala, da se bo z zagotovitvijo elektronskega medija za 
objavo sporočil oziroma obvestil o poslovnih dogodkih, ki bi lahko pomembneje vplivali na ceno 
vrednostnega papiija, bistveno povečalo število tovrstnih obvestil, kijih mora spremljati. Agencija je za 
leto 2003 predvidela tudi odločanje o zahtevah za oprostitev dolžnosti obveščanja javnih družb, vendar 
nobena takšna zahteva ni bila vložena.

Zaradi prvotno določenega zakonskega končnega roka za preoblikovanje pooblaščenih investicijskih 
družb je Agencija v prvem polletju 2003 pričakovala povečan obseg dela na tem področju, čeprav je 
preoblikovanje PID v veliki meri odvisno od morebitne spremembe zakonodaje na tem področju in od 
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dinamike zapolnitve privatizacijske vrzeli kot tudi od samega načina preoblikovanja PID. Ker se rok za 
preoblikovanje izteče konec leta 2003, je Agencija načrtovala bistveno povečan obseg dela predvsem v 
drugi polovici leta 2003 oziroma v zadnjih mesecih. V prvem polletju je sicer izdala 5 soglasij k 
spremembam in dopolnitvam pravil upravljanja in prospekta za javno ponudbo investicijskih kuponov 
vzajemnega sklada, 2 soglasji k sklenitvi pogodbe o upravljanju PID z drugo družbo za upravljanje, eno 
dovoljenje za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskega sklada in eno dovoljenje za prevzem 
upravljanja vzajemnega sklada. Zaradi odprtega roka za preoblikovanje do konca leta 2003 je izdaja 
dovoljenj in soglasij na tem področju realizirana z nekaterimi odstopanji.

Agencija je za leto 2003 upravičeno načrtovala tudi povečanje obsega dela zlasti tudi v zvezi z 
uveljavitvijo ZISDU - 1 oziroma njegovim izvajanjem v praksi, saj je že prejela prve zahteve, vložene 
na podlagi ZISDU - 1, prav tako pa je že izvrševala tudi nadzor na podlagi tega novega zakona.

V letu 2003 je bilo število vzajemnih pokojninskih skladov in njihovih upravljavcev nespremenjeno (en 
pokojninski skladje prenehal poslovati konec leta 2002, ker v prehodnem obdobju ni zbral predpisanega 
minimalnega števila članov), tako da Agencija ni izdala nobenega novega dovoljenja za oblikovanje 
takšnega sklada. Kljub temu, da zakon izrecno ne zahteva predložitve revidiranih letnih poročil, so vsi 
upravljavci poslali Agenciji letna poročila, pregledana tudi s strani revizorja.

V zvezi z izdajami dovoljenj za opravljanje poslov borznih posrednikov in članov uprav družbe za 
upravljanje bo Agencija v drugi polovici leta 2003 izvedla predpisani vsaj en izpitni rok. Zaradi tega je 
v prvi polovici leta izdala le 3 dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika in 1 dovoljenje za 
opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje, medtem ko je eno zahtevo za opravljanje 
funkcije člana uprave družbe za upravljanje na podlagi predstavitve vodenja poslov člana uprave 
zavrnila (letno načrtovane 3 te zahteve). Od načrtovanih 5 zahtev za izdajo dovoljenja za opravljanje 
funkcije člana uprave borznoposredniške družbe Agencija v prvi polovici leta 2003 ni izdala nobenega 
tovrstnega dovoljenja.

Ena izmed temeljnih nalog Agencije je opravljanje nadzora nad izpolnjevanjem zakonskih obveznosti. 
Agencija je v prvem polletju 2003 začela 40 postopkov nadzora, in sicer 10 kot nadzor nad poročanjem, 
v katerem je bila izdana odredba za odpravo nepravilnosti, 30 postopkov nadzora pa se je začelo kot 
pregled poslovanja posameznega subjekta. Agencija je v letu 2003 še intenzivneje izvajala nadzor s 
poudarkom na odkrivanju trgovanja na podlagi zlorabe notranjih informacij (v zvezi s trgovanjem delnic 
treh družb) in pri tem pridobivala informacije tudi od članov uprav in oseb, zaposlenih pri subjektu 
nadzora (tovrstne aktivnosti je za leto 2003 načrtovala pri dveh nadzorih). V prvi polovici leta 2003 je 
izvedla tudi pregled poslovanja nad nelicenciranim subjektom (načrtovani predvidoma 3 nadzori za leto 
2003), ostali začeti nadzori pa so se nanašali na pregled poslovanja borznoposredniških družb, bank, ki 
imajo dovoljenje za opravljanje poslov v zvezi z vrednostnimi papirji, družb za upravljanje, ki 
upravljajo PID, vzajemni sklad oziroma vzajemni pokojninski sklad, prav tako pa je izvajala tudi nadzor 
v postopkih prevzemov. Kot prejšnje leto je Agencija tudi v prvem polletju leta 2003 izvedla 
sistematični nadzor nad poročanjem vseh javnih družb. Agencija je do 30. 6. 2003 vložila tudi 19 
kazenskih ovadb zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja zlorabe notranjih informacij in 
vložila 44 predlogov za uvedbo postopka o prekršku.

Na zakonodajnem področju je Agencija izvedla obsežen projekt priprave vseh podzakonskih predpisov 
na podlagi ZISDU - 1, saj je bil rok za izdajo novih predpisov (tako na tistih področjih, na katerih je že 
uredila poslovanje teh finančnih institucij, kot tudi na povsem novih področjih zaradi izvrševanja novih 
nalog in pristojnosti Agencije) do konca junija 2003 (predpisi, ki se nanašajo neposredno na poslovanje 
investicijskih skladov in družb za upravljanje) oziroma do konca avgusta 2003 (predpisi, ki se nanašajo 
na druge vidike poslovanja investicijskih skladov in družb za upravljanje). V začetku leta je Agencija 
izdala še spremembe in dopolnitve 4 podzakonskih predpisov zaradi novosti, nastalih z uveljavitvijo 
novele ZGD - F in s spremembo nekaterih drugih predpisov, zlasti s področja odkrivanja in 
preprečevanja pranja denaija. Kot načrtovano je in tudi še Agencija sodeluje pri pripravi sprememb in 
dopolnitev ZTVP - 1 in ZPre, dodatno pa še pri spremembi Zakona o medijih.
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V okviru sodelovanja Agencije s tujimi in mednarodnimi institucijami in organizacijami je Agencija 
nadaljevala s sodelovanjem v organizaciji IOSCO in v ta namen pošiljala razne podatke in pripravila 
samoocene z dveh področij, in sicer v zvezi s posredniki na trgu vrednostnih papirjev in sekundarnim 
trgom vrednostnih papirjev. Intenzivnejše pa je bilo sodelovanje v okviru CESR (Committee of 
European Securities Regulators), v okviru katerega ima Agencija status opazovalke do vstopa v 
polnopravno članstvo v Evropsko unijo. Aprila je Evropska komisija izvedla ti. načrtovani Follow - up 
Peer Review, katerega namen je bil pregled napredka na zakonodajnem področju in dejanske prakse od 
prvega obiska v septembru 2001. Na področju dveh delovnih skupin za vstop Republike Slovenije v 
Evropsko unijo, katerih članica je Agencija, v prvem polletju 2003 kot načrtovano ni bilo novih 
aktivnosti, saj sta obe pogajalski področju začasno zaprti. Na področju pokojninskih zavarovanj in 
pokojninskih skladov je Agencija tudi izvajala načrtovano konkretnejše sodelovanje z Ministrstvom za 
delo ZDA ter pripravila tudi načrtovani osnutek o poteku postopkov pregledov poslovanja vzajemnih 
pokojninskih skladov.

Na kadrovskem področju je Agencija izpeljala določene okrepitve (na dan 30. 6. 2003 je bilo zaposlenih 
38 delavcev, s tem da je za enega delavca to bil zadnji dan zaposlitve), sprememb splošnih aktov zaradi 
nove delovno-pravne zakonodaje, načrtovane do konca septembra 2003, pa še ni izvedla, predvsem 
zaradi nesprejema ustreznih podzakonskih aktov oziroma kolektivnih pogodb.

V prvem polletju 2003 je delovna skupina vseh treh nadzornikov uskladila izhodišča za pripravo 
načrtovanega skupnega poročila za leto 2002 Banke Slovenije, Agencije in Agencije za zavarovalni 
nadzor.

Agencija je v prvem polletju 2003 kot načrtovano že delno posodobila strojno in sistemsko računalniško 
opremo, ki omogoča hitrejšo in kvalitetnejšo povezovanje in obdelavo podatkov, vključno z novejšim 
standardnim podatkovnim sistemov za upravljanje s podatkovnimi bazami. Na podlagi lastnega 
računalniškega programa je bil vzpostavljen nov način elektronskega spremljanja vhodne in izhodne 
pošte. Na področju novega modula elektronskega poročanja zavezancev za poročanje so bile 
pripravljene tudi predvidene nove prilagoditve oziroma popravki, tako da so se začela že končna 
testiranja elektronskega poročanja. Prav tako je Agencija tekoče ažurirala svoje spletne strani, 
pripravljene pa so bile tudi že načrtovane podlage za posodobitev le-te.

DOLGOROČNI CILJI AGENCIJE

Temeljna naloga Agencije kot regulatome in nadzorne institucije je zagotoviti trdnost oziroma stabilnost 
in zanesljivost delovanja trga vrednostnih papirjev ter ustvariti zaupanje investitorjev v ta trg in v tem 
okviru varovati predvsem male investitorje. Agencija uresničuje to nalogo z izvrševanjem nadzora ter 
drugih nalog in pristojnosti, določenih z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki usmerjajo in predpisujejo 
ravnanje subjektov na trgu vrednostnih papirjev.

Trg vrednostnih papirjev mora postati pomembnejši del trga kapitala in s tem celotnega finančnega 
sistema, na katerem se bo zagotavljal izdajateljem, torej tudi gospodarskim subjektom, pomemben 
finančni vir oziroma na drugi strani investitorjem možnost za pomembno obliko naložb v vrednostne 
papirje. Urejeno, stabilno in pregledno delovanje trga vrednostnih papirjev predstavlja širši gospodarski 
oziroma ekonomski interes. Predvsem transparentnost trga vrednostnih papirjev pa zahteva od vseh 
subjektov, ki sodelujejo na tem trgu, čim boljše in hitrejše informiranje oziroma razkritje vseh dejstev, 
ki so pomembna za delničarje oziroma potencialne investitorje, kar pomeni tudi izključitev trgovanja na 
podlagi notranjih informacij.

Agencija si bo še naprej prizadevala, da bo čimbolj gospodarno in s čim manjšimi porabljenimi sredstvi 
izvrševala vsa dela in naloge ter pristojnosti. Sredstva za delo Agencije se zagotavljajo predvsem iz taks 
za odločanje o posamičnih zadevah ter iz letnih in pavšalnih nadomestil stroškov, ki so jih za 
opravljanje nadzora dolžne plačevati pravne osebe, nad katerimi Agencija opravlja nadzor. Hkrati z 
zagotovitvijo stabilnosti virov sredstev za delo bo Agencija pri določanju višine taks in nadomestil 
upoštevala tudi načelo racionalnosti in sorazmernosti taks in nadomestil s stroški vodenja postopkov 
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nadzora, tako da ne bi pretirano povečevala tekoče obremenitve tega dela finančnih subjektov ter 
porazdelila financiranje na vse subjekte, kijih Agencija nadzira.

Zaradi obsežnih nalog in pristojnosti Agencije bo še nadalje nujna tudi njena kadrovska okrepitev, 
predvsem visoko strokovnih in usposobljenih kadrov, tako da bo v prihodnjih dveh letih približno 
povprečno 40 zaposlenih.

Kljub spremembam zakonodaje s področja javne uprave, ki na novo določa nekatere segmente 
poslovanja in organiziranja ter položaja Agencije, se bo Agencija še nadalje zavzemala za status 
samostojne in neodvisne institucije, kakršnega imajo tudi primerljive institucije v drugih (evropskih) 
državah oziroma kakor to zahtevajo tudi temeljna načela mednarodne organizacije IOSCO. Oziroma če 
in ko bo ustanovljena enotna institucija za izvajanje bančnega nadzora, nadzora zavarovalništva in 
nadzora nad trgom vrednostnih papirjev, ki bo izvajala regulatome in nadzorne pristojnosti za celoten 
trg kapitala, si bo prizadevala za vzpostavitev čim učinkovitejše tovrstne institucije, vključno z 
ustreznimi pristojnostmi tudi v zvezi s sankcioniranjem kršiteljev zakonodaje trga kapitala.

Priloga:
IZJAVA O VEČLETNI STRATEGIJI RAZVOJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH 

PAPIRJEV

Agencija za trg vrednostnih papirjev je bila ustanovljena na podlagi Zakona o trgu vrednostnih papirjev 
(Uradni list RS, št. 6/94), ki je začel veljati 13. 3. 1994, kot neodvisna institucija, ki pri opravljanju 
svojih nalog deluje v javnem interesu z namenom zaščite investitorjev in razvoja trga vrednostnih 
papirjev. Z uveljavitvijo novega Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99 in 52/02) 
28. 7. 1999 je zagotovljena kontinuiteta obstoja in delovanja Agencije za trg vrednostnih papirjev.

Temeljni cilj Agencije za trg vrednostnih papirjev je, da bo z opravljanjem nadzora in izvrševanjem 
drugih nalog in pristojnosti zagotovila spoštovanje določb zakonov ter njihovih podzakonskih 
predpisov, ki urejajo trg vrednostnih papirjev, ter s tem ustvarila pogoje za učinkovito delovanje trgov 
vrednostnih papirjev in zaupanje vlagateljev v te trge.

Širši ekonomski interes zahteva, da trg vrednostnih papirjev postane pomembnejši del trga kapitala, ki 
bo zagotavljal pomemben finančni vir kot alternativo finančnim virom v obliki bančnih kreditov 
oziroma pomembno obliko naložb kot alternativo naložbam v bančne denarne depozite. V okviru svojih 
pristojnosti bo Agencija za trg vrednostnih papirjev delovala z namenom zagotoviti stabilnost delovanja 
tako primarnega kot sekundarnega trga vrednostnih papirjev.

S podzakonskimi predpisi, za izdajo katerih je pooblaščena, si bo Agencija za trg vrednostnih papirjev 
prizadevala, da bo ravnanje vseh udeležencev na trgu vrednostnih papirjev transparentno in v skladu z 
veljavno zakonodajo, kar bo preverjala v postopkih nadzora. Prav tako si bo prizadevala za ureditev, ki 
bo učinkovitejše sankcionirala kršitelje te zakonodaje. V primeru oziroma ko bo ustanovljena enotna 
institucija za izvajanje bančnega nadzora, nadzora zavarovalništva in nadzora nad trgom vrednostnih 
papirjev, ki bo izvajala regulatome in nadzorne pristojnosti za celoten trg kapitala, pa si bo prizadevala 
za vzpostavitev čim učinkovitejše tovrstne institucije.

Agencija za trg vrednostnih papirjev bo svoje naloge in pristojnosti izvrševala čimbolj gospodarno in s 
čim manjšimi porabljenimi sredstvi ter skrbela za učinkovito rabo njenih sredstev. Pri nabavi blaga in 
storitev bo upoštevala Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00 - popr.) ter interni 
akt o naročanju blaga in storitev malih vrednosti z namenom zagotoviti najboljšo kakovost javnega 
naročila in ob upoštevanju kakovosti najnižjo ceno.
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AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE, RADIODIFUZIJO IN POŠTO 

REPUBLIKE SLOVENIJE 
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2004 IN 2005

OBRAZLOŽITEV REBALANSA ZA 2004

1306 TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTA

Podprogram izvaja: 2811 Ministrstvo za informacijsko družbo

2385 Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto

• Pravna podlaga

Pravna podlaga je podana že v obrazložitvi predloga finančnega načrta Agencije za telekomunikacije 
in radiodifuzijo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) za leto 2002. V letu 2002 je bil 
sprejet nov zakon o poštnih storitvah, kar bo imelo za posledico, da bo Agencija opravljala določene 
naloge na podlagi navedenega zakona.

Izhodišča

V izhodiščih za leto 2004 se upoštevajo ocene poslovanja v letu 2003.

Poslanstvo

Agencija kot neodvisna organizacija opravlja:
z Zakonom o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) določene naloge, kiji omogočajo 
urejanje in nadzor nad delovanjem telekomunikacijskega trga ter upravljanje in nadzor nad 
radiofrekvenčnim spektrom Republike Slovenije;
z Zakonom o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) določene naloge na področju radijske in 
televizijske dejavnosti;
z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 57/00) 
določene naloge akreditacijskega organa za elektronski podpis;
z novo sprejetim zakonom, ki ureja poštne storitve, določene naloge na področju poštnih 
storitev.

Letni izvedbeni cilji

Letni izvedbeni cilji Agencije zajemajo:
prehod s funkcije Agencije, pristojne za telekomunikacije in radiodifuzijo, na funkcijo 
Agencije, pristojne za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto, 
izdajanje dovoljenj za opravljanje telekomunikacijskih storitev, 
upravljanje in nadzor nad številčnim in frekvenčnim prostorom, 
nadzor nad cenami, 
nadaljnja razširitev in posodobitev nadzomo-merilne službe, 
merjenje kakovosti rokov prenosa v poštnem prometu, 
zagotavljanje nadzora nad kvaliteto poštnih storitev, 
nadziranje akreditiranih overiteljev na področju elektronskega poslovanja in podpisa, 
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intenzivno sodelovanje z mednarodnimi poštnimi in telekomunikacijskimi organizacijami in 
meddržavno sodelovanje, 
urejanje radio-frekvenčnega spektra z nabavo ustrezne opreme.

Za doseganje letnih izvedbenih ciljev bodo potrebne naslednje aktivnosti:
- dodatno zaposlovanje za potrebe Agencije,
- nadaljnje izobraževanje zaposlenih za potrebe Agencije,
- izdelava strokovnih raziskav, izvedenskih mnenj ali zbiranja podatkov, ki bodo podlaga za 

učinkovitejše odločanje ali pripravo zakonodaje,
- organiziranje mednarodnih konferenc ali delavnic,
- udeležba na mednarodnih konferencah in delavnicah,
- opremljanje dodatnih delovnih mest,
- nadaljevanje modernizacije informacijske tehnologije (vlaganje v novo in zamenjava zastarele 

računalniške in programske opreme) ter vzdrževanje računalniške opreme,
- zaključevanje gradnje dveh obljudenih radijskih nadzomo-merilnih postaj Poljane in Rašica,
- dodatna nabava in vzdrževanje merilne opreme za obljudene in avtomatske radijske nadzomo- 

merilne postaje,
- nabava dodatnih merilnih vozil za mobilni radijski nadzor za nove obljudene radijske nadzomo- 

merilne postaje Poljane in Rašica,
- nabava radijskih postaj zaradi sprememb namembnosti frekvenčnih pasov.

Pravna podlaga

Pravno podlago dolgoročnih in letnih izvedbenih ciljev Agencije predstavlja Nacionalni program 
razvoja telekomunikacij (Uradni list RS, št. 23/00), Zakon o telekomunikacijah, Zakon o medijih, 
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, smernice 97/96/EC evropskega 
parlamenta in zakon o poštnih storitvah.

Prihodki

V letu 2004 načrtujemo prihodke iz naslova pristojbin, ki se stekajo na sklad za telekomunikacije na 
podlagi Zakona o telekomunikacijah. Ti prihodki so namenjeni za izvajanje dejavnosti Agencije, v 
skladu z Zakoni, ki definirajo njeno dejavnost

V oceni realizacije za leto 2003 so vključeni tudi prihodki, ki jih je Agencija realizirala na podlagi 
sklepa Vlade Republike Slovenije št. 408-31/2001-7, z dne 24.12.2002 in sicer z uspešno iztajavo 
zapadlih teijatev do zavezancev za pristojbine iz obdobja pred uveljavitvijo Zakona o 
telekomunikacijah. Navedeni prihodki so ocenjeni v višini 270,8 mio SIT.

Prihodki pokrivajo tekoče in investicijske odhodke Agencije v skladu s Programom dela in finančnim 
načrtom, ki ga pripravi Agencija (ló.čl.Sklepa o.ustanovitvi Agencije) in zanj pridobi mnenje Sveta za 
Telekomunikacije in Sveta za radiodifuzijo in ga potrdi Vlada RS.

Tekoči odhodki

V tekočih odhodkih so prikazani stroški za plače za zaposlene delavce in v letu 2004 predvidene nove 
zaposlitve (načrtovano 80 delavcev) glede na obveze veljavnega Zakona o telekomunikacijah, Zakona 
o medijih, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu in zakona o poštnih storitvah.
V izračunu potrebnih sredstev za plače smo upoštevali izhodišča iz osnutka proračunskega 
memoranduma. Na izkazano povečanje sredstev za plače pa predvsem vpliva povečanje števila 
zaposlenih (stanje 31.08.2003 je 66 delavcev), 21% rast zaposlenih.

Upoštevali smo tudi spremembe , ki jih za dejavnost in pristojnosti Agencija prinaša nov Zakon o 
elektronskih komunikacijah, ki bo predvidoma veljal od 01.05.2004 dalje. Na višino potrebnih 
sredstev za plače zaposlenih izjemno vpliva tudi izobrazbena struktura.
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Struktura tekočih odhodkov pove, da 75% predstavljajo bruto plače 25% pa material in storitve, ki 
vsekakor naraščajo zaradi povečanega obsega dejavnosti kakor tudi povečanja zaposlenih.
V tekočih odhodkih so zajeti tudi izdatki za strokovno razvojne naloge, šolanje kadrov, materialne 
stroške, organizacijo mednarodnih konferenc, članarine v mednarodnih organizacija.

Pri načrtovanju izdatkov za material in storitve smo upoštevali predvideno inflacijo in že navedene 
razloge povečanega obsega.

V finančnem načrtu Agencije so upoštevani tudi stroški delovanja Sveta za radiodifuzijo in Sveta za 
telekomunikacije v vrednosti 30 mio SIT.

Glede na naloge in obveznosti Agencije in navedeno so načrtovani tekoči odhodki za leto 2004, glede 
na oceno 2003 višji za 7%.

Investicijski odhodki

Investicijski odhodki v letu 2004 vključujejo:
razliko v stroških adaptacije poslovnih prostorov na novi lokaciji (Stegne) in predvideno 
kupnino od prodaje obstoječih poslovnih prostorov (Kotnikova 19a) 
ureditev parkirnih mest in dovoza do poslovne stavbe, predvidena je obnova dvigal.

V letu 2004 predvidevamo tudi realizacijo investicij v opremo za radijsko nadzorno merilni sistem 
Slovenije, kije bila ustavljena zaradi nakupa in urejanja poslovnih prostorov Agencija že v letu 2003. 
Investicije so nujne predvsem z vidika nemotenega opravljanja z zakonom določene dejavnosti 
Agencije.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA 2005

1306 TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTA

P.Qdpro^m.i?yys;.28n..Mini^5typ.za.ir)lforTna?iisko.d.ruž.b.Q

2385 Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto

Pravna podlaga

Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto RS (v nadaljnjem besedilu: agencija) je 
neodvisna organizacija, ki opravlja skladno:

z zakonom o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) določene naloge, ki zagotavljajo 
delovanje in razvoj telekomunikacij in telekomunikacijskega trga ter učinkovito in nemoteno 
uporabo radiofrekvenčnega spektra;
z zakonom o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) določene naloge urejanja in nadzora radijske 
in televizijske dejavnosti;
z zakonom o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 42/02) določene naloge, ki zagotavljajo 
delovanje in razvoj trga poštnih storitev;
z zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 57/00) 
določene naloge akreditacijskega organa.

V izhodiščih za leto 2005 se upoštevajo ocene poslovanja v letu 2004.
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Poslanstvo

Agencija je ustanovljena kot neodvisni organ, ki ureja in nadzira telekomunikacijski trg, upravlja in 
nadzira radiofrekvenčni spekter v Republiki Sloveniji in opravlja naloge na področju radijskih in 
televizijskih dejavnosti, ureja in nadzira trg poštnih storitev ter opravlja naloge akreditacijskega 
organa za elektronski podpis.

Na telekomunikacijskem področju Agencija ureja regulativno okolje in s tem omogoča enakopravno 
delovanje operateijev na telekomunikacijskem trgu. Cilj delovanja Agencije so sodobne in cenovno 
dostopne telekomunikacijske storitve, ki zadovoljujejo potrebe uporabnikov.

Na področju radiodifuzije Agencija ureja radiofrekvenčni spekter in izvaja nadzor programskih vsebin 
na način, ki zagotavlja pluralnost radiodifuznih medijev in vsebin.

Na področju pošte Agencija ureja regulativno okolje in s tem omogoča učinkovitost, konkurenco in 
sodelovanje med izvajalci poštnih storitev. Cilj Agencije so kakovostne, zanesljive in cenovno 
dostopne poštne storitve za vse uporabnike.

Agencija deluje v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter svoje naloge opravlja javno, pregledno 
in na prijazen način, v korist končnih uporabnikov in Širše javnosti.

Letni izvedbeni cilji

Letni izvedbeni cilji Agencije zajemajo:
- izdajanje dovoljenj za opravljanje telekomunikacijskih storitev,
- upravljanje in nadzor nad številčnim in frekvenčnim prostorom,
- določitev ustreznih trgov in določitev statusa OPTM,
- nadzor nad cenami,
- nadaljnja razširitev in posodobitev nadzomo-merilne službe,
- merjenje kakovosti rokov prenosa v poštnem prometu,
- zagotavljanje nadzora nad kvaliteto poštnih storitev,
- nadziranje akreditiranih overiteljev na področju elektronskega poslovanja in podpisa,
- intenzivno sodelovanje z mednarodnimi poštnimi in telekomunikacijskimi organizacijami 

in meddržavno sodelovanje,
- urejanje radio-frekvenčnega spektra z nabavo ustrezne opreme,
- koordinacija radijskih frekvenc s sosednjimi državami.
- upravljanje radijskega spektra za potrebe analogne in digitalne zvokovne in TV 

radiodifuzije
- izvedba javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije
- vodenje upravnih postopkov in izdajanje odločb o dodelitvi radijskih frekvenc
- vodenje upravnih postopkov za izdajo dovoljenja za izvajanje radijske ali televizijske 

dejavnosti, kadar dejavnost izdajatelja ni vezana na uporabo radijskih frekvenc
- izvede postopek za podelitev statusov programom posebnega pomena ter izda odločbo o 

dodelitvi in odvzemu statusa
- strokovni nadzor nad izvajanjem programskih zahtev iz zakona o medijih
- posredovanje strokovno - tehnične, administrativne in finančne podpore za delovanje Sveta 

za radiodifuzijo

Za doseganje letnih izvedbenih ciljev bodo potrebne naslednje aktivnosti:
- izdelava strokovnih raziskav, izvedenskih mnenj ali zbiranja podatkov, ki bodo podlaga za 

učinkovitejše odločanje ali pripravo zakonodaje,
- organiziranje mednarodnih konferenc ali delavnic,
- udeležba na mednarodnih konferencah in delavnicah,
- izobraževanje zaposlenih
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- nadaljevanje modernizacije informacijske tehnologije (vlaganje v novo in zamenjava zastarele 
računalniške in programske opreme) ter vzdrževanje računalniške opreme,

- dodatna nabava in vzdrževanje merilne opreme za obljudene in avtomatske radijske nadzomo- 
merilne postaje,

- nabava dodatnih merilnih vozil za mobilni radijski nadzor za obljudene radijske nadzomo-merilne 
postaje

- nabava radijskih postaj zaradi sprememb namembnosti frekvenčnih pasov.

Prihodki

V letu 2005 načrtujemo 6 % rast prihodkov iz naslova pristojbin, ki se stekajo na Sklad za 
telekomunikacije na podlagi zakona o telekomunikacijah (ZTel-1).
Ti prihodki so namenjeni za izvajanje dejavnosti Agencije, v skladu z Zakoni, ki definirajo njeno 
dejavnost.
Prihodki pokrivajo tekoče in investicijske odhodke Agencije v skladu s Programom dela in finančnim 
načrtom, ki ga pripravi Agencija (ló.čl.Sklepa o ustanovitvi Agencije) in zanj pridobi mnenje Sveta za 
Telekomunikacije in Sveta za radiodifuzijo

Tekoči odhodki

V načrtovanih tekočih odhodkih so prikazani stroški za plače zaposlenih delavcev.

Upoštevana je povečanje števila zaposlenih, okvirno 85 delavcev, 6,2% več kot predhodno leto. Prav 
tako so v tekoče poslovanje zajeti izdatki za strokovno razvojne naloge, šolanje kadrov, materialne 
stroške, organizacijo mednarodnih konferenc, članarine v mednarodnih organizacijah, merjenje 
kakovosti rokov prenosa in stroški delovanja Sveta za radiodifuzijo in Sveta za telekomunikacije.

Glede na predviden obseg nalog in obveznosti Agencije in predvideno stopnjo inflacije so načrtovani 
tekoči odhodki za leto 2005, v primeijavi s finančnim načrtom za leto 2004 višji.

Investicijski odhodki

Investicijski odhodki se v letu 2005 zmanjšajo glede na finančni načrt za leto 2004 zaradi zaključitve 
vlaganj v poslovne prostore.

Načrtujemo vlaganje v opremo potrebno za delovanje Agencije.
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JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI 
RAZVOJ

OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 2004 IN 2005

1. UVOD

V nadaljevanju prikazujemo finančni načrt in njegovo obrazložitev za Javno agencijo RS za regionalni 
razvoj za obdobje 2004 in 2005, ki ga v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 18. člena Zakona o javnih 
agencijah (Uradni list RS, št 52/02) in pete alinee prvega odstavka 17. člena Uredbe o splošnih pogojih 
delovanja Javne agencije RS za regionalni razvoj (Uradni list RS, št.62/03) sprejme Svet Agencije in 
predloži v soglasje ustanovitelju - Vladi Republike Slovenije.

JARR nadaljuje delo, ki ga je izvajalo že kot organ v sestavi Ministrstva za gospodarstvo. JARR izvaja 
aktivnosti za katere je bila ustanovljena: dodeljevanje regionalnih spodbud, izvajanje programov Phare 
(CBC, ESK), koordiniranje priprave sistema na črpanje pobude skupnosti Interreg, razvoj sistema 
spremljanja razvojnih programov - ISARR.

V tem obdobju se nadaljuje z zaposlovanjem ustreznih kadrov, ki delno izhaja iz potreb po zagotovitvi 
nemotenega poslovanja (pravna služba, finančna služba, glavna pisarna, informatika), v pretežni meri pa 
se mora JARR kadrovsko okrepiti, zato da bo lahko izvajala naloge za katere je bila ustanovljena. Poleg 
tega pa so tu še zahteve evropskih regulativ, ki prepisujejo, na kakšen način in kako se lahko posredujejo 
sredstva evropskih strukturnih skladov. Pri slednjem je še posebej poudarjena odgovornost JARR, ki ji jo 
je zaupala Vlada RS s svojim sklepom št 915-13/201-6 z dne 3. aprila 2003, ko ji je zaupala v 
koordinacijo, programiranje in izvajanje pobudo evropskih skupnosti Interreg IH.

2. ZAKONSKE OSNOVE

Služba Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj je pripravila predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (v nadaljevanju: Zakon). Zakon je 
sprejel Državni zbor na seji 29. maja 2003. Cilj sprememb in dopolnitev zakona je vpeljava učinkovitejših 
organizacijskih oblik pri spodbujanju regionalnega razvoja v povezavi z že izvedeno reorganizacijo v 
Vladi RS (ustanovitev SVRP). Pristojnosti na področju regionalnega razvoja se s predlogom zakona 
določajo tako, da se ministrico za področje regionalnega razvoja pooblasti za naslednje naloge: za 
pripravo strategije regionalnega razvoja Slovenije, za poročanje o uresničevanju regionalne strukturne 
politike, za določitev minimalne obvezne strukture in metodologije priprave in izvedbe regionalnega 
razvojnega programa ter načinov spremljanja in vrednotenja učinkov regionalnega razvojnega programa, 
za določitev načinov spremljanja in vrednotenja regionalnih razvojnih spodbud ter za določitev sestave, 
organizacije in nalog Agencije RS za regionalni razvoj.

Agencija RS za regionalni razvoj je bila z zakonom (UL 60/99, 52/02) določena kot organ v sestavi 
ministrstva, pristojnega za razvoj (Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ter kasneje Ministrstvo za 
gospodarstvo). Z zgoraj omenjeno spremembo zakona se je Agencija statusno preoblikovala v javno 
agencijo, katere ustanovitelj je Republika Slovenija.

Zakon (UL 56/03) v svojem 4.členu določa:
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- da s 1.7.2003 preneha delovati Agencija RS za regionalni razvoj kot organ v sestavi Ministrstva za 
gospodarstvo,

- da se s 1.7.2003 ustanovi Agencija RS za regionalni razvoj, ki deluje kot javna agencija po 
Zakonu o javnih agencijah,
da Agencija RS za regionalni razvoj iz prejšnje alinee prevzame s 1.7.2003 od Agencije RS za 
regionalni razvoj kot organa v sestavi Ministrstva za gospodarstvo vse zaposlene ter materialna in 
finančna sredstva, vključno z obstoječimi obveznostmi ter nadaljuje s postopki dodeljevanja 
regionalnih razvojnih spodbud,
da se s 1.7.2003 neporabljene pravice porabe ter prevzete obveznosti na proračunskih postavkah 
za izvajanje politike skladnega regionalnega razvoja in delovanje Agencije RS za regionalni 
razvoj pri Ministrstvu za gospodarstvo prenesejo na Službo Vlade RS za strukturno politiko in 
regionalni razvoj, pri kateri se v ta namen odprejo ustrezne proračunske postavke. S 1.7.2003 
skleneta Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj in Služba Vlade Republike Slovenije 
za strukturno politiko in regionalni razvoj pogodbo o zagotavljanju sredstev za delovanje agencije 
in izvajanje programov na področju regionalnega razvoja. Pogodba se sklene za program, ki je 
določen v rebalansu državnega proračuna 2003.

Agencija je bila ustanovljena v skladu z določili Zakona o javnih agencijah - ZJA (UL 52/02) za 
opravljanje razvojnih in strokovnih nalog v javnem interesu (2. in 29. člen ZJA). Pri tem je bila kot kriterij 
za ustanovitev uporabljena druga alinea 4.člena ZJA, ki pravi:

»Javna agencija se ustanovi, če glede na naravo oziroma vrsto nalog ni potreben ali ni primeren stalni 
neposredni politični nadzor nad opravljanjem nalog«.

Uredba o splošnih pogojih delovanja Javne agencije RS za regionalni razvoj (UL 62/03) definira v svojem 
drugem delu dejavnosti agencije. Sedmi člen omenjene uredbe pravi:

»Javna agencija je ustanovljena za posredovanje in spremljanje regionalnih razvojnih spodbud iz 
državnega proračuna in drugih virov in za opravljanje svetovalnih, pospeševalnih in drugih razvojnih ter 
strokovnih nalog države pri spodbujanju regionalnega razvoja.
Pri izvajanju nalog javna agencija uresničuje politiko Vlade Republike Slovenije na področju spodbujanja 
skladnega regionalnega razvoja. Politiko na tem področju oblikuje in tolmači državni organ, pristojen za 
področje regionalnega razvoja.«

3. AKTIVNOSTI AGENCIJE

Javna agencija v imenu in za račun SVRP posreduje regionalne razvojne spodbude z naslednjih 
proračunskih postavk:

pp
1122 Sofinanciranje Regionalnih razvojnih agencij
1134 Trans-regionalni projekti
1135 Priprava in spremljanje izvajanja državnih dokumentov
1136 Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov
1140 Prestrukturiranje Zasavske regije po ZPZRTH
1166 Razvojna pomoč Posočju

f

13. oktober2003 3883 poročevalec, št. 83TX



Na podlagi podpisanih mednarodnih pogodb za programe Phare bo Agencija v imenu in za račun SVRP 
izvedla naslednje programe:

pp
1149 Lastna udeležba - EU projekti
1150 Lastna udeležba - Phare
7012 Phare CFCU SI 0009 CBC Slo/A za leto 2000
7015 Phare CFCU SI 0008 CBC Slo/H za leto 2000
7020 Phare CFCU CBC Slo/H za leto 2002
7021 Phare CFCU CBC Slc/I za leto 2002
7026 Phare CFCU CBC Slo/A za leto 2002
7028 Phare CFCU CBC SIo/I za leto 2001
7030 Phare CFCU CBC Slo/H za leto 2001
7034 Phare CFCU ESK nacionalni program za leto 2001
7037 Phare CFCU - SNP 2000 ESK
7044 Phare CFCU Regionalni razvoi SL 9807
7051 Phare CFCU Regionalna politika in kohezija. COP 98
7055 Phare CFCU SNP za leto 2000

Predvideva se, da se bodo začele tudi aktivnosti na programih Phare iz programskega leu 2003 - tako 
CBC kot ESK. Predvsem bo delo usmerjeno v pripravo razpisnih dokumentacij in drugih pripravljalnih 
del v skladu s pravili izvajanja programa Phare.

Javna agencija vodi javno evidenco regionalnih razvojnih agencij, skladno z določili Pravilnika o 
organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije (Uradni list RS, 52/00, 111/00 in 
44/01) in z njimi sklepa pogodbe o opravljanju nalog regionalnih razvojnih agencij, ki so v javnem 
interesu.

Javna agencija je bila v skladu z Uredbo (UL 62/03) ustanovljena še za opravljanje svetovalnih, 
pospeševalnih in drugih razvojnih ter strokovnih nalog države pri spodbujanju regionalnega razvoja:

- strokovna podpora pri pripravi, spremljanju in vrednotenju Strategije regionalnega razvoja 
Slovenije in državnega razvojnega programa Republike Slovenije,

- sodelovanje pri pripravi raziskovalnih podlag za politiko spodbujanja skladnega regionalnega 
razvoja in pri sistematični skrbi za razvoj analitičnih orodij in metodologij s področja 
regionalnega razvoja,
priprava letnih poročil o izvajanju regionalnih razvojnih spodbud in poročil o stanju v 
regionalnem razvoju, 
posuvitev sistema za izvajanje pobude skupnosti Interreg in sodelovanje pri posuvitvi 
procesov za izvajanje strukturne politike EU v Sloveniji,

- strokovna podpora pri pripravi izvedbenih programskih dokumentov (npr.: Enotni programski 
dokument, Interreg) in sodelovanje pri pripravi programskih dokumentov Pobud skupnosti 
Equal in Urban,

- spodbujanje oblikovanja in razvoja regionalnih razvojnih agencij ter njihovega povezovanja z 
drugimi razvojnimi institucijami na mednarodni, regionalni in lokalni ravni,

- spodbujanje in usmerjanje priprave regionalnih razvojnih programov,
- zagotavljanje informacij o celomi ponudbi posrednih in neposrednih regionalnih razvojnih 

spodbud,
svetovalna podpora pri pripravi in prijavi regionalnih razvojnih projektov na domače in 
mednarodne javne razpise,
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- priprava in vzdrževanje krovnega informacijskega sistema za izvajanje in spremljanje 
državnega razvojnega programa, regionalnih razvojnih programov ter izvedbenih dokumentov 
strukturnih skladov (Enotni programski dokument, Pobude skupnosti), skladno s standardi in 
potrebami, izhajajočimi iz mednarodnih pogodb z Evropsko unijo,

- svetovanje in organiziranje izobraževanj na področju regionalnega razvoja v Sloveniji in 
tujini.

Javna agencija v postopku priprave državnega proračuna pripravlja strokovne podlage za usklajevanje 
sektorskih razvojnih programov in dodeljevanje regionalnih razvojnih spodbud različnih vladnih resorjev.

Javna agencija spremlja podatke o regionalnih razvojnih spodbudah, zlasti o:
- vrstah razvojnih spodbud in načinih njihovega uveljavljanja in dodeljevanja, 

dodeljenih razvojnih spodbudah po obliki, namenu, višini in lokaciji,
- projektih in zahtevkih ter možnostih vlaganj v razvojne naložbe.

Javna agencija vrednoti učinke regionalnih razvojnih spodbud in daje mnenja o regionalnih razvojnih 
programih in v sodelovanju s pristojno regionalno razvojno agencijo daje mnenja o skupnih razvojnih 
programih, skladno z zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Pri pripravi in vzdrževanju enotnega informacijskega sistema za izvajanje in spremljanje državnega 
razvojnega programa, regionalnih razvojnih programov ter izvedbenih dokumentov strukturnih skladov, 
skladno s standardi in potrebami, izhajajočimi iz mednarodnih pogodb z Evropsko unijo, je javna agencija 
dolžna upoštevati navodila in zagotavljati standarde zaščite podatkov, ki veljajo za organe državne uprave. 
Javni agenciji je omogočen neposredni dostop do informacijskega sistema Ministrstva za finance 
MFERAC in APPrA. Agencija razvija in vzdržuje informacijski sistem v javnem interesu. Podatki 
informacijskega sistema so dostopni uporabnikom brez plačila. Pri razvoju informacijskega sistema, 
analitičnih podlag in metodologij Javna agencija sodeluje in usklajuje aktivnosti s Statističnim uradom 
Republike Slovenije.

Agencija načrtuje, da ji bo zaupano izvajanje tudi določenih nalog na področju Evropskega regionalnega 
sklada in izvajanja določenega (ih) programa(ov) Phare Ekonomska in socialna kohezija za leto 2003. 
Glede na izkušnje, ki jih agencija ima na področju izvajanja programa Phare, je realno pričakovati, da se 
bo omenjena aktivnost začela realizirati v leta 2003. Finančni načrt ne pokriva tega pričakovanja in bo v 
primeru realizacije ustrezno dopolnjen.

V skladu z 39.členom ZJA (UL 52/02) in 34.členom uredbe o Splošnih pogojih delovanja javne agencije 
RS za regionalni razvoj (UL RS 62/03) agencija pridobiva sredstva za delo na osnovi letnega programa 
dela in finančnega načrta iz državnega proračuna na podlagi posebne pogodbe z državnim organom, 
zadolženim za področje regionalnega razvoja.

Javna agencija lahko pridobiva sredstva za delo tudi s prodajo blaga in storitev na trgu, na podlagi 
donacij, premij in drugih prihodkov. V obravnavanem obdobju Javna agencija ne načrtuje, da bi lahko 
pridobila sredstva na ta način, ker bo glavnina dela koncentrirana na konsolidiranje javne agencije. V 
kolikor bo Agencija uspela pridobiti sredstva tudi na trgu, bo sredstva uporabila v skladu z 44.členom 
ZJA (UL 52/2002) in ustrezno dopolnila finančni načrt.

Primerne prostore in sredstva, potrebna za ustanovitev in začetek dela javne agencije je zagotovil 
ustanovitelj z Zakonom. Zagotovljeni prostori in oprema so se prenesli v uporabo in upravljanje javne 
agencije ter ostanejo v lasti ustanovitelja.
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4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Za leto 2004 Služba Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj načrtuje sredstva za delovanje 
JARR v višini 399,5 mio SIT, za leto 2005 pa 410 mio SIT na proračunski postavki 1184.

Finančni načrt za leto 2004 je narejen na predpostavki 40 zaposlenih s povprečnim stroškom na 
zaposlenega za plače in druge izdatke 6,71 mio SIT na leto. V tem podatku je vključeno tudi izplačilo 
premij v skladu s 50. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektoiju.

ODHODKI

Odhodki so razdeljeni med plače in druge izdatke zaposlenim 236,9 mio SIT, prispevke delodajalcev za 
socialno varnost 33,5 mio SIT, davek na izplačane plače v višini 15,0 mio SIT. Materialni stroški 
predstavljajo 105, 42 mio SIT. Od tega znašajo fiksni stroški za najemnine, uporabnine, vzdrževanje ipd. 
po kalkulaciji 5,5 mio na mesec 66 milijonov v letu 2004, kar predstavlja povprečen materialni strošek na 
zaposlenega 0,985 mio SIT. Predvidena sredstva za materialne stroške na zaposlenega so pod povprečjem 
v javni upravi.

Predvidene investicije so načrtovane v višini 23,64 mio SIT.

Izdatki za blago in storitve ne zagotavljajo pokrivanja materialnih stroškov programskih postavk in 
normalnega delovanja novoustanovljene JARR. Ocenjeni so na realiziranih stroških in ne upoštevajo 
stroške novih zaposlitev v skladu s kadrovskim načrtom.

Za opravljanje vseh zgoraj naštetih nalog agencija v tem trenutku še ni usposobljena ne kadrovsko in ne 
finančno.

Finančni načrt s predlagano višino sredstev ne pokriva stroškov funkcioniranja ARR za realizacijo vseh 
programskih nalog, zato ga bo potrebno naknadno prilagoditi programu dela, ki gaje Javni agenciji RS za 
regionalni razvoj zaupal ustanovitelj.

_________ i__________
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TEKOČI PRIHODKI Öl Ö ,,,
(70*71)

70 DAVČNI PRIHODKI 0 0 ...

71 NEDAVČNI PRIHODKI 0 0 ...

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 0 ...

73 PREJETE DONACIJE 0 0 ...

74 TRANSFERNI PRIHODKI 399.500 410.000 102,6

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 399.500 410.000 102.6
7400 Prejeta sredstva Iz državnega proračuni 399300 410.000 102,6
7401 Projita sredstva Iz proračunov lokalnih skupnosti 0 0 ...
7402 Projita sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0 0
7403 Prijata sredstva Iz drugih Javnih skladov 0 0

•„399.500 410.000 sKrozfc

40 TEKOČI ODHODKI 375.860 409.000 108,8
{400*401*402*403*404*409)

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 236.890 235.290 99,3
4000 Plači in dodatki 194.000 194.000 100,0
4001 Regres za letni dopust 5.500 5300 100,0
4002 Povračila In nadomistila 19.500 19.500 100,0
4003 Sredstva za delovno uspeinost 12.450 12450 100,0
4004 Sredstva za nadurno delo Ó 0
4005 Plače za delo nerozidentov po pogodbi 0 0
4009 Orugl Izdatki zaposlenim 5.440 3.840 70.6

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 33.550 33.550 100,0
4010 Prispevek za pokojninsko In Invalidsko zavarovanje 18300 18.500 100.0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 14.700 14.700 100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje 150 150 100,0
4013 Prispevek za starčevsko varstvo 200 200 100,0

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 105.420 140.160 133,0
4020 Plaamitkl In splošni material In storitve 17.920 25.160 140,4
4021 Posebni material In storitve 1300 1.500 100 fi
4022 Energija, voda, komunalni storitve In komunikacije 3.000 14.000 466.7
4023 Prevozni stroikl In storitve 4.000 4.000 100,0
4024 izdatki za službena potovanja 10.000 15.000 150,0
4025 Tekoči vzdrževanje 8300 14.000 175,0
4028 Najemnine In zakupnine (leasing) 45.000 46.000 102,2
4027 Kazni In odškodnine 0 0
4028 Oavek na izplačane plača 1S300 15.000 1003
4029 Drugi operativni odhodki 1.000 5.500 550,0

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 0
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0
409 REZERVE 0 0

41 TEKOČI TRANSFERI 0 0 ...

42 INVESTICIJSKI OOHODK1 23.640 1.000 4,2
(420)

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 23.640 1.000 4,2
4202 Nakup opreme 23.540 1.000 4,2

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 ...
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442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 Ö1

443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZAVODIH 0 1
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JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET RS 
OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2004 IN 2005

I. OPIS JAVNIH GOSPODARSKIH SLUŽB

Opis glavnega programa 1303- ŽELEZNIŠKI PROMET IN INFRASTRUKTURA

Glavni program je utemeljen z Zakonom o železniškem prometu in podzakonskimi akti, ki določajo 
standarde in normative za objekte in naprave javne železniške infrastrukture. Objekti in naprave javne 
železniške infrastrukture so v državni lasti, pod državno ingerenco spada tudi vodenje železniškega 
prometa, stroški izvedbe nalog vodenja prometa se financirajo s sredstvi proračuna RS. Izvajanje javne 
gospodarske službe železniškega prometa (potniški in tovorni promet) , ki ga izvaja javno podjetje 
Slovenske železnice d.d. pa se nanaša na subvencioniranje dejavnosti slovenskega železniškega 
operatela z namenom, da do vstopa Slovenije med člane Evropske unije postane ekonomsko in 
tehnično tehnološko sposoben za opravljanje storitve železniškega prevoza v novih konkurenčnih 
razmerah na evropskem tržišču.

Evropske smernice, ki urejajo področje železniškega prometa opredeljujejo prilagajanje 
organiziranosti železniških operaterjev tako, da ločujejo objekte in naprave javne železniške 
infrastrukture od opravljanja dejavnosti železniškega prometa v premoženjskem smislu in v smislu 
vodenja poslovnih knjig.

Na podlagi Zakono o železniškem prometu ločimo naslednje funkcije, ki so povezane z javnimi 
gospodarskimi službami (JGS):

JGS tekoče vzdrževanje objektov in naprav javne železniške infrastrukture
JGS izvaja pooblaščeni upravljavec (Slovenske železnice d.d.), ki je pravna oseba, s katero 
upravljavec (AŽP) sklene v imenu in za račun države pogodbo o opravljanju JGS.

JGS vodenje železniškega prometa
JGS izvaja pooblaščeni upravljavec (Slovenske železnice d.d.), ki je pravna oseba, s katero 
upravljavec (AŽP) sklene v imenu in za račun države pogodbo o opravljanju JGS.

JGS izvajanje potniškega in kombiniranega železniškega prometa
JGS izvaja prevoznik (Slovenske železnice d.d.), ki je gospodarska družba, katere glavna 
dejavnost je opravljanje oziroma zagotavljenje prevoznih storitev v železniškem prometu.

Javna železniška infrastruktura je državna last. Vzdrževanje in modernizacija objektov in naprav javne 
železniške infrastrukture in investicije se financirajo s sredstvi proračuna RS. Direkcija za železniški 
promet na podlagi Zakona o železniškem prometu načrtuje obseg in kvaliteto vzdrževanja, 
modernizacije in investicij objektov in naprav javne železniške infrastrukture in izvaja financiranje. 
Država je lastnik objektov in naprav javne železniške infrastrukture na podlagi usmeritev Evropske 
unije, z lastništvom pa omogoča prost pristop pri uporabi objektov in naprav javne železniške 
infrastrukture tako za domače kot tuje prevoznike.

Prost pristop do objektov in naprav javne železniške infrastrukture pa je omogočen tudi na način, da 
država financira vodenje prometa, torej vsa dela , ki zagotavljajo smotrno uporabo objektov in naprav 
javne železniške infrastrukture in nemoteno in varno odvijanje železniškega prometa.
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Merila za usposobljenost objektov in naprav javne železniške infrastrukture so standardi UIC in jih je 
Slovenija privzela in jih mora zagotavljati na podlagi dogovorov in sprejema pridružitvenih 
sporazumov o pristopu k Evropski uniji. Svojo zavezo država najlažje izpolnjuje na način, da 
neposredno financira vzdrževanje, modernizacijo in investicije objektov in naprav javne železniške 
infrastrukture in vodenje prometa, kar izhaja tudi iz naslova lastništva. Tako država najlažje tudi 
zagotavlja kontrolo pogojev za varno odvijanje železniškega prometa, ki je naloga države, utemeljena 
v zakonodaji o železniškem prometu. Teh objektov in naprav in vodenja prometa ni kratkoročno 
možno tržiti tako, da bi lahko z dohodkom iz tržišča zagotavljali finančna sredstva za nemoteno in 
varno funkcioniranje železniškega sistema, v skladu s standardi in normativi, zato se sredstva za 
financiranje vzdrževanja zagotavljajo v celoti v proračunu R Slovenije.

*<

Država z zakonodajo za področje železniškega prometa želi dolgoročno izenačiti pogoje prevoznikov 
v železniškem in cestnem prometu, zato je uzakonjen sistem subvencioniranja železniškega prometa.

S finančnimi sredstvi, ki so zagotovljena s Proračunskimi izhodišči se bodo financirali stroški 
vzdrževanja in vodenja prometa ter subvencije za železniški potniški in kombinirani promet. 
Načrtovani obseg sredstev ne zagotavlja financiranja teh nalog za ohranitev doseženih standardov 
vzdrževanja, tako da za nove investicije in posodobitve ne ostajajo na razpolago potrebna finančna 
sredstva.

Za financiranje projektov se zagotavljajo dodatna finančna sredstva iz naslova kreditov s poroštvom 
države in donacij EU. Pravna podlaga za najetje kredita je posebni zakon o financiranju investicij za 
program železniške infrastrukture. Sredstva iz obeh navedenih virov se zagotavljajo na nasleden način: 

kredit: najemnik kredita ja AŽP.
- donacije: na podlagi podpisanega referenduma med EU in R Slovenijo.

Javna gospodarske služba tekoče vzdrževanje objektov in naprav javne železniške 
infrastrukture

Proračunska postavka v proračunu RS: PP 2285

Naloge za tekoče vzdrževanje izvajajo delavci z ročnim delom, zato predstavljajo skoraj vsi stroški 
nadomestilo za opravljeno delo. Tekočega vzdrževanja objektov in naprav javne železniške 
infrastrukture ni možno opustiti ali nadomestiti z novo tehnologijo, zato ga je neobhodno potrebno 
opraviti in vse stroške tudi plačati. Ker tega ni bilo možno zagotoviti v okviru finančnih sredstev 
proračuna RS za leto 2003, so bila načrtovana potrebna finančna sredstva v okviru tujih virov.

Skupno finančna sredstva omogočajo samo enostavno reprodukcijo objektov in naprav javne 
železniške infrastrukture, zamenjavo tehnično in tehnološko dotrajanih delov železniškega sistema. Za 
investicije, ki bi pomenili bistveni tehnično tehnološki razvoj pa bo potrebno zagotavljati še dodatne 
vire.

Tekoče vzdrževanje železniške infrastrukture: glavni letni izvedbeni cilji pri izvajanju nalog tekočega 
vzdrževanja javne železniške infrastrukture so:

z Zakonom o železniškem prometu določene naloge
upravljanje z objekti in napravami javne železniške infrastrukture na skupni dolžini 1.557 km tirov 
zagotavljanje takšnega stanja signalno - varnostnih železniških naprav, da je omogočeno hitro, 
racionalno in varno izvajanje železniškega prometa 
izvajanje nadzora nad delovanjem telekomunikacijskih naprav
zagotavljanje stabilnega delovanja elektroenergetskih naprav (nemoten prenos električne energije 
izjavnega distribucijskega omrežja do električnih vlečnih vozil in za druge namene)

- v skladu s finančnimi možnostmi izvajanje Nacionalnega programa razvoja slovenske železniške 
infrastrukture
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vzdrževanje opreme, kije potrebna za zavarovanje cestnih prehodov

Javna gospodarska služba vodenja železniškega prometa

Proračunska postavka v proračunu RS: PP 2284

Financiranje stroškov vodenja železniškega prometa se izvaja na podlagi pogodbe med AŽP in 
slovenskim železniškim operaterjem, ki ima zaposlene strokovnjake za izvajanje nalog vodenja 
prometa. Na ta način se zagotavlja dosledna uporaba normativov in standardov za izvajanje nalog 
vodenja prometa in zahtevane strokovnosti izvajalcev vodenja prometa. Služba se izvaja v skladu z 
direktivami EU, ki se nanašajo na varnost železniškega prometa.

Naloge vodenja javne gospodarske službe vodenje železniškega prometa so vrednotene v skladu z 
veljavnimi normativi. AŽP zagotavlja finančna sredstva v proračunu RS, financiranje pa poteka na 
podlagi Zakona o izvrševanju proračuna.

Vodenje železniškega prometa na javni železniški infrastrukturi obsega predvsem: 
vodenje prometa vlakov (priprava kretnic za odhod vlaka v določeno oziroma izbrano smer, znak 
za odhod in prihod vlaka, organiziranje oziroma postavljanje vozne poti) 
usklajevanje voznih redov prevoznikov, usklajevanje voznih redov s tujimi železniški upravami, 
priprava predloga voznega reda in izvajanje potijenega voznega reda 
izvajanje tehnoloških procesov dela na prometnih mestih
koordinacija dela med različnimi službami, ki so udeležene pri izvajanju železniškega prometa, 
tako potniškega železniškega prometa kot tovornega

Navedba dolgoročnih ciljev podorogr •Aul'

Dolgoročni cilj je prilagoditi sistem vodenja prometa novo nastalim razmeram, ko bodo tuji železniški 
operateiji izvajali del prometa na železniškem sistemu v Sloveniji.

S povečanjem finančnih sredstev za namen posodobitve in modernizacije ter investicij v objekte in 
naprave javne železniške infrastrukture, predvsem v telekomunikacijske in signalno varnostne naprave 
in vozno mrežo (daljinsko vodenje elektro napajalnih postaj) bi pri vodenju prometa lahko dosegli 
večjo avtomatizacijo, s čemer bi se lahko znižali stroški dela na področju podprograma 13032402 za 
vodenje prometa. Ta dolgoročni cilj pa zaradi omejenosti finančnih sredstev oziroma predloga razreza 
odhodkov - finančnih sredstev za glavni program 1303 - železniški promet in infrastruktura v 
načrtovanem obdobju ne bo dosežen.

Stroški vodenja prometa so stroški za opravljeno delo pri vodenju prometa in jih ni možno znižati, ne 
da bi zagotovili ustrezne posodobitve, rekonstrukcije, adaptacije in novogradnje na objektih in 
napravah javne železniške infrastrukture.

V načrtovanju finančnih sredstev za daljše obdobje za podprogram vodenje prometa je potrebno 
upoštevati smernice in cilje Nacionalnega programa razvoja slovenske železniške infrastrukture, ki se 
nanašajo na posodobitve, modernizacije in novogradnje in je treba preprečiti sistem načrtovanja 
potrebnih finančnih sredstev na podlagi Proračunskih izhodišč v obdobju od 2002 do 2005, ki v 
sistemu integriranega proračuna omejuje finančna sredstva za hitrejšo posodobitev železniškega 
sistema.

Javna gospodarska služba izvajanje potniškega in kombiniranega železniškega prometa

Proračunska postavka v proračunu RS: PP 6613

Poslanstvo železniškega prometa je varno, kvalitetno, hitro, točno, udobno in učinkovito opravljanje 
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storitve prevoza ob čim manjšem obremenjevanju okolja. Država bi z ustreznim finančnim 
spremljanjem slovenskega železniškega operaterja in s posodobitvijo železniških prometnih sredstev 
dosegla spontano povečanje uporabe železniškega prevoza in preusmeritev potnikov in tovora s cest na 
železnico ter s tem razbremenitev cestnih prometnic in zmanjšanje obremenjevanja (onesnaževanja) 
okolja ter zmanjšanje eksternih stroškov.

Financiranje izvajanja prometne politike obsega sofinanciranje (subvencioniranje) potniškega in 
kombiniranega železniškega prometa in pomeni v svoji izvedbi pomoč železniškemu operaterju, da 
doseže tehnični in tehnološki nivo železniških operaterjev v drugih državah Evrope. Če bo država 
pomagala železniškemu operaterju doseči ali se približati tehničnemu in tehnološkemu nivoju 
usposobljenosti železniških operaterjev v drugih državah, bo tako omogočila slovenskemu 
železniškemu operaterju sposobnost za konkurenčno nastopanje ne le na tujih tržiščih, ampak 
predvsem na domačem transportnem tržišču.

Med tehnično in tehnološko usposobljenost se ocenjuje tako organizacijska prilagoditev odprtemu 
tržišču kot tehnološka opremljenost transportne opreme (posodobitev aktivnega voznega parka tako za 
potniški kot za tovorni promet).

Navedba dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročni cilj podprograma je usposobitev domačega železniškega operaterja za konkurenčen nastop 
na domačem in mednarodnem transportnem tržišču in postopno doseganje samofinanciranja stroškov.

S primemo usposobitvijo slovenskega železniškega operaterja bo slovenskemu železniškemu 
operaterju omogočen enakopraven nastop na skupnem evropskem trgu prometnih storitev, kar je pa 
tudi pomembno za razvoj slovenskega gospodarstva. Dolgoročno bo slovenski železniški operater 
lahko sam zagotavljal potrebna finančna sredstva za financiranje dejavnosti železniškega prometa.

Financiranje oziroma subvencioniranje potniškega železniškega prometa in kombiniranega tovornega 
prometa se izvaja na podlagi Zakona o železniškem prometu in Uredbe o nadomestilu dela stroškov za 
prevoze, raziskave in naložbe prevoznikom, ki opravljajo določene prevozne storitve v železniškem 
prometu (Ur. list št. 108/2000):

Izračun potrebnih letnih finančnih sredstev se izdela na podlagi analize, ki natančno opredeljuje 
pogoje nastopanja v mednarodnem potniškem prometu in pogoje tržišča v mednarodni konkurenci ter 
na tej podlagi pravice do subvencioniranja dela stroškov v mednarodnem potniškem prometu, so 
načrtovana potrebna finančna sredstva za zagotavljanje subvencioniranja stroškov v mednarodnem 
potniškem prometu.

Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v letu na 
nivoju podprograma;

Glavni letni izvedbeni cilj je v obdobju do vstopa Slovenije med člane Evropske unije usposobiti 
slovenskega železniškega operateija za opravljanje transportne storitve železniškega prevoza na 
domačem in tujem tržišču v kvaliteti in po obsegu na takšnem tehničnem in tehnološkem nivoju, ki bo 
zagotavljal konkurenčno sposobnost slovenskega železniškega operaterja in njegovo dolgoročno 
stabilnost in razvoj.

Politika subvencioniranja železniškega prometa je dolgoročna odločitev in ima dolgoročne posledice 
na sposobnost slovenskega železniškega operaterja, zato je v kratkoročnem obdobju enega leta 
potrebno zagotoviti finančna sredstva za dejansko opravljen dogovorjeno vsebino in obseg storitve v 
skladu z železniško tarifo. Podlaga za načrtovanje obsega subvencioniranja je železniška tarifa, zato je 
potrebno železniško tarifo in vozni red, ki določa pogostost opravljanja storitve potniškega prometa, 
obračunati z dejanskimi stroški poslovanja. Cilj je določiti takšno železniško tarifo in takšen obseg 
subvencioniranja storitve železniških prevozov ( vozni red ), ki bo omogočal slovenskemu 
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železniškemu operaterju ekonomično poslovanje.

Izvajanje prometne politike se nanaša na sofinanciranje železniškega potniškega prometa in je sestavni 
del cenovne politike za potniške vozovnice, te cene pa določa Vlada RS, kakor tudi vozni red. 
Proračunska postavka je namenjena subvencijam oziroma nadomestilom, obseg finančnih sredstev pa 
je določen v okviru sheme državnih pomoči.

Glavni cilj tega podprograma je usposobitev domačega železniškega operaterja za konkurenčen nastop 
na domačem in mednarodnem transportnem tržišču. Prevozne storitve se subvencionirajo v skladu z 
Zakonom o železniškem prometu in na podlagi podzakonskih aktov. Osnova za izračun višine 
subvencije je razlika med tržno in dejansko ceno storitve prevoza.

n. OPIS FINANCIRANJA PROJEKTOV ZA OBJEKTE IN NAPRAVE JAVNE 
ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE

Projekti se financirajo iz treh virov:

donacije EU
lastna udeležba, ki jo zagotavlja Proračun RS
drugi finančni viri Agencije za .železniški promet - izvirni prihodki

Projekti, ki se financirajo iz donacij EU in lastne udeležbe, je država prevzela obveznost s podpisom 
finančnega memoranduma. Vsi objekti in naprave na podlagi projektov zasledujejo dva cilja:

povečanje hitrosti vožnje vlakov na V. in X. koridotju, 
povečanje varnosti železniškega prometa, v skladu z normativi in standardi EU.

Posebno področje financiranja je financiranje študij, ki so podlaga za načrtovanje novih projektov in 
financiranje investicijske dokumentacije. Vse ima dolgoročni pomen za izvajanje nalog, ki jih 
opredeljuje Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture.

Po vstopu Slovenije v Evropsko unijo postaja železniško omrežje v Sloveniji del evropske železniške 
mreže. Iz tega izhaja tudi odgovornost Slovenije, da se vsi projekti, ki se nanašajo na javno železniško 
infrastrukturo izvajajo v skladu z normativi in standardi, ki veljajo v državah EU. Pravna podlaga za 
skladnost izgradnje objektov in naprav javne železniške infrastrukture kot dela enotne evropske 
železniške mreže so direktive EU. Končni cilj celomih aktivnosti je interoperabilnost železniške 
mreže.
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