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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

fl ^ 
Za nemoteno poslovanje po uvedbi davk 
dodano vrednost vam sporočamo poda 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR 01100-8450000512 

urad"0 

Izdajatelj glasila nadomešča s to ^ 
pisno informacijo posameznim naročnik 

Uredništvo Poročeva' 
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JfUl SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

r SUKCESIJO ZA LETO 2002 

ločilo, 

OELU SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

** SUKCESIJO ZA LETO 2003 
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SUKcpc'J^''"^^ SLOVENIJE sklada za leto 2002 in poročilo o delu Sklada RS za sukcesijo 
'JO za leto 2003 , ki ju je obravnaval nadzorni odbor Sklada RS za 

6vilka- A* sukcesijo in ju sprejel. 
Datum 

4
0
09"14/2004/5 

21-6.2004 
*~ad0yg. p ro ilo o delu Sklada RS za sukcesijo 

ađ Republik o, Blanka Primec, l.r. 
S členom zak eni'e za sukcesijo pošilja v prilogi, skladno dir. Sklada 

na o Skladu RS za sukcesijo, poročilo o delu 
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SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA SUKCESIJO 

Številka: 42/03-UO-3 
Datum: 13.02.2003 

Zadeva: poročilo o delu Sklada RS za sukcesijo za leto 2002 

POROČILO O DELU 

Sklad RS za sukcesijo je v letu 2002 nadaljeval delo v skladu s pristojnostmi, ki jih določa 
zakon o Skladu RS za sukcesijo. V večini primerov je šlo za nadaljevanje aktivnosti iz 
prejšnjih let, kot so npr. sodni postopki v tujini (Evropsko sodišče za človekove pravice in 
postopek v Italiji) in aktivnostmi v zvezi s sodnimi postopki v Sloveniji po 15. g členu zakona o 
skladu RS za sukcesijo. Največji del aktivnosti v letu 2002 pa je bil povezan z Ljubljansko 
banko d.d., Ljubljana. 

Upravni odbor je v tem letu deloval v isti sestavi kot leta 2001. 

1. prevzete teijatve in obveznosti 

Sklad je v letu 2002 podpisal dve pogodbi o prevzemu terjatev. Prevzeti terjatvi sta vezani na 
izdajo obveznic slovenskima pravnima osebama po zakonu o odkupu terjatev do Iraka, 
Kube, LR Angole ter zvezne direkcije za promet proizvodov posebnega pomena. Sklad RS 
za sukcesijo je sklenil z Republiko Slovenije Ministrstvom za finance pogodbo o prevzemu 
terjatev po 11. členu zakona o skladu RS za sukcesijo za Rudnik Mežica in Induplati Jarše, ki 
sta izkazovala obveznosti do SDPR. 

2. postopki v tujini 
Sklad je skladno s pristojnostjo, ki jo določa 1. člen zakona o Skladu RS za sukcesijo, v tujini 
nadaljeval le še en postopek, ki se je začel leta 1997 za zaščito intresov Republike Slovenije v 
postopku nasledstva. Na novo se ni začel noben postopek. 

Italija 
a) Kljub podpisu Sporazuma o vprašanjih sukcesije Republik^ Hrvaška, Bosna in Hercegovina in 
Makedonija še niso umaknile tožbe proti Zvezni republiki Jugoslaviji in Narodni banki 
Jugoslavije, ki se je začel po njihovi tožbi leta 1997 v Rimu. Tožbeni zahtevek seje glasil na 
razkritje podatkov o depozitih bivše Narodne banke Jugoslavije v italijanskih bankah, zamrznitev 
teh sredstev ter na razdelitev teh sredstev in na razdelitev drugega premoženja bivše SFRJ v 

Italiji (nepremičnine). Slovenija je podprla zahtevek le v delu, ki se je nanašal na razkritje 
podatkov o depozitih bivše NBJ in na njihovo zamrznitev. Slovenija, ki je pristopila v spor 
naknadno in sodeluje v postopku kot sospornik, sicer ni vezana na dejanja Republike Hrvaške in 
ostalih dveh tožnic. Slovenija je na zadnjem naroku decembra 2002 predlagala končanje 
postopka, s tem, da vsaka stranka v postopku nosi svoje stroške, vendar pa se tožnice niso 
izjasnile o njenem predlogu. Ostaja vprašanje plačila sodnih stroškov. Slovenija je sproti 
poravnavala svoje odvetniške, ob umiku tožbe pa je upravičeno pričakovati, da bo ZRJ zahtevala 
plačilo svojih stroškov, ki so ji nastali s tem, da se je spustila v spor. 
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jj>) Skupina varčevalcev Ljubljanske banke Glavne podružnice Zagreb je pooblastila 
Božidarja Vukasoviča, da je v Italiji predlagal postopek proti Ljubljanski banki, d.d., Ljubljana 
s te, da se zamrzne in zapleni premoženje podružnice Nove Ljubljanske banke v Trstu. 
Sodišče v Trstu je zahtevo zavrnilo. Pritožba ni bila vložena. 
Sklad spremlja postopke, v katerem je tožena stranka Ljubljanska banka, le posredno. 

Zvezna republika Nemčija 
Sklad RS za sukcesijo je v postopke v ZRN vpleten le posredno preko postopkov, v katerih 
nastopa Ljubljanska banka kot tožena stranka. V letu 2002 je bila izdana v postopku tožeče 
stranke Savič proti Ljubljanski banki in Novi Ljubljanski banki izredno neugodna sodba, ki je 
določila, da sta obe banki nerazdelno dolžni poravnati dolg iz stare devizne hranilne vloge. 
Pri tem sodišče ni upoštevalo navedbe obrambe, da je bil Savič varčevalec nekdanje LB 
Glavne podružnice Sarajevo, sedaj samostojne Ljubljanske banke, d.d., Sarajevo. V Zadevi 
Je bila vložena pritožba obeh toženk na višje sodišče. 

_ Avstrija 
Sklad RS za sukcesijo je bil v postopek, ki ga je na Dunaju pred Trgovskim sodiščem začel 
Slobodan Sekulovič, varčevalec nekdanje LB Glavne podružnice Sarajevo, sedaj samostojne 
Ljubljanske banke, d.d., Sarajevo, le posredno. Tožnik je tožil Ljubljansko banko in Novo LB. 
Sodišče je konec decembra 2002 tožbo zavrnilo zaradi krajevne nepristojnosti. 

HrvaŠka 
Sklad RS za sukcesijo je v postopke na Hrvaškem vpleten le posredno preko postopkov, v 
katerih nastopa Ljubljanska banka kot tožena ali tožeča stranka. 
Dva varčevalca LB GP Zagreb, sicer državljana Republike Slovenije, sta začela na 
Hrvaškem dva postopka - na Ustavnem sodišču oziroma s tožbo proti Posavski banki 
Koprivnica, za izplačilo oziroma prenos devizne hranilne vloge na hrvaško banko. Oba 
postopka sta še v teku. 
Upravni odbor je obravnaval tudi poročilo predsednika uprave Ljubljanske banke in Kreditne 
panke Maribor ter bilanco stanja obeh bank. Iz poročila med drugim izhaja, da teče na 
Hrvaškem okoli 400 sodnih postopkov deviznih varčevalcev LB GP Zagreb proti LB GP 
Zagreb zaradi izplačila deviznih hranilnih vlog. 

Evropsko sodišče za človekove pravice 
rrije varčevalci Ljubljanske banke- Glavne podružnice Zagreb so začeli leta 2001 postopek 
Prati Republiki Sloveniji. V tožbi zahtevajo, da Slovenija prevzame jamstvo tudi za izplačilo 
deviznih hranilnih vlog, ki so bile deponirane zunaj teritorija RS v podružnicah Ljubljanske 
banke. Slovenija v celoti ugovarja taki zahtevi, ker je v okviru svoje suverenosti uredila 
jamstvo za devizne hranilne vloge nediskriminatorno za vse varčevalce, ki so imeli 
deponirane te vloge pri bankah ali podružnicah na ozemlju RS, ne glede na njihovo 
državljanstvo ali bivališče. Ker se tudi pogajanja o prevzemu jamstva nekdanje federacije za 
devizne hranilne vloge skladno s Sporazumom o vprašanjih nasledstva, nadaljujejo, ostaja 
tudi rešitev v sporu do nadaljnjega odprta. Slovenija je v okviru pogajanj o nasledstvu 
argumentirala svojo odločitev s tem, da je nekdanji način financiranja naložb v gospodarstvo 
Potekal tako, da so praviloma naložbe v lokalno gospodarstvo financirale lokalne banke ali 
Podružnice. S tem so se na podružnice prenesle tudi vse izgube, izhajajoče iz lokalnega 
gospodarstva. Država po osamosvojitvi ni mogla več posegati v suverenost druge države. 
Slovenija je dala konstruktivni predlog, da se za neporavnane devizne hranilne vloge izločijo 
12 ostanka deviznih rezerv bivše NBJ posebna sredstva, vendar so druge države temu 
nasprotovale. ESČP je oktobra 2002 pozvalo Slovenijo, da za obrambo svojih argumentov 
predloži dodatne dokaze. Zaradi številnih dodatnih dokumentov, ki jih je bilo treba prevesti v 
angleški jezik, je sodišče rok za predložitev dokumentov podaljšalo do februarja 2003. 
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3. Izvajanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva 
Sklad RS za sukcesijo aktivno sodeluje pri implementaciji tistih delov (aneksov) Sporazuma o 
vprašanjih sukcesije (podpisan na Dunaju 29. junija 2001), ki se lahko operativno izvajajo že 
pred njegovo veljavnostjo. Sporazum začne veljati mesec dni po zadnji ratifikaciji. Za 
depozitarja sporazuma je predlagan generalni sekretar OZN. Do konca leta 2002 ga ni 
ratificirala edino še Republika Hrvaška. 
Ne glede na to pa je Zvezna republika Jugoslavija izdala posebno navodilo, ki določa 
postopek za izvajanje aneksa G sporazuma. Tako je bilo v letu 2002 izdana podjetju Aero 
Celje že odločba, po kateri sme razpolagati s svojim premoženjem v Zvezni republiki 
Jugoslaviji. 
Tudi V Bosni in Hercegovini, kjer se pravni red bistveno razlikuje ne le po federalnih enotah, 
ampak tudi po kantonih, je Kanton Sarajevo izdal sedemnajstim slovenskim podjetjem 
odločbe, s katerimi jim je povrnjena pravica do razpolage z njihovim premoženjem,predvsem 
nepremičninami, v tem kantonu. 

4. izvajanje 1 S. č do 15. g člena zakona o Skladu RS za sukcesijo 
Izdana mnenja 
Sklad RS za sukcesijo je tudi v letu 2002 izdal precejšnje število mnenj po 15. g členu 
zakona o Skladu RS za sukcesijo o tem, ali sodišče prekine sodni postopek (pravdo ali 
izvršilni postopek), če so za to podani razlogi, ki jih navajajo 15. č do 15. f člen. Največ 
primerov, okoli 30, se je nanašalo na izvršilne postopke in okoli 20 mnenj na vprašanja v 
zvezi s prekinitvijo pravdnih postopkov. Vendar pa v letu 2002 ni bilo primera, ko bi sodišče 
od Sklada zahtevalo tudi mnenje o vsebinski odločitvi, kakor je bil nekajkrat v prejšnjih letih. 
Dvanajst mnenj je bilo vezanih na postopek, v katerem je udeležena kot toženka Ljubljanska 
banka, zaradi izplačila devizne hranilne vloge. 
Z uveljavitvijo Sporazuma o vprašanjih sukcesije navedenih mnenj ne bo mogoče izdajati v 
sedanji obliki, mogoča pa bo vezava na pravno ali dejansko reciprociteto, kot določa aneks G 
Sporazuma o vprašanjih sukcesije. 

5. ostalo 
Na podlagi pogodbe z revizijsko družbo PricevvaterhouseCoopers za revizijo bilanc Kreditne 
banke Maribor, Ljubljanske banke in Ljubljanske banke Glavne podružnice Zagreb za leto 
2000 in za leto 2001, so bile opravljene zahtevane revizije. 

POROČILO O FINANČNEM POSLOVANJU ZA LETO 2002 

Letno poročilo Sklada RS za sukcesijo za leto 2002 je pripravilo Ministrstvo za finance, 
skladno z 9. členom zakon o Skladu RS za sukcesijo. Bilanca stanja, izkaz prihodkov in 
odhodkov ter stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil so v prilogi. 

Pri poslovanju v letu 2002 in pri pripravi letnega poročila je Ministrstvo za finance ponovno v 
največji meri upoštevalo dosedanje ugotovitve Računskega sodišča ob reviziji računovodskih 
izkazov. Ker Sklad ni neposredni proračunski uporabnik, ampak poteka plačevanje preko 
Ministrstva za finance, le-to pripravi skupno odredbo za plačilo Skladovih obveznosti vsaj en 
teden pred dejansko zapadlostjo računov in ostalih plačil, pri tem pa mora upoštevati 
morebitne tečajne razlike, ki lahko nastanejo v času med pripravo naloga za plačilo in 
dejanskim izplačilom. Pri tem lahko pride do toliko večje razlike, ker je večina plačil 
opravljena v tuji valuti (USD, EUR, hrvaške kune). Tako se praviloma ne more zgoditi, da bi 
zmanjkalo sredstev v primeru nastalih tečajnih razlik ali stroškov plačilnega prometa. 
Ministrstvo za finance mora namreč, skladno s Pravilnikom za izvrševanje proračuna, 
pripraviti zahtevek za izplačilo najmanj en teden pred dejansko zapadlostjo in pri tem 
upoštevati prej navedene morebitne dodatne stroške. 
Sklad je pri pripravi obrambe Ljubljanske banke v sodnih postopkih v tujini sodeloval z LB pri 
zbiranju potrebnih dokazov, prevajanju listin in sodeloval z odvetniško pisarno Cleary, 
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Gottlieb, Steen and Hamilton in drugimi odvetniki v tujini, ki so zastopali LB. 

•ZKAZ prihodkov in odhodkov 

Iz izkaza prihodkov in odhodkov za obdobje 1.1. do 31.12.2002 sledi, da je Sklad v letu 
2002 porabil 231.558.738,81 SIT. Iz proračuna RS je bilo nakazanih Skladu RS za sukcesijo 
231.558 738,81 SIT. Sklad, razen proračunskih, nima drugih finančnih virov. Finančni načrt 
Sklada je bil v letu 2002 dvakrat dopolnjen zaradi povečanih, zlasti odvetniških stroškov, ki 
so bili posledica na novo začetih postopkov proti Ljubljanski banki, d.d., Ljubljana na Dunaju 
,n v Italiji in zaradi nadaljevanja enega postopka v ZRN. 

Največji odhodek pomenijo stroški na postavki 402- izdatki za blago in storitve v višini 
217.900.830 SIT, kjer izstopa konto 4029- drugi operativni odhodki. Na tem kontu je največja 
Poraba na podkontu 402920- sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo. Na tem 
kontu je izkazana poraba višini 161.883.000 SIT. Stroški za plače treh zaposlenih v LB ter 
sejnine upravnega in nadzornega odbora predstavljajo ostala sredstva na kontu 4029. Skoraj 
vsi odvetniški in sodni stroški so bili porabljeni za postopke, v katerih je vključena Ljubljanska 
banka, d.d., Ljubljana-161.716.178,00 SIT, kar je tudi največji strošek, ki bremeni Sklad. Za 
prispevke na plače treh zaposlenih v LB je bilo porabljenih okoli 40.131.553,20 SIT, ti stroški 
s° porazdeljeni po različnih kontih (plačila Novi LB za operativno delovanje Ljubljanske 
banke: najemnine, naročila na časopise in strokovne revije za LB , potni stroški, IT storitve, ki 
s® plačajo po vsakokratnih računih, ki jih NLB posreduje Skladu). Glede na prejšnja leta so 
^ v letu 2002 povečali tudi stroški za prevajanje na podkontu 4020005 v višini 1.824.259,98 
SIT, ki so posledica sporov v teku v tujini, ko je bilo treba pripraviti številne prevode za 
Pripravo obrambe. V letu 2002 sta bili tudi 'zvedeni dve plačili za opravljeno revizijo bilance 
Kreditne banke Maribor, d.d., Ljubljana, Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana in LB Glavne 
Podružnice Zagreb v višini 10.215.600 SIT (podkonto 402008). 

bilanca stanja 

Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2002 kažejo naslednje: 

SREDSTVA 

iLdolaorgčpg sredstva in sredstva v upravljanju, skupai: 252.111.524.000 SIT 
v ta znesek so vključene dolgoročne kapitalske naložbe v višini 60.147.108.000 SIT, ki 
predstavljajo prevzete delnice Ljubljanske banke in Kreditne banke Maribor po zapisniku o 
Prenosu pravic iz 22. c člena Ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega 
zakona za izvedbo temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, 
prenos po 68. členu zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti SRD 
(nerevaiorizirana vrednost) in dolgoročne terjatve iz poslovanja, ki predstavljajo prevzete 
terjatev proti, SDPR, Zveznemu deviznemu inšpektoratu in še nekaterim drugim institucijam 
bivše SFRJ, v višini 191.964.417.000 SIT. Pogodbe o prevzemu terjatev so bile sklenjene v 
Prejšnjih letih z Republiko Slovenijo- Ministrstvom za finance (pogodba o prevzemu terjatev 
lz izplačanih in neizplačanih deviznih hranilnih vlog, prevzete obveznosti RS po sodni odločbi 
'MP, terjatve do SDPR), ASBH in Devizno inšpekcijo. 

&_Kratkoročna sredstva (razen zalog in aktivne časovne razmejitve), skupaj 97.718.000 SIT. 
Znesek je sestavljen iz dobroimetij na računih 65.053.000 SIT po enoletnih pogodbah, ki se 
obnavljajo s pripisom vsakokratnih obresti) in neplačani odhodki 32.665.000 SIT- na dan 
31-12.2002 so bile odprte še obveznosti po računih iz leta 2002, ki so bili že poslani v 
izplačilo, niso pa bili še plačani. Sredstva so bila iz proračuna že nakazana in ob sestavi tega 
Poročila poravnana. 
LMtiva skupai: 252.209.243.000 SIT 

lu»i2004 7 poročevalec, št. 92 



OBVEZNOST! DO VIROV SREDSTEV 

D. Katkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve, skupai 32.665.000 SIT 
Znesek predstavlja kratkoročne obveznosti do dobaviteljev- še neplačane račune iz 
decembra leta 2002, ki pa takrat še niso zapadli, so pa že bili poslani v plačilo pred 
31.12.2002. Obveznosti so v letu 2003 že zaprte. 

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti znažaio 252.176.578.000 SIT. 
Ta postavko sestavljajo sredstva splošnega sklada v višini 60.147.108.000 SIT, sredstva iz 
dolgoročnih razmejenih prihodkov v višini 212.443.000 SIT in zneska 191.817.027.000 SIT- 
druge dolgoročne obveznosti. 
II. Pasiva skupai: 252.209.243.000 SIT 

III. Pasivni konti izvenbilančne evidence: 30.082.878.000 SIT- predstavljajo znesek iz 
cesijskih pogodb, ki so jih pravne in fizične osebe sklenile s Skladom RS za sukcesijo, 
revalorizirani del naložb v delnice LB in KBM in obveznost do Banke Slovenije iz naslova 
dinarskih kovancev, ki jo je Banka Slovenija sicer že odpisala, skladno s Sporazumom o 
vprašanjih nasledstva, do ratifikacije sporazuma pa Sklad to vodi še izvenbilančno 

BILANCA STANJA IN GIBANJA DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL 

Postavke iz bilance stanja so navedene tudi v stanju In gibanju dolgoročnih kapitalskih 
naložb in posojil, pri čemer znesek 7.317.000,00. SIT pomeni obresti na deponirana 
sredstva po pogodbah o depozitu na sredstva, pridobljena po sklenjenih cesijskih pogodbah 
v stečajnih postopkih in od prodaje dinarskih kovancev. S temi sredstvi upravlja Zakladnica 
Ministrstva za finance in pomenijo oblikovanje osnove za poplačilo po 15. c členu Zakona o 
Skladu RS za sukcesijo in se ne uporabljajo za tekoče delovanje sklada. 

Blanka Primec, l.r. 
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SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA SUKCESIJO 

številka: 2/3/2004-NO 
°«tum: 19.04.2004 

Zadeva: poročilo o delu Sklada RS za sukcesijo za leto 2003 

POROČILO O DELU 

1. Splošno 

Sklad RS za sukcesijo je v letu 2003 nadaljeval delo v skladu s pristojnostmi, ki jih določa 
zakon o Skladu RS za sukcesijo. V večini primerov je šlo za nadaljevanje aktivnosti iz 
Prejšnjih let, kot so npr. sodni postopki v tujini (Evropsko sodišče za človekove pravice, 
Postopki v Italiji, ZDA in na Cipru) in aktivnostmi v zvezi s sodnimi postopki v Sloveniji po 15. 
9 Členu zakona o skladu RS za sukcesijo. Sklad je sodeloval pri aktivnostih Republike 
Slovenije glede izvajanja Sporazuma o vprašanjih nasledstva, aneksa C (Finančno 
Proženje) in aneksa B (diplomatsko- konzularna predstavništva v tujini). Največji del 
aktivnosti v letu 2003 pa je bil povezan z Ljubljansko banko d.d., Ljubljana. 

2. Upravni odbor 

jJpravni odbor je imel v letu 2003 štiri seje, od tega eno izredno sejo in petnajst 
korespodnenčnih sej. Sej se je redno udeleževala članica nadzornega odbora Zlatica 
"etretič. 

Vlada Republike Slovenije na namesto Tine Kokalj imenovala za članico upravnega odbora 
sklada Meto Bole in Karmen Vezjak namesto Irene Kranjec. 

3. Nadzorni odbor 

Nadzorni odbor se v letu 2003 ni sestal na nobeni seji. člani nadzornega odbora so bili 
rabljeni na vse seje upravnega odbora sklada, predsednik pa dodatno prejema še gradiva 
korespondenčnih sej. 

4. Sodni postopki v tujini 
Sklad je skladno s pristojnostjo, ki jo določa 1. člen zakona o Skladu RS za sukcesijo, v tujini 
nadaljeval še postopek, ki seje začel v prejšnjih letih za zaščito interesov Republike Slovenije v 
Postopku nasledstva. Na novo se na podlagi 1. člena zakona ni začel noben postopek. 

Julija 2003 se je formalno končal postopek na Cipru, ki ga je Republika Slovenija začela leta 
1996 za zaščito oziroma zamrznitev sredstev bivše NBJ, deponiranih pri podružnici 
Beograjske banke na Cipru. Ker se ugotavljanje in razdelitev finančnega premoženja izvaja v 
okviru aneksa C Sporazuma o vprašajih nasledstva, je bil sprejet sklep na upravnem odboru 
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sklada, da se dogovori način poplačila stroškov, ki jih je zahteval odvetnik Beograjske banke, 
Skladu pa je bila vrnjena bančna garancija, ki jo je moral sklad predložiti na sodišču na Cipru 
kot zavarovanje za plačilo sodnih stroškov. 

a) Kljub podpisu Sporazuma o vprašanjih sukcesije in nekajkratni urgenci pri pristojnih organih v 
teh državah Republika Hrvaška, Bosna in Hercegovina in Makedonija še niso umaknile tožbe 
proti Zvezni republiki Jugoslaviji in Narodni banki Jugoslavije, ki seje začel po njihovi tožbi leta 
1997 v Rimu. Tožbeni zahtevek se je glasil na razkritje podatkov o depozitih bivše Narodne 
banke Jugoslavije v italijanskih bankah, zamrznitev teh sredstev ter na razdelitev teh sredstev in 
na razdelitev drugega premoženja bivše SFRJ v Italiji (nepremičnine). Slovenija je podprla 
zahtevek le v delu, ki se je nanašal na razkritje podatkov o depozitih bivše NBJ in na njihovo 
zamrznitev. Slovenija, ki je pristopila v spor naknadno in sodeluje v postopku kot sospornik, 
sicer ni vezana na dejanja Republike Hrvaške in ostalih dveh tožnic. Slovenija je na zadnjem 
naroku junija 2003 ponovila svoj predlog, ki ga je podala že decembra 2002, za končanje 
postopka, s tem, da vsaka stranka v postopku nosi svoje stroške, vendar pa se ostale tožnice 
niso izjasnile o njenem predlogu. Ostaja vprašanje plačila sodnih stroškov. Slovenija je sproti 
poravnavala svoje odvetniške, ob umiku tožbe pa je upravičeno pričakovati, da bo Državna 
skupnost Srbija in Črna gora (prej ZRJ) zahtevala plačilo svojih stroškov, ki soji nastali stem, da 
se je spustila v spor. 

b) Posredno je sklad sodeloval v postopku, v katerem je skupina varčevalcev Ljubljanske 
banke Glavne podružnice Zagreb pooblastila Božidarja Vukasoviča, da je v Italiji predlagal 
dva nova postopka proti Ljubljanski banki, d.d., Ljubljana s tem, da se zamrzne in zapleni 
premoženje podružnice Nove Ljubljanske banke v Trstu. Skupno tožbo je vložilo okoli 700 
varčevalcev, iz imen tožnikov pa je bilo ugotovljeno, da so se tožbi pridružili tudi varčevalci 
Ljubljanske banke Sarajevo in nekateri varčevalci, ki so udeleženi že v drugih postopkih kot 
tožniki proti Ljubljanski banki Glavni podružnici Zagreb. Sklad je pri pripravi odgovora na 
tožbo in zbiranju dokaznega materiala sodeloval z Ljubljansko banko in odvetniško pisarno 
Cleary, Gottlieb, Steen and Hamilton oz. njeno rimsko podružnico. 

c) Tudi v drugem postopku, v katerem je sklad sodeloval posredno, je skupina šestih 
varčevalcev predlagala na sodišču v Trstu postopek za priznanje tujih sodnih odločb. Gre za 
sodbe hrvaških in slovenskih sodišč, s katerimi so sodišča odločila, da mora Ljubljanska 
banka poravnati do tožnikov, varčevalcev Ljubljanske banke Glavne podružnice banke, 
obveznosti iz vloženih deviznih hranilnih vlog. 

4.3. Zvezna republika Nemčija 
Sklad RS za sukcesijo je v postopkih v ZRN sodeloval le posredno. V vseh postopkih, ki 
tečejo v ZRN, je toženka Ljubljanska banka. Sklad je pri tem sodeloval pri zbiranju ustrezne 
dokumentacije v zvezi z razpadom države, splošnih načel, sprejetih v sukcesiji, glede 
vprašanj izvajanja Sporazuma o vprašanjih nasledstva in nekaterih tehničnih vprašanjih, kot 
je dostava pošte, prevajanje in podobno. 

4.4. Avstrija 
Sklad RS za sukcesijo je bil v postopek, ki ga je na Dunaju pred Trgovskim sodiščem začel 
Slobodan Sekulovič, varčevalec nekdanje LB Glavne podružnice Sarajevo, sedaj samostojne 
Ljubljanske banke, d.d., Sarajevo, vključen le posredno, na način, kot je opisan pri Zvezni 
republiki Nemčiji. Vrhovno sodišče Avstrije je potrdilo obe sodbi, s katerima je bila tožba 
zavrnjena zaradi krajevne nepristojnosti. 

4.5. Hrvaška 
Sklad RS za sukcesijo je tudi v postopke na Hrvaškem vpleten le posredno preko postopkov, 
v katerih nastopa Ljubljanska banka kot tožena ali tožeča stranka. 
Sklad je bil obveščen, da je bilo v letu 2003 opravljeno poplačilo enega varčevalca in 
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sredstev, ki jih je LB GP Zagreb prejela iz stečajnega postopka. Ker LB GP Zagreb od leta 
2000 nima več računa, je bilo nakazilo opravljeno na posebni notarski račun, s katerega je 

J"° tudi izvršeno plačilo v isti višini. 
Navedena poteza je znak za naprej, da bi lahko LB GP Zagreb poravnala precej svojih 
°bveznosti do deviznih varčevalcev, če bi hrvaške oblasti omogočile bolj normalno 
Poslovanje s ponovnim odprtjem računa ter tihim soglasjem, da se pospešijo tisti sodni 
Postopki, v katerih je LB GP Zagreb tožnica. 
Tožba slovenskega varčevalca LB GP Zagreb, vložena 2002, proti Podravski banki 
koprivnica za prenos devizne hranilne vloge so hrvaška sodišča zavrnila na vseh stopnjah in 
J® bila vložena ustavna pritožba, ki še ni končana. Prav tako še teče postopek pred Ustavnim 
sodiščem Republike Hrvaške, ki ga je začel leta 2002 drug varčevalec LB GP Zagreb zaradi 
ocene skladnosti predpisa, ki je urejal prenos deviznih hranilnih vlog, z ustavo. 
Sodišče v Osijeku je ugodilo zahtevam nekaterih varčevalcev LB GP Zagreb in dovolilo vpis 
nipoteke za zavarovanje terjatev po pravnomočnih sodnih odločbah upnikom- varčevalcem 
J-B GP Zagreb na nepremičnini LB GP Zagreb v Osijeku. Med temi upniki je tudi dr. Ivo 
Kovačič, ki toži Slovenijo pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. 

4.6. Evropsko sodišče za človekove pravice 
Trije varčevalci Ljubljanske banke- Glavne podružnice Zagreb so začeli leta 2001 postopek 
Proti Republiki Sloveniji pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Koordinator priprave 
pbrambe je po dogovoru sklad. V tožbi so zahtevali, da Slovenija prevzame jamstvo tudi za 
Vplačilo deviznih hranilnih viog, ki so bile deponirane zunaj teritorija RS v podružnicah 
Ljubljanske banke. Slovenija je v celoti ugovarjala taki zahtevi, ker je v okviru svoje 
suverenosti uredila jamstvo za. devizne hranilne vloge nediskriminatomo za vse varčevalce, 
k' so imeli deponirane te vloge pri bankah ali podružnicah na ozemlju RS, ne glede na 
njihovo državljanstvo ali bivališče. Ker se tudi pogajanja o prevzemu jamstva nekdanje 
federacije za devizne hranilne vloge skladno s Sporazumom o vprašanjih nasledstva, 
nadaljujejo, ostaja tudi rešitev v sporu do nadaljnjega odprta. Slovenija je v okviru pogajanj o 
nasledstvu argumentirala svojo odločitev s tem, da je nekdanji način financiranja naložb v 
gospodarstvo potekal tako, da so praviloma naložbe v lokalno gospodarstvo financirale 
jokalne banke ali podružnice. S tem so se na podružnice prenesle tudi vse izgube, izhajajoče 
® lokalnega gospodarstva. Država po osamosvojitvi ni mogla več posegati v suverenost 
druge države. Slovenija je dala konstruktivni predlog, da se za neporavnane devizne hranilne 
vloge izločijo iz ostanka deviznih rezerv bivše NBJ posebna sredstva, vendar so druge 
države temu nasprotovale. ESĆP je oktobra 2003 sklicalo javno obravnavo, kjer so vse 
udeleženke, poleg tega pa tudi Republika Hrvaška kot intervenientka na strani tožnikov, 
Predstavili soja stališča. Sodbe sodišče še ni izdalo. Bo pa sodba vsekakor pomembna za 
nadaljnje ravnanje v primeru deviznih hranilnih vlog varčevalcev LB GP Zagreb, tako za 
Slovenijo kot za Hrvaško. 

*•7. Svet Evrope 
Na isto temo je Svet Evrope po posebnem pooblaščencu g. Jurgensu ugotavljal, ali je 
Slovenija kršila človekove pravice, ko je prevzela jamstvo le za tiste devizne hranilne vloge, 
K' so bile deponirane na njenem območju, torej od njeno suverenostjo. Poročilo, pri pripravi 
katerega je sodeloval tudi sklad, bi moralo biti obravnavo sicer januarja 2004. Ker pa je 
očitno neugodno za Hrvaško, BiH in Makedonijo, sta bila predstavitev in obravnava 
Preložena. 

5. Izvajanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva 

Ne glede na to, da Sporazum o vprašanjih nasledstva še ne velja, ker ga še ni ratificirala 
Republika Hrvaška, pa se lahko nekatere njegove določbe že izvajajo (izvajanje je vezano na 
Podpis in ni treba čakati na ratifikacijo). Tako se lahko Sporazum izvaja za naslednja vprašanja; 
Aneks A: 5. člen- ustanovitev skupnega odbora za popis nepremičnega in premičnega 
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premoženja, 
Aneks B: 1. člen- razdelitev nepremičnin, predlaganih v prvem krogu (za Slovenijo 
veleposlaništvo v VVashingtonu) in 5. člen- ustanovitev skupnega odbora za popis 
nepremičnin in pripravo predlogov 7a delitev. V okviru tega odbora je ustanovljena tudi 
ekspertna skupina za razdelitev umetniških dei, ki se nahajajo v diplomatsko- konzularnih 
predstavništvih. 
Aneks C: 6. člen- ustanovitev skupnega odbora za določitev pogojev in načina za delitev 
finančnega premoženja in Dodatek 1- pooblastilo za razkritje podatkov o depozitih NBJ pri 
tujih bankah na dan 31.05.2001 
Aneks D: 7. člen - neoviran dostop do arhivskega gradiva. 

Sklad je vključen v izvajanje aneksov B in C. Za aneks A še ni bil predvideni skupni odbor, kljub 
pobudi Sklada. Izvajanje aneksa D pa je v izključni pristojnosti Arhiva Republike Slovenije. 

5.1. Izvajanje aneksa B 

Sklad sodeluje zlasti aktivno pri izvajanju aneksa B, še posebej pa v ekspertni skupini za 
razdelitev umetniških del. Tako je bil zadnji sestanek novembra 2003 v Beogradu sklican 
prav na pobudo sklada. Sestanek je bil izredno uspešen, saj so eksperti določili lastništvo 
umetniških del, ki se nahajajo v desetih državah. Za predmete, katerih lastništva ni bilo 
mogoče ugotoviti, kateri državi bodo pripadle, bo opravljen natančnejši pregled teh 
predmetov (povečini umetniških slik) fotografiranje teh predmetov. Če bi se lahko nadaljeval 
tempo, kot je bil zastavljen na tem sestanku, bi bila lahko umetniška dela na diplomatsko- 
konzularnih predstavništvih urejena najkasneje v dveh letih. 

5.2. Izvajanje aneksa C 

Pri izvajanju aneksa C je bil dosežen sporazum o razdelitvi klirinškega dolga nekdanje 
Sovjetske zveze do nekdanje SFRJ. Na podlagi pogajanj in skladno s ključem, določenim v 
aneksu C, ki določa, da Slovenija prejme 16% sredstev, je bilo Sloveniji dodeljenih 
206.712.294,20 klirinških dolarjev (XSU). Med Rusko federacijo in Slovenijo je bil dogovorjen 
tudi tečaj za preračun XSU v USD (tečaj 1:0,65). Na sklad je leta 1995 svoje klirinške 
terjatve, ki so jih izkazovali do bivše NBJ kot korespondenčne pooblaščene banke do 
Vnešekonombanke na ruski strani, 7 podjetij, v skupni nominalni višini 7.036.426,64 XSU, 
glede na prejeta sredstva pa bo določena končna oziroma ustrezna višina. Po 15. c členu 
zakona o skladu RS za sukcesijo bo poplačilo opravljeno po sprejemu posebnega zakona, ki 
bo določil način in višino poplačila osebam, ki so prenesle svoje terjatve na sklad. 

5.3. Druga vprašanja v zvezi z izvajanem Sporazuma o vprašanjih nasledstva 

Poleg navedenega sklad prejema precej vprašanj v zvezi z izvajanjem aneksa G, ki ureja 
zasebno premoženje in pridobljene pravice. Pri tem so bila do sedaj najpogostejša vprašanja 
oziroma zahtevki za vračanje stanovanjske pravice in vprašanja o vračanju premoženja, 
zlasti nepremičnin, tujim pravnim osebam, ki imajo sedež v eni od držav naslednic bivše 
SFRJ. 
Čeprav je izvajanje aneksa G vezano na veljavnost sporazuma, so bile opravljene z 
resornimi ministrstvi potrebne konzultacije. Po pregledu vlog in zahtevkov je bilo tako 
ugotovljeno, da v nobenem primeru ni šlo za nasilni odvzem ali prekinitev stanovanjske 
pravice. 
Za ureditev premoženjsko pravnih razmerij tujih pravnih oseb je bilo ugotovljeno, da aneks G 
ne posega v že dogovorjena bilateralna razmerja. Z uredbo vlad o preoblikovanju tujih 
pravnih oseb iz leta 1993 je bila začasno omejena pravica do razpolaga tujim pravnim 
osebam. S sklenitvijo dveh sporazumov o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij s Hrvaško 
in Makedonijo pa se uredba vlade za pravne osebe iz teh dveh držav ne uporablja več. Zato 
tudi ni več odprto vprašanje premoženjsko pravnih razmerij do pravnih oseb s Hrvaške in iz 
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Makedonije. Ostaja pa vprašanje tovrstnega urejanja z BiH ter Srbijo in Čmo goro. Obe 
državi sta do sedaj zavračali sklenitev tovrstnega sporazuma. Srbija in Črna gora je sicer že 
teta 2002 sprejela navodilo o postopku vračanja premoženja na podlagi aneksa G 
Sporazuma o vprašanjih nasledstva. Tako je bila vrnjena pravica do razpolage z njihovim 
Premoženjem okoli 30 slovenskim podjetjem. V BiH je Kanton Sarajevo sprejel enake 
ukrepe, pravica do razpolage je bila vrnjena okoli 20 slovenskim pranim osebam v tem 
Kantonu. Slovenija takih ukrepov na podlagi neveljavnega sporazuma ne more sprejeti. 
Vlada RS pa je tudi na podlagi zakona o posebnih ukrepih izdala proti Zvezni republiki 
Jugoslaviji posebno uredbo, s katero se omejuje pravica do razpolage na premoženju 
nekaterih pravnih in fizičnih oseb z območja ZRJ (sedaj SČG). Sklad je Ministrstvu za 
9ospodarstvo in Ministrstvu za zunanje zadeve posredoval pobudo, da se ponovno preučijo 
okoliščine o potrebnosti obeh navedenih uredb. Ministrstvo za gospodarstvo je na vlado 
Posredovalo predlog uredbe o prenehanju veljavnosti uredbe o preoblikovanju pravnih oseb 
(sprejeta je bila januarja 2004). Tako ostaja v veljavi še uredba o posebnih ukrepih proti 
ZRJ, ki pa je bila sprejeta na podlagi sprejetih mednarodne skupnosti proti ZRJ. 

6. Jubmes 

Sklad je leta 1994 in 1995 prevzel od slovenskih pravnih oseb tri delnice Jubmes in terjatve iz 
naslova naložb v Jubmes za kreditiranje izvoza. Po predpisih Srbije in Črne gore se mora 
Jubmes preoblikovati v poslovno banko. Kljub obvestilu in posredovanju kopij pogodb Jubmes 
vodi v svoji delniški knjigi še vedno tudi tri slovenske banke, ki so svoje delnice prenesle na 
sklad. Na sestanku s predstavniki Jubmes v Beogradu je bilo ugotovljen, da mora sklad 
Predložiti tudi delnice. Ker teh delnic sklad ni prejel, je treba izvesti amortizacijo delnic po 
Predpisih Srbije in črne gore. Jubmes je namreč skladu poslal fotokopije primopredajnih potrdil o 
Vročitvi delnic takratnim delničarjem. 
Po Sporazumu o vprašanjih nasledstva bo po uveljavitvi sporazuma Slovenija postala 
lastnica še 550 delnic, kar predstavlja 16% delnic, ki jih je imela prej SFRJ. 

Prenos sredstev na Sklad RS za sukcesijo 
Vlada ZDA je aprila 2003 obvestila države naslednice nekdanje SFRJ, da bo odmrznila 
depozite bivše Narodne banke Jugoslavije v ZDA, ki so zamrznjena od leta 1992 dalje, v 
skupni višini 225 mio USD. 
^nesek, ki je po odmrznitvi depozitov bivše NBJ v ZDA pripadel RS, je bil nakazan v višini 
538,020,550,07 na račun Banke Slovenije pri Banki za mednarodne poravnave v Baslu. 
Po sklepu Vlade RS so bila ta sredstva nakazana v dobro računa Sklada RS za sukcesijo. 

0 prejemu teh sredstev na račun Sklada so bila ta sredstva obravnavana na enak način kot 
vsa dosedanja nakazila Skladu iz naslova sukcesije, to je dana v upravljanje preko 
zakladnice Ministrstva za finance. 

8- Nadaljnja izhodišča 

p°glavitne naloge sklada bodo tudi v bodoče vezane na izvajanje Sporazuma o vprašanjih 
nasledstva. Prav tako bo sklad tesno sodeloval pri pripravi izhodišč za sodne postopke, v katere 
J® vključena Ljubljanska banka in LB GP Zagreb. 
Postopoma bo treba pripraviti, v sodelovanju z drugimi resorji, tudi dodatna izhodišča za 
dajanje aneksov, ki so vezani na veljavnost sporazuma. Nekatere aktivnosti in uveljavljanje 
Pravic, ki jih daje aneks državam naslednicam, so namreč vezane na rok po uveljavitvi 
sporazuma. 

PNANČNO POROČILO SKLADA RS ZA SUKCESIJO ZA LETO 2003 

Letno poročilo Sklada RS za sukcesijo za leto 2003 je pripravilo Ministrstvo za finance, 
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skladno z 9. členom zakon o Skladu RS za sukcesijo. Bilanca stanja, izkaz prihodkov in 
odhodkov ter stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil so v prilogi. 

Pri poslovanju v letu 2003 in pri pripravi letnega poročila je Ministrstvo za finance ponovno 
upoštevalo ugotovitve in priporočila Računskega sodišča ob reviziji računovodskih izkazov. 
Ker Sklad ni neposredni proračunski uporabnik, ampak poteka plačevanje preko Ministrstva 
za finance, le-to pripravi skupno odredbo za plačilo Skladovih obveznosti vsaj en teden pred 
dejansko zapadlostjo računov in ostalih plačil, pri tem pa mora upoštevati morebitne tečajne 
razlike, ki lahko nastanejo v času med pripravo naloga za plačilo in dejanskim izplačilom. Pri 
tem lahko pride do razlike, ker je večina plačil opravljena v tuji valuti (USD, EUR, hrvaške 
kune). Tako se praviloma ne more zgoditi, da bi zmanjkalo sredstev v primeru nastalih 
tečajnih razlik ali stroškov plačilnega prometa. Ministrstvo za finance mora namreč, skladno 
s Pravilnikom za izvrševanje proračuna, pripraviti zahtevek za izplačilo najmanj en teden pred 
dejansko zapadlostjo in pri tem upoštevati prej navedene morebitne dodatne stroške. 

Leta 2003 je bil dvakrat povečan finančni načrt Sklada RS za sukcesijo zaradi povečanja 
števila sodnih sporov v tujini proti Ljubljanski banki. Sklad je pri pripravi obrambe Ljubljanske 
banke v sodnih postopkih v tujini sodeloval z LB pri zbiranju potrebnih dokazov, prevajanju 
listin in sodeloval z odvetniško pisarno Cleary, Gottlieb, Steen and Hamilton in drugimi 
odvetniki v tujini, ki so zastopali LB. 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Iz izkaza prihodkov in odhodkov za obdobje 1.1. do 31.12.2003 sledi, da je Sklad v letu 
2003 porabil 331.882.000 SIT. Iz proračuna RS je bilo nakazanih Skladu RS za sukcesijo 
331.882.000 SIT. Sklad, razen proračunskih, nima drugih finančnih virov. 

Največji odhodek pomenijo stroški na postavki 402- izdatki za blago in storitve v višini 
317.612.000 SIT (za 100.000.000 več kot v letu 2002), kjer izstopa konto 4029- drugi 
operativni odhodki. Na tem kontu je največja poraba na podkontu 402920- sodni stroški, 
storitve odvetnikov, notarjev in drugo (250.000.000 SIT). Na kontu 4029 je izkazana poraba 
višini 304.605.000 SIT (za 105.000.000 več kot leta 2002). Plače treh zaposlenih v LB, 
sejnine upravnega in nadzornega odbora pomenijo preostalo porabo na kontu 4029. Skoraj 
vsi odvetniški in sodni stroški so bili porabljeni za postopke, v katerih je vključena posredno 
ali neposredno Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, kar je tudi največji strošek, ki bremeni 
Sklad. Za prispevke na plače treh zaposlenih v LB je bilo porabljenih okoli 44.000.000 SIT, ti 
stroški so porazdeljeni po različnih kontih (plačila Novi LB za operativno delovanje 
Ljubljanske banke: najemnine, naročila na časopise in strokovne revije za LB , potni stroški, 
IT storitve, ki se plačajo po vsakokratnih računih, ki jih NLB posreduje Skladu). Na podkontu 
4020005 so zajeti stroški v višini 3.000.000 SIT, ki predstavljajo stroške prevajanja 
dokumentov, potrebnih za pripravo obrambe v postopkih LB tujini in so nižji kot leta 2002. 

BILANCA STANJA 

Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2003 kažejo naslednje: 

SREDSTVA 
i 

A. dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, skupai: 255.834.122.000 SIT 
V ta znesek so vključene dolgoročne kapitalske naložbe v višini 60.147.108.000 SIT, ki 
predstavljajo prevzete delnice Ljubljanske banke in Kreditne banke Maribor po zapisniku o 
prenosu pravic iz 22. c člena Ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega 
zakona za izvedbo temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, 
prenos po 68. členu zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti SRD 
(nerevalorizirana vrednost) in dolgoročne terjatve iz poslovanja, ki predstavljajo prevzete 
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terjatev proti, SDPR, Zveznemu deviznemu inspektoratu in še nekaterim drugim institucijam 
bivše SFRJ, v višini 195.687.014.000 SIT. Pogodbe o prevzemu terjatev so bile sklenjene v 
Prejšnjih letih z Republiko Slovenijo- Ministrstvom za finance (pogodba o prevzemu teijatev 
® izplačanih in neizplačanih deviznih hranilnih vlog, prevzete obveznosti RS po sodni odločbi 
'MP, terjatve do SDPR), ASBH in Devizno inšpekcijo. 

^Kratkoročna sredstva (razen zalog in aktivne časovne razmejitve), skupai 8.116.654.000 
£!!• Znesek je sestavljen iz dobroimetij na računih 2.000 SIT, kratkoročnih finančnih naložb 
v višini 8.090.111.000 SIT (vezana sredstva) in neplačani odhodki 26.541.000 SIT- na dan 
31-12.2003 so bile odprte še obveznosti po računih iz leta 2003, ki so bili že poslani v 
^Plačilo, niso pa bili še plačani. Sredstva so bila iz proračuna že nakazana in ob sestavi tega 
Poročila poravnana. 
LAktiva skupai: 263. flfin 776.000 SIT 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

D- Kratkoročne ohw7nosti in pasivne časovne razmejitve, skupai 26.542.000 SIT 
Znesek predstavlja kratkoročne obveznosti do dobaviteljev- še neplačane račune iz 
decembra leta 2003, ki pa takrat še niso zapadli, so pa že bili poslani v plačilo pred 
31 -12.2003. Obveznosti so v letu 2004 že zaprte. 

^-Lastni viri in dolgoročne obveznosti znašajo 263.924.234.000 SIT. 
Ta postavko sestavljajo sredstva splošnega sklada v višini 60.147.108.000 SIT, sredstva iz 
dolgoročnih razmejenih prihodkov v višini 218.369.000 SIT in zneska 203.558.757.000 SIT- 
dfuge dolgoročne obveznosti. 
"• Pasiva skupai: 263.950.776.000 SIT 

Pasivni konti izvenbilančne evidence: 30.082.878.000 SIT- predstavljajo znesek iz 
c®sijskih pogodb, ki so jih pravne in fizične osebe sklenile s Skladom RS za sukcesijo, 
revalorizirani del naložb v delnice LB in KBM in obveznost do Banke Slovenije iz naslova 
dinarskih kovancev, ki jo je Banka Slovenija sicer že odpisala, skladno s Sporazumom o 
vprašanjih nasledstva, do ratifikacije sporazuma pa Sklad to vodi še izvenbiiančno 

BILANCA STANJA IN GIBANJA DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL 

Postavke iz bilance stanja so navedene tudi v stanju in gibanju dolgoročnih kapitalskih 
naložb in posojil, pri čemer znesek 8.220.185,00. SIT pomeni obresti na deponirana 
sredstva po pogodbah o depozitu na sredstva, pridobljena po sklenjenih cesijskih pogodbah 
v stečajnih postopkih in od prodaje dinarskih kovancev. S temi sredstvi upravlja Zakladnica 
Ministrstva za finance in pomenijo oblikovanje osnove za poplačilo po 15. c členu Zakona o 
Skladu RS za sukcesijo in se ne uporabljajo za tekoče delovanje sklada. 

Blanka Primec, l.r. 
dir. sklada- 
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Uvajanju nacionalnega programa 

varnosti cestnega prometa 

■tEPUBLIKE SLOVENIJE 

"EPfl 14og. m 

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

dr. Rado Bohinc, minister - predsednik Odbora NPVCP, 
- Miha Molan, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve, 
mag. Bojan Žlender, predsednik SPV RS - vodja projekta 
NPVCP, 

- Ljubo Zaje, policijski svetnik - vodja projekta Hitrost, 
- mag. Miloš Pregl, podsekretar - vodja projekta Pešec in 

Kolesar, 
- mag. Jože Miklavc, podsekretar - vodja projekta Mladi 

voznik, 
Mojca Gruntar Činč, podsekretarka - vodja projekta Alkohol. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

A REpUBLIKE SLOVENIJE 

4ublia
ka: 342-04/2001-4 J na, 24.06.2004 

SeznaniiaPUt5''ke ®'oveni'e se 'e na 80 recln'se''dne 24-6-2004 

p°ROČILOM O IZVAJANJU NACIONALNEGA 
"OGRAMA VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 

HEpUBLIKE SLOVENIJE, 

c®stn Po^'''a na podlagi Nacionalnega programa varnosti 
RS *!9a Prometa v Republiki Sloveniji (NPVCP) - (Uradni list ' st- 63-3025/02). 

j?ePublike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Drj "ke Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika ne9a zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
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Lpl^VARNOSTI CESTNEGA PROMETA V LETU 2003 
N3 Pqhi~ ■ 
is bilapro ')oda,^ov 0 številu prometnih nesreč in njihovih posledic 
letih, sa.me,na varnost v letu 2003 v Sloveniji boljša kot v preteklih 
vafiojti Se V s'<'ac'u s predvidevanji Nacionalnega programa 
(v nacja| 6stne9a prometa v Republiki Sloveniji (Ur.list, 63/2002) 
'>0^odov6Van'u NPVCP) zmanjšalo število mrtvih in hudo an,h zaradi posledic prometnih nesreč. Slovenija je ena 

izmed evropskih držav, v kateri se je število mrtvih od leta 1995, 
ki je sidrno leto NPVCP najbolj zmanjšalo. V letu 1995 smo bili z 
207 mrtvimi na milijon prebivalcev (skupaj z Grki in Portugalci) 
med najbolj nevarnimi držami v Evropi. Glede na rezultate v letu 
2003, ko smo imeli 122 mrtvih na milijon prebivalcev, lahko trdimo, 
da sta varnost cestnega prometa in stopnja razvitosti motorizacije 
v Sloveniji primerljivi s stanjem srednje varnih držav v Evropi (npr. 
Belgija in Španija). 

števloMtth na 1 miijonprebivalca/ 

360 

S1900 GR D 1980 B 1980 A1980 SLO S 1990 D1990 GR B 1990 A1990 SLO S 2002 D20(2 A 2002 SLO B 2002 GR 
1980 1980 1990 1990 2002 2002 

Slika 1.1: Število mrtvih na 1 milijon prebivalcev v letih 1980,1990 in 2002 za nekatere 
države 

hijene so avtomobilske oznake držav: 

B g^triia GR Grčija D Nemčija 
9''a SLO Slovenija S Švedska 

l^jub 
O* se zavedamo, da bodo potrebni izjemni napori, da bi 
le Np\/r D9" naibo|i razvitih držav. K tem ciljem nas ne zavezujejo 
cestne 

temveč tudi Evropski akcijski program za varnost 
"tfavči prorneta, ki je bil sprejet junija 2003. Ta zahteva od 
enako t n'C| da do le,a 2010 PreP°lovii° število mrtvih in dosežejo 
Ni2026

s ani® varnosti, kot ga imajo Švedska, Velika Britanija ali mska. To pomeni, da v letu 2010 v Sloveniji ne bi smelo biti 

več kot 120 mrtvih zaradi posledic nesreč v cestnem prometu. 
Podatki kažejo, da so za tak napredek potrebovale navedene 
države približno 20 let. Za uresničitev navedenih ciljev bo treba v 
Sloveniji dosledno uresničiti vse cilje NPVCP, izpeljati program 
izgradnje avtocest, ki pomembno vpliva tudi na varnost na drugih 
cestah, saj se na območjih, ki imajo avtoceste, bistveno (za 6 
do7 krat) zmanjša število mrtvih, ravno tako tudi lokalnih 
skupnostih, kjer v skladu z NPVCP pripravljajo programe ukrepov. 

Prav od teh bo odvisno ali bo Slovenija uspešno uresničila svoje 
cilje, saj je večina nesreč (70%) na lokalnih cestah. 
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MRTVI ZARADI POSLEDIC PROMETNIH NESREČ 
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Slika 1.2: Število mrtvih zaradi posledic prometnih nesreč 

Najbolj pomemben napredek smo v zadnjih letih v Sloveniji dosegli 2003 med tremi najbolj varnimi državami v Evropi- 
pri zmanjševanju števila mrtvih otrok, saj smo v letih od 2001 do 

MRTVI OTROCI ZARADI POSLEDIC PROMETNIH NESREČ 
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Slika 1.3 Število mrtvih otrok do 15. leta zaradi posledic prometnih 
nesreč 
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Večjo varnost otrok smo zagotovili s sistemom ukrepov, ki smo 
jih uveljavili v Sloveniji: 

* načrtna prometna vzgoja v vrtcih in osnovnih šolah, ki je del 
kurikularnih vsebin in dodatnih akcij in programov, ki povezujejo 
delo institucij in vloge staršev (Akcije in programi Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije 
- v nadaljem besedilu SPV RS, Policije, Inštituta za varovanje 
zdravja, Rdečega križa in drugih organizacij civilne družbe) 

* skrb za varne šolske poti, urejanje teh poti, za9° 
varnih površin za pešce in kolesarje; . vrtcev' 
izvajanje ukrepov za umirjanje prometa v okolici šo, 
igrišč m0ino 
zagotavljanje brezplačnih šolskih prevozov, kjer n 
urediti varnih poti otro^"1 

* skrb za varnost otrok v vozilih (obvezna uporaba 
sedežev in varnostnih pasov). 
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Št. mrtvih otrok do 15 let starosti izračunano na 100.000 
otrok iste starosti za leto 2001 
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Slika 1.4: Število mrtvih otrok zaradi posledic prometnih nesreč za nekatere države 

najbolj ogroženi skupini udeležencev v cestnem prometu, za pešce in kolesarje, lahko ugotovimo, da se je njihova 
ogroženost v letu 2003 še naprej zmanjševala. 

MRTVI PEŠCI ZARADI POSLEDIC PROMETNIH NESREČ 

Uraanrfmanj« c V N»c»on*m*ga Drjg/ama varnost) c*sV*Qa prometa 
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Slika 1.5: Število mrtvih pešcev zaradi posledic prometnih nesreč 

^ri pežpju. 
n6 s 

n smo že dosegli minimalni cilj NPVCP, da število mrtvih 
skUpn

e biti ve^ie od 41. Z izvajanjem programov v lokalnih 
umjrjg . ■ ki so usmerjeni predvsem v upravljanje hitrosti in 

n'e Prometa, lahko število žrtev med pešci še zmanjšamo. 

Tudi pri zagotavljanju večje varnosti kolesarjev se nadaljuje ugodno 
gibanje iz let 2001 in 2002. Predvideni minimalni cilj, da število 
žrtev ne sme biti večji od 17, smo v letu 2003 že dosegli. 
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MRTVI KOLESARJI ZARADI POSLEDIC PROMETNIH NESREČ 
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Slika 1.6: Število mrtvih kolesarjev zaradi posledic prometnih nesreč 

Za ohranjanje tega rezultata oziroma za zmanjšanje števila mrtvih 
kolesarjev pa bo potrebnih veliko naporov na ravni lokalnih 
skupnosti. Podatki za obdobje od 1995 namreč kažejo, da število 
žrtev med kolesarji niha in ne moremo govoriti o zagotavljanju 
večje varnosti. 

Veliko naporov bo potrebnih tudi za uresničitev cilja, da 
za najmanj 50 % zmanjšati število smrtnih žrtev zara bnejši 
saj je to eno najzahtevnejših področij, ki nosi tudi najP0"1 2003 
delež med vzroki nesreč. Tudi na tem področju je bil v . na 
dosežen pomemben napredek in začasni rezultati k 
uresničevanje ciljev NPVCP. 

HITROST KOT NAJPOMEMBNEJŠI DEJAVNIK SMRTI 
ZARADI POSLEDIC PROMETNIH NESREČ 

Ure&ni&evtutjoCfijtv Nacionalna^ program* varili CMtrraga f»wn*a 

200 

2003 2005 

Slika 1.7: Število mrtvih zaradi hitrosti kot glavnega vzroka prometnih nesreč 

Vsi ti pozitivni premiki se uresničujejo zaradi vrste dejavnikov: 
* ukrepi na cestah (izgradnja avtocest, odpravljanje nevarnih 

mest, in vse bolj načrtno urejanje naselij z ukrepi za varnost 
in umirjanje prometa, kot so krožlšča, fizične ovire, izgradnja 
pločnikov, kolesarskih stez; 

* vse boljši varnosti vozil (danes so tudi manjši avtomobili, ki 
pri nas prevladujejo, opremljeni z vsemi elementi pasivne 
varnosti in z dodatno opremo kot so varnostni mehovi, 
samozateznimi varnostnimi pasovi, klima, ABS in drugo, ki 
pomembno vplivajo na varnost); 
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predvsem pa se pozna bolj povezano in načrtno rapr v 
in preventivno delo ter vpliv na ravnanje udeležen 
prometu (imamo sodobno zakonodajo in njeno izvaian|®gJ0rjrni 
tako pa tudi projekti, ki so zlasti glede na sredstva, s 
razpolagamo, priznani kot primeri dobre prakse; . jn na 
pomembno je, da poteka delo v Sloveniji na državni z 
lokalnih ravneh in da združujemo delo državnih orga 
delom nevladnih organizacij in civilne družbe. 
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področij Z'!ivni,T1 gibanjem in ugodnim rezultatom imamo dve 
držav, kL 'er.so Prem'ki bistveno prepočasni. Smo ena izmed 
stirtnim •16 iziemno visok delež povzročiteljev nesreč (32 %) s l2idom zaradi sodelovanja v prometu pod vplivom 

alkohola. V zadnjem letu se je stanje sicer izboljšalo (predvsem 
zaradi ostrih kontrol, preventivnih akcij in ne nazadnje velike 
publicitete ob Zakonu o omejevanje škodljive rabe alkohola in 
predloga novega Zakona o varnosti cestnega prometa (v 
nadaljnjem besedilu ZVCP). 

ALKOHOL KOT SPREMLJAJOČI DEJAVNIK NESREČES SMRTNIM IZIDOM 

Uresničevanje ciijev Nacionalnega programa varnosti ce$ti*»ga prometa 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 
1996 

SPV, vir MNZ 

139 

2000 2003 2005 

Slika 1.8: Število mrtvih v nesrečah, kjer je bil povzročitelj pod vplivom alkohola 

Drui 
"'<ave .J Pa so mladi vozniki, kjer se tako kot vse razvitejše 
Ekonorn^

e^uie,T10 z njihovo vedno večjo ogroženostjo. a razvitost države namreč omogoča tudi večjo 

ekonomsko neodvisnost mladih in večjo mobilnost (dostopnost 
do avtomobilov, vožnje). 

MRTVI MLADI VOZNIKI IN POTNIKI 
ZARADI POSLEDIC PROMETNIH NESREČ 

Uiesmčevanje ciljev Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 

SPV, vir MNZ 

Slika 1.9: Število mrtvih mladih voznikov in potnikov zaradi posledic prometnih nesreč 



2 Uresničevanje projekta Pešec 

2.1 Uvod 

Pešci so med najbolj ogroženimi v cestnem prometu, saj je delež 
mrtvih na 100 poškodovanih med najvišjimi glede na druge skupine 
udeležencev. Delež mrtvih je več kot dvakrat višji kot pri voznikih 
osebnih avtomobilov in kolesarjih. V zadnjih letih se je število 
mrtvih pešcev sicer bistveno zmanjšalo glede na pretekla leta, 
še vedno pa ostaja najbolj ogrožena starostna skupina pešcev 
nad 65 let. 

Nacionalni program varnosti cestnega prometa, ki je bil sprejet v 
letu 2002, je med petimi ključnimi problemi prometne varnosti pri 

,.i .j(j C:' 
nas, izpostavil tudi ogroženost pešcev. Tako je dollo 
projekta Pešec, ko naj v letu 2005 ne bi umrlo več ko' 

2.2 Uresničevanje ciljev NPVCP 
I j q bilo 

Minimalni cilj NPVCP je bil v letu 2003 že dosežen, * "Kljul> 
38 mrtvih pešcev zaradi posledic prometnih nesr ejjti 
temu bo treba v letih 2004 in 2005 varnosti pešce^ P b|jena 
posebno pozornost in število žrtev še zmanjšati- P°9 sebej 
analiza trkov, v katerih so bili udeleženi pešci> je P ^jmi 
obravnavala trke s smrtnimi žrtvami, hudimi in s 
poškodbami. Od leta 1995 se zmanjšuje števi o 
smrtnimi žrtvami in hudimi poškodbami, števi o 
lažjimi poškodbami pa se ni spremenilo. 

« 
Preglednica 2.1: Število mrtvih in delež pešcev med njimi v prometnih nesrečah 

LETO ŠT. 
MRTVIH 
SKUPAJ 

ST. 
MRTVIH 
PEŠCEV 

DELEŽ 
MRTVIH 

PEŠCEV (%) 

ŠT. HUDO 
POŠKODOVANIH 

ŠT. LAHKO 
POŠKODOVA 

NIH 
1995 415 83 20,0 378 691 
1996 389 63 16,2 ■356 575 
1997 357 52 14,6 321 673 
1998 311 55 17,7 244 573 
1999 334 61 18,3 285 632 
2000 315 60 19,4 235 630 
2001 278 42 15,1 241 655 
2002 269 41 15,2 202 746 
2003 242 38 15,7 • 211 654 

SKUPAJ 2910 495 17,0 2473 5829 

2.2.1 Mednarodna primerjava ogroženosti pešcev 

Delež pešcev med vsemi žrtvami prometnih nesreč kaže na 
razvitost motorizacije v določeni državi in na uspešnost ukrepov 

a tkOV ^ 
za zaščito ene najšibkejših skupin. Primerjava P° . srednj0 

ogroženosti pešcev v letu 2002 kaže, da je Slovenija nne 
varnimi državami 
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Odstotek mrtvih pešcev med vsemi žrtvami 

prometnih nesreč v letu 2002 

SPV, vir IRTAD 

Slika 2.1: Odstotek mrtvih pešcev v letu 2002 za nekatere države 
(prikazani so podatki za evropske države iz zbirke podatkov IRTAD) 

^sembu * mrtvih Pevcev i® v Skandinavskih državah, v 
PredyS6rn 

r^u in na Nizozemskem. Varnost pešcev zagotavljajo 
Povrjjjnam|S 'e^n'čnimi ukrepi za umirjanje prometa in urejenimi 
Pešce jm' 

23 Rešce- Specifično zakonodajo, ki še posebej ščiti 
Prehod 3 '6 vedska, kjer ima pešec absolutno prednost na 
Odstopiti 23 pe^ce 'n mora voznik vedno ustaviti vozilo in mu 
Ur©ditev D

Pr®dnost- Takšna zakonodaja zahteva tudi drugačno 
^6r,1itrost °d0V za Pešce' ki so lahko postavljeni le na cestah, 
Pešcev r> Vožnje ne Posega 30 km/h. Izjemno visok delež mrtvih 
ffied nain^-T'3'0 dr*ave' kJer i® d0lež vozil na 1000 prebivalcev 
Britanija l v EvroPi (Poljska in Madžarska). Izjema je Velika 
da je v| ' j8 sicer m0d najvarnejšimi državami v Evropi, a kaže, 
Uđelej0„ 0 raven varnosti dosegla pri drugih skupinah ®v v cestnem prometu. 

2 j 
^javnosti za uresničitev projekta Pešec 

Ministrstvo 
Pešec v i 23 promet (v nadaljevanju MP) je nosilec projekta 
društvg •GtU 2003 so Posamezni državni organi, lokalne skupnosti, 
in repre 'n or9anizacije izvajali predvsem preventivne, tehnične lvr>e ukrepe za večjo varnost pešcev. 

^ 3 1 • '2vajanje ukrepov Ministrstva za promet 

Pravn^0m '9 ,reba Poudariti, da izhodišča za te ukrepe izhajajo iz 
o*. ,je.In 'bančnih podlag. Zajemajo aktivnosti v pristojnosti M P 
'°kamiiaVnosti- ki so Posledica dogovorov (sofinanciranja) z lrni skupnostmi. 

p°droi-Za izboljšanje prometne varnosti so vključeni v vsa 
Obsen redne9a i" investicijskega vzdrževanja državni cest. 9 Posameznih vrst del je odvisen od zagotovljenih 

proračunskih sredstev in pripravljenosti občin, da v skladu z 32. 
in 44. členom Zakona o javnih cestah zagotovijo sredstva za 
urejanje površin in naprav znotraj naselja. Nekateri tehnični ukrepi, 
ki zagotavljajo tako varnost pešcev kot kolesarjev, so vključeni v 
poglavju projekta Pešec. 

2.3.1.1 Organizacijski ukrepi 

V načrtu razvojnih programov do leta 2006 se prednostno načrtuje 
izgradnja tistih pločnikov oziroma ureditev cest skozi naselja, 
kjer je posamezna lokalna skupnost pokazala interes za 
sofinanciranje teh del in istočasno za ureditev komunalne 
infrastrukture, ki jo v celoti financira občina. 

Treba pa je opozoriti, da občine pogosto ne morejo zagotoviti 
sredstev za izvedbo ukrepov, katerih financiranje je v skladu z 
določbami ZJC in sprejetimi metodologijami financiranja, njihova 
obveznost. Tako površine za pešce in kolesarje ter cestna 
razsvetljava pogosto ostanejo nedokončani, kar negativno vpliva 
na varnost šibkih udeležencev v prometu. 

2.3.1.2 Tehnični ukrepi 

Podatki v nadaljevanju zajemajo obdobje za nekaj preteklih let s 
posebnim ozirom na napoved in izvedbo letu 2003. 

2.3.1.3 Ureditev pločnikov 

Za leto 2003 je M P glede na leto 2002 napovedalo 81 odstotno 
povečanje dolžine ureditev pločnikov. Uresničitev napovedi je 
dosežena 90 % in pomeni dejansko povečanje obsega izvedenih 
nalog za 63 % glede na leto 2002. Za 2004 je predviden skoraj 
enak obseg izvedenih ukrepov kakor v letu 2003. 

^ iulij 2004 27 poročevalec, št. 92 



▼  — — —  

Ureditev pločnikov 

(eno in dvostranskih) 

25.000 
£ 20.000 
| 15.000 ■ 
a 10.000 - 

5.000 - 

j 

A. 

, , ( 1  1     

^ S # / 

Slika 2.2: Ureditev pločnikov na državnih cestah 

2.3.1.4 Osvetlitev prometnih površin 

Osvetlitev prometnih površin, kjer so možne kolizije med šibkimi 

Med ukrepe, ki imajo za posledico boljšo vidljivost med udeležencu 
v prometu in ki omogočajo večjo varnost pešcev in kolesarjev, 
sodi tudi osvetljevanje cest. Uresničitev v letu 2003 je bila 

udeleženci v prometu in vozili, je v letu 2003 doseZ č;err 
predvidenem obsegu. Za leto 2004 je predvidena v nekoliko v 
obsegu. 

presežena za 8 %, in je bila najmanj še enkrat večja kakor v te 
2002. Za leto 2004 je predviden nekoliko nižji obseg teh ukroP 

Osvetlitev prehodov in križišč 

2002 2003 2003 2004 
(predvideno) (reaizirano) (predvideno) 

D Osvetlitev prehodov za pešce kom "Osvetlitev križišč kom 

Slika 2.3: Osvetlitev prehodov za pešce in križišč 

poročevalec, št. 92 28 7. julij 2°°4 



25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

0 

Osvetlitev odsekov cest (v tekočih metrih) 

2002 2003 2003 (realizirano) 2004 
(predvideno) (predvideno) 

Slika 2.4: Osvetlitev odsekov cest 

2-3.1.S 

Glav, 
Semaforizacija 

leti, ureianja križišč s semaforji je bil zaključen pred 
Pozornosti je posvečene trajnemu urejanju križanj 

prometnih smeri s krožišči. Po upadu uvajanja teh ukrepov se je 
v letu 2003 opravilo več ukrepov, kakor je bilo načrtovanih. Obseg 
je predvidoma povečan tudi za leto 2004. 
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Slika 2.5: Semaforizacija prehodov za pešce 

2.3.1 ■® Ureditev avtobusnih postajališč 

reP je v celoti izpeljan. 
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Ureditev avtobusnih postajališč kom 

1996 1998 2002 2003 2003 2004 
(predvideno) (realizirano) (predvideno) 

Slika 2.6: Ureditev avtobusnih postajališč 

2.3.1.7 Drugi tehnični ukrepi 

V planiranih in že opravljenih posegih je veliko elementov, ki imajo 
za posledico večjo varnost pešcev in kolesarjev, vendar jih je ta 
hip težko ovrednotiti zaradi opredelitve deleža teh elementov. 
Vsekakor pa ta vpliv ni majhen, zato se bo v okviru metodologije 
temu posvetilo vso pozornost. 

2.3.1.8 Ukrepi nadzora (monitoringa) 

Spremljanje prometne varnosti na državnih cestah je ena osnovnih 
dejavnosti v okviru zadolžitev Direkcije RS za ceste. Podatke o 
prometnih nesrečah direkciji posreduje Ministrstvo za notranje 
zadeve (v nadaljevanju MNZ). V planskem sektorju se podatki 
obdelajo in določijo prometno najbolj nevarna mesta in odseki. Ti 
se v okviru terenskih ogledov pregledajo. Ob upoštevanju 
podatkov o vzrokih prometnih nesreč in dejanskih elementov 
ceste se določijo minimalni ukrepi, ki jih je mogoče izpeljati takoj 
(predvsem s postavitvijo prometne signalizacije in opreme) in 
evidentirajo potrebe po dolgoročnih ukrepih. Slednji se uresničijo 
z uvrstitvijo v redne letne plane direkcije, po predhodni pridobitvi 
študije ukrepov za izboljšanje prometne varnosti. V okviru te študije 
se podrobneje analizirajo vzroki prometnih nesreč (izdelava 
kolizijskih diagramov z analizo zapisnikov, ki jih izdela policija v 
fazi obravnave prometne nesreče), tehničnih elementov ceste in 
karakteristik vozišča. Študija služi kot podlaga za pripravo 
projektne naloge za izdelavo idejnega ali izvedbenega projekta. 

Vsi navedeni postopki so v glavnem dobro utečeni. Po dosedanjih 
izkušnjah predstavlja manjšo oviro le pridobivanje policijskih 
zapisnikov o prometnih nesrečah. Zaradi upoštevanja zakona o 
varstvu osebnih podatkov sedanja oblika zapisnika zahteva precej 
dela (brisanje osebnih podatkov udeležencev in podatkov o 
vozilih), preden ga lahko dobi izdelovalec študije. S prilagoditvijo 
zapisnika po vzoru nekaterih drugih evropskih držav (razdelitev 
zapisnika na več samostojnih, a povezanih delov), bi se ti postopki 
poenostavili in pospešili. 

2.3.2. Ukrepi Policije za uresničevanje projekta 
Pešec: 

- izdelane so bile analize prometnih nesreč, v katerih so bili 
udeleženi pešci in posledice teh nesreč; 
skladno s stopnjo ogroženosti, ki izhaja iz analiz, so bile 
načrtovane preventivne in represivne dejavnosti; 

vnitl šol 
policisti so obiskali vrtce in prve razrede oS"p0 va"1"1 

(predavanja, prikaz video kaset in vodenje otro 
poteh ter preko prehodov za pešce); h*anov 0 varn' 
predavali so po domovih in društvih starejših ob 
hoji pešcev in v zvezi z akcijo Stopimo iz terne, narnest''! 
po predhodnem dogovoru z odgovornimi s .sarna"" 
zloženke po oglasnih deskah, pred sprejemnim ^giijski" 
različnih ustanov, čakalnicah zdravstvenih ^0,in0 ' j, poš'3'1, 

zadrugah (pri zbiralnicah mleka), po cerkvah, ban 
krajevnih skupnostih, mestnih četrti; j m vrte 
vodje policijskih okolišev so v dogovoru s so v8ptivne 

izobesili na primernem in vidnem mestu izdelane P^vezn°5" 
plakate,naslovljene Prevoz otrok, Hoja otrok m 
voznikov do otrok; 0rns za 

sproti so obveščali pristojne službe, oog 
vzdrževanje in sanacijo nevarnih odsekov ces 
cestnih površin, namenjenih pešcem); a obm0^' 
razdeljevali so samolepilne trakove in zloženke n 
ki izstopajo s problematiko pešcev; redstavlj0pa 

organizirali so tiskovne konference, kjer so bila p p6šc0v' 
prizadevanja/dejavnosti policije za izboljšanje varn Q^gi° v 

pripravili so prispevke o problematiki pešcev z 
medijih; .. ^teriC'50 

pripravili so informacije za spletne strani policije, prorriew 

udeležence v prometu prosili, da o pešcih, " ob>10 

ogrožajo sebe ali druge prometne udeležence, 
policijo; . i voznik°v 

organizirali so poostrene nadzore nad kršitvam .^jajo, 
motornih vozil na območjih, kjer se pešci pogosto naSfl|jih

in 

izvajali so poostrene nadzore nad hojo pešcev v godijo 
zunaj njih, v razmerju 50/50, tam, kjer pešci P°9oS .. 
in niso zavarovani (ni pločnikov, javne razsvetljav ^|tvah 
pisno so obveščali starše o vseh težji p0§ci: 
cestnoprometnih predpisov, ki so jih storili otroci .|ag0jen8 

izvajali so represivne in preventivne ukrepe, P g Vrsta 

rezultatom analiz (časovno, krajevno, starostne skup _javlja 
udeležencev, itd.) in merili hitrost na krajih, kjer s 
problematika pešcev; avtobU^' 
izvajali so preventivno akcijo Varnost na šolskih v0rez 

med katero so obiskali osnovne šole ter opravili ra opfavili 
mentorji prometne vzgoje in skupaj z njimi ^usin 

izobraževanje otrok s poudarkom na vstopanju v irana v 

izstopanju iz njega. Preventivna akcija je bila orga 
sodelovanju z Obrtno in Gospodarsko zbornico. 
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^•3-3 Ure«sni - 
'kciiam; • evanie projekta Pešec s preventivnimi lln Programi: 
'•3.3.1 Aken C|)e. namenjene varnosti otrok - pešcev 
'•3.3.1.1 7-- 

acetek šolskega leta 
Me<j akc.. 
najpom„ ki potekajo v osnovnih šolah, je ena bn8jših prav akcija Začetek šolskega leta. V zadnjih 

letih se je uveljavila kot skupna akcija vrste dejavnikov od šol. 
policije, lokalnih skupnosti, svetov za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, združenj šoferjev in avtomehanikov, društev 
upokojencev, privatnega sektorja in ne nazadnje staršev otrok. 
Pomembna je skrb za začetnike, ki prvič stopajo na šolske poti in 
ne poznajo vseh nevarnosti, pa tudi skrb za ostale učence, ki se 
po dolgih počitnicah vračajo v šole razigrani in je potrebnih kar 

. nekaj dni, da ponovijo pravila in zahteve za varno ravnanje v 
prometu. 

"de|ej 
Ce,ek šolskega leta opozarja vse voznike in druge 

Utirajo hf8 V Prornetu' da se šolarji vračajo na šolske poti in 
Clakati .' 23,0 še posebej previdni. Komunikacijsko gradivo so 
. ln letaki .Šolska, pot. 

Policij0
Sodelovanju z občinami, občinskimi sveti za preventivo in 

CtčgLi . | '0 le'o pred začetkom šolskega leta organizirajo 
"iihovem !rS'1^Lpo-'i- Na Podla9i prometno-varnostnih razmer v 
*a veči0 

U lokalne skupnosti izpeljejo vse potrebne ukrepe 
Ustrezne Varnosl 0,rok (obnovitev talnih označb, postavitev 
Prometa 

s'9na''zacije, izvedba ustreznih ukrepov za umirjanje 
s6znani: Podlagi načrtov varnih šolskih poti, s katerimi učitelji 
°P°2orijo S,ar®e 'n olr°ke ob začetku šolskega leta ter jih 
šoisi^ na nalpogostejše nepravilno vedenje in nevarnosti na 

'eh. Poleg tega prostovoljci (člani združenj šoferjev in 

avtomehanikov, društev upokojencev in drugih) v sodelovanju s 
policijo varujejo otroke na ključnih in najbolj nevarnih mestih. 

Zavarovalnice in občinski sveti za preventivo zagotovijo vsem 
prvošolčkom rumene rutice, simbol začetnikov v prometu. Staršem 
prvošolčkov je namenjena knjižica Prvi koraki v svetu prometa, v 
kateri so predstavljena osnovna pravila za pešce, ki jih mora 
poznati otrok, in načini učenja otrok za varno vedenje v prometu 

2.3.3.1.2 Bodi preViden 

Akcija Bodi preViden je namenjena dvema starostnifria skupinama, 
otrokom in starejšim, posredno pa opozaria na zahteve za varno 
ravnanje v prometu tudi starše otrok. Vsebinsko se akcija povezuie 
z nalogo pisanja sporočil, predvideno za učence tretjih razredov 
osemletne in četrtih razredov devetletne osnovne šole. 

<JneVa j^
0'6^9 od sredine oktobra, ko se začne krajšati svetli del 

akcijo je Uporaba kresničk in drugih odsevnih materialov nujna. 
razglednice, pisma, plakati in zloženke Bodi preViden. Temeljno 
sporočilo otrokom in starejšim je, da morajo biti v prometu dobro 
vidni. 
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V akciji so v letu 2003 sodelovale vse osnovne šole v Sloveniji in 
so jo sprejele kot eno izmed vsebin rednega pouka. Vanjo je bilo 
neposredno vključenih 22.000 učencev tretjih oz. četrtih razredov 
osnovne šole, 1100 učiteljev teh razredov in 66.000 starejših, ki 
so prejeli pisma otrok. Posredno je bilo vključenih tudi približno 
40.000 staršev in 20.000 naključnih pešcev, ki jim je policija razdelila 
zgibanke. Skupaj je dosegla 150.000 ljudi in je ena najbolj široko 
zasnovanih akcij. » 

2.3.3.1.3 Šolska prometna služba 

SPV RS spodbuja delovanje šolske prometne službe učencev in 
odraslih, ki na nevarnejših mestih in prehodih v okolici šole 
pomagajo učencem pri prečkanju ceste. Šolska prometna služba 
je organizirana v okviru šole. SPV RS zagotavlja usmeritve za 
delo in skupaj s policijo tudi programe usposabljanja za učence in 
prostovoljce. Pri delu nosijo posebne oznake (rumen telovnik, 
učenci tudi rumene narokavnike), da so lažje opazni in 
prepoznavni. 

2.3.3.1.4 Gradiva za otroke in starše 

V Sloveniji zagotavljamo vrsto gradiv za otroke, ki opozarjajo na 
osnovna najnujnejša pravila ravnanja v prometu: 

pobarvanke (Inštitut za varovanje zdravja, Policija, SPV RS) 
igralne kocke - Pešec (SPV RS) 
knjižice za starše Prvi koraki v svetu prometa 
letake in opozorila Rdečega križa Slovenije, Samo eno življenje 
imaš 
letake in plakate SPV RS: Šolska pot - vozi previdno 
TV spot Bodi preViden 

2.3.3.1.5 Prireditve in akcl)e na terenu 

Akcija Bodi preViden, ki opozarja na nujnost uporabe odsevnih 

h kise 

predmetov je bila predstavljena tudi na prireditva , ejšid 
udeležujejo otroci in starejši, pripadniki dveh na'P0.j0hig. ki ie 

ciljnih skupin, kot sta Festival za tretje živlieniSteLflPO^ppšci 
namenjen predvsem starejšim obiskovalcem, ki so ^0g 
najbolj ogrožena skupina v cestnem prometu, in ^J^jpnos® 
kulture za mlade ter na prireditvah in akcijah v lokalni" 

3 Projekt Kolesar 

3.1 Uvod 
• ri v ces|nenl 

Kolesarji so med šibkimi in ogroženimi udeležene ^stve"0 

prometu. V zadnjih letih se je število mrtvih kolesari ^ 
zmanjšalo glede na pretekla leta, še vedno pa so k° s)ar0stni 
najbolj ogroženimi udeleženci. Najbolj sta izpostavile 
skupini od 65 do 74 let in nad 75 let. 

bil sprei^ v Nacionalni program varnosti cestnega prometa, ki le arp0Sti pri 
letu 2002, je med petimi ključnimi problemi prometne v 
nas, izpostavil tudi ogroženost kolesarjev. Tako je do ^ 17 
projekta Kolesar, ko naj v letu 2005 ne bi umrlo v 
kolesarjev. 

3.2 Uresničevanje ciljev NPVCP 

Minimalni cilj NPVCP je bil v letu 2003 že dosežen, saj ^ ^5 
mrtvih kolesarjev zaradi posledic prometnih nesreč. O ^jmi 
se zmanjšuje število trkov kolesarjev s smrtnimi žrtva večal° 
poškodbami, število trkov z lažjimi poškodbami pa )(0 ie k" 

tudi leto 199°' 

bilo1 

Za kolesarje je bilo relativno varnejše 
uveljavljen ZVCP. 

Preglednica 3.1: Število mrtvih in delež kolesarjev 
prometnih nesrečah. 

med nji"" * 

Preglednica 3.1: Število mrtvih in delež kolesarjev med njimi v prometnih nesrečah. 

LETO ŠT. 
MRTVIH 
SKUPAJ 

ST. 
MRTVIH 

KOLESARJE 
V 

DELEŽ 
MRTVIH 

KOLESARJEV 
(•/o) 

ST. HUDO 
POŠKODOVANIH 

ŠT. LAHKO 
POŠKODOVA 

NIH 

1995 415 35 8,4 220 601    

1996 389 14 3,6 187 480    

1997 357 29 8,1 183 592    

1998 311 20 6,4 134 549    

1999 334 31 9,3 152 584   

2000 315 26 8,3 172 611    

2001 278 17 6,1 159 669  . 

2002 269 18 6,7 144 726 

2003 242 14 5,8 150 796 

SKUPAJ 2910 204 17,0 1501 5608  
Vir: MNZ 
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3.2,1 Med 
anarodna primerjava ogroženosti kolesarjev 

Delej kole 
lastopaj Sar'e(fmecl žrtvami prometnih nesreč po državah kaže 
kolesar-/ °^ro^enost' kolesarjev, odvisen pa je tudi od razvitosti 

®9a prometa v določeni državi. Primerjava podatkov o 

ogroženosti kolesarjev v letu 2002 kaže, da je Slovenija med 
srednje varnimi državami in ima podobno stopnjo varnosti kot 
sosednje 02. srednjeevropske države (Avstrija, Nemčija, Švica), 
kjer imajo podobne vremenske in druge razmere za kolesarjenje. 

Odstotek mrtvih kolesarjev med vsemi žrtvami 

prometnih nesreč v letu 2002 

SPV, vir IRTAD 

Slika 3.1: Odstotek mrtvih kolesarjev v letu 2002 za nekatere države 
(prikazani so podatki za evropske države iz zbirke podatkov IRTAD) 

ie itianj |^'ež mr,vih kolesarjev je v sredozemskih državah, kjer 3.3. Dejavnosti za uresničitev projekta kolesar 
nai,.!,.. ol®sarskega prometa in več motoriziranih dvokolesnikov, 

"koiem if 'e na Po|iskem in Madžarskem ter na 
številu i, | m- Žal pri mednarodnih primerjavah ni podatkov o 
°9rožen° esar'ev v cestnem prometu, ki bi kazali dejansko stopnjo 
v®liki m • delež mrtvih kolesarjev na Nizozemskem je v 
kot v r|r 

n rezultat bistveno gostejšega kolesarskega prometa 
skladu U^lfl dr*avatl- Varnost kolesarjev se v Evropi ureja v 
^gotav| dVema ,erne'inima strategijama. Eden izmed načinov 
Prometa'-a'n'a vamosti kolesarjev je ločevanje kolesarskega 
mestnih prorne,a drugih vozil. Problemi nastajajo predvsem v 
ali pa . Sr®diščih, kjer ni prostih površin in so kolesarji odrinjeni 
k°ieSa 

0 ni'hov° gibanje oteženo. Druga strategija urejanja 
v°2j|j k| e9a Prometa je v iskanju sožitja med kolesarji in drugimi 
Plrrier t LPa Slat3i'0'da 'mal° v naseljih prednost kolesarji. Značilen 
kjer |0a e9a urejanja kolesarskega prometa je Nizozemska, 
mestih U|6'° kol0sarje in druga vozila pri daljinskem prometu, v 
na semPf Ure'a'° promet tako, da spodbujajo kolesarjenje (npr. 
Prevozi" ^ Se kolesari' postavljajo pred motorna vozila in prvi 
Promet'0 ^e). Predvsem s tehničnimi ukrepi za umirjanje 
Večjo v

9 'n ureienimi površinami za kolesarje skušajo zagotoviti arn°st in nemoteno kolesarjenje. 

Projekta Kolesar je v skladu z NPVCP v letu 2003 vseboval 
tehnične, represivne in preventivne ukrepe posameznih nosilcev. 

3.3.1.Tehnični ukrepi 

M P je kot nosilec projekta Kolesar v skladu s svojimi pristojnostmi 
in razpoložljivimi sredstvi in v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi 
izvajal ukrepe za večjo varnost pešcev in kolesarjev. Ukrepi, ki 
so pomembni za obe skupini udeležencev, so navedeni v poglavju 
2.4.1. V tem delu poročila so navedeni le ukrepi, ki so bili izvedeni 
izključno za kolesarje. 

3.3.1.1 Ureditev kolesarskih stez in pasov 

Ureditev kolesarskih stez je v letu 2003 za 26 % manjša od 
predvidene, opaznejše nižja pa je ureditev kolesarskih pasov 
(kar za 62 % nižja od napovedane). 
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Ureditve kolesarskih stez in pasov 

25.000 

20.000 k. 
| 15.000 

10.000 
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1996 2003 2003 2004 

(predvideno) (realizirano) (predvideno) 

bil Ureditev kolesarskih stez ■ Ureditev kolesarskih pasov 

Slika 3.2: Ureditev kolesarskih stez in pasov 

Pri kolesarskih pasovih gre za označene površine na vozišču, 
zmanjšanje pa je posledica tega, da so bila namesto del na odseku 
državne ceste R2 -409 (označevanja kolesarskih pasov) 
izvedena dela na urejanju teh površin v križišču Gorjanc 
(priključek na AV v Brezovici). Odstopanja pa so tudi posledica 
zmanjševanja proračunskih sredstev preko leta (rebalans, 
prihranki). To pa je pomenilo zmanjšanje obsega del v letu 2003 in 
njihovo prestavitev v letu 2004. Zato je tudi predviden obseg del v 
letu 2004 na teh dveh ukrepih znatno višji, kakor je izvedba za 
leto 2003. 

3.3.2 Represivni ukrepi policije v okviru projekta 
Kolesar 

izdelana je bila analiza prometnih nesreč in posledice nesreč, 
v katerih so bili udeleženi kolesarji; 
skladno s stopnjo ogroženosti, ki izhaja iz analize, so bile 
načrtovane preventivne in represivne dejavnosti; 
izvedeni so bili represivni in preventivni ukrepi, prilagojeni 
rezultatom analiz (časovno, krajevno, starostne skupine, vrsta 
udeležencev...), in opravljene meritve hitrosti na krajih, kjer 
se pojavlja problematika kolesarjev. 

opravljeni so bili poostreni nadzori nad kršitvam1 

motornih vozil na območjih namenjenih k°lesa?®^'|<r5itva'1 

starši so bili pisno obveščeni o vseh težji |eSarji 
cestnoprometnih predpisov, ki so jih storili otroci ko 

3.3.3 Preventivne akcije in programi 
■ gpV P® 

Preventivne akcije in programi, ki jih spodbuja ali izvaja 
potekajo na šolah oziroma na ravni lokalnih skupnosti 

3.3.3.1 Projekt Varnost za vse 

SPV RS je v Sloveniji prevzel vse strokovne naloge Pr^(erega 
gradiv in izvedbi mednarodnega projekta Varnost za vse. 
pobudnik in nosilec je podjetje Renault Slovenija- 

K3 ^ 
Projekt Varnost za vse v tem šolskem letu pri nas ^°s0(jeiuie 

drugo leto, v večini držav EU pa teče četrto leto in v njem ^ 
že 14 evropskih držav. Projekt je namenjen učencem 0<jbuia 

osemletne in 5. razredom devetletne osnovne šole in soc)e|uj® 
varno ravnanje otrok - pešcev in kolesarjev. Razred, Kl ^ na 
v projektu, brezplačno prejme izobraževalni komplet 
cesti, ki vsebuje: 

Otroci no 

cesti 

komplet gradiv za učitelja (delovne liste za učitelja, na katerih so 
predstavljene vsebine posameznih tem, ideje za izvedbo 
posameznih tem in dodatne informacije za učitelja, video kaseto 
Švigove dogodivščine, na kateri so predstavljene najpomembnejše 

in najnevarnejše situacije, v katerih se znajde otrok v P anju) 
1 razpis za sodelovanj na tek 

za učence 
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Sra«vase| . v?goje na . dnk0 idealno vključi v program dejavnosti prometne 
šolah za večjo varnost otrok, ki že potekajo v Sloveniji. 

Pr0jek1 
VZ9°ieJSkP

a°nlbl!ia.kak0V0S,n0 izvajanje programa prometne 
SođeloLn n nov'^ rešitev za varnejše prometno okolje učencev, 
da bi 2an , s|aršev pri vzgojnih in izobraževalnih prizadevanjih, 
Vamost 7 °V''' ve^i° varnost otrok v cestnem prometu. Projekt 
učite|jev 

VSe ,emeli' na celoletnem, načrtnem delu učencev, 
najPome 'n s'aršev. Spodbuja spreminjanje stališč do 
ravnanje p i®'*1 Problemov v cestnem prometu in pozitivno 
Prijavljen- ^ ,eSa ima tudi tekmovalni značaj, saj med vsemi 
^0nčnega'' 

razred' na P°dlagi njihovega celoletnega dela in 
fajrsd vsi'

Z<?e"<a Oberemo 10 najboljših razredov in zmagovalni Ucenci, ki sodelujejo pri projektu do zaključka, prejmejo 

3-3.3.2 

Kolo 
^tfok kolesar 

Pečeni T,0 naib0|j priljubljenih prevoznih sredstev otrok, saj jim 
Mdohii„ .ra" '9ralo in prevozno sredstvo. Prve spretnosti si Pridobi 
vožnj0 v ° r°Ci Ze pri štirih ali petih letih starosti. Za samostojno 
Poleg |e 

prornetu pa so sposobni šele, ko so stari 10 let. Kolo je 
Sr6dstev V

Udi eno najbolj okolju in zdravju prijaznih prevoznih 
oprem^ , za'o stalno opozarja na ustrezna znanja in 0 k°lesarjev. 
Koli esarski 
^kument' 'k*3'' '9 Prv'izpit' ki lahko °Pravi otrok, je prvi pravi sam na 

0,r°ku daje določeno samostojnost, pravico, da gre 
Pr°"ietuC 7St° ter tlkrati odgovornost za varno sodelovanje v 
Pom, 6mben! 

)e za otroka na njegovi poti razvoja izredno 

Os, n°vne sole so dolžne omogočiti otrokom možnost 
Lm^^^9-Za_yožnjo kolesa opravljanja kolesarskega izpita, 
šport SB 

18 ^'rokovni svet Ministrstva za šolstvo, znanost in 
2004jes.e'e' ElOflam usposabljanja za vožnjo kolesa. Marca 
koleSa v !okovni sve' potrdil še Program usposabljanja za vožnjo 

devetletni osnovni šoli. 

letu 2003/2004 je U   
nadaljevanju MŠZŠ) v sodelovanju s Slovenskim 

'2®br^ga^rQ-z^j:u^&nieJT1 'n SPV RS zagotovilo poseben 
(CD) L, a komplet S kolesom v šolo na treh zgoščenkah 

9a je pripravilo podjetje ~ 

tem ■ 
'60retjr ZO^razeva'nim kompletom si učitelj lahko pomaga pri 
teoret-n

em de,u usposabljanja za vožnjo kolesa in pri opravljanju ega preizkusa znanja kolesarskega izpita. 

3'3'3'3 Va"io kolo 

stanje'|° Varno kolo, ki jo organizirajo šole, preverjamo tehnično 
služba °kGS'k' 'ih vozijo učenci. Akcijo organizira šolska prometna 
AMn , 6 sodelovanju z občinskimi sveti za preventivo, policijo, 

ah 2ŠAM. 

Ob pregledu koles se za vsako kolo vodi zapisnik pregleda kolesa, 
ki ga prejme učenec - lastnik. S tem zapisnikom so starši oz. 
skrbniki opozorjeni na stanje kolesa, ki ga uporablja učenec. Če 
je kolo tehnično neoporečno, prejme učenec posebno nalepko 
Varno kolo. Za vsa kolesa, ki so bila zavrnjena, se organizira 
ponoven pregled, na katerem lahko pridobijo nalepko o tehnični 
neoporečnosti. 

SPV RS ob pomoči občinskih svetov zagotavlja bloke za zapisnike 
pregleda kolesa in nalepke Varno kolo. Poleg tega SPV RS 
zagotavlja dodatna gradiva, ki jih potrebuje učitelj za izvajanje 
Programa usposabljanja za vožnjo kolesa: L znaki za označilev 
učencev med praktičnim usposabljanjem v prometu, informacije 
o odsevnih telovnikih, triopanih za označitev otrok na cesti, 
ponudnikih spretnostnih poligonov, druge prometne signalizacije 
za simulirane prometne poligone, razne druge učne pripomočke 
itd. 

3.3.3.4 Bistro glavo varuje čelada 

SPV RS je leta 1991 začel z akcijo Bistro glavo varuje čelada, s 
katero oblikujemo pozitiven odnos do uporabe kolesarskih čelad 
in drugih varnostnih čelad ter spodbujamo njihovo uporabo. Akcija 
poteka v sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja, in 
Inštitutom za rehabilitacijo. Temeljni cilj akcije je zmanjšati število 
poškodb med kolesarji. Akcija predstavlja otrokom kolesarsko 
čelado kot izdelek, ki je prijeten, » frajerski », zaželen in hkrati 
uveljavlja spoznanje o nujnosti in koristnosti uporabe za 
preprečevanje poškodb. 

SPV RS tako v okviru akcije Bistro glavo varuje čelada izvaja 
preventivne in propagandne akcije, poleg tega pa vsako leto izbere 
najboljšega ponudnika kolesarskih čelad, ki jih po ugodnih pogojih 
zagotavlja za potrebe občinskih svetov in šol. Kar poteka akcija, 
so šole in občinski sveti zagotovili ustrezne kolesarske čelade 
za več kot 10.000 učencev. 

3.3.3.5 Seminarji Prometna vzgoja v osnovni šoli 

SPV RS v okviru stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev 
Zavoda RS za šolstvo sodeluje pri izvajanju seminarjev Prometna 
vzgoja v osnovni šoli v luči kurikularrre prenove ter Prometna 
vzgoja v OŠ praktični del, namenjenim učiteljem in mentorjem 
prometne vzgoje v osnovnih šolah. 

Na seminarju učitelji spoznajo osnove prometne vzgoje, značilnosti 
otroka in njegove sposobnosti sodelovanja v prometu, stanje 
prometne varnosti otrok v Sloveniji in primerjalno z drugimi 
državami, kako izdelati načrt varnih šolskih poti in kako lahko 
uporabimo skupinsko delo pri prometni vzgoji. 

Seminar Prometna vzgoja v OŠ - praktični del pa je izrazito 
praktično usmerjen. Učitelji in mentorji spoznajo, kako praktično 
izpeljati Program usposabljanja za vožnjo kolesa: teoretična 
priprava otrok, organizacija spretnostnega in prometnega poligona 
ter vožnja otrok s kolesom v resničnem prometu. 

3.3.3.6 Tekmovanja Kaj veš o prometu 

Tekmovanja Kaj veš o prometu so dodatna spodbuda za učenje 
prometnih pravil, razvijanje spretnosti in pravilne vožnje v prometu 
ki jih organizirajo šole v sodelovanju z občinskimi sveti. So 
tradicionalna oblika preventivnih akcij za kolesarje, ki potekajo od 
ravni šol do mednarodne ravni. 

Na tekmovanjih Kaj veš o prometu sodelujejo učenci od 5. do 9. 
razreda osnovne šole s kolesi, ter učenci 8. in 9. razreda in di|aki 
srednjih šol po opravljenem izpitu H kategorije s kolesi z motorjem 
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Tekmovanje poteka tako na šolski ravni, na ravni občin, regij in 
nazadnje na državni ravni. SPV RS skrbi za vsebinsko zasnovo 
tekmovanj, strokovno in organizacijsko podporo občinam ter 
vsako leto organizira v sodelovanju z določenim občinskim svetom 
državnega tekmovanja Kaj veš o prometu. Tekmovanje Kaj veš o 
prometu je sestavljeno iz preverjanja teoretičnega znanja prometnih 
predpisov, spretnostne vožnje na poligonu in praktične vožnje v 
dejanskem prometu. 

4 Projekt Hitrost 

4.1 Uvod 

Hitrost je v vseh sodobnih državah eden najpomembnejših 
vzrokov za nastanek nesreč z najtežjimi posledicami. Sodobna 

to v šP^1 

družba ceni predvsem najhitrejše, pa naj bo » sgsje 
gospodarstvu, znanosti ali v družbi nasploh. Kril'vprometlJ- 
denar«, ki se je uveljavila povsod, se žal uporablja tu°' v0jnjo. 
Pretirana pričakovanja, kaj lahko prihranimo s.Pr iioSnirtni'1 

povzročajo ogromno škodo in povzročajo največje ste 
žrtev in poškodb med vsemi dejavniki. 

4.2 Uresničevanje ciljev NPVCP 

Cilj NPVCP zahteva, da do konca leta 2005 v 
število smrtnih žrtev zaradi hitrosti, kar pomeni, da se ^jii 
mrtvih zmanjšati na največ 83. V letu 2003 s n-u vletih 
zastavljenemu cilju in ga lahko, ob ustreznem zmanj 
2004 in 2005, tudi dosežemo. 

Preglednica 4.1 Posledice prometnih nesreč zaradi hitrosti 
LETO ŠT. 

MRTVIH 
SKUPAJ 

ŠT. 
MRTVIH 
ZARADI 

HITROSTI 

DELEŽ 
MRTVIH 
ZARADI 

HITROSTI (%) 

ŠT. HUDO 
POŠKODOVANIH 

ZARADI 
HITROSTI 

ŠT. LAHKO 
POŠKODOVA 

NIH 
ZARADI 

HITROSTI 
1995 415 166 40 969 2097 
1996 389 158 40,6 758 2058 
1997 357 166 46,5 790 2423 
1998 311 135 43,4 662 2078 
1999 334 149 44,6 742 2331 
2000 315 132 41,9 1054* 2808 
2001 278 140 50,4 944* 3253 
2002 269 117 43,5 621 3757 
2003 242 102 42,1 585 4483 

SKUPAJ 2910 1265 43,5 7125 25288 

* V letih 2000 in 2001 je zabeleženo povečano število hudo telesno 
poškodovanih zaradi spremembe »Klasifikatorja telesnih 
poškodb«, po katerem so policisti na podlagi zdravnikove 
diagnoze opredeljevali stopnjo telesne poškodbe. Po tem 
klasifikatorju je bil v navedenih letih, za razliko od prej, tudi zvin 
vratne hrbtenice opredeljen kot huda telesna poškodba. Glede 
na dejstvo, da se vse več ljudi zaveda možnosti pridobitve 
odškodnine v primeru poškodbe v prometni nesreči (vedno več 
je tudi podjetij, ki ponujajo ureditev odškodnin), se število prijav 
poškodb in bolečin ter obiskov pri zdravniku stalno povečuje, kar 
se kaže tudi v policijski statistiki. 

Statistični podatki kažejo, da se je število prometnih nesreč zaradi 
hitrosti po upadanju konec devetdesetih let v zadnjih letih ustalilo 
pri številki okoli 8.000 letno. Bolj spodbuden je podatek o stalnem 
in prepričljivem zniževanju števila mrtvih zaradi hitrosti. 
Zmanjševanje števila mrtvih letno za deset oseb je za tako majhno 
državo, kot je naša, nedvomno zelo dober znak in kaže na to, da 
bomo v ciljnem letu Nacionalnega programa - 2005 dosegli, da na 
naših cestah zaradi hitrosti ne bo umrlo več kot 83 oseb. 

Najpogostejši povzročitelj prometnih nesreč zaradi hitrosti je bil v 
letu 2003 star med 18. in 34. letom. Pri tem velja še enkrat poudariti, 
da sta obe podkategoriji: od 18 - 24. in od 24,- 34. leta zastopani 
skoraj v enakem obsegu, kar kaže na to, da to skupino lahko 

■ de vozni"0: 
obravnavamo kot celoto. Pri tem ne gre zgolj za m'ao 

temveč tudi za voznike s tri-, štiri- ali večletnimi v°0 vozn^' 
izkušnjami. Pri tem se je večkrat izkazalo tudi to, da 0(inet, 
svoje vozilo znali obvladovati v vsakdanjem dnevne""' ,aC|ativ 

težave pa so se pojavile, ko je bilo vozilo treba o močn° 
specifičnih razmerah, kot so npr. nenadni dogodki na ce j ovinKU 
deževje, spolzka ali poledenela cesta, prevelika hitros ,ane, 
itd. V takšnih primerih pa so reakcije velikokrat sp 
nepremišljene in kot takšne napačne. 

flliih ta"0 Z 

Največ prometnih nesreč se še vedno zgodi v nas®1 ^ % 
uličnim kot brez uličnega sistema. V njih se zgodi sko 
vseh prometnih nesreč zaradi hitrosti. 

Iz analize je razvidna delna težnja zniževanja povpre^^ov^ 
na slovenskih cestah na nekaterih cestah in v nekaterih vCflv 
obdobjih. Na to kažejo nekateri podatki iz avtomatski 
prometa, ugodnejše posledice, poleg tega pa tudi povpre :j^ ,0 v 
mrtvih na eno prometno nesrečo zaradi hitrosti. Še leta k0 je 
eni nesreči povprečno število mrtvih znašalo 1,82, me trajnej5® 
bil ta delež leta 2003 le še 1,26. Vsekakor pa b° ^tični" 
zmanjševanje hitrosti na posameznih hitrostno Prob e

statičnih 
odsekih, mogoče doseči šele z vzpostavitvijo sistema 
radarjev. 
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<5.1 Meda arodne primerjave 
eQnarod 

23,0 so v 6 Sta,lstike ne vsebujejo podatkov o vzrokih nesreč, 
namene J>0ro^'lu Prikazani podatke, ki so bili zbrani za druge 
P0daoynj.n

a.vrsto držav (nPr- Nemčija, Italija, Francija, Belgija) 
dosegljivi. Zbrani podatki so zato le ilustracija problema. 

Objektivni podatki mednarodne raziskave o stališčih voznikov 
do nevarnih ravnanj v cestnem prometu (SARTRE 3) pa kažejo, 
da sodi Slovenija med države, kjer je delež smrtnih žrtev zaradi 
hitrosti med najvišjimi v Evropi. V letu 2003 se je delež nesreč 
zaradi hitrosti sicer znižal na 42,1 %, vendar jih je še vedno več 
kot v večini držav, za katere so dostopni podatki. 

Odstotek mrtvih v prometnih nesrečah zaradi 
hitrosti 
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Slika 4.1: Odstotek mrtvih zaradi hitrosti po državah 

Hitrost je k;i 
k°t |eta 2on Wrok 8066 prometnim nesrečam, kar je 1,6 % več 
sta loj o ?'■ 'e bila vzrok 7-936 prometnim nesrečam. V njih 
2002 (ii7p ' 'z9ut>ili življenje, kar je za 12,2 % manj kot v letu 
4,8 0/° ma ■' 585 oseb )e bil° hudo telesno poškodovanih, kar je 
Poškodov n'-kot V le,u 2002 '621)- 4 483 pa bil° lahk0 ,e|esno 
V Prir*ieriaarl'h '3'757)- število lahko telesno poškodovanih se je Vl s preteklim letom povečajo za 19,3 %. 

4.3 Izvedeni ukrepi za uresničevanje projekta Hitrost 

4.3.1 Represivni ukrepi policije so navedeni v 
naslednjih preglednicah: 

ukrepi 
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Slika 4.2: Število izvedenih ukrepov zoper hitrost, 1994 - 2003 

Pr®kr§ku Ul<repov so zajeti vsi predlogi za uvedbo postopka o in neprji 'n vse denarne kazni, ki so bile izrečene zaradi prehitre 
a9ojene hitrosti. Iz slike 4.2 je razvidno, da se je število 

v oklepaju so za leto 2002. 

izvedenih ukrepov v letu 2003 nekoliko (za 3,2 %) povečalo 
glede na leto 2002. Število izvedenih policijskih ukrepov zoper 
hitrost se vse od leta 2000 bistveno ne spreminja in se giblje okoli 
250.000 ukrepov na leto. To pomeni, da je policija v letu 2003 
zaradi kršitve določil o hitrosti ukrepala proti vsakemu petemu 
vozniku. S številom kontrol se stopnja pričakovanja, da bo voznik 
ob kršitvi zaloten in kaznovan, ne bo več povečevala v takšni 
meri kot pred letom 1998. »Stopnjo pričakovanja« ali tveganja, ki 

^ Jtlf/J 200A 
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jo je ustvarila policija z represivnimi dejavnostmi, tako ni več Naslednja preglednica kaže primerjavo policijskih u 
mogoče povečevati zgolj z njihovim številom. Več pozornosti bo številom mrtvih zaradi hitrosti. 
treba nameniti kakovostni nadgradnji teh dejavnosti (višini 
zagroženih kazni in dosledni izvedbi vseh postopkov od ugotovitve 
prekrška do izreka kazni ter njeni izterjavi). 

—•— ukrepi 
■ mrtvi 
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Slika 4.3: Primerjava med policijskimi ukrepi ter gibanjem števila mrtvih 

Iz slike 4.3 je razvidno močno povečanje števila represivnih 
ukrepov v letu 1998. Slednje ni bilo le posledica novega Zakona o 
varnosti cestnega prometa temveč tudi nakupa novih naprav za 
merjenje hitrosti (laserskih merilnikov). Povečevanje števila 
represivnih ukrepov je imelo za posledico nadaljevanje upadanja 

• letu 2®"^' 
števila mrtvih (zaradi hitrosti), ki se je nadaljevalo tudi v zaradi 
Soodvisnost med policijskimi ukrepi in številom mrt 

hitrosti, je tu jasno prikazana. 
§tevilorn 

V nadaljevanju pa je prikazana še korelacija med skupni"1 

prometnih nesreč in policijskimi ukrepi: 

Slika 4.4: Primerjava med policijskimi ukrepi ter gibanjem števila nesreč 

Očitno je, da imajo policijski ukrepi (ob ustrezni zakonodaji in 
izpeljavi postopkov) vpliv tudi na število prometnih nesreč. Med 
leti 1998 do 2000, ko se je število ukrepov bistveno povečalo, se 
je najbolj zmanjšalo tudi število prometnih nesreč. Vsekakor je 
gibanje števila prometnih nesreč manj izrazito kot gibanje števila 
mrtvih, ki je bilo od leta 1998 veliko bolj intenzivno. Navedeni 

• Hfliavnostrn' podatki kažejo, da je policija s svojimi represivnimi °"i sjVni" 
dosegla vrh in da bistvenega povečanja števila ref^šnj rn©ri 

dejavnosti na tem področju ni več mogoče doseči. V koli n0sr0č, 
bo to vplivalo na ustavitev zmanjševanje števila prometni 
je težko napovedati. 
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^ Policijski ukrepi glede na vrsto ceste 
Poijc" 

1 "krepi so prikazani tudi glede na posamezno vrsto ceste 

in kasneje primerjani s številom prometnih nesreč na posameznih 
cestah. 

S'ika 4.5: Primerjava med policijskimi ukrepi ter gibanjem števila nesreč po vrsti ceste v letu 2003 

razme^°V '6 [azvidn°. da se policijski ukrepi v približno enakem izstopajo tudi po številu prometnih nesreč. Policijski ukrepi Uvajajo na tistih vrstah cest, ki kot problematične torej na vrsto ceste pravilno usmerjeni. 
so 

Preglednica 4.2: Primerjava števila policijskih ukrepov in nesreč v letu 2003 glede na leto 
2002 po vrstah ceste 

2003 2002 

PN CPP PN CPP 
AC 727 14028 625 13234 

GC l.reda 535 41472 655 50680 
GC 2. reda 408 18542 441 18526 
HC 155 17223 144 14557 

RC 1. reda 485 23765 467 21011 
RC 2. reda 739 32775 698 28109 
RC 3. reda 610 8107 592 7584 

tur.cesta 162 3^ 44 105 
LC 778 2061 79C 1832 

naselja 3614 97362 348C 91542 

VSqK 
ukrepo Cesta^ 'e v primerjavi z letom 2002 izvedenih več 
bi'a 1Uc|V ^aivećie povečanje je bilo na cestah v naseljih, kar je 
d° p0|.' ®na izmed pomembnih zahtev generalne policijske uprave 
v°2i|in

c"s"h enot. Prav v naselju se namreč prepleta promet 
ran'jivejših udeležencev v prometu (pešci, kolesarji), zaradi 

česar je možnost hujših telesnih poškodb toliko večja. Stopnja 
telesnih poškodb je odvisna prav od hitrosti vozil, zato je umirjanje 
hitrosti v naseljih velikega pomena. Kljub temu se je število 
prometnih nesreč povečalo na vseh cestah, razen na glavni cesti 
1. in 2. reda, ter na lokalni cesti. 
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4.3.1.2 Ukrepi policije glede na dan in uro 

V tem poglavju predstavljamo ustreznost časovno usmerjenega 

padzora hitrosti. Najprej predstavljamo policijske ukrepe 
hitrost glede na dan. 

Slika 4.6: Primerjava med izvedenimi policijskimi ukrepi in gibanjem števila nesreč po dnevih 2003 
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Podatki kažejo razkorak med številom nesreč in ukrepi po dnevih V nadaljevanju je prikazano število policijskih ukrepov g 
predvsem ob četrtkih, sobotah in nedeljah. Nadzorstvene dan v tednu in v primerjavi z letom 2002. 
dejavnosti so preko vikenda usmerjene v nadzore psihofizičnega 
stanja voznikov, v kar pa bo očitno treba v veliko večji meri 
vključiti tudi nadzor hitrosti. 

Preglednica 4.3: Primerjava števila policijskih ukrepov in prometnih nesreč v letu 
2003 glede na leto 2002 po dnevih v tednu 

2003 2002 

PN CPP PN CPP 

PON 1011 36980 969 34722 

TOR 1067 36971 996 35203 

SRE 1087 36567 1012 35458 

ČET 1013 35945 1100 35281 

PET 1349 37286 1291 35297 

SOB 1330 35844 1333 34657 

NED 1231 35904 1235 36562 

Le ob nedeljah je bilo izvedenih manj represivnih ukrepov kot v 
letu 2002. Število prometnih nesreč na ta dan je bilo približno 
enako (2002=1.235, 2003= 1.231). Neznaten porast števila 

prometnih nesreč je bil ugotovljen predvsem ob pon0d0'' 
torkih, sredah in petkih. 
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Slika 4.7: Primerjav? med izvedenimi policijskimi ukrepi in gibanjem števila nesreč po urah v letu 2003 

in 21 q.6 Prornetnih nesreč svoj »vrhunec« dosežejo med 14.00 največje med 07.00 in 13.00 uro. Intenziteta nadzora se znova 
ur°. medtem ko so policijske nadzorstvene dejavnosti poveča med 14.00 in 18.00 uro ter med 19.00 in 21.00 uro. 
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Preglednica 4.4: Primerjava števila policijskih ukrepov in nesreč v letu 2003 glede na leto 
2002 po urah 

2003 2002 
PN CPP PN CPP 

0 259 6150 219 5571 
1 202 3809 214 3614 
2 191 2387 172 2223 
3 171 1915 178 1722 
4 162 1838 154 1666 
5 235 2726 245 2275 
6 329 4933 317 4361 
7 311 9853 329 10258 
8 303 16334 292 15473 
9 276 16841 309 16048 
10 316 16557 328 15994 
11 305 17454 334 16912 
12 330 14074 353 12768 
13 396 10385 389 9841 
14 463 11751 470 13128 
15 488 17114 478 17827 
16 474 17286 467 17536 
17 443 13353 438 12108 

18 453 12268 447 10940 
19 461 14636 474 14073 
20 644 15243 402 13764 
21 401 10319 343 10530 
22 359 8988 335 9574 
23 314 9441 253 8816 
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Zaskrbljujoč je zlasti podatek o zmanjšanju policijskih ukrepov v 
dveh najbolj »kritičnih« obdobjih, in sicer v popoldanskem času 
med 14.00 in 16.00 uro, ter med 21.00 in 22.00 uro, ko je tovrstnih 
nesreč največ. Poleg tega se je število prometnih nesreč, glede 
na leto 2002, največ povečalo ravno v popoldanskem ter 
večernem obdobju, ki sta že v letu 2002 izstopala kot kritična. 

Policijske enote bodo slednjemu nedvomno morale prilagoditi svoje 
nadzorstvene dejavnosti. 

4.3.2 Izvajanje preventivnih ukrepov za uresničevanje 
projekta Hitrost 

4.3.2.1. Akcije in prireditve 

SPV RS je v letu 2003 dopolnil zbirko naprav, s katerimi na 
prireditvah opozarja na probleme hitrosti. Naprave (posebne 
tehtnice, naprava za merjenje reakcijskega časa, posebna lestev) 
na razumljiv način prikazujejo delovanje sil ob trku in omogočajo, 
da udeleženci na podlagi lastnih izkušenj spoznajo, kako 
pomembno vpliva hitrost na nastanek nesreč in na njene 
posledice. 

lestev prikazuje sile, ki delujejo na pešca pri trku vozila v 
pešca s hitrostmi 10, 20 in 30 km/h; sile trka so ponazorjene 
z višino oz. globino padca, (na primer: posledice trka 
avtomobila s hitrostjo 30 km/h v pešca bi bile enake, kot če bi 
pešec padel na trdo podlago z višine 3,6 m), 
posebej prirejene tehtnice prikazujejo, kolikšna bi bila 
naletna teža posameznika pri trkih s hitrostjo 30, 50 in 90 km/ 
h; 
mini avto (prednji in zadnji sedeži z vgrajenimi varnostnimi 
pasovi) se uporablja za demonstracijo pravilne namestitve 
otroških sedežev za dojenčke in starejše otroke do višine 
150 cm; 
naprava za merjenje reakcijskega časa opozarja na nujnost 
zbrane in trezne vožnje, prikazuje reakcijsko in zavorno pot 
pri različnih hitrostih vožnje in glede na voznikov reakcijski 
čas. 

Z napravami sodeluje SRV RS na prireditvah s Fundacijo z glavo 
na zabavo (v letu 2003 je bilo 46 prireditev za mlade in v 
nakupovalnih centrih Mercator), na prireditvah občinskih svetov 
za preventivo in na večjih sejemskih prireditvah (npr. Študentska 
arena). 

4.3.2.2 Preventivni ukrepi policije 

Na lokalni ravni so policijske enote skrbele za vzpostavljanje 
partnerskega sodelovanja z organi lokalnih skupnosti in civilne 
družbe. Policijske enote so seznanjale organe lokalnih skupnosti, 
občinske svete in druge zainteresirane s problematiko hitrosti na 
njihovem območju ter s tem povezanimi načrtovanimi/izvedenimi 
ukrepi. 

Policisti so v tem letu pregledali obstoječo prometno signalizacijo 
in opozorili vzdrževalce cest ne signalizacijo, ki je bila nepregledno 
postavljena, poškodovana ali obrabljena. Z mnenji so sodelovali 
tudi ob postavitvah novih ali zamenjavi starih naprav/ukrepov za 
umirjanje prometa oziroma prometne signalizacije. Zadevo so 
proučili predvsem s prometno-varnostnega vidika. 

4.3.3 Ukrepi za umirjanje prometa na lokalni ravni 

V zadnjih dveh letih je bilo na lokalni ravni izvedenih veliko število 
ukrepov (urejanje krožišč, izvajanje fizičnih ovir za umirjanje 
prometa) tako na državnih cestah kot na lokalnih cestah in ulicah. 
Direkcija RS za ceste zbira podatke o izvedenih ukrepih, vendar 
še niso zbrani v tolikšnem številu, da bi imeli celovit pregled o njih. 

4.4 OCENA MOŽNOSTI URESNIČEVANJA CILJEV 
NPCPV IN PREDVIDENI UKREPI 

na d3^ 
Hitrost še vedno ostaja eden najpogostejših, predvseiJlragene 
najbolj tragičen vzrok prometnih nesreč, saj zaradi pr® urtire 
in neprilagojene hitrosti vsako leto na slovenskih ces ceV 
nekaj manj kot polovica vseh smrtno ponesrečenih ude e 
V letu 2003 je bil ta delež 42 %, v letu 2002 pa 43,4 %• 

alkotesto"1 

V analizi je prišla do izraza potreba po preizkušanju z a etnj 
vseh voznikov, ki bistveno prekoračijo hitrost. V vsaki tretji P ^ 
nesreči, ki ji je botrovala hitrost, je bilo namreč ugotovlje ' ^ 
bil voznik tudi pod vplivom alkohola. Tako še vedno °bs'a| p0|jCija 
verjetnost, da tisti, ki vozi hitro, tudi uživa alkoholne P'ia^®' krn^ v 
bo zato vse voznike, ki bodo prekoračili hitrost (nad 2 (flrjj. 
naselju in nad 30 km/h zunaj naselja) preizkusila tudi z al o 

. gfgVilO 
Policijski ukrepi zoper hitrost že od leta 2000 dosegaj -anja 
okoli 250.000 ukrepov letno. Očitno pomembnejšega P° ^ 
števila represivnih ukrepov ne bo možno doseči, zat0. ravni 
dejavnosti usmerile predvsem v zadržanje obstoj anja 
policijskih nadzorstvenih dejavnosti ter hkratnega p0V® eStitev 
kakovosti izvedenih policijskih ukrepov. Gre za nado (n0 
policijskih represivnih dejavnosti z izbranimi in ka 
opravljenimi preventivnimi in drugimi dejavnostmi, ki so uS^elu 0 
v umirjanje prometa ter v prepričevanje udeležencev v pr 
prednostih vožnje z ustrezno hitrostjo. 

Ob nadaljevanju izvajanja nalog policije in vseh ostalih na 
institucij bi lahko zagotovili nadaljevanje pozitivnih 'evani(, v 
področju zmanjševanja mrtvih, hudo in lahko poškodo p 
prometnih nesrečah z vzrokom hitrost in uresničitev cilja ^ 
da bi bilo v ciljnem letu 2005 največ 83 mrtvih v prometnih n ^ 
zaradi hitrosti. Vsekakor pa bo trajnejše zmanjševanje h1 josejj 
posameznih hitrostno problematičnih odsekih, mogoče 
šele z vzpostavitvijo sistema statičnih radarjev. 

5 Projekt Alkohol 

5.1 Uvod 

Udeležba v cestnem prometu pod vplivom alkohola ali Psitl0^'etne 
snovi pomeni izjemno povečanje verjetnosti za nastanek pr a(T,j. 
nesreče. Še zlasti velja to za nesreče z najtežjimi P0\,e ijganj0 

Alkohol, droge ali psihoaktivne snovi povzročijo P° ®Jq3 se 
reakcijskega časa in pogosto napačne odločitve. V letu ^ 
je pomembno zmanjšal delež alkoholiziranih vozniko 
povzročitelji nesreč s smrtnim izidom. 

Slovenija se uvršča med države, v katerih imajo li^'.® jn 
uživanja alkohola pozitiven odnos in je f°rrna " 0go 
neformalnih omejitev v tem pogledu zelo malo. Za bnega 
ljudi je pitje alkoholnih pijač nepogrešljivi del druza 
življenja, tradicije in obredov. V Sloveniji je leta 2002 P ^ 
čistega alkohola znašala 9,8 litra na državljana ozir0.1^ 
litra na odraslo osebo, kar nas uvršča v vrh evropskih a 
Opozoriti velja, da v zgornji številki ni všteta neregis^ne 
poraba, ki znaša po ocenah strokovnjakov Sve 
zdravstvene organizacije najmanj 5 litrov na prebiva 

Visoka povprečna poraba čistega alkohola na prebivalca j6'® ^ 
povezana s težo škodljivih posledic uživanja alkoholnih P'Jst^a, 
se kažejo v slabšem zdravstvenem stanju prebiva 

prezgodnji umrljivosti, večji obolevnosti, absentizmu in zman^anim 
delazmožnosti. Uživanje alkohola je povezano s Pove«arI1|), 
tveganjem za poškodbe (vključno s prometnimi nesre

barn), 
nasiljem (usmerjenim proti sebi, družini ali drugim ose a) 
samomori in kriminalnimi dejanji (prevare, ropi in PoSI 
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Osebno. P?sledice Pitja alkoholnih pijač vplivajo na zdravje, 
Možnost C0' druzinsk° življenje, prijateljstvo, učno uspešnost, 
naPredov2aPOS''tVe' delovno uspešnost in storilnost, možnost 
učinki niso '32as'u^a- Številni neposredni in posredni škodljivi 
alkohol^ °me'en' z9°'i na manjše število uživalcev velikih količin 
'n z alkotfi' arnPak vpiivajo na celotno populacijo. Pitje alkohola 
San"10" povezane škodljive posledice kot so opitost. 
s° še nr>c u vedenie in socialni problemi, povezani z alkoholom, 'Posebno pereči pri adolescentih in mlajših odraslih. 
Str°kovniaki 9% vSet|. 

oceniujejo, da je z rabo alkohola povezanih približno 
°cenah s °'ezn'in od 3 % do 10 % vset1 smr,i v populaciji. Po 
Ztlrav|jeni Velovne zdravstvene organizacije znašajo stroški 
"oiarov ,maniša produktivnost zaradi večje obolevnosti, cena 
srnrtj v ' ^dbe lastnine in izgube dohodka zaradi prezgodnjih 
^r°'^ori^^rT1^n'^ drzavah od 2 c/o do 5 % bruto domačega 
žrtev, 

'oda. če 
smo in Sloveniji upoštevamo le škodo zaradi smrtnih 

vkaterih i° l™6'1 od leta 1991 do 'eta 2002 v Pametnih nesrečah, 
2a 200 m i P°vzročitelj nesreče pod vplivom alkohola, približno 
letno "lard ,olanev družbene škode, kar pomeni 18 milijard 

Po podatkih o rabi alkohola med polnoletnimi prebivalci Republike 
Slovenije v okviru raziskave Stališča o zdravju, zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju, SJM, 1999 se |e 5 % 
oseb opredelilo za vseživljenjske abstinente, kar je manj kot v 
nekaterih državah EU. Podatki kažejo, da 21 % oseb pije več od 
relativno varne količine alkohola na dan (moški več kot 20 g. 
ženske več kot 10 g čistega alkohola na dan). Po ocenah omenjene 
raziskave je med odraslimi prebivalci kar 11 % (170.000 osebi, ki 
so verjetno že odvisne od alkohola. Med njimi je 21 % moških in 4 
% žensk. Njihova povprečna starost je 42 let. 

5.2 Uresničevanje ciljev NPVCP 

NPVCP zahteva, da se delež alkoholiziranih povzročiteljev vseh 
nesreč zmanjša do konca leta 2005 na največ 7,0 %. V letu 2003 
se je delež alkoholiziranih povzročiteljev glede na pretekla leta 
zmanjšal, vendar še ne dosegamo predvidene ravni, ki bi 
napovedovala uresničitev ciljev NPVCP. 

! 14,00% 

1997 199S 1999 2(I(K) 2001 2002 2003* 2004 2005 

s,ika 5.1- 

'Podatki za prvo polletje leta 2003 , 

Predvideno zmanjšanje deleža alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč v skladu s ciljem NPVCP 

1-1 Mednarodne primerj 
^Premii   

primerjave 
I* 

Poteka 
8 a'k°holiziranosti povzročiteljev prometnih nesreč 

manjšo |P° c'rzavatl na podlagi različnih metodologij, kar daje ezo in kredibilnost mednarodnim primerjavam. V nekaterih 

državah namreč navajajo le tiste nesreče, pri katerih je bila 
alkoholiziranost ugotovljena kot primarni razlog za nastanek 
nesreče, ne pa tudi nesreč, kjer je bila alkoholiziranost povzročitelja 
spremljevalni dejavnik drugim vzrokom (npr. neprimerna hitrost, 
nepravilna stran ali smer vožnje in podobno). 
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Delež alkoholiziranih povzročiteljev nesreč s 

smrtnim izidom v letu 2001 

40 mm  

llimirnm- 

/////'///'//'"/s 

SPV, vir SARTRE3 

Slika 5.2: Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom po državah v letu 200 

Ne glede ria razlike v zajemu podatkov, zaradi katerih tako 
izstopajo države, kot so Belgija, Avstrija ali Češka, je delež 
alkoholiziranih povzročiteljev v Sloveniji izredno visok. Samo v 
Španiji ugotavljajo višji delež alkoholiziranih povzročiteljev nesreč. 
Izjemno velika poraba alkohola v Sloveniji se odraža tudi v cestnem 
prometu in vpliva na število nesreč tor njihovo težo. 

5.2 Izvajanje ukrepov za zmanjšanje deleža 
alkoholiziranih povzročiteljev nesreč 

Za zmanjševanje škodljive rabe alkohola in udeležbe v prometu 
pod vplivom alkohola, mamil in drugih psihoaktivnih snovi so 
potekali v letu 2003 predvsem preventivni in represivni ukrepi. 
Pomembno težo spreminjanju odnosov do uživanja alkohola in 
udeležbi v prometu je dal postopek sprejemanja in Zakon o 
omejevanju rabe alkohola. Udeleženost v cestnem prometu pod 
vplivom alkohola je v neposredni povezavi s splošnim, zelo 
penmisivnim odnosom do uživanja alkohola nasploh v naši družbi. 

5.2.1 Izvajanje celovite alkoholne politike 

Državni zbor je 12.januarja 2003 sprejel Zakon o omejevanju 
porabe alkohola (ZOPA). Cilj zakona o omejevanju porabe alkohola 
je v prihodnjem desetletnem obdobju zmanjšati porabo čistega 
alkohola na prebivalca ter povečati število tistih, ki alkohola ne 
uživajo, oziroma ga uživajo na način, ki ne predstavlja tveganja 
za pivca in okolico. 

Zakon o omejevanju porabe alkohola določa izvajanje preventivnih 
ukrepov, kot so priprava, izvajanje in koordinacija preventivnih 
programov, informiranje, izobraževanje in osveščanje ljudi o 
posledicah, ki jih povzroča pitje alkohola na njihovem zdravju, 
družini in družbi v vseh življenjskih obdobjih in okoljih ter dejavnosti 
za zgodnje prepoznavanje oseb, ki imajo težave z alkoholom ter 
omejuje dostopnost do alkohola, še zlasti otrokom in mladini. Zakon 
bo s tem neposredno in posredno prispeval k zmanjšanju 
negativnih zdravstvenih posledic škodljive rabe alkohola ter 
zmanjšal socialno in ekonomsko breme, ki ga povzroča alkohol 

ti v okolju-. 
posameznikom in družbi. Mladi imajo pravico odrasc .jynirni 
ki je v največji možni meri zavarovano pred neg 
posledicami uživanja alkohola. 

Sprememba stališč do uživanja alkoholnih pijač in ve^en\bv 

vzorca je dolgotrajen proces, ki je odvisen tudi od sp a ter ob 
kulturnem in družbenem okolju. Že ob sami pripravi za c0|Ovito 
njegovem sprejemanju je v javnosti več zanimanja z ^ <jo 
predstavitev problematike v zvezi s porabo alkohola, 1 '^^ze in 
sedaj omejena le na ozke strokovne kroge. Primerjalne jevanje 
izkušnje drugih držav kažejo, da je za uspešno zmaJ ^ 
posledic škodljive porabe alkohola nujna kombinacija o nj0m, 
zakonodajnih ukrepov v kombinaciji z izobraz Oprtim' 
osveščanjem, davčno politiko in drugimi strokovno jeg 
dejavnostmi. Za uveljavljanje zakonskih določi I o£)noS 
učinkovitega nadzora institucij potreben tudi P°*'!'v vZOmiKov 

medijev, mnenjskih voditeljev, nevladnih organizacij in a(jrj0 
mladih do uveljavljanja določil in ciljev zakona ter na ^ ^jfiu 
angažiranje strokovne javnosti v podporo določilo"! ^ ^ v 
zakona. Ministrstvo za zdravje je podprlo predlog MN • ^ 
Zakonu o varnosti cestnega prometa predlagali z0,za na 0,2 
dovoljene vsebnosti alkohola na kilogram krvi z 0,5 gra 

grama. 

5.2.2. Represivne dejavnosti 

5.2.2.1 Dejavnosti policije v okviru projekta Alkohol 

V okviru Usmeritev za delo policije na področju varn0S!ip^cP na 

prometa za leto 2003 si je policija za dosego cilja iz N ^uSOv 
področju alkohola zadala cilj povečati število Pr® a((Cjjah 
alkoholiziranosti v prometnih nesrečah in nadzorni aj8jo 
»PROMIL«, ki so bile izvedene tam in takrat, ko se vQjnja 
prometne nesreče zaradi alkohola in tam in takrat, kjer J (n0ga 
pod vplivom alkohola najpogostejša. Temeljna filozofija 0 {noStjo 
nadzora izhaja iz dejstva, da morajo vozniki z veliko ver] ^ 
pričakovati, da bodo ob storitvi cestnoprometnega pre ^ jjn 
ob udeležbi v prometni nesreči preizkušeni z alkotestol^'0nola- 
po izkušnjah iz tujine odvrača od vožnje pod vplivom a 
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®ko2icelotn 
Po m6(od . obdobje (lani in letos) je policija izvajala dejavnosti 
P°ostren°°^''' nac'zora »PROMIL«. Gre za državne in regijske 
Psihofi2ii 

nadzore prometa s poudarkom na ugotavljanju 
Prelivam ne9a stanja voznikov. Namen tovrstnega dela je 
na posam

V f°V6čanju transparentnosti oziroma vidnosti policije 
pr°metno 

02n'h kritičnih cestnih relacijah, kjer alkohol in drugi in ukr©pa 
Varnostni problemi izstopajo. Nadalje povečati nadzor 

Povsem)S 20per najhujše kršitelje cestno prometnih predpisov, 
vožnje onHPOVra,n'l<e' ki so b'1' večkrat obravnavani zaradi 
odmevno .vp'|vom alkohola. S svojim delom doseči zadovoljivo 
PrisotnoSf vjavnos,i in s tem znižati nezadovoljstvo zaradi 
in negativ' P0'ici'e na cestah in poleg tega tudi spremeniti odnos 
akcijSken na rnnenia policistov ter policijskih starešin do izvajanja dela na področju prometa. 
Pripravijp 
okviru d ? 'n '2vec|ena je bila meddržavna - skupna akcija (v 
u9otavlia6 skupine Morska deklica) s poudarkom na 
isti dan , 'u Psihofizičnega stanja voznikov. Akcija je bila izvedena nvveč državah hkrati. 
ledena i 
akcijaj6 '6 ^'la al<c'ja »Natakar, taksi prosim«. Enotedenska 
akcije je 

a v decembru na vseh policijskih upravah. Namen 
alkoho|a Preclvsern v odvračanju voznikov od vožnje pod vplivom 
"Porabi 'n vP"vat'na potencialnega voznika, da v takšnem stanju lavno prevozno sredstvo. 

v°2nikov6n' S° PrisP0vki 0 problematiki psihofizičnega stanja 
("Za v0i' P°'icisti pa so sodelovali tudi v medijskih dejavnostih ^ n°m s prvim radijskim programom, ...«). 

katerinif0 'k'6 PriPrav,jene informacije za spletne strani policije, s 
na sp ° "''i udeleženci v prometu seznanjali z učinkom alkohola 
^ obnost vožnje (pred prazniki). 

Pr°"!etuCi'Ske uPrave so stanje na področju alkohola v cestnem 
Maoivn redno spremljale, analizirale in ugotovitvam analiz le svoje delo. 
v' Povezav/i o 
pr®koračii ProJe^torn »HITROST« so bili kršitelji, ki so v naselju 
Za več k'' đovol'eno hitrost za več kot 30 km/h ali zunaj naselja 

01 km/h, preizkušeni z alkotestom. 

s,opnj32r°^ite,j'h prometnih nesreč, pri katerih je bila ugotovljena 
^ai uživ •O'iziranos,i 1>1 g/kg ali več, so policisti ugotavljali 
so ukre 

3?.'a a'koholnih pijač. Če so ugotovili elemente prekrškov, 
Porab„ i, tudi v skladu z drugo zakonodajo (Zakon o omejevanju 

alkohola). 
V . . 
u9otav|U recln'tl nabav so bila kupljena tehnična sredstva za 
bilatudimo5 alkoholiziranosti (indikatorji - alkotesti). Proučena je ^Qorin«-*^žnost nabave enakovrednih (kakovostnih) in cenovno 

' h tehničnih sredstev. 
V Ok 
Pr°me|U prec,viclenih sprememb Zakona o varnosti cestnega 
alkohol3- b"a Predvidena nabava novih merilnikov 
2akona'2lran°sti (etilornetrov), katerih rezultat bo po uveljavitvi 
v tuiir.i .enak°vreden strokovnemu pregledu. Tovrsten pristop je 

,ini ze uveljavljen. 
5,2,2 2 ki 
0rT1eie\# Inšpekcijskih služb nad izvajanjem Zakona o ^ Vaniu porabe alkohola 

Zagona''' pris,0inih inšpekcijskih služb je razvidno, da se določila 
Uveijgv? šk°d'iivi rabi alkohola v praksi zadovoljivo izvajajo. Od 
2dravst .2ak°na do Polovice meseca avgusta 2003 je 
krJitevV?ni 'n^P0ktorat RS opravil preko 5000 pregledov. Največ 

(dobra tretjina) je bilo na področju neustreznega 

označevanja, točenje mladoletnim je bilo ugotovljeno le v 1,2 % 
primerov in točenje žganih pred 10. uro dopoldan v cca 0,5 % 
primerov. Skupaj je bilo podanih 53 predlogov za kaznovanje 
sodniku za prekrške in izrečenih 6 mandatnih kazni. 

ZIRS ugotavlja, da v lokalih v bližini šol ob preverjanju spoštovanja 
zakona (praviloma v času pouka), kršitev skorajda ni bilo. 
Omogočanje pitja alkoholnih pijač mladoletnim pa je prisotno 
predvsem na prireditvah, kjer se zbere veliko mladih. 

5.2.3 Preventivni ukrepi za zmanjševanja deleža 
alkoholiziranih voznikov 

5.2.3.1 Svet za alkoholno politiko - primer medresorske 
obravnave vprašanj, povezanih s škodljivimi posledicami 
rabe alkohola 

V postopku je priprava sklica 1. seje Sveta za alkoholno politiko. 
Predstavnike so že predlagala različna ministrstva, strokovna in 
interesna združenja in nevladne organizacije. Svet bo kot 
posvetovalno telo ministra za zdravje obravnaval vprašanja, ki 
so povezana z rabo alkohola in sodeloval pri pripravi strateškega 
dokumenta (nacionalnega programa za alkohol) ter dveletnih 
akcijskih načrtov ukrepov na tem področju, ki bodo vključevali 
tudi problematiko udeležbe v cestnem prometu pod vplivom 
alkohola. 

5.2.3.2 Programske naloge IVZ RS in zavodov za zdravstveno 
varstvo ter uvajanje storitev v okviru primarnega 
zdravstvenega varstva 

Na podlagi usmeritev ministrstva za zdravje so v letu 2003 Inštitut 
za varovanje zdravja RS in Zavodi za zdravstveno varstvo (9) v 
svoj redni letni program dela uvrstili tudi preventivne in vzgojno- 
izobraževalne dejavnosti, ki imajo za cilj spremembo stališč in 
povečanje znanja, ki ga ima prebivalstvo o škodljivih posledicah 
alkohola. Dejavnosti so namenjene predvsem mladi populaciji. 

V primarnem zdravstvenem varstvu so splošni in družinski 
zdravniki usposobljeni in imajo zagotovljene možnosti za zgodnje 
prepoznavanje ter svetovanje tistim, ki že imajo težave z 
alkoholom. 

5.2.3.3 Sofinanciranje programov in projektov varovanja in 
krepitve zdravja v letu 2003/2004" 

Ministrstvo za zdravje je za izvajanje preventivnih in izobraževalnih 
programov na področju alkohola, na podlagi "Javnega razpisa za 
sofinanciranje programov in projektov varovanja in krepitve zdravja 
v letu 2003/2004" skupaj namenilo 23.750.000 SIT. 

Ministrstvo je na podlagi meril izbralo za sofinanciranje 6 projektov, 
in sicer: 

- Projekt Z glavo na zabavo 

Kar 35.000 pretežno mladih ljudi se je udeležilo 43 javnih prireditev 
v popularnih lokalih in šolah po vsej Sloveniji. Prireditve obsegajo 
glasbeno animacijske in preventivne dejavnosti, ki so med mladimi 
dobro sprejete. Približno 500 mladih dnevno obišče spletno stran 
Fundacije, kar 14.400 mladih pa je izpolnilo poučno anketo. 

Preventivne dejavnosti imajo cilj zmanjšati porabo alkohola med 
mladimi in spodbujati zabavo brez alkohola, še posebej pa so 
naravnane k povečevanju varnosti v prometu med mladimi, ki so 
najbolj ranljiva skupina. 
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- Projekt Koliko? 

Ciljna skupina projekta so osnovnošolci in srednješolci, ki so v 
letu 2003 ustvarjali na temo škodljivih posledic porabe alkohola. 
Objavljen je bil javni natečaj za likovna dela na temo škodljive 
rabe alkohola in alternativne zabave brez alkohola ter izvedene 
tematske zabave brez alkohola. 

- Projekt Sporočilo v steklenici 

Projekt Sporočilo v steklenici osvešča splošno in posamezne 
ciljne javnosti o tveganjih, povezanih z alkoholom. Uporablja 
komunikacijska orodja kot so plakati, zloženke in druga sredstva 
komuniciranja, ki so bila sporočena preko javnih občil. 

- Alkohol? Starši lahko vplivamo 

V letu 2003 je bilo izvedenih 10 enodnevnih seminarjev za 
predstavnike 128 osnovnih in srednjih šolah. Cilj programa, ki ima 
za podporo metodološko izvrstno pripravljeno gradivo, je motivirati 
in izobraziti pedagoške delavce za izvajanje programa v šolah, 
zajeti čim širši krog staršev, razvijati pozitivne vrednote in 
spodbujati mlade, da ne začno posegati po alkoholu. 

- Projekt Informativno - izobraževalne publikacije za mlade 

Slovensko društvo za zmanjševanje škodljivih posledic drog je v 
svoj program uvrstilo tudi izobraževanje v zvezi z rabo alkohola. 
Publikacije so namenjene študentski populaciji in uporabnikom 
intemeta. 

- Projekt mladinske delavnice 

Projekt preko mreže mladinskih delavnic izvaja dejavnosti za 
pridobitev izkušenj in znanj, vrednostnih in vedenjskih vzorcev 
ter sposobnosti potrebne za reševanje kriz adolescence. Izveden 
je bil projekt Zdrav način življenja, ki je zajel približno 1400 otrok 
in imel po ocenah prostovoljcev velik uspeh in odmev. 

5.2.3.4 Dejavnosti SPV RS 

SPV RS je svoje delo usmeril predvsem na or9an^jjami 
prireditev In akcij ter na sodelovanje z drugimi or9.ar"Nata|<ar. 
In civilnimi združenji. Predvsem so bile to akc'.'e,0|<a|ninii 
taksi prosim, ki potekajo v sodelovanju s policijo in bru. 
sveti. Akcije so potekale predvsem v novembru in oe p6, 
SPV RS zagotavlja za prireditve elektronske al 0 

letake in alkoteste za enkratno uporabo. 
če posedi Posebna ciljna skupina so mladi, ki so v prometu » : r ^ 

ogroženi. Z alternativnim medijem - oglasi WC, ^ ^ 
oblikovali študenti Akademije za likovne urr»etn°s h0mih 
posredovana opozorila o nezdružljivosti uživanja a ^3|j{ 
pijač in udeležbe v prometu. Izbrani so bili predvse 
kjer se mladi najpogosteje zbirajo. 

Pomemben del dejavnosti SPV RS v letu 2003 je. ^ 
sodelovanje s Fundacijo Z glavo na zabaV°'v(1ania 

alternativen način skuša vplivati na stališča in ra (e# v 
mladih. Fundacija Je v letu 2003 izvedla 46 Prire tu£ji v 

popularnih lokalih, kjer se zbirajo mladi, Pa jn 
nakupovalnih centrih. SPV RS je vsebinski paj |janje 
zagotavlja naprave (merjenje reakcijskega časa, ug° jnSki 
alkoholizlranosti) in neposredno sodeluje pf vs 

zasnovi prireditev. 
etriktiV05" Prireditve poudarjajo predvsem načelo neres«' tivne 

(ZABAVA ZA VSE, NAGRADE LE ZA TREZNE), saj PreV
eb|n na 

dejavnosti gradijo na spodbujanju pozitivnih vs 
mladim prilagojen, prijazen način. 

-z alkotesterji za preizkus morebitne alkoholiziranosti. k''j^mo 
za sodelovanje v vseh nagradnih igrah na prireditvi, SP° ^ so 
zabavo brez alkohola in hkrati zelo jasno sporočamo tis i 
zaužili alkohol, da se to dejansko zazna. 

SPV RS vsako leto sodeluje tudi na drugih prireditvah, kjer 
obiskovalci uživajo pijače (npr. Festival vin), omogoča preverjanje 
alkoholiziranosti in opozarja na nezdružljivost alkohola in varne 
vožnje. Naše sporočilo voznikom je, da lahko previdno in varno 
vozijo le popolnoma trezni. 

SPV RS je v letu 2003 sodeloval tudi v poglobljenih ana.s)<ave 
vožnji pod vplivom alkohola kot dela mednarodne ra 
SARTRE3. 
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^ključek 

Mistika kaJe H 
ukrepov i se rezul,at' sprememb zakonodaje, represivnih 
Preventivrvh3l<c''' j''1 izvaja policija, ter rezultati številnih 
kovanje' a^ci' Pol'c'ie. Ministrstva za zdravje, SPV RS ter 
%io|a y n®vJadnih organizacij na področju problematike 

2đa|e'g 6 ažei° v spremembi stanja. Vendar pa z doseženim 
nobenih z ^ rrioremo biti zadovoljni, predvsem pa nimamo še ^ SJotovil, da bodo ugodna gibanja tudi stabilna. 

anal^ pS
rg

6^^an'a sPlošne javnosti bo treba na osnovi natančnejših 
sicer na .entivne 'n dru9e dejavnosti načrtovati bolj usmerjeno, 

Peš°| in i, ?te cil'ne skupine, ki so najbolj ogrožene (npr. vinjeni 
Ožinah01633* P°no^'' mladi vozniki in sopotniki v tistih ln okoljih, kjer je žrtev največ,itd.). 
Primko 
2rr,anj§ev')8'se bodo rezultati preventivnega dela na področju 
"koliko t??3 ^°de v zvezi z rabo alkohola pokazali šele v 
2ato veijai -ern časovnem obdobju. Preventivne dejavnosti bi 
čifi b0|j 0 se okrepiti. Pomembno je, da vse institucije delujejo 
2 "^diji i °Vezano 'n usklajeno. Zelo dobro je bilo tudi sodelovanje "leri Vdh 0tJrTievnost v javnosti, saj prav množični mediji v veliki alo na oblikovanje stališč javnosti. 

Ministrstvo ^ 
a) načrt 2 avie ,uc|i v letu 2004 (od srede aprila do konca 

Bit,, na 
u'e večjo medijsko kampanjo pod sloganom PITI ali 

Pro9ramsi<eni0 alkohola in prometne varnosti ter nadaljnje 
'6 Povezal h S°delovan'e z množičnimi mediji. Ključni dogodek, ki 
s,rokovn' avnos,imecl različnimi ministrstvi, vladnimi službami, 
obeie^te011 'ns,i,uciiami in nevladnimi organizacijami je bila 
^ Posvež SVe,ovne9a dneva zdravja, ki je bil letos 7. aprila in je 
ni nakijn* 0n Prometni varnosti pod sloganom: Prometna varnost 
^ ^ le in ga je koordiniralo Ministrstvo za zdravje. 

SlovenNj^°'10''z'ran'h voznikov med povzročitelji nesreč je v 
koncJ lz'e,Tlno velik, zato bi morali uveljaviti znižanje dovoljene acije alkohola. 

6 Projekt Mladi voznik 

6.1 Uvod 

Vozniki začetniki, zlasti mladi, so najpogostejši povzročitelji 
prometnih nesreč in skupaj s potniki v osebnih avtomobilih tudi 
najpogostejše žrtve. Razlogi za nadpovprečno udeleženost v 
nesrečah so večplastni. 

Med pomembnejšimi so: 
neizkušenost, želja po tveganju; 
iskanje lastnih poti in dokazovanje svojih sposobnosti in 
spretnosti; 
uporništvo (neupoštevanje norm in predpisov); 
stil življenja (zabave, vožnja za zabavo, uživanje alkohola, 
mamil in drugih psihoaktivnih snovi); 
utrujenost zaradi zabave pozno v noč; 

- slabši ekonomski položaj (stari in z vidika varnosti slabši 
avtomobili). 

Tudi v državah EU so mladi med 15. in 24. letom skupina, ki je 
posebej izpostavljena tveganjem. V tej starostni skupini umre 
vsako leto 10.000 oseb, kar je četrtina vseh smrtnih žrtev v 
cestnem prometu (European Road Safety Action Programme, 
slovenski prevod z dne 20.11.2003). 

6.2 Uresničevanje ciljev NPVCP 

Nacionalni program zahteva, da moramo do leta 2005 prepoloviti 
število smrtnih žrtev med mladimi vozniki in potniki. To pomeni, da 
število žrtev v letu 2005 ne sme biti večje od 29. V letu 2003 
zastavljenega cilja nismo dosegli. Število smrtnih žrtev in število 
poškodovanih se je glede na leto 2002 sicer zmanjšalo, vendar 
ne dovolj, da bi sledili ciljem NPVCP. 

Preglednica 6.1: Število mrtvih in poškodovanih mladih med 18. in 24. letom starosti 

LETO ŠT. 
MRTVIH 
SKUPAJ 

ŠT. 
MLADIH 

DELEŽ 
MRTVIH 

MLADIH (%) 

ST. 
POŠKODOVA 

NIH 
1995 415 69 16.6 1826 
1996 389 79 20.3 1868 
1997 357 52 14.6 1987 
1998 311 47 15.1 1756 
1999 334 52 15.6 2187 
2000 315 47 14.9 2859 
2001 278 41 14.7 3145 
2002 269 50 18.6 3376 
2003 242 47 19.4 3175 

SKUPAJ 2910 484 16.6 22179 
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Preglednica 6.2: Udeleženi mladi vozniki OA In mladi vozniki OA kot povzročitelji 
prometnih nesreč 

udeleženci v prometnih 
nesrečah 

povzročitelji prometnih 
nesreč 

skupaj mrtvi   HTP LTP kupaj mrtvi HTP LTP 
vozni 
ki OA 

2001 6.126 92 1.128 4.906 3.047 77 721 2.249 

2002 7.091 110 567 6.413 3.555 90 416 3.049 

2003 8.787 94 385 8.308 4.318 78 296 3.944 
% 2003/02 +24% -15% -32% +30% +21% -13% -29% +29% 

mladi 
vozni 
kiOA 

2001 1.726 17 324 1.385 1.018 16 235 767 

2002 1.931 23 143 1.765 1.143 17 110 1.016 

2003 2.470 23 86 2.361 1.421 21 71 1.329 

Iz podatkov lahko ugotovimo, da se je skupno število udeleženih 
v prometnih nesrečah v letu 2003 v primerjavi z letom prej 
povečalo. Število umrlih mladih voznikov osebnih avtomobilov je 
ostalo enako kot v letu 2002, povečalo pa se je število mladih 
voznikov, ki so povzročili prometno nesrečo s smrtnim izidom. 

6.3 Ukrepi za uresničevanje ciljev 

6.3.1 Zakonodajni ukrepi 

Ukrepi za izboljšanje varnosti voznikov začetnikov so zaradi 
velike različnosti in zapletenosti razlogov za nadpovprečno 
udeleženost mladih, izredno zahtevni. Eden pomembnih ukrepov, 
ki se uveljavljajo v Evropi, je sprememba sistema pridobivanja 
vozniškega dovoljenja, z uvajanjem možnosti, da mladi pri 17. 
fetih že opravijo usposabljanje v avtošoli in nato eno leto vozijo s 
spremljevalcem, in uvajanje dodatnih usposabljanj po opravljenem 
izpitu. Usklajevanje in priprava predlogov za novo zakonsko 
ureditev avtošol je potekalo vse leto 2003. Na podlagi analize 
stanja v različnih evropskih državah prinaša predlog zakona o 
varnosti cestnega prometa združitev pristojnosti za izobraževanje 
voznikov v enem ministrstvu. 

6.3.1.1 Predlog vožnje s spremljevalcem 

V predlogu zakona o varnosti cestnega prometa je zato predvidena 
možnost, da mladi začno z usposabljanjem v avtošoli, ko dopolnijo 
16 let in pol in po opravljenem društvenem izpitu nato do enega 
leta vozijo s spremljevalcem. Tako mlada voznica ali voznik najmanj 
eno leto pridobivata izkušnje pod nadzorom in vstopata v obdobje 
voznika začetnika z začasnim vozniškim dovoljenjem s povprečno 
3000 do 5000 prevoženimi kilometri. Z dopolnjenim 18. letom 
starosti pa lahko gredo na vozniški izpit in nato kot vozniki začetniki 
vozijo do 21. leta starosti. 

Uvedba možnosti vožnje s spremljevalcem pri 17. letih starosti 
omogoča dodatno pridobivanje izkušenj in oblikovanje 
obrambnega načina vožnje. Ker, tako kot v drugih državah, kjer 
sistem že poteka, uvajamo za spremljevalce posebne pogoje 
(najmanj 7 let vozniških izkušenj, brez kazenskih točk v evidenci 
in ožje sorodstveno razmerje) pričakujemo, da bodo mladi v tem 
času opravili od 100 do 130 dodatnih ur vožnje in si oblikovali 
navade, ki jim bodo pomagale k večji varnosti na samostojni 
vožnji po opravljenem izpitu. 

Sistem, ki je za mlade privlačen, saj omogoča vožnjo 
avtomobila leto dni prej, uvaja z obvezno prisotnostjo sprei^ , ^ 
posredne omejitve in dosledno spoštovanje predpisov, ^^pQ\\ 
oblikovanje vozniških navad in preprečevanje nekatann 
nevarnih ravnanj izredno pomembno. Z uvedbo sistema v ^ 
spremljevalcem pri 17 letih se zagotavlja učinkovito prepr® ^ 
vožnje pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivmn Q 
upoštevanje omejitev, zmanjšanje nevarnosti vožnje za z 
in tako imenovanih disko nesreč. 

Uvedba možnosti za opravljanje izpita pri 17 letih in 
spremljevalcem omogoča: 

vožnja s 

po 
Pridobivanje dodatnih izkušenj pod posebnimi poS '^ 
izkušnjah na Švedskem in v Avstriji naredi voznik za 
ki začne voziti pri 17. letih s spremljevalcem okoli 
vožnje oz. 3000 km. ,j m 
Spremljevalec voznika opozarja na morebitne nevar|! uqjh. 
napake, ga usmerja in ga uči predvidevanja ravnanj ^ 
Vožnja s spremljevalcem je za voznika začetn1 s0 
samostojna vožnjo od vožnje kandidata v avtošoli. ® jn 
zaveda, da je v celoti odgovoren za svojo v0Z a(1ja, 
spremljevalec nima možnosti preprečiti nevarnega raV 

kot to lahko naredi inštruktor vožnje. j8(n, 
Podaljša se čas vožnje z začasnim vozniškim dovolje 
saj je potem do 21. leta starosti voznik začetnik. a 
Sistem motivira tudi mlade, saj jim omogoči vožnjo ose 
avtomobila že pri 17. letih, kar je pogosto njihova velika a 
in zmanjšuje število mladih, ki vozijo veliko nevarnejša 
z motorjem in motorna kolesa. . . ki 
Sistem dodatno spodbuja k varni vožnji tudi spremi)078 ' j8 
tudi sami vozijo bolj previdno in varno in obnovijo svoje z 
in vedenje o nevarnostih v cestnem prometu. 

6.3.1.1 Program za voznike začetnike 
čas" 

Predlog zakona predvideva uvedbo dodatnih nalog v 

pridobivanja vozniških izkušenj, da bi voznikom za^0^nega 
omogočili boljšo pripravljenost na različne izzive sodo., ^ 
prometa in pripravo odgovorov na najnevarnejše situac') 
običajno vodijo v nesrečo. Program za voznike za *njo 
predvideva tri med seboj povezane vsebinske sklope. Uvaja v 
odličnosti, vadbo varne vožnje in skupinsko delavnico o va cj 
cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udele: 
cestnega prometa. S popravki ustrezne vožnje in obli'<oV?J)Sti 
vozniške strategije lahko z izvajanjem vožnje odlicn 
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Vadba va° 2a^e,ni'<u. da se varneje vključi v običajen promet. 
PreclvsemrnS vozn'e 'n skupinska delavnica pa opozarjata 
hitrostin 

na.2avedanie nevarnosti, ki jo pomenita predvsem 
da na Va

V°2n'a pod vplivom alkohola, saj omogočata začetniku, 
v°zj|a v ■ 1 Površini spozna fizikalne zakonitosti in obnašanje 
Ustnih i?k • si,uac'i'' Voznik oblikuje svoje ravnanje na podlagi 
P°tem na rt 'Zato mora do9aiania ukrepov v sili poskusiti in jih 
pravni, avnici tudi osmisliti. Tako se lahko nevarnostim tudi 

^asn° izogne. 
Uv^ 
v Luksemhd0')ni'1 Pro9ramov za voznike začetnike na Finskem, 
Za voznik 'n Avs,ri)i ,er Predlogi za uveljavitev programov 
prostor,6 2a<^e,n'ke v Švici, Belgiji, Nemčiji (zdaj je možna 
^ušavo'"3 ude'®žba v takem programu) in na Madžarskem 
°b pomoi'H začetnikom pomagati, da na varnih površinah in 
ravnania 'Us,rezno usposobljenih inštruktorjev spoznajo tvegana 
Pa način V c?stnem prometu, pravilno ukrepanje v sili, predvsem 
Vsi proo 

Voznie. da bi se pravočasno izognili nevarnim situacijam. 
v°znik 7 a-m' so Popravljeni za čas po opravljenem izpitu, ko si 
Pr°gram 

c®,n'k že pridobi nekaj osnovnih izkušenj. Evalvacija 
Začetni^9' poteka v Luksemburgu je pokazala, da imajo vozniki 
uveljavi pn c'° ^5 % mani nesreč kot njihovi vrstniki pred 
temelj^ ''° pro9rama. Vadba varne vožnje in skupinske delavnice 
^merah"3 'astn'h izkušnjah voznikov začetnikov, ki v realnih 
in se 2at 

,2kusij°. da ne znajo in ne morejo rešiti tveganih situacij 
sPosobn Zavedai°'da morajo svoj način vožnje prilagoditi svojim 
Zaieij 1 <iS,irn' ces,i in vozilu-v Avstriji so z izvajanjem programa 
luksemh Priprava programa je temeljila na izkušnjah 
(Nemči- ,Urga> Finske in nekaterih omejevalnih programov 
strokov'3 ,2a voznike začetnike. Pri pripravi so sodelovali s 
Švici i v ^v'ci in pripravili zelo podobne rešitve, vendar v em še ni v veljavi. 
6.3,1 2 p 

°sodabljanje izobraževanja voznikov 

Za uto"*?- '0,a so bili uveljavljeni novi programi usposabljanja 
inJtmkt6 -a predP'sov o varnosti cestnega prometa, voznika 
Progra

0r!a za motorna vozila kategorij A do E in vodjo avtošole. 
UsPosahr S° 9ra'en' 'n se izvajajo kot progami poklicnega 
P0 'Janja' po katerih se pridobi certifikat o poklicni kvalifikaciji. 
Znanja i S°tako vsebina, na novo opredeljeni standardi ln spretnosti, kot tudi načini preverjanja in potrjevanja znanja. 

tisti, ki''' 'n standardi znanj v programih so še posebej poudarjeni 
- 'c Povezani s poznavanjem in razumevanjem: s noprometnih predpisov kot bistvenega elementa za 
- ..ylost cestnega prometa ter ravnanjem v skladu z njimi, 

onitosti poučevanja ter uporabo sodobnih načinov 
• s^edovanja znanja kandidatom za voznike motornih vozil, 

^"nosti vedenja različnih socialnih skupin v cestnem 
d^u9ih pomembnih elementov, ki vplivajo na varnost v cestnem 

°rnetu (stanje cest, človeški dejavnik, neugodne prometne 
• t^30''0' vpl'v vremenskih razmer na promet ipd.), 
- nutnih prometnovarnostnih razmer v Republiki Sloveniji, 

™erT1bnosti navajanja kandidatov za voznike motornih vozil 
i dos'edno ravnanje v skladu s cestnoprometnimi predpisi e,ičnimi načeli vame vožnje. 

*a vor|2°03 '6 b"0 v re9is,er izvajalcev programov usposabljanja 
in Vo 

10 avtošole, učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa 
seri "'ka inštruktorja za motorna vozila kategorij A do E vpisanih 

01 organizacij. 

Organizacije, ki so vpisane za izvajanje navedenih programov, 
so bile pooblaščene tudi za izvajanje izobraževalnega programa 
Redno obnavljanje znanja za voznike inštruktorje in učitelje 
predpisov, za katerega se vsako leto predpiše vsebina iz 
naslednjih vsebinskih sklopov: 

Predpisi o varnosti cestnega prometa z načeli vame vožnje 
in nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj, ki niso v skladu s 
cestnoprometnimi predpisi 
Osnove psihologije z načeli etike v cestnem prometu 
Osnove teorije pouka (didaktika) 
Poznavanje motornih vozil 

V letu 2003 sta bila v tem programu predpisana učna predmeta: 
Osnove psihologije z načeli etike v cestnem prometu in Predpisi 
o varnosti cestnega prometa z načeli varne vožnje in nevarnosti, 
ki nastanejo zaradi dejanj v prometu, ki niso v skladu s 
cestnoprometnimi predpisi. 

Program so navedene organizacije uspešno izvedle. 

Januarja 2003 je v Uradnem listu RS izšel Pravilnik o 
izobraževalnem programu praktičnega dela usposabljanja 
kandidatov za voznike motornih vozil kategorije H. Prenova 
programov usposabljanja kandidatov za voznike kategorij B do E 
je v letu 2003 prišla v sklepno fazo usklajevanja. Novost teh 
programov je predvsem nova metodologija, ki je povzeta iz 
programov poklicnega izobraževanja. Standardi strokovnih znanj 
in spretnosti se delijo na: področje dela, dela in naloge, znanja in 
spretnosti ter naloge za dokazovanje usposobljenosti. 

6.3.1.3 Register avtošol 

Proces posodobitve registra avtošol se je v letu 2003 nenehno 
izvajal. Z datumom 1. 5. 2003 so pričele veljati določbe Zakona o 
varnosti cestnega prometa za vodje avtošole. Osnova za prenovo 
registra avtošol je obstoječa zakonodaja. V tem letu je bilo 

• izbrisanih iz registra 28 avtošol in 5 poslovnih enot, vpisanih pa je 
bilo 10 avtošol in 5 poslovnih enot. Ob koncu leta je bilo vpisanih 
v register 176 avtošol, od tega jih je imelo 22 poslovne enote. 
Vseh poslovnih enot pa je bilo 36. Na dan 5. aprila 2004 je v 
register vpisanih še 163 avtošol, pri 12 avtošolah pa je vpisanih 
še 25 poslovnih enot. Manjšanje števila avtošol in njihovih poslovnih 
enot je predvsem posledica zaostrovanja kadrovskih pogojev za 
delo. Bolje usposobljeni strokovni delavci pa so eden od pogojev 
za kvalitetnejše in učinkovitejše delo avtošol. 

6.3.2 Preventivni ukrepi 

6.3.2.1 Prometna vzgoja v osnovnih in srednjih šolah 

V osnovnih šolah so bile dejavnosti izpeljane na naslednjih 
področjih: 

uresničevanje vsebin prometne vzgoje v okviru posameznih 
predmetnih področij in interesnih dejavnosti, 
sodelovanje s starši, 
opravljanje kolesarskega izpita, 
tekmovanja s področja prometa ter 
priprava in uresničevanje prometnovamostnega načrta. 

Vse te dejavnosti na osnovnih šolah potekajo kontinuirano.Skrbi 
za varnost otrok v cestnem prometu je bila posvečena pozornost 
tudi ob kurikularni prenovi znotraj programa devetletne osnovne 
šole. 
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Na podlagi določil Zakona o varnosti v cestnem prometu je min- 
ister za šolstvo, znanost in šport določil program priprave in 
izvedbe opravljanja kolesarskega izpita. V skladu s tem zakonom 
sta določeni tudi vsebina in oblika kolesarske izkaznice. Ministrstvo 
namenja sredstva za strokovne delavce, ki učence petega 
razreda devetletne osnovne šole oz. učence četrtega razreda 
osemletnega programa pripravljajo na kolesarski izpit. Pravilnik o 
normativih in standardih za program devetletne osnovne šole 
določa kot element za sistemizacijo delovnih mest 20 ur letno na 
oddelek petega razreda devetletne osnove šole za izvedbo 
kolesarskega izpita. V okviru programa RO je nastal tudi CD, na 
katerem so vsebine za pripravo in izvedbo izpita za kolesarje. 

V letu 2003 so osnovne šole dobile komplet zgoščenk z 
multimedijskimi računalniškimi gradivi S kolesom v šolo, ki vsebuje: 
dve zgoščenki Učne vsebine, štiri zgoščenke Vaje iz učnih vsebin 
in dve zgoščenki Izpit.V skladu s pogodbo med Ministrstvom za 
šolstvo, znanost in šport, Slovenskim zavarovalnim združenjem 
in SPV RS kot sofinancerji gradiv in podjetjem Primotehna d.o.o. 
(avtor in izdelovalec gradiv), lahko zavodi v izobraževalne 
namene gradiva uporabljajo na neomejenem številu računalnikov 
v vzgojno-izobraževalnem zavodu. 

Poudariti velja, da so vsebine s področja prometne varnosti 
integrirane v učne načrte posameznih predmetov po celotni 
vertikali devetletnega programa, zlasti pri športni vzgoji in v okviru 
dnevov dejavnosti. Prometna vzgoja je vključena tudi v izbirni del 
devetletnega programa, tako jo zasledimo v izbirnem predmetu 
Človek in zemlja, ki se izvaja v devetem razredu pod naslovom 
Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja. 

Posebno pozornost posvečamo varnosti otrok v cestnem prometu 
v dveh časovnih obdobjih: v začetku šolskega leta in pred 
začetkom šolskih počitnic. V tem času pošlje Ministrstvo za 
šolstvo, znanost in šport šolam posebne okrožnice, v katerih jih 
spodbudimo, da z učenci, starši in v sodelovanju s policijo opravijo 
čim več pogovorov in dejavnosti, s katerimi poskrbijo za navajanje 
učencev na vamo vedenje v cestnem prometu. 

Šole morajo imeti izdelan tudi prometno - varnostni načrt, v katerem 
imajo natančno definirane varne poti, po katerih hodijo učenci v 
šolo in iz šole domov. Predstavitev prometno - varnostnega načrta 
je obvezna vsebina prvih razrednih ur in roditeljskih sestankov 
ob začetku šolskega leta. 

V poklicnem in srednjem strokovnem šolstvu ter v gimnazijah sta 
poleg zdravstvene vzgoje tečaj cestno - prometnih predpisov in 
tečaj prve pomoči vključena med obvezne izbirne vsebine oziroma 
interesne dejavnosti. 

V okviru akcije Mladi voznik - Vozimo pametno je SPV RS pripravil 
posebno oglaševalsko akcijo, s katero mlade opozarja na 
problematiko prometne varnosti in vpliva na njihovo mnenje, 
stališča in posledično vedenje. Ciljna skupina oglaševalske akcije 
so mladi med 15. in 24. letom starosti, ki so najbolj ogroženi v 
prometu. 

Akcijo je SPV RS prvič izvedel že leta 2000, v letu 200 ^ ciijnO 
ponovil z novimi plakati. Vsi oglasi (plakati) so oblikovani 
skupino mladih: izhajajo iz njihovega stila življenja ( 
priljubljenih oblačil, uporaba slenga), so nekoliko Prov0 ka za 
neposredni v sporočanju itd. Ker sta najbolj pogosta v ^ 
prometne nesreče mladih neprilagojena hitrost in na t« 

rof. 

piuiMCiuc mcoiouc uuavjiii ncpi nayla iiihv«- 
vplivom alkohola ali drugih mamil, oglasi vsebujejo spor°c 

teme. 

V sodelovanju z Akademijo za likovno umetnost in P ^ 
Radovanom Jenkom so študenti pripravili različne P|a 'j$e 
opozarjajo na problematiko mladih voznikov in najpog(i s0 
vzroke. Plakati so: Brzdaj se, AlkoStop, Prestava, črta- .oka|ov 
na oglasnih mestih v toaletnih prostorih nekaterih priljubljen' ^ 
in drugih krajev, kjer se zbirajo mladi in preživljajo svoj Pr 

po vsej Sloveniji. 

6.3.3. Nadzor in represivni ukrepi 

6.3.3.1 Inšpektorat RS za šolstvo in šport 

inšpektorat RS za šolstvo in šport je v letu 2003 opravlja' n®^ q 
v avtošolah na osnovi pobud oziroma zaradi d0,Tin |jCijo 
nezakonitem delovanju avtošole ali pa skupaj s prometno P 
in delovno inšpekcijo pri nadzoru praktičnega usposablja 

V letu 2003 je inšpektorat obravnaval 34 pobud za na^g0ja 
avtošolah in sodeloval v 9 nadzorih praktičnega usposa jn 
skupaj s policisti specializirane enote za nadzor prom ^ 
pristojnimi inšpektorji Inšpektorata za delo. Pri 'enn ' 
nadzorovanih 20 vozil avtošol. 
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Sku 
"akorda nac'20rovan'h 55 avtošol, od tega je bilo 21 usmerjenih 
0rgani2ac|i 4 pa črednih. Dva nadzora sta bila s področja 
'3eđa9oškecjV2^0'n0 izobraževalne9a dela, 2 s področja vodenja 
Podro^a j 'acije in izdaje javnih listin, 29 nadzorov pa s 
k°')raževa|2'}0'n'evania P°9°j0V za opravljanje vzgojno- 
PraktiCnen"6 de'avnosti. Dvajset nadzorov je bilo s področja ^ 9 pouka in 2 nadzora z drugih področij dela. 

'n eyiđenc °71b''01 ° kršitev P" v°denju pedagoške dokumentacije 
P°gojev ' ^[šitev praktičnega usposabljanja, 3 kršitve statusnih 
'2Vaianjat tvi '2vaiania programa usposabljanja, 1 kršitev 
Po9ojev 2 

e°retičnega dela usposabljanja in 1 kršitev kadrovskih delo. V 22 primerih ni bilo ugotovljenih kršitev predpisov. 
® 1.5.J003 l ■ 
Poleg dv ' 0 J8 začelo veljati določilo, da mora imeti avtošola 
p°stopek8 Voznikov inštruktorjev zaposlenega še vodjo, je 
av,ošole d

U®°tav'iania izpolnjevanja kadrovskega pogoja za vodjo 
ln Sport d °|V0nca 'e,a 2003 vodilo Ministrstvo za šolstvo, znanost 0 vpisov v register avto šol. 
)nšPekt0r js u . 

' ie nr ni ukrepal v zvezi z ugotovljenimi kršitvami, 8 
Odredu ui< ®al uvedbo postopka zaradi prekrška, 2 - krat je 
°®°4boo ^k6 'n c'0'0^i' rok 2a odpravo kršitev in 2 krat je izdal v 9 prjfj, l2 su avtošole iz registra. V 9 primerih ni izrekel ukrepa, 

ntl Pa je ugotovil, da je pobuda neutemeljena. 
Pri ji.ji 
'n v°deni h S prornetno policijo je inšpektor preverjal ustreznost 
taktične urnen,acije, ki jo morajo imeti vozniki inštruktorji pri m UsP°sabljanju, ter ustreznost vozil. 
Glede na 
ul<rePala U?0,ovi,ve Pri nadzoru praktičnega usposabljanja je 
tako s k ciia' inšpektor pa je v vseh primerih opravil razgovor 
^Posab|nđidat0m kot tudi z voznikom inštruktorjem o poteku 
teoretijn '

an'a kandidata za voznika motornih vozil (potek 
Površini) dela usP°sabljanja in izvajanja vaj na neprometni 

^ 'e,u 200T • i,- 
izvajam 'e p" nadzorl1 tudi poudarek na vsebini in času 
dnevnJf'eore,ižnega dela usposabljanja. Pri pregledanih 
sicer ve- '8 b"° u90t0vUeno, da imajo avtošole v dnevnikih 

Opisani'"01113 vpisane ,eme Predavanj, vendar ne vseh 

'e bEr°r0V S ^ndidati pri nadzoru praktičnega usposabljanja 
je Vfi,

90Če u9°t°viti, da so posamezne avtošole tečaje krajšale, 
Primer rt'"3 nava)a'a manj ur, kot je bilo vpisanih v dnevnikih (na 
iapiSa e'ansko sta bili dnevno izvedeni dve uri, v evidenci pa 
Pr°gra 

6 ,r! a" celo štiri ure). Tudi učitelji teoretičnega dela 
konkure 

3 'n vodie avtošol so sami priznavali, da zaradi 
obravn 

nC9 ^er dru9' ,al<0 delajo) krajšajo in le informativno 
teoretič k3'0 Predpisane teme. Avtošole pri »skrajšanih« 
Pole. t.. usP°sabljanjih uporabljajo večinoma originalne izpitne 
Usvojijo ° Se *<ar|didati pripravijo samo na reševanje testov, ne 
v pro 

Pa VS0h ostalih vsebin, ki so opredeljene v zakonu oziroma 
cestni amU ,eore,ičnega usposabljanja, predvsem razumevanje 
P°sled " Prome,ni^ predpisov in osveščanje kandidatov glede na 
Udeioi'06 kršitev teh predpisov, ter kulture obnašanja vseh 

encev v prometu. 
Prav takn i 
UsPosahr • ugotovljeno, da v nekaterih avtošolah (pri 
pr0gra "'ianju kandidatov za voznike iz teoretičnega dela 
e,*3) ne uporabljajo računalniške opreme in programov, ki 
učit6|j 3'° kandidatom utrjevanje znanja. Prav tako večina 
dan p V 'ZVa,a ,eorijo štiri do pet dni na teden in takoj, to je zadnji 
brej u

r.6davani. s kandidati opravijo tudi preizkus znanja, torej 
Promet'1®''3^8 2nania- Zafadi tako izvedenih tečajev cestno - 
Kameri'1'.'1 Pr0dpisov je slabše teoretično znanje kandidatov, 
dela t)3'' P3 se 'a^ko ,akoi za^no usposabljati iz praktičnega 
^pos °9ram3, ki pa se Podaljšuje, saj je med praktičnim abijanjem treba obravnavati še teoretični del, ki je bil prej 

izpuščen. Daljše praktično usposabljanje sicer povečuje spretnost 
vožnje kandidatov, žal pa v manjši meri prispeva k osveščenosti 
in zavedanju kandidata, bodočega voznika, o možnih posledicah 
napačnega ravnanja v prometu oziroma kršitvah cestno - 
prometnih predpisov. 

Čeprav imajo avtošole večinoma multimedijski program za 
izvajanje teoretičnega usposabljanja vozniških kandidatov v lasti 
in ne samo v najemu, je uporaba tega programa pri posameznih 
inštruktorjih - učiteljih predpisov - vprašljiva, saj za uporabo tega 
programa niso ustrezno usposobljeni. 

Ugotovljene nepravilnosti pri izvajanju teoretičnega in praktičnega 
usposabljanja se v avtošolah odražajo tudi v nepravilnostih pri 
vodenju dokumentacije in evidenc. Evidence evidenčnih kartonov 
vožnje za kandidate, ki so že uspešno opravili izpit in za kandidate, 
ki so se izpisali, so še vedno neenotno vodene, po neusklajenih 
kriterijih (po datumih opravljenih izpitov, po datumih vpisa, skupaj 
z vpisnimi listi in podobno). Na večini avtošol je evidenca še 
vedno deloma neurejena in nepregledna. 

Inšpektor se je ob ugotovljenih nepravilnostih v zvezi z 
izpolnjevanjem pogojev za delo avtošole praviloma najprej odločil 
za naročilo avtošoli, naj odpravijo ugotovljene nepravilnosti in ji 
določil rok za odpravo. Po preteku roka je za avtošolo, ki 
nepravilnosti ni odpravila, izdal odločbo o začasni prepovedi dela 
(po tretjem odstavku 145. člena Zakona o varnosti cestnega 
prometa) ali odločbo o izbrisu avtošole oziroma njene poslovne 
enote iz registra avtošol pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in 
šport po šestem odstavku istega člena. 

Sodniku za prekrške je pristojni inšpektor podal predloge za 
postopek zoper avtošole zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo, 
kršenja pri vodenju evidenc prekoračitve dnevno dovoljenih ur 
usposabljanja za voznike inštruktorje ter zaradi drugih razlogov. 

Inšpektorat je od sodnikov za prekrške prejel tudi več odločb, iz 
katerih je razvidno, da se postopek o prekrških zoper avtošole 
na predlog Inšpektorata RS za šolstvo in šport, ki so bili podani v 
letu 2002, ustavi, ker je pregon relativno zastaral. 

Predlogi inšpektorja 

1. Teme usposabljanja iz teoretičnega dela programa bi bilo treba 
opredeliti z zadostnim številom pedagoških ur, dodatno izobraziti 
učitelje, uporabljati sodobne pripomočke, uspešnost pa preverjati 
eksterno. Pogoj za usposabljanje iz praktičnega dela programa 
naj bi bil opravljen izpit iz cestno - prometnih predpisov. Avtošola 
bi bila tako zainteresirana, da kandidat obiskuje kakovosten tečaj 
usposabljanja iz teoretičnega dela programa in bi mu dodatno 
pomagala, da znanje utrdi in opravi ta del izpita, saj bi šele takrat 
lahko pričeli s praktičnim usposabljanjem. 

2. Izpitna vprašanja za preverjanje znanja bi bilo treba posodobiti 
in razširiti na vse teme, ki so opredeljene v zakonu, tako da 
usposabljanje ne bo usmerjeno samo k reševanju testnih vprašanj 
iz cestno - prometnih predpisov, ampak k večji osveščenosti in 
kultiviranosti bodočih voznikov motornih vozil, predvidevanju in 
poznavanju možnih posledic vseh dejanj udeležencev v prometu. 

6.3.3.2 Policija 

Policija je v okviru projekta Mladi voznik izvedla naslednje 
dejavnosti: 

- izdelana je bila analiza prometnih nesreč in posledice nesreč, 
v katerih so bili udeleženi mladi vozniki; 
skladno s stopnjo ogroženosti, ki izhaja iz analize, so bile 
načrtovane preventivne in represivne dejavnosti; 
pripravljen in izveden Je bil program nadzora avtošol 
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pripravljen je bil načrt za preventivno akcijo "Mladi voznik - 
policijska izkušnja kot nasvet", s katero želimo mlade voznike 
opozorili na nevarnosti, ki nanje prežijo v prometu v okoljih, 
kjer živijo, delajo, študirajo... 
policisti so sodelovali v programih usposabljanja voznikov v 
avtošolah. 

6.3.4 Pridobitev stadiona tehnične kulture 

Nacionalni program je v poglavju Mladi voznik določil tudi nalogo 
pridobitve stadiona tehnične kulture. Novi predlog zakona o varnosti 
cestnega prometa je določil kot element izobraževanja voznika 
začetnika tudi vadbo varne vožnje. Vadba varne vožnje se mora 
izvajati na specializiranih poligonih. Smiselno se nam zdi, da se 
projekt pridobitve stadiona tehnične kulture redefinira v projekt 
pridobitve poligonov za izvedbo vadbe varne vožnje vsaj na 
regionalni ravni. 

7 Izvajanje NPVCP na lokalni ravni 

Še vedno velja, da se skoraj 70 odstotkov prometnih nesreč s 
hudimi posledicami pripeti v bližini domačega kraja. Statistični 
kazalci kažejo, da smo v prometu najbolj izpostavljeni nevarnosti 
prometnih nesreč na regionalnih in glavnih cestah, cestah in ulicah 
v naselju ter lokalnih cestah, najbolj varni pa na avtomobilskih in 
hitrih cestah. 

Prometno - varnostne razmere in možnosti za delo v lokalnih 
skupnostih so izredno raznolike. Med velikimi mestnimi občinami 
z izjemno razvejano prometno mrežo in manjšimi občinami so 
velike razlike tako glede problematike kot finančnih in kadrovskih 
možnosti, ki jih imajo, da bi pripravili in uresničili svoj program 
varnosti cestnega prometa. Zato SPV RS spodbuja sodelovanje 
in povezovanje med občinami. Vendar ostaja temeljna obveza 
lokalnih skupnosti, da morajo poskrbeti za izboljšanje stanja 
prometne varnosti v svojih okoljih, ker s tem zagotavljajo kakovost 
življenja in vse bolj cenjene vrednote varnosti. Osnovni pogoj je 
sistemska ureditev spremljanja prometnega dogajanja, 
ugotavljanja problemov in izvajanja ukrepov na območjih lokalnih 
skupnosti. 

7.1. Opravljene dejavnosti 

Uspešnost izvedbe in uresničevanja zastavljenih ciljev NPVCP 
bo v pomembnem delu odvisna tudi od sistemske zasnove in 
prenosa vsebine programa na lokalno raven. Program NPVCP 
bo uspešen, če ga bodo lokalne skupnosti, v okviru svojih 
pristojnosti in možnosti sprejele kot pomembnejši del 
svojihde javnosti 

SPV RS in MNZ sta takoj po sprejemu NPVCP, v juliju 2002, 
organizirala: 

9 posvetov na območjih policijskih uprav, katerih so se udeležili 
tudi predsednik Odbora NPVCP minister dr. Rado Bohinc in 
posamezni člani Odbora - ministrica dr. Lucija Čok, ministra 
dr. Dušan Keber in Jakob Presečnik. Namenjeni so bili 
županom in odgovornim v lokalnih skupnostih, seznanili pa 
so se s cilji in vsebinami NPVCP ter predlogi, kako naj ukrepajo 
na lokalni ravni. 

odstavljanji 
Za pomoč lokalnim skupnostim v začetni fazi Pre - vanjes 

programa so bila pripravljena gradiva in izobraz gpV 
poudarkom na pomembnosti programa v lokalnih skupn ^WDra 
RS je tako na V. Mednarodni konferenci Globalna varn

h°
S'aanizifal 

2002 v Portorožu za pristojne v občinskih skupnostih o 
izobraževanje s: 

ni 
posebno delavnico Prometna varnost na lokalnira . 'ejšili 
so se udeležili predstavniki nekaterih prometno na| gvjCa|. 
držav v Evropi (Finska, Nemčija, Nizozemska 
Predstavili so filozofijo dela in svoje izkušnje pri de u 
ravni. 

V letu 2003 je SPV RS izvedel naslednje dejavnosti Pov'e 

izvajanjem NPVCP na lokalni ravni: 

izdana publikacija NPVCP s potrebnimi in'orniaCpt)činat1 

programu; posredovana vsem občinam, SPV - lerT1 

in različni strokovni javnosti; jZvedt>° 
izdelan strokovni priročnik (pisno gradivo in CD) za v0 in 
potrebnih postopkov in ukrepov za uspešno pr'F' |janje 
izvajanje NPVCP (organiziranost na lokalni ravni, up 
hitrosti, pregled stroškovno učinkovitih ukrepov n 
ravni, preventivno delo na lokalni ravni); nosvet 

junija 2003 na Brdu pri Kranju orgariiz'ra" vornih 
predsednikov, tajnikov občinskih SPV RS in ostalih o 
v lokalnih skupnostih na temo NPVCP; . vabila 
v 149 primerih so se v SPV RS aktivno odzvali " v 
strokovnih seminarjev in različnih predstavitev 
okviru občin, društev, zvez in ostalih civilnih organlZ ' pfi 
organizirana individualna pomoč lokalnim skupn 
izdelavi strategije in programov na lokalni ravni; se je 
na delovnih srečanjih SPV RS v lokalnih skupnos i 
spodbujala razprava o NPVCP; ostih. ki 
občine so bile večkrat pozvane k poročanju o dejavn 
jih izvajajo na področju NPVCP; . b|jaria. 
v vseh desetih mestnih občinah: Koper, Kranj, U ptuj 
Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mes j..na 
Slovenj Gradec in Velenje ter 102 ostalih občinah: A)d° jca, 
Beltinci, Benedikt, Bistrica ob Sotli, Borovnica, Bre' jc8i 
Brežice, Cankova, Celje. Cerklje na Gorenjskem, 
Cerkvenjak, Črenšovci, Črna na Koroškem. c^^a\e. 
Destrnik, Dobje, Dol pri Ljubljani, Dolenjske Toplice, D0 a 
Dravograd, Duplek, Gorenja vas - Poljane, Gornja Ra ^ 
Grad, Grosuplje, Hajdina, Horjul, Hrastnik, Ilirska 
Izola, Jesenice, Kamnik, Kanal, Kidričevo, Kočevje. f 
Kranjska Gora, Krško, Kuzma, Laško, Lenart, Litija, Uu ^ 
Loška Dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju. Mai g 
Markovci, Metlika, Mežica, Miklavž na Dravskem Po'|UQrrnož. 
Peč, Mislinja, Moravče, Naklo, Nazarje. Oplotnica. e 
Piran, Postojna, Prebold, Preddvor, Prevalje, na 
Radenci, Radlje ob Dravi, Radovljica, Ribnica. R ' nSKe 
Pohorju, Semič, Sežana, Slovenska Bistrica, S'°Y nl)jr 
Konjice, Sodražica, Sveti Jurij ob Ščavnici. Šentjernej. ^ 
pri Celju, Škofja Loka, Škofljica, Šmartno pri Litiji. Srna ||ka 
Jelšah, Tabor, Tolmin, Trbovlje, Trzin,Tržič, Turnišče. 
Polana, Velike Lašče, Vipava, Vodice, Vojnik, Vrhnika. Vuz ^ 
Zagorje ob Savi, Zreče,Žalec, Železniki, Žetale in Žiri je sp 
ali je v pripravi NPVCP na lokalni ravni; 
na spletni strani www.SPV RS-rs.si izdelana vse i 
predstavitev NPVCP in posebej predstavljeni progra 
strategije NPVCP po posameznih občinah; 
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2 Or9aniziranost na lokalni ravni ravnijo in drugi, kot strokovnega vira in spodbujevalca dejavnosti 

Vzpostavila ■ na lokalni ravni se je pokazalo kot pozitiven pristop programa 
Spvro |an'e Intenzivnejšega odnosa in povezanosti na eni strani NPVCP. 

v v'°gi koordinatorja med državnimi institucijami in lokalno 

program, projekti in naloge na državni ravni 

Svet za preventivo In vzgojo v cestnem prometu RS 
oz. Agencija za varnost cestnega prometa in nosilci 

posameznih projektov 

Pcogr- m I® k''0 predlagano, da za uspešno pripravo in izvajanje 
in v2Dn 

3 varnosti cestnega prometa na lokalni ravni organizirajo 
stavijo primerno organizacijo v sestavi: 

P'ogramskega sveta programa varnosti cestnega prometa, 
nj em naj bi sodelovali predstavniki lokalne skupnosti, 

9ovih delovnih teles odgovorni za promet, za družbene 
javnosti (predvsem za predšolsko in osnovnošolsko 

dri { n0St' Preds,avniki šol, zdravstva), civilnih organizacij, 
• v0i| krajevnih in četrtnih skupnosti in 

ai 'e Posameznih ali vodjo celotnega projekta, ki sam 

votf SV0!imi Pomočniki (največ 2-4), operativno skrbijo za 
n ®"i0 In izvajanje posameznih projektov (projekti, vezani 

NPVCP in lastni specifični projekti..). 

Uspegnn 
Veliki m uresnićevanje NPVCP na ravni lokalne skupnosti je v 
Pome ®r'"Dclvisno od programskega sveta. Ravno zaradi tega je 
kot so" od9ovorna in interdisciplinarna struktura kompetentnih, 

- prPan' ta'nik občine 

°metni strokovnjaki, urbanisti, strokovnjaki na področju pre- 
V0ntive 

. ^9°iltelji in učitelji v vrtcih in šolah 
avtošole 

. sodniki za prekrške, izpitni centri UE 

. ravniki, reševalne službe, predstavniki RK 
r0dstavniki društev (AMD, ZŠAM, turistična društva, 

Sasilci...) 
. ^'adlnski klubi, diskoteke, DJ 
. Predstavniki četrtnih, krajevnih skupnosti 

'okalni mediji... 

ures r^r,Skl svet' ki ima us<rezno zastopanost lahko podpira 
razro* an'G Programa in posameznih ukrepov, prispeva k 
m-., 6Vanju problemov in vpliva na odločitve na občinskem ali n®m svetu. 

7.3 Vsebina dela NPVCP na lokalni ravni 

Občinam je bilo v izobraževalnem in praktičnem delu predstavljeno 
tudi več organizacijskih in vsebinskih tem, kot so: 

vloga in pomen programskega sveta in vodij projektov 
strategija za dosego ciljev varnosti cestnega prometa 

- implementacija vsebine in ciljev NPVCP na lokalno raven - 
program na lokalni ravni 
opredeljeni cilji in naloge na lokalni ravni 
način zagotavljanja ustrezne strokovne podpore za nadziranje 
opredeljenih programskih nalog in skrb za njihovo kakovostno 
izvajanje 

- elementi programov za varnost prometa na lokalni ravni 
- določitev vsebin in upoštevanje nekaterih skupnih načel na 

lokalni ravni (zbiranje podatkov o prometnih nesrečah, 
identifikacija nevarnih mest, odsekov ali območij, ogroženih 
skupin, analize stanja, načrtovanje ukrepov, vrednotenje 
ukrepov in izbor, izvajanje ukrepov, opazovanje učinkov in 
vrednotenje rezultatov...) 
predstavitev predvidenih sprememb ZVCP, ki bo razširil 
pristojnosti komunalnih redarjev in s tem povečal možnosti 
za represivne ukrepe na ravni lokalnih skupnosti 
primerljivost programov in njihovo povezovanje med občinami 
učinkovitost in vrednotenje predvidenih in izvedenih ukrepov 
izvedba in način primernih tehničnih ukrepov, preventivnih in 
propagandnih akcij opredeljenih v NPVCP ali pa tistih, ki v 
lokalnem okolju izstopajo (na primer varno delo in vožnja s 
traktorjem...) 

7.4 Ugotovljene pomanjkljivosti in omejitve 

Program je oblikovan tako, da ustvarja možnosti, ki celotni družbi 
in posameznikom omogočajo vključitev v prizadevanja za 
zmanjšanje števila in posledic prometnih nesreč. 
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Le skupna predanost načelom varnosti prometa bo spremenila 
oseben odnos in obnašanje ljudi v prometu, da bo cesta varna za 
vsakega. Bolj kot bo varna v naših okoljih kjer živimo, višja bo 
stopnja varnosti cestnega prometa v naši državi in hitreje se 
bomo uvrstili med evropske države s trdnim in vrednotno razvitim 
sistemom. 

Problema, ki smo ju odkrili v večini občin, se pri manjših občinah 
odražata na področju primerne kadrovske politike, pri vseh pa pri 
zagotovitvi potrebnih finančnih sredstev za izvedbo predvidenih 
nalog. Velika praznina je tudi na področju primerne ozaveščenosti 
oziroma izobraževanja tako ljudi, ki neposredno sodelujejo pri 
programih, kot tudi pri ljudeh, ki so le »ciljna publika« programa. 
Kljub roku zapisanem v NPVCP (julij 2004), še vedno veliko občin 
ni sprejelo programa kot sestavni, temeljni in sistemski del 
vzpostavljanja večje varnosti in ozaveščanja ljudi na področju 
prometne varnosti. Zavedati se je treba, da tovrstni sistemi nikjer 
ne pokažejo rezultatov na kratek rok, temveč so sestavni del 
procesa ali dela varnostne politike in kulture neke države, ki se 
odražajo v stabilnem sistemu skozi dolgoročna obdobja. Ravno 
zato je in bo treba tak način izvajati program na vseh ravneh 
družbe (lokalna, regionalna...), še zlasti na lokalni ravni ter skladno 
z akcijskim planom EU na področju varnosti cestnega prometa 
do leta 2010 izdelati programe do navedenega ciljnega leta. 

8 Zaključek 

Uresničevanje NPVCP je v letu 2003 potekalo v skladu s 
predvidenimi cilji in roki za izvedbo posameznih dejavnosti. Temeljni 
cilj, zmanjševanje števila mrtvih zaradi posledic prometnih nesreč, 
je bil v letu 2003 uresničen in omogoča, da bi do konca leta 2005 
dosegli zastavljeni cilj NPVCP. Uresničeni so bili cilji pri projektih 
Pešec, Kolesar, Hitrost in Alkohol. V skladu z NPVCP pa ni bil 
uresničen cilj zmanjševanja števila mrtvih med mladimi vozniki in 
potniki, zato je bil v predlog ZVCP vgrajen sistem dodatnih ukrepov 
za mlade voznike in voznike začetnike. Treba pa bo uveljaviti tudi 
druge ukrepe (predvsem izobraževalne, vzgojne in propagandne), 
da bi zagotovili večjo varnost tej starostni skupini. V skladu z 
NPVCP je bila pripravljena tudi predvidena reorganizacija SPV 
RS, vendar še ni bila izvedena, ker so potrebne spremembe 
ZVCP, ki daje temelje za organiziranost, naloge in financiranje 
SPV RS. Ustrezna rešitev je predvidena v predlogu ZVCP. 

Na ravni lokalnih skupnosti so v letu 2003 stekli pos jgot). 
pripravo in sprejem programov (rok za njihov sprejem je' orno 
V mestnih občinah in v večjih lokalnih skupnostih so se o 
in strokovno lotili priprav programov, vendar se srečujejo 
problemi pri financiranju ustreznih ukrepov (predvsem -eV) 
za umirjanje prometa in za večjo varnost pešcev in k° (reZna 
Večja osveščenost občanov o tem, kako pomembna je ^)0ve 
ureditev naselij in prometnic, pomeni tudi bistveno večje v 
za hitro ukrepanje. Ljudje upravičeno zahtevajo, da se ^ 
katerih je predvideno reševanje nevarnih mest za pešce, 
otroke, pa tudi druge udeležence v prometu, bistveno s ^ 
Nesprejemljivo je, da vemo za nevarno mesto (t.i. črno o 
lahko ustrezno rešitev napovemo šele čez nekaj let. NaJv j ^ 
imajo lokalne skupnosti, ki nimajo lastnih sredstev, s ka ^ je 
lahko sofinancirali ukrepe na državnih cestah v naselji ■ grna 
eden izmed pogojev, da se razreševanje določenega P 
uvrsti v program Direkcije RS za državne ceste. 

Podobne težave so pri zagotavljanju sredstev za velike Preve.ganje 
propagandne projekte, ki bi bili nujno potrebni za^ osv -nih 
udeležencev v prometu, za spreminjanje njihovih stališč do 
problemov (hitrost, alkohol), kar je pogoj za spremembe v dne 
SPV RS nima niti sredstev, da bi se vključil v velike propaa ^ ^ 
projekte, ki jih podpira (in sofinancira) EU. Sodelovanj j(1 
projektih zahteva uporabo in ustrezen °bse9 J sp0tj, 
komunikacijskih elementov (običajno so to TV in rad'js 
gigant plakati, internetne akcije), kar pomeni tudi re'at'vn

D0Zarja 
sredstva. Kot primer lahko navedemo akcijo BOB, ki ivnjh 
mlade na nezdružljivost uživanja alkohola, mamil in Psl1 ,°. pa 
substanc, ter sodelovanja v prometu, za katero bi mora1' ^ je 
voljo 90 milijonov tolarjev (45 milijonov bi dobili od E1

jn 
toliko, kot znaša celoletni proračun SPV RS za vse a 
materialne stroške. 

Izvajanje NPVCP bo v primerih, ko bi bila potrebna 'nlerv®af,|(0 
sredstva za izvedbo nujnih ukrepov ali v primerih, ko bi s ja 
vključili v velike mednarodne projekte, zaradi poma J ^ 
sredstev, omejeno. V Sloveniji bi morali (npr. iz sredstev kon

znega 
za vsebine s področja cestnega prometa, sredstev °bv® za 
zavarovanja v cestnem prometu) zagotoviti sreds 
uresničevanje NPVCP, saj so sredstva, ki jih lahko g^o 
ministrstva za izvajanje posameznih projektov NPVCP, 1 

majhna. 
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ločilo 

STANJU na področju 

ZAVAROVALNIŠTVA ZA LETO 2003 

'N POROČILO 0 DELU AGENCIJE ZA 

ZAVAROVALNI NADZOR ZA LETO 2003 

' EPA 1433 - III 

azn 
9®ncija za zavarovalni nadzor 

Datum; 
številka: 

30. junij 2004 
30274-1018/04 

Agem 
členo 
A9em 

fl0n °''a 2a zavarovalni nadzor pošilja v skladu z 249. in 250. 
• °m Zakona o zvarovalništvu v prilogi Letno poročilo 
Uvorj0''8 23 zavarovalni nadzor. Omenjeno poročilo vsebuje 
*a n° besedo in povzetek. Poročilo o stanju na področju 
zav rovalniš'va za leto 2003 in Poročilo o delu Agencije za var°valni nadzor za leto 2003. 

Priloženo Letno poročilo je od ustanovitve Agencije za 
zavarovalni nadzor (v letu 2000) že četrto takšno poročilo 
poslano Državnemu zboru Republike Slovenije. Ker do danes 
Državni zbor o teh poročilih še ni nikoli razpravljal prosi za 
kratko predstavitev bistvenih novosti in problemov bodočega 
razvoja tega za narodno gospodarstvo in socialni razvoj 
Slovenije zelo pomembnega finančnega sektorja na eni od 
prihodnjih sej (do 30 minut). 

Zaradi obsežnosti in zgoščenosti Letnega poročila so bistveni 
poudarki na kratko strnjeni v Uvodni besedi in povzetku. 

mag. Jurij Gorišek, l.r. 
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Uvodna beseda in povzetek 

Uvod 

Dve tretjini finančnega napajanja kapitalskih trgov v razvitem svetu izvira iz zavarovalniških 
in pokojninskih sredstev oziroma skladov. To so hkrati najdolgoročnejša sredstva v 

narodnem gospodarstvu, z običajno ročnostjo nad 10 let. 

Tudi v Sloveniji hitro raste pomen teh sredstev, čeprav je še daleč čas, ko bomo dosegi' 
njihovo evropsko udeležbo v BDP (nad 50%), saj je v EU samo sredstev pokojninskih 
skladov za okrog 30% BDP. V Sloveniji bodo letos ta sredstva dosegla cca 600 mrd SIT, to 
je dobrih 10% slovenskega BDP, letno pa naraščajo s približno 20% stopnjo rasti, oziroma 
približno 70 -100 mrd SIT. 

Na žalost se bodo ti letni prirasti dragocenih dolgoročnih sredstev morali zaradi nerazvitosti 
slovenskega trga dolgoročnih investicijsko-kreditnih instrumentov (različne vrste obveznic, tudi 
hipotekarnih in drugih jamstvenih instrumentov) v čedalje večjem obsegu nalagati v evropske 
vrednostne papirje. Tako bo domače, slovensko varčevanje v večji meri pospeševalo 
investicije in zaposlovanje izven Slovenije. 

Članstvo v Evropski uniji prinaša Sloveniji poleg pravic tudi precejšnje obveznosti na vseh 
finančnih področjih, tako tudi v zavarovalništvu. Prav za področje zavarovalništva (vključujoč 
prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja) je Evropska komisija s svojimi 
specializiranimi odbori in pododbori pripravila in sprejela že približno 40 direktiv. V zadnjih 
letih zakonodajni okvir EU hitro sledi čedalje bolj kompleksnim povezavam na evropskih 
finančnih trgih s sprejemanjem direktiv, katerih področje urejanja prehaja od t.i. solonadzora 
prek nadzora enosektorskih skupin na medsektorski nadzor finančnih konglomeratov. Kot 
edini nacionalni zavarovalni nadzorni organ je tudi Agencija za zavarovalni nadzor obvezana 
upoštevati vse te direktive v praksi in nadalje sodelovati pri njihovem dopolnjevanju in 
sprejemanju. S svojimi predstavniki se zato udeležuje srečanj delovnih teles Evropske 
komisije in na ta način sooblikuje nadaljnji EU zavarovalni zakonodajni okvir. 

Zavarovalništvo Slovenije se od tovrstnih finančnih sektorjev ostalih držav pristopnic loči 
predvsem po dveh značilnostih in sicer; osem od dvanajstih zavarovalnic je kompozitnih, to 
pomeni, da imajo dovoljenje za opravljanje poslov premoženjskih kot tudi življenjskih 
zavarovanj in kar 9 jih je še v večinski domači lasti (cca 90% trga). Prav t' dve značilnosti 
narekujeta Agenciji za zavarovalni nadzor ustrezno strokovno usposobljenost pri izvajanju 
nadzora, ki je potrebna tako za nadzor nad poslovanjem zavarovalnic kot posamičnih pravnih 
oseb kot tudi upoštevajoč njihove udeležbe v zavarovalnicah držav članic EU in tujih držav. 
Poleg tega je Agencija po EU zakonodajnem načelu »home country control« odgovorna tudi 
za nadzor nad podružnicami slovenskih zavarovalnic in njihovim neposrednim opravljanjem 
zavarovalnih poslov v državah članicah EU in v tujih državah. 

Razvoj zavarovalnega trga in obvladovanje tveganj 

Zavarovalnice so se, po uvedbi tržnega sistema v začetku devetdesetih let, v nasprotju z 
bančnim sektorjem sanirale same, kar je ohranilo visoko koncentracijo na zavarovalniškem 
trgu. Tako je bil tržni delež največje zavarovalnice (glede na obračunano bruto zavarovalno 
premijo) ob koncu leta 2003 še vedno nad 42% (brez upoštevanja zdravstvenih zavarovanj pa nad 
50%), največjih treh pa nad 75%, vendar pa je bilo leta 2003 zaznati porast tržnega deleža 
pri šestih zavarovalnicah na račun zmanjšanja le-tega pri največji zavarovalnici. 

V Sloveniji se je delež zbrane zavarovalne premije v BDP od leta 1992 do konca leta 2003 
povečal za polovico in v letu 2003 dosegel 5% BDP. Tovrstni delež znaša v državah 
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Evropske unije cca 9,5%. Odstotek zbrane zavarovalne premije v Sloveniji zaostaja za 
Primerljivimi odstotki držav članic EU predvsem na račun zbrane premije življenjskih 
zavarovanj. Ta je v Sloveniji leta 2003 znašala 1% BDP, medtem ko je delež življenjskih 
zavarovanj v BDP v Evropskih državah v letu 2001 znašal 5,4%. Zbrana premija življenjskih 
zavarovanj se je v Sloveniji v zadnjih štirih letih v povprečju povečevala za 18% letno in leta 

003 presegla 20% celotne zbrane premije (v Evropski uniji okoli 60% celotne premije). 

Poleg »potenciala« zavarovalniškega sektorja pri življenjskih zavarovanjih, se je s 
Pokojninsko reformo iz leta 2000 začelo tudi prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje; 
ob koncu leta 2003 so ga izvajale 4 pokojninske družbe s skupno zbrano premijo 13,5 mrd 
SIT letno ter 5 vzajemnih pokojninskih skladov s 17,1 mrd SIT zbrane premije. 

Stabilnost zavarovalniškega sektorja kot tudi posamezne zavarovalnice je pogojena z 
obvladovanjem tveganj, t.j. z upravljanjem dveh portfeljev in njunih usklajevanj. Tveganja 
Pasive so povezana z določanjem premijskih stopenj, ocenjevanjem bodočih obveznosti (t.i. 
»underwriting risks«) in izravnavanjem teh rizikov s sozavarovanjem in pozavarovanjem. Delež 
ciste zadržane premije v celotni premiji je za zavarovalnice v letu 2003 ostal enak (t.j. 87%), 
Pri pozavarovalnicah pa se je povečal iz 52% v letu 2002 na 64% v letu 2003. Upravljanje 
aktive, t.j. nalaganje sredstev iz sklenjenih zavarovalnih polic, je podvrženo tveganjem, ki so 
predvsem posledica nevarnosti razvrednotenja naložb zaradi sprememb na kapitalskih trgih, 
nižanja obrestnih mer, tečajnih sprememb in plačilne nesposobnosti pogodbenih partnerjev. 

Slovenske zavarovalnice in pokojninske družbe (brez pozavarovalnic) so imele konec leta 
2003 za 499,3 mrd SIT naložb celotnega premoženja. Delež naložb zavarovalnic (brez naložb 
Pozavarovalnic) v BDP se je od leta 2000 do leta 2003 povečal s 4,9 % na 8,3 % BDP, kar 
dodatno k že povedanemu nakazuje na bodočo rast slovenskega zavarovalnega sektorja in s 
tem na njegovo vlogo pri delovanju kapitalskih trgov. 

Zavarovalnice so do leta 2001 izkazovale primanjkljaj naložb kritnega premoženja kot celote 
ln v letu 2001 prvič dosegle zadovoljivo pokritost matematičnih rezervacij z naložbami 
kritnega sklada (naložbe življenjskih zavarovanj), v letu 2002 pa so tudi naložbe kritnega 
Premoženja (brez kritnih skladov) prvič dosegle pokritost drugih zavarovalno tehničnih 
rezervacij. Navedena pokritost seje v letu 2003 še izboljšala. 

Struktura naložb kritnih premoženj in kritnih skladov zavarovalnic na dan 31.12.2003 

Naložbe kritnih premoženj Naložbe kritnih skladov 

Državni papirji 
Bančni depdziti 
Dolžniški in lastniški vrednostni papirji 
Ostalo (posojila, nepremičnine...) 
Skupaj 

26.9% 54,3% 
21,4% 13,4% 
29,1% 30,0% 
20.6% 2,3% 

100,0% 100,0% 

Ker domači kapitalski trg ni v stanju absorbirati celotnega obsega naložb zavarovalnic je 
nujna usmeritev njihovih naložb na tuje kapitalske trge. Konec leta 2003 so znašale naložbe 
v tuje delnice in obveznice že 27 mrd SIT, portfelj evroobveznic RS pa je v njihovih naložbah 
znašal 15,3 mrd SIT. 

Poleg navedenih načinov obvladovanja tveganj morajo zavarovalnice obvladovati tveganja 
tudi z zadostno višino kapitala oz. minimalno predpisano kapitalsko ustreznostjo. Konec leta 
2003 so zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe skupaj izkazale za skoraj 29 
mrd SIT presežka razpoložljivega kapitala. Po stanju na dan 31.12.2002 so primanjkljaj 
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razpoložljivega kapitala izkazovale tri zavarovalnice in ena pokojninska družba. Leto kasneje, 
to je na dan 31.12.2003 je primanjkljaj izkazovala le ena zavarovalnica. 

Delo Agencije za zavarovalni nadzor 

Agencija za zavarovalni nadzor je pristojna tudi za pripravo in sprejem podzakonskih 
predpisov s področja zavarovalništva ter za dopolnjevanje in spreminjanje le-teh. Tudi v letu 
2003 je zaradi potrebe po dopolnitvah pripravila in sprejela spremembe k nekaterim 
podzakonskim predpisom. Agencija je sodelovala z Ministrstvom za finance tudi pri pripravi 
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu (ZZavar-B), ki je začel veljati 
v začetku maja 2004. 

Področje dela oziroma pristojnosti Agencije je tudi izdaja dovoljenj in soglasij ter odredb o 
odpravi kršitev predpisov, ki urejajo poslovanje zavarovalnic. 

Pregled pomembnejših Izdanih, zavrnjenih/zavrženih dovoljenj, soglasij In odredb o odpravi 
kršitev v letu 2003 

Vrsta dovoljenja Število Izdanih dovoljenj zavrnjenih 
 /zavrženih 

Dovoljenje za prenos zavarovalnih pogodb 3 

Dovoljenje za opravljanje zavarovalnih/pozavarovalnih poslov 1 

[Dovoljenje na podlagi uskladitve zavarovalnic z določbami ZZavar 5 

Dovoljenje za prenos izločenih poslov 6 

Dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža v zavarovalnici 3 

Dovoljenje v zvezi z naložbami kritnih skladov in kritnih premoženj 8 1 

Dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja z odprtimi in zaprtimi pokojninskimi skladi 4 

Predhodno mnenje banki za opravljanje storitev zavarovalnega posredovanja 4 

Dovoljenje za opravljanje funkcije čiana uprave v zavarovalnici 8 4 

Dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega aktuaija 8 

Dovoljenje za opravljanje poslov in dejavnosti zav. zastopanja/posredovanja 898 58 
* 

Odredba o odpravi kršitev 21 > 

Skupaj 969 63 

Na Agenciji poteka tudi projekt razvoja informacijskega sistema (»Slovene Insurance 
Supervisory Agency - Systems Development«), ki ga pretežno financira Evropska banka za 
obnovo in razvoj (EBRD) in katerega namen je vzpostavitev ustrezne baze podatkov, 
postopkov obdelave podatkov ter elektronskega poročanja nadzorovanih subjektov Agenciji. 
Projekt je v zaključni fazi. 

Z dnem polnopravnega članstva Slovenije v Evropski uniji je tudi na področju zavarovalništva 
stopilo v veljavo EU zakonodajno načelo enotnega dovoljena t.i. »enotnega potnega lista«- 
Agencija za zavarovalni nadzor je tako v dobrem mesecu in pol po vstopu v EU že prejela 35 
obvestil nadzornih organov držav članic o zavarovalnicah, ki imajo v Sloveniji namen 
opravljati zavarovalne posle neposredno oziroma preko podružnice. Največ tovrstnih 
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obvestil, od katerih se skoraj vsa nanašajo na neposredno opravljanje zavarovalnih poslov v 
zavarovalnih vrstah skupine premoženjskih zavarovanj je Agencija prejela od nadzornih 
organov Velike Britanije, Nemčije in Avstrije. 

Agencija za zavarovalni nadzor je kot slovenska zavarovalna nadzorna ustanova članica 
Odbora Evropskih zavarovalnih in pokojninskih nadzornikov (Committee of European Insurance 
ar>d Occupational Pensions Supervisors - CEIOPS). CEIOPS je glavno posvetovalno telo 
(»Primary Adviser«) Evropski komisiji pri pripravi in izdaji zavarovalnih in pokojninskih 
direktiv. Člani CEIOPS-a se vsako leto srečajo na treh plenarnih zasedanjih, od katerih sta 
dve na sedežu odbora v Frankfurtu, medtem ko je tretje t.i.«gostujoče plenarno zasedanje« v 
eni izmed držav članic. Letošnje bo gostila Agencija za zavarovalni nadzor v Ljubljani 20. in 
21- oktobra 2004. 

Zaradi vsega navedenega, predvsem pa zaradi hitro rastočega socialnega in ekonomskega 
Pomena dolgoročnih zavarovanj (življenjskih, pokojninskih in zdravstvenih), bo vloga Agencije za 
zavarovalni nadzor v smislu izvajanja strogega nadzora nad zavarovalniškim sektorjem 
čedalje večja. Zato, da bo Agencija lahko sledila svojemu glavnemu poslanstvu, to je varstvu 
zavarovancev, bo potreben strog in stalen nadzor na vseh področjih t.i. preudarnega 
Poslovanja zavarovalnic, predvsem pa na področju nadzora naložb kritnih premoženj, saj so 
zaradi sprostitve omejitev glede nalaganja le-teh v tujino in vse hitrejšega pojavljanja vedno 
novih in novih naložbenih oblik tveganja tu zelo velika. Agencija bo v bodoče razvijala analize 
kot so ti. »stress testi« z namenom ocene posledic pri razvrednotenju premoženja 
zavarovalnic ob nenadnih, bistvenih spremembah na kapitalskih trgih. V luči vzpostavitve 
Pravilne ocene tveganj in nato na podlagi teh tveganj oblikovanega primernega - zadostnega 
kapitala zavarovalnice, bo Agencija v bodoče skušala »individualizirati« tveganja na raven 
Posameznih zavarovalnic in zanje določiti ciljni oz. t.i. »target« kapital, h kateremu naj bi le-te 
težile ter tako ustrezno jamčile varnost svojim zavarovancem. 

Ljubljana, 30. junij 2004 

mag. Jurij Gorišek, l.r. 
direktor 
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I. POROČILO O STANJU NA PODROČJU 

ZAVAROVALNIŠTVA ZA LETO 2003 

1. UVOD 
• 

V letu 2003 je na slovenskem zavarovalnem trgu delovalo štirinajst zavarovalnic 
(dvanajst zavarovalnic in dve pozavarovalnici), štiri pokojninske družbe, Jedrski pool, 
Slovenska izvozna družba (SID), Slovensko zavarovalno združenje - Škodni sklad 
(SZZ) ter Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja - del, ki se 
nanaša na upravljanje Prvega pokojninskega sklada Republike Slovenije. 

Od dvanajstih zavarovalnic jih osem opravlja zavarovalne posle premoženjskih in 
življenjskih zavarovanj, tri samo zavarovalne posle premoženjskih zavarovanj in ena, 
ustanovljena v letu 2003, samo zavarovalne posle življenjskih zavarovanj. 

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

V letu 2003 je prišlo do pomembnih sprememb na področju lastninskega 
preoblikovanja zavarovalnic na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju 
zavarovalnic (v nadaljevanju: ZLPZ-1), ki je začel veljati 29.05. 2002, vendar so bile 
njegove določbe predmet ocene ustavnosti. Po izdaji odločbe Ustavnega sodišča 
(US) v februarju 2003, v kateri je le-to ugotovilo, da ŽLPZ-1 ni v neskladju z Ustavo 
Republike Slovenije, razen v 4. odstavku 11. člena, ki ni zagotavljal vsakemu od 
znanih delničarjev pravico vložiti tožbo zoper odločbo vlade o uskladitvi kapitalskih 
razmerij, so se lahko nadaljevali postopki lastninjenja v zavarovalnicah. To velja tako 
za Zavarovalnico Triglav kot tudi za Pozavarovalnico Sava, ki s podrejenimi 
zavarovalnicami predstavljata več kot tri četrtine zavarovalnega trga Slovenije. 

2. ZAKONODAJNI OKVIR 

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

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

2.1. Zakon o zavarovalništvu (ZZavar) 

Zakon o zavarovalništvu je bil sprejet 27. januarja 2000 ter spremenjen oziroma 
dopolnjen v letu 2002 in 2004 (Ur.l. RS, št. 13/2000, 91/2000-popr., 21/02, 29/03- 
odločba US in 50/04). 
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2.2. Podzakonski predpisi, ki izhajajo iz Zakona o zavarovalništvu 

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

Prvo podskupino sestavljajo podzakonski predpisi, ki določajo podrobna pravila za 
izpolnjevanje standardov glede previdnostnega poslovanja. Opredeljujejo: 

podrobnejša pravila za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic; 
vrste in lastnosti kritnega premoženja: 
podrobnejša pravila in minimalne standarde za izračun zavarovalno-tehničnih 
rezervacij; 
vrednotenje postavk sredstev in obveznosti zavarovalnice; 
način izračuna likvidnostnih količnikov; 
zahteve glede izračuna prilagojenih kapitalskih zahtev za nadrejene 
zavarovalnice; 
metodologijo za izračun lastnih deležev zavarovalnice v tabelah 
maksimalnega kritja. 

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

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

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

2-3. Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP) 

Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Ur. I. RS, št. 70/94 in 67/02) ureja 
naslednja obvezna zavarovanja v prometu: zavarovanje potnikov v javnem prometu 
proti posledicam nesreče ter zavarovanje avtomobilske odgovornosti oz. zavarovanje 
lastnika vozila, zavarovanje lastnika zrakoplova ali druge letalne naprave in 
zavarovanje lastnika čolna proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam. 
Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti je v EU urejeno s posebnim 
sklopom direktiv, ki jim sledi tudi slovenski ZOZP. Z zadnjimi spremembami so se 
uskladile tudi višine minimalnih zavarovalnih vsot za primer škode zaradi smrti, 
telesnih poškodb in prizadetega zdravja. Z dnem članstva Slovenije v EU pa so 
začele veljati še nekatere pravice do neposrednega uveljavljanja zahtevkov za 
izplačilo škod in imenovanje pooblaščencev za likvidacijo škodnih primerov. 

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

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. I. RS, 9/92, 13/93, 
9/96, 29/96, 6/99, 99/01, 60/02 in 126/03) ureja sistem zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega zavarovanja. Zdravstveno zavarovanje je obvezno in prostovoljno. 
Nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja je Zavod za zdravstveno zavarovanje 

H 2004 63 poročevalec, št. 92 



Republike Slovenije; prostovoljno zdravstveno zavarovanje pa izvajajo zavarovalnice, 
ki imajo za to ustrezno dovoljenje. ZZVZZ v povezavi z določili 14. in 70. člena 
ZZavar zavarovalnicam omogoča izvajanje dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj. 

2.5. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. I. RS, št. 106/99, 72/00, 
124/00, 109/01, 108/02 in 135/03) je uredil dodatno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje oseb. ki so vključene v obvezno zavarovanje. Prinesel je zaostrene 
pogoje obveznega pokojninskega zavarovanja in uvedel prostovoljno pokojninsko 
zavarovanje z davčnimi spodbudami. Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 
predstavlja zbiranje denarnih sredstev na osebnih računih zavarovancev z 
namenom, da se jim ob dopolnitvi določene starosti ali v drugih primerih, določenih v 
pokojninskem načrtu (pravica do dodatne invalidske pokojnine, pravica do dodatne 
družinske pokojnine), zagotovijo dodatne pokojnine ali druge pravice. Izvajalci 
pokojninskih načrtov so lahko pokojninski skladi ali zavarovalnice, ki imajo dovoljenje 
za opravljanje poslov življenjskega zavarovanja po zakonu, ki ureja zavarovanje. 
Pokojninski sklad se lahko ustanovi kot vzajemni pokojninski sklad ali kot 
pokojninska družba. Velik pomen ima ta zakon tudi za zavarovalnice, saj se na 
njegovi podlagi lahko zavarovalnice pojavljajo v vlogi izvajalk pokojninskih načrtov, v 
vlogi ustanoviteljic odprtih in zaprtih vzajemnih pokojninskih skladov in v vlogi možnih 
upravljavk premoženja vzajemnih pokojninskih skladov in pokojninskih družb. 

3. ZAVAROVALNICE 

3.1. Struktura zavarovalnega trga glede na vrste in osnovne oblike 
zavarovanj 

Obračunana kosmata premija je v letu 2003 znašala 285 mrd SIT, od tega 156 mrd 
SIT oz. 54,7 % iz premoženjskih, 69 mrd SIT oz. 24,3 % iz prostovoljnih zdravstvenih 
in 60 mrd SIT oz. 21 % iz življenjskih zavarovanj. 

V primerjavi z letom 2002 se je v letu 2003 obseg poslovanja zavarovalnic, izražen z 
obračunano zavarovalno premijo, realno povečal za 5,4 % (povprečna stopnja 
inflacije v letu 2003, izražena s povprečnim porastom življenjskih stroškov je bila 5,6 
%) in je za 1,4 odstotne točke manjši kot v predhodnem letu. Največji porast v 
primerjavi s predhodnim letom so ponovno dosegla življenjska zavarovanja (realni 
porast obračunane premije za 13,2 %). Povečala se je tudi obračunana zavarovalna 
premija premoženjskih zavarovanj in sicer realno za 5,0 % in prostovoljnih 
zdravstvenih zavarovanj realno za 0,2%. 

Sestava zavarovalne premije po osnovnih oblikah zavarovanj je bila v letu 2003 
naslednja: porast deleža je beležilo življenjsko zavarovanje, katerega odstotek 
premije v skupni premiji se je povečal za eno in pol odstotne točke, medtem, ko sta 
deleža premij premoženjskega zavarovanja in prostovoljnega zdravstvenega 
zavarovanja beležila padec za približno 0,2 oziroma 1,3 odstotne točke. 
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Slika 1: Gibanje obračunane kosmate zavarovalne premije zavarovalnic v 
obdobju 2001-2003 po osnovnih obiikah zavarovanj (vsi zneski so v mra SIT) 

Premoženjska 
zavarovanja 

Prostovoljna 
zdravstvena 
zavarovanja 

Življenjska 
zavarovanja 

J 141 

B Leto 2003 
D Leto 2002 
□ Leto 2001 

156 

Primerjava obračunane kosmate zavarovalne premije po posameznih vrstah 
premoženjskih zavarovanj kaže, da so zavarovalnice skoraj 90 % premije 
premoženjskih zavarovanj dosegle v petih zavarovalnih vrstah. To so: zavarovanje 
odgovornosti lastnikov cestnih vozil, kasko zavarovanje cestnih vozil, nezgodna 
zavarovanja, druga premoženjska zavarovanja in požarno zavarovanje. Od teh so v 
obravnavanem obdobju porasli delež zavarovanja odgovornosti lastnikov cestnih 
vozil (za 1,6 odstotne točke), delež nezgodnega zavarovanja (za 0,3 odstotne točke) 
in delež kaska zavarovanja cestnih vozil (za 0,2 odstotne točke), medtem ko sta se 
znižala delež drugih premoženjskih zavarovanj (za 0,6 odstotne točke) in delež 
požarnega zavarovanja (za 0,3 odstotne točke). Z avtomobilskimi zavarovanji 
zavarovalnice dosegajo približno 56 % celotne zavarovalne premije premoženjskih 
zavarovanj. Glede na obračunano zavarovalno premijo sta pomembni še zavarovalni 
vrsti druga zavarovanja odgovornosti in kreditna zavarovanja, ki skupaj predstavljata 
7,3 % premije premoženjskih zavarovanj brez zdravstvenih zavarovanj. Najbolj izrazit 
porast od omenjenih torej beleži zavarovalna vrsta zavarovanje odgovornosti 
lastnikov cestnih vozil, katere delež leta 2003 v celotni obračunani zavarovalni premiji 
znaša 38,5 % in se je glede na delež 35,4 % v letu 2001 povečal za skoraj 9 
odstotkov. 
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Slika 2: Obračunana kosmata zavarovalna premija po zavarovalnih vrstah 
premoženjskih zavarovanj v obdobju 2001-2003, razen zdravstvenih 
zavarovanj (vsi zneski so v mrd SIT) 

Nezgodna zavarovanja 

Kasko zav. Čast. vozil 

Transportna kargo zav. 

Požarno zavarovan)« 

Druga premoženjska zavarovanja 

Zav. odg. lastnikov častnih vozil 

Druga zav. odg. 

Kreditna zavarovanja 

Ostala zavarovanja 

j O Leto 2001 
! D Leto 2002 
I »Leto 2003 

Tabela 1: Primerjava kosmatih zavarovalnih premij in odškodnin v letih 2002 in 
2003 po pomembnejših zavarovalnih vrstah (vsi zneski so v mrd SIT) 

Zavarovalna vrsta 

Leto 2002 Lato 2003 

Obračunane 
kosmate zav. 

premije 
(1) 

Obračunane 
kosmate 

odškodnine' 
(2) 

Delež** 
(2/1) 

Obračunane 
kosmate zav. 

premije 
(1) 

Obračunane 
kosmate 

odškodnine* 
(2) 

Delež** 
(2/1) 

Nezgodna zav. 18.5 11.4 0,62 20,9 12.8 0.61 

Kasko zavarovanje 
cestnih vozil 24.3 19.6 0.80 27.3 21.9 0,80 
Transportna kargo 
zavarovanja 1.7 0,5 0.28 1.5 0,7 0.55 

Požarno zavarovanje 13,8 4.3 0.31 14,9 8,1 0.55 

Druga premoženjska 
zavarovanja 15,6 10.1 0.65 16.3 10,4 0.63 

Zav. odgovornosti 
lastnikov cestnih vozil 51,9 29.8 0.57 60.1 34,1 0.57 

Druga zavarovanja 
odgovornosti 5.7 4.8 0.84 6.5 5,5 0.84 

Kreditna zavarovanja 6,0 6.0 1,00 4.8 4,1 0.85 

Ostala premoženjska 
zavarovanja 3,2 1.8 0,56 3.9 2.2 0.56 

SKUPAJ 140.8 88.2 0,83 156.1 99,7 O.M 

Prostovoljna zdravstvena 
zavarovanja 65,6 53.3 0,81 69.4 57,7 0,83 

Življenjska zavarovanja 50,1 19.0 0,38 59,9 25,0 0,42 

VSE SKUPAJ 256,5 160,6 0,63 285,4 182,4 0,M 
•na vsabufe canrfmn »troinov 
- daiaii to računam s podatlu v m»o SIT 
Vir. Oor&zcc St • 50 
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Tabela 1 prikazuje delež kosmatih obračunanih odškodnin v kosmatih obračunanih 
Premijah življenjskih zavarovanj, zdravstvenih zavarovanj ter tistih premoženjskih 
zavarovanj, ki so po obračunani zavarovalni premiji najpomembnejše zavarovalne 
vrste v tej skupini. Primerjava kosmatih zavarovalnih premij in odškodnin nam kaže, 
da se je skupni škodni rezultat v letu 2003 poslabšal za 1 odstotno točko. 
Poslabšanje škodnega rezultata izkazujejo vse tri skupine zavarovanj. Škodni 
rezultat v premoženjskih zavarovanjih se je v primerjavi s predhodnim letom 
poslabšal za 1 odstotno točko, škodni rezultat pri prostovoljnih zdravstvenih 
zavarovanjih pa se je poslabšal za 2 odstotni točki. Za 4 odstotne točke se je 
poslabšal škodni rezultat življenjskih zavarovanj, kar kaže na staranje portfelja 
oziroma na povečanje števila dospelosti pogodb iz naslova teh zavarovanj glede na 
preteklo leto. 

Obračunane kosmate zavarovalne premije in obračunane kosmate odškodnine po 
posameznih zavarovalnih vrstah kažejo, da se je škodni rezultat izboljšal le v dveh 
pomembnejših zavarovalnih vrstah premoženjskih zavarovanj (nezgodna 
zavarovanja in druga premoženjska zavarovanja). Škodni rezultat kasko zavarovanja 
cestnih vozil in lastnikov cestnih vozil ter drugih zavarovanj odgovornosti se v 
primeijavi s preteklim letom ni spremenil. Bistveno pa se je poslabšal škodni rezultat 
požarnega zavarovanja (za 24 odstotnih točk) in transportnih kargo zavarovanj (za 
22 odstotnih točk). Do izboljšanja škodnega rezultata je prišlo še v nekaterih drugih, 
po deležih v zavarovalni premiji, manj pomembnih zavarovalnih vrstah (kreditna 
zavarovanja, kasko zavarovanja tirnih vozil itd.). 

Slika 3: Primerjava kosmatih zavarovalnih premij in odškodnin v letu 2003 po 
zavarovalnih vrstah (vsi zneski so v mrd SIT) 

Iz zgornjih prikazov lahko ugotovimo, da so po obračunani zavarovalni premiji 
prostovoljna zdravstvena zavarovanja najpomembnejša zavarovalna vrsta. Tretja po 
velikosti so življenjska zavarovanja, pomemben delež pa predstavljajo tudi nezgodna 
zavarovanja. Za navedene zavarovalne vrste mnogokrat uporabljamo tudi izraz 
osebna zavarovanja. Zaradi njihove pomembnosti so v tabelah, ki sledijo, prikazani 
še podatki o številu polic in številu zavarovancev v teh zavarovalnih vrstah. 
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Tabela 2: Število polic in število zavarovancev za leto 2002 in 2003 za zavarovalno 
vrsto »Nezgodno zavarovanje« 

Vrsta zavarovalne pogodbe 
2002 2003 indeks 200312002 

police zavarovanci police zavarovanci police Tflvarovanct 
SKUPAJ (2 do 10) 1.484.338 6.834.331 1.745.848 8.973.45S 118 131 
Nezgodno zav. oseb pri 
opravljanju rednega poklica 
in Izven njega 94.630 893.094 146.226 1.004.335 155 112 
Nezgodno zav. oseb v 
motornih vozilih in pri 
opravljanju posebnih dejavnosti 649.274 1.763.987 701.997 1.914.211 108 109 
Nezgodno zav. otrok in 
šolske mladine in posebna 
nezgodna zav. mladine 77.528 251.747 154.579 327.584 199 130_ 
Skupinsko nezgodno zav. 
qostov, obiskovalcev in turistov 1.019 2.922.331 2.036 4.005.540 200 __137_ 
Skupinsko nezgodno zav. 
potrošnikov, naročnikov ipd. 26 146.991 1.959 737.343 7.535 ___502_ 
Druga posebna 
nezgodna zavarovanja 532 122.517 564 170.081 106 139. 
Obvezno zavarovanje 
potnikov v javnem prometu 
proti posledicam nesreče 342 30.286 439 41.405 128 __137_ 

Zavarovanje lastnika vozila in 
voznika za telesne poškodbe 
(AO plus) 656.498 667.119 732.659 585.855 112 88 
Vsa druga nezgodna 

4.490 36.259 5.189 187.014 116 516_ 

* n« VMbuj« canilnih stroikov 
Vir Obraztc St-1 

Zavarovalnice so v letu 2003 sklenile 1.745.648 polic s katerimi so zavarovale 
8.973.459 »zavarovancev« za nevarnosti iz zavarovalne vrste nezgodnih zavarovanj. 
Število polic se je glede na leto 2002 povečalo za 18%, število zavarovancev pa za 
31%. K celotnemu številu zavarovancev sta največ prispevali skupinsko nezgodno 
zavarovanje gostov, obiskovalcev in turistov s 4.005.540 zavarovanci in nezgodno 
zavarovanje oseb v motornih vozilih in pri opravljanju posebnih dejavnosti z 
1.914.211 zavarovanci. Zavarovalnice so s tema dvema oblikama zavarovanja 
zavarovale 66% vseh zavarovancev iz zavarovalne vrste nezgodnih zavarovanj. 
Največji porast števila zavarovancev glede na preteklo leto beležijo vsa druga 
nezgodna zavarovanja (povečanje za 416 %) in skupinsko nezgodno zavarovanje 
potrošnikov, naročnikov ipd, kjer se je število zavarovancev glede na preteklo leto 
povečalo za 402%. V primerjavi s preteklim letom se je število zavarovancev 
zmanjšalo v skupini zavarovanje lastnika vozila in voznika za telesne poškodbe (AO 
plus) in sicer za 12 odstotnih točk. 

Zavarovalnice so v letu 2003 v zavarovalni vrsti zdravstvenih zavarovanj sklenile 
1.404.040 polic in z njimi zavarovale 1.666.381 zavarovancev. To je za 3 % več polic 
in za 5 % več zavarovanih oseb glede na preteklo leto. Dopolnilno zdravstveno 
zavarovanje v letu 2003 predstavlja kar 90% polic oziroma 84% zavarovanih oseb v 
zavarovalni vrsti zdravstvenih zavarovanj. Število polic in število zavarovancev 
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se je v letu 2003 povečalo glede na 
preteklo leto za 2%. V letu 2003 se je število polic in število zavarovancev povečalo 
tudi za druga zdravstvena zavarovanja, in sicer število polic za 24% in število 
zavarovancev za 32%, pri obveznem zdravstvenem zavarovanju oseb, ki so po 
zakonu iz OZZ izključene, pa se je število zavarovancev povečalo za 98%. Pri vseh 
ostalih zavarovalnih vrstah zdravstvenega zavarovanja se je število polic in 
zavarovancev zmanjšalo. 
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Tabela 3: Število polic in število zavarovancev za leto 2002 in 2003 za zavarovalno 
vrsto »Zdravstveno zavarovanje« 

Vrsta zavarovalne pogodbe 
2002 2003 indeks 2003/2002 

police zavarovanci police zavarovanci police zavarovanci 

SKUPAJ (2 do 8) 1.368.495 1.592.277 1.404.040 1.666.381 103 105 

OZZ** oseb, ki so po zakonu iz 
022 izključene 689 741 526 1.465 76 198 
OZZ*** oseb. ki so po zakonu Iz 
OZZ lzkliučene 23 900 18 19 78 2 
Dopolnilno zdravstveno 
zavarovanje 1.247.332 1.371.278 1.267.350 1.392.917 102 102 
ZZ za tveganja, ki jih ob 
uveljavljanju po drugačnih 
postopkih krije OZZ 

0 0 0 0 0 0 

Večji obseg pravic in višji 
standard storitev kot v OZZ**** 43.295 44.126 40.737 41.468 94 94 

Drugo 77.156 175.232 95.409 230.512 124 132 
* i* vsatouja canlrth 
•troikov 
~ tveganja, ki aodijo v obaag nevamoak. b^iia uuto prafrvalatvo pokiiva OZZ. 
***tveganj ki Jih za druga oaaba lahko krije dopolnilno zdravstveno zav. Iz 7. odstavka 2. dana ZZavar. 

Podatki za tato 2002 aa na ujemajo i podatki v Porofltu o stanju na področju zavarovalništva za tato 2002, karje zavarovalnica iaia po Izdaji le- 
tela posredovala spremenjene podatke. 
Vtr Obrazac St - 2 

Tabela 4: Število polic in število zavarovancev za leto 2002 in 2003 za zavarovalno 
skupino »Življenjska zavarovanja«1 

Vrsta zavarovalne pogodbe 
2002 2003 indeks 2003/2002 

police zavarovanci police zavarovanci police zavarovanci 
SKUPAJ 561.033 690.954 665.792 739.003 119 114 
Skupaj življenjsko 
zavarovanje (točka 19*) 515.348 604.640 584.589 655.524 113 108 
Zavarovale za primer 
poroke oz. rojstva (točka 20*) 2.176 2.176 2.263 2.265 104 104 
Življenjsko zavarovanje 
vezano 
na enote Investicijskih 
skladov (točka 21*) 5.764 6.393 37.990 40.264 659 630 
Tontine (točka 22") 0 0 0 0 
Zavarovanje s 
kapitalizacijo Izplafil (točka 
23*) 37.745 37.745 40.950 40.950 108 108 

'2.{Maz2avar Vir Obrazac St -18 

Zavarovalnice so imele v letu 2003 v zavarovalni vrsti življenjskih zavarovanj 
sklenjenih 665.792 polic, s katerimi so zavarovale 739.003 zavarovancev. Število 
polic za to zavarovanje se je v letu 2003 povečalo glede na preteklo leto za 19 %, 
število zavarovanih oseb pa za 14%. Najobsežnejši del te zavarovalne vrste 
predstavljajo zavarovanja za smrt in doživetje oziroma mešana življenjska 
zavarovanja. 

Zavarovalnice, ki opravljajo posle v skupini življenjskih zavarovanj, lahko k 
življenjskim zavarovanjem sklepajo tudi dodatna zavarovanja kot so zavarovanje 
invalidnosti zaradi nezgode ali bolezni, zavarovanje smrti zaradi nezgode ter 
zavarovanje za primer poškodbe vključno z zavarovanjem nesposobnosti opravljanja 
poklica zaradi poškodbe. 

' Opomba: Agencija j« s Sklepom o spremembah in dopolnitvah sklepa o pošiljanju zavarovalno-statfstičnih podatkov 
- SKL 2002 (Uradni list RS, it 129/03), ki je začel veljati 23.12. 2003, spremenila obrazec St - 16. V Tabeli 4 so 
zaradi primerljivosti podatki za leto 2002 pripravljeni v skladu s prej omenjenimi spremembami in se zato ne ujemajo 
s podatki objavljenimi v Poročilu s stanju na področju zavarovalništva za teto 2002. 
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Zavarovalnice štejejo prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje kot zavarovanje 
s kapitalizacijo izplačil. V okviru teh zavarovanj je v letu 2003 glede na preteklo leto 
število polic in število zavarovancev poraslo za 8 %. 

3.2. Struktura zavarovalnega trga glede na deleže zavarovalnic 

V letu 2003 se tržni deleži zavarovalnic glede na leto 2002 niso bistveno spremenili- 
Najbolj je povečala tržni delež Zavarovalnica Slovenica (za 0,3 odstotne točke), 
novoustanovljena Zavarovalnica NLB Vita pa dosega deseto mesto. Največji tržni 
delež (42,6 %) ima Zavarovalnica Triglav, ki pa je v letu 2003 svoj delež znižala za 
0,2 odstotne točke. Sledi ji Vzajemna zdravstvena zavarovalnica z 19,9 odstotnim 
tržnim deležem (znižanje tržnega deleža za 1,2 odstotne točke). Tretja po obračunani 
kosmati premiji je Zavarovalnica Maribor s 13,3 % deležem, ki se je v primerjavi s 
preteklim letom povečal za 0,1 odstotne točke. Omenjene tri največje zavarovalnice 
so v letu 2003 skupaj dosegle 75,4 % delež zavarovalnega trga, kar je za 1,4 
odstotne točke manj kot v preteklem letu. Razvrstitev zavarovalnic po velikosti tržnih 
deležev se v primerjavi s preteklim letom ni spremenila. 

Tabela 5: Obračunane kosmate premije in tržni deleži zavarovalnic v letu 2003 
(vsi zneski so v mrd SIT) 

Naziv 

Leto 2003 

Premož. 
zav. %* 

Zdrav, 
zav. %* Živ. zav. %* Skupaj %* 

Adriatic, zavarovalna 
družba, d.d. 14.1 9,0 12,3 17,8 1,9 3.2 28.3 9.9 
Triglav, zdravstvena 
zavarovalnica, d.d. 0 0.0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Generali, 
zavarovalnica, d.d. 2,7 1.7 0 0,0 2.0 3,3 4,7 1.6 
Zavarovalnica 
Maribor, d.d. 27.3 17,5 0 0.0 10,7 17,8 37,9 13.3 
Krekova zav., d.d. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0.0 
Merkur zav., d.d. 1.0 0.7 0 0.0 5.6 9.3 6.6 2.3 
Grawe, 
zavarovalnica, d.d. 1.4 0,9 0 0.0 3.8 6.4 5.3 1.8 
Slovenica, 
zavarovalniška hiša. 
d.d. 10,7 6,9 0,4 0,5 2,9 4.9 14,0 4.9 
Zavaroval. Tllla, d.d. 7,2 4,6 0 0,0 0.7 1.1 7.9 2.8 
Zavarovalnica 
Triqlav, d.d. 91,5 58,6 0 0.0 30,0 50,2 121.6 42.6 
NLB Vita. d.d. 0,1 0.1 0 0.0 2,3 3.8 2.4 0.8 
Vzajemna zdravstvena 
zavarovalnica. d.v.z. 0 0.0 56,7 81,7 0 0.0 56,7 19,9 
SKUPAJ 156,1 100 69,4 100 59,9 100 285,4 100 

Vr. Obrazec St - SO 

Na področju premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj, je 
Zavarovalnica Triglav obdržala vodilni položaj z 58,6 % trga, čeprav se je tržni delež 
znižal za 0,9 odstotne točke, Zavarovalnica Maribor pa je s povečanjem za 0,3 
odstotne točke dosegla delež 17,5 %, sledi ji Adriatic z 9 % deležem ter Slovenica s 
6,9 % tržnim deležem. 

Na področju življenjskih zavarovanj porast deležev premije beležita Zavarovalnici 
Slovenica in Generali, ki sta svoj delež povečali od 3,6 % na 4,9 % oziroma od 2,8 
% na 3,3 %. Novoustanovljena Zavarovalnica NLB Vita, ki trži življenjska zavarovanja 
je že v prvem letu z'3,8 % deležem dosegla šesto mesto. Znižanje deleža beležijo 
Zavarovalnica Triolav o"«jen delež je od 51,9 % padel na 50,2%) Zavarovalnica 
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Maribor (njen delež je od 20,1 % padel na 17,8 %), Zavarovalnica Merkur (njen delež 
je od 10,2 % padel na 9,3 %) in Zavarovalnica Tilia, katere delež je od 1,2 % padel 
na 1,1 %. 

Trg prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj si delita Vzajemna zdravstvena 
zavarovalnica in Adriatic zavarovalna družba. Delež druge se je v letu 2003 povečal 
na račun zmanjšanja deleža prve. Tako Vzajemna zdravstvena zavarovalnica v letu 
2003 pokriva 81,7 % trga in Adriatic zavarovalna družba 17,8 % trga. 

3.3. Izidi poslovanja 

V izkazih poslovnih izidov so za leto 2003 zajeti nerevidirani izkazi poslovnih izidov 
devetih zavarovalnic in pozavarovalnic ter revidirani izkazi poslovnih izidov petih 
zavarovalnic in pozavarovalnic. Zavarovalnice so izkaze pripravile na podlagi 
zakonskih predpisov Agencije (Sklep o kontnem okviru zavarovalnic, Sklep o letnem 
poročilu zavarovalnic, Sklep o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih 
postavk in sestavljanju računovodskih izkazov) in Slovenskih računovodskih 
standardov. 

Tako Sklep o letnem poročilu zavarovalnic določa podrobnejšo vsebino letnega 
poročila, ki mora obsegati računovodske izkaze (bilanca stanja, izkaz poslovnega 
izida, izkaz posredno ugotovljenega finančnega izida, izkaz gibanja kapitala s 
prikazom uporabe bilančnega dobička ali bilančne izgube), pojasnila k 
računovodskim izkazom ter poslovno poročilo. 

3.3.1. Izidi poslovanja zavarovalnic 

Izkaz poslovnega izida zavarovalnic prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid 
poslovnega leta ter se sestavlja ločeno za premoženjska, življenjska in zdravstvena 
zavarovanja. 

Tabela 6: Zbirni izkaz poslovnega izida zavarovalnic za leto 2002 In 2003 
(vsi zneski so v mrd SIT) 

Č. IZRAČUN ČISTEGA IZIDA IZ REDNEGA DELOVANJA Leto 2002 Leto 2003 
I. Izid iz drugih zavarovanj (A.X) 4.5 3.5 
II. Izid iz žMleniskih zavarovani (B.XIII) 3,7 3.3 
III. izid iz zdravstvenih zavarovanj (C.XIII) 3.5 2.1 
IV. Prihodki naložb 21,4 20,3 

V. 
Donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz življenjskih zavarovanj 
(B.XII) 0.3 0.2 

VI. 
Donos naložb, prenesen iz izkaza Izida tz zdravstvenih zavarovanj 
(C.XII) 0.2 0.3 

VII. Odhodki naložb 3.4 5.7 
VIII. Donos naložb, prenesen v izkaz izida iz drugih zavarovan! (A.II) 17.2 14.2 
IX. Drugi prihodki od rednega delovanja 0,4 0.4 
X. Drogi odhodki za redno delovanje 3.2 2.5 

XII. 
Cisti poslovni izid iz rednega delovanja 
(Č.l + Č.II + Č.III + Č.IV + C.V + Č.VI - Č.VII - Č.V1II + Č.IX - Č.X) 10.3 7,7 
D. IZKAZ IZIDA ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA 

I. Izredni prihodki 0,6 0.6 
II. Izredni odhodki 0.2 1.4 
III. Poslovni izid zunaj rednega delovanja 0,4 -0.8 

E. DAVEK IZ DOBIČKA ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA 2,2 1.9 
G. CISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (CJCII + 
D.lll-E) 8,5 5,0 

Vir. RMdirani izkazi uapafta zavarovalnic za lato 2002 in naravidirani Izkazi pcatovnapa izida zavarovalni c xm l*to 2003 
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Zavarovalnice so v poslovnem letu 2003 izkazale skupaj 5 mrd SIT čistega dobička, 
medtem ko so v letu 2002 ustvarile 8,5 mrd SIT čistega dobička. V vseh treh 
osnovnih oblikah zavarovanj, to je v življenjskih, zdravstvenih in premoženjskih 
zavarovanjih, razen zdravstvenih, so dosegle pozitiven zavarovalno-tehnični izid. 

Negativni čisti poslovni izid je v letu 2003 izkazalo pet zavarovalnic v skupni višini 2,8 
mrd SIT, v letu 2002 pa so imele negativen poslovni izid tri zavarovalnice v skupni 
višini 0,9 mrd SIT. 

Tabela 7: Zbirni izkaz izida iz drugih zavarovanj, razen življenjskih in zdravstvenih 
zavarovanj zavarovalnic za leto 2002 in 2003 (vsi zneski so v mrd SIT) 

A. IZKAZ IZIDA IZ DRUGIH ZAVAROVANJ, RAZEN 
ŽIVLJENJSKIH IN ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ 

Leto 2002 Leto 2003 
1. Čisti prihodki od zavarovalnih premij 110,0 121,5 
II. Donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz rednega delovanja 17.2 14.2 
III. Drugi čisti zavarovalni prihodki 1.3 0,9 
IV. Čisti odhodki za škode 75,5 92.2 
v. Sprememba drugih čistih tehničnih rezervacij (♦/-) 3,1 0.5 
VI. čisti odhodki za bonuse in popuste 2,3 2.0 
VII. Čisti obratovalni stroški 30,6 33.0 
VIII. Drugi Čisti zavarovalni odhodki 10,2 5,1 
IX Sprememba izravnalnih rezervacij (+/-) 2.4 0.4 
X. Izid iz drugih zavarovani (1 + II + III - IV ± V - VI - VII - VIII ± IX) 4.5 3.5 

Vin Razdirani izkazi uspeha zavarovalnic za lato 2002 in neravttrani izkaa poslovnoga Izida zavarovalnic za lato 2003 

Čisti prihodki od zavarovalnih premij premoženjskih, razen življenjskih in 
zdravstvenih zavarovanj, so v letu 2003 porasli za 10 %, vendar so čisti odhodki za 
škode porasli za 22%. Donos naložb se je v primerjavi s preteklim letom znižal za 18 
%. Zavarovalnice so kljub temu dosegle pozitiven zavarovalno-tehnični izid iz 
premoženjskih zavarovanj, ki pa je za 24 odstotnih točk nižji kot v predhodnem letu. 

Tabela 8: Zbirni izkaz izida življenjskih zavarovanj zavarovalnic za leto 2002 in 
2003 (vsi zneski so v mrd SIT) 

B. IZKAZ IZIDA IZ ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ Leto 2002 Leto 2003 
I. Čisti prihodki od zavarovalnih premij 48.9 58.8 
II. Prihodki naložb 17.2 17,3 

III. 
Cisti neiztrženl dobički naložb življenjskih zavarovancev, ki 
prevzemajo naložb eno tveganje 0 0.2 

IV. Drugi čisti prihodki od zavarovanja 0.3 1.1 
V. Čisti odhodki za škode 19.7 26,3 
VI. Sprememba ostalih čistih tehničnih rezervacij (+/-) 29,7 31,9 
VII. Čisti odhodki za bonuse in popuste 0 0 
VIII. Čisti obratovalni stroški 11,3 13,3 
IX Odhodki naložb 1,2 1.1 
XI. Drugi čisti zavarovalni odhodki 0.4 1.2 
XII. Donos naložb, prenesen v Izkaz izida Iz rednega delovanla (-) 0,3 0.2 

XIII. 
Izid Iz življenjskih zavarovanj (1+ II + III + IV - V ± VI - VII - VIII - IX 
-XI-XII) 3.7 3,3 1 1 s 1 a a i i 5 CHMo2003 

Zavarovalno-tehnični izid življenjskih zavarovanj je bil v letu 2003 pozitiven in sicer je 
znašal 3,3 mrd SIT. V primerjavi s predhodnim letom se je zmanjšal za 11 odstotnih 
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točk, na kar je v največji meri vplival 26 odstotni porast čistih odhodkov za škode ob 
občutno nižjem, 14 odstotnem porastu čistih prihodkov od zavarovalnih premij. 

Tabela 9: Zbirni Izkaz izida zdravstvenih zavarovanj zavarovalnic za leto 2002 in 
2003 (vsi zneski so v mrd SIT) 

C. IZKAZ IZIDA IZ ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ Leto 2002 Leto 2003 
i. Čisti prihodki od zavarovalnih premij 64.5 69.4 
II. Prihodki naložb 2.6 2.6 
IV. Drugi čisti prihodki od zavarovanja 0 0.1 
v. čisti odhodki za škode 53,4 57.8 
VI. Sprememba ostalih čistih tehnični rezervacij (♦/-) 2.9 4.1 
VIII. čisti obratovalni stroški 6.7 7,4 
IX. Odhodki naložb 0.2 0.1 
XI. Drugi čisti zavarovalni odhodki 0.2 0.4 

XII. Donos naložb, prenesen v izkaz izida iz rednega delovanja (-) 0.2 0.3 

XIII. 
Izid iz zdravstvenih zavarovanj (1+ II + IV - V ± VI - VIII — IX — XI — 
XIIJ  3,5 2.1 

Wr Itevidnri izkazi usp«ha z*varov«rac is uto 2002 in nmvidnri izkazi poalovnaga Izidi zavarovalnic za lato 2003 

Zdravstvena zavarovanja beležijo v letu 2003 pozitivni zavarovalno-tehnični izid v 
višini 2,1 mrd SIT, ki je za 41 odstotnih točk nižji od izida tovrstnih zavarovanj v 
predhodnem letu. Na takšen izid so vplivala neugodna razmerja med čistimi prihodki 
od zavarovalnih premij in čistimi odhodki za škode ter obratovalnimi stroški. Čisti 
prihodki od zavarovalnih premij so v letu 2003 v primerjavi s predhodnim letom 
realno porasli za 1,9 %, medtem ko so se čisti odhodki za škode realno povečali za 
2,4 %, obratovalni stroški pa za 4,2 %. 

3.3.2. Izidi poslovanja pozavarovalnic 

Obe pozavarovalnici sta v letu 2003 izkazali pozitivni čisti poslovni izid v višini 2,3 
mrd SIT, ki je večji od izida v predhodnem letu za 42 %, medtem ko je bil 
zavarovalno-tehnični izid višji za skoraj 40 %. Na takšen izid je v največji meri vplival 
porast čistih prihodkov od zavarovalnih premij v višini 26 %, medtem ko so se čisti 
odhodki za škode povečali le za 4 %, kar realno pomeni znižanje za 1,5 %. 
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Tabela 10: Zbirni izkaz poslovnega izida pozavarovalnic za leto 2002 in 2003 
(vsi zneski so v mrd SIT) 

A. IZKAZ IZIDA IZ DRUGIH ZAVAROVANJ (RAZEN 
ŽIVLJENJSKIH IN ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ) 

Leto 2002 Leto 2003 
I. Čisti prihodki od zavarovalnih premij 14,9 18,7 
II. Donos naložb, prenesen Iz Izkaza izida iz rednega delovanja 3.4 2.7 
IV. Čisti odhodki za škode 13.8 14.4 
v. Sprememba drugih čistih tehničnih rezervacij (+/-) 1.6 -0.5 
VII. Čisti obratovalni stroški 2.8 5.4 
VIII. Drugi čisti zavarovalni odhodki 0 0 
IX. Sprememba izravnalnih rezervacij (*/-) -0.7 0,2 
X. Izid iz drugih zavarovanj (1 + II - IV ± V-VII-Vlili IX) 0.8 1.9 

Č. IZRAČUN ČISTEGA IZIDA IZ REDNEGA DELOVANJA 
1. Izid iz drugih zavarovanj (A.X) 0.8 1.9 
IV. Prihodki naložb 4.9 4.2 
VII. Odhodki naložb 0.3 0.5 
VIII. Donos naložb, prenesen v izkaz izida iz drugih zavarovani fA.ll) 3.4 2,7 
IX. Drugi prihodki od rednega delovanja 0 0 
X Drugi odhodki za redno delovanje 0 0 

XII. 
Cisti poslovni izid iz rednega delovanja 
(č.l + Č.IV - Č.VII - Č.VIII + Č.IX - Č.X) 2.0 2.9 
D. IZKAZ IZIDA ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA 

1. Izredni prihodki 0 0 
II. Izredni odhodki 0 0 
III. Poslovni izid zunaj rednega delovanja 0 0 

E. DAVEK IZ DOBIČKA ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA 378,7 624,7 
G. CISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (CJCII * 
D.IH-E) 1.« 2,3 

Vir. Rtvidnni akti uapafta pozavarovalnic za imo 2002 In namvtdmni Izkazi poaiovnaga izida pozavarovalnic za lalo 2003 

3.4. Bilance stanja 

3.4.1. Bilance stanja zavarovalnic 

Podatki v zbirni bilanci stanja zavarovalnic na dan 31.12.2002 in 31.12.2003 
zajemajo skupaj vse tri oblike zavarovanj: premoženjska, življenjska in zdravstvena, 
čeprav so bile zavarovalnice dolžne v skladu s Sklepom o letnem poročilu 
zavarovalnic sestaviti bilanco stanja za obe leti ločeno za premoženjska in ločeno za 
življenjska zavarovanja. 



Igbela 11 ■ Bilanca stanja zavarovalnic na dan 31.12.2002 in 31.12.2003 
(vsi zneski so v mrd SIT) 

Življenjska 
zavarovanja 

Premoženjska 
zavarovanja 

Konsolidirana skupna bilanca 
stanja 

Leto 
2002 

Leto 
2003 

Leto 
2002 

Leto 
2003 

Leto 
2002 

Leto 
2003 

Indeks 
03/02* 

SREDSTVA 174,0 215,3 266,9 309,9 437,5 522,3 119 

A 
Neopred mete na dolgoročna 
sredstva 0 0.3 2.2 3.3 22 3,6 161 

B 

Naložbe v zemljišča in 
zgradbe ter finančne 
naložbe 165.9 201,1 217,0 252.2 383.0 453,3 118 
- od tega druge finančne 
naložbe 160.0 194,8 163.1 196,3 323.1 391.1 121 

C 

Naložbe v korist življenjskih 
zavarovancev, kl 
prevzemajo naložbeno 
tveganle 0.2 4,0 0 0 0.2 4,0 1.633 

Č Terjatve: od tega: 3.3 4.2 35.7 42,0 35.6 43,1 121 
- terjatve iz neposrednih 
zavarovanj 0,8 1.0 20,4 25.1 21,3 26.2 123 
- terjatve Iz pozavarovanja 0,4 0.3 2.5 5.9 2.9 6,2 212 

JD 
E 

. Razna sredstva 0.4 0.5 7,9 7.4 8.3 7,9 95 
Aktivne časovne razmejitve 4,0 5,5 4,1 5,0 6,1 10,5 129 
OBVEZNOSTI DO VIROV 
SREDSTEV 174,0 215,5 266,9 309,9 437,5 522,3 119 

A Kapital; od tega: 14,1 22,1 50,6 57,8 64,7 79,9 124 
• vpoklicani kapital 6,0 7,9 30.0 29.9 36,0 37,8 105 
- posebni prevrednotovalni 
popravek kapitala 6.4 10,5 8.4 13.4 14,8 23.9 162 
- rezerve iz dobička 1,2 2.1 7.7 10,2 8.9 12,2 138 

B Podrelene obveznosti 0 0 2.8 11.2 2.8 115 402 
C Čiste tehnične rezervacije 151,6 181,0 191.0 214,7 342,6 395,7 115 

e 

Ciste rezervacije v korist 
življenjskih zavarovancev, Id 
prevzemajo naložbeno 
tveganle 0.2 3.9 0 0 0.2 3.9 1.827 

D 
Rezervacije za druge 
nevarnosti in stroike 1.4 1.5 0,1 0.1 1.5 1,6 110 

E 

Obveznosti za finančne 
naložbe pozavarovateljev iz 
naslova pozavarovalnih 
pogodb pri cedentlh 1.2 1,9 0,1 0,5 1.3 2,4 179 

F Druge obveznosti; od tega: 4.2 4.0 21,1 23,6 22,0 24,5 111 
- obveznosti iz neposrednih 
zavarovanj 1.0 1.2 6.9 7,7 7.8 8.9 114 
- obveznosti iz pozavarovanja 0.2 0,1 3,8 6,4 4,0 6.5 161 

G Pasivne časovne razmejitve 1.2 1,2 1.2 1.8 2.5 3.1 124 
«o r»ćixw* K podatki v mio SIT Vlr: Ra*M»ana bilnca uanja zavarovalnic na Oan 31.12.2002 m nerevidirana Marica Harp zavarovalnic na Oan 31.112003 

Bilančna vsota zavarovalnic je v letu 2003 v primerjavi s predhodnim letom porasla 
za 84,8 mrd SIT oziroma za 19 %. Na strani sredstev so najbolj porasle naložbe v 
korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje (za 1530 %) in 
terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja (za 112 %). Porastli sta tudi postavki 
druge finančne naložbe (za 21 %) in finančne naložbe v podjetjih v skupini in v 
pridruženih podjetjih (za 8 %). Nadalje so velik porast zabeležile tudi kratkoročne 
aktivne časovne razmejitve (za 29%), medtem ko so se druge terjatve znižale za 7 
%. Delež finančnih naložb v vseh sredstvih je na dan 31.12.2003 znašal na 79,6 %. 
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Na strani virov sredstev zasledimo porast kapitala za 15,3 mrd SIT, kar predstavlja 
porast za 24 %. Na porast je v največji meri vplival posebni prevrednotovalni 
popravek kapitala iz naslova okrepitve sredstev, ki se je v primerjavi s preteklim 
letom povečal za 9,1 mrd SIT oziroma za 62 %. Ugoden čisti poslovni izid in 
preneseni dobiček sta vplivala tudi na povečanje rezerv, ki so se v primerjavi s 
preteklim letom povečale za 38 %. 

Zanimiva je tudi primerjava bilančne vsote ter posameznih postavk bilance stanja 
zavarovalnic za življenjska in za premoženjska zavarovanja. 

Bilančna vsota za življenjska zavarovanja predstavlja na dan 31.12.2003 že 41 % 
celotne bilančne vsote zavarovalnic, kar je bistveno več kot je delež obračunane 
kosmate premije življenjskih zavarovanj v skupni obračunani premiji zavarovalnic za 
leto 2003 (21 %). 

Na tako visoko bilančno vsoto življenjskih zavarovanj vplivajo predvsem finančne 
naložbe. Le-te znašajo pri življenjskih zavarovanjih 199 mrd SIT in predstavljajo že 
92,8 % bilančne vsote življenjskih zavarovanj, medtem ko z 218 mrd SIT dosegajo pri 
premoženjskih zavarovanjih samo 70,5 % bilančne vsote. Nasprotna pa je slika pri 
naložbah v zemljišča in zgradbe. Največji del teh naložb, med katerimi so tudi 
naložbe v zemljišča in zgradbe za zavarovalno dejavnost, se financira iz 
premoženjskih zavarovanj, kjer predstavljajo 10,8 % bilančne vsote, v življenjskih 
zavarovanjih pa le 0,5%. 

Razmerja med sredstvi življenjskih in premoženjskih zavarovanj so odraz razmerij na 
strani obveznosti do virov v bilancah stanja zavarovalnic. Čiste tehnične rezervacije 
predstavljajo v premoženjskih zavarovanjih 69,3%, v življenjskih zavarovanjih pa že 
84 % bilančne vsote. Drugačna pa je slika pri deležu kapitala med vsemi 
obveznostmi do virov, ki pri premoženjskih zavarovanjih dosega 18,7%, pri 
življenjskih zavarovanjih pa le 10,3%. To med drugim dokazuje, da zavarovalnice 
večji del naložb v zemljišča in zgradbe za zavarovalno dejavnost financirajo s 
kapitalom iz premoženjskih zavarovanj. 
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3.4.2. Bilance stanja pozavarovalnic 

labela 1 ?■ Zbirna bilanca stanja pozavarovalnic na dan 31.12.2002 in 31.12.2003 
(vsi zneski so v mrd SIT) 

Leto 2002 Lato 2003 Indeks 
03/02* 

A 
SREDSTVA 60.6 66,4 110 
Neopredmetena dolgoročna sredstva 0 0 86 

B. Naložbe v zemljišča In zgradbe ter finančne naložbe 46.2 51,3 111 
- od tega druge finančne naložbe 38.7 42.7 110 

Č. Terjatve 12.3 12.9 105 
- od tega terjatve iz pozavarovanja 11.3 .11.9 105 

D. Razna sredstva 0.2 0,1 60 
E. Aktivne časovne razmejitve 1.8 2,1 113 

A. 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 60,6 66,4 110 
Kapital; od tega: 14.9 17,8 119 
- vpoklicani kapital 0.8 8.6 1.017 
- rezerve p dobička 4.0 3,1 79 

C. Čiste tehnične rezervacije 32,9 35,6 108 
F. Druge obveznosti 12.4 12,8 103 

- od tega obveznosti iz pozavarovanja 10,9 10.9 100 
G. Pasivne časovne razmejitve 0,4 0.2 56 
indeksi so računam s podatki v mio SIT 

■ Revidirane bilanca stanja pozavarovalnic na dan 31.12^002 in nerevidirana bilance stanja pozavarovalnic na dan 31.12.2003 

Porast bilančne vsote v pozavarovalnicah je bil precej manjši, kot so ga zabeležile 
zavarovalnice. K porastu so prispevale naložbe v zemljišča in zgradbe, druge 
finančne naložbe, finančne naložbe v podjetjih v skupini in v pridruženih podjetjih ter 
aktivne časovne razmejitve. Pri vseh drugih postavkah med sredstvi pozavarovalnic 
ni prišlo do večjih sprememb. 

Na strani obveznosti kapital izkazuje 19 % porast predvsem zaradi povečanja 
osnovnega kapitala v višini 7,8 mrd SIT. To je posledica izvedenega lastninjenja 
pozavarovalnice, katera je družbeni kapital evidentirala kot osnovni kapital. Na 
povečanje kapitala je vplivalo tudi oblikovanje posebnega prevrednotovalnega 
popravka kapitala v višini 1,4 mrd SIT in povečanje čistih zavarovalno-tehničnih 
rezervacij za 8 %. Padec se je pojavil pri postavkah rezerve iz dobička in druge čiste 
zavarovalno-tehnične rezervacije. 
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3.5. Kazalci poslovanja 

V naslednji tabeli prikazujemo nekaj pomembnejših kazalcev poslovanja. 

Tabela 13: Kazalci poslovanja zavarovalnic in pozavarovalnic 

Zavarovalnice Pozavarovalnice _ 
2002 2003 2002 2003 _ 

Delež čistih odhodkov za škode v čistih prihodkih od 
zavarovalnih premij 69% 76% 93% 77% 
Delež obratovalnih strožkov v obračunani kosmati premiji 22% 21% 10% 16% 
Koeficient nalaganja oz. pokritost matematičnih rezervacij z 
naložbami* 112% 121% 0% 0% 
Koef. nalaganja oz. pokritost drugih za var. teh. rezervacij z 
naložbami* 104% 110% 100% 108% 
Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev 15% 15% 25% 27% 
Čista donosnost kapitala 19% 7% 12% 14% 

Delež čiste v kosmati obračunani zavarovalni premiji 87% 87% 52% 64% 
*pri naložbah so upofcavane tudi obrasb od določanirt naložb in dd terjatev za zavarovalno pramijo (Uradni list RS. it 109/2002. uporaba s 14.12^002) 
Vir Obrazca St - 43 In Si - 55. ravitfrana bilanca stanja zavarovalnic in pozavarovalnic na dan 31.12.2002, naravkkrana bilanca starca zavarovalni in 
pozavarovalnic na dan 31.12.2003. ravk#rani izkazi uspaha zavarovalnic in pozavarovalnic za lato 2002 in naravkllrani Izkazi poslovnaga tbda zavarovalnic 
in pozavarovalnic za lato 2003 

Razmerje med čistimi odhodki za škode in čistimi prihodki od zavarovalnih premij se 
je pri zavarovalnicah v primerjavi s predhodnim letom predvsem zaradi tega razmerja 
pri življenjskih zavarovanjih poslabšalo. Obratno je pri pozavarovalnicah, kjer se je 
razmerje izboljšalo. 

Delež obratovalnih stroškov v obračunani premiji se je glede na leto 2002 v 
zavarovalnicah zmanjšal. V pozavarovalnicah pa je slika prav nasprotna, obratovalni 
stroški so se povečali bolj kot pa je porastla zavarovalna premija. 

Koeficient nalaganja oz. pokritosti rezervacij z naložbami prikazuje razmerje med 
finančnimi naložbami iz naslova rezervacij in oblikovanimi rezervacijami. Pokritost 
rezervacij z ustreznimi naložbami mora biti najmanj 100 %. Tako je omenjeni 
koeficient za matematične rezervacije znašal 121 % (porast za devet odstotnih točk v 
primerjavi z letom 2002), koeficient nalaganja oz. pokritosti drugih zavarovalno- 
tehničnih rezervacij z naložbami pa je v letu 2003 za zavarovalnice znašal 110 %, kar 
kaže na to, da zavarovalnice hitro izboljšujejo pokritost zavarovalno-tehničnih 
rezervacij z naložbami. Ta je deloma tudi posledica razširitve vrst naložb kot naložb 
kritnega premoženja, povezanih s priznavanjem obračunanih obresti od določenih 
naložb in dela terjatev za zavarovalno premijo pri izpolnjevanju zahtevane pokritosti 
zavarovalno-tehničnih rezervacij z naložbami. Omenjeni koeficient je za 
pozavarovalnice v letu 2003 znašal 108 % (izboljšanje v primerjavi z letom 2002 za 
8 odstotnih točk). 

Delež kapitala kaže stopnjo udeležbe lastniškega kapitala v vseh obveznostih. Ta je 
za zavarovalnice ostal na enaki ravni (15 %), za pozavarovalnice pa se je povišal (iz 
25 % v letu 2002 na 27 % v letu 2003). 

Kazalec donosnosti kapitala se izračunava kot razmerje med čistim dobičkom in 
povprečnim stanjem kapitala. Kazalec je za zavarovalnice nižji kot v predhodnem 
letu, kar je posledica tega, da se je pri večjem kapitalu v letu 2003 znižal tudi čisti 
dobiček. Kazalec pa se je izboljšal pri pozavarovalnicah. 
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Delež čiste v kosmati obračunani zavarovalni premiji (to je odstotek zavarovanja - 
samopridržaja) se za zavarovalnice ni spremenil (87 %), medtem ko se je za 
Pozavarovalnice povečal iz 52 % v letu 2002 na 64 % v letu 2003. To kaže, da se je 
delež retrocesije v pozavarovalnicah zmanjšal v primerjavi z letom 2002, kar je odraz 
večje kapitalske moči naših pozavarovalnic. 

3-6. Zavarovalno-tehnične rezervacije 

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

Slika 4: Gibanje čistih zavarovalno - tehničnih rezervacij zavarovalnic v 
obdobju 1999-2003 (vsi zneski so v mrd SIT na dan 31.12.) 

- Prenosne premije 
- Matematične rezervacije 

Škodne rezervacije 
-Rezervacije za bonuse in popuste - braunalne rA7orvonio Izravnalne rezervacije 

Čiste rezerv, v korist življenj, zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 
- Ostale tehnične rezervacije 

Vir: Revidirane bilance stanja zavarovalnic na oan 31 12.189& - 31.12.2002 in nerevidirane bilanc« stanja na dan 31.12.2003 

Slika 5: Gibanje čistih zavarovalno - tehničnih rezervacij pozavarovalnic v 
obdobju 1999-2003 (vsi zneski so v rnrd SIT na dan 31.12.) 

1999 2000 2001 2002 2003 

♦ Prenosne premije —•— Škodne rezervacije 
Izravnalne rezervacije —*— Ostale tehnične rezervacije 

Vir: Revidirane bilance stanja pozavarovalnic na dan 31.12.1899 • 31.1J.20C2 in nerevKMane bilance »tanja na dan 3'..12.2003 
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Zavarovalnice so na dan 31.12.2003 oblikovale čiste zavarovalno-tehnične 
rezervacije v višini 399,6 mrd SIT, kar je za 29 % več kot leto poprej. 
Pozavarovalnice pa so na dan 31.12.2003 oblikovale 35,6 mio SIT čistih 
zavarovalno-tehničnih rezervacij oziroma za 8 % več kot v predhodnem letu. 

Rezervacije za prenosne premije so zavarovalnice in pozavarovalnice oblikovale za 
vsako pogodbo posebej, razen v primeru ko verjetnost nastanka škode m 
enakomerno porazdeljena med trajanjem pogodbe ali v primeru spremembe v višini 
zavarovalnega kritja v času trajanja zavarovanja. Rezervacije za prenosne premije so 
zmanjšane za stroške pridobivanja zavarovanj. Čiste prenosne premije so se v letu 
2003 zavarovalnicah v primerjavi s preteklim letom povečale za 26 %, v 

pozavarovalnicah pa za 13 %. 

Zavarovalnice oblikujejo matematične rezervacije v višini sedanje vrednosti ocenjenih 
bodočih obveznosti zavarovalnice, zmanjšanih za ocenjeno sedanjo vrednost 
bodočih premij, ki bodo vplačane na podlagi sklenjenih zavarovanj. Ciste 
matematične rezervacije zavarovalnic, ki sklepajo življenjska zavarovanja, so se v 
letu 2003 v primerjavi s predhodnim letom povečale za 21 %. Pozavarovalnice niso 
oblikovale matematičnih rezervacij. 

Škodne rezervacije so zavarovalnice in pozavarovalnice oblikovale tako za 
prijavljene in nerešene škode, ki se praviloma izračunavajo ločeno za vsako škodo 
posebej, kakor tudi za nastale, a še ne prijavljene oziroma ne dovolj prijavljene 
škode. Škodne rezervacije za nastale, a še ne prijavljene oziroma ne dovolj 
prijavljene škode se določi glede na izkušnje preteklih let, upoštevajoč število škod in 
povprečno priznano odškodnino iz škod, prijavljenih v obračunskem letu, ter 
pričakovan razvoj v prihodnosti. Škodne rezervacije zajemajo poleg odškodnin tudi 
stroške reševanja škod. Zavarovalnice so čiste škodne rezervacije v letu 2003 v 
primerjavi s preteklim letom povečale za 37 %, pozavarovalnice pa za 14 %. 

Zavarovalnice so čiste rezervacije za bonuse in popuste v primerjavi s preteklim 
letom povečale za 13 %, pozavarovalnice pa za 75 %. 

Stanje izravnalnih rezervacij zavarovalnic se je v letu 2002 v primerjavi z letom 2001 
zmanjšalo od 28,4 mrd SIT na 22,4 mrd SIT, v letu 2003 pa zopet povečalo na 29,7 
mrd SIT, kar je posledica zakonskih sprememb. 

Zavarovalnice so na dan 31.12.2003 oblikovale čiste rezervacije v korist življenjskih 
zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje v višini 3,8 mrd SIT. Do leta 2003 
je bilo stanje teh rezervacij nizko (v letu 2002 so znašale le 211 mio SIT), saj tudi 
sklenjenih zavarovanj, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje, ni bilo 
veliko. 

Ostale čiste tehnične rezervacije oblikujejo zavarovalnice in pozavarovalnice glede 
na predvidene bodoče obveznosti in tveganja velikih škod, ki izhajajo na primer iz 
zavarovanja odgovornosti za jedrsko škodo, proizvajalčeve odgovornosti za 
farmacevtske izdelke, potresa in drugih obveznosti in tveganja. Čiste ostale 
zavarovalno-tehnične rezervacije so se v zavarovalnicah v letu 2003 v primerjavi s 
preteklim letom povečale za 60 %, v pozavarovalnicah pa so se zmanjšale za 15 %. 

Poročila pooblaščenih aktuarjev večinoma vsebujejo pozitivna mnenja na oblikovane 
zavarovalno-tehnične rezervacije. Pri dveh zavarovalnicah je pooblaščeni aktuar 
opozoril upravo zavarovalnice, da višina zavarovalnih premij in prihodki iz nekaterih 
zavarovalnih vrst ne zadoščajo za izpolnjevanje obveznosti iz zavarovalnih pogodb. 
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3-7. Naložbe kritnega premoženja in kritnih skladov 

finančne naložbe zavarovalnic izkazujejo v zadnjih letih visoke stopnje rasti. 
Zavarovalnice so imele na dan 31.12.2003 za 442,8 mrd SIT naložb kritnega 
Premoženja, katerega del predstavljajo tudi naložbe kritnih skladov, ki so jih 
zavarovalnice v skladu s predpisi dolžne oblikovati. Naložbe kritnega premoženja so 
^ v primerjavi s predhodnim letom povečale za 33,3 mrd SIT oz. za 18 %, kar je 
znatno več kot je znašal porast zbrane zavarovalne premije v tem obdobju. 

I§feela 14- Naložbe zavarovalnic v obdobju 1996-2003 
(vsi zneski so v mrd SIT na dan 31.12.) 

1906 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Indeks 
03/96* 

-flPSti lastni viri 5,7 4.2 5.4 13,3 11,4 16,9 24.3 28.8" 507 
-Kfitni sklad 24,6 35.0 48.3 67.0 91.0 123,8 168,8 221.9 903 
Kritno 
Proženje 
of« kritnih 
skladov 42.3 57.0 72.4 88,0 107,1 128,0 187,5 220,8 521 

[Skupaj " 72,6 96,2 126,0 168,4 209,5 268,7 380,6 471,6 609 
hT**" računani s podatki v mio SIT za lato 2003 fta na razpolaga s podatki o naložbah prostih virov vaah zavarovalnic, zato ja podatak prošlih lastnih virov za lato 2003 ocanfan • ^oročilo o naložbah kntnaga pramožanja in kritnih skladov in RN obrazci 

V strukturi naložb glede na vir financiranja so se od leta 1996 najbolj povečale 
naložbe kritnih skladov, ki z 221,9 mrd SIT po stanju na dan 31.12.2003 predstavljajo 
že dobrih 50 % naložb celotnega kritnega premoženja in so se v primerjavi s 
Predhodnim letom povečale za 53,1 mrd SIT. 

labela 1 K- Naložbe pozavarovalnic v obdobju 1996-2003 
(vsi zneski so v mrd SIT na dan 31.12.) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Ind« ki 
03/96* 

rrostl lastni 
viri 0.6 1.0 3.6 6.9 9,4 9,3 12.5 14,7** 2676 
Kritno 
PTn oženje 
br« kritnih 

_sWadov 20.2 24,0 25,0 24,2 25,9 29,2 31.3 38.4 190 
Skupaj 20,8 25,1 28,6 31,1 35,3 38,5 43.9 53,1 185 
\.A^nc*)* za lato 2003 fta na razpolaga s podatki o naložbah prostih virov obah pozavarovalnic, zato ja podatak proatfh lastnih virov za lato 2003 ooanjan Poročilo o naložbah kritnaga pramožanp in kritnih skladov in RN obrazci 

Pozavarovalnice izkazujejo nižje stopnje rasti finančnih naložb kot zavarovalnice. 
Pozavarovalnice so imele na dan 31.12.2003 za 38,4 mrd SIT naložb kritnega 
premoženja in so se v primerjavi s predhodnim letom povečale za 7 mrd SIT oz. za 
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Tabela 16: Sestava naložb kritnih skladov in naložb kritnega premoženja 
zavarovalnic v obdobju 1999-2003 (vsi zneski so v mrd SIT na dan 31.12.) 

Kritni sklad Kritno Dremoženie   

1999 %* 2001 2003 %• 
I 

1999 %• 2001 i %* 2003 %*_ 
Državni 
papirji" 31,3 46,7 54,3 43,9 120,6 54,3 

i 
16.9 ! 19,3 

i 
25,5 ! 20,0 63,8 28,9_ 

Nepremičnine ,» 2.9 1.6 1.3 0,5 0.2 8,1 9,2 
   1__ 

10.2 I 8.0 11,7 5,3. 
Posojila 0,3 0,4 0,5 0,4 0,2 0,1 11.7 13,3 10,6 8,3 10,5 4,7- 
Dolžniški 
vrednostni 
papirji 7,9 11,8 30,9 24,9 53,6 24,2 5,8 6.6 15.9 12.4 34.4 15,6_ 
Lastniški 
vrednostni 
papini 2,3 3,4 6,4 5,2 12,8 5.8 8.1 9,1 20.0 15,6 29.8 _J3i5_ 
Depoziti v 
bankah 23,2 34,7 29,4 23,8 29,8 13,4 36,8 41,9 41,9 32,7 47,2 21.4_ 
Ostalo 0,1 0,1 0,8 0,6 4,6 2,0 0,6 0,6 3.8 3,0 23.5 10.6__ 

100, Skupaj 67,0 ! 100 123,8 100 221,9 100 88,0 100 128,0 100 220,8 
*Mfa£ u računani t podatki v mio SIT "državni papirji in vrednostni papirji za katere jamči država (1996-2000, državni papirji in posojila z državnim jamstvom) 
Vir Poročbo o nalaž&ah kritnega premoženja in kritnih skladov in RN obrazci 

Sredstva kritnega premoženja so bila naložena predvsem v državne papirje (28,9%) 
ter bančne depozite (21,4 %). Narašča tudi pomen naložb v lastniške in dolžniške 
vrednostne papirje, ki v tem letu skupaj predstavljajo že 29,1 % vseh naložb kritnega 
premoženja zavarovalnic. 

V strukturi naložb kritnih skladov prevladujejo naložbe v državne papirje v višini 54,3 
%. Sledijo jim drugi dolžniški vrednostni papirji s 24,2 %, bančne vloge s 13,4 % in 
lastniške vrednostne papirje s 5,8 %. 

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

□ Državni papirji" ■ Nepremičnine D Dolžniški vrednostni papirji 
ta Lastniški vrednostni papirji ■ Depoziti v Dankah D Ostalo 

'Oilavri oaorji in vrecnosint papir; za katere jam& aržava (1996-2000. državni papirji m posojila z državnim jamstvom) 
Vir: PoroGio o naložbah Kritnega premoženja in nntnih skladov in RN odraze. 

Slika 6: Sestava naložb kritnega premoženja pozavarovalnic v obdobju 
1999-2003 (vsi zneski so v mrd SIT na dan 31.12.) 
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Stanje naložb kritnega premoženja se je v pozavarovalnicah konec leta 2003 v 
Primerjavi z letom 2002 povečalo za 7,1 mrd SIT oz. za 23 %. Sredstva kritnega 
Premoženja so bila naložena predvsem v državne papirje in vrednostne papirje za 
katere jamči država (53,1 %), bančne depozite (24,5 %) in dolžniške vrednostne 
Papirje (12,4 %). 

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

Ižbgla 17: Naložbe kritnega premoženja in kritnih skladov v tujini za zavarovalnice 
v obdobju 2001-2003 (vsi zneski so v mrd SIT na dan 31.12) 

Bil 
Državni 

Dolžniški 
vrednostni 

LastniSki 
vrednostni Depoziti 

Skupaj 
naložb« v Skupaj 

l
i
l
i
!

 
*

1
1

8
! 

Kritno 
Premoženje 

2001 0.5 1.0 0,5 2,0 128,0 1.56 
2002 1.3 1.3 0.6 3,1 187,5 1.88 
2003 2.2 0.9 3.2 220,8 1.44 

Kritni sklad 

2001 5.3 0,1 5,4 123,8 4,34 
2002 0,7 11.2 0.1" 12,0 108,8 7,08 
2003 f .i  1.7 20,0 2,1" 23,8 221,9 10,74 

—HI*9* 2-082 "n*0 S*1 v kuponih vojamrth skladov. to vlagajo v vradnoatne papbp 
v ***** ao računani > podatki v mo SIT Por°fc<o o naložbah kritnega premoženja in krilnih skladov 

Konec leta 2003 so znašale naložbe v tuje delnice in obveznice že 27 mrd SIT. 
Najvišji odstotek naložb v tujini predstavljajo naložbe kritnega sklada zavarovalnic. Iz 
•eta v leto se povišujejo in so v letu 2003 znašale že skoraj 11 % vseh naložb kritnih 
skladov zavarovalnic. V okviru le teh predstavljajo naložbe v tuje dolžniške 
vrednostne papirje 37 % vseh naložb kritnih skladov zavarovalnic v dolžniške 
vrednostne papirje, naložbe v tuje lastniške vrednostne papirje pa 17 % vseh naložb 
v tovrstne vrednostne papirje. V skrbi za večjo valutno usklajenost sredstev in 
obveznosti zavarovalnice nalagajo sredstva tudi v evroobveznice Republike 
Slovenije; evroobveznic so imele zavarovalnice konec leta 2003 v svojem portfelju za 
15,3 mrd SIT. Naložbe kritnega premoženja pozavarovalnic v tujino leta 2003 
znašajo manj kot 1 %. 

Zavarovalnice so do leta 2001 glede na stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij imele 
primanjkljaj naložb kritnega premoženja, ki je bil deloma posledica dejstva, da 
zavarovalnice s temi sredstvi financirajo opredmetena osnovna sredstva za 
zavarovalno dejavnost in terjatve, deloma pa posledica popravkov in odpisov 
vrednosti naložb oziroma izgub v poslovanju. V letu 2002 pa so prvič izkazale 
zadovoljivo pokritost zavarovalno-tehničnih rezervacij z naložbami kritnega 
Premoženja, v letu 2003 pa se je ta pokritost še izboljšala, v znatni meri tudi na račun 
razširitve vrst naložb kot naložb kritnega premoženja s terjatvami do zavarovalcev 
premoženjskih zavarovanj z dospelostjo do 30 dni in terjatvami za obračunane 
obresti od naložb v obveznice in druge dolžniške vrednostne papirje ter bančne 
depozite. To je prikazano v naslednji tabeli. 
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Tabela 18: Primerjava oblikovanih drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij in 
vrednosti naložb kritnega premoženja brez kritnih skladov za 
zavarovalnice in pozavarovalnice v obdobju 1996-2003 (vsi zneski so v mrd 
SIT) 

1066 1997 1998 1999 2000 2001 2002 " 2003_ 
Naložbe kritnega 
premoženja 62.6 81,0 97,4 112,2 133.0 157,1 

198.0; od 1 

tega: 20.8* 
233.2: od 
tspa:2§i£- 

Oblikovani viri ZTR 91,8 105,7 124,0 139,8 163,8 192,1 215.0 235,4 

Razlika -29,2 ■24,6 -26r7 -27,6 -30,8 -35,0 3.8 __0£J 
, "obrasli od naložb ♦ terjatve do zavaroveicev do 30 dni (Uradni kst RS, Jt 109/2002. uporaba 114.12.2002) 

Vir Obrazca Si - 43 in Si - 55. obrazci RN. poročno o naložoeh kritnega premoženja in kritnih skladov in revidirane bilance starca zavarovalnic in 
pozavarovalnic na dan 31.12.1996 - 31.12.2002 m nerevidirane bilance stanja zavarovalnic in pozavarovalnic na dan 31.122003 

Primanjkljaj naložb glede na velikost zavarovalno-tehničnih rezervacij so 
zavarovalnice v glavnem uspele sanirati v letu 2002, v letu 2003 pa se je pokritost še 
izboljšala. Tako je pokritost matematičnih rezervacij z naložbami kritnih skladov v letu 
2002 znašala 112 %, v letu 2003 pa 121 %, pokritost ostalih zavarovalno-tehničnih 
rezervacij z naložbami kritnega premoženja brez kritnih skladov pa 102 % oziroma 
110%. 

3. 8. Kapitalska ustreznost 

Načelo obvladovanja tveganj je najpomembnejše načelo ZZavar. Ob ustreznih 
zavarovainotehničnih rezervacijah in primernem nalaganju kritnega premoženja 
oziroma premoženja kritnih skladov, pozavarovanju, sozavarovanju in upravljanju 
likvidnosti zavarovalnice obvladujejo tveganja predvsem z zadostnim kapitalom 
oziroma kapitalsko ustreznostjo (zajamčenim in minimalnim). V skladu z merili 
ZZavar se kapitalska ustreznost kaže v obveznosti zavarovalnice, da vedno 
razpolaga z ustreznim kapitalom, ki je odvisen od obsega in vrste zavarovalnih 
poslov, ki jih zavarovalnica opravlja, ter tveganj, ki jim je izpostavljena pri opravljanju 
teh poslov. Kapitalska ustreznost se izračunava v skladu z metodologijo, določeno z 
ZZavar in podzakonskimi predpisi. Kapitalsko ustreznost zavarovalnice ugotovijo in 
izkažejo na predpisanih obrazcih (samoocenjevanje kapitalske ustreznosti). 

Zavarovalnice morajo izračunavati kapitalsko ustreznost in izpolnjene obrazce 
predložiti Agenciji za zavarovalni nadzor v okviru trimesečnih poročil in v okviru 
letnega poročanja. 

Zavarovalnice so dolžne v vsakem trenutku ugotavljati in izkazovati kapitalsko 
ustreznost. Če kapital zavarovalnice zaradi povečanih kapitalskih zahtev ali drugih 
vzrokov ne dosega minimalnega kapitala, določenega v 110. oziroma 111. členu 
ZZavar, mora uprava zavarovalnice nemudoma sprejeti tiste ukrepe za zagotovitev 
minimalnega kapitala, za odločanje o katerih je pristojna sama, oziroma izdelati 
predlog tistih ukrepov, za odločanje o katerih so pristojni drugi organi zavarovalnice. 
Nedoseganje minimalnega kapitala predstavlja hujšo kršitev pravil o obvladovanju 
tveganj. Če uprava zavarovalnice nemudoma ne sprejme ukrepov za odpravo 
tovrstne kršitve, Agencija to z odredbo naloži upravi oziroma upravi in nadzornemu 
svetu. 

Po stanju na dan 31.12.2002 so primanjkljaj razpoložljivega kapitala izkazovale tri od 
enajstih zavarovalnic in ena od takrat še šestih pokojninskih družb. V primeru ene 
zavarovalnice je bil primanjkljaj odpravljen s povečanjem osnovnega kapitala z 
vložki. Drugi dve zavarovalnici sta izkazovali dejanski primanjkljaj kapitala. Ena je 
kapitalsko neustreznost uspela sanirati v zadnjem četrtletju leta 2003 s prenosom 
celotnega portfelja življenjskih zavarovanj na drugo zavarovalnico. Druga 
zavarovalnica je primanjkljaj izkazovala tudi še po stanju na dan 31.12.2003. Tako je 
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po stanju na dan 31.12.2003 enajst zavarovalnic od dvanajstih izkazovalo presežek 
razpoložljivega kapitala, kakor tudi obe pozavarovalnici in vse štiri pokojninske 
družbe. 

Slika 7: Presežek razpoložljivega kapitala pri izračunu kapitalske ustreznosti 
zavarovalnic in pozavarovalnic (podatki so v mrd SIT) 

j■1.1.2003 □ 31.3.2003 O 30.6.2003 D 30.9.2003 ■3V!2.2003 

Vir: Oorazi KUS 

Na izboljšanje kapitalske ustreznosti je v okviru temeljnega kapitala vplivalo 
povečanje osnovnega kapitala, izvršeno z vplačilom ustanovnega kapitala za 
novoustanovljeno zavarovalnico, kot tudi povečanja osnovnega kapitala, ki so jih 
izvedle 3 zavarovalnice. Rezerve so povečale 3 zavarovalnice, družba za vzajemno 
zavarovanje pa je povečala varnostno rezervo. Kapitalska ustreznost se je izboljšala 
tudi zaradi upoštevanja prenesenih dobičkov iz prejšnjih let in zmanjšanja prenesene 
izgube iz prejšnjih let 

Na izboljšanje kapitalske ustreznosti v okviru dodatnega kapitala je vplivala izdaja 
podrejenih obveznic dveh zavarovalnic2. 

7 Dodatni kapital je sestavljen iz postavk osnovnega kapitala, vplačanega iz naslova prednostnih kumulativnih delnic, 
podrejenih dolžniških Instrumentov ter tem postavkam podobnih postavk. 
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4. POKOJNINSKE DRUŽBE 

4.1. Struktura zavarovalnega trga glede na deleže pokojninskih družb 

V skladu z ZPIZ-1 je pokojninska družba pravna oseba s sedežem v Republiki 
Sloveniji, ki ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja. Za pokojninsko družbo, za katero je edina dopustna pravno- 
organizacijska oblika delniška družba, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
zavarovalništvo, o zavarovalni delniški družbi, če ni z ZPIZ-1 drugače določeno. 
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti prostovoljnega dodatnega zavarovanja izda 
Agencija na podlagi pozitivnega mnenja ministra, pristojnega za delo. 
Konec leta 2003 so imele dovoljenje Agencije za opravljanje dejavnosti 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja štiri pokojninske družbe. Ker dve pokojninski 
družbi do 1.1.2003 nista dosegli predpisanega števila 15.000 zavarovancev, jima je 
Agencija v letu 2003 izdala dovoljenji za prenos vseh pogodb o prostovoljnem 
dodatnem pokojninskem zavarovanju na drugi dve pokojninski družbi. Po ZZavar 
jima je zaradi tega prenehalo dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Od obstoječih 
štirih pokojninskih družb imata dve družbi tudi dovoljenje za prenos izločenih poslov 
na druge pravne osebe. Med temi dovoljenji imata obe družbi dovoljenje za prenos 
upravljanja sredstev kritnega sklada na banko, ena družba pa tudi dovoljenje za 
prenos izplačevanja pokojninskih rent na zavarovalnico. 

Tabela 19: Obračunane kosmate zavarovalne premije in število zavarovancev ter 
deleži pokojninskih družb v letu 2002 in 2003 

Pokojninska družba 
Premij* 
2002 v 

mrd SIT %* 
ŠL zav. 

2002 % 

Pramij* 
2003 v 

mrd SIT %* 
Št. zav. 

2003 % _ 
Moja naložba, pokojninska 
družba d.d. 0.9 9.5 14.542 14.0 1.6 12,0 17.347 13,3 
Prva pokojninska družba, 
d.d. 1.5 16,0 22.585 21.8 2.7 20,0 35.796 __27j4_ 
Skupna pokojninska 
družba d.d. 3.7 39,4 33.471 32,2 5.2 38.8 44.770 __34£_ 
Pokojninska družba SKB, 
d.d. 0,3 2,9 2.082 2,0 
Pokojninska družba A, d.d. 2,7 29,0 26.500 25,5 3.9 29,2 32.789 25,1 
Druga penzija, pokojninska 
družba d.d. 0.3 3,2 4.625 4,5 
SKUPAJ 8,4 100 103.805 100 13,5 100 130.702 100 

* dete* to računani s podatki v rmo SIT 
Vir. Obrazac SI - 50 in St -1» 

V letu 2003 so pokojninske družbe obračunale kosmato zavarovalno premijo v skupni 
višini 13,5 mrd SIT, kar predstavlja v primerjavi s predhodnim letom povečanje za 
4,1 mrd SIT oziroma za 44 %. V primerjavi s predhodnim letom se tržni deleži niso 
bistveno spremenili. Največje tri družbe imajo skupaj 88 % delež trga. 

Pokojninske družbe so imele na dan 31.12.2003 zavarovanih 130.702 zavarovancev. 
Glede na število zavarovancev imajo največje deleže iste tri družbe, ki vodijo tudi po 
deležih obračunanih zavarovalnih premij. 

4.2. Izidi poslovanja 

V izkazih poslovnih izidov so za leto 2003 za dve pokojninski družbi zajeti 
nerevidirani izkazi poslovnih izidov, za dve pokojninski družbi pa revidirani Izkazi 
poslovnih izidov. Pokojninske družbe so izkaze pripravile na podlagi podzakonskih 
predpisov Agencije in Slovenskih računovodskih standardov. Vsi podatki so 
podrobno razčlenjeni v tabelaričnem delu tega poročila. 
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Tabela ?0- Zbirni izkaz poslovnega izida pokojninskih družb za leto 2002 in 2003 
(vsi zneski so v mio SIT) 

B. IZKAZ IZIDA IZ ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ 
Leto 2002 Leto 2003 

I. Čisti prihodki od zavarovalnih premij 9.407 13.430 
II. Prihodki naložb 1.426 2.651 
IV. Dani čisti prihodki od zavarovanja 307 661 
v. Čisti odhodki za Škode 1 16 

_vi. Sprememba ostalih čistih tehničnih rezervacij (+/-) 9.808 14.535 
VIII. Cisti obratovalni stroški 1.312 1.077 
IX 
XI. 

Odhodki naložb 184 433 

Drugi čisti zavarovalni odhodki 450 691 
XII. Donos naložb, prenesen v izkaz izida iz rednega delovanja (-) 545 785 

XIII. 
izid iz življenjskih zavarovanj (l+ II + IV- V± VI- VIII - IX-XI - 
XII} -1.158 -795 

II. 
Č. IZRAČUN ČISTEGA IZIDA IZ REDNEGA DELOVANJA 
Izid Iz življenjskih zavarovani (B.XIII) -1.158 -795 

v. 
IX. 

Donos naložb, prenesen iz izkaza Izida iz življenjskih zavarovanj 
(B.X)I) 545 785 
Drugi prihodki od rednega delovanja 6 1 

X. Drugi odhodki za redno delovanje 7 1 
XI. Davek iz dobička iz rednega delovanja 1 11 

XII. 
Cisti poslovni Izid Iz rednega delovanja 
(Č.ll + Č.V + Č.IX - Č.X - C.XI) -614 -21 
D. IZKAZ IZIDA ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA 

I. Izredni prihodki 5 8 
II. Izredni odhodki 1 1 
III. Poslovni Izid zunaj rednega delovanja 3 7 

G. CISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (CJCII 
+ D.ni) ■611 -14 

vir HmArani akacb uipafti pokojnikih družo za tto 2002 In narevMirirt htam podomag* met pokojninskih dnjh> u MO2003 

Pokojninske družbe so v letu 2003 ustvarile izgubo v višini 14 mio SIT, ki pa je bila 
bistveno nižja od izgube v predhodnem letu. Z izgubo je zaključila samo ena 
pokojninska družba. Na izboljšanje rezultata pokojninskih družb je vplival porast 
prihodkov od provizij za 42 %, medtem, ko so se zaradi prenehanja poslovanja dveh 
pokojninskih družb znižali čisti obratovalni stroški za 18 % in stroški dela za 15 %. 
Vzrok za negativen izid je še vedno v nesorazmerju med čistimi obratovalnimi stroški 
in prihodki od provizij ter prihodki od povračil vstopnih in izstopnih stroškov do katerih 
so upravičene pokojninske družbe in premajhen portfelj zavarovancev. Negativen 
zavarovalno-tehnični izid so imele vse pokojninske družbe, tri med njimi pa so izgubo 
v tem delu pokrile z donosom naložb. 

4.3. Bilance stanja 

Pokojninske družbe so v letu 2003 povečale bilančno vsoto za 14,8 mrd SIT oz. za 
89%. Največji porast med sredstvi predstavljajo druge finančne naložbe, finančne 
naložbe v podjetjih v skupini in v pridruženih podjetjih in aktivne časovne razmejitve. 
Med viri so se za 112 % povečale čiste zavarovalno-tehnične rezervacije, medtem ko 
se je skupni kapital zaradi izgube v poslovanju nominalno zmanjšal. 

7'iulii2004 
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Tabela 21: Zbirna bilanca stanja pokojninskih družb na dan 31.12.2002 in 
31.12.2003 (vsi zneski so v mio SIT) 

Leto 2002 Leto 2003 Inde*« 
03/02 

SREDSTVA 16.«S1 31.409 166 

K Neopredmetena dolgoročna sredstva 152 138 91 
B. Naložb« v zemljišča In zgradbe ter finančne naložbe 11.451 30.013 __2K. 

- od tega druge finančne naložbe 9.980 27.651 277 

C. 
Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo 
naložbeno tveganje 4.515 0 0 

t Terjatve 65 112 ___1T2_ 

D. Razna sredstva 147 129 __88_ 

E. Aktivne časovne razmejitve 321 1.017 317. 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 16.651 31.409 189 

A. Kapital; od tega: 2.920 3.440 118 

- vpoklicani kapital 3.875 3.508 9!_ 

- kapitalske rezerve 96 429 447 

B. Podrejene obveznosti 0 0 / 

C. Čiste tehnične (matematične) rezervacije 13.065 27.693 212 
D. Rezervaciie za druoe nevarnosti In stroike 24 35 146 

F. O o 523 211 40 

G. 109 30 28 
Vir. Ravkkitna blimca Hanfa pokcjninun oruit) na dan 31.12.2002 in namtMnna ttanca starca pokojninaklti dnjtt na oan 31.12J003 

4.4. Kazalci poslovanja 

Pomembnejši kazalci poslovanja so prikazani v naslednji tabeli: 

Tabela 22: Kazalci poslovanja pokojninskih družb za leto 2002 in 2003 

KAZALEC 2002 2003 
Delež obratovalnih stroškov v obračunani premiji 14% 8% 
Koeficient nalaqanja oz. pokritost matematičnih rezervacij z naložbami* 101% 101% 
Delež Kapitala v financiranju 18% 11% 
Čista donosnost kapitala -21% -4% 
Delež čiste v kosmati obračunani zavarovalni premiji 100% 100% 

*♦ obresti ođ nalaifc (Uradni kst RS, *t 109/2002, uporaba » U. 122002) 
Vir Obrazac St - 55. revidiran« bilance utpaha In nerevidirani izkazi poslovnega izida. re>H<*ranl in nerevidirani Izkazi stanja, poročilo o' naložbah krilnega 
premoženja in kritnih skladov 

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

e 
Koeficient nalaganja oziroma pokritosti rezervacij je na enaki ravni kot preteklo leto. 

Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev, ki kaže stopnjo udeležbe lastniškega 
kapitala v celotnem financiranju se je, zaradi povečanja matematičnih rezervacij v 
primerjavi s preteklim letom, znižal. 

Donosnost kapitala je zaradi izgub v poslovanju negativna, vendar se je zaradi 
manjših izgub in povečanja kapitala v primerjavi s preteklim letom izboljšala. 

Delež čiste v kosmati zavarovalni premiji je v letu 2003 za pokojninske družbe znašal 
100%. Pokojninske družbe namreč zavarovalnih kritij pri zavarovanjih, ki 
predstavljajo varčevanje, ne pozavarujejo. 
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4-5. Matematične rezervacije 

Pokojninske družbe so na dan 31.12.2003 oblikovale matematične rezervacije v 
višini 27,7 mrd SIT, kar predstavlja v primerjavi s predhodnim letom porast za 112 %. 
Znesek čistih matematičnih rezervacij je enak kosmatim matematičnim rezervacijam, 
saj matematične rezervacije niso pozavarovane. 

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

Pokojninske družbe na dan 31.12.2003 niso oblikovale matematičnih rezervacij za 
dodatno invalidsko zavarovanje ali za dodatno družinsko zavarovanje, ki jih v skladu 
z ZPIZ-1 lahko v okviru pokojninskih načrtov v času varčevanja ponujajo svojim 
zavarovancem. Prav tako pokojninske družbe še niso oblikovale matematičnih 
rezervacij za izplačevanje rent. 

4.6. Naložbe 

Vrednost naložb kritnih skladov pokojninskih družb je na dan 31.12.2003 znašala 
27,8 mrd SIT. V strukturi naložb še vedno prevladujejo naložbe v državne papirje in 
vrednostne papirje za katere jamči država, povečal pa se je tudi delež naložb v 
dolžniške in lastniške vrednostne papirje. Delež naložb v bančne depozite se je 
znižal iz 26 % v letu 2002 na 21 % v letu 2003. 

Slika 8: Sestava naložb kritnih skladov pokojninskih družb na dan 31.12.2002 in 
31.12.2003 (zneski so v mrd SIT) 

2002 2003 

drtavni papini m vrecnosu« paotfji za kaiere tarna držav« 
Vir: Porcčno o naicšton Kritnega premoženj in umom skladov 

Tudi pri pokojninskih družbah precejšen delež naložb predstavljajo naložbe v tujino. 
V letu 2003 so znašale naložbe v tuje lastniške in dolžniške vrednostne papirje dobri 
2 mrd SIT, kar predstavlja skoraj 8 % vseh naložb kritnih skladov pokojninskih družb. 
Od tega predstavljajo naložbe v tuje lastniške vrednostne papirje 32 % vseh naložb v 
lastniške vrednostne papirje, naložbe v tuje dolžniške vrednostne papirje pa 29 % 
vseh naložb v tovrstne vrednostne papirje. 
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Tabela 23: Sestava naložb kritnega premoženja In kritnih skladov v tujini za 
pokojninske družbe v obdobju 2002-2003 (vsi zneski so v mrt) srr na dan 31.12) 

Državni 
papini 

Dolžniški 
vrednostni 

papirji 

Lastniški 
vrednostni 

papirji 

Skupaj 
naložbe 
v tujini 

SKupaj 
naložbe 

Delež 
naložb v 
tujini od 
celotnih 
naložb*** 

KrfM 2002 0 0.6 0,2* 0,8 13,1 6,39 
sklad 2003 0 1.8 0,3" 2,2 27,e 7," 

** od toga 63 mio STT v dalrtcah investicijskih družfc, U vlagajo v vrednostna papirja 
datefc so računani s podatki v mio SIT 

Vir Poročilo o naložbah krimaga pramožanjs in krttnih skladov 

4.7. Kapitalska ustreznost 

Vse pokojninske družbe so na dan 31.12.2003 izpolnjevale kapitalske zahteve in so 
kapitalsko ustreznost v letu 2003 glede na leto 2002 znatno povečale. 

Tabela 24: Kapitalska ustreznost pokojninskih družb na dan 31.12.2002 in 
31.12.2003 (zneski so v mrti SIT) 

KAPITAL 2002 2003 
Temeljni kapital 2.7 3.2 _ 
Zajamčeni kapital 1,9 1,3- 
Izpolnjevanje zahteve iz 3. odstavka 106. člena ZZavar 0.8 1.9 
Dodatni kapital 0 0 
Razpoložljivi kapital pokojninske družbe 2.5 3.0 
Zahtevani minimalni kapital 1.8 1.4 
Kapitalska ustreznost 0,6 1,6 

Vir Otorazd KUS 

5. DRUGE DRUŽBE, KI SE UKVARJAJO Z ZAVAROVALNIMI POSLI 

Po določbah ZZavar Agencija za zavarovalni nadzor nadzira tudi Družbo za 
zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (Slovenska izvozna družba) 
ustanovljeno na podlagi zakona o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza 
Slovenije v delu, ki se nanaša na področje kreditnih zavarovanj za njen lasten račun, 
Sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja (Prvi pokojninski sklad), ustanovljen na 
podlagi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), zavarovalne in 
pozavarovalne poole in Slovensko zavarovalno združenje, v delu, ki se nanaša na 
škodni sklad. 

Tabela 25: Obračunana kosmata premija drugih družb, ki se ukvarjajo z 
zavarovalnimi posli v letu 2002 in 2003 (zneski so v mrd SIT) 

Naziv In vrsta zavarovanja 2002 2003 
Slovenska Izvozna družba (kreditno zavarovanje) i 1.0 1.3 
Prvi pokojninski sklad (življenjsko zavarovanje vezano na enote 
investicijskih skladov) 

0 0 

Jedrski pool G IZ (zavarovanje požara in elementarnih nesreč) 0,2 0.2 
Slovensko zavarovalno združenje - škodni sklad (zavarovanje odgovornosti 
pri uporabi motornih vozil} 

0.7 1.1 
Vir ObrmjMC St-SO 

Glavne dejavnosti Slovenske izvozne družbe (SID) so zavarovanje terjatev 
(kratkoročnih izvoznih in domačih kreditov) pred komercialnimi tveganji, financiranje 
izvoza, izdajanje garancij, zavarovanje izvoznih kreditov pred nekomercialnimi 
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tveganji, zavarovanje srednjeročnih izvoznih kreditov pred komercialnimi tveganji, 
zavarovanje investicij v tujini pred političnimi tveganji in faktoring. Slovenska podjetja 
se storitev SID poslužujejo čedalje pogosteje in v čedalje večjem obsegu. Večina 
slovenskih izvoznikov, med ukrepi za upravljanje s tveganji, daje poseben poudarek 
prav kreditnemu zavarovanju. 

prvi pokojninski sklad v imenu in za račun zavarovancev upravlja Kapitalska družba, 
d.d. z namenom, da pokrije svoje obveznosti do zavarovancev. Te obveznosti 
izhajajo iz zavarovalnih polic dodatnega pokojninskega zavarovanja, nanašajo pa se 
na izplačilo pokojninske rente oziroma zavarovalne vsote, če zavarovanec umre prej, 
preden pridobi pravico do rente. Premija za pokojninsko rento se je zagotovila z 
zamenjavo pokojninskih bonov za točke zavarovalne police. 

Pool za zavarovanje in poza varovanje jedrskih nevarnosti GIZ posluje na podlagi 
dovoljenja Ministrstva za finance. Temeljni cilj Poola je, da uresničuje zavarovalno, 
sozavarovalno in pozavarovalno dejavnost v zvezi z jedrskimi napravami oziroma 
uporabo jedrske energije v miroljubne namene in sicer v državi in iz tujine. V Pool je 
včlanjenih 9 zavarovalnic in obe pozavarovalnici. 

Slovensko zavarovalno združenje - škodni sklad, v katerega prispevajo sredstva vse 
zavarovalnice, ki sklepajo zavarovanja odgovornosti lastnikov cestnih vozil, rešuje 
zadeve iz naslova izplačil odškodnin, ki jih povzročijo vozniki neznanih in 
nezavarovanih vozil, nezavarovanih zrakoplovov ali drugih letalnih naprav in 
nezavarovanih čolnov. 

6. SKLEP 

Zavarovalništvo kot celota je v letu 2003 poslovalo uspešno, čeprav je doseglo 
slabše rezultate kot v predhodnem letu. Zavarovalnice so dosegle skupen čisti 
poslovni izid v višini 5 mrd SIT. Negativen čisti poslovni izid je izkazalo pet 
zavarovalnic. V vseh treh osnovnih oblikah zavarovanj, to je v življenjskih, 
zdravstvenih in premoženjskih zavarovanjih, so dosegle pozitiven zavarovalno- 
tehnični izid. Le-ta se je v primerjavi s preteklim letom poslabšal pri vseh treh 
osnovnih oblikah zavarovanj, predvsem zaradi tega, ker so čisti odhodki za škode 
porasli bolj kot so se povečali čisti prihodki od zavarovalnih premij. 

Kapitalska ustreznost se je v letu 2003 bistveno izboljšala. Izboljšanje izhaja 
predvsem iz povečanja dodatnega kapitala, kakor tudi iz povečanega osnovnega 
kapitala in ugodnega poslovnega izida zadnjih dveh let. Kapitalsko neustreznost 
izkazuje konec leta le ena zavarovalnica. 

Finančne naložbe zavarovalnic izkazujejo v zadnjih letih visoke stopnje rasti. V 
strukturi naložb glede na vir financiranja so se v zadnjih letih najbolj povečale 
naložbe kritnih skladov (dolgoročna zavarovanja). Zadovoljiva je tudi dinamika naložb 
kritnega premoženja brez kritnih skladov, ki so namenjene pokrivanju obveznosti 
zavarovancem iz premoženjskih zavarovanj. Ugodni poslovni rezultati v letu 2002 in 
2003 ter povečanje kapitala sta vplivala na to, da so zavarovalnice v letu 2003 še 
izboljšale pokritost zavarovalno-tehničnih rezervacij z naložbami kritnega 
premoženja, torej so postale še bolj finančno trdne in solventne. Delež naložb 
kritnega premoženja v obliki bančnih vlog in posojil zavarovalnice zmanjšujejo, 
povečujejo pa predvsem naložbe v dolžniške in tudi lastniške vrednostne papirje, kar 
seveda terja še več lastnega kapitala oziroma njegovega presežka nad zakonsko 
zahtevano mejo. Zaradi omejenih možnosti domačega kapitalskega trga 
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zavarovalnice vse bolj iščejo možnosti nalaganja na tujih trgih, kjer znaša konec leta 
2003 vrednost naložb v delnice in obveznice že 27 mrd SIT. 

Boljši poslovni izid v primerjavi s preteklim letom sta dosegli pozavarovalnici, ki sta 
izkazali čisti poslovni izid v višini 2,3 mrd SIT. Na takšen izid je v največji meri vplival 
relativno visok porast čistih prihodkov od zavarovalnih premij, medtem ko so se čisti 
odhodki za škode znižali. 

Pokojninske družbe so v letu 2003 izboljšale izid poslovanja, vendar so še vedno 
ustvarile izgubo v višini 14 mio SIT. Ker dve pokojninski družbi do 1.1.2003 nista 
dosegli predpisanega števila 15.000 zavarovancev, je Agencija od njiju zahtevala 
prenos vseh pogodb o prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju. Po 
ZZavar jima je zaradi tega prenehalo dovoljenje za opravljanje dejavnosti. 
Pokojninske družbe so povečale obseg poslovanja, medtem ko so se zaradi 
prenehanja poslovanja dveh pokojninskih družb znižali čisti obratovalni stroški in 
stroški dela. Matematične rezervacije so se v primerjavi s predhodnim letom 
povečale za 112 %. Vse pokojninske družbe so na dan 31.12.2003 izpolnjevale 
kapitalske zahteve. 
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II. POROČILO O DELU AGENCIJE ZA ZAVAROVALNI 

NADZOR ZA LETO 2003 

1. UVOD 

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

Cilj Agencije kot državne nadzorne institucije na področju zavarovalništva je 
varovanje interesov zavarovalcev, odpravljanje nepravilnosti na področju 
zavarovalništva in s tem pozitivno vplivanje le-tega na celotno gospodarstvo. 

Agencija je pravna oseba, ki je za svoje delo odgovorna Državnemu zboru. 

Organa Agencije sta strokovni svet in direktor. 

Strokovni svet Agencije je pristojen za odločanje o dovoljenjih in soglasjih ter o 
drugih posamičnih zadevah, o katerih odloča Agencija, če ni v ZZavar drugače 
določeno; sprejema predpise, kadar ZZavar določa, da predpis sprejme Agencija; 
sprejema splošne akte Agencije in izvršuje druge naloge iz pristojnosti Agencije, če 
ZZavar ne določa, da je za izvajanje nalog pristojen drug organ Agencije. V letu 2003 
se je strokovni svet, katerega predsednik je dr. France Križanič, sestal na 
devetindvajsetih rednih sejah, eni izredni seji, sklicana pa je bila tudi ena 
korespondenčna seja. 

Direktor vodi poslovanje in organizira delo Agencije in njenih strokovnih služb. 
Direktor Agencije je mag. Jurij Gorišek. 

Agencija ima tri sektorje in sicer Sektor za splošne, pravne in mednarodne zadeve, 
Sektor za aktuarstvo, statistiko in informatiko ter Sektor analiz in finančnega nadzora. 
Sektor analiz in finančnega nadzora je razdeljen na dva oddelka: Oddelek analiz in 
Oddelek finančnega nadzora. 

Temeljne naloge Agencije so priprava podzakonskih predpisov, ki so pravna podlaga 
za urejanje, kontrolo in nadzor zavarovalnega trga v Republiki Sloveniji, opravljanje 
nadzora nad zavarovalnim trgom ter izdajanje raznovrstnih dovoljenj na področju 
zavarovalništva. 

Viri sredstev za delo Agencije so določeni z 262. členom ZZavar in izvirajo iz taks in 
nadomestil ter iz drugih prihodkov, ki jih ustvari Agencija s svojim poslovanjem. V 
primeru, da Agencija s svojim poslovanjem ustvari presežek prihodkov nad odhodki, 
se del v višini, določeni s finančnim načrtom Agencije, izloči v rezerve Agencije, 
preostanek pa se usmeri v proračun Republike Slovenije. 

Podatki v poročilu za leto 2003 se večinoma nanašajo na obdobje od 1. januarja do 
konca leta 2003, razen v posameznih primerih, ko se nanašajo tudi na obdobje pred 
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1. januarjem 2003 ali po zaključku leta 2003, če je to smiselno zaradi celovitejšega 
poročanja o posameznih dejstvih oziroma dogodkih, ki se nanašajo na delo Agencije. 

2. ORGANIZACIJA IN FINANCIRANJE AGENCIJE ZA ZAVAROVALNI 
NADZOR V LETU 2003 

Ob ustanovitvi, junija 2000, je bilo v Agenciji zaposlenih osem delavcev, ki so prešli v 
njen okvir iz bivšega Urada RS za zavarovalni nadzor. Od takrat pa do konca leta 
2003 je Agencija usmerila veliko naporov v pridobivanje izkušenih kadrov ter 
oblikovanje ustrezne organizacijske strukture. 

2.1. Notranja organizacija in štrevilo zaposlenih 

V skladu s Poslovnikom o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest so 
notranjeorganizacijske enote Agencije sektorji in oddelki, pri čemer ima posamezen 
sektor lahko enega ali več oddelkov, ki se oblikujejo po posameznih zaokroženih 
delovnih področjih ali za izvajanje posameznih zaokroženih nalog. 

Tabela 1: Notranjeorganizacijska struktura Agencija s številom zaposlenih na dan 
31.12.2003 

Notranjeorganizacijska struktura St Zaposlenih 
Direktor 1 
Svetovalec Agencije* 1 
Sektor za splošne, pravne In mednarodne zadeve g 
Sektor za aktuarstvo, statistiko In informatiko 6 
Sektor analiz In finančnega razvoja 11 
Skupaj 28 

* ni razporejen v nobenega Izmed sektorjev Agencije 
Vir Podatki Agencije za zavarovalni nadzor 

Delo Agencije je tako organizirano v okviru treh sektorjev: 
- Sektor za splošne, pravne in mednarodne zadeve, 
- Sektor za aktuarstvo, statistiko in informatiko, 
- Sektor analiz in finančnega nadzora. 

Tabela 2: Sistematizacija delovnih mest Agencije s številom zaposlenih na dan 
31.12.2003 

Notranjeoraantzacijska struktura Sl zaposlenih 
direktor 1 
pomoćnik direktorja 1 
svetovalec agencije 6 
svetovalec direktorja 11 
viSII svetovalec 1 
svetovalec I 5 
svetovalec II 1 
računovodja 1 
poslovni sekretar 1 
Skupaj 28 

Vir Podatki Agencije za zavarovalni nadzor 
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Ižbela 3: Podatki o delavcih Agencije po stopnji strokovne izobrazbe 
na dan 31.12.2003 

Stopnja strokovne 
Izobrazbe 

St zaposlenih 

V-srednja 1 
V - višja 1 

_ VII-visoka 1 
vili - univerzitetna 19 
vili - mapisterii 5 
•X - doktorat 1 
Skupaj 28 

Po stanju na dan 31.12.2003 Agencija šteje osemindvajset zaposlenih, od katerih 
ima devetnajst univerzitetno izobrazbo, pet jih ima magistrski naziv, en zaposleni ima 
naziv doktorja znanosti, štirje pa imajo tudi dovoljenje za opravljanje nalog 
pooblaščenega aktuarja. 

Podatki o delavcih Agencije po nazivu strokovne izobrazbe 
na dan 31.12.2003 

Naziv strokovne izobrazbe St. zaposlenih 
ekonomski tehnik 1 
viSii uoravni detavec 1 

_ diplomirani ekonomist 1 
. univerzitetni diplomirani ekonomist 13 
univerzitetni diplomirani inženir 

. matematike 1 
_ profesor matematike 1 
univerzitetni diplomirani pravnik 4 

.magister znanosti 5 
doktor znanosti 1 
Skupaj 28 

Vir. Podatki Agencije za zavarovalni nadzor 

2.2. Financiranje 

Od oktobra 2002 velja spremenjena Tarifa o taksah in nadomestilih (Tarifa - 1) (Ur. I. 
RS, št. 89/02), ki jo je strokovni svet Agencije sprejel junija 2002 in h kateri je Vlada 
Republike Slovenije dala svoje soglasje v začetku oktobra 2002. S spremembo 
navedene tarife v oktobru 2002 je bilo znižano letno nadomestilo, določeno s prvo 
tarifo o taksah in nadomestilih. Le-to sedaj za zavarovalnice in pokojninske družbe 
znaša 0,12% od osnove (vplačana premija v preteklem letu), za zavarovalnice v 
zavarovalniški skupini 0,13% od osnove (vplačana premija v preteklem letu), za 
zavarovalno zastopniške in posredniške družbe 0,06% od osnove (prihodki iz 
naslova opravljanja storitev zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja v 
preteklem letu) ter za Slovensko zavarovalno združenje 0,12% od osnove (prispevki 
zavarovalnic v preteklem letu v škodni sklad). 

3. DELO AGENCIJE ZA ZAVAROVALNI NADZOR V LETU 2003 

ZZavar določa, da Agencija na njegovi podlagi izdaja predpise in izvaja nadzor nad 
zavarovalnicami, zavarovalno zastopniškimi in zavarovalno posredniškimi družbami 
ter zavarovalnimi zastopniki in zavarovalnimi posredniki. 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. 
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V skladu z 342. in 377. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-1) (Ur.l. RS, št. 106/99, 72/00, 81/00 in 52/01; v nadaljevanju: ZPIZ-1) je 
Agencija pristojna tudi za izdajo dovoljenj pokojninskim družbam in za izvajanje 
nadzora nad njihovim poslovanjem. 

Agencija opravlja nadzor tudi nad poslovanjem Jedrskega poola ter nad poslovanjem 
Slovenskega zavarovalnega združenja v delu. ki se nanaša na poslovanje škodnega 
sklada. 

Prav tako Agencija nadzira poslovanje Slovenske izvozne družbe v delu, ki se 
nanaša na zavarovalne posle za lasten račun. V skladu z osmim ostavkom 17. člena 
novega Zakon o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov 
(ZZFMGP) (Ur. I. RS, št. 2/04), ki je nadomestil Zakon o družbi za zavarovanje in 
financiranje izvoza Slovenije ter Zakon o poroštvih Republike Slovenije za 
zadolževanje za potrebe financiranja izvoza, mora Slovenska izvozna družba svoj 
status in dejavnost v zvezi z zavarovalnimi posli za lasten račun uskladiti s predpisi, 
ki urejajo poslovanje zavarovalnic, najkasneje do 31.12.2004. 

Po določbah ZZavar Agencija nadzira še poslovanje Sklada dodatnega 
pokojninskega zavarovanja (Prvi pokojninski sklad), ki je bil ustanovljen na podlagi 
ZPIZ-1. Upravljalec Prvega pokojninskega sklada v imenu in za račun zavarovancev 
je Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., zakonska 
podlaga za njegovo delovanje pa je Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike 
Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (ZPSPID) (Ur. I. RS, št. 
50/99 in 58/02), ki v 23. členu določa, da Agencija opravlja nadzor nad upravljanjem 
in pri tem smiselno uporablja določila ZZavar. 

3.1. Delo na zakonodajnem področju 

3.1.1. Izdaja novih ter sprejem sprememb in dopolnitev obstoječih 
podzakonskih predpisov 

V skladu z 2. točko 256. člena ZZavar je Agencija pristojna za pripravo in sprejem 
podzakonskih predpisov, ki imajo podlago v ZZavar. 

Zaradi potrebe po izpopolnitvi nekaterih podzakonskih predpisov je Agencija v letu 
2003 sprejela nekatere spremembe in dopolnitve. Spremenila in dopolnila je pet 
podzakonskih predpisov, sprejela pa je tudi spremembi dveh navodil in dve novi 
navodili. 

V mesecu marcu 2003 je sprejela Sklep o spremembah sklepa o podrobnejšem 
načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju računovodskih izkazov 
(Ur.l. RS, št. 30/03) in Navodilo za izračun postavke »Posebni prevrednotovalni 
popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih 
rezervacij« v obrazcu KUS (Ur. I. RS, št. 30/03). 

V aprilu 2003 je bilo izdano Navodilo za izračun kazalnikov (Ur. I. RS, št. 36/03), ki jih 
morajo zavarovalnice izračunavati v okviru svojih letnih poročil, v decembru 2003 pa 
je Agencija sprejela Navodilo o spremembah navodila za izračun kazalnikov (Ur. t. 
RS, št. 129/03). 

V mesecu juliju 2003 je sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vrstah 
in lastnostih kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter pravilih za 
razpršitev in omejitev naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter 
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načinih in rokih poročanja (Ur. I. RS, št 78/03) in Spremembe navodila o načinu 
elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in 
Premoženja kritnega sklada (Ur. I. RS, št 78/03). 

V mesecu decembru 2003 je sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o 
letnem poročilu zavarovalnic - SKL 2002 (Ur. I. RS, št. 129/03), Sklep o 
spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši obliki in najmanjšem obsegu ter 
vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila (Ur. I. 129/03) in Sklep o 
spremembah in dopolnitvah sklepa o pošiljanju zavarovalno-statističnlh podatkov - 
SKL 2002 (Ur. I. št 129/03). 

3-1.2. Sodelovanje pri pripravi sprememb in dopolnitev Zakona o 
zavarovalništvu 

Dne 06.05.2004 je bil v Uradnem listu RS, št. 50, objavljen Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zavarovalništvu (ZZavar-B), ki je začel veljati naslednji dan po 
objavi. Agencija je v letu 2003 in prvih mesecih leta 2004 aktivno sodelovala pri 
njegovi pripravi. Osrednji razlog za spremembe in dopolnitve omenjenega zakona je 
dokončna uskladitev z direktivami, ki so bile sprejete pred uveljavitvijo ZZavar ter s 
tistimi direktivami, ki so bile sprejete po njegovi uveljavitvi. Pri pripravi sprememb in 
dopolnitev ZZavar je Agencija upoštevala tudi priporočila IMF in skupine 
strokovnjakov iz EU s področja nadzora nad finančnim sektorjem, ti. »Peer Review«, 
Podana v okviru posameznih ocenjevanj slovenskega zavarovalniškega sektorja. 
ZZavar je s temi spremembami postal usklajen tudi z novelo Zakona o gospodarskih 
družbah (ZGD-F, Ur. I. RS, št 45/01), novim Zakonom o javnih agencijah, 
spremenjenim Zakonom o prekrških ter novimi slovenskimi računovodskimi 
standardi. 

Najpomembnejše spremembe, ki jih prinaša ZZavar-B, se nanašajo na višje 
kapitalske zahteve ter način izračunavanja kapitalske ustreznosti posameznih 
zavarovalnic in zavarovalniških skupin. Prinaša razširitev dejavnosti zavarovalnic, ki 
lahko opravljajo tudi finančne posle, ki so z zavarovalnimi posli v neposredni in 
posredni zvezi. Prav tako vnaša spremembe na področje sodelovanja z nadzornimi 
organi drugih držav članic, nadzora nad zavarovalniško skupino, rednega poročanja 
Agenciji, dopolnjuje pravice, status, obveznosti ter postopke odločanja Agencije. 

3.2. Izdaja dovoljenj in soglasij 

V letu 2002 je na slovenskem zavarovalnem trgu poslovalo šest pokojninskih družb. 
Le-te so morale v skladu z določbami 337. člena ZPIZ-1 do 31.12.2002 zbrati 
najmanj 15.000 zavarovancev prostovoljnega dodatnega zavarovanja. Tega do 
konca leta 2002 ni uspelo doseči dvema pokojninskima družbama. Zato je bil v juniju 
2003 sprejet sklep, da obe pokojninski družbi preneseta vse pogodbe o 
prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju k drugima dvema 
pokojninskima družbama. Po ZZavar jima je zaradi tega prenehalo dovoljenje za 
opravljanje dejavnosti. 

Agencija je v decembru 2003 na podlagi drugega odstavka 353. člena ZZavar izdala 
tri dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov zavarovalnicam in dve dovoljenji za 
sklepanje poza varovanj pozavarovalnicama. V prvih petih mesecih leta 2004 sta 
svoje poslovanje z določbami ZZavar uskladili Še dve zavarovalnici, ki jima je 
Agencija izdala dovoljenji za opravljanje zavarovalnih poslov. V preostalih šestih 
primerih pa postopek uskladitve še ni zaključen. 
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Agencija je na podlagi četrtega odstavka 65. člena ZZavar izdala eni zavarovalnici 
dovoljenje za prenos zavarovalnih pogodb na drugo zavarovalnico. 

V letu 2003 je Agencija na podlagi prvega odstavka 72. člena ZZavar izdala 
dovoljenje zavarovalnici za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti 
zdravstveno zavarovanje. 

Nadalje je Agencija v letu 2003 izdala 4 bankam predhodna mnenja za opravljanje 
storitev zavarovalnega posredovanja na podlagi petega odstavka 227. člena ZZavar.' 

Na podlagi petega odstavka 65. člena ZZavar je Agencija leta 2003 izdala 4 
dovoljenja zavarovalnicam ter 2 dovoljenji pokojninskima družbama za prenos 
izločenih poslov. 

Na podlagi 18. člena ZZavar je Agencija izdala 2 dovoljenji delniškima družbama za 
pridobitev kvalificiranega deleža v zavarovalnici ter sprejela ugotovitveno odločbo 
glede izdaje dovoljenja delniški družbi za pridobitev kvalificiranega deleža v 
zavarovalnici. 

Agencija je v letu 2003 eni zavarovalnici, eni pozavarovalnici in trem pokojninskim 
družbam izdala dovoljenja na podlagi drugega odstavka 123. člena ZZavar, ki 
določa, da Agencija lahko iz posebej utemeljenih razlogov na zahtevo posamezne 
zavarovalnice tej dovoli, da kot kritno premoženje uporabi tudi naložbo, ki ne 
izpolnjuje pogoja iz prvega odstavka 123. člena ZZavar. To pomeni, da zavarovalnica 
s sedežem v RS, ki krije nevarnosti v RS, sredstva iz naslova zavarovalno-tehničnih 
rezervacij lahko naloži v tujini. 

Na podlagi drugega odstavka 122. člena ZZavar, ki določa, da Agencija iz posebej 
utemeljenih razlogov na zahtevo posamezne zavarovalnice tej dovoli, da v zvezi s 
posamezno vrsto naložb prekorači omejitve, je Agencija izdala 2 dovoljenji 
zavarovalnicama ter 1 dovoljenje pokojninski družbi. 

Agencija je izdala dovoljenja 4 pokojninskim družbam za opravljanje poslov 
upravljanja z odprtimi in zaprtimi pokojninskimi skladi. 

Agencija je v letu 2003 izdala 7 dovoljenj za opravljanje funkcije člana uprave v 
zavarovalnici, 4 vloge za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave je 
zavrnila, izdala pa je tudi eno ugotovitveno odločbo o dovoljenju za opravljanje te 
funkcije v skladu s tretjim odstavkom 353. člena Zakona o zavarovalništvu. 

V decembru leta 2003 je Agencija organizirala opravljanje dveh izpitov za pridobitev 
dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja. Izpitov so se udeležili trije 
kandidati. Sicer pa je Agencija v letu 2003 izdala 8 dovoljenj za opravljanje nalog 
pooblaščenega aktuarja. 

Nadalje je Agencija je v letu 2003 skupno izdala 898 dovoljenj na področju 
opravljanja poslov in dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja. Od 
tega je bilo izdanih 56 dovoljenj samostojnim podjetnikom za opravljanje dejavnosti 
zavarovalnega zastopanja, 1 dovoljenje samostojnemu podjetniku za opravljanje 
dejavnosti zavarovalnega posredovanja, 24 dovoljenj zavarovalno zastopniškim 
družbam, 5 dovoljenj zavarovalno posredniškim družbam, 784 dovoljenj za 
opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja in 28 dovoljenj za opravljanje poslov 
zavarovalnega posredovanja. Prav tako je Agencija zavrnila oziroma zavrgla 46 
zahtev za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti / poslov zavarovalnega 
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zastopanja / posredovanja, 12 vlog pa so prosilci umaknili tekom samega postopka 
izdaje dovoljenja. 

t 
3.3. Izvajanje nadzora nad poslovanjem zavarovalnic 

3.3.1. Preverjanje poročil in obvestil 

Agencija je tudi v letu 2003 tekoče spremljala in analizirala poslovanje zavarovalnic, 
pozavarovalnic in pokojninskih družb na podlagi statističnih podatkov, računovodskih 
izkazov in drugih poročil, ki so jih le te dolžne pošiljati po določbah ZZavar, njegovih 
podzakonskih predpisov in drugih zakonov. Agencija pri preverjanju poročil in 
obvestil preverja pravočasnost ter pravilnost poročanja, s podrobnejšo analizo in 
navzkrižnim nadzorom pa ugotavlja morebitne vsebinske nepravilnosti. 

V primeru ugotovljenih kršitev pri poročanju je Agencija ustrezno reagirala, lahko pa 
so takšne ugotovljene kršitve privedle tudi do podrobnejšega nadzora s preverjanjem 
poslovanja nadzorovanca. 

3.3.2. Pregledi poslovanja 

Delavci Agencije so v letu 2003 opravili preglede poslovanja v 3 zavarovalnicah ter 
začeli pregled še v eni zavarovalnici, poleg tega pa opravili preglede poslovanja tudi 
v 3 pokojninskih družbah. 

S ciljem čimboljšega izvajanja pregledov poslovanja je Agencija v okviru projekta 
»Strenghtening of the Insurance Supervisiory Authority (ISA)«, ki je potekal preko 
tehnične pomoči Phare, skupaj z angleško družbo PricewaterhouseCoopers, 
pripravila tudi priročnik za izvajanje inšpekcijskih pregledov na kraju samem. 

3.3.3. Izrekanje ukrepov nadzora 

Agencija je v letu 2003 na podlagi pregledov poslovanja in spremljanja rednih poročil 
ugotovila nepravilnosti in izdala 21 odredb o odpravi kršitev in sicer trinajstim 
zavarovalnicam, petim pokojninskim družbam in trem zavarovalno-posredniškim 
družbam. Zaradi nedoseganja kapitalskih zahtev je izdala odredbi dvema 
zavarovalnicama in eni pokojninski družbi. Agencija je izdala odredbe še zaradi 
kršitev v zvezi z naložbami kritnega premoženja oziroma kritnega sklada, 
nepravilnega oblikovanja zavarovalno-tehničnih rezervacij, nepravilnega vodenja 
poslovnih knjig, nepravilnega razčlenjevanja stroškov po stroškovnih nosilcih, 
nepravilnega poročanja statističnih podatkov, zaradi kršitve določb v zvezi s 
statutom, zaradi tega, ker so posle zavarovalnega zastopanja opravljale osebe, ki 
niso imele dovoljenja Agencije, ker zavarovalni zastopniki in posredniki ter 
zavarovalno zastopniške in posredniške družbe niso bili vpisani v register in ker 
pokojninska družba ni imela dovoljenja Agencije za prenos izločenih poslov. 

3.4. Sodelovanje z domačimi in tujimi nadzornimi organi in 
institucijami 

V skladu s Pravilnikom o medsebojnem sodelovanju so imeli člani Komisije za 
medsebojno sodelovanje nadzornih organov v sestavi namestnika guvernerja Banke 
Slovenije oziroma direktorja Oddelka za bančni nadzor, direktorja Agencije za trg 
vrednostnih papirjev in direktorja Agencije za zavarovalni nadzor, v letu 2003 tri 
srečanja. 
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V skladu z drugim odstavkom 6. člena Pravilnika, ki določa, da dolžnost sklicevanja 
sestankov in priprave zapisnika vsako leto preide na drug nadzorni organ, je ta 
obveznost konec leta 2003 prešla od Agencije za zavarovalni nadzor na Banko 
Slovenije. 

Agencija sodeluje tudi z nadzornimi organi zavarovalnega oziroma finančnega 
nadzora držav članic EU, Hrvaške, BIH in Makedonije. 

Že v letu 2001 se je Agencija dogovorila z Evropsko banko za obnovo in razvoj 
(EBRD) o financiranju projekta razvoja informacijskega sistema Agencije za 
zavarovalni nadzor (»Slovene Insurance Supervisory Agency - Systems 
development«). Za izvedbo tega projekta je bila v okviru javnega razpisa s strani 
EBRD izbrana irska svetovalna družba Vizor. Namen projekta je vzpostavitev 
ustrezne baze podatkov na Agenciji, ustreznih postopkov obdelave omenjenih 
podatkov ter vzpostavitvi elektronskega poročanja nadzorovanih subjektov. 
Trimesečni projekt, ki je bil namenjen samo statistični obdelavi premoženjskih 
zavarovanj, se je zaključil konec leta 2002. Agencija je konec leta 2003 s svetovalno 
družbo Vizor podpisala pogodbo še za statistično obdelavo za področje življenjskih 
zavarovanj in enoletno vzdrževalno pogodbo. S tem bomo vzpostavili informacijski 
sistem, ki bo podpiral elektronsko poročanje ter avtomatsko spremljanje statističnih 
podatkov za področje premoženjskih in življenjskih zavarovanj. 

Že v letu 2001 so potekale priprave za začetek projekta nadzora prostovoljnih 
pokojninskih zavarovanj v Sloveniji (»Slovenia Voluntary Pension Supervision 
Project«), V ta projekt sta bila poleg Agencije vključena še Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve in Agencija za trg vrednostnih papirjev. Projekt je bil 
namenjen okrepitvi nadzora nad izvajalci prostovoljnih pokojninskih zavarovanj s 
ciljem zagotoviti varstvo pokojninskih zavarovancev. Nosilec in glavni izvajalec tega 
projekta je bilo ameriško Ministrstvo za delo (United States Department of Labour). 
Izvajanje projekta se je začelo v juniju 2002 in se je končalo v juliju 2003. 

3.5. Ostalo delo Agencije za zavarovalni nadzor 

Agencija je v letu 2003 organizirala 17. konferenco evropskih zavarovalnih nadzorov, 
ki je potekala od 21. do 23. maja v Ljubljani. Konference se je udeležilo 70 
predstavnikov iz 40 držav ter mednarodnih organizacij. Sponzorirali so jo OECD, 
mednarodna organizacija zavarovalnih nadzornikov (International Association of 
Insurance Supervisors - IAIS) in mednarodna zavarovalna fundacija (International 
Insurance Fundation - IIF). 

Zaposleni Agencije so se v letu 2003 udeležili številnih delovnih sestankov, 
seminarjev, strokovnih posvetov in konferenc, kjer so na mnogih omenjenih posvetih 
tudi aktivno sodelovali z referati in sicer na zavarovalni konferenci srednje in vzhodno 
Evropskih držav v Pragi, na mednarodnem seminarju zavarovalnih nadzornikov 
(International Seminar of Insurance Supervisory Authorities) v Wroctewu in na 
desetih dnevih slovenskega zavarovalništva v Portorožu. 

Velik del mednarodnega sodelovanja v letu 2003 je potekal v duhu približevanja 
Slovenije EU. Tako se je direktor Agencije kot predstavnik vseh desetih držav 
pristopnic z referatom udeležil sestanka Evropskega zavarovalnega odbora 
(Insurance Committee - IC) v Bruslju, kjer je predstavil zavarovalniški sektor in 
njegove probleme v teh državah. Tudi ostali predstavniki Agencije so se večkrat 
udeležili in sodelovali na sestankih zavarovalniškega odbora in njegovih pododborih 
v okviru Evropske komisije. V maju 2003 je bila Agencija prvič povabljena tudi na 

poročevalec, št. 92 



plenarno zasedanje Odbora evropskih zavarovalnih in pokojninskih nadzornikov 
(CEIOPS) v Dresden in oktobra v Atene. 

Pomembnejši seminarji in delavnice, ki so se jih zaposleni udeležili v letu 2003 so še 
seminar Evropske Komisije o solventnosti v zvezi z Direktivo o dejavnostih in 
nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje v Bruslju, seminar IAIS - FSI 
na IAIS srečanju komitejev v Baslu, sestanek pododbora na temo ocenjevanja 
solventnosti in aktuarskih vprašanj (»Solvency, Solvency Assessments and Actuarial 
Issues Subcommetee«) v Parizu, sestanek o problematiki vzajemnega priznavanja 
aktuarskih kvalifikacij in možnosti opravljanja aktuarskega dela v državah EU 
»Freedoms and General Purposes Comitee« v Dublinu. 

Direktor Agencije se je na sedežu Evropske komisije v Bruslju v imenu 10 držav 
pristopnic na povabilo Evropskega zavarovalnega odbora (IC) udeležil tudi rednega 
srečanja EU - US Regulatory Dialogue na temo usklajevanja zavarovalne 
zakonodaje in nadzorov. 
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