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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. 

Hbi da^3 

Za nemoteno poslovanje po uveo ke: 

dodano vrednost vam sporočamo p° 

na 

matična številka 
davčna številka 
TRR 

5022924 
21881677 

01100-8450000512 

ura 
Izdajatelj glasila nadomešča s to 
pisno informacijo posameznim nar 

dn° 

Uredništvo 
rfllC* 



Pred| °g zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

d PRAZNIKIH IN DELA PROSTIH DNEVIH 

• REPUBLIKI SLOVENIJI (ZPDPD-C) 

sNšani postopek - EPA 252 - IV 

Da Republike Slovenije 
Eva- 
Številk, 2005-2611-0091 
Ijoblia 00711-11/2005/8 1 na, 24.05.2005 

Slovenije je na 42. dopisni seji dne 24.5.2005 Clla besedilo: 

DnDDL0GA ZAK0NA 0 SPREMEMBAH IN 
PRn LNITVAH ZAKONA O PRAZNIKIH IN DELA 

m°STIH DNEVIH V REPUBLIKI SLOVENIJI, 
93 

Držav 
0si''a v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 

P°stopk
e

u9
a zbora Republike Slovenije po skrajšanem 

Vla^g 
F,ePubl kPUblike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
1°Po|n. S'ovenije, da predlog zakona o spremembah in vah zakona o praznikih in dela prostih dnevnih v 

Republiki Sloveniji obravnava po skrajšanem postopku, ker 
gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora Republike Slovenije 
in njegovih delovnih teles sodelovali: 

mag. Janez Drobnič, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 
Marjeta Cotman, državna sekretarka v Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve, 
Marko Štrovs, v.d. generalnega direktorja Direktorata za 
delovna razmerja in pravice iz dela. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

^CjLOG zakona o spremembah 

dopolnitvah zakona o 
^Nlk-IU ... nr, . N|kih in dela prostih dnevih 

v REPUBLIKI SLOVENIJI 

'^0r 

Vlada Republike Slovenije je na 18. redni seji dne 07.04.2005 
obravnavala predlog Koledarja državnih proslav v letu 2005, v 
katerem je predvideno tudi zaznamovanje dveh obletnic in sicer 
vrnitev Primorske k matični domovini in združitev Štajerske in 
Prekmurja z domovino. Gre za državni proslavi, ki bi ju bilo 
potrebno zaradi zgodovinskega pomena, definirati kot državni 
praznik, v spremembe in dopolnitve zakona pa vključiti še 
spremembo imena praznika dan samostojnosti. 

9 s,ania in razlogi za sprejem zakona 

Ba
r|"^S, 'n d0'3 prostih dnevih v Republiki Sloveniji 

& '   

a) 15. september 
domovini 

Vrnitev Primorske k matični 

^cv^njem f1' 'e začel veljati 22.11.1991. Od takrat, predvsem 
* n*..: 1 'e bilo kar nekaj javnih polemik in predlogov v 

prazniki in zaznamovanjem pomembnih 'Ovir,"07'"!! Skih H«azn klh dogodkov. 

»Slovensko srce je na Koroškem, slovenska pljuča pa v Trstu«. 
Znameniti izrek nam najbolje označuje pomen Trsta in s tem 
Primorske v slovenski zgodovini. Trst pa seveda ni bil samo 
slovenski in gospodarski finančni center Slovencev, ampak je bil 
skupno z Gorico in Goriško tudi slovensko duhovno okno v svet, 
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ki nas je na specifičen način, že od Trubarja dalje, odvezoval od 
enostranske navezanosti na germanski prostor. Zato ni slučajno 
obstajala ideja, da bi morala biti slovenska univerza v Trstu, ki je 
bil, kljub temu, da so bili v njem Slovenci v manjšini, duhovno 
najbolj odprto mesto s slovenskim prebivalstvom. 

Uveljavitev določil Londonskega pakta iz leta 1915 je z rapalsko 
mejo odtrgala od Slovencev ne le ogromno ozemlja z okoli 300.000 
prebivalci, ampak tudi izjemno narodno osveščeni in intelektualni 
potencial, ki ga kljub dejstvu, da je moral emigrirati v Jugoslavijo, 
ni bilo mogoče nikoli nadomestiti. Izgubil je svoje naravno in 
duhovno okolje in se v relativno zaostalem okolju ni mogel ustrezno 
uveljaviti. 

Italijanski imperializem, ki je s prevlado fašizma dobil svojo najbolj 
grobo vsebino, se je nad Slovenci znesel kot nihče dotlej v zgodovini. 
Požig Narodnega doma 13. julija 1920 in usmrtitev bazoviških 
junakov 6. septembra 1930 sta sicer med najbolj znanima 
zločinoma nad primorskimi Slovenci, je pa še vrsta dogodkov iz 
zgodovine, ki bi zaslužili posebno pozornost. 

Iz zgodovine Primorske po letu 1918 je obilo datumov, ki bi zaslužili 
posebno negovan zgodovinski spomin. Posebno obžalujemo, da 
je v zgodovinskih učbenikov premalo tehtno obravnavana vrsta 
dejstev, ki bi jih naši mlajši državljani morali bolje poznati. Mislimo 
predvsem na TIGR, Društvo svečenikov sv. Pavla, Višarsko 
gibanje, pa tudi strašno trpljenje na Rabu. Tudi delovanje 
italijanskega okupatorja med II. svetovno vojno s požigi vasi in 
streljanjem talcev na Notranjskem in Dolenjskem ter njegovo 
netenje državljanske vojne se preveč spregleduje. Za partizanski 
narodno-prebudni pohod v Beneško Slovenijo 1943. leta pod 
vodstvom Jake Avšiča mnogi niso niti slišali. 

Slovenska javnost je v veliki meri soglasna, da zasluži slovenska 
Primorska zaradi zvestobe slovenstvu in najstarejšemu 
antifašizmu v Evropi poseben spominski dan. 

Za končno odločitev glede datuma je ključnega pomena vsebina 
izbranega dneva. Trpljenje pod fašizmom določa en izbor, izhod iz 
njega pa drugega. Glede nato, da je javnost bolj naklonjena 
prazniku, ne pa dnevu žalosti, predlagamo kot praznik Primorske 
15. september (1947) kot dan uveljavitve Mirovne pogodbe z 
Italijo. Datum (londonskega) Memoranduma o soglasju med 
Jugoslavijo in Italijo je ne samo mednarodnopravno šibkejši od 
predlaganega, ampak povzročitelj novih krivic, saj je dejansko 
nagradil Jugoslavijo (Hrvaško) z italijansko manjšino na račun 
avtohtonih Slovencev v širšem tržaškem zaledju. Z izbiro tega 
datuma bi dali samo priznanje mednarodnemu trgovanju s 
Slovenci in slabi skrbi nekdanje Jugoslavije za zaščito primorskih 
Slovencev, kar je še posebno razvidno iz osimskega sporazuma, 
ki se jih spominja le v preambuli. 

Za 15. september obstaja veliko soglasje tudi v strokovnih 
zgodovinarskih krogih. Isti datum je v predlogu spremembe 
Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji 
predlagala tudi skupina poslancev. 

b) Dan Rudolfa Maistra 

23. november predlagamo kot praznik v spomin na čas po prvi 
svetovni vojni, ko je bila utemeljena slovenska severovzhodna 
državna meja. Tega dne je Rudolf Maister - potem ko je 1. novembra 
1918 po pooblastilu slovenskega Narodnega sveta za Štajersko, 
prevzel vojaško oblast v Mariboru in okolici in bil po njem imenovan 
tudi za generala - s svojo vojsko razorožil nemško oboroženo 
mestno stražo Marburger Schutzwehr. Od tedaj slovenska oblast 

v Mariboru ni bila več resno ogrožena. Maister je nat°.,e na 
vojaško prodirati na slovensko narodno mejno obm ^ 
Štajerskem in utrdil položaj do Radgone, Šentilja in Kozl 
pred tem je slovensko vojaštvo na Koroškem prevze ^ 
nad Mežiško dolino do Dravograda; to območje je ^ 
Maistrovim poveljstvom. Po ureditvi razmer na slov ^ 
narodnem mejnem območju na Koroškem in Štajerske , ^|o(j 
nato s sklenitvijo mirovne pogodbe z Avstrijo skoraj ^ ^ 
določena še danes veljavna državna meja. Zasluga r0ral 
tedanji narodno-uveljavitveni volji, ki sta jo udejanjia (eflje 
Maister in slovensko vojaštvo. S tem sta uresničila spl°sn |0faju. 
po slovenski narodni združitvi v novem zgodovinskem P^nj6 
ki je nastal ob koncu prve svetovne vojne in razpadu ^no 
habsburške države. Menimo, da to dejstvo, ki P°' ^ tudi 
sooblikuje slovensko narodno samozavedanje, za 
praznično zaznamovanje. 

General Rudolf Maister je razmišljal tudi o ureditv' s|<iin 
Prekmurju. Zaradi potreb po okrepitvi mejne črte proti v|3de 
pomoči slovenskim enotam na Koroškem ter nezanim ^ pfj§|o- 
v Ljubljani, do Maistrove vojaške akcije v PrekmuO s{oVO|jcev; 
Podobno je bilo tudi z organiziranjem prekmurskih jevrti°vn' 
ki ga je vzpodbudil Maister. Prekmurje je nato, potem. s|<ieP0 

svet mirovne konference v Parizu 9. julija 1919 s prj\/oli'vi'0 

združitvi Prekmurja v okviru Kraljestva SHS, s P veystvo 
Vrhovnega sveta 12. avgusta 1919 prišlo pod P tudi 
jugoslovanske vojske. Med jugoslovanskimi voja i v ^ 
nekdanji Maistrovi borci. Zato je prav, da se Pn ^ ^ati^0 

Koroške, utrditev severne meje in združitev Prekmun^ ^ajStrOv 

domovino po prvi svetovni vojni simbolno praznuje 
praznik. ^ 

Oba predlagan praznika imata podporo tudi v javnosti- 0pravl' 
javnomnenjske raziskave Politbarometer 3/2005, ' J v0jaš^ 
Center za raziskovanje javnega mnenja, je "^a'sore ,>vrfl't8 

zavarovanje severne meje« deležno 70 % P0' -avrlosti- 
Primorske v matično domovino« pa 68% podpore J 

0ntral'zaCl 

Predlagana praznika predstavljata tudi korak k cieCprjrn0rskel^ 
saj je predvideno, da bo obeležitev praznikov ,nmo šed°da!l 
oziroma na Štajerskem ali v Prekmurju, s čimer bo ^ p0dr°c) 

utrdili njun namen in prispevali k razpršenosti tu 
počastitev državnih praznikov. 

c) Dan samostojnosti in enotnosti je 

Vlada Republike Slovenije v nadaljevanju tudi pred 
praznik dan samostojnosti, ki ga praznujemo 
preimenuje v »dan samostojnosti in enotnosti«- ^ 

Glede na to, da je na plebiscitu, ki je bil 23.12199°'® siove1^ 
ki so se udeležili glasovanja, glasovalo za sarT1° e id«0'0, v 
lahko ta dan označimo kot dan, ko so bile Pr®s je 

nik° in 
razlike in nasprotja in ko smo se poenotili ta °.'Q cjržav'i®fl KOt 
zgodovini. S tem datumom lahko povežemo ve ' ,iftlo tud' 
državljanov, zato lahko dan samostojnosti oz 
praznik naše enotnosti. oS(ap« 

Vlada Republike Slovenije predlaga, da daturn,?'*23-deC0^3Ši 
26. december, torej dan, ko so bili razglašenireZU ^3^® vaino 
izvedenega plebiscita in koje to resnično 0nkra raVno f°r^tj in 
zgodovini dobilo tudi svojo zgodovinsko m P

arT,oStojn° | se 
vrednost. Prestavitev praznovanja dneva s ^ cla. irti0lo 

enotnosti na 23. december bi dejansko po kar pa t"1 

praznovanje novega leta začelo že 23. decem 
negativne posledice za gospodarstvo. 

tjunii 
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2 
Namen in cilji zakona 

l"einhcPternber 1 'n 23- november 1918 sta izjemno pomembna 
Zato 

a v zgodovinskem zraščanju slovenske narode celote. 
praz 

ud' spadata v slovenski državni spomin, kot državna 
d0|0,. a' Predlagamo, da praznika nista dela prosta dneva, saj 
delovni doclatnega prazničnega dne pomeni dodaten izpad 
še j.! 

ur oziroma povečanje obveznosti za delodajalce, ki bi 
n° zmanjšali konkurenčnost slovenske države. 

redlan 
preims 

0 ,udi. da se 26. december - dan samostojnosti 
P°U(ja v 9 v "c'an samostojnosti in enotnosti«, s čemer želimo 
Sloven' t6^° odločitve in enotnost državljanov in državljank 'le, ki so se svojo odločitvijo odločili za samostojno Slovenijo. 

^ikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 
Podatku 
različni ° pra2n'kitl v drugih evropskih državah - članicah EU so 

• z nekaterih pregledov ni razvidna podrobnejša informacija 

o praznikih, ki so tudi dela prosti dnevi oz. ni razvidno upoštevanje 
praznikov, ki padejo na nedeljo. Na splošno je možno povzeti da 
se število praznikov giblje od 8 do 16 (glej primerjalno tabelo). 

Praznovanja državnih (nacionalnih) praznikov so praviloma 
priložnost, da se na slavnosten način zaznamujejo pomembni 
dogodki iz narodove oz. državne zgodovine. Državni prazniki 
odražajo soglasje o pomenu posameznih zgodovinskih datumov. 
Praznovanja so kot taka izraz državotvornosti in zavesti o nujnosti 
vzdrževanja zgodovinskega spomina o najpomembnejših 
dogodkih. Evropske države in članice EU urejajo to področje 
različno. 

Ker se s spremembami in dopolnitvami zakona predlaga dodatna 
ureditev praznovanja dveh dogodkov - vrnitve Primorske k matični 
domovini in dan Rudolfa Maistra - spomin na utrditev severno 
vzhodne meje in se ne uvaja novih dela prostih dni, je predložena 
ureditev praznikov in dela prostih dni v Republiki Sloveniji še 
primerljiva (čeprav na zgornji meji) z ureditvami v drugih evropskih 
državah. 

TABELA: ŠTEVILO PRAZNIKOV PO DRŽAVAH ČLANICAH EU v letu 2005 

DRŽAVA ŠTEVILO 
PRAZNIKOV 

Avstrija 14 
Belgija 10 
Ciper 16 
Češka 12 

Danska 12 
Estonija 10 
Finska 13 

Francija 11 
Grčija 12 
Irska 8 
Italija 12 

Latvija 12 
Litva 10 

Madžarska 12 
Malta 14 

Nemčija 9 
Nizozemska 10 

Poljska 11 
Portugalska 12 

Slovaška 15 
Slovenija 15 
Španija 10 
Švedska 12 

Velika Britanija 8 

Vir: http://www.europa.eu.int/abc/travel/pdf/holiday_2005_en.pdf 

4. 
Pin a,1čne i S». "—■* Posledice 

Otov|jen '*Vedb° dveh novih državnih proslav v letu 2005 so 
Put)like g, pri Proračunskem uporabniku Protokol Vlade 0venije 1512, na proračunski postavki 5430 - 

Državne proslave, na kateri bodo potrebna sredstva zagotovljena 
udi vp..hodnjih letih. 

5. Drugih posledic zakon ne predvideva. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 26/91) se v prvem odstavku 1. člena za sedanjo 
peto alineo doda nova šesta alinea, ki se glasi: 

»- 15. september, Vrnitev Primorske k matični domovini«. 

Za dosedanjo šesto alineo, ki postane sedma alinea, se doda 
nova, osma alinea, ki se glasi: 

»- 23. november, Dan Rudolfa Maistra«. 

Dosedanja sedma alinea, ki postane deveta alinea, se 
tako, da se glasi: 

»26. december, Dan samostojnosti in enotnosti."- 

Na koncu drugega odstavka se pika nadomesti z.ve'!5!?rn0vini i" 
besedilo »razen praznika vrnitev Primorske k matični ^ 
praznika dan Rudolfa Maistra, ki nista dela prosta dn 

2. člen 
• Uradnem l|Stu 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v u 
Republike Slovenije. 

III. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu 

- 15. september, Vrnitev Primorske k matični domovini: slovenska 
Primorska zaradi zvestobe slovenstvu in najstarejšemu 
antifašizmu v Evropi, zasluži poseben spominski dan. 15. 
september je spomin na uveljavitev Mirovne pogodbe z Italijo, ko 
smo dobili velik del Goriške, z nastankom STO pa je še vedno 
obstajala vsaj možnost, da dobimo Trst in staro slovensko 
jadransko obalo. 

- 23. november, Dan Rudolfa Maistra: tega dne je Rudolf Maister 
prevzel vojaško oblast v Mariboru in okolici. S tem so se odprle 
možnosti za zavarovanje severne slovenske narodnostne meje, 

. z matič"0 

za pridobitev dela Koroške in za združitev Prekmuri 
domovino. ^ 

- 26. december, Dan samostojnosti in enotnosti, s sp gn0tnoS^ 
imena praznika želimo poudariti težo 
državljanov in državljank Slovenije, ki so se svojo o 
za samostojno Slovenijo. ^ 

Novo predlagana praznika vrnitev Primorske k dolo^ 
in dan Rudolfa Maista nista dela prosta dneva, urozllo:V^ 
novega prostega dne pomenila dodaten izpad de o jjVgia 
povečanje obveznosti za delodajalce in ta. stva. 
zmanjšano konkurenčnost slovenskega gospo 

poročevalec, št. 34 6 
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^ besedilo členov, ki se 
Preminjajo 

Prazniki Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka so dela \ rosti 
dnevi, razen praznika Vrnitev Primorske k matični domovini i i 
praznika Dan Rudolfa Maistra, ki nista dela prosta dneva. 

Praz, 
1. člen 

:niki \ Republiki Sloveniji so: 

"i 2. januar, novo leto ianuar... 

2>
u,ar' Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 

'•in2 ^an uP°ra Pro,i okupatorju 
25 j 'mai. praznik dela 
1novemhan državnos,i 

26 d 
IDer. Dan spomina na mrtve 

cember, Dan samostojnosti. 

Hnevj'ki F,epub|ike Slovenije iz prejšnjega odstavka so dela prosti 

'Č'STOPIS 

ra*niki v 
1. člen 

Republiki Sloveniji so: 
• Januar in o • 

8. fe[jru 
n 2- ianuar, novo leto 

27. apri|ar'Prešemov dan, slovenski kulturni praznik 
'■in j ' an uPora proti okupatorju 
25. Praznik dela 
15. s'' an državnosti 

Vrnitev Primorske k matični domovini 
23. no 

ber' Dan spomina na mrtve 
2.6. dec®l71f)er. Dan Rudolfa Maistra 

2. člen 

Dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji so tudi: 

- velikonočna nedelja in ponedeljek, velika noč 
- binkoštna nedelja, binkošti 
- 15. avgust, Marijino vnebovzetje 
- 31. oktober, Dan reformacije 
- 25. december. Božič. 

3. člen 

Praznik Republike Slovenije oziroma dela prost dan v Rep jblik; 

Sloveniji, ki pride na nedeljo, se ne prenaša na naslarnji celovni 
dan. 

4. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati za<on o 
republiških praznikih in dela prostih dnevih v Socialistien Republiki 
Sloveniji (Uradni list SRS, št. 33/89) in zakon d pra nikih 
Socialistične federativne republike Jugoslavije (Uradni list -SFRJ 
št. 6/73). 

5. člen 

Ta zakon začne vpijati naslednji dan po objavi v Uiadrem .isti 
Republike Slovenije. 

6rT1ber, Dan samostojnosti in enotnosti. 
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h 
edl°g zakona o 

Ratifikaciji sporazuma med vlado 

^publike Slovenije in vlado republike 

Oljske o sodelovanju pri 

Preprečevanju naravnih in drugih 

Jesreč ter odpravljanju njihovih 

Bledic (bplnni 

' EpA 261 - IV 

La°a Republike Slovenije 

StBvi|, 2005-1811-0100 
Ljubih' 00724-45/2005/4 

26.05.2005 
'ada 

1oio((j|a®Publike Slovenije je ria 26. redni seji dne 26.05 2005 

?*U*A ZAKONA o ratifikaciji sporazuma 
rIo. VLAD0 REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

c"~11 ,ol/'c n cnnci n\/iM lil PRI 

°Dpravljanju NJIHOVIH POSLEDIC 

PrČdBLIKE POLJSKE O SODELOVANJU PRI 
Onc,r>REČEVANJU NARAVNIH IN DRUGIH NESREČ TER 

Nov^'1'3 v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 

p, 
k'^6 pe

Publike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
avnenPUbl'ke sloveniie in na podlagi 235. člena poslovnika 

s. *bora Republike Slovenije določila, da bodo kot 

iv1ika n ~"'avl,av"       
!Vka 7 *avne9a zbora Republike Slovenije in tretjega 75- člena zakona o zunanjih zadevah. 

njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnil 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
dr. Kari Erjavec, minister za obrambo, 

- dr. Božo Cerar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Franci Žnidaršič, državni sekretar v Ministrstvu za 
obrambo, 

- Bojan Žmavc, generalni direktor Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo, 

- Andrej Logar, v.d. direktorja Direktorata za evropske 
zadeve in politično bilateralo v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- Ondina Blokar, ministrica svetovalka v Ministrstvu za 
zunanje zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 
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ZAKON 

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 
VLADO REPUBLIKE POLJSKE O SODELOVANJU PRI PREPREČEVANJU 

NARAVNIH IN DRUGIH NESREČ TER ODPRAVLJANJU NJIHOVIH POSLEDIC 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o ^ 
sodelovanju pri preprečevanju naravnih in drugih nesreč ter odpravljanju njihovih posledic, 

je bil podpisan 13. aprila 2005 v Varšavi. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in poljskem jeziku glasi: 
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SPORAZUM 

med Vlado Republike Slovenije 

in 

Vlado Republike Poljske 

0 S(>delovanju pri preprečevanju naravnih in drugih nesreč ter 

odpravljanju njihovih posledic 

"^005 
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Vlada Republike Slovenije 

in 

Vlada Republike Poljske, 

v nadaljevanju pogodbenici, 

sta se, 

- da bi razvili prijateljske odnose, 

- zavedajoč se možnosti, da se zgodijo naravne in druge nesreče, 

- prepričani o nujnosti mednarodnega sodelovanja ob naravnih in drugih nesrečah in 

upoštevajoč koristi tovrstnega sodelovanja med pogodbenicama, 

dogovorili o naslednjem: 

1. člen 
f 

Vsebina sporazuma 

Pogodbenici sodelujeta pri preprečevanju naravnih in drugih nesreč, izvajanju reševalni*1 

dejavnosti in pri odpravljanju posledic teh nesreč. 

2. člen 

Opredelitev izrazov 

Izrazi, uporabljeni v tem sporazumu, pomenijo: 

1) "naravna nesreča" je nesreča, ki jo povzročijo naravne sile in resno ogroža človeko 

življenje in zdravje, premoženje ali okolje; 
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2) druga nesreča" je neradna in nepredvidena škoda ali uničenje nekega objekta, 

tehnične naprave ali sistema tehničnih naprav, ki ima za posledico prekinitev njihove 

porabe ali izgubo njihovih lastnosti, kar resno ogroža človekovo življenje in zdravje, 

premoženje ali okolje; 

3) "zagotavljanje pomoči" je pošiljanje reševalnih ekip ali strokovnjakov za izvedbo 

ukrepov, namenjenih ublažitvi ali odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč, 

zagotavljanje človekoljubne pomoči ali druge med pogodbenicama dogovoijene 

pomoči; 

4) "reševalna ekipa" je organizirana skupina ustrezno pripravljenih in opremljenih ljudi, 

ki jih pogodbenica pošlje za zagotovitev pomoči. 

3. člen 

Načela sodelovanja 

Sodelovanje med pogodbenicama poteka po načelih vzajemnosti in prostovoljnosti ter v 

°kviru njunih zmogljivosti. 

4. člen 

Področja sodelovanja 

Področja sodelovanja pogodbenic zajemajo: 

0 izmenjavo podatkov o naravnih in drugih nesrečah ter njihovih posledicah ter tudi o 

pridobljenih izkušnjah pri obvladovanju in odpravljanju posledic teh nesreč; 

zagotavljanje pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, posledic katerih pogodbenica ne 

more odpraviti z lastnimi silami in sredstvi; 

k 
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3) usposabljanja, organiziranje konferenc in delovnih srečanj za pripadnike civilne 

zaščite, člane gasilskih ter drugih reševalnih služb ter tudi strokovnjake, izmenjavo 

nesreč ter odpravljanja njihovih posledic; 

4) izmenjavo publikacij in znanstvenotehničnih informacij, ki so pomembne za 

preprečevanje naravnih in drugih nesreč ter odpravljanje njihovih posledic. 

1. Za izvaj anj e tega sporazuma sta pristoj na: 

1) v Republiki Sloveniji: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva 

za obrambo Republike Slovenije, 

2) v Republiki Poljski: glavni poveljnik Državne gasilske službe, 

ki sta pooblaščena za zagotavljanje neposrednih stikov. 

2. Pristojna organa iz prvega odstavka si izmenjata informacije o naslovih in 

telekomunikacijskih podatkih. 

3. Pogodbenici se nemudoma pisno obvestita o spremembah pri pooblastilih organov iz 

prvega odstavka. 

opazovalcev na vajah, organiziranih na področju preprečevanja naravnih in drugih 

5. člen 

Pristojna organa 

6. člen 

Zagotavljanje pomoči 

pogodbenice. Prošnja se pošlje pristojnemu organu druge pogodbenice iz prvega odstavi 

člena sporazuma. V prošnji morajo biti navedeni vrsta, obseg in pričakovani čas pomoč1 

podatki o nesreči. Pogoje dodelitve pomoči uskladita pristojna organa pogodbenic. 
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7. člen 

Stroški 

1- Stroške za pomoč po tem sporazumu krije tista pogodbenica, ki zagotovi pomoč, razen če 

pristojna organa pogodbenic, navedena v prvem odstavku 5- člena, ne odločita drugače. 

2. Pogodbenica, ki prejme pomoč na svojem ozemlju, zagotovi reševalnim ekipam in 

strokovnjakom druge pogodbenice brezplačno nastanitev in nujno medicinsko pomoč, po 

porabi vseh njihovih sredstev pa jih oskrbi z nujnim materialom za zagotavljanje pomoči, s 

hrano in drugimi nujno potrebnimi stvarmi. 

8. člen 

Odškodnine in nadomestila 

1. Pogodbenici se vzajemno odrekata odškodninskim zahtevkom glede škode na premoženju, 

vključno s škodo na okolju, telesne poškodbe, okvare zdravja ali smrti člana reševalne 

ekipe ali strokovnjaka, če bi se to zgodilo v zvezi z zagotavljanjem pomoči. 

2- Člani reševalnih ekip in strokovnjaki, ki so utrpeli škodo v zvezi z zagotavljanjem pomoči, 

so upravičeni do odškodnine v svoji državi v skladu z veljavno zakonodajo. 

Če član reševalne ekipe ali strokovnjak pogodbenice, ki zagotavlja pomoč, v zvezi z 

dajanjem pomoči po tem sporazumu na ozemlju pogodbenice, ki sprejema pomoč, 

povzroči škodo tretji osebi, je za škodo odgovorna pogodbenica, ki prejema pomoč. 

Določbe, navedene v prvem, drugem in tretjem odstavku, se ne uporabljajo če je bila 

škoda povzročena namerno ali zaradi velike malomarnosti. 
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9. člen 

Program sodelovanj 

Pristojna organa, navedena v prvem odstavku 5. člena, imenujeta svoje predstavnike, da se 

dogovorijo o programu sodelovanja in načinu njegovega financiranja. Ta program morata 

odobriti pristojna organa pogodbenic. 

10. člen 

Razmerje do drugih mednarodnih sporazumov 

Ta sporazum ne omejuje pravic in obveznosti pogodbenic, ki izhajajo iz drugih mednarodnih 

sporazumov. 

11. člen 

Reševanje sporov 

Spore, nastale zaradi razlage ali izvajanja tega sporazuma, rešujeta pristojna organa iz prvega 

odstavka 5. člena s posvetovanji. Če soglasje ni doseženo, se spor reši po diplomatski poti- 

12. člen 

Končne določbe 

1. Sporazum začne veljati trideseti dan po prejemu zadnjega od uradnih obvestil, s katerim3 

se pogodbenici obvestita, da so končani notranjepravni postopki za začetek veljavnosti. 

2. Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica ga lahko odpove z uradm111 

obvestilom. V tem primeru sporazum preneha veljati po treh mesecih od dneva prejenl 

uradnega obvestila o odpovedi. 
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Ta sporazum je sestavljen v ...Y.°M/2.9Vy?l  dne  .?..-..v dveh izvodih, 

vsak v slovenskem in poljskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni. 

Za Vlado Za Vlado 

Republike Slovenije Republike Poljske 

Bojan Žmavc I. r. Teofil Jankovvski 1. r. 

3. člen 

izvajanje sporazuma skrbi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. 

4. člen 

Zakon začne veljati petnajsti dan po obiavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju pn 
preprečevanju naravnih in drugih nesreč ter odpravljanju njihovih posledic je bil podpisan v 
Varšavi na Poljskem 13. aprila 1005. Podpisala sta ga generalni direktor Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje Bojan Žmavc in glavni poveljnik Državne gasilske službe 
Ministrstva za notranje zadeve Republike Poljske Teofil Jankovvski. 

Slovenijo ogrožajo vse naravne nesreče, ki so značilne za alpski, dinarsko kraški, sredozemski 
in panonski svet. Ogroženost pa povzročata tudi urbanizacija in industrializacija. Industrijske 
in druge civilizacijsko pogojene nesreče imajo praviloma čezmejne vplive. 

Ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč zahteva dolgoročno načrtovane priprave za 
varstvo pred njimi. Toda še tako popolne in dobre priprave ob izjemno velikih nesrečah niso 
zadostne. Zato se varnost pred nesrečami gradi tudi na mednarodni ravni s sklenitvijo 
sporazumov, s katerimi se uredijo medsebojni odnosi pri varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 

V sporazumu je določeno sodelovanje pogodbenic pri preprečevanju naravnih in drugih 
nesreč, izvajanju reševalnih dejavnosti in pri odpravljanju posledic teh nesreč. 

Opredeljena so področja sodelovanja in način izvajanja skupnih dejavnosti kot so: redna 
izmenjava podatkov o naravnih in drugih nesrečah, izmenjava pridobljenih izkušenj Pn 

obvladovanju in odpravljanju posledic teh nesreč, zagotavljanje pomoči ob naravnih in drugih 
nesrečah, posledic katerih pogodbenica ne more odpraviti z lastnimi silami in sredstvi in 

druge oblike. 

Skladno s 75. členom Zakona o zunanjih zadevah (Ur.l.RS,št. 113/0-uradno prečiščeno 
besedilo) omenjeni sporazum ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Sklenitev mednarodne pogodbe ne zahteva izdaje novih ali spremembe veljavnih predpisov. 

Sporazum ni predmet usklajevanja s pravnim redom Evropske skupnosti. 

Izvajanje mednarodne pogodbe ne zahteva dodatnih sredstev iz proračuna, ker so sredstva 
zagotovljena v rednih finančnih postavkah Ministrstva za obrambo. 
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' LETNO POROČILO BANKE SLOVENIJE ZA 

LETO 2004 Z LETNIM OBRAČUNOM BANKE 

SLOVENIJE ZA LETO 2004 (RAČUNOVODSKI 

■ZKAZI) 

' FINANČNI NAČRT BANKE SLOVENIJE ZA 

leto 2005 

' Epfl 256 - IV 

>KA 

°VEN|je 

^b'iana' 24.05.2005 

S0?™ Sloveniie (Uradni list RS, št. 58/02) v 49. členu 
Juliom ■ Sl0veniie seznani Državni zbor z letnim 
> Sestavn- 'n flnančnim načrtom. Letni računovodski izkazi 
^°§Čenici i' ^e' 'e*ne9a poročila in se objavijo. Zapisano na ln v pisni obliki pošilja: 

Letno 
obračun°r0čil0 Banke sloveniie za 16,0 2004 z letnim 
kkažh i?"1 Banke Slovenije za leto 2004 (računovodski . '• kl je sestavni del tega poročila. 

n^n' naift Banke Slovenije za leto 2005. 

Letni obračun Banke Slovenije za leto 2004 je Svet Banke 
Slovenije sprejel na 309. seji, dne 21.04.2004. Finančni načrt 
Banke Slovenije za leto 2005 je bil sprejet na 302. seji, dne 
15.12.2004. 

Poslovanje Banke Slovenije in računovodske izkaze Banke 
Slovenije za leto 2004 je v skladu z mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja revidirala revizijska hiša 
PricevvaterhouseCoopers iz Zuricha. 

Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2004 je objavljeno na 
spletni strani Banke Slovenije www.bsi.si. Tiskane izvode 
Letnega poročila bo v željenem številu Državni zbor prejel v 
prvi polovici naslednjega meseca. 

Mitja Gaspari, l.r. 
Guverner 

■io, 
""^05 
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Uvod 

Denarna politika Banke Slovenije je bila v letu 2004 v skladu z dolgoročnimi 
usmeritvami, ki jih je sprejela novembra 2001, in Programom vstopa v ERM II 
in uvedbo evra (Skupni program), ki sta ga Banka Slovenije in Vlada RS sprejeli 
novembra 2003. V Skupnem programu sta se zavzeli za vstop v ERM II do konca 
leta 2004 in za ustvarjanje pogojev, ki bodo omogočali prevzem evra v začetku leta 
2007. 

Koordinirano vodenje politik Vlade RS in Banke Slovenije je omogočilo znižanje 
medletne stopnje inflacije s 4,6% decembra 2003 na 3,2% decembra 2004. 
Pomembno vlogo pri tem je imela politika trošarin, ki je blažila učinke neugodnih 
gibanj iz tujega okolja, predvsem visokih rasti cen nafte na domače cene. Prenosi 
rasti cen nafte v domače cene niso imeli sekundarnih učinkov. Dezinflacijski proces 
je bil vzdržen, saj ni prišlo do makroekonomskih neravnotežij. Fiskalna indikatoija, 
primanjkljaj in dolg, sta pod maastrichtskim kriterijem, prav tako tudi dolgoročne 
obrestne mere. Primanjkljaj tekočega računa plačilne bilance je bil zmeren in je 
znašal 0,5% BDP. 

Vzdržen dezinflacijski trend je omogočal, da so ob zniževanju nominalnih obrestnih 
mer Banke Slovenije v prvem polletju realne obrestne mere ostale pozitivne. 
Do vstopa v ERM II je v skladu, s potrebo po vzdrževanju ustrezne razlike med 
obrestnimi merami pri nas in na območju evra zniževanje nominalnih obrestnih 
mer spremljalo zniževanje stopnje depreciacije tolarja. Banka Slovenije po vstopu v 
ERM II ni bistveno spreminjala svojih ključnih obrestnih mer. 

Slovenija je z vstopom v EU 1. maja 2004 postala članica ekonomske in monetarne 
unije (EMU) z derogacijo glede uvedbe evra. To pomeni, da takoj po pristopu k 
EU ni prevzela evra, a ga bo prevzela, ko bo za to izpolnila zahtevane pogoje. Z 
vstopom Slovenije v EU je Banka Slovenije postala članica ESCB, ki ga sestavljajo 
Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke držav članic EU. 
S tem so predstavniki Banke Slovenije pridobili status članov Razširjenega sveta 
ECB, odborov in delovnih skupin ESCB. 

Slovenija je 28. junija 2004 vstopila v mehanizem deviznih tečajev ERM II, kar 
je eden od pogojev za uvedbo evra. V dogovoru s članicami Evrosistema in z 
ECB je bil ob vstopu določen centralni tečaj, ki znaša 239,640 SIT za 1 EUR. 
Okoli centralnega tečaja lahko nominalni tečaj tolarja niha v dogovorjenem 
standardnem pasu ±15%. Znotraj tega pasu varuje tolar Banka Slovenije, na 
robovih pa tudi intervencija ECB. Od vstopa v ERM II denarna politika vzdržuje 
stabilnost nominalnega deviznega tečaja. V dosedanjem obdobju bivanja v ERM 
II so odstopanja tržnih deviznih tečajev od centralnega tečaja zanemarljiva. Ob 
vstopu v ERM II se je Republika Slovenija v izjavi odbora ERM II tudi zavezala 
za nadaljevanje uveljavljanja ukrepov za vzdržno znižanje inflacije, na vzdrževanje 
konkurenčnosti z nadzorom nad domačimi stroški, za odločilno vlogo fiskalne 
politike pri obvladovanju povpraševanja in pravočasno uveljavljanje strukturnih 
reform, ki krepijo prilagodljivost gospodarstva. 

Zaradi načrtnega prevzema evra je Banka Slovenije nadaljevala prilagoditve 
instrumentov denarne politike, katerih namen je omogočiti lažji prehod na pogoje 
poslovanja v Evrosistemu. Te prilagoditve se nanašajo na ponudbo 270dnevnih 
blagajniških zapisov, na pogoje minimalne devizne likvidnosti v okviru likvidnostne 
lestvice, na sistem obveznih rezerv in na obseg začasno odkupljenih deviz. 

Učinkovit nadzor bančnega poslovanja zagotavlja finančno stabilnost. Ker je 
zaenkrat kreditno tveganje še vedno največje tveganje v bankah in hranilnicah, 
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je bil tudi v letu 2004 pri pregledih poudarek predvsem na ustrezni vzpostavitvi 
ustreznega sistema kreditiranja ter razvrstitvi bilančnih in zunajbilančnih terjatev. 
Konsolidiranemu nadzoru tj. preverjanju računovodskih izkazov povezanih oseb, 
politiki bank do povezanih oseb, kvaliteti njihove aktive, vodenju in odnosom 
z banko ter tveganjem v poslovanju, je bila tudi v letu 2004 posvečena ustrezna 
pozornost. Inšpektorji Nadzora bančnega poslovanja so v neposrednih pregledih 
bank in hranilnic poleg standardnih področij pregleda namenili posebno pozornost 
nadzoru nad upravljanjem s tržnimi tveganji, nadzoru nad izvajanjem Zakona o 
potrošniških posojilih, Zakona o preprečevanju pranja denarja ter-informacijski 
tehnologiji. 

Vstop v EU in planirana uvedba evra zahtevata tudi prilagoditve na področju 
plačilnih'sistemov. Banka Slovenija je 8. novembra 2004 postala neposredna 
udeleženka plačilnega sistema STEP2, ki omogoča procesiranje čezmejnih plačil 
malih vrednosti v evrih. Enajst bank se je odločilo za posreden dostop do sistema 
prek Banke Slovenije, tri banke v sistemu sodelujejo prek izbrane posredne 
udeleženke, pet bank pa sodeluje v sistemu posredno prek tujih bank. Na področju 
upravljanja s tveganji pri upravljanju plačilnih sistemov v Banki Slovenije (BPRĆ in 
Žiro kliring) se je nadaljevalo delo na shemi upravljanja s tveganji, ki se je začelo v 
letu 2003. Shema upravljanja s tveganji pri upravljanju plačilnih sistemov v Banki 
Slovenije se smiselno zgleduje po shemi, ki jo za svoj sistem (TARGET) uporablja 
ECB. 

Banka Slovenije je z vključitvijo v ESCB prevzela statistične obveznosti, ki jih 
mora dokončno izpolniti pred uvedbo evra. V prvem polletju je Banka Slovenije 
sestavila prve letne finančne račune v skladu z metodologijo evropskega sistema 
računov ESR95. Metodologijo novega poročanja monetarnih finančnih institucij je 
popolnoma uskladila z zahtevami ECB. Monetarne finančne institucije so v skladu 
z omenjeno metodologijo začele poročati o podatkih bilance stanja in podatkih 
prevrednotenj ob koncu leta, maja 2005 pa bodo začele še poročati o obrestnih 
merah. 
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1 GOSPODARSKO OKOLJE 

1.1 Zunanji dejavniki gospodarjenja 

Gospodarska rast v svetu se je v letu 2004 povečala. V evroobmočju je znašala 2,0%, 
kar je za 1,5 odstotne točke več kakor leta 2003. Tudi v EU(25) je bila višja za 1,4 
odstotne točke in je znašala 2,3%. Hitrejša je bila gospodarska rast v ZDA, saj je 
celo leto dosegala relativno visoke stopnje rasti in se s 3% v letu 2003 povzpela na 
4,4% v letu 2004. Gospodarstvo Japonske že drugo leto zapored hitro raste. Po 
prvih ocenah naj bi se gospodarska rast na Japonskem v letu 2004 v primeijavi s 
predhodnim letom povišala in dosegla 2,6%. 

Povečala se je tudi gospodarska rast slovenskih trgovinskih partneric. Med državami 
partnericami iz BU(15) je po prvih ocenah najhitreje raslo gospodarstvo Francije 
(2,4%), sledita Avstrija (1,9%) in Nemčija (1,7%). V vseh državah je bila gospodarska 
rast višja kakor v letu 2003. Tudi vzhodnoevropske države so po prvih ocenah v 
letu 2004 rasle hitreje v primeijavi s predhodnim letom. Najhitreje je raslo poljsko 
(5,8%), sledita madžarsko (3,9%) in češko gospodarstvo (3,8%). Le na Hrvaškem se 
je gospodarska rast v letu 2004 nekoliko upočasnila. Po prvih ocenah se je namreč 
znižala za 0,5 odstotne točke v primeijavi z letom 2003 ter znašala 3,8%. 

Okrepljena gospodarska rast 
v ZDA in na Japonskem, 
izboljševanje tudi v EU 

Okrepljena gospodarska rast 
tudi slovenskih trgovinskih 
partneric 

Slika 1: Cene primarnih surovin in nafte na svetovnem trgu 
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Cena nafte Brent se je v letu 2004 v povprečju dvignila na 38,3 USD za sod, kar 
je za skoraj tretjino (33%) več kakor v letu 2003. Cena nafte Brent je bila vse leto 
nad 30 USD za sod, v drugi polovici leta pa nad 40 USD za sod. V sredini oktobra 
je dosegla rekordne vrednosti in se gibala med 50 in 52 USD za sod. Ob koncu 
leta 2004 se je cena nafte Brent nekoliko umirila in decembrsko povprečje je bilo 
ponovno pod 40 USD za sod. Na tako visoko rast cen so vplivali geopolitični 
in ekonomski dejavniki. Medtem ko so prvi zadrževali rast ponudbe, so drugi 
narekovali hitrejšo rast povpraševanja. Rast ponudbe so kar najbolj zadrževali: 
negotov položaj v Venezueli, kriza v Iraku in napetosti v Savdski Arabiji, negotovost, 
povezana z afero ruske naftne družbe Yukos, vremenske razmere v Mehiškem 
zalivu ter nepripravljenost OPEC, da občutneje poveča proizvodnjo črpanja nafte. 
Povpraševanje pa je naraščalo predvsem zaradi postopnega okrevanja svetovnega 
gospodarstva in pospešene rasti kitajskega gospodarstva, ki naj bi po ocenah OPEC 

Leto 2004 zaznamovale 
rekordno visoke cene n 
zaradi 

- negotovosti glede 
zadostne ponudbe nafte 

- povečanega 
povpraševanja po nafU 
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v letu 2004 povečala povpraševanje po nafti za okrog 13%. Svetovno povpraševanje 
po nafti je v letu 2004 znašalo 82,4 milijona sodov na dan, kar je v primerjavi s 
predhodnim letom za 2,6 milijona sodov na dan več. Svetovna proizvodnja nafte 
pa se je v letu 2004 povečala le za 1,4 milijona sodov na dan. Naftne zaloge so zato 
dosegle zgodovinsko nizko raven. Šele dvig obrestnih mer in napoved postopnega 
umirjanja hitre gospodarske rasti na Kitajskem ter podatki o povečanju zalog nafte 
v ZDA so v zadnjem četrtletju 2004 umirili visoko rast cen nafte. 

Povečane stopnje rasti cen 
v ZDA, konec deflacije na 

Japonskem 

Obrestne mere v 
tvroobniočju nespremenjene, 
v ZDA pa postopna povišanja 

Medvalutna razmerja v prvi 
polovici leta manj ugodna 

kakor ob koncu leta 

Inflacija je bila v letu 2004 nekoliko nad 2% v evroobmočju in blizu 3% v ZDA. V 
prvem četrtletju sta obe gospodarski območji zabeležili inflacijo nižjo od 2%. V 
evroobmočju se je v preostalem delu leta gibala od 2% do 2,5%, v ZDA pa med 2,3% 
in 3,5%. Najvišja inflacija je bila maja v evroobmočju (2,5%) in oktobra v ZDA 
(3,5%). Povprečno je medletna inflacija v evroobmočju leta 2004 z 2,1% ostala na 
ravni iz leta 2003, le nekoliko nad srednjeročnim ciljem Evropske centralne banke. 
V ZDA pa je medletna rast cen življenjskih potrebščin v povprečju znašala 2,7%, 
kar je za 0,4 odstotne točke več kakor leta 2003. Na Japonskem so bile v prvih treh 
četrtletjih leta 2004 negativne stopnje medletne rasti cen. V zadnjem četrtletju pa 
je medletna rast cen v povprečju znašala 0,5%. Po nekajletnem obdobju deflacije na 
Japonskem so cene v letu 2004 v primerjavi z letom 2003 ostale nespremenjene. 

Evropska centralna banka v letu 2004 ni spreminjala obrestnih mer. Obrestna 
mera ECB tako ostaja na ravni iz junija 2003 in znaša 2,0%. Ameriška centralna 
banka pa je v drugi polovici leta postopoma dvignila ključno obrestno mero za 
1,25 odstotne točke. Juniju 2004 smo tako bili priča prvemu povišanju ameriških 
obrestnih mer po januarju'2001. FED je nato še štirikrat dvignil ključno obrestno 
mero, ki je decembra dosegla 2,25%. K dvigu obrestnih mer naj bi pripomogla 
zmerna gospodarska rast in izboljšane razmere na trgu dela. 

Postopna krepitev ameriškega dolarja do evra v prvi polovici leta ni pomagala 
ublažiti rasti cen nafte. Medvalutna razmerja so tako prek višjih cen surovin 
neugodno vplivala na uvozne cene in s tem na gibanje uvožene inflacije. Šele v drugi 
polovici leta, ko je ameriški dolar ponovno začel izgubljati na vrednosti do evra, 
so se gibanja v medvalutnih razmerjih obrnila in vplivala na nižje cene uvoznih 
proizvodov, posebno surovin. Pozitivne učinke na gibanje uvožene inflacije, ki so 
jih prinesla medvalutna razmerja v drugi polovici leta, je okrepil še padec cen nafte 
v zadnjem četrtletju. Krepitev ameriškega dolarja v začetku leta je bila posledica 
znakov postopnega okrevanja ameriškega gospodarstva, začetka postopnega 
dvigovanja obrestnih mer v ZDA in posledičnega zmanjševanja obrestne razlike med 
ZDA in evroobmočjem. Kljub temu je ocena o velikem trgovinskem primanjkljaju 
ZDA v sredini leta zamajala tečaj dolarja do evra, tako da je ameriški dolar do evra 
v drugi polovici leta izgubil okrog 10% svoje vrednosti. 

1.2 Bruto domači proizvod, zaposlenost in stroški dela 

Povečanje gospodarske rasti Gospodarska aktivnost v Sloveniji je bila v letu 2004 po nekaj letih precej nizkih 
stopenj rasti relativno visoka. Letna rast je tako s 4,6% prvič po treh letih presegla 
rast potencialnega BDP. Dodana vrednost se je najbolj povečala v finančnem 
posredništvu (10,4%), v predelovalnih dejavnostih (5,4%) in v zdravstvu (4,9%), 
upadla pa je v ribištvu (-2,9%) in v rudarstvu (-5,2%). Taka struktura gospodarske 
rasti kaže, da je bila aktivnost predvsem pod vplivom visoke aktivnosti finančnih 
posrednikov in ugodnih konjunkturnih razmer v tujini. 

Nadaljevanje krepitve V letu 2004 se je nadaljevala postopna rast domačega povpraševanja. Med 
domačega povpraševanja komponentami domačega trošenja so se predvsem zaradi močne aktivnosti na 

področju stanovanjske gradnje ter dokaj velikega prirasta zalog najbolj povečale 
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bruto investicije (9,1%), ki jim je sledilo trošenje gospodinjstev (3,5%), nekoliko 
počasneje pa je raslo trošenje države (1,7%). Prispevek zunanje trgovine h 
gospodarski rasti je bil po občutnem negativnem prispevku iz leta 2003, ki je 
znašal kar 2,2 odstotni točki, in ob precejšnjem izboljšanju v drugi polovici leta 
v celotnem letu 2004 skoraj nevtralen (-0,2 odstotni točki). Ob rahlo negativnem 
saldu tekočega računa plačilne bilance v letu 2004 domače varčevanje ni v celoti 
zadoščalo za pokrivanje bruto investicij. Pri tem se je v letu 2004 poleg povečanih 
investicij povečalo tudi varčevanje zasebnega sektorja, medtem pa se je v sektorju 
države varčevanje zmanjšalo nekoliko bolj, kakor so se zmanjšale investicije. 

V letu 2004 večje 
investicije in varčevanje 
zasebnega sektorja 

Tabela 1: Nekateri gospodarski kazalniki 

Realna rast bruto domačega proizvoda1 v % 

Bruto domači proizvod v mio EUR 
Bruto domači proizvod v mio USD 
Bruto domači proizvod v USD na prebivalca 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

3.6 
18.602 
20.856 
10.519 

5,6 

20.011 
21.317 
10.746 

3,9 

20.740 
19.096 
9.599 

2,7 

21.925 
19.616 
9.848 

3,3 

23.492 
22.121 
11.088 

2004 

2,5 

24.592 
27.749 
13.900 

4.6 

25.919 
32.182 
16.112 

Sestava bruto domačega proizvoda v % BDP 
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
Industrija in gradbeništvo 
- Predelovalna industrija 
Storitve 
Dodana vrednost skupaj 

3,9 
33.0 
24.1 
49.2 
85,8 

3,3 
32,6 
23,6 
49,5 
85,3 

2,8 
32,6 
23,8 
53,6 
86,5 

2,4 

32.8 
24,4 
54,4 
86.9 

- Izvoz proizvodov in storitev 
- Uvoz proizvodov in storitev 
Neto izvoz 
Trošenje gospodinjstev 
Državna potrošnja 
Bruto investicije 

53,8 
55,3 

-1.5 
57,3 
19,6 
24,6 

49,8 
54,0 

-4,2 
57.3 
19.5 
27.4 

56,1 
59.7 
-3,5 
57,1 
19.8 
26,7 

57,6 
58,3 
-0.7 
56,3 
20,5 
23,9 

2,7 
33.1 
24.7 
54,3 
87.2 

57,6 
56.1 

1.5 
54,6 
20.2 
23.8 

2.2 
33,3 

25.1 
54,8 
87.2 

Sredstva za zaposlene 52,7 51,5 • 53,5 53,9 53,0 52,9 
Davki na proizvodnjo in uvoz, minus subvencije 12,9 13,3 12.0 12,7 12,9 13,1 
Bruto poslovni presežek in raznovrstni dohodek 34,4 35,2  34,0 33.4 34,1 34,0 

56,5 
56,5 
0,0 

54,4 
20,3 
25.3 

2,4 
33.3 
25.3 

54,6 
87,1 

59,9 
60.5 
-0.6 
54.0 
19.8 

26.8 

Aktivno prebivalstvo2 v tisočih 

Zaposleni in samozaposleni 
Brezposelni 
Stopnja brezposelnosti (ILO) 

978 
901 
77 
7,9 

959 

886 
73 
7,6 

968 
901 

68 
7 

979 
916 

63 
6,4 

971 
910 

62 
6,4 

962 
894 

65 
6,8 

1007 
943 
64 

6.3 

Realna rast bruto plače na zaposlenega v % 
Rast produktivnosti dela v % 

1.6 
3,6 

3.2 
3.3 

1,6 
2,6 

3,3 
2,8 

Vir: 

2,1 
3,8 

1,9 
3.1 

Opombe: 1 Podatki o nacionalnih računih so od leta 2000 naprej izračunani po novi metodologiji 
SURS in so v stalnih cenah leta 2000. 

1 Mednarodno primerljivi podatki po metodologiji ILO. 
Statistični urad RS 

2.0 
4.0 

V skladu s sorazmerno visoko rastjo dodane vrednosti v predelovalnih dejavnostih 
je rast obsega industrijske proizvodnje v letu 2004 znašala 4,8%, dinamika pa se je 
po hitri rasti v prvem delu leta ob koncu leta nekoliko umirila. Pri tem se je v celem 
letu najbolj povečal obseg proizvodnje investicijskega blaga (9,7%), medtem ko se 
je proizvodnja blaga za široko potrošnjo znižala za 1,1%. Celotne zaloge v industriji 
so se v letu 2004 povečale kar za 19,3%. 

Rast obsega industrijske 

proizvodnje kar 4,8% 
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Umiijena rast plač predvsem 
zaradi nizke 

rasti plač v javnem sektoiju 

Stroškovna struktura BDP 
ugodnejša kot v letu 2003 

Gibanje zaposlenosti skladno 
z gospodarsko aktivnostjo 

Število brezposelnih v 
letu 2004 za 5,0% nižje 

kot v 2003 

Plače so v letu 2004 ob dokaj ugodni konjunkturi rasle relativno umirjeno, predvsem 
po zaslugi nizke rasti plač v javnem sektorju. Medletna stopnja rasti bruto plač je v 
povprečju leta 2004 znašala 5,7%, kar realno znaša 2,0%. Realna rast bruto plač v 
menjalnem sektorju je v povprečju dvanajstih mesecev znašala 3,0% in je zaostajala 
za rastjo ocenjene produktivnosti za okoli eno odstotno točko. Pri usklajevanju 
plač sta bila v javnem in zasebnem sektorju upoštevana dogovora o usklajevanju 
osnovne plače za obdobje 2004-2005, po katerem se v usklajevalnem mehanizmu 
upoštevajo predvidena rast cen v Sloveniji, predvidena rast cen v EU ter predvidena 
rast tečaja evra. 

Stroškovna struktura BDP je bila v letu 2004 po ocenah nekoliko ugodnejša 
v primerjavi s tisto iz preteklega leta. Delež sredstev za zaposlene je ob dokaj 
umirjeni rasti plač ter kljub povečevanju zaposlenosti v letu 2004 znašal 52,1 % BDP 
in se tako glede na prejšnje leto zmanjšal za 0,8 strukturne točke. Kljub relativno 
velikemu domačemu povpraševanju ter ob sorazmerno visoki ravni gospodarske 
aktivnosti naj bi se delež davkov na proizvode in storitve v stroškovni strukturi BDP 
rahlo zmanjšal. Delež bruto poslovnega presežka naj bi se v letu 2004 zaradi precej 
ugodnega domačega in izvoznega povpraševanja ter kljub manj ugodnemu gibanju 
pogojev menjave povečal za 0,8 strukturne točke in naj bi znašal 25,1% BDP. 

Gibanje zaposlenosti je bilo v letu 2004 ugodno oziroma skladno z gibanjem 
gospodarske aktivnosti. Izboljševanje razmer na trgu dela je bilo značilno za celo 
leto in šele ob koncu leta se je na področju zaposlovanja pojavil manjši zastoj. V 
celem letu, še posebno pa v drugi polovici leta, se je predvsem v delovno intenzivnih 
panogah nadaljevalo zmanjševanje zaposlenosti s precej pesimističnimi napovedmi 
glede skorajšnjega izboljšanja. Število delovno aktivnih zaposlenih oseb se je v 
letu 2004 v povprečju povečalo za 0.5%, pri čemer se je zaposlenost povečevala v 
podjetjih in organizacijah (0,6%) in zmanjševala v drobnem sektoiju (-0,6%). Pri 
tem se je upadanje zaposlenosti v drobnem sektorju zaradi ugodne konjunkture 
do konca leta skoraj zaustavilo. Število brezposelnih je bilo v letu 2004 za 5,0% 
nižje kakor v letu 2003, stopnja brezposelnosti pa je decembra znašala 10,4%, kar 
je nekoliko manj kakor v povprečju leta (10,6%) in manj kakor decembra 2003 
(11,0%). Zaposlenost se je že četrto leto zapored najbolj povečala v nepremičninski 
dejavnosti (4,3%), dokaj močno pa se je povečala tudi zaposlenost v dejavnosti 
javne uprave (2,7%). 

Slika 2: Sestava bruto domačega proizvoda 

[IpNBroiZVOZ BzAlERNAPOTRPiNIAlO DRŽAVNA POTEOtoO/l H INVBtnCPE D SPREMEMBA ZALOG 

1992 1993 1994 I99S 1996 1997 1991 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Vir Statistični urad RS 
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Najbolj se je zaposlenost zmanjšala v rudarstvu (-9,6%), kmetijstvu (-5,6%) in v 
dejavnosti prometa (-2,3%). Kljub precej visoki izvozni aktivnosti se je tudi v letu 
2004 zmanjšala zaposlenost v predelovalnih dejavnostih (-0,9%). Število zaposlenih 
po posameznih področjih predelovalnih dejavnostih se je gibalo precej raznoliko, 
saj je ob precejšnjem padcu zaposlenih na nekaterih področjih (živilska industrija, 
tekstilna industrija in usnjarska industrija) zaposlenost v nekaterih dejavnostih 
hitro naraščala (predvsem proizvodnja strojev in gumarska in avtomobilska 
industrija). Rast števila zaposlenih v storitvenem sektorju (1,4%) je tako kot že v 
nekaj predhodnih letih prehitevala rast zaposlenosti v industriji, ki je celo upadla 
za 0,9%, in zato se je razlika v gibanju zaposlenosti med obema sektorjema spet 
povečala. V regionalni porazdelitvi brezposelnosti tudi v letu 2004 ni prišlo do 
bistvenih sprememb, saj je stopnja registrirane brezposelnosti še naprej najvišja v 
pomurski, podravski, savinjski in posavski regiji. Brezposelnost se je povečevala 
v ljubljanski, dolenjski in goriški regiji, torej na območjih, kjer je brezposelnost 
relativno majhna, najbolj pa se je brezposelnost zmanjšala v podravski, posavski 
in pomurski regiji oziroma v regijah, kjer je brezposelnost višja od slovenskega 
povprečja. 

Mednarodno primerljivo aktivno prebivalstvo se je v letu 2004 po oceni povečalo 
za skoraj 46.000 oseb, za nekaj manj kakor tisoč oseb pa se je zmanjšalo število 
brezposelnih. S tem se je stopnja brezposelnosti po povečanju v letu 2003 na 
6,7% v letu 2004 občutneje zmanjšala in je v povprečju znašala 6,3%. Kritične 
skupine brezposelnih so še naprej predvsem osebe, ki so brezposelne daljše 
obdobje, mladi (predvsem iskalci prve zaposlitve), osebe, ki so staifejše od 40 let, 
ter brezposelni z nizko izobrazbo. Med programi aktivne politike zaposlovanja, ki 
je v skladu s smernicami EU, najpomembnejše mesto še naprej zasedajo programi 
za povečevanje zaposljivosti, ki jim sledijo programi za spodbujanje podjetništva, 
ukrepi, usmerjeni k spodbujanju prilagodljivosti posameznikov in podjetij, ter 
programi za zagotavljanje enakih možnosti. V zadnjih letih je opazno tudi upadanje 
sredstev za pasivno politiko zaposlovanja, ki je povezano s strožjimi načeli novega 
Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za brezposelnost iz leta 1998. Z vstopom 
v BU postajajo vedno pomembnejši mednarodni projekti, ki se sofinancirajo iz 
programa PHARE Evropske komisije - ti med drugim spodbujajo zmanjševanje 
regionalnih razlik na trgu dela in izboljševanje računalniške pismenosti 
brezposelnih, ter Pobude Evropske skupnosti EQUAL, ki se sofinancirajo iz 
Evropskega socialnega sklada in se nanašajo na izenačevanje možnosti žensk na 
področju zaposlovanja. 

1.3 Cene 

Rast cen življenjskih potrebščin je v letu 2004 znašala 3,2%, od decembra 2003 
do decembra 2004 oziroma 3,6%, če jo merimo kot povprečje leta 2004 glede 
na leto 2003. Dezinflacijski trend se je tako nadaljeval tudi v letu 2004, saj se je 
povprečna letna stopnja inflacije znižala kar za 2 odstotni točki. 

V večini podskupin je bila rast cen podobna skupni rasti. Hitreje od povprečja so 
rasle le c»ne v skupinah stanovanje (10,3%), izobraževanje (8.0%) ter v skupini 
gostinske in nastanitvene storitve (5,2%). Med prvimi so izstopale predvsem 
cene tekočih goriv, cene komunalnih storitev in najemnine. Precej počasneje od 
povprečja so rasle cene v skupini zdravje (0,6%), medtem ko je bila rast cen v 
skupini hrana in brezalkoholne pijače celo negativna (-1,1%), zlasti zaradi cenejše 
hrane. 

Rast števila zaposlenih v 
storitvenem sektorju 
ponovno prehitevala rast 
zaposlenih v industriji 

Brezposelnost po ILO 6,3^ 

Zmanjševanje regionalnih 
razlik in diskriminacije d1 

spoloma s programi EU 

Nadaljevanje trenda 
dezinflacge 

Rast cen v večini podsk"P,n 

podobna skupni rasti 

Na vzdržno znižanje inflacije v letu 2004 so večinoma vplivali domači dejavniki, 
in sicer strukturni dejavniki, povezani z vstopom Slovenije v EU, ter ustrezne 
makroekonomske politike, ki so blažile učinke neugodnih gibanj iz tujega okolja, 
predvsem visokih rasti cen nafte. 
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Visoka rast cen nafte na 
svetovnih trgih ter neugodna 

medvalutna razmerja 

Rast nadzorovanih cen 
Vlsoka zaradi visoke rasti cen 

naftnih derivatov 

Banka Slovenije sledila 
zastavljenemu cilju 

stabilnosti cen 

Osnovna inflacija se je, 
podobno kot rast prosto 

oblikovanih cen, 
znižala na 2,2% 

Rast cen industrijskih 
• Proizvodov pri proizvajalcih 

znašala 4,9% 

Med dejavniki iz tujega okolja je leto 2004 najmočneje zaznamovala pospešena 
rast cene nafte na svetovnih trgih, ki se je zvišala s 30 USD/sod v začetku januarja 
na okrog 40 USD/sod ob koncu decembra. Poleg tega so medvalutna razmerja 
prek višjih cen surovin neugodno vplivala na uvozne cene in s tem na gibanje 
uvožene inflacije.' 

Med domačimi dejavniki, ki so v letu 2004 najpomembneje vplivali na nižjo 
inflacijo, velja izpostaviti zlasti usklajeno delovanje Banke Slovenije in Vlade RS. 
Slednja je z acikličnim prilagajanjem trošarin blažila prenos visokih cen nafte 
na svetovnem trgu v domače cene in s politiko nadzorovanih cen preprečevala 
avtomatičen prenos stroškov v oblikovanje cen. Rast nadzorovanih cen (brez 
upoštevanja cen naftnih derivatov) je bila zato v letu 2004 3,9%, medtem ko je bila 
še v letu 2003 4,7%. Od povprečja so najbolj odstopale cene učbenikov (17,1%), 
cene komunalnih storitev (7,1%), cene železniškega prevoza (5,8%) ter RTV 
prispevek, ki pa se je v nasprotju z ostalimi znižal za 6,5%. Kljub acikličnemu 
prilagajanju trošarin so se cene naftnih derivatov v letu 2004 zvišale za 11,3% in so 
k 3,2% letni inflaciji prispevale okrog 1,2 odstotni točki. Relativno visok vpliv cen 
naftnih derivatov je tudi posledica večjega deleža naftnih derivatov v košarici cen 
kot drugod. Pri prilagajanju je bila Vlada RS omejena z direktivo Evropske unije 
o minimalnih predpisanih trošarinah, katerih raven je dosegla že v prvi polovici 
leta. 

Banka Slovenije je tudi v letu 2004 sledila zastavljenemu cilju stabilnosti cen. Do 
vključitve tolarja v tečajni mehanizem ERM II je Banka Slovenije lahko vplivala 
na višino nominalnih obrestnih mer in prek tega na postopno zmanjševanje 
inflacije. Z vplivanjem na ustrezno raven realnih obrestnih mer in s postopno 
stabilizacijo deviznega tečaja je umirjala inflacijske pritiske denarne narave 
oziroma pritiske agregatnega povpraševanja. Proces nominalne konvergence sta 
podpirala plačilnobilančno in fiskalno ravnotežje. 

Poleg objavljene inflacije se je v letu 2004 znižala tudi osnovna inflacija na 
2,2%, medtem ko je bila še v letu 2003 3,4%. Precej se je znižala tudi rast prosto 
oblikovanih cen življenjskih potrebščin, ki je znašala prav tako 2,2%. Nižja rast 
slednjih je bila predvsem posledica določenih strukturnih sprememb, povezanih 
z vstopom Slovenije v EU, odpravo carin na nekatere proizvode ter povečano 
konkurenco na domačem trgu. Omenjeni dejavniki so imeli največ učinka na 
prehrambene proizvode, ki so se v letu 2004 pocenili povprečno za 1,1%. 

Po večletnem obdobju zniževanja medletnih stopenj rasti cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih so se v letu 2004 ponovno zvišale. Ob koncu leta je 
tako medletna rast cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih znašala 4,9%, 
kar je za 2,8 odstotne točke več, kakor je znašala decembra 2003. Najbolj so se 
podražili proizvodi za vmesno porabo (6,9%), pri čemer je bila rast cen surovin 
7,1%, rast cen energentov pa 6,4%. Podobno je bilo tudi gibanje medletnih stopenj 
rasti cen proizvodov za investicije, ki so se vse do sredine leta pospešeno dvigovale, 
proti koncu leta pa so se umirile na ravni 3,3%. Bolj umirjeno so se gibale cene 
proizvodov za široko porabo, ki so se v letu 2004 povečale za 3,0%. Hitra rast cen 
proizvodov za vmesno porabo je pretežn posledica nizke osnove iz lanskega leta 
ter rasti cen nafte in drugih surovin. Na hitrejšo rast cen proizvodov za investicije 
pa je poleg nizke osnove vplivala še pospešena gradnja avtocest, stanovanj in 
izvajanje drugih večjih investicijskih projektov. 

Glavni vzroki povijanja cen nafte so opisani v poglavju 1.1. Zunanji dejavniki gospodarjenja 
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Slika 3: Cene 
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Vin Statistični urad RS, Banka Slovenje 

1.4 Plačilna bilanca 

V letu 2004 je Slovenija že drugo leto zapored dosegla primanjkljaj v tekočih 
transakcijah plačilne bilance. Ta je znašal 238 mio EUR oziroma 0,9% ocenjenega 
BDP. Na povečanje primanjkljaja tekočih transakcij v primerjavi z letom 2003 so 
vplivala predvsem gibanja uvoza in izvoza blaga ob nekoliko povečanem domačem 
trošenju in neugodnih cenovnih gibanjih na zunanjem trgu ter zmanjšanje presežka 
na računu transferov. Pozitivno pa je na rezultate tekočih transakcij vplival 
rekordno visok presežek pri storitvah in za dobrih 40% manjši neto odhodki od 
dela in kapitala. 

Zmeren primanjkljaj tekočih 
transakcij plačilne bilance 

Slika 4: Tekoči račun plačilne bilance 
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Vir Statistični urad RS, ocene ARC, Banka Slovenije 

Primanjkljaj v trgovinski bilanci Slovenije je v letu 2004 znašal 1.291 mio EUR 
oziroma 5,0% ocenjenega BDP inje bil za 1 odstotno točko večji od doseženega v 
letu 2003, od povprečja v obdobju 1996 do 2002 pa je bil manjši za dobro odstotno 
točko. Izvoza blaga je bilo za 12.587 mio EUR, kar je za 11,5% več kakor v letu 
2003. Uvoz blaga seje povečeval nekoliko hitreje od izvoza, znašal je 13.878 mio 
EU R in je za 13,4% presegel uvoz iz leta 2003. Zaradi hitrejše dinamike rasti uvoza 
od izvoza se je stopnja pokritja uvoza z izvozom zmanjšala za 1,5 odstotne točke, 
na 90,7%. 

Uvoz blaga je v letu 2004 
rasel hitreje od izvoza 
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Saldo menjave s tujino 
prispeval k rasti BDP najprej 

negativno in nato pozitivno 

Zaradi neugodnih gibanj v trgovinski bilanci, še posebno pred vstopom v EU, je bil 
v prvih dveh trimesečjih leta 2004 prispevek salda trgovinske bilance k rasti BDP 
negativen: v prvem trimesečju 0,7 odstotne točke in v drugem 1,1 odstotne točke, 
vendar pa za več kakor dvakrat manjši kakor v drugi polovici leta 2003, v tretjem 
in četrtem trimesečju so se rezultati v trgovinski bilanci in saldo storitev izboljšali 
tako, da je saldo trgovinske bilance prispeval 0,4 odstotne točke k rasti BDP. 

Količinska rast izvoza 
in uvoza 

Realna rast izvoza blaga 
podvojena, uvoza pa 

povečana za pol 

Količinska rast izvoza in uvoza blaga je bila v letu 2004 nekoliko nižja, kakor 
kažejo vrednostni podatki, izraženi v evrih. Vzrok za take razlike je v tem, da so se 
izvozne in uvozne cene blaga, izražene v evrih, v letu 2004 povečale v primeijavi 
z letom 2003. Pri gibanju izvozno-uvoznih cen v letu 2004 ločimo dve izraziti 
podobdobji. V prvem obdobju med januarjem in aprilom so se cene medletno 
zniževale, in sicer uvozne bolj kakor izvozne, kar je vplivalo na izboljševanje 
pogojev menjave slovenskih izvoznikov. Od vključno maja naprej pa ugotavljamo 
pozitivno medletno rast izvoznih in uvoznih cen. Rast uvoznih cen je v tem 
obdobju prehitevala rast izvoznih cen, v posameznih mesecih v razponu od ene do 
treh odstotnih točk. Hitrejša rast uvoznih cen je bila pod močnim vplivom rasti 
cen nafte na svetovnih trgih in cen industrijskih kovin, ki kotirajo na svetovnih 
borzah v ameriških dolarjih. Vzrok hitrejše rasti evrskih uvoznih cen od aprila 
naprej je bil v tem, da so dolarske cene nekaterih primarnih surovin, industrijskih 
kovin in še posebej nafte na svetovnih trgih začeli rasti hitreje od rasti vrednosti 
evra nasproti ameriškemu dolarju. Razen cen hrane in primarnih surovin, ki so se 
od avgusta naprej zniževale, se je relativno visoka raven cen nafte in industrijskih 
kovin ohranila do konca leta. Prve so bile v zadnjem četrtletju 2004 za 39% večje 
kakor v istem obdobju 2003, druge pa za 19%. 

V letu 2004 so se evrske izvozne cene medletno povečale za 1,4%, uvozne pa za 
1,5%. Realna rast izvoza blaga se je v letu 2004 glede na leto 2003 več kakor 
podvojila na 9,5%, rast uvoza blaga pa povečala za dobro polovico na 10,3%. Pogoji 
blagovne menjave (terms of trade), ki kažejo na razlike med izvoznimi in uvoznimi 
cenami, so se v letu 2004 v primeijavi z letom 2003 poslabšali za 1,2%. Ob enakih 
pogojih menjave kakor v letu 2003 bi bil primanjkljaj blagovne menjave v letu 2004 
za dobrih 150 mio EUR manjši od doseženega. 

Realni efektivni tečaj tolarja 

J F MAMI J ASONDJ FMAMJ J A 8 O N D J F M A M J J ASOND 
2002 2003 2004 

Opomba: Indeksi s stalno bazo 1995 ' 
Vir Banka Slovenije 
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Realni efektivni tečaj tolarja je v letu 2004 apreciiral, toda ob pospešeni dinamiki 
zniževanja domačih nasproti cenam v tujini veliko manj kakor v preteklih dveh 
letih. Realni efektivni tečaj tolarja, meijen prek razmerja med tujimi in domačimi 
cenami življenjskih stroškov, je apreciiral za 1%, nekoliko več, za 1,3%, merjeno 
s cenami proizvajalcev. Realni efektivni tečaj tolarja, merjen z relativnimi stroški 
dela na enoto proizvodnje, je kljub apreciaciji novembra in decembra, zaradi 
visoke rasti plač ob skromnem obsegu produkcije v povprečju leta 2004 depreciiral 
za 1%. 

Realni efektivni tečaj tolarja 
je v letu 2004 apreciiral 

Gibanje blagovne menjave s tujino je bilo v letu 2004 pod vplivom dveh pomembnih 
dejavnikov. Prvi je bil oživljanje gospodarske aktivnosti v državah Evropske unije, 
ki se je začelo v zadnjem četrtletju leta 2003, drugi pa vstop Slovenije v Evropsko 
unijo 1. maja 2004. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo je namreč ugodne 
bilateralne sporazume z državami nekdanje Jugoslavije in SZ zamenjal pravni red 
Evropske unije. Zaradi slednjega smo v mesecih pred vstopom ugotavljali močno 
povečanje izvoza in uvoza iz teh držav. Po vstopu v Evropsko unijo pa sta se 
povečala tudi izvoz in uvoz z državami Evropske unije. 

Povečano povpraševanje iz tujine in spremembe v strukturi domačega trošenja 
so vplivale tudi na dinamiko in strukturo uvoza ter izvoza blaga po ekonomskih 
namenih. Pri izvozu se je v letu 2004 najbolj povečal izvoz reprodukcijskega 
materiala, za 13,9%, nekoliko manj izvoz investicijskega blaga, za 12,1 %, in polovico 
manj izvoz blaga za široko potrošnjo, za 7,1%. Poleg večjega tujega povpraševanja 
so na visoko rast izvoza repromateriala in investicijskega blaga vplivale tudi večje 
neposredne naložbe slovenskih podjetij, zlasti v državah nekdanje Jugoslavije in 
SZ. Skromnejše povpraševanje po slovenskem blagu za široko potrošnjo pa kaže na 
čedalje večjo konkurenco, s katero se domači proizvajalci blaga za široko potrošnjo 
srečujejo na tujih trgih. Ta je še posebno izrazita v nekaterih delovno intenzivnih 
panogah, kakor sta tekstilna in obutvena industrija, ki se soočata s konkurenco iz 
držav s poceni delovno silo. Od vstopa v Evropsko unijo so pod močnim pritiskom 
konkurence tudi podjetja prehrambene industrije in proizvodnje pijač. 

Pri uvozu seje prav tako najbolj povečal uvoz reprodukcijskega materiala, za 14,4%. 
Gibanje izvoza in uvoza repromateriala je zaradi vpetosti slovenskega gospodarstva 
z gospodarstvi v EU tesno povezano. Gre namreč za uvoz, ki se po predelavi izvaža 
v tujino in uporablja v produkciji za proizvodnjo končnih proizvodov za prodajo 
doma in v tujini. Najmanj se je povečal uvoz blaga za investicije, za 3,5%, kar 
kaže, da se je obdobje močnejšega investiranja, s katerim so podjetja povečevala 
svojo konkurenčnost pred vstopom v EU, izteklo. Pod vplivom večjega trošenja 
prebivalstva se je v letu 2004 podvojil uvoz blaga široke potrošnje, za 12,7%. 

Spremembe v dinamiki izvoza in uvoza blaga vplivajo tudi na spremembe strukture 
po ekonomskem namenu. Pri izvozu seje v letu 2004 najbolj povečal delež izvoza 
repromateriala, in sicer z 48,4% na 49,6%, delež izvoza investicijskega blaga je 
ostal nespremenjen, 14,6-odstoten, najbolj pa se je zmanjšal izvoz blaga za široko 
potrošnjo, za 1,3 odstotne točke. Podobno kot pri izvozu se je pri uvozu najbolj 
povečal delež uvoza repromateriala, s 57,8% na 59,1%, delež uvoza blaga za široko 
potrošnjo s 23,2% na 23,4%, zmanjšal pa seje delež uvoza investicijskega blaga, in 
sicer z 19% na 17,5%. Primanjkljaj v blagovni menjavi se je v letu 2004 povečal za 
337 mio EUR. K temu povečanju je najbolj prispevalo povečanje primanjkljaja pri 
repromaterialu, za 260 mio EUR, in v tem za dobrih 150 mio EUR večja vrednost 
uvoza nafte v primerjavi z letom 2003. Na primanjkljaj v letu 2004 je že drugo 
leto zapored negativno vplivalo tudi zmanjšanje presežka pri blagu za široko 
potrošnjo, za 65 mio EUR. Pozitivno pa je vplival manjši primanjkljaj v menjavi 
investicijskega blaga, za 116 mio EUR. 

Vstop SLO v EU ter 
oživljanje gospodarske 
aktivnosti v EU 
ugodno vplivala na gibanje 
blagovne menjave 

Na izvozni strani se je 
najbolj povečal izvoz 
reprodukcijskega materiala 
in investicijskega blaga 

Na uvozni strani se je 
najbolj povečal uvoz 
reprodukcijskega material* 
ter blaga za široko potrošni0 

Primanjkljaj blagovne 
menjave povečan za 
337 mio EUR 

poročevalec, it. 34 34 



Tabela 2: Regionalna razčlenitev blagovne menjave 

v mio EUR 
IZVOZ1 

2002 2003 20042 

UVOZ' ___ 
2002 2003 20042 

SALDO 
2002 2003 20042 

Evropska unija (25) 

Avstrija 
Francija 
Italija 
Nemčija 

Nove članice EU 
Češka 
Madžarska 
Poljska 
Slovaška 

EFTA 
Neevropske članice OECD 
ZDA 
Kanada 
Južna Koreja 

Države nekdanje Jugoslavije 
BiH 
Hrvaška 
Srbija in Črna Gora 
Makedonija 

Države nekdanje SZ 
Ruska federacija 
Druge države 

skupaj 

7.407 

774 
734 

1.328 
2.714 

892 
201 
196 
305 
132 
207 
447 
297 

28 
16 

1.952 
492 
954 
347 
159 

455 
320 
494 

7.556 

827 
638 

1.483 
2.611 

956 
205 
223 
311 
162 
176 
586 
410 

21 
19 

1.967 
471 

1.007 
346 
143 

498 
348 
502 

8.270 

931 
802 

1.619 
2.676 

1.039 
238 
242 
334 
169 
165 
632 
399 
20 
13 

2.247 
489 

1.164 
454 
139 

603 
419 
621 

8.838 9.256 10.867 -1.431 -1.700 -2.598 

956 
1.190 
2.070 
2.216 

968 
288 
341 
168 
162 

202 
715 
334 

36 
72 

575 
69 

419 
61 
26 

336 
269 
908 

1.052 1.587 
1.230 1.175 
2.240 2.540 
2.359 2.688 

1.023 
308 
352 
189 
163 
221 
761 
294 

46 
82 

613 
78 

444 
68 
22 

374 
311 

1.014 

1.206 
333 
480 
196 
171 
219 
593 
223 

40 
73 

797 
150 
508 
112 
27 

384 
316 
839 

10.962 11.285 12.587 11.574 12.239 1 3.878 

-182 
-455 
-742 
499 

-76 
-87 

-145 
137 
-31 

5 
-268 

-36 
-9 

-56 

1.377 
423 
536 
285 
133 

119 
51 

-414 

-612 

-225 
-591 
-757 
252 

-67 
-103 
-129 

121 
-1 

-45 
-175 

116 
-25 
•62 

1.354 
393 
562 
278 
121 

124 
36 

-512 

-657 
-373 
-921 

-12 

-167 
-95 

-238 
138 

-2 
-55 
38 

176 
-20 
-60 

1.450 
339 
656 
342 
112 

219 
103 

-217 

-954 -1.291 

Nadpovprečno povečanje 
izvoza v države nekdanje 

SZ in Jugoslavije 

'Vs 

Opombe: 1 Izvoz f.o.b. in uvoz cif. 
2 Podatki za leto 2004 so predhodni. 

Vir: Statistični urad RS. 

Regionalna sestava zunanje trgovine Slovenije ostaja že dolgo nespremenjena. Več 
kakor 90% predstavlja trgovina z evropskimi državami in le 10% zunanja trgovina 
s preostalim svetom. V letu 2004 se je nadpovprečno povečal izvoz v države 
nekdanje Sovjetske Zveze (SZ) in Jugoslavije, okrog povprečja v neevropske 
države OECD, zmanjšal pa se je le v države EFTA. Delež slovenskega izvoza v 
države EU se že dolgo zmanjšuje. Od leta 2001 pa do leta 2003 za dobre 3 odstotne 
točke, v letu 2004 pa še za dodatno odstotno točko, na 66%. Delež uvoza iz EU 
se je do leta 2003 ohranjal povprečno, okrog 76%, v letu 2004 pa se je ob dvakrat 
hitrejši rasti uvoza od izvoza povečal za dobre 3 odstotne točke na 79%. Vrstni 
red držav, s katerimi dosegamo slabo polovico celotnega slovenskega izvoza in 
60% celotnega uvoza, je tudi v letu 2004 ostal nespremenjen. Med posameznimi 
državami imajo največji delež Nemčija, Italija, Avstrija in Francija. Ob manjšem 
povečanju deleža uvoza se je tudi lani nadaljeval trend zmanjševanja izvoza blaga 
v Nemčijo, lani za slabi 2 odstotni točki in v zadnjih štirih letih za 5 odstotnih 
točk. Manj izrazito, za 0,2 odstotni točki, se je zmanjšal tudi delež izvoza v Italijo. 
V obeh državah je bilo okrevanje gospodarske aktivnosti v zadnjem letu in pol 
počasnejše od povprečja EU. Ob stagniranju deleža izvoza v Avstrijo se je po treh 
letih zmanjševanja povečal delež izvoza v Francijo za 0,7%. Delež izvoza v države, 
ki so skupaj s Slovenijo 1. maja 2004 vstopile v EU, je znašal 8,4%, nekaj manj 
kakor v letu 2003, povečal pa se je pri uvozu, na 8,7%. Najvišji delež v izvozu med 
novimi članicami EU se ohranja s Poljsko, 2,7%, sledijo ji Madžarska in Češka z 
2% ter Slovaška z 1,3%. Počasnejši izvoz v najpomembnejše partnerice Slovenije 
znotraj EU so slovenski izvozniki v zadnjih dveh letih nadomeščali s pospešenim 
izvozom v druge članice EU. Med njimi najbolj izstopa rast izvoza v Grčijo (56%), 
Belgijo (48%), na Dansko (22%), v Španijo (16%) in v nekatere druge države, s 
katerimi je bila blagovna menjava v preteklosti relativno skromna. 

Nemčija, Italija, Avstrija 
in Francija ostajajo 

"»jpomembnejše trgovske 
partnerice 

Peševanje izvoza v Grčijo, 
Belgijo, na Dansko in 

v Španijo 
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Primanjkljaj v trgovinski bilanci z Evropsko unijo se je v zadnjih štirih letih podvojil, 
največ prav v letu 2004. V letu 2001 je znašal 1.244 mio EUR, v letu 2004 pa že 
2.598 mio EUR. Največji primanjkljaj smo v letu 2004 dosegli z Italijo, Avstrijo in 
Francijo. Eden izmed pomembnejših dejavnikov hitre rasti primanjkljaja z državami 
Evropske unije je tudi pospešeno zmanjševanje presežka v blagovni menjavi z 
Nemčijo. V letu 2001 je presežek znašal 522 mio EUR, v letu 2004 pa primanjkljaj 
12 mio EUR. Med neevropskimi državami je največji obseg blagovne menjave z 
ZDA. Deleža izvoza in uvoza sta se v lanskem letu zmanjšala, najverjetneje pod 
vplivom zmanjševanja vrednosti ameriškega dolarja proti evru. Kljub temu pa se je 
presežek povečal za 50 %, na 176 mio EUR. 

Delež izvoza v države nekdanje Jugoslavije se je po zastoju v letu 2003 v letu 2004 
povečal na 17,9%, pri uvozu pa na 5,8%. V zadnjih treh letih se zmanjšuje izvoz blaga 
v Bosno in Hercegovino ter Makedonijo. Najbolj seje povečal delež izvoza blaga na 
Hrvaško, in sicer za 0,4 odstotne točke, na 9,3%, delno tudi zaradi večjega izvoza 
električne energije. Nekoliko manj, za 0,4 odstotne točke, pa se je povečal izvoz 
v Srbijo in Črno Goro. Dvakrat hitreje od rasti celotnega izvoza se je v letu 2004 
povečal izvoz v države nekdanje SZ, delež v celotnem izvozu blaga pa se je povzpel 
na 4,8%. Okrog 90% izvoza v to skupino držav je z dvema državama, 70% z Rusko 
federacijo in slabih 20% z Ukrajino. 

Gibanja na svetovnih valutnih in naftnih trgih povečujejo tveganja za nadaljnjo 
rast slovenskega izvoza. Zmanjševanje vrednosti ameriškega dolarja proti evru 
in rast cen nafte občutno poslabšujejo konkurenčnost držav članic EU, posebno 
evroobmočja, in tako poslabšujejo pogoje za gospodarsko rast. Ker so med temi 
državami tudi najpomembnejše trgovinske partnerice Slovenije, bo lahko imela 
upočasnitev oživljanja gospodarske aktivnosti v teh državah negativne posledice 
tudi na slovenski izvoz in gospodarsko rast. 

Od drugega četrtletja 2004 naprej se je zaradi izboljšane gospodarske aktivnosti v 
tujini pospešila tudi rast salda storitev. Izvoz storitev seje v primerjavi z letom 2003 
povečal za 13%, uvoz pa za 9,9%. Zaradi hitrejše rasti izvoznih od uvoznih storitev 
je bil presežek v menjavi storitev 672 mio EUR, za 134 mio EUR večji kakor v letu 
2003 in največji po letu 1996. 

Prihodki od turizma so prvič po štirih letih rasli hitreje od odhodkov. V letu 2004 
se je rast števila prihodov tujih turistov podvojila in je znašala 9%, povečanje števila 
nočitev tujih gostov pa je bilo skromnejše, le 4-odstotno. Različna dinamika obeh 
kaže na to, da se je povečalo število tujih turistov, ki se v Sloveniji zadržujejo krajši 
čas. Rast števila tujih turistov iz najpomembnejših držav partneric, Avstrije in 
Nemčije, je bila podpovprečna, iz Italije pa povprečna. Najbolj se je povečalo število 
prihodov tujih turistov iz preostalih članic Evropske unije, predvsem iz Velike 
Britanije in Francije, povprečno za 50%. Prihodki od turizma so v letu 2004 dosegli 
1.312 mio EUR, kar je povečanje za 10,6%. Odhodki za turizem so rasli počasneje. 
9,9-odstotno, in do konca leta dosegli 732 mio EUR. Ob takih gibanjih se je presežek 
turizma povečal za 60 mio EUR, na 580 mio EUR. 

Storitve transporta so tesno povezane z gibanjem v blagovni menjavi in povečanjem 
potniškega prometa s tujino. Po letu 1996 so storitve transporta v menjavi s tujino 
najhitreje rastoča storitvena dejavnost. Prihodki od izvoza transporta so se v zadnjih 
osmih letih podvojili, izdatki povečali le za dobro polovico, presežek pa za več 
kakor petkrat. Rast prihodkov je v letu 2004 dosegla 18,8%, rast izdatkov pa 16,1%. 
Ustrezno taki dinamiki seje presežek povečal za 60 mio EUR, na 321 mio EUR. 
Izdatki za izvajanje gradbenih in montažnih del v Sloveniji so se glede na leto 2003 
zmanjšali za dobro tretjino. Ob prihodkih v višini 78 mio EUR in izdatkih v višini 
49 mio EUR je bil realiziran presežek v višini 29 mio EUR. Zaradi skromnih naložb 
tujcev so se poslabšali tudi rezultati finančnega posredništva. Ob prihodkih 14 mio 
EUR in odhodkih 33 mio EUR je bil realiziran primanjkljaj v višini 19 mio EUR. 
Pri pretežno odlivnih storitvah, komunikacijskih in računalniških, se je primanjkljaj 
zmanjšal za 3 mio EUR, na 41 mio EUR. V zadnjih štirih letih so se odhodki za 
patente, licence in avtorske pravice podvojili. V letu 2004 so se povečali za dobro 
četrtino, na 99 mio EUR. Pri ostalih storitvah seje zaradi hitrejše rasti prihodkov od 
odhodkov primanjkljaj v višini 68 mio EUR ohranil na ravni iz leta 2003. 

Primanjkljaj trgovinske 
bilance z EU se je v zadnjih 
štirih letih podvojil 

Delež izvoza v države 
nekdanje Jugoslavije se je v 
letu 2004 povzpel na 17,9%, 
uvoza pa na 5,8% 

Tveganja na valutnih in 
naftnih trgih lahko ogrozita 
rast slovenskega izvoza 

Izvoz storitev se je v letu 
2004 povečal za 13%, 
uvoz pa za 10% 

Prihodki od turizma rasli 
hitreje od odhodkov 

Po letu 1996 so storitve 
transporta najhitreje rastoč 
storitvena dejavnost 

V zadnjih štirih letih s0 

podvojili odhodki za p8 n ' 
licence in avtorske pravice 
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Neto dohodki so bili v letu 
2004 odlivni 

Zmanjševanje prispevka 
transferov k rezultatom 

tekočih transakcij plačilne 
bilance 

Neto dohodki plačilne bilance so bili v letu 2004 odlivni, 101 mio EUR. Neto 
pritoki dohodkov od dela so se glede na predhodno leto zmanjšali za 9 mio EUR, 
na 156 mio EUR. Primanjkljaj dohodkov od kapitala pa se je s 342 mio EUR v letu 
2003 zmanjšal za 86 mio EUR, na 256 mio EUR v letu 2004. Plačila za dividende 
in razdeljeni dobiček tujcem sta se v lanskem letu povečala za 50%. Ob povečanju 
zunanjega dolga za 1,6 mrd EUR so se povečala tudi plačila obresti v tujino za 
16%. Prihodki od kapitala so se povečali za 11%. Na strani prihodkov od kapitala so 
porasli dohodki od naložb v vrednostne papirje, iz 193 na 253 mio EUR oziroma za 
31%. Dohodki od naložb v zadolžnice in obveznice so se povečali za 23 mio EUR, 
na 189 mio EUR v letu 2004. 

Prispevek neto prihodkov transferov k rezultatom tekočih transakcij plačilne bilance 
se v zadnjih treh letih pospešeno zmanjšuje. V letu 2002 je znašal že 142 mio EUR, 
v letu 2004 pa štiri krat manj oziroma 31 mio EUR Poglavitni vzrok zmanjšanja 
neto pritokov transferov je bil v lanskem letu za 53 mio EUR višje povečanje neto 
preostalih transferov in za 12 mio EUR dvig uradnih transferov v tujino. 

Tabela 3: Plačilna bilanca 

J^nioEUR 
tekočTračun 

'vKodBDP 
Blago 

2. Storitve 
2-1. Transport 
2-2. Potovanja 

■ v tem izvoz 
2.3. Ostalo 

3- Dohodki 
Dohodki od dela 

3'2. Dohodki od kapitala 
-iTe^oči transferi  
"• NETO finančnipritoki 
"v H odBDP 
'• Zasebni sektor 
'■^Terjatve 
Kapitalski transferi 

v tujini 
Naložbe v VP 
komercialni krediti1 

Pbsojiia 
živalstvo 
£2. Obveznosti 
K»Pitalski transferi 
Tuje NN 
Naložbe v VP 
^°niercialni krediti 
Pbsojiia 

pri bankah 
r^Ko, neto 
2- država 2 

]' ®anka Slovenije 

C, Dp*r**— 
•Bs 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 
-664 
-3,5 

-1.164 
330 
132 
389 
900 
-191 

58 
171 

-113 
112 

-583 
■2,8 

-1.227 
489 
149 
489 

1.045 
-149 

29 
174 

-145 
125 

38 
0.2 

-684 
536 
203 
504 

1.105 
-171 

43 
167 

-124 
144 

335 

1.4 
-269 
616 
249 
508 

1.143 
-141 
-154 
169 

-323 
142 

-91 
-0.4 

-546 
538 
261 
520 

1.186 
-243 
-178 
164 

-342 
94 

-238 
■0,9 

-840 
672 
322 
579 

1.312 
-229 
-101 
155 

-256 
31 

j ^KVIZNE REZERVE (povečanje(-)) 

-3^Banke 

521 
2.6 

201 
-616 

-45 
5 

-294 
-39 

-222 
817 

99 
-2 

713 
2 

-15 
326 
-46 
40 

1.089 
5.3 

727 
-403 

-72 
-24 

-194 
-72 
-13 

1.130 

149 
28 

953 
34 

-61 
307 

13 
41 

1.724 
7.9 

1.510 
296 

-161 
-87 

-249 
19 

797 
1.213 

412 
11 

649 
152 
-34 
114 
-10 
110 

1.107 
4.7 

1.438 
-1.594 

-237 
-168 
-144 
-136 
-250 
-592 

3.032 
74 

1.750 
27 
94 

917 
130 
-27 
-86 
-51 

-193 

159 
0.6 

244 
-1.861 

-245 
-414 
-160 
-119 
-242 
-590 

2.105 
81 

299 
34 
64 

1.230 
428 
-123 
-126 

-24 
65 

105 
0.4 

282 
-2.524 

-276 
-401 
-483 
-236 
-292 
-710 

2.807 
87 

422 
148 

200 
1.682 

236 
-95 

-161 
114 

-130 
143 
129 

13 

-506 
-206 
-300 

-1.762 
-1.436 

-326 

-1.443 
-1.840 

397 

68 
-241 
173 

133 
239 

-106 

Opombe: 1 Pred letom 2002 so komercialni krediti prikazani v neto znesku (teijatve minus obveznosti). 
2 Odštete so transakcije domačih bank z điiavi'imi obveznicami 

Vir: Banka Slovenije 
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V letu 2004 je imela Slovenija v finančnih transakcijah s tujino neto pritoke v 
višini 0,4% BDP. Večina finančnih transakcij s tujino je tudi v letu 2004 potekala 
prek zasebnega sektorja, kije prejel neto finančni pritok v višini 282 mio EUR. 
Nasprotno pa je imela država že tretje leto zapored neto odtok po finančnih 
transakcijah. V letu 2004 je tako neto odplačala 161 mio EUR svojega zunanjega 
dolga. Junija so zapadle evroobveznice, izdane v letu 1997, v višini 205 mio EUR 
(ob izdaji 400 mio DEM), vendar je bilo plačilo države nerezidentom nižje, 154 
mio EUR, ker je bil del teh obveznic v portfeljih domačih bank. 

V letu 2004 neto 
finančni odtoki 

Slika 6: Financiranje tekočega računa plačilne bilance 

A 
m&nKi 

irn NETO FINANČNI TOK 
— v tem: nepoctdne in portfolio naložbe 

J F M A M J J ASONDI F M A M J J ASONDJ F M A M J J ASOND 
2002 2003 2004 

Vir Banka Slovenije 

Zasebni sektorje v letu 2004 povečal finančne transakcije s tujino tako na strani 
zadolževanja kot tudi na strani posojanja. Obseg bruto finančnih tokov s tujino je 
dosegel 20% BDP, pri čemer so predstavljali finančni pritoki 10,8% BDP (povečanje 
za 2,2 odstotni točki v primerjavi z letom 2003) in odtoki 9,2% (povečanje za 1,6 
odstotne točke). 

Finančni odtoki zasebnega sektorja so v letu 2004 dosegli 2.524 mio EUR, za 36% 
več kakor v letu 2003. Povečanje izhaja predvsem iz močno povečanih portfeljskih 
vlaganj v tujino, še naprej pa so naraščale tudi ostale vrste naložb, povezane s 
podporo izvozu in poslovanju slovenskih podjetij v tujini. 

Naložbe v tuje vrednostne papirje so v letu 2004 znašale 483 mio EUR. Njihov 
delež v strukturi finančnih odtokov je bil več kakor podvojen, na 19%, v primerjavi 
z bruto domačim proizvodom pa je dosegel skoraj 2%. Tako visoko povečanje 
portfeljskih naložb v tujino je zlasti posledica sprememb v strukturi domačega 
finančnega trga, predvsem razcveta vzajemnih skladov, ki so v slabih dveh letih 
več kakor potrojili število vlagateljev in vrednost premoženja. 

Zasebni sektor povečal 
finančne transakcije s tujin® 

Povečanje finančnih odtok 
zasebnega sektorja 

Delež naložb v tuje 
vrednostne papirje je 
v strukturi finančnih 
odtokov podvojen 

Tok neposrednih naložb v tujino je bil po visoki rasti v letu 2003 v letu 2004 
nekoliko nižji. V letu 2004 je znašal 401 mio EUR, za 3% manj kakor v letu pred 
tem. Naložbe so bile skoraj v celoti lastniške narave, medtem ko so v preteklih letih 
pomemben delež v strukturi naložb predstavljale dolžniške terjatve do povezanih 
podjetij. 

V letu 2004 so slovenska podjetja povečala financiranje tujine s komercialnimi 
krediti v skupni višini 236 mio EUR. Naraščanje komercialnega kreditiranja je 
povezano z nadpovprečno rastjo izvoza na območja manj razvitih evropskih držav. 
Povečal se je tudi obseg naknadno dogovorjenih popustov za izvoženo blago, ki 

Povečanje kouierci*'116® 
kreditiranja tujine z . 
visoko rastjo izvoz* 
razvita območja 
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Neposredne naložbe 
tujcev višje kot v letu 2003 

so v celem letu dosegli 276 mio EUR, kar predstavlja 13% povečanje v primerjavi 
z letom 2003. Prav tako je naraščalo tudi financiranje tujine s posojili, ki je 
doseglo obseg 292 mio EUR in povečanje 21%. V primerjavi s preteklimi leti, ko 
so finančna posojila tujini odobravala podjetja, so v letu 2004 breme financiranja 
tujine v glavnem prevzele banke (199 mio EUR, podjetja 93 mio EUR). 

Finančni pritoki v zasebni sektor so se v letu 2004 povečali nekoliko bolj kakor 
odtoki, za 33% ter dosegli 2.807 mio EUR. Največji prirast pritokov izhaja iz 
povečanega zadolževanja bank v tujini, okrepili so se tudi pritoki neposrednih in 
portfeljskih naložb ter najemanje komercialnih kreditov v tujini. 

Neposredne naložbe tujcev so v letu 2004 dosegle 422 mio EUR, za 103 mio 
EUR več kakor v letu pred tem. Večina naložb je bila v obliki lastniških vlaganj 
v primerjavi z letom 2003, ko so naložbe tujcev prihajale izključno iz dolžniških 
razmerij med tujimi vlagatelji in hčerami v Sloveniji, ter reinvestiranih dobičkov. 
V zadnjih mesecih leta so se tujci ponovno v glavnem pojavljali kot portfeljski 
vlagatelji, bančni sektor pa si je dodatni vir financiranja ob koncu leta zagotovil 
še z izdajo obveznic v tujini. V celem letu 2004 so portfeljske naložbe tujcev v 
slovenski zasebni sektor dosegle 148 mio EUR (v letu 2003 le 34 mio EUR). 

Tabela 4: Zunanji dolg in devizne rezerve Slovenije 

_^anja ob koncu obdobja; v mio EUR 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
B"ito zunanji dolg (BZD) 
'■ Dolgoročni dolg 

v % BZD 
"v tem: obvez, in zadolž. 

posojila 
2- Kratkoročni dolg 

v%BZD 
"v tem: komerc.krediti 

vloge 
3- Dolg do povezanih oseb 

v%BZD 
Kratkoročni BZD po zapadlosti1 

Neto zunanji dolg 2 

Zvizne rezerve 
devizne rezerve./BDP (v%) 
Devizne rezerve./Uvoz (meseci) 
Brut° zunanji dolg/BDP (v %) 
^eyizne rezerve./kratk.dolp po zapadlosti v % 

8.012 
4.812 

60,1 
1.494 
3.134 
2.155 
26,9 

1.659 
364 

1.045 
13,0 

3.374 
315 

4.104 
20,7 

4,6 
40,4 

121,6 

9.491 
5.895 

62,1 
1.748 
3.983 
2.283 

24,1 
1.834 

401 
1.312 
13.8 

4.382 
791 

4.705 
22.9 

4,6 
46,1 

107,4 

10.403 
7.349 
70.6 

1.934 
5.117 

2.222 
21,4 

1.690 
396 
831 
8.0 

4.569 
-422 

6.513 
29.7 

6.1 
47,7 

142,6 

11.455 
8.147 

71,1 
1.935 
5.832 
2.305 

20,1 
1.692 

383 
1.002 

8,8 
4.448 
-1.125 
7.842 

33,4 
7,1 

48,8 
176,4 

13.305 
9.737 
73.2 

2.145 
7.003 
2.447 

18,4 
1.656 

558 
1.120 

8,4 
4.555 

456 
7.703 

31.3 
6,7 

54,1 
169,1 

15.397 
11.498 

74,7 
2.180 
8.491 
2.823 

18,3 
1.853 

550 
1.076 

7,0 
5.322 
2.004 
7.477 
28,9 

5,8 
59,3 

140,5 

Zadolževanje bank in 
podjetij v tujini 

Opombe: 1 .Kratkoročni dolg po zapadlosti zajema vse nelastniSke obveznosti do'tujine, ki zapadejo v 
naslednjih 12 mesecih. 

2 BZD netiran z nelastniškimi terjatvami do tujine. 
Vir: Banka Slovenije 

Banke in podjetja so v letu 2004 povečali obseg zadolževanja v tujini. Zasebni sektor 
je neto najel za 1.682 mio EUR tujih posojil. Banke so se neto zadolžile za 943 
mio EUR (povečanje za 43%) in s tem pridobile dodatni vir za financiranje svojih 
naložb doma, pretežno v posojila podjetjem v tuji valuti. Podjetja so za financiranje 
povečane gospodarske aktivnosti v letu 2004 močno povečala povpraševanje po 
posojilih pri domačih bankah, prav tako pa tudi povpraševanje po tujih posojilih. 
Slednje seje v primerjavi z letom 2003 povečalo za 27%, na 739 mio EUR. Banke 
so v letu 2004 pri najemanju posojil v tujini dosegle povprečno obrestno mero 
2,4%, za 0,4 odstotne točke manj kakor v povprečju leta 2003. Še večje znižanje so 
dosegla podjetja, ki so povprečno najemala tuja posojila po 2,7-odstotni obrestni 
meri, za 0,8 odstotnih točk manj kakor v letu pred tem. Padec povprečnih letnih 
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realiziranih obrestnih mer izhaja iz njihovega zniževanja v letu 2003, medtem ko 
so bile v letu 2004 bolj ali manj nespremenjene. 

Bruto zunanji dolg je ob koncu leta 2004 dosegel 15.397 mio EUR, za 2.092 mio 
EUR več kakor ob koncu 2003. Najmočneje je zadolženost do tujine povečal 
bančni sektor, za 1.369 mio EUR, na 4.784 mio EUR. Dolg nefinančnega sektorja 
seje povečal za 929 mio EUR, na 7.189 mio EUR. Slabih 30% slednjega predstavlja 
kratkoročni dolg, skoraj v celoti prejeti komercialni krediti, v celotnem zunanjem 
dolgu pa dosegajo komercialni krediti 12-odstotni delež, s tendenco zniževanja. 

Terjatve do tujine so v letu 2004 rasle počasneje kakor bruto zunanji dolg, za 519 
mio EUR, na 13.393 mio EUR, kar je ob koncu leta 2004 povečalo neto zunanji 
dolg na 2 mrd EUR. 

Finančni neto pritoki so le delno pokrili primanjkljaj na tekočem računu. Razliko 
133 mio EUR so pokrile skupne devizne rezerve, ki so se tako do konca leta 2004 
znižale na 7.477 mio EUR. Raven rezerv zadošča za 5,8 mesecev uvoza blaga in 
storitev, hkrati pa za 41% presega zunanji dolg z zapadlostjo do enega leta. 

Povečanje bruto 
zunanjega dolga 

Finančni neto pritoki le delno 
pokrili primanjkljaj 
na tekočem računu 

1.5 Javne finance 

Spremenjeni proračun za leto 2004 in proračun za leto 2005 je državni zbor sprejel 
decembra 2003. V letu 2004 so bile na javnofinančnem področju pomembnejše 
spremembe vezane na vstop v Evropsko unijo. Vzpostavljeni so bili tokovi med 
slovenskim proračunom in proračunom Evropske unije, posledice vstopa pa so se 
odrazile tudi na (enkratnem) likvidnostnem izpadu davka na dodano vrednost in 
v nižji vrednosti prihodkov slovenskega proračuna iz naslova carin in carinskih 
taks. 

Javnofinančni primanjkljaj, ki zajema štiri blagajne javnih financ - državni 
proračun, občinske proračune, blagajni Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (obe le v 
obveznem delu zavarovanja) - je v letu 2004 po predhodnih podatkih znašal 85 mrd 
SIT oziroma 1,4% BDP. Državni proračun in Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije sta izkazovala primanjkljaj, občinski proračuni in Zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje pa presežek. 

Sprememba 
državnega proračuna 

Javnofinančni primanjkljaj 
po predhodnih podatkih 
znašal 1,4% BDP 

Po predhodnih podatkih so javnofinančni prihodki v letu 2004 znašali 2.584 mrd 
SIT ali približno 41,7% BDP, javnofinančni odhodki pa 2.669 mrd SIT ali 43,1% 
BDP. Celoletni javnofinančni prihodki in odhodki so zaostajali za načrtovanimi. 
Med večjimi javnofinančnimi prihodki so najhitreje rasli davki na dohodek in 
dobiček, ki so se realno povečali za 6,3% in so v letu 2004 predstavljali pritok 
v višini 507 mrd SIT. Izstopa zlasti visoka rast prihodkov iz davka na dobiček 
podjetij, ki so bili prav tako višji od načrtovanih in so predstavljali približno 2% 
BDP Počasneje so rasli prispevki za socialno varnost, v celem letu realno za okoli 
4,8 %, in so prispevali v blagajno 801 mrd SIT. Davki na blago in storitve, znotraj 
katerih predstavljajo največji delež davek na dodano vrednost in trošarine, so bili v 
letu 2004 realno višji za 1,6%. Znašali so 857 mrd SIT. Medtem, ko so se medletno 
prihodki pri davku na dodano vrednost realno znižali za 0,6%, so bila gibanja pri 
prihodkih od trošarin ugodnejša. Realno je bilo trošarin v celem letu za dobrih 6% 
več, še naprej pa se je spreminjala njihova struktura v korist trošarin na tobačne 
izdelke. 

Med večjimi javnofinančnimi odhodki v letu 2004 so po predhodnih podatkih 
najhitreje rasli izdatki za nekatere vrste tekočih transferov. Tekoči transferi 
so v letu 2004 znašali 1.250 mrd SIT. Znotraj tega so najhitreje rasli izdatki za 

Mt<! prihodki so najhitreje 

rasli davki na dohodek 
in dobiček 

Med odhodki so najb'«treje 

rasli izdatki za nekatere 
vrsle tekočih transferov 
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subvencije ter transferi za zagotavljanje socialne varnosti. Manj so se povečali 
izdatki za pokojnine, v celem letu realno za 2,2%, in so znašali 678 mrd SIT. Število 
upokojencev seje povečalo za 1,2%, znotraj tega število starostnih upokojencev za 
2%. Pokojnine so se uskladile dvakrat, februarja in decembra. Investicijski izdatki, 
ki vsebujejo tudi transfere, so v letu 2004 dosegli 244 mrd SIT, kar je realno za 
dober odstotek več kakor v enakem obdobju predhodnega leta. V celem letu je 
bilo za investicije namenjenih manj sredstev od predvidenih. Odhodki za plače v 
javnem sektorju so bili realno višji kakor v predhodnem letu in so znašali 589 mrd 
SIT. Na take odhodke je ugodno vplival sprejet sporazum o politiki plač v javnem 
sektorju, ki je vplival na realno zmanjšanje povprečne plače v javnem sektorju. 
Na drugi strani se je tudi v letu 2004 zaposlenost v javnem sektorju še naprej 
povečevala po več kakor 2% letno. V istem obdobju so vplačila premij kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence znašala 13 mrd SIT. 
Odhodki za blago in storitve so v letu 2004 znašali 430 mrd SIT. 

Primanjkljaj na računu Na računu finančnih terjatev in naložb je bil v letu 2004 izkazan primanjkljaj v 
finančnih terjatev in naložb višini 8 mrd SIT. Prejeta vračila danih posojil in prodaje kapitalskih deležev so 

znašal 8 mrd SIT skupaj znašali 6 mrd SIT, dana posojila in povečanja kapitalskih deležev pa 14 
mrd SIT. 

še naprej upad deleža 
zunanjega dolga ter 

povečanje notranjega 

Javni dolg je v letu 2004 porasel za 109 mrd SIT oziroma 7,3%. Temeljna strateška 
usmeritev pri upravljanju z javnim dolgom je bila tudi v letu 2004 zadolževanje na 
domačem trgu. Račun financiranja vseh štirih javnofinančnih blagajn izkazuje v 
letu 2004 89 mrd SIT neto zadolževanja. Država se je doma neto zadolžila v višini 
140 mrd SIT - z obveznicami se je neto zadolžila za 137 mrd SIT, s posojili pa neto 
za 3 mrd SIT - dolg do tujine pa je zmanjšala za 51 mrd SIT. Tako je nato v letu 
2004 upadel delež zunanjega dolga (do septembra za 5 odstotnih točk) in porasel 
delež notranjega dolga. Vlada je v letu 2004 nadaljevala z izdajami tri-, pet- in 
desetletnih obveznic z nominalno fiksno obrestno mero. 

Dolg RS 26,1% BDP Dolg Republike Slovenije je na dan 31. 12. 2004 znašal 1.600 mrd SIT oziroma 
25,8% BDP, približno dve tretjini dolga je bilo do domačih sektorjev, preostalo pa 
do tujine. Pretežni del dolga se nanaša na vrednostne papiije države in je večinoma 
dolgoročne narave. Dolg z jamstvom RS je septembra znašal 527 mrd SIT oziroma 
okrog 8,5% BDP. 

Izpolnjevanje Slovenija je v letu 2004 izpolnjevala oba fiskalna maastrichtska kriterija, 
obeh fiskalnih Javnofinančni primanjkljaj je omejen na 3,0% BDP, javni dolg pa na 60% BDP, 

■naastrichtskih kriterijev oboje po metodologiji ESA95. Iz Poročila o primanjkljaju in dolgu sektorja države 
iz marca 2005 izhaja, da je primanjkljaj sektorja države v Sloveniji v letu 2004 po 
metodologiji ESA95 po predhodnih podatkih znašal 1,9% BDP. Javni dolg je ob 
koncu leta 2004 ocenjen na 29,5% BDP in je tako ostal na podobni ravni kakor 
leto pred tem. 

I 
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2 DENARNA POLITIKA 

2.1 Način vodenja denarne politike 

Temeljni cilj denarne politike je stabilnost cen. Banka Slovenije je v letu 2004 
vodila denarno politiko v skladu z Usmeritvami denarne politike Banke Slovenije 
(novembra, 2001) ter Programom vstopa v ERM II in uvedbo evra (Skupni 
program), ki sta ga Banka Slovenije in Vlada RS sprejeli novembra 2003. V 
Skupnem programu sta se zavzeli za vstop v ERM II do konca leta 2004 in za 
ustvarjanje pogojev, ki bodo omogočali prevzem evra v začetku leta 2007. 

Stabilnost cen ter prevzem 
evra v začetku leta 2007 sta 
temeljni usmeritvi Banke 
Slovenije 

Slovenija je 28. junija 2004 vstopila v mehanizem deviznih tečajev ERM II, kar je 
eden od pogojev za uvedbo evra. V dogovoru s članicami Evrosistema in z ECB je 
bil ob vstopu določen centralni tečaj, ki znaša 239,640 SIT za 1 EUR. Evro lahko 
niha okrog centralnega tečaja v razponu 15%. 

28. junija 2004 Slovenija 
vstopila v ERM U 

Od vstopa v ERM II denarna politika vzdržuje stabilnost nominalnega deviznega 
tečaja. V dosedanjem obdobju bivanja v ERM II so odstopanja tržnih deviznih 
tečajev od centralnega tečaja zanemarljiva. Tečaj na promptnem deviznem trgu2 

je od vstopa v ERM II do konca leta 2004 v povprečju odstopal od centralnega 
tečaja za 0,08%, največje odstopanje navzgor je bilo 0,24%, navzdol pa 0,18%. Še 
manjše je bilo odstopanje deviznega tečaja na menjalniškem trgu. Oba tečaja sta 
se gibala nad centralnim tečajem. Tečaj tolarja nasproti evru, kakor ga objavljajo 
nekatere banke in ga ECB jemlje za referenčni tečaj tolarja, se je prav tako gibal 
nad centralnim tečajem, njegova variabilnost pa je manjša kakor pri tečaju na 
promptnem deviznem trgu. 

Vzdrževanje stabilnega deviznega tečaja podreja obrestno politiko Banke Slovenije Obrestna politika po vstopu 
dejavnikom, ki so od Banke Slovenije neodvisni. Med njimi so zlasti pomembni: v ERM II je podrejena 
• obrestne mere v evroobmočju, ki se v osnovi oblikujejo na podlagi vzdrževanju stabilnosti tečaja 

denarne politike ECB, 
• rizična premija, ki jo oblikujejo pogledi tujih investitorjev na deželno in 

valutno tveganje. 

Vzdržen dezinflacijski trend je omogočal, da so ob zniževanju nominalnih 
obrestnih mer Banke Slovenije v prvem polletju realne obrestne mere ostale 
pozitivne. Do vstopa v ERM II je v skladu s potrebo po vzdrževanju ustrezne 
razlike med obrestnimi merami pri nas in na območju evra zniževanje nominalnih 
obrestnih mer spremljalo zniževanje stopnje depreciacije tolarja. Obrestna mera 
za 60-dnevne tolarske BZ se je zmanjšala s 6,0% decembra 2003 na 4,0% junija 
2004, stopnja medletne inflacije pa je padla s 4,6% na 3,9%. V istem obdobju se 
je tekoča letna dinamika depreciacije tolarja do evra zmanjšala z 2,5% na 1,0%. 
Z omenjeno politiko se je razlika med domačimi in tujimi obrestnimi merami 
znižala do ravni, kije ob vstopu v ERM II omogočila stabilizacijo tečaja. 

Banka Slovenije po vstopu v ERM II ni bistveno spreminjala svojih ključnih 
obrestnih mer. Obrestne mere evroobmočja so ostale od sredine leta 2003 
nespremenjene. Obrestna mera refinanciranja pri ECB je tako znašala 2,0%. 
Rizična premija Slovenije se od vstopa v ERM II ni bistveno spremenila. Dogajanja 
na denarnem trgu so omogočila vzdrževanje tolarskih obrestnih mer na ravni 
doseženi ob vstopu v ERM II. 

Promptni trg je namenjen sklepanju poslov, ki se poravnajo najpozneje v dveh delovnih dneh 
od sklenitve pogodbe. Pri izračunu tečaja se uporabljajo vse transakcije bank s podjetji, 
gospodinjstvi in nerezidenti ter vse transakcije med bankami. Podatki so objavfleni v Tabeli 
2.13.2 v Biltenu Banke Slovenije. 
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Zaradi načrtovanega prevzema evra je Banka Slovenije izvedla nekatere strukturne 
prilagoditve, katerih namen je omogočiti lažji prehod na pogoje poslovanja v 
Evrosistemu. Te prilagoditve se nanašajo na zamenjavo ponudbe 270-dnevnih 
blagajniških zapisov z dolgoročnim depozitom, na pogoje minimalne devizne 
likvidnosti v okviru likvidnostne lestvice, na sistem obveznih rezerv in na obseg 
začasno odkupljenih deviz. 

Blagajniške za pise z dospelostjo 270 dni je izdala Banka Slovenije za sterilizacijo 
presežne likvidnosti zaradi nakupa deviz, ki so prišle na devizni trg, koje Novartis 
prevzel Lek. Ob njihovi zapadlosti je Banka Slovenije bankam ponudila možnost 
vpisa dolgoročnega tolarskega depozita z ročnostjo, ki sega čez predvideni datum 
uvedbe evra. Obrestna mera dolgoročnega depozita je za 0,2 odstotni točki višja od 
obrestne mere; 60-dnevnih tolarskih blagajniških zapisov. Banke so izkoristile 55- 
odstotno možnost vpisa, stanje dolgoročnega tolarskega depozita pa je ob koncu 
decembra znašalo 156,7 mrd SIT. 

Banka Slovenije je bankam zmanjšala obveznosti pri doseganju minimalnega 
obsega deviznih likvidnih naložb iz likvidnostne lestvice. V letu 2004 je Banka 
Slovenije bankam znižala najmanjši obseg likvidnega premoženja v tujem denarju 
z 80% na 70% kratkoročnih obveznosti v tuji valuti in odstotek obveznega vpisa 
blagajniških zapisov v tujem denaiju s 45% na 35%. 

Izjava ERM II odbora ob vstopa Slovenije v E]RM II 

Na zahtevo slovenske države so ministri držav članic evroobmočja, predsednik Evropske centralne banke 
ter ministra in guvernerja centralnih bank Danske in Slovenije po izvedenem skupnem postopku, v katerem 
Je bila udeležena komisija EU in po posvetovanju z Ekonomsko finančnim odborom s soglasjem sklenili, 
da vključijo slovenski tolar v mehanizem deviznih tečajev ERM II. Centralni tečaj je 239,640 tolarjev za 
1 evro. Upošteval se bo standardni pas nihanja plus/minus 15 odstotkov od tako določenega centralnega 
tečaja. Dogovor o sodelovanju slovenskega tolarja v mehanizmu deviznih tečajev ERM II temelji na trdni 
^vezi slovenske države, da nadaljuje izvajanje potrebnih ukrepov, ki so nujni za vzdržno znižanje inflacije: 
to vključuje zlasti ukrepe za nadaljnjo liberalizacijo nadzorovanih cen, nadaljevanje deindeksacije, predvsem 
na področju mehanizmov določanja plač in nekaterih socialnih transferjev. Potrebna bo stalna pozornost, 

gibanja domačih stroškov, zlasti plač, ostanejo skladna z rastjo produktivnosti. Slovenska država bo v 
s°delovanju s pristojnimi telesi EU podrobno spremljala makroekonomska gibanja. Fiskalna politika bo 
korala imeti osrednjo vlogo pri nadziranju inflacijskih pritiskov v zvezi s povpraševanjem. Finančni nadzor 
bo moral prispevati k omejevanju domače kreditne rasti. Strukturne reforme, usmerjene v nadaljnja podporo 
Prilagodljivosti gospodarstva, bodo izvedene: v ustreznem času zato, da bi se okrepili domači mehanizmi 
Prilagajanja in da se ohrani splošna konkurenčnost gospodarstva. Evropska centralna banka in Banka Slovenije 
°sta točke obveznega interveniranja v okviru mehanizma deviznega tečaja za SIT pravočasno sporočili, še 

Pred začetkom delovanja deviznih trgov dne 28. 6. 2004. 

Približevanje prevzemu evra 
je vzpodbudilo strukturne 

prilagoditve 

Nova ponudba tolarskega 
depozita 

Zmanjšanje zahtevanega 
"imimalnega obsega deviznih 

likvidnih naložb 

Banka Slovenije je nadaljevala postopno prilagajanje instrumenta obveznih rezerv 
pravilom ECB. Že januarja je spremenila obdobje izpolnjevanja obvezne rezerve. 
Poleg tega Banka Slovenije obrestuje povprečno stanje sredstev na računih 
obveznikov in ne več dnevnega stanja. S prilagoditvijo instrumenta obveznih 
rezerv standardom ECB je Banka Slovenije nadaljevala septembra, ko je: 
• med obveznike za obvezne rezerve vključila morebitne bodoče 

gospodarske družbe za izdajanje elektronskega denarja, 
• odprav ila obvezno 50-odstotno dnevno izpolnjevanje obveznih rezerv, 
• uredila obveznost izpolnjevanja obveznih rezerv pri stečaju in določila 

0-odstotno stopnjo obveznih rezerv za repo posle. 
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Vstop v ERMII, vzdrževanje stabilnosti deviznega tečaja in strukturne prilagoditve Zmanjšanje obsega začasno 
instrumentov Banke Slovenije zahtevajo povečanje prilagodljivosti bank pri odkupljenih deviz iz 
poslovanju na trgih tujega denarja. Na to prilagodljivost vplivajo kumulirani viški preteklosti 
začasno prodanih deviz bank Banki Slovenije. Zato je Banka Slovenije ponudila 
bankam dokončno ureditev dela teh kumuliranih presežkov. V več ponudbah je v 
letu 2004 bankam ponudila spremembo začasnih nakupov deviz iz preteklosti v 
dokončne. Banka Slovenije je v sedmih ponudbah ponudila bankam spreminjanje 
začasnega odkupa v dokončni za skupno 1.718 mio EUR deviz, banke pa so sprejele 
v dokončni odkup za 1.391 mio EUR deviz. 

2.2 Denar in krediti 

Primarni denar se je od decembra 2003 do decembra 2004 povečal za 6,3 mrd SIT, Rast primarnega denarja 
povprečna medletna rast primarnega denarja pa je v letu 2004 znašala 6,8%. Med 6,8-odstotna 
komponentami primarnega denarja so se povečali izdani bankovci in poravnalni 
računi bank, zmanjšali pa depoziti čez noč in druge vloge. 

V skladu z gibanjem ponudbe in povpraševanja na trgih tujega denarja je Banka 
Slovenije v prvem polletju devize neto prodajala, v drugem poletju pa jih je neto 
odkupovala. Od januarja do julija je neto prodala za 92,1 mrd SIT deviz, od avgusta 
do decembra pa je neto odkupila za 71,2 mrd SIT deviz. V celem ler.u je tako neto 
umaknila za 20,9 mrd SIT primarnega denarja z neto prodajami đisviz. Dodatno 
so k zmanjšanju neto aktive v tujem denarju prispevale tudi neto prodaje deviz 
institucijam EU in učinki vrednotenja. Neto aktiva v tujem denarju s.e je tako v letu 
2004 zmanjšala za 33,3 mrd SIT. 

Tabela S: Ponudba primarnega denarja 

Stanje 31. decembra Četrletne spremembe v 2004 

v mrd SIT 2002 2003 2004 I II III IV Skupaj 
1. Neto tuja aktiva 
2. DomaČe obveznosti v tujem denarju 

- BZ v tujem denarju 
- vloge proračuna v tujem denarju 

3. Neto aktiva v tujem denarju (1+2) 

4. Vezane vloge proračuna 
5. Posojila bankam 
6. Tolarski BZ 
7. Dolgoročni depozit 
8. Drugo, neto preostala pasiva 
9. Neto tolarska aktiva (4 do 8) 

10. Primarni denar (3+9) 
- izdani bankovci 
- poravnalni računi bank 
- depozit čez noč 
- druge vloge pri BS 

Opomba: Pripisane obresti niso vključene. 
Vir: Banka Slovenije 

1.580,2 
-581,1 

•551,1 
-30,0 

999,1 

-130,3 
1,3 

-375,6 
0,0 

-214,8 
-719,4 

279,7 
172,1 
82,4 
18,4 
6,8 

1.644,7 
-592,3 

-555,3 
-37,1 

1.052,4 

-105,8 
0,1 

-472,3 
0,0 

-183,1 
-761,2 

291,2 
186,0 

91,1 
8,2 
5.9 

1.582,8 
-563,8 
-500,8 

-63,0 
1.019,1 

-125,1 
0,1 

-266,6 
-156,7 
-173,2 
-721,6 

297,5 
195,4 
94,0 

4,8 
3,3 

8.1 
-18,7 

-16,6 
-2,1 

-10,6 

-5,0 
25,3 
-3,2 
0,0 

-20,9 
-3,8 

-14,4 
-12,1 

6,6 
-8,2 
-0.7 

-76,3 
43,6 
47,9 
-4,3 

-32,8 

-0,0 
-2,2 

40,9 
0,0 

15.5 
54,2 

21,4 
12.6 
8.5 
0,0 
0,2 

34,6 
-12,6 

-3,4 
-9,2 

22,1 

-0,3 
-21,0 
168,2 

-136,7 
-29,8 
-19,6 

2,5 
-2,3 
6,0 
0,0 
-1.2 

-28,3 
16,3 
26,6 

-10,3 
-12,0 

-13,9 
■2,1 
-0,2 

-20,0 
45,1 
8,8 

-3,2 
11,1 

-18,2 
4,8 

-0.9 

-61,9 
28.6 
54.5 

-25,9 
-33,3 

-19,2 
0,0 

205,7 
-156,7 

9.8 
39.6 

6,3 
9,3 
2.9 
-3,4 
•2.6 

Banka Slovenije je v letu 2004 prek tolarskih blagajniških zapisov neto izdala za 
205,7 mrd SIT primarnega denarja, prek dolgoročnega tolarskega depozita pa 
neto umaknila za 156,7 mrd SIT primarnega denarja. Stanje vezanih tolarskih 
vlog proračuna se je povečalo za 19.2 mrd SIT. Preostali tokovi so k povečanju 
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Počasna rast širokih 
denarnih agregatov 

Hitra rast vpoglednih in 
devizni vlog 

Denarni multiplikatorji 
ostajajo nespremenjeni 

primarnega denarja prispevali 9,8 mrd SIT. Neto učinek posojil na primarni denar 
je bil nevtralen. Tako je Banka Slovenije v letu 2004 prek tolarskih instrumentov 
neto izdala za 39,6 mrd SIT primarnega denarja. 

Rast širokih denarnih agregatov je bila v letu 2004 umirjena. Povprečna stopnja 
rasti denarnega agregata M2 je znašala 2,8%, denarnega agregata M3 pa 5,2%. 
Bistveno večja je bila rast denarnega agregata Ml, katerega povprečna medletna 
stopnja rasti je znašala 22,5%. Hitra rast denarnega agregata Ml je v glavnem 
posledica okrevanja gospodarske aktivnosti, padanja obrestnih mer na vezane 
tolarske vloge in zato povečanih naložb v ostale oblike varčevanja, predvsem v 
vzajemne sklade. 

V strukturi M3 so prevladovale vpogledne vloge in devizne vloge. K celotnemu 
prirastu M3 za 256,0 mrd SIT so vpogledne vloge prispevale več kakortri četrtine. 
Povečanje deviznih vlog je bilo nekaj večje kakor zmanjšanje vezanih tolarskih 
vlog. Rast deviznih vlog je bila še posebno močna v prvi polovici leta in je 
bila povezana z negotovostjo pred vstopom v ERM II in nadaljevanjem trenda 
postopnega zmanjševanja • obrestnih mer na tolarske vezane vloge. Postopno 
zniževanje tolarskih obrestnih mer je tudi vplivalo nato, da seje struktura vezanih 
vlog približala vlogam krajših ročnosti. Delež dolgoročno vezanih tolarskih vlog 
v denarnem agregatu M2 se je tako zmanjšal s 17,1% decembra 2003 na 11,2% 
decembra 2004. 

Denarni multiplikatorji so v letu 2004 ostali podobni kakor v letu 2003. Denarni 
multiplikator med M3 in primarnim denarjem je znašal 13,3 (13,5 v letu 2003), 
med M2 in primarnim denarjem 9,3 (9,7 v letu2003) ter med Ml in primarnim 
denarjem 3,0 (2,7 v letu 2003). 

Tabela 6: Ponudba M3: konsolidirana bilanca denarnega sistema 

Stanje 31. decembra Četrletne spremembe v 2004 
J^tnrd SIT 2002 2003 2004 I II III IV Skupaj 

Neto tuja aktiva 
^ Domača aktiva 

Državni sektor: obveznice 

posojila 
Podjetja: vrednostni papirji 

posojila 
Gospodinjstva: posojila 
Drugo, neto ostala pasiva 

M3 (1 do 3) 

~ devizne vloge pri bankah in BS 
~ ^ednostni papirji v tuji valuti 

5- M2 

~ Vezane vloge pri bankah 
"" vezane vloge pri BS 
~ tolarski vrednostni papirji 

6. Ml 

~ ^ogledne vloge pri bankah 
" dogledne vloge pri BS 

gotovina v obtoku 

1.461.6 
2.745,0 

463,4 
141,7 
136.2 

1.426.2 
577.4 

-605,9 

3.600.7 
1.020.8 

3,1 
2.576,8 

1.545.3 
130.3 
181,1 

720,1 
564.5 

12,6 
143,1 

1.264,6 936,6 
3.123,3 3.733,4 

494,5 
143,5 
152,9 

1.688,6 
643,8 

-607,8 

3.780.1 
1.064,4 

3,7 
2.711,9 
1.591.2 

105,8 
217,7 
797,2 
627,0 

14,1 
156,0 

600,9 
143,9 
166,4 

2.042,3 
779.8 

-634,0 

4.036,0 
1.214,7 

2.1 
2.819,2 

1.471,7 
125,1 
203,6 

1.018,9 
838,1 

12,8 
167.9 

-51,8 
119,5 
28,4 
11.7 

-23,2 
81,4 

21.1 
-55,8 

11.8 
33.2 
-0,7 

-20,6 

-0,8 
5.0 

-23,5 
-1,3 

6.1 
-3.9 

-3,5 

-148,2 
190,6 

50.7 
27,0 
-1,6 
82,6 
31,9 
20,9 

63,3 
74,9 
0,0 

-11,6 
-89,5 

0,0 
-10,1 
88,0 
76.8 
0.5 

10,8 

-70,3 
160,9 

18.7 
4,3 

15,1 
73.0 
49.8 

-27,4 

63.1 
36,4 
0,4 

-57,7 
139,1 

8.7 
•42,5 
23,2 

116.6 
33,2 
36,2 

117.7 
5.8 

-1,4 
26,3 113,2 
4,7 -24,5 
0,3 
5,5 

25,2 
25,6 

2,2 
-2,6 

13,9 
14,0 

109,8 
102,7 

0,0 
7,2 

-328,0 
610.1 
106,4 

0,4 
13,6 

353,7 
136,0 
-26,2 

256,0 
150,3 

-1.7 
107,3 
-119,5 

19,2 
-14,1 

221,7 

211.2 
-1,3 
11,9 

Vir: Banka Slovenije 
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K oblikovanju denarnega agregata M3 v letu 2004 so prispevale izključno naložbe 
domačih bank, saj je bil prispevek tokov s tujino k rasti M3 negativen. Neto tuja 
aktiva (NTA), ki kaže prispevek plačilnobilančnih tokov s tujino k rasti denarnega 
agregata M3, se je tako zmanjšala za 328,0 mrd SIT. Naložbe bank so se povečale 
za 610,1 mrd SIT, od tega v sektor podjetij za 367,2 mrd SIT, v državni sektor za 
106,9 mrd SIT in v sektor gospodinjstev za 136,0 mrd SIT. 

Skupne naložbe bank so v letu 2004 za 61,2 % presegle prirast iz leta 2003. Medletna 
stopnja rasti skupnih naložb bank se je tako povečala s 13,8% decembra 2003 na 
19,5% decembra 2004. Gledano sektorsko se je bistveno povečalo zadolževanje 
države in zadolževanje podjetij ter gospodinjstev. 

Prirast domačih naložb v podjetja je za tretjino presegal tistega iz leta 2003, Krepitev zadolževanja 
medletna stopnja rasti omenjenih naložb pa se je povečala s 17,9% decembra 2003 podjetij in gospodinjstev 
na 19,9% decembra 2004. Zadolževanje gospodinjstev je bilo močno in je za skoraj 
dvakrat preseglo tisto iz leta 2003. Krepitev zadolževanja podjetij in gospodinjstev 
je bila v glavnem povezana z zniževanjem obrestnih mer pri bankah ter okrevanjem 
gospodarske aktivnosti in zasebne potrošnje. Država se je v letu 2004 pri domačih 
bankah zadolžila za 106,9 mrd SIT, od tega je najela 0,4 mrd SIT posojil ter se z izdajo 
obveznic zadolžila za 106,4 mrd SIT. Povečano zadolževanje države je predvsem 
posledica prestrukturiranja zadolževanja države od tujih k domačim virom. 

V valutni strukturi zadolževanja so tudi v letu 2004 prevladovala posojila v tuji Podjetja najemala 
valuti. Njihov delež v prirastu posojil se je povečal z nekaj več kakor polovice v letu posojila v tuji valuti 
2003 na skoraj 60% v letu 2004. Posojila v tuji valuti so predstavljala več kakor štiri 
petine posojil, ki so jih podjetja črpala pri domačih bankah. Podjetja so se v tuji 
valuti zadolževala pri domačih bankah in v tujini. Zadolževanje v tujini je tudi v 
letu 2004 predstavljalo za podjetja pomemben vir financiranja. Delež tujih posojil 
v vseh najetih posojilih podjetij je znašal približno tretjino. Nekoliko seje okrepilo 
tudi zadolževanje v tuji valuti gospodinjstev, v celotnem letu je znašalo nekaj več 
kakor desetino celotnega zadolževanja gospodinjstev. 

2.3 Obrestne mere in denarni trg 

Z zniževanjem inflacije se je v letu 2004 nadaljevalo tudi zniževanje posojilnih in Hitrejše zniževanje aktivnih 
depozitnih nominalnih obrestnih mer bank. Dinamika zniževanja obrestnih mer kakor pasivnih obrestnih me 

je bila bolj umirjena kakor v letu 2003. V nasprotju s predhodnim letom so banke 
v 2004 nekoliko hitreje zniževale aktivne kakor pasivne obrestne mere. Postopno 
opuščanje tolarske indeksacijske klavzule tudi pri dolgoročnih obrestnih merah je 
pripomoglo k zmanjšanju variabilnosti nominalnih obrestnih mer. Indeksacija se 
je še vedno uporabljala pri dolgoročnih posojilih prebivalstvu, čeprav se tudi tam 
umika nominalnim obrestnim meram. 

Pasivne obrestne mere za vezane vloge so se v letu 2004 znižale med 1,6 in 1,7 
odstotne točke. Nekoliko višje, za 1,9 odstotne točke, je bilo znižanje le pri vlogah, 
vezanih nad 5 let. Obrestne mere za vezane vloge so znašale ob koncu leta med 3,1 % 
za najkrajše vezave do 4,1% za vezavo nad 5 let. Po šestih letih nespremenjenega 
obrestovanja vpoglednih vlog so banke postopoma znižale tudi te obrestne mere, 
od 1% decembra 2003 na 0,5% ob koncu leta 2004. Obrestne mere za vezane vloge 
z devizno klavzulo so se znižale med 0,1 in 0,3 odstotne točke, in sicer za vloge, 
vezane do 1 leta, za vloge z daljšo ročnostjo pa so se povečale za 0,4 odstotne 
točke. Povprečna obrestna mera z devizno klavzulo je ob koncu leta 2004 znašala 
med 1,7% in 2,3%. Donosnost bančnih vlog v tujem denarju seje, kljub manjšemu 
padcu obrestnih mer, zaradi stabilizacije tečaja tolarja do evra po vstopu Slovenije 
v tečajni mehanizem ERM II znižala bolj kakor donosnost bančnih vlog pri 
domačem denarju. 
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Slika 7: Povprečne obrestne mere bank 

J F M A M J J ASONDJ P M A M J J ASONDJ FMAMJ J A S O K D 
2002 2003 2004 

Vir: Banka Slovenije 

Tabela 7: Obrestne mere Banke Slovenije in denarnega trga 

Lombard. 
posojilo 

1 dan 

Tolarski blag. 
zapisi BS 

60 dni 270 dni 

Medbančni 

_ J1® 
do 30 dni 

Zakladne 
menice 

TOM 

3 mes. 6 mes. 12 mes, 
5,81 
5.54 
5,39 
4,77 
4.55 
4,16 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 

6,06 
5,33 
5,53 
5,02 
4,80 
4,41 
4,23 
4,20 
4,20 
4,20 
4,20 
4,20 

5,33 
5.71 
5,46 
4.92 
4.72 
4,41 
3.93 
3,70 
3,77 
3,76 
3,67 
3,38 

5,03 
5.39 
5,10 
4.40 
4,10 
3,87 
3,82 
3,73 
3,68 
3,63 
3,68 
3,55 

5,12 
5,28 
5,28 
4,30 
4,30 
3,83 
3,83 
3,67_ 
3,67* 
3,71 
3,71 
3,55 

5,20 
5,20 
4,87 
4,87 
3,99 
3,99 
3,70 
3,70 
3,70 
3,70 
3,60 
3,60 

4,83 
5,17 
3,60 
3,72 
3,60 
3,72 
3,60 
3,60 
3,72 
3,60 
3,72 
3,60 

Obrestne mere za 
stanovanjska posojila so se 
Mižale za 2 odstotni točki 

Zmanjšanje razlik med 
slovenskimi obrestnimi 

merami in obrestnimi 
merami evroobmočja 

Opomba: Mesečna povprečja za leto 2004; v % na leto. 
Vir: Banka Slovenije 

Od aktivnih obrestnih mer so se v letu 2004 najbolj znižale obrestne mere za 
stanovanjska posojila, in sicer za 2 odstotni točki. Povprečna nominalna obrestna 
mera za stanovanjska posojila je tako decembra 2004 znašala 7%. Najmanj so.se 
znižale obrestne mere za potrošniška posojila, za 1,7 odstotne točke, na 7,9%. 
Kratkoročna posojila gospodarstvu so bila ob koncu leta obrestovana po 8-odstotni 
obrestni meri, za 1,9 odstotne točke nižji kakor pred enim letom. Za 1,8 odstotne 
točke pa so bila cenejša dolgoročna posojila gospodarstvu, z 8,5-odstotno letno 
obrestno mero. 

Tolarske obrestne mere bank so se pri potrošniških posojilih do konca leta 2004 
izenačile s povprečno ravnijo obrestnih mer v evroobmočju, medtem ko so bile 
obrestne mere za stanovanjska posojila in posojila podjetjem za 3 oziroma 2,4 
odstotne točke nad njimi. Pri pasivnih obrestnih merah je razlika med slovenskimi 
obrestnimi merami in tistimi v evroobmočju nekoliko večja pri dolgoročnejših 
vlogah (1,8 odstotne točke) kakor pri vlogah, vezanih do enega leta (1,2 odstotni 
točki). 
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Slika 8: Obrestne mere Banke Slovenije in denarnega trga 

! — «04) TOLARSKI BZ 
1 — DENARNI TRG 

3-M TOLARSKA ZAKLADNA MBN1CA 
(irraoiM povprečji v X na leto) 

J F M A M J I A S O N D J F M A M J J A 
2 0 0 2 2 0 0 3 

Vir. Banka Slovenije 

ONDJ F M A M J J A SOND 
2 0 0 4 

Ugodno zniževanje inflacije je omogočilo Banki Slovenije, da je v prvem polletju 
2004 nadaljevala postopno zniževanje nominalnih obrestnih mer svojih aktivnih 
in pasivnih obrestnih mer. Banka Slovenije je tako znižala ceno začasnega 
odkupa deviz s 3,0% ob koncu decembra 2003 na 1,0% ob koncu junija 2004. Ob 
nespremenjeni obrestni meri refinanciranja pri ECB (2,0%) se je tako obrestna 
mera refinanciranja pri Banki Slovenije znižala s 5,0% na 3,0%. V istem obdobju 
je Banka Slovenije obrestno mero za 60-dnevne blagajniške zapise znižala za 2,0 
odstotni točki in za lombardno posojilo za 2,25 odstotne točke. Tako je ob koncu 
junija obrestna mera za 60-dnevne blagajniške zapise znašala 4,0%, za lombardno 
posojilo pa 5,0%. 

Banka Slovenije po vstopu v ERM II ob koncu junija 2004 ni bistveno spreminjala 
svojih aktivnih in pasivnih obrestnih mer. Obrestna mera za dolgoročni depozit, 
uveden julija, je bila postavljena za 0,2 odstotne točke nad obrestno mero 60- 
dnevnih blagajniških zapisov in je tako znašala 4,2%. Banka Slovenije je decembra 
zvišala ceno začasnega odkupa deviz in s tem obrestno mero refinanciranja za 
0,25 odstotne točke, zato da bi s to strukturno prilagoditvijo zagotovila nadaljnjo 
stabilnost na denarnem trgu. 

Obrestna mera na medbančnem trgu se je leta 2004 znižala za 1,3 odstotne točke, 
od 4,7% ob koncu leta 2003 na 3,4% ob koncu leta 2004. V prvih dveh mesecih leta 
je obrestna mera za medbančne depozite z ročnostjo do 30 dni narasla do 5,7%, 
sledilo je hitro zniževanje do ravni 3,7% avgusta in okoli te je nihala v naslednjih 
treh mesecih. Decembra se je ta obrestna mera dodatno znižala na 3,4%. 

Na avkcijah zakladnih menic je v letu 2004 stalno prevladovalo presežno 
povpraševanje. To je omogočalo cenejše kratkoročno zadolževanje države. 
Obrestne mere so se rahlo dvignile le na avkcijah januarja in februarja, potem 
pa so se do konca leta vseskozi zniževale. Pri tem je bila dinamika zniževala 
podobna tisti na medbančnem denarnem trgu, z bistveno bolj umirjenim gibanjem 
od poletja naprej. Povprečna izlicitirana obrestna mera na avkcijah enomesečnih 
zakladnih menic seje v letu 2004 najprej do februarja dvigovala, potem se s 5,4% 
povprečne ravni v tem mesecu spustila na 3,6% ob koncu leta. V primerjavi s 
koncem leta 2003 je bila nižja za 1,5 odstotne točke. Podoben trend je bil prisoten 
tudi na avkcijah trimesečnih, šestmesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic. 
Vse realizirane obrestne mere so se oblikovale na ravni okoli 3,6% (3,55% za 
trimesečne in šestmesečne zakladne menice ter 3,60% in 3,61% za dvanajstmesečne 
in enomesečne zakladne menice). 

Ugodna inflacijska gibanja 
omogočila Banki Slovenije 
postopno zniževanje 
nominalnih obrestnih mer 

Banka Slovenije po vstopo 
v ERM II ni spreminjala 
obrestnih mer 

Obrestna mera na 
medbančnem trgn padla 
na 3,4% 
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Slovenija izpolnjuje 
maastrichtski kriterij za 

obrestne mere 

S postopnim zniževanjem domačih obrestnih se je zniževala tudi razlika^ med 
domačimi in tujimi obrestnimi merami. Slovenija izpolnjuje maastrichtski kriterij 
dolgoročne obrestne mere. Decembra je obrestna mera dolgoročnih državnih 
vrednostnih papiijev znašala 4,68%, maastrichtski kriterij pa 6,28%. 

2,4 Devizni trg in devizni tečaj 

Ponudba in povpraševanje na trgih tujega denarja sta določena s plačilnobilančnimi 
gibanji in odločitvami domačih subjektov o obliki njihovih naložb. V letu 2004 
je znašal primanjkljaj tekočega računa plačilne bilance 0,9% BDP, neto finančni 
pritok pa je bil zanemarljiv. 

Povpraševanje po devizah V letu 2004 je povpraševanje po devizah na trgih tujega denarja preseglo ponudbo 
na trgih tujega denarja za 251 mio EUR. V obdobju od januarja do aprila je ponudba deviz na trgih tujega 

preseglo ponudbo denarja rahlo presegala povpraševanje (33 mio EUR). V obdobju od maja do 
septembra je povpraševanje presegalo ponudbo za 573 mio EUR, od oktobra do 
decembra pa je ponudba presegala povpraševanje za 289 mio EUR. 

Slika 9: Tokovi tujega denarja 

-500 
2001 2002 2003 2004 

Opomba: Pritoki iz tujine brez neposrednih tokov iz tujine v Banko Slovenije (od obresti itd. in 
zmanjšano za neto plačila z deviznega računa proračuna). 

Vir: Banka Slovenije 
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^ V prvi polovici leta je 
Slovenije devize neto 

"P0vala, v drugi polovici pa 
neto prodajala 

Na promptnem deviznem trgu je vse mesece razen septembra ponudba deviz 
presegala povpraševanje. K neto ponudbi deviz v višini 2.118 mio EUR so 93% 
prispevali nerezidenti, 6% podjetja in le 1% fizične osebe. Na terminskem trgu 
so banke vseskozi prodajale devize, skupaj v celem letu za 1964 mio EUR, pri 
tem nerezidentom za 1.907 mio EUR. Neto ponudba deviz nerezidentov na trgih 
tujega denarja je bila relativno majhna, 56 mio EUR v primerjavi s 448 mio EUR 
v letu 2003 in 724 mio EUR v letu 2002. Neto prodaja tuje gotovine v menjalnicah 
se od leta 2001 povečuje. V letu 2004 se je glede na leto 2003 povečala za dobro 
tretjino, na 405 mio EUR. 

Transakcije med bankami in Banko Slovenije so povečevale potencialno ponudbo 
deviz na deviznem trgu. Banka Slovenije je v letu 2004 od bank dokončno odkupila 
devize v neto višini 1.361 mio EUR, neto stanje začasno odkupljenih deviz se je 
zmanjšalo za 1.191 mio EUR, stanje blagajniških zapisov v tujem denarju pa za 
258 mio EUR. Skupaj je bila v neto izrazu potencialna ponudba deviz na deviznem 
trgu povečana za nekaj manj kakor 90 mio EUR. 
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Slika 10: Tečaj evra na trgih tujega denarja 
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Banka Slovenije je v prvi polovici leta 2004 skladno z zniževanjem tolarskih 
obrestnih mer nadaljevala s politiko zmanjševanja stopenj razvredpotenja tolarja 
glede na evro. Januarja je znašala 0,23% mesečno, maja pa le še 0,13%. Ob vstopu 
v ERM 11 28. junija 2004 je bil določen centralni tečaj v višini 239,64 SIT za 1 
EUR. Na deviznem trgu se je oblikoval tečaj evra, ki je med julijem in oktobrom 
odstopal od centralnega tečaja za 0,08%. V zadnjih dveh mesecih lani je nominalno 
apreciiral, tako da je decembra v povprečju znašal 239,76 SIT za 1 EUR in je 
od centralnega tečaja odstopal za 0,05%. Medletna rast povprečnega mesečnega 
tečaja evra na deviznem trgu se je decembra 2004 glede na leto prej znižala za 
odstotno točko in pol, na 1,3%. Nominalni efektivni :ečaj tolarja, merjen z utežmi 
zunanjetrgovinske košarice, je v lanskem letu do decembra medletno apreciiral za 
0,2%, kar je za 0,6 odstotne točke manj kakor v enakem obdobju leta 2003. 

Ob zniževanju tolarskih 
obrestnih mer upočasnitev 
depreciacije tolarja 
do evra in stabilizacija tečaja 
ob vstopu v ERM II 

2.5 Uporaba instrumentov 

V letu 2004 se je strukturni presežek denarnega trga zmanjšal. Pretežni del leta V letu 2004 se je strukturni 
2004 je Banka Slovenije omogočala bankam, da pridejo do likvidnosti pri njej presežek denarnega trga 
ali gredo v naložbe pri njej, če imajo likvidnosti preveč, na osnovi stalno odprtih zmanjšal 
ponudb. O njih so se odločale v skladu s spreminjanjem strukturnega položaja na 
denarnem trgu. 

2.5.1 Instrumenti denarne politike 

Banka Slovenije je 60-dnevne tolarske blagajniške zapise v obliki odprte ponudbe 
uporabljala stalno, 270-dnevne tolarske blagajniške zapise pa je od sredine leta 
2004 ob njihovi dospelosti nadomeščala z občasnimi, količinsko omejenimi 
ponudbami dolgoročnega depozita3. Ob koncu leta 2004 je delež 60-dnevnih 
blagajniških zapisov v vseh instrumentih umikanja likvidnosti znašal 50%, delež 
270-dnevnih tolarskih zapisov 12% in delež dolgoročnega depozita 37%. 

Dolgoročni depozit dospe v izplačilo v začetku leta 2007; obrestna mera je spremenljiva 
in enaka vsakokratni obrestni meri 60-dnevnih tolarskih blagajniških zapisov, povečani za 20 
bazičnih točk. 

poročevalec, št. 34 50 1.1* Ž* 



Tabela 8: Uporaba instrumentov denarne politike in politike deviznega tečaja 

(v mio SIT) Stanje 
31. 12.03 

Povprečno stanje v trimesečju 2004 
I. II. III. 

Stanje 
IV. 31. 12.04 

Instrumenti denarne politike 
Tolarski blagajniški zapisi 

Dolgoročni depozit 

Depozit čez noč 
Lombardno posojilo 
Začasni odkup vrednostnih papirjev 

Rezerve kreditnih institucij 
Obvezne 
Presežne 

Instrumenti politike deviznega tečaja 
Začasni odkup deviz za 7 dni 

-Začasna prodaja deviz za 7 dni 

472.330 

8.170 
0 
0 

503.698 
0 

490.800 

629 
82 

2.425 

96.716 
96.206 

510 

463.500 
54 

470.283 

453 
0 

23.297 

98.938 
98.375 

563 

313.172 
0 

366.990 

65.125 

514 
10 

21.145 

102.325 
101.692 

633 

298.966 
28.250 

284.335 

148.871 

777 
U 

1.184 

103.360 
102.726 

634 

276.922 
7.336 

266.588 

156.730 

4.800 
0 
0 

225.716 
479 

Memo: 
Dokončni odkup deviz od bank (tok) 
Blagajniški zapisi v tujem denarju 
Prejete vezane vloge države * 

557.878 
105.847 

118.939 
570.703 
107.986 

114.949 
558.536 
110.337 

0 
522.366 
107.717 

97.892 
519.715 
108.472 

503.324 
124.725 

Opombe: * ' Vključno z enomesečno zakladno vlogo. 
2 Brez učinkov vrednotenja in obresti; po transakcijskih tečajih; BZ v tujem denaiju 

po nominalni vrednosti. 
Vir: Banka Slovenije 

Odprta ponudba začasnega 
odkupa vrednostnih papirjev 
je umirila nihanja obrestne 
■nere na medbančnem trgu 

Sprememba sistema 
obveznih rezerv 

Obrestni meri lombardnega posojila in depozita čez noč predstavljata meji nihanja 
tržne obrestne mere prek noči. Znotraj teh meja je Banka Slovenije v letu 2004 s 
spremembami ponudbe začasnega odkupa vrednostnih papirjev za 7 dni umirjala 
nihanja SION IE4. Namesto količinsko omejene ponudbe je bil začasni odkup 
vrednostnih papirjev od marca naprej bankam na voljo kot odprta ponudba. 

V okviru postopnega prilagajanja instrumenta obveznih rezerv ureditvi ECB 
je Banka Slovenije v letu 2004 dvakrat spremenila sistem obveznih rezerv. 
Obveznost se od 27. 1. 2004 izračunava na podlagi povprečnega stanja osnove 
obveznih rezerv med 22. dnem predpreteklega meseca in 21. preteklega meseca, 
izpolnjuje pa v povprečju med 27. dnem preteklega in 26. dnem tekočega meseca. 
V novembrskem obdobju izpolnjevanja je bila odpravljena obveznost dnevnega 
izpolnjevanja najmanj polovice obveznosti na računu pri Banki Slovenije. 

Slika 11: Cene instrumentov denarne politike 
12 
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Glej poglavje 7.6, Pregled nekaterih pojmov. 
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2.5.2 Instrumenti politike deviznega tečaja 

Banka Slovenije je v letu 2004 vplivala na devizni tečaj v skladu s pogodbo o 
sodelovanju s poslovnimi bankami pri posegih na trgu tujega denarja. V prvi 
polovici 2004 je občasno skladno s politiko vzdrževanja ustrezne razlike med 
obrestnimi merami doma in na območju evra pri zniževanju tolarskih obrestnih 
mer signalizirala tečaj, po katerem so banke sklepale posle z drugimi komitenti. Z 
vstopom v ERM II 28. junija 2004 se je spremenil operativni cilj politike deviznega 
tečaja. Banka Slovenije je po tem datumu oblikovanje tečaja tolarja prepustila 
udeležencem na deviznem trgu in ne uporablja več možnosti svojega neposrednega 
vpliva nanj, ki jo sicer ima po pogodbi. 

Nakup in prodaja deviz 

Banke so lahko, na podlagi odprtih ponudb začasno odkupovale oziroma prodajale 
devize za 7 dni. Posli so bili ob dospetju praviloma obnovljeni, razen ko je Banka 
Slovenije bankam ponudila količinsko omejen dokončni odkup začasno prodanih 
deviz. Tako je Banka Slovenije v sedmih primerih od bank dokončno odkupila za 
331,8 mrd SIT deviz, realizacija teh ponudb pa je znašala 81%. 

Začasna prodaja deviz 
za 7 dni Banki Slovenije 
je najpomembnejši vir 
likvidnosti za bančni sistem 

Državi je Banka Slovenje v letu 2004 neto prodala za 67,9 mrd SIT deviz. 

Devizna intervencija Banke Slovence 

Banka Slovenije je do vstopa in ob vstopu v ERM II uporabljala posredno Z vstopom v ERM II 
intervencijo s pogojevanjem tečajev po pogodbi o sodelovanju pri posegih na trgu prenehanje posredne 
tujega denarja. Z občasnim določanjem tečajev so se prenašali signali centralne devizne intervencije 
banke v širši finančni in realni sektor. Banka Slovenije se je v prvi polovici leta 
2004 šestkrat odzvala z določanjem dinamike rasti deviznega tečaja, zadnjič pa je 
to storila ob vstopu v ERM II5. Skupno je posredna intervencija do vstopa in ob 
vstopu v ERM II trajala 16 dni. 

Z vstopom Republike Slovenije v mehanizem menjalnih tečajev ERM II jevprašanje Po vstopu v ERM II je 
gibanja tečaja EU R/SIT postalo odločilnega pomena, zato je bilo v instrumentarij Banka Slovenije enkrat 
Banke Slovenije vključeno neposredno posredovanje na medbančnem deviznem neposredno intervenirala 
trgu z nakupom ali prodajo deviz. ECB mora v skladu s pravili ERM II posredovati 
v obrambo tolarja z nakupom ali prodajo na zgornji oziroma spodnji meji tečaja6, 
Banka Slovenije pa lahko posreduje tudi znotraj meja, ki so določene z vstopom v 
ERM II v skladu s ciljem tečajne politike. V letu 2004 je Banka Slovenije s prodajo 
deviz intervenirala le enkrat, in sicer 27. julija, ko je ob obnovljeni inerciji gibanj 
tečaja iz obdobja pred ERM II bankam poslala jasen signal, da se je to obdobje 
nepreklicno končalo. 

Za podrobnosti glej razdelek 7.3.1. Ukrepi denarne politike. 
Nihanje okoli centralne paritete 239.64 SIT so dovoljena v razponu t 15%. 
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2.5.3 Instrumenti bonitetne kontrole 

Likvidnostna lestvica 

Banka Slovenije je oktobra 2001 sprejela in pozneje dopolnjevala sklep o 
najmanjšem obsegu likvidnosti (v nadaljevanju sklep), ki jo mora banka zagotavljati, 
in tako poenotila spremljanje tolarske in devizne likvidnosti. Sklep določa dnevno 
poročanje bank o doseženih količnikih likvidnosti od 1. julija 2002 naprej. Tako 
je v bankah zagotovljeno dnevno spremljanje in tudi uravnavanje vseh postavk, ki 
vstopajo v izračunavanje količnikov likvidnosti. Količniki likvidnosti se računajo 
kot razmerja med naložbami in obveznostmi po preostali zapadlosti, ločeno za 
tolarski in devizni del v prvem razredu (preostala zapadlost od 0 do 30 dni) in v 
drugem razredu (preostala zapadlost od 0 do 180 dni) ter so določeni v višini 1,0. 
Pri tem se upoštevajo postavke iz bilančnega dela in postavke iz zunajbilančnega 
dela bilance banke. 

Povprečno preseganje Sklep predpisuje tudi doseganje minimalnega obsega deviznih likvidnih naložb 
"•ininialnih likvidnih naložb in obveznega vpisa blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju. V letu 

se je povečalo s 25,8% 2004 se je obveznost izpolnjevanja minimalnega obsega likvidnih naložb v tujem 
na 30,9% denarju znižala z 80% na 70%, obveznost izpolnjevanja vpisa blagajniških zapisov 

Banke Slovenije v tujem denarju pa s 45% na 35%. Z znižanjem obveznosti bank 
iz naslova doseganja minimalnega obsega deviznih likvidnih naložb in obveznega 
vpisa blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju so se bankam zmanjšale 
omejitve pri naložbeni politiki. Povprečno preseganje minimalnih likvidnih naložb 
vseh bank seje od konca leta 2003 do konca leta 2004 povečalo s 25,8% na 30,9%. 
Podobno velja tudi za preseganje vpisa blagajniških zapisov Banke Slovenije v 
tujem denarju s strani vseh bank, ki se je z 10,4% ob koncu leta 2003 povečalo na 
13,8% ob koncu leta 2004. 

V letu 2004 so se med zavezance po sklepu uvrstile tudi tiste hranilnice, ki 
bodo pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje poslov v tujih plačilnih 
sredstvih. Dodatno so bili neposredno v prvi in drugi razred likvidnostne lestvice 
uvrščeni vrednostni papirji z jamstvom Republike Slovenije ne glede na preostalo 
dospelost. Med letom je Banka Slovenije spremenila osnovo za določanje obsega 
kreditov v tujem denarju, ki se upoštevajo pri izračunu količnikov likvidnosti. Pri 
izračunu odprte devizne pozicije so bili v letu 2004 bilančnim postavkam dodani 
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Slika 12: Gibanje povprečnih medbančnih kotacij in centralne paritete 
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terminski posli, kar je bankam podaljšalo odprto devizno pozicijo, izračunano na 
podlagi sklepa. 

Banka Slovenije je bankam, ki so podpisale posebno pogodbo o sodelovanju pri 
posegih na trgu tujega denarja, omogočila, da izpolnjujejo le skupni količnik 
likvidnosti v prvem in drugem razredu. Banke, ki te pogodbe niso podpisale, 
morajo izpolnjevati tolarski in devizni količnik likvidnosti ločeno. K tej pogodbi 
do konca leta 2004 nista pristopili le dve banki. 

Povprečni količnik likvidnosti vseh bank je ob koncu leta 2003 v prvem razredu Povprečni količnik likvidnosti 
znašal 1,14, v drugem pa 1,11. Na dan 31. 12. 2004 sta količnika likvidnosti v 
prvem in v drugem razredu znašala 1,10. 

Blagajniški zapisi v tujem denarju 

Banka Slovenije v letu 2004 ni spreminjala ponudbe blagajniških zapisov v tujem 
denarju. Banke so lahko vpisovale blagajniške zapise treh različnih ročnosti, 60, 
90 in 120 dni, ter v dveh valutah, v evrih in ameriških dolarjih. 

Poglavitni vzrok povpraševanja po blagajniških zapisih v tujem denarju izhaja iz 
zahtev sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora zagotavljati banka, ki 
regulira likvidnostno tveganje, povezano z obveznostmi bank v tujem denarju. 

Banka Slovenije je pri vseh danih posojilih bankam od njih zahtevala ustrezno Blagajniški zapisi v tujem 
zavarovanje. Blagajniški zapisi v tujem denarju so bili v letu 2004 najpogosteje 
uporabljena oblika zavarovanja. Poleg teh blagajniških zapisov so banke in 
hranilnice za pridobitev posojil pri Banki Slovenije lahko zastavile še tolarske 
blagajniške zapise Banke Slovenije, dolgoročni depozit pri Banki Slovenije in 
zakladne menice Republike Slovenije. 

denarju najpogosteje 
uporabljena oblika 
zavarovanja 

Posebno likvidnostno posojilo s sodelovanjem bank 

Banka Slovenije je v letu 2004 nadaljevala s sklepanjem enoletnih pogodb s 
poslovnimi bankami. Pogodba oziroma dogovor je namenjen pripravljenosti 
za sodelovanje pri likvidnostnem posojilu, s katerim so preprečena morebitna 
sistemska tveganja, povzročena z nenadno nelikvidnostjo bank. Dogovor, deveti 
zapovrstjo, je z Banko Slovenije podpisalo 15 bank. Tudi v letu 2004 mehanizem 
sodelovanja bank podpisnic ni bil sprožen. 

2.5.4 Nadzor nad izvajanjem instrumentov 

Pri posredni kontroli izvajanja instrumenta obveznih rezerv je bila bankam izdana 
ena, hranilno-kreditnim službam (HKS) pa dve odločbi zaradi neizpolnjevanja 
obveznih rezerv. Vse odločbe so bile izdane z ukrepom plačila nadomestila za 
neizpolnjene obvezne rezerve ter za banko še dodaten ukrep 15-dnevne prepovedi 
vpisa tolarskih blagajniških zapisov. V dveh hranilnicah in dveh HKS je bila 
opravljena tudi neposredna kontrola izvajanja sklepa o obveznih rezervah. Pri 
vseh kontrolah se je postopek zaključil s sklepom o ustavitvi postopka. Zaradi 
nepravočasnega plačila kupnine za vpisane blagajniške zapise je morala ena banka 
plačati zamudne obresti. Neposrednih kontrol v bankah pa v letu 2004 ni bilo. 

V letu 2004 je bilo na podlagi ugotovitev pri neposrednem in posrednem nadzoru 
bank pri izvajanju določb likvidnostne lestvice bankam posredovanih pet 
zapisnikov. V dveh primerih je Banka Slovenije izdala sklep o ustavitvi postopka, 
v treh pa je izdala odločbo o ukrepu, na podlagi katerega je banka morala plačati 
zamudne obresti za zneske nedoseganja predpisanih obveznosti. 

Trtfe primeri neizpolnjevanja 
predpisanih obveznosti 

Neposredni in posredni 
nadzor likvidnosti 
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Nadzor menjalniškega Na področju menjalniškega poslovanja je Banka Slovenije v letu 2004 opravila 
poslovanja 70 pregledov pogodbenih menjalnic in sedem pregledov bančnih menjalnih mest 

bank. Na podlagi opravljenih pregledov Banke Slovenije in zapisnikov pregledov 
pogodbenih bank je bil Republiškemu deviznemu inšpektoratu posredovan en 
predlog za uvedbo postopka o prekršku. 

Banka Slovenije je v letu 2004 na podlagi sporazumne razveze pogodbe med 
pogodbeno banko in pogodbenim menjalcem izdala enajst odločb o razveljavitvi 
dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov. 
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3 BANČNI SEKTOR 

3.1 Struktura bančnega sektorja 

V bančni sektor v Sloveniji vključujemo banke, hranilnice in hranilno-kreditne 
službe. V strukturi bančnega sektorja imajo banke prevladujoč položaj. Ob 
koncu leta 2004 so imele kar 99,4% trga (ob koncu leta 2003 98,7%), merjenega 
z bilančno vsoto, preostali del trga pa so si delile hranilnici in hranilno-kreditni 
službi. Hranilnici sta imeli 0,5-odstotni tržni delež (ob koncu leta 2003 0,4%), 
hranilno-kreditni službi pa 0,1-odstotni (vseh hranilno-kreditnih služb ob koncu 
leta 2003 pa 0,9%). 

Na dan 31. 12. 2004 je v Sloveniji delovalo 18 bank in 2 podružnici tujih bank. 
V primerjavi z letom prej je ob koncu leta 2004 delovala ena banka manj, ker je 
bil 5. 1. 2004 v sodni register vpisan sklep o začetku redne likvidacije Slovenske 
investicijske banke, d. d. Po drugi strani pa je bila dne 15.10. 2004 v sodni register 
vpisana druga podružnica tuje banke v Sloveniji, in sicer Bank fur Karnten und 
Steiermark AG, bančna podružnica. 

Pri hranilnicah v letu 2004 ni bilo sprememb v številu (še naprej sta delovali 
dve hranilnici), razen hranilno-kreditnih služb, katerih število se je še naprej 
zniževalo. Razlog za zniževale števila slednjih je usklajevanje z določbami 
Zakona o bančništvu. Ob koncu leta 2002 je delovalo 25 hranilno-kreditnih služb, 
ob koncu leta 2003 8, ob koncu leta 2004 pa samo še dve hranilno-kreditni službi. 
V zadnjih letih je prišlo do številnih pripojitev hranilno-kreditnih služb k Zvezi 
hranilno-kreditnih služb, nekoliko manj pa do prevzemov hranilno-kreditnih 
služb s strani bank ter do prostovoljnih likvidacij in stečajev. S 1. 7. 2004 je Zveza 
hranilno-kreditnih služb prenesla posle na Slovensko zadružno kmetijsko banko, 
d. d., Ljubljana, ki se je istega dne preimenovala v Deželno banko Slovenije, d. d. 

Spremembe v lastniški strukturi v letu 2004 niso bile velike. Poleg petih hčerinskih 
bank in dveh podružnic, ki so bile v večinski tuji lasti, je bilo pet bank v popolni 
domači lasti, osem bank pa v večinski domači lasti (od osmih bank v večinski 
domači lasti so tri imele manj kakor 1% tujega kapitala). Delež kapitala v lasti 
tujcev (merjen po lastniškem kapitalu) je bil ob koncu leta 2004 enak kot ob koncu 
leta 2003, in sicer 32,4-odstoten (od tega je znašal delež tujih oseb, ki imajo nad 
50% v upravljahu, 16,5%). Delež tujih oseb, merjen z bilančno vsoto, je 31. 12. 
2004 znašal 3,8 odstotne točke več kakor delež tujih oseb, merjen z lastniškim 
kapitalom. V večinski državni lasti sta druga največja banka v Sloveniji, Nova 
Kreditna banka Maribor, d. d., in dvanajsta največja banka v Sloveniji - Poštna 
banka Slovenije, d. d., (merjeno po bilančni vsoti). 

V strukturi bančnega 
sektorja imajo prevladujoč 
položaj banke 

V Sloveniji 18 bank in 2 
podružnici tujih bank 

Ostajata 2 hranilnici 

Manjše spremembe t 
lastniški strukturi 

Tabela 9: Lastniška sestava bančnega sektorja (po lastniškem kapitalu) 

(% v lastniškem kapitalu) 31.12.02 31.12.03 

Vir. Banka Slovenije 

31. 12. 04 

Tuje osebe (nad 50% v upravljahu) 15,7% 16,6% 16,5% 

Tuje osebe (pod 50% v upravljanju) 16,8% 15,8% 15,9% 
Država v ožjem smislu 20,3% 19,4% 19,1% 

Ostale domače osebe 47,2% 48,2% 48,6% 
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Tabela 10: Lastniška sestava bančnega sektoija (po bilančni vsoti) 

(% v bilančni vsoti) 

Tuje osebe (nad 50% v upravljanju) 

Tuje osebe (pod 50% v upravljanju) 

Država v ožjem smislu 

Ostale domače osebe 

31.12.02 31.12.03 31. 12 .04 

16,8% 18,7% . 19,1% 
17,9% 17,3% 17,1% 

24,9% 23,8% 23,5% 

40,4% 40,2% 40,4% 

Vir Banka Slovenije 

Razmerje med bilančno vsoto bank in hranilnic (vključno s hranilno-kreditnimi 
službami) in BDP iz leta v leto narašča. 

Tabela 11: Povprečna bilančna vsota glede na BDP 

v mio SIT 

Povprečna bilančna vsota bank in 
hranilnic1 

BDP v tekočih cenah 

Povprečna bilančna vsota (v %BDP) 

Opomba: 1 Vključno s hranilno kreditnimi službami 
Vir Banka Slovenije 

2001 2002 2003 2004 

5.364.886 

6.191.161 

86,7 

3.505.317 

4.761.815 

73,6 

4.217.835 

5.314.494 

79,4 

4.841.493 

5.747.168 

84,2 

V letu 2004 je Banka Slovenije izdala skupno 22 dovoljenj za različne vrste bančnih 
finančnih storitev, pridobivanje kvalificiranih deležev in za opravljanje funkcije 
člana uprave. Eno dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža je zavrnila. 

3.2 Izkaz poslovnega izida 

Dobiček poslovanja bank ter Doseženi rezultat7 poslovanja bank in obeh podružnic bank držav članic 
Podružnic za 8,3 mrd SIT (dobiček sistema pred obdavčitvijo) je v letu 2004 znašal 56,1 mrd SIT in je višji 

višji kakor v letu 2003 v primerjavi z dobičkom sistema v preteklih letih. Tako je dobiček v letu 2004 v 
primerjavi z dobičkom iz leta 2003 višji za 8,3 mrd SIT, kar pomeni, da je realno8 

porasel za 13,3%. Povečanje poslovnega izida je posledica povečanega zaslužka iz 
neto opravnin in neto finančnih poslov, medtem ko je zaslužek iz neto obresti v 
preteklem letu še naprej upadal in to kljub izrazitejšemu kreditiranju nefinančnih 
družb in gospodinjstev.9 

Vsi podatki za leto 2004 so nerevidirani 
Upoštevaje povijanje cen življenjskih potrebščin v letu 2004 v primeijavi z letom 2003 v 
višini 3,6%. 
Vsi podatki v izkazu poslovnega izida in bilanci stanja so brez podružnice NLB v tujini 

'"""/a 
NUr 
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Znesek v mio SIT Delež v % Nominalna rast v % _ 

2003 2004 2003 2004 2003/2002 2004/2003, 

Neto obresti 145.678 143.176 63,6 59,2 1,6 -1«7 

Neto opravnine 54.907 61.619 24,0 25,5 1,8 12,2 

Neto finančni posli 19.490 30.263 8,5 12,5 -8,1 55,3 

Neto ostalo 8.862 6.931 3,9 2,9 52,6 *21'8 

Bruto dohodek 228.937 241.989 100,0 100,0 2,0 5>7 

Operativni stroški 143.169 147.152 62,5 60,8 6,9 2'8 

- od tega: stroški dela 72.015 76.643 31,5 31,7 8,8 6'4 

Neto dohodek 85.768 94.836 37,5 39,2 -5,2 10,6 

Neto rezervacije in neto odpisi -38.006 -38.760 -16,6 -16,0 -14,5 
Rezultat pred obdavčitvijo 47.762 56.076 20,9 23,2 3,8 17,4 

Rezultat po obdavčitvi  31.345 36.753 13,7 15,2 6.3 l1jL 

Vir: Banka Slovenije 

Neto obresti 
znašale 143 mrd SIT, 

neto opravnine 
pa 61,6 mrd SIT 

Bruto dohodek bank znašal 
242 mrd SIT, 
povečan za 13,1 mrd SIT 

Slika 13: Bruto dohodek 

YmioSIT 
300,000 

230,000 

200,000 

150,000 

100,000 

50,000 

Neto obresti so v letu 2004 znašale 143 mrd SIT in so v primeijavi z letom 2003 
realno padle za 5,1%. Neto opravnine v višini 61,6 mrd SIT so v opazovanem 
obdobju realno porasle za 8,3%. Najizrazitejšo realno rast (49,9%) so zabeležili 
neto finančni posli, ki so ob koncu leta 2004 znašali 30,2 mrd SIT. Postavka neto 
ostalo10 v višini 6,9 mrd SIT je zaradi nižjih drugih poslovnih prihodkov in višjih 
drugih poslovnih odhodkov nižja za 1,9 mrd SIT. 

Bruto dohodek bank je v letu 2004 znašal 242 mrd SIT, kar pomeni, da se je v 
primerjavi z letom 2003 povečal za 13,1 mrd SIT, oziroma realno za 2%. 

Banke so v letu 2004 oblikovale za 38,7 mrd SIT neto rezervacij, kar je približno 
enako kot v letu 2003 (38 mrd SIT). 

Tabela 12: Glavne postavke prirejenega izkaza poslovnega izida 

0 
1999 2000 »O' 

I E Neto obredi  B Neto oprtvnine 
Vin Banka Slovenije 

2002 2003 
G Neto finančni potil 

2004 
O Neto octalo 

Postavka neto ostalo vsebuje diuge poslovne prihodke, izredne prihodke, druge poslovne 
odhodke in izredne odhodke. 
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3.2.1 Neto obrestni prihodki 

Neto obresti nižje za Neto obresti so v letu 2004 v višini 143 mrd SIT za 2,5 mrd SIT nižje glede na leto 
2,5 mrd SIT 2003. V letu 2004 so namreč prihodki od obresti izraziteje upadli kakor odhodki 

za obresti. 

Upad prihodkov od obresti za Na višino prihodkov od obresti v letu 2004 je poleg izrazitejšega zniževanja 
44,2 mrd SIT in od obveznic aktivnih obrestnih mer od pasivnih obrestnih mer vplivala tudi spremenjena 

za 1,7 mrd SIT struktura obrestovane aktive. Krepitev kreditiranja nefinančnih družb, deloma 
tudi gospodinjstev v tuji valuti, je zaradi nižjih obrestnih mer za kredite v tuji valuti 
vplivala na zniževanje obrestnih prihodkov. Zniževanje deleža naložb v tolarske 
blagajniške zapise Banke Slovenije v drugi polovici leta je povzročilo opaznejše 
znižanje prihodkov od obresti od teh papirjev, medtem ko so prihodki od obresti 
od državnih obveznic ostali nespremenjeni. Rast naložb bank v vrednostne papirje 
države je namreč sledila rasti kreditov nebančnemu sektoiju. 

Upad odhodkov od obresti Na višino odhodkov od obresti je v letu 2004 vplivalo zmanjševanje vlog 
za 43,4 mrd SIT nefinančnih družb, zniževanje pasivnih obrestnih mer in krajšanje ročnosti 

vlog. Nizek razpon višine ponujenih pasivnih obrestnih mer glede na ročnost in 
živahnejša gospodarska rast sta narekovala nefinančnim družbam vezave krajših 
ročnosti. Ob skromnejšem pridobivanju virov z izdajanjem vrednostnih papirjev 
so se zmanjšali tudi odhodki za obresti za izdane vrednostne papirje. Izrazitejše 
zadolževanje pri tujih bankah je povečalo odhodke za obresti za prejete kredite v 
tuji valuti. 

Realno višino neto obresti so leta 2004 ohranile predvsem manjše banke s skupnim 
13,3-odstotnim tržnim deležem". Slednje so dosegle nadpovprečne stopnje rasti 
kreditov nefinančnim družbam in gospodinjstvom, pri čemer je večina med njimi 
zaznamovala predvsem izrazitejše kreditiranje v domači valuti, nižje odhodke za 
dolgoročno vezane vloge, posamezne banke pa so zabeležile tudi višje prihodke 
iz državnih obveznic. Zaradi nedoseganja realne višine neto obresti leta 2003 pri 
ostalih bankah se je delež neto obresti znižal na 59,2% bruto dohodka bank. 

3.2.2 Neto neobrestniprihodki 

Povečanje neto opravnin Neto opravnine v višini 61,6 mrd SIT so v letu 2004 zabeležile povečanje za 6,7 
mrd SIT oziroma 8,3% realno. Med prejetimi opravninami se je okrepil delež 
opravnin za opravljene administrativne storitve, delež za opravljanje plačilnega 
prometa v državi in delež opravnin od opravljanja kreditnih poslov. Delež opravnin 
za opravljanje plačilnega prometa s tujino in delež opravnin od danih jamstev se 
ne povečujeta. Neto opravnine ohranjajo stabilen 1,2-odstotni delež povprečne 
aktive. 

Realno povečanje neto Neto finančni posli v višini 30,3 mrd SIT so v letu 2004 dosegli izrazitejšo 
finančnih poslov za 49,9% rast (10,7 mrd SIT) oziroma realno za 49,9%, kar je posledica višjih prihodkov 

iz prodanih delnic, prihodkov iz kapitalskih naložb v odvisne druge finančne 
organizacije, nižjih odhodkov pri trgovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti 
in nižjih negativnih tečajnih razlik. V strukturi neto prihodkov iz finančnih 
poslov ohranjajo najvišji delež prihodki iz trgovanja z vrednostnimi papirji, sledijo 
prihodki iz kapitalskih naložb ter prihodki iz trgovanja s tujo valuto. Delež neto 
finančnih poslov se je okrepil z 8,5% na 12,5% bruto dohodka bank. Realno rast 
neto finančnih poslov je doseglo 13 bank s skupnim tržnim deležem 86,2%. 

V letu 2003 je realno višino neto obresti ohranilo 11 bank in podružnica s skupaj 40,1- 
ods to urini tržnim deležem. 
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3.2.3 Stroški poslovanja bank 

Operativni stroški so po umirjanju rasti v preteklih letih v letu 2004 tudi realno Operativni stroški realno 
padli pod raven operativnih stroškov v letu 2003, saj so se realno znižali za 0,8%. upadli za 0,8% 
K temu je najbolj prispevalo racionalnejše upravljanje stroškov v večjih bankah. 
Banke so temeljito znižale izdatke predvsem v delu stroškov materiala, stroškov 
drugih storitev ter stroškov svetovalnih, revizijskih in računovodskih storitev. 
Realno nižje operativne stroške je imelo 10 bank s skupnim tržnim deležem 73,3%. 
Banke z neobrestnimi prihodki pokrivajo že dve tretjini operativnih stroškov 
(67,1%), pri bankah, ki so dejavnejše pri pridobivanju zaslužka iz neobrestnih 
prihodkov, pa je ta delež še višji. 

Stroški dela ohranjajo realno višino (povečanje 2,7% realno), vendar zaradi Stroški dela realno 
drugih stroškov dela (odpravnine za odkup delovne dobe, drugi stroški delavcev porasli za 2,7% 
po pogodbah o zaposlitvi), medtem ko same bruto plače dosegajo skromno rast 
(1,25% realno). 

3.2.4 Neto rezervacije 

Banke so v letu 2004 oblikovale za 38,8 mrd SIT neto rezervacij, kar je za 0,7 mrd Banke imele 38,8 mrd SIT 
več kakor v letu 2003. Omeniti velja, da so bile neto rezervacije vse mesece leta neto rezervacij, za 0,7 mrd 
2004 višje od neto rezervacij, ki so jih banke oblikovale v primerjalnih mesecih SIT več kakor v letu 2003 
leta 2003, pri čemer višina neto rezervacij v mesecu decembru pri posameznih 
bankah pogosto zaniha zaradi reguliranja višine dobička (plačilo davka). Samo v 
mesecu decembru 2004 so se neto rezervacije povečale za dodatnih 4,9 mrd SIT. 

Kljub živahni rasti kreditov ocenjujemo, da se kvaliteta razvrščene aktive ni 
slabšala. Po stanju na dan 31. 12. 2004 se je delež bonitetne strukture aktive v 
skupini A povečal na 81,7%. 

Slika 14: Struktura porabe bruto dohodka bank (v %) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Batrottldd« C Oitili operativni »trom □Nctoreterracfo E1 Batom! MdpndulidMfflwUo| 
Vin Banka Slovenije 

Banke so v letu 2004 porabile 60,8% bruto dohodka za pokrivanje operativnih Banke porabile 60,8% brut° 
stroškov, 16% za neto rezervacije, medtem ko preostalih 23,2% bruto dohodka dohodka za pokrivanje 
predstavlja dobiček bank pred obdavčitvijo. V zadnjih treh letih je v porabi bruto operativnih stroškov 
dohodka opazno zmanjšanje deleža neto rezervacij na račun krepitve deleža 
poslovnega izida. , 
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3.2.5 Kazalniki poslovanja bank 

Kazalnik povprečni donos 
na aktivo je stabilen 

Povprečni donos na aktivo je zadnja tri leta stabilen, saj banke nadomeščajo 
zmanjševanje obrestnih prihodkov z neobrestnimi prihodki in zniževanjem 
operativnih stroškov. Ohranjata se število in tržni delež bank. ki dosegajo 
nadpovprečen donos na aktivo, medtem ko sta se nekoliko znižala število in tržni 
delež bank, ki dosegajo nadpovprečno vrednost kazalnika povprečni donos na 
kapital. Znižuje se tudi število bank, ki dosegajo nadpovprečno visoko obrestno 
maržo, izraženo kot razmerje med neto obrestmi in povprečno bruto obrestonosno 
aktivo. Še naprej se ob oženju obrestne marže krepi neobrestna marža, izražena 
kot razmerje med neto neobrestnimi prihodki in povprečno aktivo. 

Tabela 13: Nekateri kazalniki poslovanja bank 

v% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Bruto dohodek na povprečno aktivo 

Povprečni donos na aktivo 

Povprečni donos na kapital 

Obrestna marža 

Neobrestna marža 

5,4 
0.8 

7,8 

4,1 

1,59 

5,9 

1.1 
11.4 
4,7 

1,54 

5,0 
0,5 

4,8 

3,6 

1,67 

5,4 

1.1 
13,3 

3,7 

1,95 

4,8 
1,0 

12.5 

3,2 

1.74 

4,6 

1.1 
13,3 

2,8 

1,86 

„Operativni stroški na povprečno aktivo 3.6 3,5 3,3 3,2 3,0 2,8 

Vir Banka Slovenje 

Upad bruto dohodka na 
povprečno aktivo na 4,55% 

Donos na kapital porasel 
na 13,3% 

Neobrestna marža vedno 
pomembnejša 

Sfroškovna učinkovitost se še 
naprej izboljšuje 

Hitrejša medletna rast povprečne bilančne vsote (7,4% realno) kakor povečanje 
bruto dohodka (2% realno) je vplivala na nadaljnje padanje kazalnika bruto 
dohodek na povprečno aktivo s 4,79% na 4,55%. Povprečni donos na aktivo je že 
tretje leto zapored nespremenjen. 

Povprečni donos na kapital seje izboljšal. Po zvišanju v letu 2002 (zaradi počasnejše 
rasti kapitala kot posledica opustitve splošnega prevrednotenja kapitala) je v letu 
2003 sprva rahlo upadel, v letu 2004 pa zaradi izrazitejše realne rasti dobička od 
rasti kapitala ponovno porasel na 13,3%. 

Obrestna marža se še naprej trendno znižuje, saj se zaslužek bank v delu neto 
obresti zmanjšuje kljub realni rasti bruto obrestonosne aktive. 

Vse večji pomen dobiva neobrestna marža, ki se ob realni rasti neto opravnin in 
neto finančnih poslov izraziteje krepi. 

Kazalnik stroškovne učinkovitosti (operativni stroški na povprečno aktivo) se 
še naprej izboljšuje zaradi umirjanja stroškov dela, kakor in tudi zaradi drugih 
stroškov poslovanja. 

Upad deleža vlog 
nebančnega sektorja v 

P°vprečni obrestovani pasivi 
na 72,9% 

Krepitev deleža kreditov 
nebančnemu sektorju, 

na 58,3% 

3.3 Obrestne mere in obrestni razmik 

V strukturi obrestovane pasive je prišlo do zmanjševanja deleža vlog nebančnega 
sektorja v povprečni obrestovani pasivi od 77,2% ob koncu leta 2003 na 72,9% ob 
koncu leta 2004. Zaradi izrazitejšega zadolževanja pri tujih bankah se krepi delež 
vlog bank v povprečni obrestovani pasivi (od 15,9% na 20,5%), rahlo se povečuje 
tudi delež obveznosti iz podrejenih obveznosti (od 1,9% na 2,3%). 

V strukturi obrestovane aktive se zaradi izrazitejšega kreditiranja nefinančnih 
družb v tuji valuti in kreditiranja gospodinjstev krepi delež kreditov nebančnemu 
sektorju (od 55,1% na 58,3% obrestovane aktive) na račun zmanjševanja deleža 
naložb v vrednostne papirje (od 35,2% na 32,1% povprečne obrestovane aktive). 

lJ 
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V nadaljevanju so prikazane izračunane obrestne mere, kar pomeni, da smo 
primerjali višino prihodkov/odhodkov od obresti z ustrezno obrestonosno aktivo/ 
pasivo. Za leto 2004 je opazno nadaljevanje trenda zniževanja izračunanih 
aktivnih in pasivnih obrestnih mer (aktivne obrestne mere se znižujejo hitreje kot 
pasivne) in zoževanje obrestnega razmika. V delu aktivnih obrestnih mer so banke 
v preteklem letu dosegle znižanje za 1,71 odstotne točke, v delu pasivnih obrestnih 
mer pa znižanje za 1,4 odstotne točke. 

Tabela 14: Izračunane aktivne in pasivne obrestne mere 

v % letno 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Povprečna aktivna obrestna mera 8,84 10,61 9,30 8,85 7,34 5,63 
Povprečna pasivna obrestna mera 5,26 6,54 6,24 5,60 4,45 3,05 

Obrestni razmik 3,58 4,07 3,06 3,25 2,89 2,58 

Vir: Banka Slovenije 

3.4 Bilanca stanja 

Nominalna in realna rast bilančne vsote sta v letu 2004 v primerjavi s preteklim 
letom večji, še vedno pa se nadaljuje hitra rast bank, ki so v večinski lasti tujcev. 
Ob koncu leta 2004 je bilančna vsota bančnega sistema znašala 5.644,7 mrd SIT 
in se je v primerjavi s preteklim letom nominalno okrepila za 11,6%, realno pa za 
8,2%12 (v letu 2003 nofninalno 11,0%, realno 6,1%). Medletna rast bilančne vsote 
se je v preteklem letu gibala med 10,1% in 12,9%. Trend zmanjševanja medletnih 
stopenj rasti, ki ga je bilo zaznati od decembra 2001, se je junija 2004 umiril, ob 
koncu leta pa se je rast rahlo okrepila. Nominalne rasti bilančnih vsot bank so se 
gibale med -1,1% in 55,5%. Tudi v preteklem letu se je nadaljevala nadpovprečna 
rast bilančnih vsot bank, ki so v večinski lasti tujcev, nadpovprečno pa so rasle 
tudi majhne banke v domači lasti. 

Nominalna rast bilančne 
vsote za 11,6%, 
realna za 8,2% 

Slika 15: Nominalna in medletna rast bilančne vsote 
6.000- 25.0* 

Vir 
2002 

Banica Slovenije 
2003 2004 

0.0* 

Za leto 2004 je značilno zmanjševanje tržnega deleža velikih bank. V letu 2004 
se je tržni delež šestih največjih bank, merjen z bilančno vsoto, zmanjšal za 2,7 
odstotne točke. Šele sedma banka je svoj tržni delež okrepila, in sicer za 0,8 
odstotnih točk, s čimer dosega največje povečanje v sistemu. Tržni delež največje 

Tržni delež šestih 
največjih bank upadel z« 
2,7 odstotne točke 

Ob upoštevanju inflacije v višini 3,2%. 
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banke v Sloveniji se od leta 2002 zmanjšuje in ob koncu leta 2004 dosega 32,4%, 
njegovo zmanjšanje za 1,6 odstotne točke v preteklem letu pa občutno odstopa od 
manjših nihanj tržnih deležev ostalih bank, od 0,01 do 0,9 odstotne točke. Padec 
tržnega deleža matične banke se je odrazil tudi na nižjem tržnem deležu bančne 
skupine, 36,1%. 

Tabela 15: Bilančne vsote in tržni deleži največjih bank 

Banka Bilančna vsota v mio SIT 

31. 12. 03 31. 12. 04 
Nominalna rast v % 

2003/2002 2004/2003 
Tržni delež v % 

31.12.03 31.12.04 
NLB . 

NKBM 

Abanka Vipa 
SKB banka 

Banka Celje 
Banka Koper 
Bank Austria 

^Gorenjska banka 
Skupaj največjih 8 bank 

.Vse banke skupaj 

1.717.258 

544.035 

432.426 

391.675 

324.648 

305.985 
229.214 

24 5.749 

1.831.022 
602.948 

481.845 

387.325 

361.317 
333.280 
299.414 

279.688 
4.190.990 

5.057.459 

4.576.839 

5.644.744 

6,1 

5.1 

11.1 
8,8 

17,8 

8.5 
30.2 

8.2 
8,9 

11,0 

6,6 

10,8 

11,4 

-1,1 
11,3 
8,9 

30,6 

13,8 
9,2 

11,6 

34,0 
10,8 

8.6 

7.7 

6.4 

6,1 
4.5 

4,9 
82,9 

100,0 

32,4 
10,7 

8,5 

6,9 

6,4 

5,9 

5,3 

5.0 
81,1 

100,0 

Vir: Banka Slovenije 

Tržni delež 
treh največjih bank upadel 

za 2,3 odstotne točke 

Obveznosti do nebančnega 
sektorja rasle počasneje kot 

bilančna vsota 

Občutno manjša rast izdaj 
Vrednostnih papirjev kakor 

v preteklih letih 

Glavni vir financiranja je bilo podobno kot v preteklih dveh letih tudi v letu 2004 
zadolževanje pri tujih bankah. Obseg obveznosti do tujih bank se je povečal za 
39,2%, banke pa so s tem virom financirale 47,2% povečanja bilančne vsote. V 
strukturi pasive obveznosti do tujih bank predstavljajo že 17,4-odstotni delež (v 
letu 2003 14,0-odstotni). Domače banke so v preteklih letih težje dobile tuje vire 
pod ugodnimi pogoji, po vstopu Slovenije v Evropsko unijo pa je bil dostop do 
teh virov lažji oziroma cenejši, zato je bila rast virov, pridobljenih od tujih bank, 
izrazitejša pri manjših domačih bankah. Pri bankah v večinski lasti tujcev viri 
tujih bank predstavljajo v letu 2004 70% prirasta bilančne vsote. 

Obveznosti do nebančnega sektorja so v letu 2004 rasle počasneje kakor bilančna 
vsota ter ob koncu leta dosegajo 3.524,2 mrd SIT. Najbolj so se okrepile vloge 
gospodinjstev (9,5%), značilna pa je hitrejša rast deviznih vlog v primerjavi s 
tolarskimi. Vloge nebančnega sektorja predstavljajo največji vir sredstev, kljub 
temu pa njihov delež v bilančni vsoti že od leta 2001, ko je bil 71,2%, pada in ob 
koncu leta 2004 dosega 62,4%. Upadanje je zaznati pri vseh bankah, vendar z 
občutno različnimi intenzitetami. V preteklem letu so se vloge nebančnega sektorja 
povečale za 7,0% oziroma za 229,7 mrd SIT, s čimer zaostajajo za rastjo bilančne 
vsote za 4,6 odstotne točke. Največ so k rasti prispevale vloge gospodinjstev z 202,7 
mrd SIT, predvsem z izrazitejšo rastjo decembra, ko je bila realizirana polovica 
letne rasti. Že drugo leto zapored dosegajo nizko rast vloge nefinančnih družb, 
2,3%, v letu 2003 2,4%), zmanjšujejo pa se vloge države. 

V letu 2004 so banke obseg izdanih vrednostnih papirjev povečale le za 4,0%, 
kar je občutno manj kakor v preteklih letih, ko so se letne stopnje rasti gibale od 
22% do skoraj 60%. Manjša rast kakor v preteklih letih pa je predvsem posledica 
neobnovljenih izdaj vrednostnih papirjev pri posameznih bankah. 
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Tabela 16: Glavne postavke bilance stanja bank 

Znesek 
v mio SIT 

Delež 
v % 

Nominalna rast 
v% 

R. rast 
v % 

31. 12. 03 31. 12. 04 31. 12. 03 31. 12. 04 2003/2002 2004/2003 2004/2003 
Denar na računih pri centralni 
banki 

Krediti bankam 
Krediti strankam, ki niso 
banke' 
- krediti gospodarstvu 
- krediti gospodinjstvom 
- krediti državi 
• krediti ostalim2) 
Vrednostni papirji 
Druga aktiva 
Skupaj aktiva 
Dolgovi do bank 
Dolgovi do strank, ki niso 
banke 
- dolgovi do gospodarstva 
- dolgovi do gospodinjstev 
• dolgovi do države 
- dolgovi do ostalih2 

Dolžniški vrednostni papirji 
Druge obveznosti 
Kapital 
Skupaj pasiva 

141.493 141.088 

345.170 

2.538.083 
1.596.856 

629.128 
141.946 
170.153 

1.719.681 
313.032 

5.057.459 
835.640 

3.294.452 
619.582 

2.138.537 
157.859 
378.474 
216.366 
290.363 
420.638 

5.057.459 

500.160 

3.041.342 
1.930.301 

763.608 
142.928 
204.506 

1.642.153 
320.001 

5.644.744 
1.086.883 

3.524.170 
633.885 

2.341.252 
135.356 
413.677 
224.938 
347.977 
460.775 

5.644.744 

2,8 

6,8 

50.2 
31,6 
12.4 
2,8 
3.4 

34.0 
6.2 

100,0 
16.5 

65.1 
12.3 
42,3 

3,1 
7.5 
4.3 
5,7 
8,3 

100,0 

2,5 

8.9 

53,9 
34.2 
13,5 
2.5 
3.6 

29.1 
5.7 

100,0 
19.3 

62.4 
11.2 
41.5 
2,4 
7,3 
4,0 
6,2 
8,2 

100,0 

•1,3 

-9,5 

16,3 
24.5 
11.8 

-34,3 
41,2 
11,2 
3,4 

11,0 
42.9 

4,6 
2.4 
8,1 

-23,9 
5.5 

22.6 
9,3 

10,6 
11,0 

-0,3 

44,9 

19.8 
20.9 
21,4 
0.7 

20,2 
■4,5 
2.2 

11,6 
30,1 

7.0 
2.3 
9,5 

-14,3 
9,3 
4,0 

19,8 
9,5 

11,6 

-3,4 

40.4 

16,1 
17,1 
17,6 
-2,4 
16.5 
-7,5 
-0,9 
8,2 

26.0 

3.7 
-0,9 
6,1 

-16,9 
5,9 
0,7 

16.1 
6.1 
8.2 

Opombe: 1 Krediti DARS-u, ki so bili na dan 31. 12. 2002 zajeti med krediti države, so zaradi 
spremenjene metodologije v začetku leta 2003 na dan 31.12.2003 zajeti v postavki krediti 
gospodarstvu. 

2 Ostali: druge finančne organizacije, neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom, tuje osebe. 
Vir: Banka Slovenije 

Knjigovodsko stanje kapitala na dan 31. 12. 2004 je 460,8 mrd SIT. Povečanje 
kapitala z 9,5% zaostaja za rastjo bilančne vsote. V povečanju je vključen tudi 
del dobička, ki so ga banke v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah 
prenesle v rezerve iz dobička. V letu 2004 se je dokapitaliziralo 7 bank, s čimer se 
je vpisani kapital povečal v skupni višini za 7,8 mrd SIT. Banke v letu 2004 niso 
opravile splošnega prevrednotevanja kapitala, saj zahtevajo slovenski računovodski 
standardi obvezno splošno prevrednotenje kapitala samo, če je bila rast tečaja evra 
v preteklem letu višja od 5,5%. 

Banke so ob nizki rasti kapitala iz naslova novih vložkov kapitalsko ustreznost 
zagotavljale s povečanjem podrejenih obveznosti. Njihov obseg se je povečal 
pri 11 bankah v skupni višini 47,6 mrd SIT oziroma za 49,7% in ob koncu leta 
2004 znašal 143,5 mrd SIT. Na nadaljnje odločitve o povečanju podrejenega 
dolga ali dokapitalizaciji bo, z vidika bank in potencialnih vpisnikov podrejenega 
dolga, vplivala tudi uvedba davka na obresti in z njim povezane dodatne davčne 
obveznosti13. 

Povečanje 
knjigovodskega kapitala 
za 9,5% 

S povečanjem podrejenih 
obveznosti zagotovljena 
kapitalska ustreznost 

Ocena prihodkov iz obresti ter stroškov za plačilo davka iz obresti za podrejen dolg 
(dolgoročno vezane vloge, v obrestni meri vključena premija za podrejenost glede na ostale 
obveznosti banke) v primerjavi s kapitalskimi dobički iz dividend, njihovo obdavčitvijo ter 
likvidnostjo, po novem Zakonu o davku na dohodek pravnih oseb. 
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Većino prirasta bilančne vsote so banke usmerile v kreditiranje nebančnega 
sektorja, in sicer predvsem v kredite nefinančnim družbam ter gospodinjstvom. 
Zaradi nove ponudbe Banke Slovenije za vpis dolgoročnega depozita so posamezne 
banke povečale naložbe bankam na račun zmanjšanja naložb v vrednostne papirje, 
kar se je odrazilo tudi v strukturi naložb. 

Realno povečanje V letu 2004 se je rast kreditov strankam, ki niso banke, iz preteklega leta (16,3%) 
kreditov nebančnema z 19,8% še okrepila. Naložbe nebančnemu sektorju ob koncu leta dosegajo 3.041,3 

sektorju za 19,8% mrd SIT in so se med letom okrepile za 503,3 mrd SIT. Tudi pri kreditiranju 
dosegajo banke v tuji lasti visoke relativne rasti, večino nominalnega prirasta 
kreditov (63,7%) pa so v letu 2004 realizirale domače banke. Na rast kreditov je 
vplivalo zniževanje obrestnih mer ter zniževanje stopnje depreciacije deviznega 
tečaja. Poleg navedenih vzrokov se zaključuje cikel odplačil kreditov prebivalstva, 
ki so bila najeta pred uvedbo DDV v letu 1999, hkrati pa sprostitev prve nacionalne 
stanovanjske varčevalne sheme vpliva na povečano stanovanjsko kreditiranje. 
Navedeni vzroki so se odrazili v 21,4% oziroma 134,5 mrd SIT rasti kreditov 
prebivalstvu. Kot posledica že navedenih vzrokov ter močnejše gospodarske 
aktivnosti se je občutno okrepilo tudi kreditiranje nefinančnih družb, za 20,9% 
oziroma 333,4 mrd SIT14. 

V nasprotju z občutno rastjo kreditov nebančnemu sektorju so se potencialne 
obveznosti bank povečale le za 1,2%, kar je najnižja rast v zadnjih petih letih. 
V bančnem sistemu se je odrazilo predvsem zmanjšanje danih garancij pri 
posameznih bankah, pri ostalih bankah pa se je nadaljevala krepitev njihovega 
obsega. 

Slika 16: Medletna rast kreditov nebančnemu sektorja 

s.oo%  1   1 :  
2002 2003 2004 

Vir; Banka Slovenije 

Delež naložb bankam se 
je v 2004 povečal na 8,9% 

Zmanjšanje naložb v 
vrednostne papirje Banke 

Slovenije 

Kot posledica ponudbe Banke Slovenije za vpis dolgoročnega depozita so se od 
meseca julija začele krepiti naložbe bankam, ki so do konca leta dosegle 44,9- 
odstotno rast. Obseg vlog pri bankah se je povečal za 155,0 mrd SIT, na 500,2 
mrd SIT. Posledično se je v strukturi naložb delež naložb bankam povečal za 2,1 
odstotne točke, na 8,9%. Za vpis depozita se je odločilo 15 bank. 

Priložnosti za ugodnejše naložbe sredstev so se odrazile v zmanjšanju naložb 
v vrednostne papiije Banke Slovenije, za 25,6% oziroma za 260,8 mrd SIT, na 

14 Rast beditov nefinančnim družbam v letu 2003 za 24.5% vključuje tudi prenos naložb 
DARS-u iz sektorja države v sektor nefinančnih družb. 
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766,4 mrd SIT, kar je vplivalo na občutno zmanjšanje deleža vrednostnih papirjev 
v strukturi aktive, za 4,9 odstotnih točk. Zmanjšanje njihovega deleža pa je omililo 
povečanje naložb v vrednostne papirje države za 21,7%, na 600,9 mrd SIT, in 
ostalih15 vrednostnih papiijev za 38,4%, na 274,9 mrd SIT. 

Spremembe v virih sredstev bank so se odrazile tudi v povprečni strukturi pasive Sprememba v povprečni 
v letu 2004. Zaradi zadolževanja pri tujih bankah se je delež obveznosti do bank strukturi pasive 
okrepil za 4,3 odstotne točke, s 13,9% na 18,2%. Delež obveznosti do nebančnega 
sektorja se je že drugo leto zapored občutno znižal, in sicer s 67,3% v letu 2003, 
na 63,8% v letu 2004". 

V povprečni strukturi aktive se je občutno okrepil delež kreditov nebančnemu Delež kreditov nebančnega 
sektorju, in sicer za 3,6 odstotnih točk, na 52,2%, predvsem na račun zmanjšanja sektorja višji za 
deleža vrednostnih papirjev za 3,5 odstotnih točk, na 13,9%. Naložbe v dolgoročne 3,6 odstotne točke 
depozite Banke Slovenije še niso vplivale na spremembo v povprečni strukturi 
aktive. 

Slika 17: Povprečna struktura bančnih virov sredstev in naložb v letu 2004 

DRUOE 
OBVEZNOSTI DOLGOVI DO 

6,3* BANK 
X 

DOLŽNIŠKI 
VREDNOSTNI 

PAPIRJI 

Vir 

KREDITI STRANKAM. Ki NISO BANKE 52.2 * 

Banka Slovence 

DOLGOVI DO STRANK KI NISO BANKE 63,1 * 

V ročnostni strukturi vlog nebančnega sektorja se nadaljuje trend zniževanja 
dolgoročnih vlog, ki se v letu 2004 v primerjavi s preteklim letom še poglablja 
(8,2%), najhitreje pa ž 10,0% rastejo vpogledne vloge. V strukturi vlog nebančega 
sektorja največji delež zajemajo kratkoročno vezane vloge (57,6%), delež 
dolgoročnih vlog pa je le 7,7%. V nasprotju z viri sredstev pa na naložbeni strani 
že tretje leto zapored nominalno in relativno dolgoročne naložbe nebančnemu 
sektorju rastejo hitreje kakor kratkoročne naložbe in so se v letu 2004 povečale za 
321,5 mrd SIT oziroma 26,8% (kratkoročne za 181,8 mrd SIT oziroma za 13,6%). 

Nebančni sektor 
nadaljuje zniževale 
dolgoročnih vlog 

Glavni vir financiranja bank so še vedno vloge nebančnega sektorja, vendar ima Banke nadomeščajo 
njihov delež v povprečni strukturi obrestovane pasive že več let padajoči trend", vloge nebančnega sektorja 
V letu 2004 se je omenjeni delež zmanjšal za 4,3 odstotne točke, na 72,9%. z dolgoročnejšimi viri 
Nasprotno pa se povečuje delež povprečnih obveznosti do bank v povprečni 
strukturi obrestovane pasive, v letu 2004 za 4,6 odstotne točke, na 20,5%. Za 
vire, pridobljene pri bankah, je značilna daljša ročnost. Zato se kljub skrajševanju 
ročnosti vlog nebančnega sektorja krepi delež povprečnih dolgoročnih dolgov v 
povprečni obrestovani pasivi in znaša v letu 2004 24,5% (v letu 2003 22,4%). 

Vrednostni papirji, kijih nista izdali država oziroma Banka Slovenije. 
V letu 2002. 70,9%. 
Od leta 2000 do 2004 se je delež zmanjšal za 10,8 odsotnih točk. 
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Tabela 17: Ročnost vlog in kreditov strankam, ki niso banke 

v % 31. 12.01 30. 6.02 31. 12.02 30. 6.03 31. 12.03 30. 6. 04 31. 12.04 
Vpogledne vloge nebančnega sektorja 34,3 33,2 32,1 33,7 33,8 37,5 34,8 
Kratkoročne vloge nebančnega sektorja 58,0 58,3 58,4 56,1 57,3 54,5 57,6 
Dolgoročne vloge nebančnega sektorja 7,7 8,4 9,5 10,3 8,9 8,0 7,7 
Skupaj vloge nebančnega sektorja 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kratkoročni krediti nebančnemu sektorju 57,1 55,3 54,1 53,8 52,8 52,9 50,0 
Dolgoročni krediti nebančnemu sektorju 42,8 44,6 45,9 46,1 47,2 47,1 50,0 
Terjatve iz danih jamstev 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 
Skupaj krediti nebančnemu sektorju 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Vir Banka Slovenije 

Rast deviznih vlog 
nebančnega sektorja 

občutno hitrejša v primerjavi 
s tolarskimi vlogami 

V letu 2004 je bila rast deviznih vlog nebančnega sektorja z 11,0% občutno hitrejša 
v primerjavi s tolarskimi vlogami (4,9%), predvsem zaradi tolarskega povečanja 
vlog gospodinjstev, decembra pa je bil prispevek k rasti bilančne vsote skoraj 
enakovreden (devizne vloge 52,6%, tolarske vloge 46,9%). Navedeno je vplivalo 
tudi na znižanje deleža vlog v domači valuti za 1,3 odstotne točke, na 65,4%. Po 
dokončni sprostitvi omejitev deviznega kreditiranja v letu 2003 se je v letu 2004 
močno povečalo kreditiranje nebančnega sektorja v tuji valuti, in sicer za 42,6% 
oziroma 310,8 mrd SIT, v domači valuti za 10,6% oziroma za 192,4 mrd SIT. Večina 
teh kreditov je bila odobrena nefinančnim družbam, 82,3% oziroma 255,7 mrd SIT, 
s čimer je bilo kar 76,7% povečanja naložb nefinančnim družbam realiziranih v tuji 
valuti. V občutno manjšem obsegu je zaznati tudi rast kreditiranja gospodinjstvom 
v tuji valuti. Delež naložb nebančnemu sektorju v tuji valuti ob koncu leta 2004 
znaša 34,2% in se je okrepil za 5,6 odstotne točke. 

Tabela 18: Valutna struktura glavnih postavk bilance stanja 

Delež na dan 
31. 12.03 

v % 
v domači 

valuti 
v tuji 
valuti 

Vir Banka Slovenije 

Delež na dan 
31. 12. 04 

v domači 
valuti 

v tuji 
valuti 

Denar na računih centralni banki 2,6 0,2 2,3 0,2 
Krediti bankam 1,3 5,6 3,5 5.4 
Krediti strankam, ki niso banke 35,8 14,4 35,4 18,4 
Vrednostni papirji 21,3 12,7 18,2 10,9 
Druga aktiva 5,7 0,5 5,2 0,5 
Skupaj aktiva 66,6 33,4 64,5 35,5 
Dolgovi do bank 4,8 11,7 4,7 14,5 
Dolgovi do strank, ki niso banke 43,5 21,7 40,9 21,6 
Dolžniški vrednostni papirji 4,2 0,1 3,9 0,1 
Druge obveznosti 4,6 1,1 4,4 1,7 
Kapital 8,3 0,0 8,2 0,0 
Skupaj pasiva 65,4 34,6 62,1 37,9 

3.5 Kvaliteta aktive 

Preprečevanje pretirane koncentracije kreditne izpostavljenosti do posameznih 
oseb, skupin povezanih oseb, do drugih oseb v skupini in do oseb v posebnem 
razmerju z banko je ključni element upravljanja s kreditnim tveganjem. Po stanju 
na dan 31. 12. 2004 ni bila pri nobeni banki presežena omejitev največje dopustne 
izpostavljenosti do posameznih oseb (25% kapitala), do skupin povezanih oseb 
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(25% kapitala), do drugih oseb v skupini (20% kapitala) ali do oseb v posebnem 
razmerju do banke (20% kapitala). 

Tabela 19: Razvrstitev bilančne in zunajbilančne aktive bank, oblikovani popravki in 
rezervacije 

31. 12.03 31. 12.04 
Razvrščene terjatve Popravki, rezervacije 

v mio SIT v % v mio SIT v % 
Razvrščene terjatve Popravki, rezervacije 

v mio SIT v % v mio SIT v * 

A 
B 

C 

D 

E 
Skupaj 

3.363.863 

522.938 

119.360 

70.428 

81.870 

4.158.459 

80,9 

12,6 

2,9 

1,7 
2,0 

100,0 

36.226 

53.547 

32.303 

40.926 

81.861 

244.862 

14.8 

21.9 

13,2 

16,7 

33,4 

100,0 

4.001.552 

624.126 

121.050 

69.614 

79.059 

81,7 

12,7 

2.5 

1.4 

1.6 
4.895.401 100,0 

40.170 

63.448 

32.367 

40.051 
79.060 

255.096 
Vir: Banka Slovenije 

Vsota velikih izpostavljenosti (izpostavljenost banke do posamezne osebe, 
izračunana po sklepu o veliki izpostavljenosti, ki dosega ali presega 10% kapitala 
posamezne banke) se je na ravni bančnega sistema v letu 2004 zniževala in konec 
leta znašala 196% kapitala. V primerjavi s koncem leta 2003 seje skupno število 
velikih izpostavljenosti zmanjšalo za 43. Tri banke so zabeležile vsoto velikih 
izpostavljenosti nad 300% kapitala. 

Vsota velikih izpostavljenosti 
na ravni bančnega sistema se 
je znižala pod 200% kapitala 

Tabela 20: Izpostavljenost bank glede na obseg kapitala 

2001 2002 2003 sep. 2004 
Vsota velikih izpostavljenosti na kapital (v%) 209 195 214 

Število velikih izpostavljenosti 280 256 296 

Število bank z vsoto velikih izpostavljenosti nad 300% kapitala 5 4 4 

Vir: Banka Slovenije 

Skupna izpostavljenost bank je 31. 12. 2004 znašala 6.817 mrd SIT (od tega 5.653 
mrd SIT bilančnih in 1.164 mrd SIT zunajbilančnih terjatev), obseg razvrščenih 
terjatev pa je znašal 4.895 mrd SIT oziroma 71,8% skupne izpostavljenosti. V 
letu 2004 se je skupna izpostavljenost povečala za 12,1%, medtem ko seje obseg 
razvrščenih bilančnih in zunajbilančnih terjatev povečal za 17,7%. V letu 2003 
je skupna izpostavljenost porasla za 12,3%, medtem ko se je obseg terjatev, ki se 
razvrščajo, povečal za 13,3%. 

Kljub povečani kreditni aktivnosti bank in potencialni možnosti, da bi banke 
zaradi močne konkurence kredite odobravale tudi slabšim komitentom, se 
bonitetna struktura razvrščenih terjatev v preteklem letu ni poslabšala. Analiza 
celotnega kreditnega portfelja bank kaže, da se je v letu 2004 glede na konec leta 
2003 povečal delež teijatev, ki so razvrščene v skupino A za 0,85 odstotne točke in 
v skupino B za 0,17 odstotne točke na račun zmanjšanja terjatev slabše kvalitete, 
ki so razvrščene v skupine od C do E (skupno zmanjšanje za 1,02 odstotni točki: 
v tem zmanjšanje v C za 0,40 odstotne točke, v D za 0,27 odstotne točke in v E za 
0,35 odstotne točke). 

Obseg bilančnih ter 
zunajbilančnih teijatev se je 
povečal za 12,1% 

Bonitetna struktura terjat®v 

se v letu 2004 ni poslabšal81 
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Slika 18: Struktura kreditnega portfelja vseh bank (v %) 
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K dobri kvaliteti portfelja so prispevale predvsem banke, ki so v večinski tuji lasti, 
saj znaša njihov delež terjatev, razvrščenih v skupino A, nadpovprečnih 91,2%. 

Slika 19: Delež teijaitev v C-E po skupinah bank in za bančni sistem 
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Ugodno gibanje 
nedonosnih terjatev 

Gibanje nedonosniti terjatev (teijatev, razvrščenih v skupine C, D in E) je bilo 
za bančni sistem v letu 2004 ugodno, saj se je njihov delež še naprej zniževal. 
Primerjave domačih s tujimi bankami kažejo, da se ti deleži izraziteje zmanjšujejo 
pri skupini tujih bank, saj je njihov delež ob koncu leta 2004 (4,97%) že precej 
pod povprečjem sistema (5,51%). Tudi za skupino domačih bank je značilno 
zmanjševanje deleža nedonosne aktive, vendar je upadanje manj izrazito, saj se 
njihov delež ob koncu leta 2004 (5,65%) giblje rahlo nad povprečjem sistema. 

Zmanjšanje povprečne Zmanjšanje povprečne tveganosti terjatev18, ki posledično vpliva na izboljševanje 
tveganosti terjatev bonitetne strukture, je v letu 2004 značilno za obe skupini bank. Povprečna 

tveganost terjatev sistema se je zmanjšala s 5,60% ob koncu leta 2003 na 5,04% ob 
koncu leta 2004, nekoliko izraziteje se je zmanjševala pri skupini tujih bank, kjer 
je ob koncu leta 2004 dosegla podpovprečnih 4,79%. 

* Povprečna tveganost teijatev pomeni vilino potencialne izgube na 100 enot terjatev. 
Izračunamo jo iz obsega razvrstitev terjatev v skupine od A do E in ponderiramo z odstotkom 
potrebnih rezervacij za vsako skupino (A 1%, B 10%, C 25%, D 50% in E 100%). 
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Slika 20: Povprečna tveganost terjatev po skupinah bank in za bančui sistem 
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Banke so bile v letu 2004 najbolj izpostavljene do komitentov iz storitvenih 
dejavnosti, katerih delež je po stanju 31. 12. 2004 zajemal dob ro polovico celotne 
izpostavljenosti (57,5%). V okviru te dejavnosti so banke najbolj izpostavljene 
dejavnosti finančnega posredništva (20,3-odstotni delež) in dr žave (10,5-odstotni 
delež), vendar njuna deleža upadata. Prav za ti dve dejavnosti j<; značilno, da imata 
nizko stopnjo tveganosti. V okviru dejavnosti finančnega posredništva je zajeta 
tudi izpostavljenost do Banke Slovenije, katere delež je v letu 2004 upadal in se 
konec leta 2004 ustalil na 14,1%. Delež vrednostnih papirjev države, ki so zajeti 
v okviru izpostavljenosti do države, je razmeroma stalen (8,9%). Izpostavljenost 
do sektorja industrije, za katerega je značilna nadpovprečna stopnja tveganosti", 
se je v letu 2004 povečevala in je dosegla 19,3-odstotni delež. V okviru te panoge 
najbolj narašča izpostavljenost do kovinske in strojne industrij e ter izpostavljenost 
do gradbeništva. Izpostavljenost do prebivalstva, ki je manj tvegana od ostalih 
sektorjev, se je v preteklem letu povečala za slabo polovico odstotne točke (na 
13,6%), medtem ko se je izpostavljenost do tujih oseb, ki je bolj tvegana, povečala 
za eno odstotno točko (na 9,6%). 

Tabela 21: Delež razvrščenih terjatev po panogah in povprečna (raniteta panoge 

Banke so bile najbolj 
izpostavljene komitentom 
storitvenih dejavnosti 

31. 12.03 30. 6. 04 30. 9. 04 3i. uja. 
Delež v % Povpr. tveg. 

A. Industrija 18,6 7,3 18,8 6,8 
- kovinska in strojna 3,8 5,6 4,1 5,1 
-kemična 2,5 7,3 2,5 6,4 
- hrana, pijače 1,9 5,6 2,0 5,5 
- gradbeništvo 3,5 8,2 3,6 7,4 
- oskrba z energijo 1.3 4,4 1,1 4,2 
B. Storitvene dejavnosti 59,7 5,3 58,8 4,9 
- trgovina, popr. mot. vozil 9,8 7,3 9,8 7,1 
- promet, skladiščenje 4,0 5,8 3.8 4,6 
• finančno posred 24,5 2.2 22,0 2.3 
• BS 17,1 15,0 
- nepremič., najem 6,9 5,6 7,3 5,5 
- javna uprava,obramba, 

soc. zavarovale 11,8 1,4 12,8 1,4 
-VP države 8,1 8,9 
C. Prebivalstvo 13,2 4,1 13,3 3,9 
D. Tuje osebe 8,5 5,2 9,1 5,1 
Skupaj 100,0 5,6 100,0 5,2 

Delež v % Po vpr. tveg. Delež v % Povpr. tveg. 
6,8 19,2 

4.1 
2.6 
2.0 
3.7 
1.1 

57.7 
10,2 
3.6 

20.8 
14.2 
7.3 

12.7 
9.0 

13.8 
9.2 

100,0 

5.0 
6.1 
5.7 
7.1 
4,1 
4,6 
7.1 
3,4 
2.0 

5.4 

1,4 

3,9 
5.2 
5.1 

Delež v^^PSE^- 
6,6 
4,4 

19,3 
4,1 
2,6 
2.0 
3.9 
1.0 

57,5 
10,3 
3.6 

20.3 
14,1 
9.8 

10.5 
8.9 

13.6 
9,6 

100,0 

6.3 
5,8 
6.7 
3.7 
4.6 
6.8 
3.4 
2.1 

4,4 

1.7 

3.9 
5,3 
S,L 

Vir: Banka Slovenije 
Drage surovine, konkurenca vzhodnih trgov 
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V strukturi izpostavljenosti do posameznih skupin držav ob koncu leta 2004 sicer 
prevladujejo države EU s 65,4-odstotnim deležem (skupaj z državami EFTA 69,7%), 
vendar pa se njihov delež v zadnjih dveh letih zmanjšuje. Medtem je precej opazen 
povečanje izpostavljenosti do držav nekdanje Jugoslavije, katerih delež (15,4%) se 
je v primerjavi s koncem leta 2003 povečal kar za 2,7 odstotne točke. Naložbe v 
ZDA predstavljajo 39% naložb v skupini ostalo. Naložbe v tuje države, predvsem 
EU in EFTA, pa so skoraj v celoti naložbe v banke in so zato nizko tvegane. 

v mio SIT, v % 

Tabela 22: Izpostavljenost do posameznih skupin držav 

31. 12.01 31. 12.02 31; 12.03 31. 12 04 

Znesek Delež Znesek Delež Znesek Delež Znesek Delež 
EU 

EFTA 
Bivše jug. republike 

CEFTA 

Ostalo 

338.903 

26.387 

24.509 
5.379 

68.302 

73,1 369.721 

5,7 25.586 

5,3 37.748 

1,2 9.549 

14,7 41.407 

76,4 350.114 

5,3 30.927 

7,8 65.930 

2,0 12.292 

8,6 58.872 

67.6 423.564 

6,0 28.149 

12.7 99.517 
2,4 23.849 

11,4 72.084 

65,4 

4,3 
15,4 

3,7 

11,1 
Skupaj 463.480 

Delež tujih oseb v razvrščenih terjatvah 11,5% 

100,0 484.011 

11,4% 

100,0 518.135 

10,6% 

100,0 647.163 

10,6% 

100,0 

Vir Banka Slovenije 

3.6 KapitaJ in količnik kapitalske ustreznosti 

Padanje kapitalske Padanju kapitalske ustreznosti, ki se je izraziteje odrazilo v letu 2001, je v 
ustreznosti se ustavlja naslednjih letih sledilo nihanje kapitalske ustreznosti v intervalu med 11% in 12%. 

Količnik kapitalske ustreznosti se kljub nihanjem ni nikoli znižal pod 11%, najnižjo 
vrednost je dosegel septembra 2004, ko je zaradi okrepljene kreditne rasti bank ter 
povečanega obsega valutnim tveganjem prilagojenih postavk, ob počasnejši rasti 
kapitala, znašal 11,04%. V zadnjem kvartalu leta 2004 se je zaradi izrazitejše rasti 
kapitala, kapitalska ustreznost ponovno zvišala za 0,72 odstotne točke. 

Količnik kapitalske ustreznosti bančnega sistema je po stanju na dan 31.12. 2004 
znašal 11,76% (po stanju na dan 31. 12. 2003 11,53%), kar pomeni, daje nivo 
kapitalske ustreznosti iz leta 2003 rahlo presežen (za 0,23 odstotne točke). 

Slika 21: Tehtana aktiva, kapital in količnik kapitalske ustreznosti bank 
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Kapital bančnega sistema je ob koncu leta 2004 znašal 440 mrd SIT in seje glede na 
konec leta 2003 povečal za 76,5 mrd SIT oziroma 21%, najbolj iz naslova dodatnega 
kapitala (povečanje za 50,8 mrd SIT), manj pa iz dela temeljnega kapitala (30,5 
mrd SIT). Razmerje med temeljnim in dodatnim kapitalom se tudi v letu 2004 še 
naprej približuje dodatnemu kapitalu tako, da je bilo to razmerje ob koncu leta 
2004 66,3% (temeljni) proti 33,7% (dodatni kapital). Povečanje dodatnega kapitala 
v letu 2004 je predvsem posledica povečanja hibridnih instrumentov (30,8 mrd 
SIT) ter iz naslova podrejenega dolga (20 mrd SIT, iz izdanih obveznic). Povečanje 
temeljnega kapitala je predvsem posledica povečanih rezerv iz dobička za 17,4 mrd 
SIT, oblikovanja dodatnih rezervacij za splošna bančna tveganja v višini 8,3 mrd 
SIT in povečanja osnovnega kapitala in kapitalskih rezerv v višini 6,5 mrd SIT, 
medtem ko so se ostale postavke znotraj temeljnega kapitala, znižale. Osnovni 
kapital se je povečal petim bankam. Kapitalske naložbe, ki predstavljajo odbitno 
postavko od kapitala, so se v letu 2004 povečale za 4,8 mrd SIT. na 70,2 mrd SIT. 
Njihov delež v kapitalu, ki je ob koncu leta 2003 znašal 17,9%, se je v letu 2004 
znižal za 2 odstotni točki, na 15,9%. 

Ob koncu leta 2004 je znašala celotna tveganju prilagojena aktiva 3.742 mrd SIT in 
se je v primerjavi s koncem leta 2003 povečala za 589,8 mrd SIT oziroma 18,7%. K 
povečanju je najbolj prispevalo povečanje kreditnemu tveganju prilagojene aktive, 
in sicer za 489,7 mrd SIT oziroma 18,1%. Valutnim tveganjem prilagojene postavke 
so porasle za 29,7 mrd SIT oziroma 14%, pri čemer so pri posameznih bankah 
opazna precejšnja nihanja, in tržnim tveganjem prilagojene postavke za 70,4 mrd 
SIT oziroma 29,6%. 

V okviru kreditnemu tveganju prilagojene aktive se je zelo okrepila tvegana 
bilančna aktiva, in sicer za 591,8 mrd SIT oziroma 26,1%, hkrati pa se je za 102,6 
mrd SIT oziroma 23,5% zmanjšala tvegana zunajbilančna aktiva. Kapitalske 
zahteve za tržna tveganja je ob koncu leta 2004 izpolnjevalo 16 bank (ob koncu 
leta 2003 15 bank), v povprečju pa so imele 14,7% (ob koncu leta 2003 13,5%) 
poslov trgovanja v celotnem poslovanju. Postavke trgovanja v 48,5% predstavljajo 
posli z dolžniškimi in lastniškimi vrednostnimi papirji ter v 50,9% izvedeni in 
drugi finančni instrumenti. 

Kapital bančnega sistema se 
je v letu 2004 povečal za 21% 

Tveganju prilagojena aktiva 
se je v primerjavi z letom 
2003 povečala za 18,7% 

Okrepitev tvegane bilančne 
aktive ter zmanjšanje 
tveganja zunajbilančne aktive 

Slika 22: Medletne spremembe tehtane aktive in kapitala za banke 
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Ob konec leta 2004 se je v bančnem sistemu za pokrivanje vseh kapitalskih zahtev 
uporabilo 73% kapitala, kar je za 1,2 odstotne točke manj kakor ob koncu leta 
2003 (74,2%). Vse banke so imele dovolj kapitala za pokrivanje kapitalskih zahtev, 
a vendar so med njimi kar precejšnje razlike. Samo dve banki sta za pokrivanje 
kapitalskih zahtev potrebovali manj kakor 50% kapitala. 

Vse banke dosegale Po stanju na dan 31. 12. 2004 so vse banke dosegale minimalno kapitalsko 
minimalno kapitalsko ustreznost. V primerjavi s koncem leta 2003 je opazna prerazporeditev bank v 

ustreznost intervale od 8% do 10% (z 2 na 3) ter od 10% na 12% (s 7 na 9), na račun zmanjšanja 
števila bank v ostalih intervalih z višjo kapitalsko ustreznostjo. 

Slika 23: Porazdelitev količnika kapitalske ustreznosti 
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4 FINANČNI TRGI 

Na slovenskem finančnem trgu prevladujejo denarne finančne institucije. Delež 
nedenarnih finančnih institucij dosega 22% bilančne vsote slovenskega finančnega 
sistema. Ob koncu leta 2004 je bilo med nedenarnimi finančnimi institucijami 
11 investicijskih družb, 34 vzajemnih skladov in 15 zavarovalnih družb (od tega 
13 zavarovalnic in 2 pozavarovalnici). Ob koncu leta 2004 je bilo med izvajalci 
pokojninskih načrtov 7 vzajemnih pokojninskih skladov, 4 pokojninske družbe in 
2 zavarovalnici. Med pooblaščenimi udeleženci trga vrednostnih papirjev je bilo 
18 borzno posredniških družb in 11 bank. 

Skupno premoženje investicijskih družb je ob koncu leta 2004 znašalo 289,8 mrd 
SIT, torej 16% manj kakor ob koncu leta 2003. V letu 2004 so se preoblikovale še 
zadnje pooblaščene investicijske družbe. Te so se večinoma preoblikovale v redne 
delniške družbe. Skupna vrednost naložb vzajemnih skladov je ob koncu leta 2004 
dosegla 210,1 mrd SIT, kar je za 126% več kot ob koncu leta 2003. 

Na finančnih trgih 
prevladujejo denarne 
finančne institucije 

Med nedenarnimi finančnimi 
institucijami prevladujejo 
investicijske družbe 

Slika 24: Finančni posredniki po bilančni vsoti 
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Tabela 23: Sestava slovenskega finančnega sistema 

2001 2002 2003 

Bilančna vsota , v mio SIT % ■ v mio SIT % v mio SIT 

Centralna banka 1.141.031 17,3 1.601.506 20,2 1.677.978 19,3 
Denarne finančne institucije 3.954.031 60,0 4.623.220 58,2 5.099.010 58,'1 
Nedenarne finančne institucije 1.492.179 22,7 1.719.321 21,6 1.907.068 22,° 

(Pooblaščene) investicijske dužbe 548.096 8,3 462.552 5,8 346.063 

Vzajemni skladi 14.686 0,2 55.422 0,7 93.118 

Zavarovalnice in pozavarovalnici 391.088 5,9 501.683 6,3 588.978 *>,8 

Pokojninski skladi 45.617 0,7 55.541 0.7 80.164 

Borzno posredniške družbe 19.936 0,3 22.826 0,3 21.459 

Drugi 472.756 7.2 621.297 7,8 777.286 
Skupaj 6.587.242 100,0 7.944.046 100,0 8.684.056 l<>j?£. 

Vir: Banka Slovenije 
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Zavarovalne družbe so največja skupina med nedenarnimi finančnimi institucijami. 
Bruto obračunana premija zavarovalnih družb je v letu 2004 dosegla 353,9 mrd 
SIT, bruto odškodnina pa 223,8 mrd SIT. Škodni rezultat je znašal 0,63. Ob koncu 
leta 2004 so imele zavarovalne družbe 553,1 mrd SIT naložb na finančnem trgu. 
Med naložbami so prevladovale naložbe v državne vrednostne papirje in v druge 
dolžniške vrednostne papirje. 

V prostovoljno pokojninsko 
zavarovanje vključeno že 

428.000 zavarovancev 

Primarni trg vrednostnih 
papirjev še vedno razmeroma 

slabo razvit 

V prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je bilo ob koncu leta 2004 
vključenih 450 tisoč zavarovancev (med njimi se jih je 56% zavarovalo prek 
vzajemnih pokojninskih skladov). V letu 2004 so vzajemni pokojninski skladi, 
pokojninske družbe in zavarovalnice iz naslova prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja zbrali skupaj za 42,8 mrd SIT premije, kar pomeni 
za 90% več kakor v letu 2003. Skupna vrednpst naložb izvajalcev pokojninskih 
načrtov je ob koncu leta 2004 dosegla 131,7 mrd SIT. Večina sredstev je bila 
naloženih v državne vrednostne papirje in v druge vrednostne papirje, med 
katerimi so prevladovali lastniški vrednostni papirji. 

Pomen pooblaščenih udeležencev trga vrednostnih papiijev za slovenski finančni 
trg se kaže v vrednosti naložb prek te skupine finančnih institucij. Skupna vrednost 
teh naložb je ob koncu leta 2004 dosegla 2199,4 mrd SIT in se je glede na stanje 
naložb ob koncu leta 2003 povečala za 14%. 

V letu 2004 na primarnem trgu ni bilo javnih ponudb vrednostnih papirjev, 
Republika Slovenija pa je na domačem trgu izdala obveznice v skupni vrednosti 
180 mrd SIT. 

V KDD vpisanih največ 
delnic nefinančnih družb 

(78%) in največ 
obveznic države (81%) 

V Klirinško depotni družbi (KDD) je bilo ob koncu decembra 2004 vpisanih 
1.030 vrednostnih papirjev 853 izdajateljev, od tega 897 delnic in 133 obveznic. 
Vrednost delnic, vpisanih v KDD ob koncu leta 2004, je po tržni oziroma 
knjigovodski vrednosti znašala 4.406 mrd SIT (72% BDP). Med izdajatelji delnic 
so daleč najmočnejše nefinančne družbe (78% celotne vrednosti delnic), sledijo 
pa jim banke (11%), drugi finančni posredniki (8%) in zavarovalnice (3%). Med 
imetniki delnic so na prvem mestu nefinančne družbe (25%), sledijo pa jim 
prebivalstvo (22%), drugi finančni posredniki (18%), država (17%), tujina (12%), 
banke (4%) in zavarovalnice (3%). Vrednost obveznic, vpisanih v KDD po tržni 
oziroma nominalni vrednosti, je ob koncu decembra 2004 dosegla 1.363 mrd SIT 
(22% BDP). Najpomembnejši izdajatelj obveznic je država (81% celotne vrednosti 
obveznic), sledijo pa ji banke (14%), nefinančne družbe (4%) in zavarovalnice 
(1%). Med imetniki obveznic so na prvem mestu banke (45%), sledijo pa jim 
zavarovalnice (24%), prebivalstvo (12%), nefinančne družbe (6%), drugi finančni 
posredniki (6%), država (4%) in tujina (3%). 

Povečanje vrednosti Na Ljubljanski borzi vrednostnih papiijev se je ob koncu leta 2004 trgovalo z 
SBI 20 za 24,7% 254 vrednostnimi papirji 173 izdajateljev, med katerimi je bilo 153 delnic in 101 
inPK za 33,8% obveznica. Skupna tržna kapitalizacija se je v letu 2004 povečala za 25% in ob 

koncu decembra dosegla 3.050 mrd SIT, kar predstavlja 50% v bruto domačem 
proizvodu. V letu 2004 je bilo sklenjenih za 397 mrd SIT poslov, kar je za 17 % več 
kakor v letu 2003. Slabo polovico prometa so predstavljali posli v obliki svežnjev. 
Največ prometa je bilo opravljenega z delnicami (56%), sledijo pa obveznice (29%) 
in investicijske družbe (15%). Med delnicami so bile v letu 2004 najprometnejše 
delnice Krke, Mercatorja, Petrola, Intereurope in Gorenja. Vrednost slovenskega 
borznega indeksa (SBI20) se je v letu 2004 zvišala za 24,7%, vrednost indeksa 
investicijskih skladov (PIX) pa za 33,8%. Med panožnimi delniškimi indeksi se 
je vrednost najbolj povečala v skupini farmacija (62%), sledijo pa transport (39%), 
kemija (28%), trgovina (23%), nafta in plin (9%), hrana in pijača (-0,4%). 
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Naložbe nerezidentov v slovenske vrednostne papiije so v letu 2004 dosegle 32,8 Naložbe nerezidentov 
mrd SIT, ob upoštevanju zapadanja zakladnih menic pa je bilo neto prilivov za v slovenske 
22,2 mrd SIT. vrednostne papirje 

Rezidenti so imeli ob koncu leta 2004 za 313,5 mrd SIT naložb v vrednostne Naložbe rezidentov v 
papirje, ki so jih v tujini izdali nerezidenti (61% v obveznicah) in za 58,2 mrd SIT tuje vrednostne papirje 
naložb v vrednostne papirje, ki so jih v tujini izdali rezidenti (92 % v evroobveznicah 
Republike Slovenije). Rezidenti so imeli na tujih trgih izdanih za 539,9,8 mrd SIT 
dolžniških vrednostnih papirjev, pri čemer odpade na Republiko Slovenijo 484,7 
mrd SIT. 
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DRUGE DEJAVNOSTI 

5.1 Upravljanje mednarodnih denarnih rezerv 

Mednarodne denarne rezerve Banke Slovenije so opredeljene kot: 
• tuja gotovina in devizna imetja v tujini, 
• prvovrstni vrednostni papirji tujih izdajateljev, 
• monetarno zlato, 
• imetja SDR in rezervna transa pri Mednarodnem denarnem skladu. 

Mednarodne denarne rezerve Banke Slovenije so se v letu 2004 zmanjšale s 6.879,0 
mio EUR na 6.541,8 mio EUR. Del deviznih rezerv, za katere ima Banka Slovenije 
obveznosti do domačih sektorjev na podlagi vpisanih blagajniških zapisov v tujem 
denarju ter deviznih računov bank in države pri Banki Slovenije, se je v letu 2004 
zmanjšal za 151 mio EUR z 2.502,5 mio EUR na 2.351,5 mio EUR. Drugi del 
rezerv, ki predstavlja neto sredstva brez deviznih obveznosti pa se je v letu 2004 
zmanjšal s 4.376,5 mio EUR na 4.190,2 mio EUR. Vrednost monetarnega zlata 
se je zmanjšala zaradi zmanjšanja tolarske cene zlata. Skupne terjatve Banke 
Slovenije do tujine obsegajo poleg uradnih deviznih rezerv in imetij pri MDS še 
nekatera druga imetja. 

Tabela 24: Mednarodne denarne rezerve in devizne rezerve bančnega sistema 

Zmanjšane mednarodne 
rezerve Banke Slovenije 

BANKA SLOVENIJE BANKE 
Mednarodne denarne rezerve 

Zlato Imetja Rezervna Devizne 
konce leta v SDR pozicija rezerve 
mio EUR P" MDS 

Skupaj 

vtem: 
protivrednost 
deviz. obv. * 
do rezidentov 

Druge 
terjatve do 

tujine 

Devizne 
rezerve 

poslovnih 
bank 

0.1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

76,2 
79.9 
80,9 
77,8 

0.1 
0.1 
0.1 
0,1 
0,2 
1.6 
4,0 
5.7 
6,7 
7,3 
8,2 

15,3 
14,9 
14,9 
15.7 
55.8 

107,3 
88,5 
91,3 

115,9 
115,7 
87.9 

1.206,5 
1.405,9 
1.837,9 
2.987,3 
3.048,5 
3.050.3 
3.343,3 
4.810,5 
6.578,9 
6.675,0 
6.367,9 

1.222.0 
1.420,9 
1.853.0 
3.003.1 
3.104.6 
3.159.3 
3.435,9 
4.983.7 
6.781.4 
6.879,0 
6.541.8 

708,0 
982,6 

1.032,4 
1.612,1 
1.580.3 
1.694.4 
1.862.8 
2.212.9 
2.523,8 
2.502.5 
2.351,5 

84,2 
132,8 
27,2 
37,4 
40,0 
51,8 
62,4 
86.2 
81.3 
69,8 
67.4 

1.046,0 
1.297,6 
1.488.4 

978,2 
1.031,2 
1.053.5 
1.361,2 
1.703,0 
1.263,2 
1.024,8 
1.116.4 

Vpisani blagajniški zapisi v tujem denarju ter devizni računi bank in države pri Banki 
Slovenije. 
Banka Slovence 

Svet Banke Slovenije četrtletno predpisuje osnovna pravila za upravljanje 
Mednarodnih denarnih rezerv Banke Slovenije, in sicer ločeno po vrstah tveganj. 
Glede na trenutno veljavne kriterije za upravljanje s kreditnim tveganjem so 
lahko devizne rezerve naložene v finančne instrumente z naddržavnim, državnim 
ln bančnim tveganjem, pri čemer obstaja seznam bank partneric dovoljenega 
bančnega tveganja in limiti za posamezno banko glede na njeno bonitetno oceno. 
Kriterij za upravljanje s tveganjem spremembe deviznega tečaja določa, da morajo 
biti vse obveznosti Banke Slovenije v tujih valutah v celoti pokrite s terjatvami 
v istih valutah. Za tisti del rezerv, ki nima deviznih protipostavk v pasivi (t. i. 
°eto rezerve), je natančno predpisana valutna struktura in meje dovoljenega 

Pravila za upravljanje 
mednarodnih deviznih 
rezerv predpisuje 
Svet Banke Slovenije 
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odstopanja. Kriterij za upravljanje s tveganjem spremembe obrestnih mer določa 
povprečno modificirano trajanje deviznih rezerv ter predpisuje maksimalno 
dovoljeno modificirano trajanje posameznega finančnega instrumenta. Kriterij 
za upravljanje z likvidnostnim tveganjem predpisuje minimalno višino likvidnih 
sredstev. Osnovna pravila za upravljanje z mednarodnimi denarnimi rezervami 
določajo tudi pogoje za posojanje obveznic ter druge aktivnosti. 

Na ravni izvajanja odločitve o cilju zasledovanja višjega donosa mednarodnih 
denarnih rezerv ob nespremenjeni ravni tveganja je v letu 2004 treba omeniti 
nadaljevanje premika sredstev iz evrodepozitov na trg vrednostnih papirjev. Na 
ostalih segmentih strukture deviznih rezerv ni prišlo do bistvenih premikov. 
Natančnejši podatki o strukturi mednarodnih denarnih rezerv na dan 31.12. 2004 
so prikazani v poglavju o računovodskih izkazih. 

5.2 Plačilni promet komitentov Banke Slovenije 

5.2.1 Posli za državni sektor 

Pogodba o skupnem Banka Slovenije in Ministrstvo za finance imata podpisano pogodbo o skupnem 
delovanju na denarnem trgu delovanju na denarnem trgu. Pogodbeni namen je nadaljnji razvoj denarnega trga. 

ki temelji na enomesečni zakladni menici. Po tej pogodbi ministrstvo kupnino od 
prodaje enomesečnih zaklanih menic vloži v Banko Slovenije in jo lahko uporablja 
za uravna"anje likvidnosti proračuna. Enomesečne zakladne menice se prodajajo 
prek tedenskih avkcij, skupna količina izdanih menic pa znaša 28 mrd SIT. 

Vodenje računov proračunskih uporabnikov 

Enotni zakladniški račun Banka Slovenije vodi enotni zakladniški račun države in 193 enotnih zakladniških 
računov občin, ki so odprti v različnih valutah. Računi neposrednih in posrednih 
uporabnikov državnega oziroma občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa, kakor ga določa 
zakon o javnih financah, so odprti kot podračuni enotnega zakladniškega računa 
države oziroma občin. Podračune vodi Uprava Republike Slovenije za javna 
plačila, kateri neposredni in posredni uporabniki državnega oziroma občinskih 
proračunov predlagajo plačilna navodila in od nje tudi prejemajo vse povratne 
informacije iz naslova opravljenih storitev plačilnega prometa. 

V letu 2004 je bilo prek enotnega zakladniškega računa države opravljenih za 
5.477,5 mrd SIT pritokov in prav toliko odtokov, prek enotnih zakladniških 
računov občin pa za 4.575,3 mrd SIT pritokov in za 4.576,4 mrd SIT odtokov. 

Namenski devizni Poleg enotnih zakladniških računov Banka Slovenije vodi prek 100 namenskih 
transakcijski računi deviznih transakcijskih računov države in drugih proračunskih uporabnikov. 

Banka Slovenije opravlja za 
RS plačilni promet s tujino in 

druge posle v tujem denaiju 

Plačilni promet s tujino 

Na podlagi zakona o plačilnem prometu opravlja Banka Slovenije plačilni promet 
in druge posle za Republiko Slovenijo. Z odredbo Ministrstva za finance o načinu 
in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega m 
občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila je določeno, 
da neposredni in posredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov, 
ki so imeli ob zaključku reforme plačilnih sistemov v državi odprte transakcije 
račune oziroma druge račune za potrebe deviznega poslovanja pri poslov 
bankah, še naprej opravljajo plačilni promet s tujino prek teh računov. 
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V letu 2004 je Banka Slovenije opravila za 774,4 mio EUR nakazil v tujino in 
izplačala za 7,4 mio EUR gotovine. Pritokov iz tujine je bilo za 430,7 mio EUR, 
pritokov domačih poslovnih bank za 4,9 mio EUR in vračil tuje gotovine za 1,9 
mio EUR. Pri tem je bilo proračunskim uporabnikom prodanih za 315,8 mio EUR 
deviz in od njih odkupljenih za 36,0 mio EUR deviz. Iz valutne strukture pritokov 
in odtokov je razvidno, da je bilo 81,6% pritokov v valuti EU R, 8,0% v valuti USD, 
10,2% v valuti SIT ter le 0,2% v ostalih valutah, medtem koje bilo na strani odtokov 
68,6% v valuti EUR, 4,2% v valuti USD, 24,8% v SIT ter 2,4% v ostalih valutah. 

Vodenje račnnov tujih finančnih institucij in institucij Evropske unije 

Banka Slovenije je v letu 2004 odprla tolarske in devizne račune tujih finančnih 
institucij in institucij Evropske unije, prek katerih je bilo prodanih 168,0 mio EUR 
deviz in opravljeno za 105,0 mio EUR prometa. 

Posli z vrednostnicami, vrednostnimi papirji in gotovino 

Banka Slovenije je opravljala za Republiko Slovenijo posle priprave izdaje, 
distribucije in hrambe tečajnih ter priložnostnih kovancev. 

Banka Slovenije je izročila v obtok nov priložnostni tečajni dvokovinski kovanec za 
500 tolaijev ob 250-letnici rojstva Jurija Vege, v 200.000 primerkih. Od leta 1993 
do konca leta 2004 je bilo danih v obtok skupaj 480,8 milijonov kosov kovancev 
(do konca leta 2003 442,7 milijonov), vrednih 2,8 mrd SIT (do konca leta 2003 1,9 
mrd SIT). Količina kovancev v obtoku se je v letu 2004 zvišala za 8,6%, v celotni 
vrednostni strukturi gotovinskega obtoka znaša delež kovancev 1,4%, v primerjavi 
s povprečjem v evroobmočju, ki je 3,1-odstoten. 

V letu 2004 so bili izdani priložnostni kovanci ob 250-letnici rojstva Jurija 
Vege, in sicer: zlatnik, srebrnik in tečajni kovanec ter ob 1000-letnici prve pisne 
omembe Bleda zlatnik in srebrnik. Lani je bilo na blagajni Banka Slovenije in prek 
komisijonarjev oziroma bank prodanih 8.650 kosov priložnostnih kovancev (leta 
2003 4.787 kosov), od tfega 1.891 kosov zlatnikov (leta 2003 1.222 kosov) in 6.759 
kosov srebrnikov (leta 2003 3.565 kosov). 

Banka Slovenije je opravljala tudi naloge v zvezi s prevzemom in obdelavo 
unovčenih obveznic ter zapadlih kuponov. V letu 2004 ni bilo prevzetih plaščev 
obveznic RS 02 (v letu 2003 3.704). Padec prometa s kuponi in plašči obveznic RS 
02 je posledica zapadlosti zadnjega kupona v letu 1998 oziroma v letu 2000. 

Opravljenih je bilo 5.187 blagajniških prejemkov in izdatkov tolarske gotovine in 
23.562 vplačil ter izplačil tuje valute za potne stroške in druge potrebe državnih 
organov (v letu 2003 4.767 blagajniških prejemkov in izdatkov tolarske gotovine 
ter 21.066 vplačil ter izplačil tuje valute). 

5.2.2 Vodenje računov članov Centralno klirinške depotne 

družbe d.d. 

Prek transakcijskih računov za sredstva strank in obračunskih računov članov 
Centralno klirinške depotne družbe d.d., ki so hkrati člani sistema plačevanja 
'n prenosov (v nadaljevalcu: člani KDD), poteka denarna poravnava poslov z 
vrednostnimi papirji. Ob koncu leta 2004 je imelo 31 članov KDD, med njimi 
12 poslovnih bank ter 19 borzno-posredniških družb, odprte omenjene račune 
Pri Banki Slovenije. Prek njih je bilo v letu 2004 opravljenih za 984,4 mrd SIT 
Pritokov in za 982,9 mrd SIT odtokov. 

V 2004 je Banka Slovenije 
opravila za 774,4 mio EUR 
nakazil v tujino in izplačala 
za 7,4 mio EUR gotovine 

Nov priložnostni kovanec 
za 500 SIT ob 250-letnici 
rojstva Jurjja Vege 

Prodanih 8.650 kosov 
priložnostnih kovancev 

V letu 2004 ni bilo prevzetih 
plaščev obveznic RS02 

Sredstva za poravnavo 
poslov z vrednostnimi papirji 
na transakcijskih računih pri 
Banki Slovenije 
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5.3 Gotovinsko poslova nje 

Banka Slovenije je v skladu z zakonskimi pooblastili zagotavljala nemoteno oskrbo 
države s tolarskimi bankovci. 

Nosilna apoena gotovinskega 
poslovanja sta bankovca 

za 10.000 in 
5.000 tolarjev 

Bankovci za 10, 20 in SO 
tolaijev se nadomeščajo 

s kovanci enake 
vrednosti 

Skupno je bilo 31. decembra 2004 v obtoku 112,5 milijonov bankovcev v vrednosti 
194,9 mrd SIT (z upoštevanjem gotovine v bankah). Vrednost bankovcev v obtoku 
se je v primerjavi z letom 2003 povečala za 5,0%, količina bankovcev v obtoku pa 
se je zmanjšala za 6,4%20. Ob koncu leta 2004 so 98,6% vrednosti in 19,0% količine 
gotovine v obtoku predstavljali bankovci. Vrednostno najpomembnejši apoen je 
bankovec za 10.000 tolaijev. Predstavlja 50,5% vrednosti bankovcev v obtoku kakor 
leta 2003 pa je predstavljal 50,1%. Bankovec za 5.000 tolarjev predstavlja 39,5% 
vrednosti bankovcev v obtoku, enako kot leta 2003. Opisana bankovca sta nosilna 
apoena gotovinskega poslovanja. Pomen bankovca za 1.000 tolaijev se količinsko 
in vrednostno postopoma zmanjšuje. Predstavlja 6,7% vrednosti bankovcev v 
obtoku, leta 2003 pa 6,9%. Zmanjšala se je tudi povprečna vrednost ter število 
bankovcev za 10, 20, 50 in 200 tolarjev. Razen bankovca za 200 tolarjev je to 
predvsem posledica nadomeščanja teh bankovcev s kovanci enake vrednosti21. 

V števnici preštetih 
56,3 milijona bankovcev 

Ponatisi baakovceve 

Slika 25: Količinska in vrednostna sestava bankovcev v obtoku 
«■ 
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V števnici Banke Slovenije je bilo preštetih 56,3 milijonov bankovcev (leta 2003 
60,5 milijona), od tega jih je bilo 37,2 milijona tudi presortiranih (leta 2003 36,4 
milijona). Za zagotovitev primerne kvalitete bankovcev v obtoku je bilo izločenih 
in uničenih skupno 27,3 milijona bankovcev (leta 2003 36,0 milijona), od tega 
največ 5,7 milijona bankovcev po 20 SIT. 

Oskrba države s tolarsko gotovino se je zagotavljala prek depojev bankovcev 
Banke Slovenije pri petih poslovnih bankah, ki jim Banka Slovenije trimesečno 
določa trezorski maksimum, njihovo poslovanje pa se je dnevno preverjalo. Lanl 

so vsi navedeni depoji upoštevali pravila poslovanja in pri tem ni bilo odkritih 
nepravilnosti. 

Zaradi povečanja potreb po bankovcih v gotovinskem obtoku ter zamenjave 
obrabljenih in poškodovanih so bili v letu 2004 ponatisnjeni bankovci za 5.000 
tolarjev v obsegu 10 milijonov kosov, bankovci za 1.000 tolarjev v obsegu 
milijonov kosov ter bankovci za 200 tolaijev v obsegu 5 milijonov kosov. 

5 

10 
11 

Pregled gotovine v obtoku v zadnjih devetih letih je prikazan v tabeli 24. , 
Primerjava vrednostne in količinske strukture bankovcev v obtoku med letoma 2003 in 2 
je razvidna s slike 20. 
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V Banki Slovenije je bilo strokovno pregledanih 1.238 kosov ponaredkov tolarskih 
bankovcev, odkritih in zaseženih na območju Republike Slovenije, v letu 2003 1.189 
kosov (indeks 104). Pri tem je Banka Slovenije sodelovala z MNZ (Nacionalni 
analitski center za ponaredke evrobankovcev - NAC in Nacionalni analitski center 
za ponaredke evrokovancev - CNAC), ECB, EU, Interpolom in Europolom. Po 
podatkih, ki jih je Banki Slovenije posredoval Center za forenzične preiskave pri 
Ministrstvu za notranje zadeve, so strokovno pregledali in obdelali 645 kosov 
ponaredkov tuje valute, v letu 2003 445 kosov (indeks 145). 

Strokovno pregledanih 1.238 
kosov ponaredkov tolarskih 
bankovcev in 
645 kosov ponaredkov tujih 
bankovcev 

Tabela 25: Gotovina v obtoku 

v mrd SIT Bankovci v obtoku Kovanci v obtoki Gotovina v obtoku skupaj 
1996 

1997 

1998 

1999 
2000 
2001 

2002 

2003 

2004 

71,4 

85,7 

104.7 

142.5 
139.6 
165.8 

172,1 

185,6* 

194,9* 

0,4 

0,5 

0,6 

0,6 
0,8 

1,0 

1,4 
1,9 

2,8 

71,9 

86,1 

105,2 

143,1 
140,4 

166,8 

173.4 

187.5 

197,7 

Opombe: 1. Podatki izražajo stanje na dan 31.12. 
2.* Zneska za leti 2003 in 2004 ne vsebujeta izdanih bonov. 

Vir Banka Slovenije 

Ugotavljamo, da je vrednost zaseženih ponaredkov slovenskih tolarjev od leta 
1994 do 2004, razen let 2002 in 2004, naraščala. Skupna vrednost zaseženih 
ponaredkov slovenskih bankovcev seje v 2004 znižala inje znašala 6,9 mio SIT (v 
letu 2003 9,3 mio SIT). Ministrstvo za notranje zadeve je Banki Slovenije poslalo 
na pregled naslednje ponarejene bankovce: 385 primerkov po 10.000 tolarjev, 565 
primerkov po 5.000 tolarjev, 234 primerkov po 1.000 tolarjev in 54 primerkov 
drugih apoenov. 

Slika 26: Primerjava obdelanih tolarskih ponaredkov za leti 2003 in 2004 
1.000-, 

Vir: 
10.000 

Banka Slovence 
3.000 Apoeo 1.000 OfUlo 

Vrednost zaseženih 
ponaredkov upadla 

^ primerjavi s preteklim letom se je število ponaredkov po 10.000 tolarjev 
zmanjšalo za 55,4% (v letu 2003 se je povečalo za 160,7%), povečalo pa število 
Ponaredkov po 5.000 tolarjev za 514,1% (v letu 2003 48,4%) in ponaredkov za 
1-000 tolarjev za 27,2% (v letu 2003 130%). 
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Najpogostejši ponaredki 
izdelani z računalniško 

tehnologijo ali 
z barvnim fotokopiranjem 

Kakovost izdelanih tolarskih ponaredkov v letu 2004 ne odstopa bistveno od tistih 
v letu 2003. Izboljšanje kvalitete je opazno le pri tujih zaseženih ponaredkih, ki 
so tiskani v tehniki offset in imajo imitirano ultra violetno zaščito ter imitiran 
hologramski znak. Najpogosteje so se pojavljali ponaredki, izdelani z računalniško 
tehnologijo (skener, računalnik, tiskalnik), ali pa barvne fotokopije. Ponaredki so 
tiskani na komercialnem papiiju in v večini primerov brez zaščitnih elementov 
(vodnega znaka, varovalnih barvnih vlakenc, varnostne nitke, fluorescentne 
zaščite)22. 

Oskrba z gotovino 

Oskrba države z bankovci je do 30. oktobra 2004 potekala prek osmih depojev bankovcev Banke Slovenije, 
v okviru petih poslovnih bank-depozitaijev, oskrba s kovanci pa prek centralnega hranišča kovancev. S 
1. novembrom 2004 so skladno s sklepom Sveta banke Slovenije prenehali poslovati trije depoji, ki so delovali 
v okviru dveh poslovnih bank-depozitaijev. 

Depoji bankovcev BS se v glavnem oskrbujejo z gotovino iz rednega gotovinskega poslovanja bank in hranilnic, 
ki so uporabnice njihovih storitev. 

Neposredne uporabnice depoja imajo z depozitarji sklenjene pogodbe za uporabo storitev depoja bankovcev 
BS, druge banke pa uravnavajo svoje potrebe po bankovcih z nakupi in prodajami pri depozitarjih (trg 
bankovcev na drobno). 

S prehodom računov pravnih oseb v banke, banke v celoti opravljajo prevzem in izplačevanje gotovine pravnim 
osebam. Banke prejmejo gotovino od komitentov, oskrba z bankovci v distribucijskih točkah centralne banke 
(depojih bankovcev BS) pa ima tako funkcijo servisiranja presežkov oziroma primanjkljajev gotovine iz 
poslovanja. 

5.4 Plačilni sistemi 

Sistem TARGET za 
medbančno poravnavo 

čezmejnih plačil 

TARGET2 od 1.1.2007 

Možnost neposrednega vstopa 
v sistem s prevzemom evra 

Vključevanje v sistem TARGET 

TARGET je sistem za medbančno poravnavo čezmejnih plačil v evrih v realnem 
času. ki deluje od 1. januarja 1999. Sestavlja ga 15 nacionalnih sistemov bruto 
poravnave v realnem času (BPRČ) v upravljanju centralnih bank starih članic EU 
in sistem Evropske centralne banke, ki so med seboj povezani tako, da omogočajo 
izvajanje čezmejnih plačil. Primarni cilj sistema je zagotoviti podporo izvajanju 
monetarne politike Evrosistema in zagotavljati varno, zanesljivo in učinkovito 
poravnavo plačil, s temeljnim namenom prispevati k integraciji in stabilnosti 
evro denarnega trga. Udeleženke sistema TARGET so banke iz držav evropskega 
gospodarskega prostora. 

Vključitev v TARGET je s pridružitvijo EU postala aktualna tudi za nove države 
članice, med njimi Slovenijo. Omenjene države so z vstopom v EU pridobile 
pravico, ne pa tudi obveznost, sodelovati v sistemu, medtem ko bodo morale s 
prevzemom evra postati polnopravne članice sistema. 

Svet Evropske centralne banke je že sprejel tudi odločitev o strateški usmeritvi 
glede nadaljnjega razvoja sistema TARGET (TARGET2), ki naj bi zagotovi a 
večjo harmonizacijo storitev in stroškovno učinkovitost. TARGET2 naj bi bil na 

voljo 1. januarja 2007, s čimer bi bila glede na načrte za prevzem evra mogoča 

° Primeijava pregledanih ponaredkov tolarskih bankovcev med letoma 2003 in 2004 je 
razvidna s slike 21. 
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neposredna vključitev Banke Slovenije in slovenskih bank v ta sistem z dnem 
nastanka obveznosti (prevzem evra), tj. brez potrebe po vključitvi v obstoječi sistem 
TARGET. Vendar pa zaradi zahtevnosti projekta ni jamstva, da bo sistem resnično 
vzpostavljen pravočasno. Glede na to je Banka Slovenije na podlagi možnosti, 
ki jih je predlagala Evropska centralna banka, oblikovala tak načrt vključitve v 
sistem, da bo ta mogoča, čeprav TARGET2 ob prevzemu evra v Sloveniji še ne bo 
vzpostavljen. 

Pri izbiri je Banka Slovenije upoštevala predvsem zahtevo, da izbrana opcija 
zadosti vsem varnostnim in formalnim zahtevam Evropske centralne banke, ob 
tem pa je stroškovno učinkovita. Svet Banke Slovenije je tako oktobra odločil, da 
se bodo Banka Slovenije in slovenske banke, če bo vključitev v TARGET obvezna 
že pred vzpostavitvijo sistema TARGET2, v TARGET vključile prek oddaljene 
neposredne udeležbe v sistemu nemške centralne banke (RTGSplus), ki je del 
sistema TARGET. Ob tem je podprl oddaljeno udeležbo bank v sistemu RTGSplus/ 
TARGET pred prevzemom evra, saj ta omogoča tehnično izkoristiti vse prednosti 
takojšnje poravnave v centralnobančnem denarju. 

Oddaljena udeležba v sistemu TARGET 

Oddaljena udeležba pomeni neposredno udeležbo institucije s sedežem v državi evropskega gospodarskega 
prostora v nacionalnem sistemu BPRČ druge (gostiteljske) države. Oddaljena udeležba zagotavlja takojšnjo 
poravnavo plačil v centralnobančnem denarju, ob tem pa za centralno banko vsebinsko in formalno ne 
predstavlja vključenosti v TARGET in ne zadostuje zahtevam Evropske centralne banke za prevzem evra. 
Cilj Banke Slovenije je z možnostjo oddaljene udeležbe bankam zagotoviti enako izhodišče pri vključevanju v 
vseevropske plačilne sisteme in možnost poravnave v plačilnem sistemu, komplementarnem sistemu STEP2 
(ki je namenjen samo plačilom majhnih vrednosti). 

Začasna vključitev v sistem TARGET 
Začasna vključitev pomeni vključitev novih držav članic EU v današnji sistem TARGET z dnem prevzema evra. 
Banka Slovenije in banke se bodo v TARGET vključile prek sistema nemške centralne banke (RTGSplus), ki 
je del sistema TARGET. Z dnem aktiviranja začasne vključitve bo prenehal delovati slovenski sistem BPRČ, 
banke pa bodo domača plačila velikih vrednosti preusmerile v TARGET. 

Prehod v sistem TARGET2 
Vzpostavitev sistema TARGET? je načrtovana za 1. januar 2007, vendar pa je zaradi obsežnosti projekta ta 
datum negotov. Tako bo prehod Banke Slovenije in bank v okolje TARGET2 najverjetneje izveden kot prehod 
iz začasne vključitve. V tej fazi bodo Banka Slovenije in slovenske banke nastopale kot udeleženke v nemški 
komponenti današnjega sistema TARGET, zato bo prehod izveden sočasno z nemško centralno banko in 
nemškimi bankami. 

Vključevanje v sistem STEP2 

Z vključitvijo Slovence v EU so banke v Sloveniji dobile tudi možnost vključitve STEP2 - sistem za plačila 
v plačilni sistem STEP2, ki ga upravlja Euro Banking Association (EBA). Gre malih vrednosti v evrih 
za sistem, ki omogoča procesiranje čezmejnih plačil malih vrednosti v evrih (do 
12.500 EUR), pri čemer se poravnava izvaja bilateralno med udeleženkami in 
v bruto znesku naslednji delovni dan, v okviru drugega sistema, ki ga prav tako 
uPravlja EBA. 

Na podlagi odločitve slovenskega medbančnega odbora za plačilne storitve v 
®esecu marcu, kjer je bila dana pobuda za vključitev bank v sistem STEP2 prek 
Banke Slovenije, je o tem predlogu odločal tudi Svet Banke Slovenije. Pobudo je 
Podprl že v okviru prve obravnave aprila, dokončno pa maja, na osnovi večinske 
odločitve bank za vključitev v sistem STEP2 prek Banke Slovenije. Vključevanje 

Vključitev Banke Slovenije 
v TARGET preko sistema 
nemške centralne banke 
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bank v sistem STEP2 prek Banke Slovenije je na majski seji podprl tudi Nadzorni 
svet Združenja bank Slovenije. 

Banka Slovenije postala 
neposredna udeleženka 

sistema STEP2 

Implementacija direktive 
o čezmejnih nakazilih 

Register 
transakcijskih računov 

Banka Slovenije je 8. novembra 2004 postala neposredna udeleženka sistema 
STEP2, medtem ko so banke, ki dostopajo do sistema STEP2 prek nje, pridobile 
status posredne udeleženke v sistemu. Za posreden dostop do sistema STEP2 prek 
Banke Slovenije se je odločilo 11 bank, medtem ko 3 banke v sistemu sodelujejo 
prek izbrane posredne udeleženke STEP2. Ostalih 5 bank se je odločilo za 
posredno udeležbo v sistemu STEP2 prek tuje banke. 

Z datumom vključitve v sistem STEP2 je Banka Slovenija prevzela tudi vlogo 
vstopne točke {Entry Poinl) za Slovenijo, kar pomeni, da so prek sistema STEP2 
dosegljivi (kot prejemniki plačil) vsi izvajalci plačilnega prometa v Sloveniji. 

V obdobju od 8. novembra do 31. decembra je bilo v sistem STEP2 prek Banke 
Slovenije posredovano 44.083 plačil v skupni vrednosti 135,52 mio EUR, kar v 
povprečju pomeni 1.130 plačil v skupni višini 3,47 mio EUR dnevno. V istem 
obdobju je bilo iz sistema STEP2 prejetih 13.325 plačil v skupni vrednosti 48,79 
mio EUR, kar v povprečju pomeni 342 plačil v skupni višini 1,25 mio EUR 
dnevno. Povprečna vrednost plačila je tako znašala 3.074 EUR na strani odlivnih 
plačil oziroma 3.662 EUR na prilivni strani. 

Sprememba zakona o plačilnem prometu in začetek veljavnosti Uredbe 2560/2001 o 
opravljanju čezmejnih plačil 

Na 35. redni seji Državnega zbora je bila po nujnem postopku sprejeta novela 
zakona o plačilnem prometu (ZPlaP-B) zaradi uskladitve domače zakonodaje z 
Direktivo o čezmejnih nakazilih (97/5/EC) ter Direktivo o dokončnosti poravnav 
v plačilnih sistemih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (98/26/EC). 

V zvezi z uveljavitvijo direktive o čezmejnih nakazilih tako zakon ureja vprašanje 
minimalnih medsebojnih pravic in obveznosti med izvajalcem plačilnega prometa 
ter komitentom pri opravljanju čezmejnih plačil v EU v kateri koli valuti države 
članice EU. Določbe, ki implementirajo direktivo o dokončnosti poravnav v 
plačilnih sistemih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev, urejajo vprašanje 
medsebojnih razmerij med udeleženkami plačilnega sistema glede poravnave 
obveznosti oziroma v zvezi z udeležbo v sistemu ob začetku stečajnega postopka nad 
posamezno udeleženko tega sistema. V tem smislu določbe ZPlaP-B izključujejo 
učinke splošne stečajne zakonodaje glede prenehanja veljavnosti plačilnih nalogov 
dolžnika, ki na dan začetka stečajnega postopka še niso izvršeni (dokončni). 

Poleg določb, ki uveljavljajo omenjeni direktivi, ZPlaP-B vsebuje tudi nekatere 
druge določbe. Tako je ZPlaP-B med drugim uvedel javnost registra transakcijskih 
računov tudi v delu, ki zadeva podatke o imetnikih transakcijskih računov, ki so 
fizične osebe, prek spletne strani Banke Slovenije. Vendar pa je Ministrstvo za 
pravosodje v postopku glede upravičenosti razkritja osebnih podatkov imetnikov 
transakcijskih računov v registru ugotovilo, da v zakonu ni jasno opredeljen namen 
javnosti teh podatkov. Banka Slovenije je na podlagi odločbe Inšpektorata za 

varstvo osebnih podatkov ter odločbe ministrice za pravosodje umaknila podatke 
o transakcijskih računih fizičnih oseb, ki niso zasebniki, s svoje spletne strani. 

Nadaljnja novost, ki jo je uvedel ZPlaP-B, je tudi prepoved odpiranja transakcijskih 
računov osebam, ki imajo v zvezi z že odprtimi transakcijskimi računi evidentirane 
neporavnane obveznosti zaradi pomanjkanja sredstev na teh računih. Druge 
določbe ZPlaP-B so namenjene odpravi nekaterih nejasnosti in pomanjkljivost', 
ki so se pokazale med uporabo zakona o plačilnem prometu zaradi nejasnega ali 
pomanjkljivega zakonskega besedila. 
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Z vstopom Slovenije v EU pa je na področju plačilnega prometa začela veljati 
tudi Uredba 2560/2001 o čezmejnih plačilih v evrih. Uredba velja v vseh državah 
članicah EU neposredno, določa pa obveznosti institucij, ki opravljajo plačila v 
evrih, da pod pogojem, daje plačilni nalog primeren za avtomatsko obdelavo, tarifo 
za izvedbo čezmejnega plačila v evrih izenačijo s tarifami, ki jih zaračunavajo za 
plačila v evrih v državi. Ta obveznost trenutno velja le za plačila do 12.500 evrov, 
po 1. januarju 2006 pa bo uredba veljala tudi za plačila do 50.000 evrov. Poleg 
te temeljne obveznosti uredba nalaga institucijam, ki opravljajo plačilni promet, 
da uporabnike transparentno seznanjajo s pogoji opravljanja čezmejnih plačil v 
evrih in s podatki, ki so obvezni za avtomatsko obdelavo plačilnega naloga pri 
čezmejnem oziroma domačem plačilu. Hkrati Uredba nalaga državam članicam, 
da odpravijo obveznost institucij, ki opravljajo plačilni promet, glede statističnega 
poročanja o čezmejnih plačilih do višine 12.500 evrov. 

Pregled nad delovanjem plačilnih sistemov in prilagajanje obstoječih plačilnih 
sistemov v Sloveniji zahtevam pravne podlage 

Banka Slovenije je na podlagi Zakona o Banki Slovenije in Zakona o plačilnem 
prometu odgovorna za opravljanje pregleda nad delovanjem plačilnih sistemov. 
Cilj funkcije pregleda nad delovanjem plačilnih sistemov je na eni strani zaščititi 
finančni sistem pred možnimi sistemskimi posledicami v primeru, če se ena ali 
več udeleženk v plačilnem sistemu sooči s finančnimi težavami, in zagotavljanje 

- operativne varnosti ter učinkovitosti delovanja plačilnih sistemov na drugi strani. 

V letu 2004 je Banka Slovenije v skladu s svojo funkcijo opravila pregled dveh 
privatnih upravljavcev plačilnih sistemov, pri čemer je upoštevala zahteve pravne 
podlage (zakona o plačilnem prometu in sklepa o poravnavah med izvajalci 
plačilnega prometa) in Temeljna načela za sistemsko pomembne plačilne sisteme23 

kot osnovo, ki jo je za izvajanje pregleda nad delovanjem plačilnih sistemov potrdil 
Svet Banke Slovenije. Na tej podlagi je Banka Slovenije upravljavcema izdala 
priporočila, katerih namen je doseči usklajenost teh sistemov z zahtevami pravne 
podlage in smernicami temeljnih načel. Upravljavca plačilnih sistemov sta na 
podlagi priporočil pripravila načrta aktivnosti, ki opredeljujeta aktivnosti in roke 
za njihovo izvedbo. V skladu s tem upravljavca mesečno poročata o napredku pri 
izpolnjevanju posameznih priporočil. 

Skladno s temeljnimi načeli, ki zahtevajo, da mora centralna banka zagotoviti, 
da so v plačilnih sistemih v njenem upravljanju upoštevana temeljna načela, 
je bil novembra in decembra izveden tudi pregled sistema BPRČ, ki ga Banka 
Slovenije upravlja sama. Pri tem je bila uporabljena metodologija, ki temelji na 
metodologiji Evropske centralne banke za izvajanje pregleda nad delovanjem 
sistema TARGET. 

ESCB-CESR standardi za sisteme kliringa in poravnave poslov z vrednostnimi 
papirji v Evropski uniji 

Oktobra sta Svet Evropske centralne banke in Odbor evropskih regulatorjev trgov 
vrednostnih papirjev (Commitee ofEuropean Securitles Regulators - CESR) potrdila 
Standarde za sisteme kliringa in poravnave poslov z vrednostnimi papirji v EU 
{Standards for Securlties Clearing and Settlement in the European Union). 

Uredba o čezmejnih 
plačilih v evrih 

Banka Slovenije odgovorna 
za pregled delovanja 
plačilnih sistemov 

Temeljna načela za sistemsko pomembne plačilne sisteme (Core Prlnclplesfor Systemicalfy 
Important Payment Syslems) je leta 2001 izdala Banka za mednarodne poravnave. 
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19 standardov prilagojenih 
evropskim značilnostim 

Dokument predstavlja 19 standardov, ki temeljijo na priporočilih za sisteme 
poravnave poslov z vrednostnimi papirji CPSS24-IOSCO" (CPSS-IOSCO 
Recommendations for Securities Settlement Systems), ki so bila izdana v letu 2001, 
vendar so standardi, v primerjavi z omenjenimi priporočili, prilagojeni evropskim 
značilnostim. Namen standardov je tako vzpostaviti osnovo za ustrezno 
zagotavljanje funkcij nadzora, pregleda in regulative, zagotavljati zanesljivost 
trgovanja z vrednostnimi papirji, varovati interese investitorjev, obvladovati 
sistemsko tveganje, pospeševati integracijo finančnih trgov znotraj EU in okrepiti 
varnost ter učinkovitost klirinških in poravnalnih sistemov. 

Po potrditvi ustrezne metodologije za izvajanje ocene ustreznosti se . bodo ti 
standardi uporabljali za izvajanje pregleda nad sistemi kliringa in poravnave 
poslov z vrednostnimi papirji v EU. Predvidoma bosta Svet Evropske centralne 
banke in Odbor evropskih regulatorjev trgov vrednostnih papirjev metodologijo 
potrdila do konca leta 2005. 

Upravljanje s tveganji 
po zgledu ECB 

Načrt testiranj ravnanja 
v izrednih okoliščinah 

Prenovljena navodila 
za ravnanje v izrednih 

okoliščinah 

Sistem BPRČ poravnal več 
kakor 1,37 mio transakcij 

Upravljanje s tveganji 

V letu 2004 se je na področju upravljanja s tveganji pri upravljanju plačilnih 
sistemov v Banki Slovenije (BPRČ in Žiro kliring) nadaljevalo delo, začeto v letu 
2003, na shemi upravljanja s tveganji. Shema upravljanja s tveganji pri upravljanju 
plačilnih sistemov v Banki Slovenije se smiselno zgleduje po shemi, kilo za sistem 
TARGET uporablja Evropska centralna banka. 

Potem ko je bila v letu 2003 vzpostavljena polno funkcionalna rezervna lokacija, 
kjer so nameščene in s komponentami na primarni lokaciji integrirane kritične 
tehnološke komponente plačilnih sistemov BPRČ in Žiro kliring, je Banka 
Slovenije kot upravljavec v letu 2004 prvič sistematično pristopila k načrtovanju in 
rednemu usposabljanju izvajalcev za ravnanje v izrednih okoliščinah. Za leto 2004 
je bil tako sprejet plan testiranj ravnanja v izrednih okoliščinah. Plan je zajemal 
testiranje ravnanja Banke Slovenije kot upravljavca in bank kot udeleženksistemov 
v primeru integralnega izpada infrastrukture na primarni lokaciji in izpadov 
posamičnih komponent infrastrukture. Postopki ravnanja ob vseh zamišljenih 
izrednih okoliščinah so bili tako testirani vsaj enkrat, medtem ko bo plan testiranj 
v načrtovanem obsegu dokončno realiziran v naslednjem letu. 

V letu 2004 je Banka Slovenije kot upravljalec sistemov BPRČ in Žiro kliring 
prenovila in udeleženkam sistemov BPRČ in Žiro kliring posredovala navodila za 
ravnanje upravljavca in udeleženk v izrednih okoliščinah ob prekinitvi delovanja 
obeh sistemov. Postopki ravnanja v izrednih okoliščinah so bili prav tako 
vzpostavljeni v zvezi s poslovnimi procesi, ki so se v Banki Slovenije pojavili na 
novo z vključitvijo v vseevropska plačilna sistema TARGET in STEP2. 

Statistika poslovanja plačilnih sistemov 

V letu 2004 je bilo prek sistema BPRČ poravnanih 1.370.990 transakcij v skupni 
vrednosti 48.774,41 mrd SIT, kar pomeni 8,46-odstotno povečanje števila in 12,41- 
odstotno povečanje vrednosti transakcij glede na leto 2003. V povprečju je bilo 
dnevno poravnanih 5.355 transakcij, katerih povprečna vrednost je znašala 35,58 
mio SIT na transakcijo. 

Odbor za plačilne in poravnalne sisteme držav G10 (Commtttee on Payment atui Settkme" 
Systems), ki deluje v okviru Banke za mednarodne poravnave. , 
Mednarodna organizacija agencij za trg vrednostnih papirjev (International Organlzatlon 
Securities Commlsstons). 
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Slika 27: Obseg plačilnega prometa v sistemu BPRČ v letu 2004 
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Vir Banlca Slovenije 

Žiro kliring je drugi 
najpomembnejši medbančni 
plačilni sistem 

Oba sistema skupaj 
poravnala skoraj 50 milijonov 
transakcij 

Neto poravnalni sistem Žiro kliring, kot drugi najpomembnejši medbančni 
plačilni sistem (namenjen je obdelavi nenujnih plačil v vrednosti do 2 mio SIT), 
je v letu 2004 obdelal 48.598.219 transakcij, v skupni vrednosti 4.844,19 mrd SIT, 
kar pomeni 4,26-odstotno povečanje števila in 7,51-odstotno povečanje vrednosti 
transakcij v primerjavi z letom 2003. Vrednost neto poravnav teh plačil prek sistema 
BPRČ je znašala 932,38 mrd SIT oziroma 19,25% bruto vrednosti transakcij, kar 
pomeni 80,75-odstotno stopnjo pobota. V povprečju je bilo dnevno obdelanih 
189.837 transakcij, katerih povprečna vrednost je znašala 99.678,37 SIT. 

Skupno število poravnanih transakcij v obeh sistemih v letu 2004 je znašalo 
49.862.293, in sicer je bil delež sistema BPRČ 2,54%, delež sistema Žiro kliring 
pa 97,46% (v letu 2003 sta bila omenjena deleža 2,64 in 97,36-odstotna). Celotna 
vrednost poravnanih transakcij v obeh sistemih je v letu 2004 znašala 48.235,39 
mrd SIT, pri čemer je bil delež sistema BPRČ 89,96-odstoten, delež sistema Žiro 
kliring pa 10,04-odstoten (v letu 2003 sta bila omenjena deleža 90,59 in 9,41- 
odstotna). 

Slika 28: Obseg plačilnega prometa v sistemu Žiro kliring v leto 2004 
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5.5 Statistični sistem 

Banka Slovenije je po Zakonu o Banki Slovenije in z vstopom v EU v letu 2004 
s 55. členom Zakona vezana na 5. člen statuta evropskega sistema centralnih 
bank. Banka Slovenije je po Zakonu o državni statistiki ena od pooblaščenih 
izvajalk slovenskega programa statističnih raziskovanj, ki je splošno določen na 
srednjeročni ravni, podrobno pa je vključno z viri ter obveznostmi posredovanja 
potrebnih podatkov opredeljen na letni ravni. 

Glavna statistična področja Glavne statistične naloge Banke Slovenije zajemajo širša področja denarne, 
v denarni, finančni in finančne in plačilnobilančne statistike. Vse bolj je vključena tudi v statistične 

plačilnobilančni statistiki procese na področju javno finančnih in splošno ekonomskih statistik. 

Statistične dejavnosti Banke Slovenije so namenjene obveščanju domače in tuje 
javnosti o finančnih in makroekonomskih gibanjih Slovenije, podatkovne podpore 
denarni politiki Banke Slovenije in ekonomski politiki države ter statističnega 
sodelovanje z mednarodnimi organizacijami na čelu Mednarodnega denarnega 
sklada (MDS). Posebno mesto v okviru evropskega sistema centralnih bank, med 
katere spada Banka Slovenije, zavzemajo obveznosti harmonizacije statistik z 
namenom prevzema evra in sodelovanja v okviru evropskega statističnega sistema 
z Eurostatom. 

Nove statistične obveznosti Leta 2004 so se ob izvajanju rednih statističnih nalog še stopnjevale spremembe, 
z vključitvijo v ESCB izvedene zaradi vstopa v Evropsko unijo in v sklopu priprav na pridružitev 

ekonomski in monetarni uniji. Banka Slovenije je z vključitvijo v evropski sistem 
centralnih bank (ESCB) prevzela statistične obveznosti, kijih mora izpolniti pred 
vključitvijo države v ekonomsko in monetarno unijo. Po statutu ECB in ESCB 
morajo države članice na nacionalni ravni izvesti vse potrebne ukrepe za zbiranje 
statističnih podatkov, potrebnih za izpolnitev zahtev statističnega poročanja 
ECB. V skladu s tem ECB polletno preverja napredek v izpolnjevanju statističnih 
obveznosti za nove članice, ki se bodo obvezno vključile v evroobmočje. 

Podpis dogovora 
o sodelovanja na področju 

makroekonomskih in 
finančnih statistik z 

MF in SURS 

Zaradi povsem enakih in naraščajočih zahtev evropskega statističnega sistema, 
ne glede na velikost in razpoložljive vire posamezne članice, ter zaradi delitve 
pristojnosti in odgovornosti pri zagotavljanju statističnih zahtev ECB in Eurostata 
je Banka Slovenije v letu 2004 z Ministrstvom za finance (MF) in Statističnim 
uradom (SURS) podpisala Dogovor o sodelovanju na področju makroekonomskih 
in finančnih statistik. Dogovor ima podlago in vzor v sporazumu o razumevanju 
in sodelovanju med ECB in Eurostatom. 

Z dogovorom so bile opredeljene odgovornosti posameznih podpisnikov dogovora 
ter delitev odgovornosti in način sodelovanja med njimi pri zagotavljanju slovenskih 
makroekonomskih in finančnih statistik do Evropske komisije - Eurostata m 
Ecfina ter Evropske centralne banke. 

Predmet navedenega dogovora je tudi sodelovanje pri vzdrževanju standardne 
klasifikacije institucionalnih sektorjev kot posebno pomembne razvrstitve Prl 

zagotavljanju makroekonomskih in finančnih statistik. Enotno sektorizacijo 
vodi Agencija za javnopravne evidence in storitve kot del Poslovnega registra 
Slovenije. 

Statistična podatkovna Banka Slovenije skrbi za zahtevne statistične sklope finančnih računov ter denarne 
podlaga in plačilnobilančne statistike. Te statistike temeljijo predvsem na podatkih iz 

neposrednih in posrednih poročil bank in podjetij ter na podatkih o blagovni 
menjavi. Uvedene intrastat statistike, po carinskih deklaracijah in z vstopom v EU, 
pripravlja Statistični urad Republike Slovenije (SURS) v sodelovanju s Carinsko 
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upravo RS (CURS). Poleg tega Banka Slovenije zbira, pripravlja in objavlja podatke 
statistik sodobnih plačilnih instrumentov, finančnih trgov itd. 

V prvi polovici 2004 je Banka Slovenije v skladu z metodologijo Evropskega sistema Začetek sestavljanja letnih 
računov (ESR9 5) sestavila prve letne finančne račune Slovenije s konsolidiranimi in finančnih računov Slovenije 
nekonsolidiranimi podatki o stanjih za 2001 in 2002 ter o transakcijah za 2002. 

Osnovni vir za sestavo prvih finančnih računov po ESR95 so bili letni podatki Izračunani letni finančni 
na podlagi prvega neposrednega poročanja vseh nefinančnih in finančnih družb računi za leta 2001, 2002 
ter enot sektorja države v skladu s Sklepom o poročanju podatkov za statistiko in 2003 
finančnih računov (Uradni list RS, št. 66/2003), ki je potekalo novembra in 
decembra 2003. Poročila je za Banko Slovenijo zbrala Agencija za javnopravne 
evidence in storitve (AJPES). 

Podatki prvih letnih finančnih računov so bili junija 2004 najprej predstavljeni 
Svetu Banke Slovenije in julija 2004 v skladu s predpisanimi zahtevami (Council 
Regulation 2223/96) posredovani ECB in Eurostatu. 

V drugi polovici leta 2004 je potekala sestavitev finančnih računov za leto 2003 
s podatki o stanjih in transakcijah na podlagi drugega neposrednega poročanja 
letnih podatkov, ki je potekalo maja in junija 2004. Podatki letnih finančnih 
računov za 2003 so bili decembra 2004 predstavljeni Svetu Banke Slovenije in 
nato posredovani ECB in Eurostatu. 

Za naslednje poročanje podatkov za potrebe statistike finančnih računov (letno 
poročanje za leto 2004) je bil s sklepom o spremembi sklepa o poročanju 
podatkov za statistiko finančnih računov (Uradni list RS, št. 122/2004) uveden 
prag poročanja za sektor nefinančnih družb (S.11). Obvezniki poročanja v tem 
sektorju so vse nefinančne družbe, razen tistih, katerih bilančna vsota je ob koncu 
koledarskega leta, pred obdobjem za katerega se poročajo podatki, manjša od 200 
mio SIT. 

Z navodilom o spremembi in dopolnitvi navodila za izvajanje Sklepa o poročanju 
podatkov za statistiko finančnih računov (Uradni list RS št. 140/2004) so bili v 
poročanje poleg podatkov o stanjih in transakcijah dodatno vključeni tudi podatki 
o vrednostnih spremembah. Vključitev podatkov o vrednostnih spremembah v 
poročilo je namenjeno izboljšanju kakovosti poročanja podatkov o transakcijah. 

V letu 2005 Banka Slovenije načrtuje uvedbo četrtletnega poročanja za statistiko 
finančnih računov v skladu z zahtevami Uredbe ECB/2002/7. Priprava in sprejetje 
slovenskega navodila za četrtletno poročanje sta načrtovani v prvi polovici 2005. 
Prvo poročanje četrtletnih podatkov bo predvidoma potekalo v drugi polovici 
2005. 

Julija 2004 je Svet Banke Slovenije sprejel Sklep in navodilo za izvajanje sklepa 
o poročanju monetarnih finančnih institucij (Ur. 1. RS št. 77/04). S tem je Banka 
Slovenije formalnopravno uskladila poročanje podatkov sektorjev monetarnih 
finančnih institucij (MFI) S. 121 in S.122 z zahtevami harmonizirane denarne in 
bančne statistike v uredbah ECB/2001/13 in ECB/2001/18 ter v ustreznem delu 
smernice ECB/2003/2. Metodologija novega poročanja je popolnoma usklajena z 
zahtevami ECB. 

Navedena podzakonska akta sta omogočila začetek izvedbe poročanja podatkov 
MFI za izračun agregiranih harmoniziranih denarnih in bančnih statistik v skladu 
s stopnjevanjem zahtev ECB do novih članic. ECB namreč pričakuje od novih 
Članic v letu 2005 zagotovitev vseh podatkov harmonizirane denarne in bančne 
statistike in postopno doseganje zahtevane kvalitete. 

V letu 2005 predviden 
prehod na četrtletno 
frekvenco finančnih računov 

Podlaga za poročanje MFI 
usklajeno z zahtevami 
denarne in bančne 
statistike ECB 
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Začetek poročanja Poročevalci novega poročila Banki Slovenije so monetarne finančne institucije na 
podatkov bilance stanja seznamu pri ECB, med katere spadajo kreditne institucije, ki poslujejo v Sloveniji, 

MFI novembra 2004 vključno s podružnicami tujih bank. V skladu z navodilom so začeli poročevalci 
novembra 2004 postopno poročati ustrezne podatke bilance stanja, mesec dni 
pozneje prevrednotenj, maja 2005 pa še obrestne mere. 

Agregirani podatki poročevalcev bodo skupaj s podatki Banke Slovenije 
omogočili v letu 2005 zamenjavo statističnih podatkov, denarnih agregatov in 
njihovih bilančnih protipostavk, prilagojenih zahtevam harmonizirane denarne 
in bančne statistike ECB, ki so bili vzpostavljeni na podlagi delno prilagojenega 
poročevalskega sistema v letu 2003. 

Dogovor z bankami o načinu 
poročanja pred vključitvijo 

v evro območje 

Na področju plačilnobilančne statistike Banka Slovenije pripravlja nov koncept 
neposrednega poročanja udeležencev v transakcijah z nerezidenti. Uredba 
EU o čezmejnih plačilih v evrih znotraj EU narekuje odpravo poročanja za 
plačilnobilančno statistiko pod določenim pragom poročanja. Zaradi veljavnosti 
uredbe in potrebe po konsistentnosti plačilnobilančne statistike tudi v obdobju 
delovanja ERM2 je Banka Slovenije v vmesnem obdobju do prevzema evra z 
bankami sklenila poseben dogovor o načinu poročanja. Banka Slovenije je za 
potrebe ESCB zagotovila tudi ustrezno razčlenitev plačilnobilančne informacije 
na tako imenovano intra (transakcije med Slovenijo in ostalimi članicami EU) 
in ekstra statistiko (transakcije med Slovenijo kod delom EU in ostalim svetom)- 
Enaka razčlenitev je zagotovljena tudi v odnosu do članic evroobmočja. 

Slovenija izpolnjuje zahteve 
standarda SDDS 

Nove metodološke podlage 
na podlagi uredb in smernic 

Evropske komisije in ECB 

Objavljanje statističnih 
podatkov 

Banka Slovenije mora EC B posredovati tudi nekatere druge podatke, zlasti s področij 
javno finančne in splošno ekonomske statistike. Pri tem so najpomembnejši podatki 
maastrichtskih ekonomskih kriterijev, to je podatkov dolgoročnih obrestnih mer 
ter salda državnega proračuna, državnega dolga in harmoniziranega indeksa rasti 
cen življenjskih stroškov, ki jih pripravlja Statistični urad RS. 

Banka Slovenije seje tudi po tehnično tehnološki plati uspešno vključila v statistični 
informacijski sistem ECB in uvedla posebne standarde izmenjave podatkov. 

Banka Slovenije na svojih spletnih straneh objavlja podatke v skladu s Posebnim1 

standardi objavljanja statističnih podatkov (Statistical Data Dissemination 
Standards) MDS za Slovenijo, kijih pripravlja skupaj s SURS in MF. Ti standardi 
predpisujejo redno objavljanje metodološko ustreznih ključnih makroekonomskih 
podatkov po vnaprej objavljenem koledarju. Njihovo izpolnjevanje povečuje 
makroekonomsko preglednost, ki omogoča zgodnjo zaznavo finančnih težav, in je 
zato pomembno za dostop na mednarodne finančne trge. 

S podatki zunanjega dolga po novem mednarodnem standardu, ki jih je Banka 
Slovenije začela objavljati v letu 2003, Slovenija v celoti izpolnjuje vse zahteve 
posebnih standardov objavljanja podatkov 'Mednarodnega denarnega sklada 
(MDS). 

V skladu z navedenim se v metodološki podlagi statistik, ki jih pripravlja 
Banka Slovenije, nekoč prevladujočim standardom MDS, vse bolj pridružujejo 
metodologije Evropske centralne banke in Eurostata, opredeljene z uredbami m 
smernicami Evropske komisije in ECB. 

Glavni finančni in makroekonomski podatki za Slovenijo izhajajo v mesečnem 
Biltenu. Poleg te publikacije izhajajo še četrtletne informacije Finančni trgi in letne 
Neposredne naložbe. Vse publikacije so, skupaj z informacijo o plačilni bilanci in 
daljšimi časovnimi serijami podatkov iz Biltena in še nekaterimi pomembnimi 
podatki, objavljene na spletnih straneh Banke Slovenije. Med domačimi in tujimi 
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uporabniki pošilja Banka Slovenije statistične podatke še MDS, ECB in Eurostatu, 
pri čemer postaja po obsegu in zahtevnosti postopoma najpomembnejši sklop 
podatkov za potrebe ECB. 

5.6 Mednarodno sodelovanje 

Mednarodni denarni sklad 

Kvota Slovenije v okviru Mednarodnega denarnega sklada (MDS) je ostala 
nespremenjena in znaša 231,7 mio SDR, kar pomeni 0,12 % glasov vseh članic 
MDS. 

Slovenija je že od leta 1998 ena izmed držav članic MDS, ki financirajo posojila Načrt finančnih transakcij 
v okviru Načrta finančnih transakcij. V letu 2004 Slovenija ni sodelovala pri 
nakazilih sredstev v okviru FTP, je pa iz tega naslova prejela delež vrnjenih posojil 
MDS iz preteklih let od Gabona, Alžirije, Azerbajdžana, Jamajke, Jordanije, Nove 
Gvineje in Ruske federacije v skupnem znesku 20,1 mio SDR. Rezervna tranša 
Slovenije pri MDS je tako ob koncu decembra 2004 znašala 77,3 mio SDR. 

Poročilo o posvetovanjih s Slovenijo po IV. členu Statuta MDS, ki ga opravlja 
vsako leto misija Mednarodnega denarnega sklada, je Odbor Izvršnih direktorjev 
obravnaval maja 2004. Poročilo je bilo objavljeno ob koncu istega meseca. Obisk 
predstavnikov MDS v zvezi z omenjenimi posvetovanji je potekal januarja 2004. 

Evropska centralna banka in Evropski sistem centralnih bank 

S pristopom Slovenije k Evropski uniji (EU) 1. maja 2004 je Banka Slovenije 
postala del Evropskega sistema centralnih bank, ESCB, ki ga sestavljajo Evropska 
centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke držav članic EU. Guverner 
Banke Slovenije je postal član Razšiijenega sveta ECB. Razširjeni svet ECB je 
tretji organ odločanja ECB, poleg Sveta ECB in Izvršilnega odbora, ki bo deloval, 
dokler obstajajo države članice EU, ki niso uvedle evra. Člani Razširjenega sveta 
so predsednik in podpredsednik ECB ter guvernerji nacionalnih centralnih 
bank vseh držav članic EU. Guverner Banke Slovenije se kot polnopravni član 
Razširjenega sveta ECB udeležuje zasedanj tega organa od maja 2004 naprej. 

Strokovnjaki Banke Slovenije so postali člani odborov in njihovih delovnih skupin, 
kadar ti zasedajo v sestavi ESCB, tj. z vsemi nacionalnimi centralnimi bankami 
EU. Pred tem pa so guverner Banke Slovenije in njeni strokovnjaki že od junija 
2003 v Razširjenem svetu ECB in odborih sodelovali kot opazovalci. 

Ključ za vpis kapitala EC B za Banko Slovenije znaša 0,3345%. V skladu s Statutom 
ESCB in ECB so namreč deleži nacionalnih centralnih bank v kapitalskem ključu 
ECB ponderirani sorazmernoglede nadelež držav članic teh nacionalnih centralnih 
bank v celotnem prebivalstvu in bruto domačem proizvodu EU. Nacionalne 
centralne banke so edini vpisniki in lastniki kapitala ECB. Nacionalne centralne 
banke držav članic EU, ki so uvedle evro, so vplačale celoten delež v kapitalu 
ECB. Nacionalne centralne banke držav članic EU, ki še niso uvedle evra, pa 
niso vplačale svojega deleža v celoti, temveč samo 7% zneska, ki bi ga sicer morale 
vplačati, če bi uvedle evro. Trenutno skupni znesek vplačanega vpisanega kapitala 
ECB vseh nacionalnih centralnih bank znaša 4.089,3 mio EUR. Ob pristopu k EU 
je Banka Slovenije tako vplačala minimalni odstotek vpisanega kapitala ECB, in 
sicer 1,3 mio EUR, kot svoj prispevek k operativnim stroškom ECB. 

S pristopom k EU Slovenija sodeluje v ekonomski in monetarni uniji, vendar kot 
država članica z derogacijo glede uvedbe evra. To pomeni, da takoj po pristopu k 

Banka Slovenije je del ESCB 

Z vstopom v EU so 
predstavniki Banke Slovenije 
pridobili status članov: 
- na sejah Razširjenega sveta 
ECB, 
- v odborih in 
- delovnih skupinah ESCB 

Kapitalski ključ za vpis 
kapitala ECB za Banko 
Slovenije znaša 0,3345% 

Slovenija je članica EMU 
z derogacijo 
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EU ni prevzela evra, si pa bo morala prizadevati za njegov dokončni prevzem, ko 
bo izpolnila vse zahtevane konvergenčne kriterije za uvedbo evra. ECB je v skladu 
s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti oktobra 2004 objavila Konvergenčno 
poročilo za leto 2004, v katerem poroča o napredku, ki so ga države članice 
zunaj evroobmočja dosegle pri izpolnjevanju svojih obveznosti pri uresničevanju 
ekonomske in monetarne unije. V omenjenem poročilu so podani ključni vidiki 
in rezultati preverjanja gospodarske in pravne konvergence za Slovenijo, poleg 
tega pa še za Češko, Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, 
Slovaško in Švedsko. 

Evropska unija 

Usklajevanje slovenske 
zakonodaje s 

pravnim redom EU 

Odbori institucij EU 

Banka Slovenije je nadaljevala sodelovanje pri spremljanju predpisov in pregledu 
usklajenosti slovenske zakonodaje s pravnim redom EU za področje ekonomske in 
monetarne unije ter prostega pretoka storitev in prostega pretoka kapitala. 

Z vstopom v EU so strokovnjaki Banke Slovenije postali člani odborov, delovnih 
skupin in drugih teles, ki delujejo v okviru institucij Evropske unije ter zadevajo 
področje finančnih in monetarnih zadev. Tako so se strokovnjaki Banke Slovenije 
udeležili nekaterih sestankov Ekonomsko-finančnega odbora (EFC) in njegovih 
pododborov, sestankovOdbora evropskih bančnih nadzornikov (CEBS) in njegovih 
delovnih skupin, sestankov Odbora za monetarno, finančno in plačilnobilančno 
statistiko, sestankov delovne skupine v okviru Odbora za finančne konglomerate 
(EFCC) in drugih delovnih skupin z relevantnega področja, ki delujejo v okviru 
Evropske komisije in Sveta EU. 

Evropska komisija je prav tako kot ECB oktobra 2004 objavila Konvergenčno 
poročilo o izpolnjevanju potrebnih pogojev za uvedbo evra. 

Drugo 

Julija 2004 je stopil v veljavo Sporazum o vprašanjih nasledstva. Banka Slovenije 
je tudi v letu 2004 nadaljevala sodelovanje v procesu pogajanj o nasledstvu SFRJ- 
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6 PRILOGE 

6.1 Zakonski status in naloge 

Centralna banka Republike Slovenije, Banka Slovenije, je bila ustanovljena 25. 
junija 1991 z Zakonom o Banki Slovenije na podlagi ustavnega zakona za izvedbo 
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Ob 
uvedbi slovenske denarne enote tolarja 8. oktobra 1991 je Banka Slovenije prevzela 
vse funkcije denarne oblasti. 

152. člen Ustave Republike Slovenije zagotavlja Banki Slovenije samostojnost in 
neposredno odgovornost Državnemu zboru Republike Slovenije. 

17. julija 2002 je začel veljati novi Zakon o Banki Slovenije, ki je prinesel veliko 
sprememb. Po novem zakonu sta organa Banke Slovenije guverner Banke Slovenije 
in Svet Banke Slovenije, le da se je v slednjem zmanjšalo število njegovih članov 
z enajst na devet. Tako so zdaj člani Sveta Banke Slovenije: guverner, štirje vice 
guvernerji in štirje člani. Vse člane imenuje Državni zbor Republike Slovenije na 
predlog predsednika Republike Slovenije za dobo šest let, z možnostjo ponovnega 
imenovanja. Svet Banke Slovenije odloča o vseh zadevah, ki so na podlagi zakona 
o Banki Slovenije in drugih zakonih v pristojnosti Banke Slovenije, z dvotretjinsko 
večino vseh svojih članov. 

V skladu z zakonom je temeljni cilj Banke Slovenije stabilnost cen. V okviru 
zagotavljanja cenovne stabilnosti pa Banka Slovenije podpira splošno ekonomsko 
politiko in si prizadeva za finančno stabilnost, upoštevajoč načeli odprtega tržnega 
gospodarstva in proste konkurence. Banka Slovenije v zvezi z izvajanjem denarne 
politike zlasti: 

• oblikuje in uresničuje denarno politiko, 
• oblikuje in uresničuje denarni nadzor, 
• je odgovorna za splošno likvidnost bančnega sistema, 
• sodeluje pri transakcijah na deviznih in finančnih trgih, 
• sprejema v depozit sredstva bank in hranilnic, 
• odpira račune bankam in hranilnicam, 
• ureja plačilne sisteme. 

Poleg navedenih nalog opravlja Banka Slovenije tudi druge naloge, npr. upravlja 
z deviznimi sredstvi in drugo aktivo, ki ji je zaupana, deluje lahko kot plačilni 
in/ali fiskalni agent države ter kot predstavnik države v mednarodnih finančnih 
organizacijah v skladu z zakonom, odpira račune državnim organom in osebam 
javnega prava in drugim udeležencem na denarnem trgu ter drugim finančnim 
institucijam, oblikuje, uveljavlja in nadzoruje sistem pravil za varno in skrbno 
poslovanje bank in hranilnic ter zagotavlja informacijski sistem za nemoteno 
opravljanje vseh svojih funkcij. 

Banka Slovenije ter člani njenih organov odločanja so neodvisni in pri opravljanju 
nalog po tem zakonu niso vezani na sklepe, stališča in navodila državnih ali katerih 
koli organov, niti se ne smejo nanje obračati po navodila ali usmeritve. Neodvisnost 
Banke Slovenije je poudarjena tudi s tem, da Banka Slovenije poroča Državnemu 
zboru Republike Slovenije le še o svojem delu. Državni zbor Republike Slovenije 
tako ne potrjuje več finančnega načrta in letnega obračuna Banke Slovenije. Do 
uvedbe evra kot denarne enote Republike Slovenije pa pristojni odbor Državnega 
zbora Republike Slovenije določa neodvisnega mednarodnega revizorja, ki za 
triletno obdobje revidira računovodske izkaze Banke Slovenije. 
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Novost je tudi prepoved kreditiranja in financiranja javnega sektorja, po kateri 
Banka Slovenije ne sme odobravati okvirnih in drugih kreditov organom Republike 
Slovenije, Evropske unije ali državam članicam Evropske unije ali njihovim 
regionalnim, lokalnim organom in drugim osebam javnega prava. Poleg tega Banka 
Slovenije navedenim subjektom ne sme dajati garancij za njihove obveznosti in ne 
sme od njih kupovati njihovih dolžniških instrumentov. Zakon pa pozna tudi izjeme 
od prepovedi, ki se nanašajo na banke, hranilnice in druge finančne institucije, ki 
so v javni lasti, če morajo izpolnjevati enake pogoje kot druge banke, hranilnice 
in finančne institucije, potrebe financiranja obveznosti Republike Slovenije do 
Mednarodnega denarnega sklada, posle, ki zadevajo izdajanje kovancev in ne 
presegajo 10% vrednosti kovancev v obtoku in premostitvene kredite javnemu 
sektorju znotraj enega dneva brez možnosti obnavljanja. 

Banka Slovenije pri svojem delovanju upošteva določila 43. člena statuta Evropskega 
sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (ECB), ki veljajo za države 
članice Evropske unije z d^rogacijo. V skladu s statutom Evropskega sistema 
centralnih bank in ECB Banka Slovenije pri evidentiranju, zbiranju, obdelavi in 
izkazovanju podatkov in informacij za izvajanje svojih funkcij sodeluje z ECB. 

6.2 Petletni podatki izkaza uspeha in bilance stanja 

Tabela 26: Petletni podatki izkaza uspeha za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 
(t mio SIT) 

2000 2001 2002 2003 2004 
Prihodki poslovanja 
Obrestni prihodki 35.010 44.583 61.677 74.978 
Obrestni odhodki 18.580 25.529 42.321 67.841 
Neto obrestni prihodki (odhodki) 16.430 19.053 19.356 7.137 
Neto tečajne razlike 28.642 22.397 -8.588 -16.593 
Prihodki (odhodki) vrednotenja VP 3.557 3.972 9.365 -8.996 
Prihodkov (odhodki) vrednotenja zlata - -63 1.550 740 
Čisti prihodek od finančnih sredstev 48.630 45.360 21.684 -17.712 
Provizijski prihodki 914 1.123 1.793 1.660 
Provizijski odhodki 332 356 406 426 
Neto provizije 582 768 1.387 1.234 
Drugi prihodki ' 225 289 382 322 
Skupni prihodki poslovanja 49.436 46.417 23.452 -16.156 
Stroški poslovanja 3.685 3.930 4.396 4.971 
Popravki vrednosti, odpisi in rezervacije 308 7.690 498 704 
Presežek/primanjkljaj prlh. nad odh. 45.443 34.798 18.558 -21.830 

Razdelitev presežka/kritje primanjkljaja: 
Prenos/črpanjeposebnih rezerv za tečajne razlike 28.642 22.397 -8.588 -16.593 
Prenos/črpale posebnih rezerv za cenovna tveganja 3.557 3.972 10.915 -8.256 
Finančni izid po kritju/razporeditvi tečajnih 
razlik in prihodkov vrednotenja 13.244 8.428 16.231 3.019 
Prenos v splošne rezerve 9.933 6.321 12.173 2.264 
Skupni prenos/črpanje rezerv 42.132 32.691 14.500 -22.585 
Sredstva za proračun Republike Slovenije 3.311 2.107 4.058 755 

Skupna razdelitev/kritje primanjkljaja 45.443 34.798 18.558 -21.830 

60.662 
44.975 
15.688 
-5.312 

-409 
-498 

9.469 
1.682 

486 
1.196 

367 
11.032 

5.524 
398 

5.110 

-5.312 
-906 
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Tabela 27: Petletni podatki bilance stanja na dan 31. decembra (v mio SIT) 

Aktiva 
Finančna sredstva 
Finančna sredstva v tuji valuti 
Zlato 
Gotovina in vloge 
Izpeljani finančni instrumenti 
Investicijski vrednostni papirji 
Terjatve do proračuna RS 
Mednarodni denarni sklad 
Obračunane obresti in ostalo 

Finančna sredstva v tolarjih 
Terjatve do sklada Republike Slovenije za sukcesijo 
Posojila bankam 
Obratni repo posli 
Obračunane obresti in ostalo 

Osnovna sredstva 
Skupna aktiva 
Pasiva 
Servisirane obveznosti 
Obveznosti v tuji valuti 
Vpogledne in vezane vloge 
Izpeljani finančni instrumenti 
Blagajniški zapisi Banke 
MDF in druge MFO 
Dodeljeni SDR 
Obračunane obresti in ostalo 

Obveznosti v tolarjih 
Vpogledne vloge 
Vezane vloge bank 
Vloge čez noč 
Blagajniški zapisi Banke 
Vloge proračuna Republike Slovenije 
Mednarodne finančne institucije 
Obračunane obresti in ostalo 

Bankovci v obtoku 
Sredstva za proračun Republike Slovenije 
Skupne obveznosti 
Kapital in rezerve 
Skupna pasiva 

2000 

748.153 
20 

237.070 

475.274 
8.180 

19.557 
8.052 

16.441 
8.650 

566 
6.299 

926 
2.777 

767.371 

404.736 
35.997 

9 
361.168 

5 
7.534 

23 
87.990 
71.835 

6.946 
3.411 

5.797 
139.644 

3.311 
635.681 
131.691 

767.371 

2001 

1.131.158 
16.869 

492.109 
21 

580.193 
8.509 

21.479 
11.978 
2.728 

438 

2.290 
2.608 

1.136.494 

500.889 
31.842 

460.837 
5 

8.013 
191 

282.308 
85.557 

35.372 
125.912 
28.837 

6.629 
165.778 

2.107 
951.082 
185.411 

1.136.494 

2002 

1.588.462 
18.403 

592.862 
328 

927.375 
7.668 

28.221 
13.605 
3.255 

18 
1.148 

2.089 
3.094 

1.594.812 

591.278 
30.545 

552.952 
7 

7.643 
131 

627.508 
89.804 

18.360 
375.636 
134.793 

8.915 
172.056 

4.058 
1.394.900 

199.912 
1.594.812 

2003 

1.669.475 
19.143 

400.209 
48 

1.190.216 
7.175 

29.130 
23.554 
1.263 

1.254 
3.106 

1.673.844 

604.758 
41.059 

555.260 
5 

7.156 
1.278 

704.963 
100.818 

8.170 
472.330 
109.674 

13.971 
186.042 

755 
1.496.517 

177.327 
1.673.844 

2004 

1.612.953 
18.646 

178.046 
39 

1.359.684 
6.963 

23.033 
26.543 

808 

808 
3.554 

1.617.315 

573.638 
63.156 

0 
500.757 

1.389 
6.937 
1.399 

665.619 
104.108 
156.730 

4.800 
266.588 
127.477 

264 
5.651 

195.352 
2.832 

1.437.442 
179.873 

1.617.315 
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6.3 

6.3.1 

Pomembnejši ukrepi v letu 2004 

Ukrepi denarne politike in politike deviznega tečaja 

Januar 9. 1. Banka Slovenije zniža obrestne mere vseh instrumentov denarne politike za 
0,25 o.t.: za 60-dnevne tolarske blagajniške zapise s 6,0% na 5,75%, izklicno obrestno 
mero za 270-dnevne tolarske blagajniške zapise s 6,75% na 6,5%, za lombardno 
posojilo s 7,25% na 7,0%, za depozit čez noč s 3,0% na 2,75%, in ceno začasnega 
odkupa deviz za 7 dni s 3,0% na 2,75% ter ceno začasne prodaje deviz za 7 dni z 
1,5% na 1,25%. 

Banka Slovenije odpravi redno dnevno ponudbo začasnega odkupa blagajniških 
zapisov v tujem denarju za 7 dni. Banka Slovenije instrument od tedaj naprej 
ponuja bankam po potrebi. 

12. 1. Banka Slovenije poseže na trg tujega denarja z določanjem izhodiščnega 
tečaja. Interveniranje traja do 15. 1. 2004. 

27. 1. Banka Slovenije s februarskim obdobjem izpolnjevanja (začetim 27. januarja 
2004) spremeni sistem obveznih rezerv: obdobje izračuna obveznih rezerv je 
zdaj povsem zamaknjeno glede na obdobje izpolnjevanja. Spremeni se tudi način 
obračuna obresti obveznih rezerv. 

Februar 5. 2. Banka Slovenije bankam ponudi dokončni odkup iz stanja začasnega odkupa 
deviz za 7 dni. 

6. 2. Banka Slovenije zniža obrestne mere vseh instrumentov denarne politike 
razen depozita čez noč za 0,25 o.t.: za 60-dnevne tolarske blagajniške zapise s 
5,75% na 5,5%, izklicno obrestno mero za 270-dnevne tolarske blagajniške zapise s 
6,5% na 6,25%, za lombardno posojilo s 7,0% na 6,75% in ceno začasnega odkupa 
deviz za 7 dni z 2,75% na 2,5% ter ceno začasne prodaje deviz za 7 dni z 1,25% na 
1,0%. 

Svet Banke Slovenije podeli Odboru za denarno in tečajno politiko pooblastilo, da 
določi obrestno mero občasnih posegov z začasnim odkupom blagajniških zapisov 
v tujem denarju za 7 dni v razponu med vsakokrat veljavnima obrestnima merama 
60-dnevnih tolarskih blagajniških zapisov in lombardnega posojila. 

9. 2. Banka Slovenije poseže na trg tujega denarja z določanjem izhodiščnega 
tečaja. Interveniranje traja do 10. 2. 2004. 
Banka Slovenije ponovno začne redne tedenske ponudbe začasnega odkupa 
blagajniških zapisov v tujem denarju za 7 dni. Ponujeni znesek znaša najmanj 2 
mrd SIT, po potrebi tudi več. Banka Slovenije posreduje enkrat tedensko, banke 
licitirajo obrestno mero. Izklicna obrestna mera prve ponudbe znaša 5,6% in j° 
Banka Slovenije postopno znižuje: 23. 3. na 5,5%, 6. 4. 5,25%, 14. 4. 5,0%, H- ^ 
4,95%, 18. 5. 4,9%, 25. 5. 4,85%, 1. 6. 4,8%, 8. 6. 4,75% in 15. 6. na 4,7%. 

Marec 2. in 9. 3. Banka Slovenije bankam ponudi dokončni odkup iz stanja začasnega 
odkupa deviz za 7 dni. 

5. 3. Banka Slovenije zniža obrestno mero za 270-dnevne tolarske blagajniške 
zapise s 6,25% na 5,75%. Obenem ponudbo 270-dnevnii tolarskih blagajniških 
zapisov spremeni iz tedenske avkcije v količinsko omejeno zaprto ponudbo W 
omeji krog bank vpisnic na banke, ki so v preteklih treh mesecih Banki Slovenije 
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začasno prodajale devize, znesek vpisa pa na minimalni znesek začasno prodanih 
deviz v tem obdobju. 

16.3. Banka Slovenije spremeni tedensko ponudbo začasnega odkupa blagajniških 
zapisov v tujem denarju za 7 dni iz licitacije v zaprto ponudbo. O dodeljeni količini 
diskrecijsko odloča Banka Slovenije po prejemu protiponudb bank. 

18. 3. Banka Slovenije zniža obrestno mero za 60-dnevne tolarske blagajniške 
zapise s 5,5% na 5,25%, obrestno mero za 270-dnevne tolarske blagajniške zapise 
s 5,75% na 5,5%. 

2.4. Banka Slovenije zniža obrestne mere vseh instrumentov denarne politike: za April 
60-dnevne tolarske blagajniške zapise s 5,25% na 4,75%, obrestno mero za 270- 
dnevne tolarske blagajniške zapise s 5,5% na 5,0%, za lombardno posojilo s 6,75% 
na 6,25%, za depozit čez noč z 2,75% na 2,5%, in ceno začasnega odkupa deviz za 
7 dni z 2,5% na 2,25% ter ceno začasne prodaje deviz za 7 dni z 1,0% na 0,75%. 

6. 4. Banka Slovenije spremeni tedensko ponudbo začasnega odkupa blagajniških 
zapisov v tujem denarju za 7 dni v dnevno. 

7. 4. Banka Slovenije poseže na trg tujega denarja z določanjem izhodiščnega 
tečaja. Interveniranje traja do 9. 4. 2004. 

15.4. Banka Slovenije bankam ponudi dokončni odkup iz stanja začasnega odkupa 
deviz za 7 dni. 

3- 5. Banka Slovenije spremeni dnevno ponudbo začasnega odkupa blagajniških Maj 
zapisov v tujem denarju za 7 dni v začasni odkup vrednostnih papirjev za 7 dni. 
Banka Slovenije razširi nabor primernih vrednostnih papirjev z blagajniških 
zapisov Banke Slovenije v EUR in USD še na tolarske blagajniške zapise Banke 
Slovenije in na zakladne menice Republike Slovenije. Pri ponudbi lahko zdaj poleg 
bank sodelujejo tudi hranilnice. 

5. 5. Banka Slovenije bankam ponudi dokončni odkup iz stanja začasnega odkupa 
deviz za 7 dni. 

'• 5. Banka Slovenije zniža obrestne mere vseh instrumentov denarne politike: 
za 60-dnevne tolarske blagajniške zapise s 4,75% na 4,5%, za 270-dnevne tolarske 
blagajniške zapise s 5,0% na 4,75%, za lombardno posojilo s 6,25% na 5,75%, za . 
depozit čez noč z 2,5% na 2,25%, in ceno začasnega odkupa deviz za 7 dni z 2,25% 
na 2,0% ter ceno začasne prodaje deviz za 7 dni z 0,75% na 0,5%. 

10. 5. Banka Slovenije poseže na trg tujega denarja z določanjem izhodiščnega 
t^aja. Interveniranje traja do 11. 5. 2004. 

4- 6. Banka Slovenije zniža obrestne mere vseh instrumentov denarne politike Junij 
fazen depozita čez noč: za 60-dnevne tolarske blagajniške zapise s 4,5% na 4,25%, 
za 270-dnevne tolarske blagajniške zapise s 4,75% na 4,5%, za lombardno posojilo 
s 5,75% na 5,5% in ceno začasnega odkupa deviz za 7 dni z 2,0% na 1,75% ter ceno 
začasne prodaje deviz za 7 dni z 0,5% na 0,25%. 

6. Banka Slovenije poseže na trg tujega denarja z določanjem izhodiščnega 
tečaja. Interveniranje traja do 9. 6. 2004. 

6. Banka Slovenije zniža obrestne mere vseh instrumentov denarne politike 
razen depozita čez noč in začasne prodaje deviz za 7 dni: za 60-dnevne tolarske 
blagajniške zapise s 4,25% na 4,0%, za 270-dnevne tolarske blagajniške zapise s 4,5% 

""72005 97 poročevalec, št. 34 



na 4,25%, za lombardno posojilo s 5,5% na 5,0%, za začasni odkup vrednostnih 
papirjev za 7 dni s 4,7% na 4,5% in ceno začasnega odkupa deviz za 7 dni z 1,75% 
na 1,5%. 
22. 6. Banka Slovenije zniža obrestno mero začasnega odkupa blagajniških zapisov 
v tujem denarju za 7 dni s 4,5% na 4,45%. 

23. 6. Banka Slovenije spremeni vse ponudbe instrumentov denarne politike 
in politike deviznega tečaja, tako da jih lahko v bodoče kadar koli spremeni 
ali prekliče z veljavnostjo isti dan. Istočasno tudi spremeni roke za pošiljanje 
protiponudb bank. 

28. 6. Banka Slovenije vstopi v ERM II. Določen centralni tečaj znaša 239,640 
SIT/EUR, spodnja točka interveniranja 203,694, zgornja 275,58>5 SIT/EUR (+/' 
15% od centralnega tečaja). 
Banka Slovenije zniža ceno začasnega odkupa deviz za 7 dni z 1,5% na 1,0%. 
Banka Slovenije poseže na trg tujega denarja z določanjem izhodiščnega tečaja. 
Signalizirani devizni tečaj znaša 239,64 SIT/EUR (enak centralnemu tečaju), 
interventna nakupni in prodajni tečaj pa 239,16 oziroma 240,12 SIT/EUR 
(izhodiščni +/-0,2%). Interveniranje traja do 1. 7. 2004. 

Julij 29.6. Banka Slovenije zniža obrestno mero začasnega odkupa blagajniških zapisov 
v tujem denaiju za 7 dni s 4,45% na 4,4%. 

2. 7. Banka Slovenije zviša ceno začasne prodaje deviz za 7 dni z 0,25% na 1,0%- 

6. 7. Banka Slovenije zniža obrestno mero začasnega odkupa blagajniških zapisov 
v tujem denaiju za 7 dni s 4,4% na 4,25%. 

20. 7. Banka Slovenije zniža obrestno mero za 270-dnevne tolarske blagajniške 
zapise s 4,25% na 4,20%. 

27. 7. Banka Slovenije bankam dokončno proda za 7,2 mrd SIT evrov. 

30. 7. Ob dospetju prve serije 270-dnevnih tolarskih blagajniških zapisov vpisanih 
po posebni ponudbi. Banka Slovenije bankam ponudi dolgoročni depozit pri Banki 
Slovenije. Vpis je omejen na banke, ki ob vsakokratni dospelosti prejmejo denar 
iz zapadlih 270-dnevnih blagajniških zapisov po posebni ponudbi in je navzgof 
omejen na delež banke v skupnem znesku vsakokrat zapadlih blagajniških zapis°v 

po posebni ponudbi. Obrestna mera je enaka obrestni meri 60-dnevnih tolarskih 
blagajniških zapisov, povečani za 0,2 odstotne točke. Obresti se izplačujejo 
dvomesečno. Vsi vpisani depoziti dospejo v dveh tranšah, 31. januarja in 28- 
februarja 2007. 

Oktober 7. 10. Banka Slovenije bankam zadnjič ponudi 270-dnevne tolarske blagajniške 
zapise v obliki količinsko omejene zaprte ponudbe. 

27.10. Banka Slovenije z novembrskim obdobjem izpolnjevanja (začetim 27. oktobra 
2004) spremeni sistem obveznih rezerv: odpravi obveznost dnevnega držanja 
najmanj 50% obveznosti iz preteklega obdobja na računu pri Banki Slovenije, me 
obveznike vključi izdajatelje elektronskega denarja, definira postopke izvzetja iz 

sistema obveznih rezerv ob prenehanju poslovanja obveznika in pogojuje uporabo 
ničelne stopnje obveznih rezerv za repo posle z izpolnjevanjem pogojev iz zakona 
o finančnih zavarovanjih. 

November in december 19. 11. in 3. 12. Banka Slovenije bankam ponudi dokončni odkup iz stanja 
začasnega odkupa deviz za 7 dni. 
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23. 12. Banka Slovenije zviša ceno začasnega odkupa deviz za 7 dni z 1,0% na 
1,25%. 
29. 12. Banka Slovenije zniža obrestno mero začasnega odkupa blagajniških 
zapisov v tujem denarju za 7 dni s 4,25% na 4,1%. 

6.3.2 Ukrepi bančnega nadzora 

Sklep o uskladitvi zneskov najnižjega osnovnega kapitala banke in hranilnic. Januar 

Sklep o spremembi sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in Februar 
hranilnic. 
Navodilo za izvajanje sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in 
hranilnic - Metodologija za sestavo bilance stanja in izkaza poslovnega izida 
Navodilo za izvajanje sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in 
hranilnic - Metodologija za izračun kazalnikov. 
Navodilo za izpolnjevanje poročila o zajamčenih vlogah. 

Sklep o spremembi sklepa o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem April 
bank. 
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kapitalski ustreznosti bank in 
hranilnic. 
Sklep o pogojih, kijih mora izpolnjevati bančni kreditni posrednik. 
Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka 
zagotavljati. 
Navodilo za izvajanje sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka 
zagotavljati. 
Navodilo za izpolnjevanje poročila o tokovih tolarske likvidnosti bank. 
Navodilo za poročanje o največjih deponentih. 
Navodilo za izračun nekaterih značilnih aktivnih in pasivnih obrestnih mer bank 
in hranilnic za nebančni sektor. 
Navodilo za izdelavo poročila o deklariranih aktivnih in pasivnih obrestnih merah 
bank in hranilnic. 
Sklep o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic. 
Navodilo za izdelavo poročila o dnevni likvidnosti bank. 
Navodilo za izdelavo desetdnevnega poročila o knjigovodskem stanju računov 
bank. 
Navodilo za izdelavo poročila o medbančnih depozitih. 
Navodilo za izdelavo poročila o deklariranih aktivnih in pasivnih obrestnih merah 
bank in hranilnic. 
Navodilo za izdelavo poročila o depozitnem trgu. 
Sklep o dopolnitvah sklepa o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic. 
Sklep o poročanju podružnic bank držav članic. 

Sklep o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z zakonom Maj 
0 potrošniških kreditih. 
Sklep o dopolnitvi sklepa o poročanju podružnic držav članic. 

Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka Janjj 
zagotavljati. 
Sklep o dopolnitvi sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic. 

Navodilo za izdelavo poročila o depozitnem trgu. Julij 
Sklep o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati banka oziroma hranilnica za 
°Pravljame bančnih oziroma drugih finančnih storitev. 
Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka 
zagotavljati. 
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September Sklep o spremembi sklepa o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem 
bank. 
Sklep o spremembi sklepa o družbah za izdajo elektronskega denarja. 
Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka 
zagotavljati. 
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kapitalski ustreznosti bank in 
hranilnic. 
Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda 
in revizorjevega poročila. 

Oktober Sklep o objavi povzetka revidiranega letnega poročila in drugih podatkov za 
podružnice bank držav članic. 

November Sklep o spremembah sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic. 

December Sklep o spremembi sklepa o poročanju podružnic bank držav članic. 
Sklep o spremembi sklepa o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic. 

poročevalec, št. 34 100 



6.4 Vodstvo in organizacijska sestava 

6.4.1 Spremembe v sestavi Sveta Banke Slovenije v letu 2004 

V skladu z 38. členom Zakona o Banki Slovenije je dr. Boštjan Jazbec z Banko 
Slovenije sklenil delovno razmerje za polni delovni čas. 

S sklepom, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 83/04 z dne 29. 7. 2004, je 
bil g. Andrej Rant imenovan za viceguvernerja in člana Sveta Banke Slovenije za 
dobo šestih let. Mandat začne z dnem 13.1. 2005. 

6.4.2 Sestava Sveta Banke Slovenije dne 31. 12. 2004 

Predsednik Sveta Banke Slovenije 

Mitja Gaspari 
(guverner Banke Slovenije) 

Člani Sveta Banke Slovenije 

Samo Nučič 
(viceguverner - namestnik guvernerja Banke Slovenije) 

Darko Bohnec 
(viceguverner Banke Slovenije) 

mag. Janez Košak 
(viceguverner Banke Slovenije) 

Andrej Rant 
(viceguverner Banke Slovenije) 

mag. Božo Jašovič 
(član Sveta Banke Slovenije) 

dr. Boštjan Jazbec 
(član Sveta Banke Slovenije) 

dr. Ivan Ribnikar 
(član Sveta Banke Slovenije) 

dr. Dušan Zbašnik 
(član Sveta Banke Slovenije) 
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6.4.3 Organizacijska sestava Banke Slovenije na dan 31. 12. 2004 

Guverner 
Mitja Gaspari Kabinet guvernerja 

Marjeta Šketa, vodja 

Svetovalci guvernerja 
Žiga Bahovec, Franc Drenovec, 
Janez Krevs, mag. Mojca Majic 

Odnosi z javnostmi 
Gordana Pipan 

•iu >-, Notranja revizija 
_ „ mm _ Marjan Zelnik, direktor 

Vfceguverner - 
namestnik guvernerja Računovodstvo 

Samo Nučič Ernest Ermenc, direktor 

Vfceguverner 
mag. Janez Košak 

Nadzor bančnega poslovanja 
Nataša Pukl, direktorica 

Bančno poslovanje 
Janko Tratnik, direktor 

Vfceguverner 
Darko Bohnec 

Finančna statistika 
Janez Fabijan, direktor 

Centralnobančnc operacije 
Danica Prelovšek, direktorica 

Vfceguverner 
Andrej Rant 

Član Sveta banke 
dr. Dušan Zbašnik 

Član Sveta banke 
dr. Boštjan Jazbec 

Član Sveta banke 
dr. Ivan Ribnikar 

Član Sveta banke 
mag. Božo Jašovič 

Plačilni sistemi 
mag. Peter Centrih, direktor 

Analitsko-raziskovalni center 
mag. Damjan Kozamcrnik, direktor 

Informacijska tehnologija 
Jože Kranjc, direktor 

Finančna stabilnost 
mag. Tomaž Košak, direktor 

Gotovinsko poslovanje 
dr. Branko Bertoncelj, direktor 

Pravni oddelek 
Jasna Iskra, direktorica 

Tajnik banke 
mag. Matjaž Čepin 

Organizacija in kadri 

Uprava hiše 
Janez Prelec, direktor 

poročevalec, št. 34 102 1. juniji 



6.4.4 Komisije in odbori Sveta banke Slovenije na dan 31. 12. 2004 

• Odbor za denarno in tečajno politiko (predsednik Darko Bohnec). 

• Komisija Sveta banke Slovenije za pripravo mnenj v zvezi s postopki 
odločanja o izdaji dovoljenj za opravljanje bančnih storitev, pridobivanje 
kvalificiranega deleža in drugih dovoljenj, soglasij in mnenj po zakonu, ki 
ureja bančništvo (predsednik Samo Nučič). 

• Komisija Sveta banke Slovenije za pripravo mnenj za izdajo dovoljenja za 
opravljanje funkcije člana uprave banke (predsednik prof. dr. Ivan 
Ribnikar). 

• Komisija za raziskovalno delo (predsednik prof. dr. Ivan Ribnikar). 

• Komisija za upravljanje s tveganji (predsednik dr. Boštjan Jazbec). 

• Revizijski odbor v Banki Slovenije (predsednik dr. Boštjan Jazbec). 
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6.5 Publikacije in spletna stran 

Naslov in osnovni podatki 

Bilten 
• mesečno 
• v slovenščini 
• angleški prevod 

Monthly Bulletin 

Letno poročilo 
• letno (izide spomladi) 
• v slovenščini 
• angleški prevod 

Annual Report 

Poročilo o nadzoru bančnega 
poslovanja 
• letno (izide jeseni) 
• angleški prevod 

Report on Supervision of 
Banking Operations 

Neposredne naložbe/ Direct 
Investment 
• letno 
• dvojezična izdaja v 

slovenščini in angleščini 

Prikazi in analize 
• četrtletno 
• v slovenščini 

Finančni trgi 
• četrtletno 
• v slovenščini 

Denarni pregled 
• mesečno 
• v slovenščini 

Usmeritve denarne politike 
• polletno 
• v slovenščini in angleščini 

Delovna gradiva ARC 

Poročilo o finančni stabilnosti 
• letnoangleški prevod 

Financial Stability Report 

Spletna stran 
• kazalo slovenskih strani 
http://Www.bfti.sl/...' 

...'html/kd/aloiuml 
• kazalo angleških strani 
.http://www.bsi.si/... 

.../cng/indcK.html 

Vsebina 

Makroekonomski statistični podatki s poudarkom na denarni statistiki, deviznih 
tečajih in gospodarskih odnosih s tujino. Pregled tekočih gibanj v slikah: metodološka 
priloga: pregled slovenskih bank, koledar objav podatkov. 

Poročilo Banke Slovenije Državnemu zboru Republike Slovenije. Opis gospodarskih 
gibanj, denarne politike, poslovanja bank in Banke Slovenije ter drugih dejavnosti 
Banke Slovenije. 

Poročilo oddelka Nadzor bančnega poslovanja Državnemu zboru Republike 
Slovenije o poslovanju bank, razvoju pravnih osnov za nadzor in o nadzoru 
bančnega poslovanja. 

Statistični pregled neposrednih in portfeljskih naložb do tujine, slovenskih naložb v 
tujini in tujih naložb v Sloveniji (na letni ravni). 

Analitični in metodološki prikazi z denarnega, plačilnobilančnega in sorodnih 
področij. 

Statistični pregled nedenarnih finančnih posrednikov, trga vrednostnih papirjev in 
obrestnih mer. 

Tekoči analitični makroekonomski prikaz s podrobnejšo razčlenitvijo denarnih w 
plačilnobilančnih gibanj. 

Publikacija predstavlja tekoče in predvideno delovanje denarne politike, oris 
inflacijskih gibanj in projekcije osnovnih makroekonomskih kazalenikov za 
Slovenijo za prihodnji dve leti. 

Prispevki, objavljeni v tej zbirki, obravnavajo vsa področja strokovnega in delovnega 
področja centralne banke. Vsebina prispevkov je lahko analitičnega, pa tudi zgolj 
informativnega značaja. 

Poročilo oddelka Finančna stabilnost je nameren predvsem analitičnemu 
spremljanju dogajanja v bančnem sektorju ter strokovnim prispevkom, ki so 
povezani z ohranjanjem finančne stabilnosti. 

Domače strani Banke Slovenije s predstavitvijo institucije, slovenskih bankovcev 
in kovancev, zakonov in predpisov s področja dela centralne banke ter drugih 
informacij. Tekoči podatki o tečajih, obrestnih merah in vrednostnih papiijib Banke 
Slovenije ter najpomembnejše publikacije v elektronski obliki. 
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6.6 Pregled nekaterih pojmov 

Bilančna vsota - Znesek vseh aktivnih ali pasivnih bilančnih postavk (banke). 

Blagajniški zapisi v tujem denarju - Kratkoročni vrednostni papirji Banke Slovenije, 
ki se vpisujejo in izplačujejo v tujem denarju (evrih ali ameriških dolarjih). 

Denarni agregati (Ml, M2 in M3) - Različno likvidni narodnogospodarski denarni 
agregati. Najbolj likvidni M1 zajema gotovino v obtoku ter vpogledne tolarske vloge 
pri bankah in Banki Slovenije. M2 je sestavljen iz Ml ter hranilnih in vezanih vlog 
pri bankah in Banki Slovenije. M3 obsega poleg M2 še vloge prebivalstva v tujem 
denarju pri bankah, od septembra 1999 pa vloge vseh nedenarnih sektoijev v tujem 
denarju pri bankah. 

Denarni sektor - Denarni sektor sestavljajo Banka Slovenije in poslovne banke. 
Hranilnice in hranilno-kreditne službe, ki skupaj dosegajo 1,5% celotne bilančne 
vsote denarnih finančnih institucij (kakor jih opredeljuje ECB), v denarni sektor 
niso vključene. Taka ureditev je v skladu s predpisi ECB, ki dopuščajo nevključevanje 
manjših institucij v obsegu do največ 5% celotne bilančne vsote nacionalnih 
denarnih finančnih institucij. 

Denarni trg - Trg, na katerem udeleženci zbirajo in investirajo kratkoročna sredstva 
in z njimi trgujejo prek instrumentov, ki imajo originalno dospelost do enega leta. 

Devizna intervencija: 
• Neposredna devizna intervencija - Neposreden nakup ali prodaja deviz 

Banke Slovenije na medbančnem deviznem trgu. 
• Posredna devizna intervencija - Določanje deviznega tečaja 

na trgih tujega denarja, ki ga Banki Slovenije omogoča pogodba o 
sodelovanju z bankami pri posegih na tigih tujega denarja. 

Devizni minimum - Najmanjši znesek premoženja v tujem denarju bank. 

Druge obveznosti - Obveznosti za obresti in opravnine, vnaprej vračunani stroški in 
neobračunani prihodki, dolgoročne rezervacije za obveznosti in stroške, rezervacije 
za splošna bančna tveganja ter druge obveznosti. 

Druga sredstva - Naložbe v kapital strank v skupini (odvisne, pridružene in skupaj 
obvladovane družbe) in v kapital drugih strank, neopredmetena dolgoročna 
sredstva, opredmetena osnovna sredstva, lastni deleži, vpisani nevplačani kapital, 
nevračunani stroški in nezaračunani prihodki ter druga sredstva, npr. čeki, zaloge, 
terjatve za obresti, provizije itd. 

Drugim tveganjem prilagojene postavke so enake seštevku kapitalskih zahtev za 
valutno in tržna tveganja, pomnožene s prevedbenim faktoijem glede na zahtevani 
minimalni količnik kapitalske ustreznosti (npr. 12,5 za 8% količnik kapitalske 
ustreznosti). 

Finančne institucije - Glede na uradno sektorizacijo, ki temelji na ESA95, je sektor 
finančnih institucij razdeljen na pet podsektorjev: centralna banka, druge denarne 
finančne institucije, drugi finančni posredniki razen zavarovalnic in pokojninskih 
skladov, pomožne finančne institucije ter zavarovalnice in pokojninski skladi. Med 
denarne finančne institucije spadajo centralna banka in druge denarne finančne 
institucije, ki se ukvarjajo s finančnim posredništvom. Med nedenarne finančne 
institucije uvrščamo druge finančne posrednike, razen zavarovalnic in pokojninskih 
skladov, pomožne finančne institucije ter zavarovalnice in pokojninske sklade. 
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Kapital (v računovodskem smislu) - Vpisani kapital, kapitalske rezerve, rezerve 
iz dobička, preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let ali prenesena čista izguba iz 
prejšnjih let, prevrednotevalni popravek kapitala in prehodno še ne razdeljeni čisti 
dobiček ali še ne poravnana čista izguba poslovnega leta ter varstveni depozit. 

Kapital (regulatorni) - Izračunan iz temeljnega in dodatnega kapitala, ki ga banke 
v skladu s sklepom o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic (Ur. 1. RS, št. 24/02 in 
85/02) lahko uporabijo za kritje kapitalskih zahtev. 

Količnik kapitalske ustreznosti je razmerje med kapitalom in vsoto tveganju 
prilagojene aktive ter drugim tveganjem prilagojenih postavk. 

Monetizacija - Spreminjanje premoženja, ki ga kupujejo centralna banka in poslovne 
banke, v denar. Pri tem kupujejo (finančno) premoženje, to je terjatve, ali dajejo 
posojila, z novo nastalim ali izdanim denarjem. 

Neto rezervacije - Razlika med odpisi neizterljivih kreditov in terjatev, odhodki 
za oblikovanje dolgoročnih rezervacij, odhodki za oblikovanje posebnih rezervacij, 
odhodki za rezervacije za splošna bančna tveganja ter prihodki iz odpisanih kreditov 
in terjatev, prihodki iz odpravljenih dolgoročnih rezervacij, prihodki iz odpravljenih 
rezervacij za splošna bančna tveganja iz izkaza poslovnega izida. 

Neobrestna marža - Razmerje med neto neobrestnimi prihodki in povprečno 
aktivo. 

(Neto) obrestna marža - Razmerje med neto obrestmi (razlika med obrestnimi 
prihodki in odhodki) in povprečno bruto obrestonosno aktivo. 

Nominalna obrestna mera - Celotna obrestna mera, sestavljena iz dela, ki 
posojilodajalcu ali vlagatelju kompenzira inflacijo, in realnega dela. 

Obrestni (nominalni) razmik - Razlika med povprečno nominalno obrestno mero 
za naložbe in povprečno nominalno obrestno mero za obveznosti (bank) enake 
ročnosti. 

Obvezne rezerve - Najmanjši predpisani znesek sredstev, določen z odstotkom 
od vlog in drugih obveznosti obveznikov, ki ga morajo imeti obvezniki (banke, 
hranilnice in hranilno-kreditne službe) na poravnalnem ali posebnem računu 
obveznih rezerv pri Banki Slovenije. 

Odprta pozicija (v tujem denarju) - Neizravnane postavke premoženjske bilance 
posamezne banke v tujem denaiju. Pri tem je lahko več teijatev ali več obveznosti. 

Operativni stroški - So stroški dela, materiala in storitev, amortizacije in 
prevrednotevalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih, davki in članarine. 

Osebe v posebnem razmerju do banke so pomembni delničarji banke in člani organov 
banke ter z njimi povezane osebe. 

Primarni denar - Gotovina v obtoku, rezerve bank in knjižni denar (vloge na 
vpogled) pri Banki Slovenije. 

Razvrščanje teijatev - Banke in hranilnice razvrščajo terjatve v skupine od A do E 
na podlagi ocene in vrednotenja dolžnikove sposobnosti izpolnjevati obveznosti do 
banke ob dospelosti. 
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V skupino A se razvrstijo: 
• terjatve do Banke Slovenije in Republike Slovenije, terjatve do Evropskih 

skupnosti, vlad in centralnih bank držav EEA in z njimi primerljivih držav 
OECD; 

• terjatve do dolžnikov, za katere se ne pričakujejo težave s plačevanjem 
obveznosti in ki plačujejo svoje obveznosti ob dospelosti oziroma izjemoma 
z zamudo do 15 dni; 

• terjatve, zavarovane s prvovrstnim zavarovanjem. 

V skupino B se razvrstijo teijatve do dolžnikov: 
za katere se ocenjuje, da bodo denarni tokovi še zadostovali za redno 
poravnavanje dospelih obveznosti, toda njihovo finančno stanje je trenutno 
šibko, ne kaže pa, da bi se v prihodnosti bistveno poslabšalo; 
ki večkrat plačujejo obveznosti z zamudo do 30 dni, občasno tudi z 
zamudo od 31 do 90 dni. 

V skupino C se razvrstijo teijatve do dolžnikov: 
• za katere se ocenjuje, da denarni tokovi ne bodo zadostovali za redno 

poravnavanje dospelih obveznosti; 
• ki so izrazito podkapitalizirani; 
• kinimajozadostnihdolgoročnihvirovsredstevzafinanciranjedolgoročnih 

naložb; 
• od katerih banka ne prejema tekočih zadovoljivih informacij ali ustrezne 

dokumentacije v zvezi s teijatvami, jamstvi in viri za odplačilo terjatev; 
• ki večkrat plačujejo obveznosti z zamudo od 31 do 90 dni, občasno tudi z 

zamudo od 91 do 180 dni. 

V skupino D se razvrstijo teijatve do dolžnikov: 
• za katere obstaja velika verjetnost izgube; 
• ki so nelikvidni in nesolventni; 
• za katere je bil pri pristojnem sodišču vložen predlog za začetek postopka 

. prisilne poravnave ali stečaja; 
• ki so v sanaciji oziroma postopku prisilne poravnave; 
• ki so v stečaju; 
• ki večkrat plačujejo obveznosti z zamudo od 91 do 180 dni, občasno tudi 

z zamudo od 181 do 365 dni; 
vendar se utemeljeno pričakuje delno pokritje teijatev. 

V skupino E se razvrstijo terjatve do dolžnikov: 
• za katere se ocenjuje, da ne bodo poplačane; 
s sporno pravno podlago. 

Repo - Prodaja (ali nakup) vrednostnih papirjev in njihov sočasni nakup (ali 
prodaja) na določen dan v prihodnosti ali na poziv. Pri repo poslih med Banko 
Slovenije in bankami vrednostni papiiji ostanejo v lasti prodajalca (banka), nanje 
pa se vpiše zastavna pravica kupca (Banka Slovenije). 

Rezervacije - Splošne rezervacije za zavarovanje pred neznanimi izgubami in 
posebne rezervacije za možne izgube iz naslova bilančnih in zunajbilančnih postavk, 
za deželno tveganje in za druga znana tveganja. 

Sekundarna likvidnost - Naložbe v finančne instrumente, ki so zelo likvidni in jih 
je mogoče hitro prodati. 

SIONIA - Obrestna mera na medbančnem trgu za depozite čez noč. 
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Sterilizacija - Praviloma prodaja državnih kratkoročnih vrednostnih papirjev s strani 
centralne banke, ki naj izniči učinek njenih nakupov deviz na količino primarnega 
denarja. Pri nas pomeni sterilizacija prodajo blagajniških zapisov v tolarjih s strani 
Banke Slovenije, ki naj izniči učinek njenih nakupov deviz na količino primarnega 
denarja. 

Swap - Promptni nakup (ali prodaja) druge valute in njena sočasna terminska 
prodaja (ali nakup). Pri takem poslu se devize prenesejo s prodajalčevega na kupčev 
račun. 

Temeljna obrestna mera (TOM) - Indeksacijska stopnja za terjatve in obveznosti 
kot povprečna mesečna inflacija (januaija 1998 je indeks cen na drobno zamenjal 
indeks življenjskih stroškov) zadnjega meseca ah zadnjih nekaj mesecev (zdaj 12 
mesecev). 

Tolarski blagajniški zapisi (TBZ) - Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji Banke 
Slovenije v tolarjih. 

Velika izpostavljenost - Izpostavljenost banke do komitenta, ki dosega ali presega 
10% kapitala banke. 
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7 RAČUNOVODSKI IZKAZI 

Pregled odgovornosti Sveta Banke Slovenije 

Zakon o Banki Slovenije in njen statut nalagala Sveiu Banke Slovenije pripravo računovodskih izkazov za 
vsako obračunsko leto. ki resnično in pošteno prikazujejo finančno stanje Banke Slovenije in presežek ali 
primanjkljaj v tem obdobju. Pri pripravi računovodskih izkazov je Svet Banke Slovenije dolžan: 

izbrati primerne računovodske usmeritve in jih dosledno uporabljati; 

jih presojati in ocenjevati z vidika utemeljenosti in previdnosti; 

ugotoviti, ali so bili dosledno uporabljeni veljavni računovodski standardi in 

pripraviti računov odske izkaze skladno z načelom časovne ncomejenosli poslovanja, razen v primeru, ko 
ni mogoče izhajati iz predpostavke, da bo Banka Slovenije nadaljevala s poslovanjem. 

Svet Banke Slovenije je odgovoren za primerno ukrepanje za zaščito sredstev Banke Slovenije. 
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PRICM/AtERHOUSE(OOPERS 

Prictwa(erhouseCoopers AG 
Stampfenbachstrasse 73 
8035 Ztlrich 
Switzcriand 
Tcleplione +411 630 11 II 
Fax +41 163011 15 

Poročilo pooblaščenega revizorja 

Svetu Banke Slovenije 

Revidirali smo računovodske izkaze (izkaz poslovnega izida, bilanco stanja, izkaz gibanja 

kapitala, izkaz finančnega izida in pojasnila k računovodskim izkazom) Banke Slovenije za 
leto končano dne 31.12.2004 na straneh 4 do 23 ("računovodski izkazi"). 

Za navedene računovodske izkaze je odgovoren Svet Banke Slovenije. Naša odgovornost 
je, da izrazimo mnenje o navedenih računovodskih izkazih. Potrjujemo, da smo upoštevali 

vse zakonske zahteve glede strokovne kvalifikacije in neodvisnosti. 

Revidirali smo v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi in standardi, ki jih je 

sprejelo švicarsko strokovno združenje. Po teh standardih smo bili dolžni načrtovati in 

izvesti revidiranje tako, da bi si pridobili razumno zagotovilo, da računovodski izkazi ne 

vsebujejo pomembnejših napačnih prikazov. V okviru revizije smo preiskali dokaze, ki 

podpirajo zneske in razkritja v računovodskih izkazih. Ocenili smo tudi uporabljene 
računovodske usmeritve in pomembnejše metode izkazovanja vrednosti v računovodskih 
izkazih, ki jih je uporabilo poslovodstvo, ter ovrednotili razkritja v računovodskih izkazih. 
Prepričani smo, da je opravljena revizija dobra podlaga za mnenje o računovodskih 
izkazih. 

Po našem mnenju računovodski izkazi v vseh pomembnejših pogledih podajajo resnično m 

pošteno sliko finančnega stanja, izidov poslovanja ter finančnih tokov, v skladu z 
mednarodnimi standardi računovodskega poročanja 

Ztlrich, 21. april 2005 

7$ 
poročevalec, št. 34 no l.jun'i' 

PricewaterhouseCoopers AG 

A. SchOnenberger 



Izkaz uspeha 

za obdobje od 1. januarja do 31. decembra (v mio SIT) 

Prihodki poslovanja 
Obrestni prihodki 
Obrestni odhodki 
Neto obrestni prihodki (odhodki) 
Neto tečajne razlike 
Prihodki (odhodki) vrednotenja vrednostnih papirjev 
Prihodki (odhodki) vrednotenja zlata 
Cisti prihodek od finančnih sredstev 
Prihodki od provizij 
Odhodki od provizij 
Neto provizije 
Drugi prihodki 
Skupni prihodki poslovanja 
Stroški poslovanja 
Popravki vrednosti, odpisi in rezervacije 
Presežek prihodkov nad odhodki 

Razdelitev presežka: 
Prenos/Črpanje posebnih rezerv za tečajne razlike 
Prenos/črpanje posebnih rezerv za cenovna tveganja 
Finančni izid po črpanju/razporeditvi tečajnih razlik 
■n prihodkov vrednotenja 
Prenos v splošne rezerve 
Skupni prenos v rezerve 
Sredstva za proračun Republike Slovenije 
Skupna razdelitev 

Pojasnila 2004 2003 

4 60.662 74.978 
5 44.975 67.841 

15.688 7.137 
-5.312 -16 593 

-409 ^ -8.996 
-498 740 

9.469 -17.712 
1.682 1.660 

486 426 
1.196 1.234 

367 322 
11.032 -16.156 

6 5.524 4.971 
7 398 704 

5.110 -21.830 

-5.312 -16.593 
-906 -8.256 

11.329 3.019 
8.497 2.264 

14 2.278 -22.585 
2.832 755 
5.110 -21.830 

Pojasnila na straneh 8 do 23 so sestavni del računovodskih izkazov. 
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Bilanca stanja 

na dan 31. decembra (v mio SIT) 

Pojasnila 31.12. 2004 31. 12. 2003 
Aktiva 
Finančna sredstva 
Finančna .sredstva v tuji valuti 
Zlato 
Gotovina in vloge 
1/pcljani finančni instrumenti 
Investicijski vrednostni papirji 
Terjatve do proračuna Republike Slovenije 
Mednarodni denarni sklad 
Obračunane obresti in ostalo 
Skupaj 
Finančna sredstva v tolarjih 
Posojila bankam 
Obračunane obresti in ostalo 
Skupaj 

Osnovna sredstva 

8 

9 

10 

11 

18.646 
178.046 

39 
1.359.684 

6.963 
23.033 
26.543 

1.612.953 

808 
808 

3-554 

19 143 
400.209 

48 
1.190.216 

7.175 
29.130 
23.554 

1.669.475 

9 
1.254 
1.263 
3.106 

Skupna aktiva 1.617.315 1.673.844 

Pasiva 
Servisirane obveznosti 
Obveznosti v tuji valuti 
Vpogledne in vezane vloge 
Izpeljani finančni instrumenti 
Blagajniški zapisi Banke Slovenije 
MDS in druge mednarodne finančne organizacije 
Dodeljeni SDR 
Obračunane obresti in ostalo 
Skupaj 
Obveznosti v tolarjih 
Vpogledne vloge 
Vezane vloge bank 
Vloge čez noč 
Blagajniški zapisi Banke Slovenije 
Vloge proračuna Republike Slovenije 
Mednarodne finančne institucije 
Obračunane obresti in ostalo 
Skupaj 
Bankovci v obtoku 
Sredstva za proračun Republike Slovenije 
Skupne obveznosti 
Kapital in rezerve 

Skupna pasiva 

12 

13 

14 

63.156 
0 

500.757 
1.389 
6.937 

' 1.399 
573.638 

104.108 
156.730 

4.800 
266.588 
127.477 

264 
5.651 

665.619 
195.352 

2.832 
1.437.442 

179.873 

1.617.315 

41.059 

555.260 
5 

7.156 
1.278 

604.758 

100.818 

8.170 
472.330 
109.674 

13.971 
704.963 
186.042 

755 
1.496.517 

177.327 

1.673.844 

Pojasnila na straneh 8 do 23 so sestavni del računovodskih izkazov. 
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Izkaz sprememb lastniškega kapitala 

za obdobje od 1. januarja do 31. decembra {v mio SIT) 

Kapital Splošne Posebne Presežek/ Skupaj 
BS rezerv« rezerve primanjkljaj 

Stanje 31.12.2002 2.000 55.882 142.030 199.912 

Presežek prihodkov nad odhodki 
Zmanjšanje rezerv za tečajne razlike 
ZmanjSanje rezerv za cenovna 
tveganja 
Prenos v splošne rezerve 
Sredstva za proračun RS 
Skupna sprememba 

Stanje 31. 12.2003 2.000 

2.264 

2.264 

58.145 

-16.593 
-8.256 

-24.849 

117.181 

-21.830 
16.593 
8.256 

-2.264 
-755 

-21.830 

-755 
-22.585 

177.327 

Spremembe v obdobju 

Presežek prihodkov nad odhodki 
Zmanjšanje rezerv za tečajne razlike 
Zmanjšanje rezerv za cenovna 
tveganja 
Prenos v splošne rezerve 
Valorj/acija zgradb 
Sredstva za proračun RS 
Skupna sprememba 

Stanje 31. 12. 2004 2.000 

8.497 
268 

8.765 

66.911 

-5.312 
-906 

-6.219 

110.962 

5.110 
5,312 

906 

-8.497 

-2.832 

5.110 

268 
-2.832 
2.546 

179.873 

Rezerv e so dodamo obrazložene v Pojasnilu 14. 

Pojasnila na straneh 8 do 23 so sestavni del računovodskih izkazov. 
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Izkaz finančnih tokov 

za obdobje od 1. januarja do 31. decembra (v mio SIT) 

Pojasnila 2004 2003 

Finančni tokovi i/ poslovanja 
Prejete obresti 
Plačane obresti 
Drugo 

Neto finančni tokovi iz poslovanja 

Finančni tokovi i/ investiranja 
Nakupi vrednostnih papirjev 
Prodaje vrednostnih papirjev 
Naložbe v vezane v loge 
Sprostitve vezanih vlog 
Dana posojila in obratni repoji domačim bankam 
Vrn jena posojila in obratni repoji domačih bank 
Nakup osnovnih sredstev 
Prodaja osnovnih sredstev 

Neto finančni tokovi i/, investiranja 

Finančni tokovi iz financiranja 
Izdani bankovci v obtoku 
Vpisani blagajniški zapisi 
Izplačani blagajniški zapisi 
Vloge proračuna Republike Slovenije 
Drugo, neto 

Neto finančni tokovi iz financiranja 

Učinki spremembe deviznih tečajev 
Skupni neto finančni tok 

Stanje denarnih sredstev 1. I. 
Slanje denarnih sredstev 31. 12. 
Sprememba denarnih sredstev 

59.766 66.077 
-49.426 -69 124 

-3.756 -3.055 
6.584 -6.101 

-713.185 -1.200.709 
534.208 913.496 

-13.093.315 -16.193 578 
13.326.889 16.3S8.715 

-627.200 -62.909 
627.209 64.066 

-470 -287 
2 18 

54.138 -91 188 

9.311 13.985 
18 5.897.685 5.819.155 
18 -6.004.336 -5.720.375 

14.128 -1 1.573 
-220 -4.528 

-83.432 96.664 

313 52 
-22.397 -574 

-114.919 -114.345 
19 -137.316 -114.919 

-22.397 -574 

Pojasnila na straneh 8 do 23 so sestavni del računovodskih izkazov. 

Nerevidirani računovodski izkazi so bili 24. februarja 2005 potrjeni s strani Sveta Banke Slovenije, 
revidirani računovodski izkazi pa so bili s strani Sveta Banke Slovenije potrjeni 21. aprila 2005 in podpisani 
s strani Guvernerja Banke Slovenije: 

Mitja Gaspari, l.r. 
predsednik Sveta Hanke in 
guverner Danke Slovenije 

V skladu z 49. členom Zakona o Banki Slovenije. Banka z računovodskimi izkazi seznani Državni zboi 
Republike Slovenije. 
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Pojasnila k računovodskim izkazom 

1 Ustanovitev 

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije. Ustanovljena je bila z Zakonom o Banki Slovenije 
z dne 25. junija 1991. Leta 2002 je bil sprejet nov Zakon o Banki Slovenije (Ur.l.RS, št.58/02). Banka 
Slovenije je pravna oseba javnega prava, ki samostojno razpolaga z lastnim premoženjem. Je v izključni 
državni l3Sti s finančno in upravljavsko avtonomijo. Njeno delovanje nadzira Državni zbor Republike 
Slovenije. Banka Slovenije skrbi predvsem za stabilnost cen in splošno likvidnost bančnega sistema. 

2 Računovodski standardi in načela 

Ti računovodski izkazi so bili pripravljeni skladno z ustreznimi Mednarodnimi finančnimi poročevalski 
standardi ki jih je sprejel Mednarodni odbor za računovodske standarde, z upoštevanjem načela izvirne 
vrednosti in z upoštevanjem valorizacije vrednostnih papirjev, razpoložljivih za prodajo, finančnih sredste\ 
in obveznosti, namenjenih trgovanju, in vseh izvedenih finančnih pogodb. Te standarde je kot pravno 
podlago sprejel Svet Banke Slovenije na 90. seji. dne 9. maja 1995. 

3 Posebne računovodske usmeritve 

Tuje valute 

Finančna sredstva in obveznosti v tujih valutah so preračunana v tolarje (SIT) po srednjih tečajih Banke 
Slovenije na dan bilance stanja. Transakcije v tujih valutah so preračunane v SIT po tečajih, veljavnih na dan 
obračuna. 

Priznavanje prihodkov 
♦ 

Prihodki od obresti so knjiženi \ obsegu, ki se nanaša na tekoče poslovno leto, razen prihodkov od obresti, 
katerih plačilo je dvomljivo. Obrestni prihodki od dvomljivih terjatev so knjiženi na računu izključenih 
prihodkov. Stanje izključenih obrestnih prihodkov zmanjšuje izkazano stanje terjatev od obresti. Popravki 
vrednosti za terjatve od obresti, ki so ocenjene za neizterljive, so izknjiženi iz bilance banke. 

Prihodki iz naslova provizij izvirajo iz storitev v plačilnem prometu, nadzorne in regulatorske funkcije ter iz 
storitev distribucije vrednotnic za račun države. Prihodki so prepoznani v izkazu uspeha ob nastanku. 

Finančna sredstva in obveznosti 

Vsa finančna sredstva so v bilanci stanja začetno izkazana po nabavni vrednosti na datum poravnave. Datum 
poravnave je dan, na katerega so sredstva prenesena med sodelujočimi subjekti. Finančne obveznosti so 
začetno izkazane v bilanci stanja, ko Banka postane udeležena stranka pogodbenih določil instrumenta. 

Finančna sredstva in obveznosti so poračunane in v neto znesku izkazane v bilanci stanja, kadar obstaja 
Zakonita možnost poračuna izkazanih zneskov in namen poravnave na neto osnovi ali hkratne realizacije 
sredstev in poravnave obveznosti. 
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Zlato in zlate terjatve 

Imetja Banke Slovenije v zlatu so vrednotena po tržni ceni za unčo zlata v ameriških dolarjih. Prihodki 
oziroma odhodki vrednotenja zlata zaradi spremembe cene zlata ali tečaja ameriškega dolarja so izkazani v 
izkazu uspeha kot Prihodki (Odhodki) vrednotenja zlata. Neto nerealizirani rezultat vrednotenja se prenaša 
na račun posebnih rezerv ali bremeni posebne rezerve v skladu s sklepom Sveta Banke. 

Investicijski vrednostni papirji 

Naložbe Banke Slovenije v tržne vrednostne papirje so del njenega upravljanja z mednarodnimi rezervami. 
Banka Slovenije nima v lasti vrednostnih papirjev za namene trgovanja, prav tako ne vrednostnih papirjev, ki 
bi jih imela v lasti do dospelosti. Vsi investicijski vrednostnih papirji se štejejo kot razpoložljivi za prodajo 
in so vrednoteni po tržni ceni. Ob prodaji vrednostnih papirjev se njihova poštena vrednost vključi v izkaz 
uspeha kot Prihodki (Odhodki) od investicijskih vrednostnih papirjev. Vsaka sprememba cen vrednostnih 
papirjev je izkazana v izkazu uspeha pod postavko Prihodki (Odhodki) vrednotenja investicijskih 
vrednostnih papirjev. Saldo med prihodki in odhodki vrednotenja se prenaša v posebne rezerve ali bremeni 
posebne rezerve v skladu s sklepom Sveta Banke Slovenije. 

Izpeljani finančni instrumenti 

Banka Slovenije ne uporablja izpeljanih finančnih instrumentov razen poslov začasnega nakupa ali prodaje 
tuje valute z domačimi bankami za izvajanje denarne politike in upravljanje s posojili bankam. Razlika, ki 
izhaja iz spol in for\vard tečajev, je razmejena čez celotno obdobje posla in se v izkazu uspeha prikazuje kot 
Obresti od poslov valutne zamenjave. Oba izpeljana finančna instrumenta sta v bilanci stanja vrednotena po 
njuni tržni vrednosti. Tržna vrednost je izračunana kot razlika med diskontiranima vrednostima prihodnjega 
denarnega toka glede na ceno začasnega nakupa (prodaje) in glede na tržno ceno. ki jo predstavlja tečaj 
Banke Slovenije. 

Instrumenti varovanja pred tveganjem ' 

Banka Slovenije med letom ni izvajala nobenih transakcij, ki bi pomenile uporabo instrumentov varovanja 
pred tveganji spremembe poštcjie vrednosti ali denarnega toka varovane postavke. 

Posojila in rezervacije za dvomljive in sporne terjatve 

Posojila so izkazana v višini amortizirane nabavne vrednosti. V primeru dokaza, da posojilo ne bo odplačano 
v celotnem znesku glede na prvotne pogoje pogodbe, se oblikuje popravek vrednosti. Popravek vrednosti 
predstavlja razliko med amortizirano nabavno vrednostjo in izterljivo vrednostjo, ki predstavlja sedanjo 
vrednost pričakovanih denarnih tokov, vključujoč zneske iz garancij in poroštev, diskontiranih z veljavno 
obrestno mero. Će se meni, da posojilo ne bo odplačano, se ga odpiše v korist predhodno za ta namen 
oblikovane rezervacije 

Vpogledne in vezane vloge 

Vpogledne in vezane vloge se vodijo po nabavni vrednosti in so vrednotene po amortizirani nabavni 
vrednosti. 

Blagajniški zapisi Banke Slovenije 

Banka Slovenije izdaja blagajniške zapise v tolarjih in blagajniške zapise v EUR ter USD. Tolarski 
blagajniški zapisi (TBZ) imajo zapadlost šestdeset in dvestosedemdeset dni. Blagajniški zapisi v tujci« 
denarju zapadejo v rokih dva, tri in štiri mesece. Obe vrsti blagajniških zapisov sta knjiženi po amortizirani 
nabavni vrednosti. 

poročevalec, št. 34 116 1. junii 



Nepremičnine 

Naložbe v zgradbe, ki se nahajajo v Avstriji, so prikazane po pošteni vrednosti in niso amortizirane. 
Usmeritev Banke Slovenije je pridobiti oceno zunanjih strokovnjakov in ovrednotenje teh naložb vsakih pet 
let. Zadnja valorizacija je bila opravljena leta 2004. Vse druge nepremičnine so prikazane po nabavni ceni. 
zmanjšani za amortizacijo, razen zemljišča, ki se ne amortizira. Revalorizacija zgradb sc prenaša neposredno 
v rezerve. 

Amortizacija se obračunava linearno, tako da sc odpisuje nabavna vrednost sredstev skozi leta njene 
ocenjene življenjske dobe po naslednjih letnih odstotnih stopnjah: 

zgradbe 1,3%-1,8% 
računalniška oprema 20 % - 33 % 
druga oprema 10 % - 25 % 

Dobiček oziroma izguba pri prodaji osnovnih sredstev sta določena kol razlika med izkupičkom pri prodaji 
in neodpisano vrednostjo sredstva ter sc prikazujeta kot prihodek oziroma odhodek v izkazu uspeha. 

Bankovci v obtoku 

Bankovci, ki jih izdaja Banka Slovenije, predstavljajo zanjo obveznost v korist imetnika in so priznani kot 
obveznost po nominalni vrednosti. 

Finančni tokovi 

Denarna sredstva obsegajo denar v blagajni in vpogledne vloge. 

Finančni tokovi iz investiranja zaobjemajo spremembe v portfeljih Banke Slovenije, ki izhajajo iz izvajanja 
funkcij centralne banke. Vanje se vključujejo spremembe na računu posebnih pravic črpanja (SDR) in 
izdatki za osnovna sredstva. Finančni tokovi iz financiranja se nanašajo na izdajanje bankovcev, izdajanje 
blagajniških zapisov Banke Slovenije in na spremembe pri vlogah bank in proračuna Republike Slovenije. 
Poslovne dejav nosti vključujejo prihodkovni in odhodkovni finančni tok, ki ni vključen med finančne tokove 
iz investiranja ali iz financiranja. 

Prejemki in izdatki v portfeljih so predstavljeni v bruto zneskih. 

Obdavčitev 

Banka ni zavezana plačilu davka na dobiček v Sloveniji. 

Razdelitev presežka/kritje primanjkljaja 

V skladu z Zakonom o Banki Slovenije se presežek prihodkov nad odhodki deli za posebne rezerve, splošne 
rezerve in proračun Republike Slovenije. Nerealizirani prihodki iz naslova tečajnih in cenovnih sprememb sc 
v celoti prenašajo v posebne rezerve. Uporabijo se lahko le za kritje primanjkljaja, ki je posledica 
nerealiziranih odhodkov iz tečajnih in cenovnih sprememb. Presežek prihodkov nad odhodki po razporeditvi 
sredstev v posebne rezerve se v višini 25 odstotkov nameni v proračun Republike Slovenije, preostanek pa v 
splošne rezerve. 

Primanjkljaj prihodkov nad odhodki pokriva Banka Slovenije iz splošnih rezerv. Sredstva za pokrivanje 
primanjkljaja prihodkov nad odhodki, ki ga ni mogoče pokriti iz splošnih rezerv, sc zagotovijo iz. proračuna 
Republike Slovenije. 
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4 Obrestni prihodki 

2004 2003 
mio SIT mio SIT 

Obrestni prihodki v tuji valuti 
Prihodki od zlata 42 40 
Obresti od vpoglednih in vezanih vlog 6.523 11.257 
Neto prihodki od investicijskih vrednostnih papirjev 46.799 40.278 
Obresti od vlog pn MDS 421 414 
Skupaj 53.784 51.989 

Obrestni prihodki v tolarjih 
Obresti od posojil bankam 50 55 
Obresti od obratnih repo poslov 573 107 
Obresti od poslov valutne zamenjave 6.255 22.827 
Skupaj 6.878 22.989 

Skupaj obrestni prihodki 60.662 74.978 

Neto prihodke od vrednostnih papirjev sestavljajo: 

2004 2003 
mio SIT mio SIT 

Obrestni prihodki 46.512 39.812 
Neto prihodki pri prodaji vrednostnih papirjev 287 466 
Neto prihodki od tržnih vrednostnih papirjev 46.799 40.278 

5 Obrestni odhodki 

2004 
mio SIT 

2003 
mio SIT 

Obrestni odhodki v tuji valuti 
Obresti od vpoglednih in vezanih vlog 
Obresti od blagajniških zapisov Banke Slovenije 
Skupaj 

499 
10.637 
11.136 

302 
12.158 
12.460 

Obrestni odhodki v tolarjih 
Obresti od vpoglednih vlog 
Obresti od vezanih vlog bank 
Obresti od vlog čez noć 
Obresti od vlog proračuna Republike Slovenije 
Obresti od blagajniških zapisov Banke Slovenije 
Druge obresti 
Skupaj 

1.008 
2.291 

15 
6.363 

24.158 
3 

33.839 

897 

81 
9.241 

45.162 

55.382 

Skupni obrestni odhodki 44.975 67.841 
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6 Stroški poslovanja 

2004 2003 
mio SIT mio SIT 

Stroški dela 3.277 2.937 
Materialni stroški 1.817 1.535 
Stroški tiskanja denarja 258 289 
Ostalo 172 209 

Skupni stroški poslovanja 5.524 4.971 

V Banki Slovenije je bilo 31. decembra 2004 zaposlenih 408 ljudi (leto 2003: 394 zaposlenih). 

Zaposleni so na podlagi pogodbe med Banko Slovenije in Sindikatom od marca 2002 s participacijo 
zaposlenih vključeni v dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje, kije program z določenimi prispevki. 
V okviru stroškov dela je izkazan prispevek Banke za DPPZ v znesku 72 mio SIT (2003: 58 mio tolarjev). 

Na podlagi novega Zakona o Banki Slovenije (Ur.l.RS, št.58/02) seje v mesecu septembru 2003 zmanjšalo 
število članov Sveta Banke Slovenije zli na 9. Število članov, ki svojo funkcijo opravljajo polni delovni čas 
na podlagi delovnega razmerja z Banko Slovenije, pa seje povečalo s 5 na 7 članov. Prejemki članov Sveta 
Banke Slovenije so v letu 2004 znašali skupaj 183 mio SIT (2003: 127 mio tolarjev). 

7 Popravki vrednosti, odpisi in rezervacije 

2004 
mio SIT 

2003 
mio SIT 

lerjat\e do finančnih institucij 
Potencialne obveznosti 

-2 
400 

4 
700 

Skupni popravki, odpisi in rezervacije 398 704 

8 Zlato 

2004 
mio SIT 

2003 
mio SIT 

Zlato 
Zlato v depozitu 

42 
18.603 

42 
19.101 

Skupaj zlato 18.646 19.143 
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9 Izpeljani finančni instrumenti 

Banka Slovenije sklepa z domačimi bankami posle začasnega nakupa ali prodaje deviz. Bilančne vrednosti 
pozicij izkazujejo na dan 31. decembra naslednje stanje: 

 2004 2003  
Poštena Osnovna Poštena Osnovna 
vrednost vrednost vrednost vrednost 
mio SIT mio SIT mio SIT mio SIT 

Začasni nakupi/prodaje-deviz 
- SIT bodo prejeti nasproti EUR 39 225.718 48 503.748 
- EUR bodo prejeti nasproti SIT 0 479 

Skupaj izpeljani finančni instrumenti 39 226.198 48 503.748 

Osnovni zneski posameznih vrst finančnih instrumentov zagotavljajo primerjavo z vrednostmi, ki jih imajo 
instrumenti v bilanci stanja, vendar ne ponazarjajo nujno zneskov prihodnjega denarnega toka ali trenutne 
poštene vrednosti instrumentov in torej ne kažejo na izpostavljenost Banke Slovenije kreditnemu tveganju v 
tem obsegu. Izpeljani finančni instrumenti so v poziciji ugodni (sredstva) ali neugodni (obveznosti) glede na 
spremembe obrestnih mer in tečajev valut v povezavi z njihovimi pogoji. 

10 Obračunane obresti in ostalo 

2004 2003 
   mio SIT mio SIT 

Vplačani kapital ECB 312 
Kapitalske naložbe v druge tuje osebe 4.893 3.201 
Obračunane obresti in ostalo 21.338 20.353 

Skupaj obračunane obresti in ostalo 26.543 23.554 

Prvega maja 2004 je Slovenija vstopila v Evropsko unijo in s tem je Banka postala članica Evropskega 
sistema centralnih bank (ESCB). V skladu s 28. členom Statuta ESCB in ECB (Statut) je Banka Slovenije 
eden od vpisnikov kapitala ECB. Udeležba v kapitalu ECB je vključena v postavko Obračunane obresti in 
ostalo. Prispevki temeljijo na deležih, ki so določeni v skladu s členom 29.3 Statuta, ter se prilagajajo vsakih 
pet let. Delež Banke v kapitalu ECB znaša 0,3345 % in je bil izračunan v skladu z 29. členom Statuta na 
podlagi podatkov o številu prebivalstva in bruto domačem proizvodu, ki jih zagotavlja Evropska komisija 
Glede na (o. da Slovenije ni vključena v evroobmočje. veljajo prehodne določbe 48. člena Statuta. 
Posledično je Banka I. maja 2004 vplačala minimalni prispevek v kapital ECB v višini 7 %, ki znaša 
1.302.967 EUR oziroma 312 mio SIT. 

poročevalec, št. 34 120 



Ključe za vpis kapitala ter zneske vpisanega in vplačanega kapitala prikazuje naslednja tabela: 

Centralna banka Ključ za 
vpis 

kapitala 
do 

30.4.2004 

Vpisani 
kapital do 
30.4.2004 

Vplačani 
kapital do 
30.4.2004 

Ključ za 
vpis 

kapitala 
od 

01.5.2004 

Vpisani 
kapital od 
01.5.2004 

Vplačani 
kapital od 
01.5.2004 

% EUR EUR EUR EUR 
Nationalc Bank van 
Bclgic/Bamjuc Nationale dc 
Bclgiquc 
Deuischc Bundesbank 
Bank ofGrecce 
Banco de lispafia 
Barujuc de France 
Central Bank and Financial 
Services Authoriiv of Ircland 
Banca d ltalia 
Banque centrale du 
'-uxcn\bourg 
Oe N'cderlandsche Bank 
Oesierrcichische 
Nationalbank 
Banco de Portugal 
Suonien Pankki-Finlands 
Bank 
Skupaj centralne banke evro 
območja 

^eska narodni banka 
Danmarks Nationalbank 
F«ii Pank 
Central Bank ofC\prus 
l-aivtjas Banka 
L'eiuvos bank as 
^agvar Ncmzeti Bank 
Central Bank of Malta/Bank 
Centrali ta" Malta 
^arodowy Bank Polski 
Banka Slov enije 
prodna banka Slovenska 
Svenges Riksbank 
Bank of England 
Skupaj centralne banke izven 
n'ro območja 

2.8297 141.485.000 141.485.000 

23,4040 
2.1614 
8.7801 

16.5175 
1,0254 

14.5726 
0.1708 

4.4323 
23019 

2.0129 
1.4298 

2.6636 
15.9764 
20,3616 

1.170.200.000 
108.070.000 
439.005.000 
825.875.000 

51.270.000 

728.630.000 
8.540.000 

221.615.000 
115.095.000 

100.645.000 
71.490.000 

1.170.200.000 
108.070.000 
439.005.000 
825.875.000 
51.270.000 

728.630.000 
8.540.000 

221.615.000 
115.095.000 

100.645.000 
71.490.000 

79.6384 3.981.920 000 3.981 920.000 

1.7216 86.080.000 4.304.000 

133.180.000 
798.820.000 

1.018.080.000 

6.659.000 
39.941.000 
SO. 904.000 

2.5502 

21.1364 
1.8974 
7,7758 

14.8712 
0,9219 

13.0516 
0,1568 

3,9955 
2,0800 

1,7653 
1.2887 

141.910.195 141.910.195 

1.176.170.751 
105.584.0j4 
432.697.551 
827.533.093 

51.300.686 

726.278.371 
8.725.401 

222.336.360 
115.745.120 

98.233.106 
71.711.893 

1.176.170.751 
105.584.034 
432.697.551 
827.533.093 t 
51.300.686 

726.278.371 
8.725.401 

222.336.360 
115.745.120 

98.233.106 
71.711.893 

71,4908 3.978.226.5(2 3.978.226.562 

1,4584 
1.5663 
0.1784 
0,1300 
0.2978 
0.4425 
1.3884 
0,0647 

5,1380 
0,3345 
0,7147 
2.4133 

14.3822 
28,5092 

81.155.136 
87.159.414 
9.927.370 
7.234.070 

16.571.585 
24.623.661 
77.259.868 
3.600.341 

285.912.706 
18.613.819 
39.770.691 

134.292. i o3 
800.321.860 

/ 586.442.685 

5.680.860 
6.101.159 

694.916 
506.385 

1.160.011 
1.723.656 
5.408.191 

252.024 

20.013.889 
1.302.967 
2.783.948 
9.400.451 

56.022.530 
111.050.988 

100,0000 5,000.000.000 4.032.824.000 100,0000 5.564.669.247 4.089,277.550 
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11 Osnovna sredstva 

Zemljišta in Računalniki 
zgradbe in oprema Skupaj 
mio SIT mio SIT mio SIT 

Nabavna ali ocenjena vrednost 
I. januar 2003 2.869 2.727 5.596 
Nabave 46 314 360 
Prodaje - -249 -249 
I.januar 2004 2.9)5 2.792 5.707 
Nabave 298 556 854 
Prodaje - -44 -44 
31. december 2004 3.213 3.304 6.517 

Amortizacija 
I. januar 2003 617 1.884 2.501 
Prodaje - -248 -248 
Strošek amortizacije 22 326 348 
I. januar 2004 640 1.962 2.602 
Prodaje . - -44 -44 
Strošek amortizacije 23 381 404 
31. december 2004 663 2.300 2.963 

Neodpisana vrednost: 
31. december 2004 2.550 1.004 3.554 
31. december 2003 2.275 830 3.106 

V stanje zemljišč in zgradb na dan 31. december 2004 so vključene tudi naložbe v nepremičnine v Republiki 
Avstriji v višini 1.383 mio SIT (2003: 1.1 15 mio SIT). 

Dohodki od nepremičnin, ki so dane v najem, so naslednji: 

2004 2003 
mio SIT mio SIT 

Prihodki od najemnin 202 190 
Neposredni operativni stroški 140 139 

Neto prihodki od najemnin 62 51 

12 Dodeljeni SDR 

2004 2003 

mio SIT mio SIT 
Dodeljeni SDR 6.937 7.156 

Skupaj dodeljeni SDR 6.937 7.156 

Obrestna mera za obveznosti iz naslova dodeljenih SDR je na bilančni dan znašala 2,22 % (2003: 1.57 /»)• 
Obresti, ki jih Banka plačuje, se neposredno zaračunajo Republiki Sloveniji in tako je efektivna obrcs'na 

mera enaka nič. 

Terjatve do proračuna Republike Slovenije so izkazane v knjižni vrednosti glavnice in so pretežn0 

financirane z dodeljenimi SDR. 
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13 Bankovci v obtoku 

Vrednost bankovcev v obtoku po apoenih: 

2004 2003 
mio SIT mio SIT 

SIT 10 210 234 
SIT 20 313 423 
SIT 50 415 563 
SIT 100 • 1.689 1.516 
SIT 200 1.583 1.619 
SIT 500 2.192 2.151 
SIT 1.000 ' 13.086 12.871 
SIT 5.000 77.074 73.253 
SIT 10.000 98.385 93.005 
Skupaj 194.947 185.636 
Tolarski kuponi 405 405 

Skupaj . 195.352 186.042 

14 Rezerve 

2004 
mio SIT 

2003 
mio SIT 

Stanje I. januarja 177.327 199.912 

Prenos/črpanje posebnih rezerv /a tečajne razlike 
Prenos/črpanje posebnih rezerv za cenovna tveganja 
Prenos v splošne rezerve 
Prenos v valorizacijskc rezerve 
Stanje 31. decembra 

-5.312 
-906 

8.497 
268 

179.873 

-16.593 
-8.236 
2.264 

177.327 

Sestava rezerv: 
Osnovni kapital BS 
Posebne rezerve za tečajne razlike 
Posebne rezerve za cenovna tveganja 
Splošne rezerve 
Valorizacijskc rezerve 

2.000 
101.672 

9.290 
65.528 

1.383 

2 000 
106.985 

10.196 
57.031 

1.115 

Skupaj i 179.873 177.327 

Zakon o Banki Slovenije (Ur.l. RS, št. 58/02 z dne 4.7.2002) v 5. členu določa osnovni kapital Banke 
Slovenije in sicer: »Banka Slovenije ima osnovni kapital, ki se oblikuje iz dela splošnih rezerv Banke 
Slovenije v višini 2 milijard tolarjev na dan uveljavitve zakona.« Zakon o Banki Slovenije je stopil v veljavo 
'9.7.2002. S to valuto je bil prenesen znesek 2 mia tolarjev z računa splošnih rezerv na račun osnovnega 
kapitala. 

Rezerve Banke Slovenije sestavljajo splošne rezerve in posebne rezerve. Splošne rezerve so namenjene 
kritju splošnih tveganj pri poslovanju Banke Slovenije. Posebne rezerve so namenjene pokrivanju tečajnih in 
cenovnih tveganj. Posebn" rezerve se oblikujejo v višini nerealiziranih prihodkov iz naslova tečajnih in 
cenovnih tveganj. 

''N'2005 
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15 Pogojne obveznosti in zunajbilančni instrumenti 

Posli začasnega nakupa ali prodaje tuje valute in terminski nakupi tuje valute 

Banka je v letih 2003 in 2004 sklepala posle valutne zamenjave, ki sc nanašajo na obveznost nakupa EUR za 
SIT ali prodaje EUR za SIT. Osnovni zneski teh poslov so podani v Pojasnilu 9. 

Druge pogojne obveznosti 

Obstajajo šc določeni zahtevki do Banke Slovenije, ki so v postopku in niso poravnani. Zahtevki sc v 
glavnem nanašajo na delovnopravne spore iz prve polovice prejšnjega desetletja. Svet Banke Slovenije je 
mnenja, da so za te namene oblikovane zadostne rezervacije. Podrobnejša informacija v skladu z MFPS 37 » 
Provizije, pogojne obveznosti in pogojne terjatve« ni podana, ker lahko le-ta prejudicira položaj Banke v 
postopku. 

16 Poštena vrednost finančnih sredstev in obveznosti 

Naslednja tabela prikazuje knjigovodske vrednosti in pripadajoče poštene vrednosti tistih finančnih imetij in 
obveznosti, ki se v bilanci stanja ne izkazujejo po njihovi pošteni vrednosti. Ocenjena poštena vrednost vlog 
z nespremenljivo obrestno mero ter blagajniških zapisov Banke Slovenije temelji na diskontiranju denarnega 
toka pri uporabi prevladujočih obrestnih mer denarnega trga za podobne instrumente preostalega roka 
zapadlosti 

Sredstva 
Gotovina in vloge 
Posojila bankam 

Obveznosti 
Vpoglednc in vezane vloge v tuji valuti 
Blagajniški zapisi v tujem denarju 
Vezane vloge bank 
Tolarski blagajniški zapisi 
Vloge proračuna Republike Slovenije 

Sedanja vrednost 
2004 2003 

mio SIT mio SIT 

178.046 400.209 
9 

63.156 41.059 
500.757 555.260 
156.730 
266.588 472.330 
127.477 109.674 

Poštena vrednost 
2004 2003 

mio SIT mio SIT 

178.116 400.303 
9 

63.192 41.091 
501.922 556.356 
157.358 
268.422 481.964 
128.582 113.188 

Poštena vrednost vpoglednih vlog v tolarjih ter vlog čez. noč je enaka njihovi knjigovodski vrednosti zaradi 
njihove vpoglednosti oziroma kratke ročnosti. 

Glede na posebnost rezervne pozicije pri Mednarodnem denarnem skladu, vlog Mednarodnega denarnega 
sklada, alokacije SDR ler z njo povezane terjatve do proračuna Republike Slovenije sc njihova pošten*' 
vrednost bistveno ne razlikuje od njihove knjigovodske vrednosti. 

Pošteno vrednost bankovcev v obtoku prestavljajo njihovi nominalni zneski. 
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17 Tveganja 

Kreditno tveganje 

Vsi investicijski vrednostni papirji so obrestonosne obveznice. Vsi investicijski vrednostni papirji in depoziti 
so naloženi pri tujih bankah. 

Vse tuje banke, kamor Banka Slovenije plasira sredstva, imajo najmanj AA- boniteto. Bonitetna ocena je 
povprečje bonitetnih ocen agencij F i teh. Moođv's in Standard & Poor's. Maksimalno izpostavljenost 
kreditnemu tveganju na dan 31. decembra 2004. če dolžniki ne bi mogli izpolniti svojih obveznosti, 
predstavlja znesek, prikazan v računovodskih izkazih kol finančna sredstva. Izpostavljenost državnemu 
tveganju vključuje države OECD. nove države članice EU in Republiko Slovenijo. Svet Banke Slovenije 
meni, da ni pomembnejše koncentracije kreditnega tveganja. 

Koncentracije vrednostnih papirjev glede na valuto in glede na poslovni odnos so na dan 31. decembra 2004 
naslednje: 

EUR USD Ostalo 
% % 

Skupaj 
% 

Državni vrednostni papirji 
Nadnacionalni vrednostni papirji 
Bančni vrednostni papirji 

42,73 
3,16 

34,42 

8,17 
1,94 
2,42 

2,22 
1,61 
3,32 

53,11 
6,72 

40,17 

31. december 2004 80,30 12,54 7,16 100.00 

Državni vrednostni papirji 
Nadnacionalni vrednostni papirji 
Banćni vrednostni papirji 

48.84 
3,82 

33,51 

8,02 
2,12 
1.65 

0.73 
0,29 
1,02 

57,59 
6,23 

36.18 

31. december 2003 86,17 11.80 2,04 100,00 

'U*i2005 
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Obrestno tveganje 

Povprečne efektivne obrestne mere: 

Obdobja sprememb obrestnih mer 
Do 3 0<13 mesecev Natl I 2004 2003 

mesece do 1 leta leto Skupaj Skupaj 
  % % % V. % 
Sredstva 
Sredstva v tuji valuti 
Zlato 
Gotovina in vloge 
Izpeljani finančni instrumenti 
Investicijski vrednostni papirji 
Mednarodni denarni sklad 
Sredstva v tolarjih 
Posojila bankam 

Obveznosti 
Obveznosti v tuji valuti 
Vpoglcdnc in vezane vloge 
Izpeljani finančni instrumenti 
Blagajniški zapisi Banke Slovenije 
Obveznosti v tolarjih 
Vpogledne vloge 
Vezane vloge bank 
Vloge čez noč 
Blagajniški zapisi Banke Slovenije 
Vloge proračuna RS 

2,69 
>,25 
2,43 
2,00 

0.07 
236 

2,44 2,86 

0.07 
2,67 
1,25 
2,76 
2,00 

0,27 
2,19 
0.50 
2.81 
1.44 

6,25 

1,59 
1,25 
2.09 

0,91 

2,25 
4,07 
2,17 

2,36 

2,16 

4,21 
4,00 

4,20 

4,20 

1,67 
1.25 
2,09 

0,91 
4.20 
2,25 
4,08 
3,46 

1.22 

1.91 

0,92 

3.00 
6.82 
6,31 

Prikazane obrestne mere predstavljajo povprečne obrestne mere na koncu obračunskega obdobja. 
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Obrestna občutljivost sredstev in obveznosti 

Anali/a spremenljivosti obrestnih mer na dan 31. decembera 2004 (v mio SIT): 

Sredstva 
Sredstva v tuji valuti 
Zlato 
Gotov ina in vloge 
Izpeljani finančni instrumenti 
Investicijski vrednostni papirji 
Terjatve do proračuna RS 
Mednarodni denarni sklad 

Skupaj sredstva 

Obveznosti 
Obveznosti v tuji valuti 
Vpoglednc in vezane vloge 
Izpeljani finančni instrumenti 
Blagajniški zapisi Banke Slovenije 
MDS in druge MFO 
Dodeljeni SDR 
Obveznosti v tolarjih 
Vpoglednc vloge 
Vezane vloge bank 
Vloge čez noč 
Blagajniški zapisi Banke Slovenije 
Vloge proračuna RS 
Mednarodne finančne institucije 

Obdobja sprememb obrestnih mer 
Do 3 Od 3 mesceev Nad I 2004 

mesece do 1 leta ielo Skupaj 

42 18.603 - 18.646 
170.9% 7.050 - 178.046 

39 - - 39 
87.807 256.039 1.015.838 J.359.684 

25 - 6.937 6.963 
23.033 - - 23.033 

281.942 281.692 1.022.776 1.586.410 

56.361 6.796 - 63.156 
0 - - 0 

451.641 49.116 - 500.757 
1 383 - 6 1.389 

6.937 6.937 

104 108 - - 104.108 
156.730 156.730 

4.800 - - 4.800 
240.977 25.611 - 266.588 
44.590 20.000 62.887 127.477 

264 - 264 

904.124 101.523 226.561 1.232.207 Skupaj obveznosti 

Obrestno občufljivostna vrzel -622.182 

Na dan 31. decembera 2003 

Skupaj sredstva 482.504 
Skupaj obveznosti 729.180 

Obrestno občutljivostna vrzel -246.676 

180.169 796.215 354.203 

140.838 1.022.587 1.645.930 
558.131 7.161 1.294.473 

-417.293 1.015.426 351.457 
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Valutno tveganje 

Pri i/vajanju funkcij centralne banke, predvsem pri vodenju denarne politike in upravljanju z deviznimi 
rezervami, prihaja do koncentracije valut pri finančnih sredstvih. Koncentracije izvirajo iz valutne in 
poslovne izpostavljenosti Banke Slovenije 

Osnovne smernice upravljanja i mednarodnimi rezervami Banke Slovenije določa in četrtletno revidira Svet 
Banke Slovenije: smernice predpisujejo valutno strukturo, povprečno ročnost vlog in naložb v tuji valuti, 
kakor tudi izbiro tujih bank. 

Valutna struktura na dan 31. decembra 2004 (v mio SIT): 

Sredstva 
Sredstva v tuji valuti 
Zlato 
Gotovina in vloge 
Izpeljani finančni instrumenti 
Investicijski vrednostni papirji 
Terjatve do proračuna RS 
Mednarodni denarni sklad 
Obračunane obresti in ostalo 
Sredstva v tolarjih 

SIT 

808 

EUR USD Ostalo 

104.083 28.427 
39 

1.091.889 170.486 

18.725 1.762 

18.646 
45.536 

97.309 
6.963 

23.033 
6.056 

Skupaj 

18.646 
178.046 

39 
1.359.684 

6.963 
23.033 
26.543 

808 

Skupaj sredstva 808 1.214.736 200.675 197.542 .613.761 

Obveznosti 
Obveznosti v tuji valuti 
Vpogledne in vezane vloge 
Izpeljani finančni instrumenti 
Blagajniški zapisi Banke Slovenije 
MDS in druge MFO 
Dodeljeni SDR 
Obračunane obresti in ostalo 
Obveznosti v tolarjih 

Skupaj obveznosti 

Valutna pozicija 
Zabilanfna pozicija 

665.619 

665.619 

-664.811 

38.515 
0 

458.257 
1.383 

1.182 

499.336 

715.400 
-226.198 

24.410 

42.500 

183 

67.093 

133.582 

232 

6 
6.937 

33 

7.209 

190.333 

63.156 
0 

500.757 
1.389 
6.937 
1.399 

665.619 

.239.258 

374.503 
-226.198 

Na dan 31. decembera 2003 

Skupaj sredstva 
Skupaj obveznosti 

Valutna pozicija 
Zabilarična pozicija 

1.263 
704.963 

-703.700 

1.343.677 
532.603 

811.074 
-503.748 

197.467 
64.746 

132.721 

128.331 
7.409 

120.923 

1.670.738 
1.309.721 

361.017 
-503.748 
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Dospelost sredstev in obveznosti 

Dospelost sredstev in obveznosti na dan 31. decembra 2004 (v mio SIT): 

Preostalo obdobje do pogodbene zapadlosti 

Sredstva 
Sredstva v tuji valuti 
Zlato 
Gotovina in vloge 
Izpeljani finančni instrumenti 
Investicijski vrednostni papirji 
Terjatve do proračuna RS 
Mednarodni denarni sklad 
Obračunane obresti in ostalo 
Sredstva v tolarjih 
Obračunane obresti in ostalo 

Skupaj sredstva 

Obveznosti 
Obveznosti v tuji valuti 
Vpogledne in vezane vloge 
Izpeljani finančni instrumenti 
Blagajniški zapisi Banke Slovenije 
MDS in druge MFO 
Dodeljeni SDR 
Obračunane r-bresti in ostalo 
Obveznosti v tolarjih 
Vpogledne vloge 
Vezane vloge bank 
Vloge čez noč 
Blagajniški zapisi Banke Slovenije 
Vloge proračuna RS 
Mednarodne finančne institucije 
Obračunane obresti in ostalo 

Skupaj obveznosti 

Dospelostna vrzel 

Na dan 31. decembra 2003 

Skupaj sredstva 
Skupaj obveznosti 

Do 3 
mesece 

Od 3 mesecev 
do I leta 

Nad 1 
leto 

2004 
Skupaj 

170.9% 
39 

87.807 
25 

1.958 
11.737 

489 

273.050 

56.361 
0 

451.641 
1.383 

1.291 

104.108 

4.800 
240.977 
44.590 

264 
4.710 

910.125 

-637.074 

913.536 
761.571 

7.050 

256.039 

9.598 

53 

272.741 

6.796 

49.116 

108 

25.611 
20.000 

776 

102.407 

170.334 

130.083 
445.331 

18.646 

1.015.838 
6.937 

21.075 
5.208 

266 

1.067.970 

6 
6.937 

156.730 

62.887 

165 

226.726 

841.244 

548.098 
11.885 

18.646 
178.046 

39 
1.359.684 

6.963 
23.033 
26.543 

808 

1.613.761 

63.156 
0 

500.757 
1.389 
6.937 
1.399 

104.108 
156.730 

4.800 
266.588 
127.477 

264 
5.651 

.239.258 

374.503 

1.591.717 
1.218.786 

Dospclostna vrzel 151.966 -315.248 536.213 372.931 

Likvidnostno tveganje predstavlja tveganje zagotovitve sredstev za poravnavo zapadlih obveznosti To 
tveganje zajema tudi tveganje potrebne hitre prodaje finančnih sredstev pod njihovo pošteno vrednostjo. 
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Likvidnostna ustreznost jc ena od ključnih determinant pri upravljanju s sredstvi v tuji valuti. To se zrcali v 
ustrezni rokovni sestavi glede potencialne potrebe po posegu na trgu tujega denarja, glede na obveznosti v 
tuji valuti in glede na potrebe plačilnega prometa. Za ta namen obstaja vrsta interaktivnih dejavnosti, ki 
zajemajo upoštevanje likvidnostnih razmerij pri instrumentih in na ravni banke, vključujoč maksimume 
po/icij po valutah, instrumentih in partnerjih. Kriteriji se spremljajo na dnevni ravni. Dodatno so za 
zavarovanje likvidnostnega tveganja sklenjene kreditne linije. 

Banka Slovenije je na področju tolarskih aktivnosti odgovorna za uravnavanje likvidnosti bančnega sistema. 
Na tem funkcijskem področju ni zavezana likvidnostnim omejitvam. 

# 

18 Finančni tokovi pri blagajniških zapisih 

Pritoki 
Vezane vloge bank 
Tolarski blagajniški zapisi 

Odtoki 
Blagajniški zapisi v tujem denarju 
Tolarski blagajniški zapisi 
Skupaj odtoki 

Skupaj neto odtok 

2004 
mio SIT 

2003 
nuo SIT 

156.730 
101.730 

-57.639 
-205.742 
-263.381 

-106.651 

-2.950 

-2.950 

98.780 

19 Stanje denarnih sredstev 

Sredstva v tuji valuti 
Oenama sredstva v tuji valuti 

Skupaj sredstva 

Obveznosti v tuji valuti 
Depoziti v tuji valuti 

Obveznosti v tolarjih 
Vpogledne vloge bank 
Vloge Čez noč 
NebanČne vloge 
Skupaj obveznosti 

Stanje denarnih sredstev 

2004 
mio SIT 

2003 
mio SIT 

5.281 
5.281 

3.326 
3.326 

-30.675 -5.432 

-94.033 
-4.800 

-13.089 
-142.597 

-91.087 
-8.170 

-13.557 
-118.245 

-137.316 -114.919 

Denarna sredstva v tuji valuti vključujejo sredstva MDS v višini 1.958 mio SIT (2003: 1.738 mio tolarjev), 
ne vključujejo vezanih vlog v višini 162.166 mio SIT (2003. 385.337 mio tolarjev) in ostalih sredstev v 
višini 12.557 mio SIT (2003: 13.284 mio tolarjev). t 

Depoziti v tuji valuti ne vključujejo namenskih vlog v višini 32.482 mio SIT (2003: 35.627 mio tolarjev). 

Obveznosti v tolarjih vključujejo vloge proračuna Republike Slovenije v višini 2.750 mio SIT (2003: 3.825 
mio tolarjev) ter tolarske račune centralnih bank in Evropske komisije pri Banki Slovenije v višini 264 mio 
SIT. 
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FINANČNI NAČRT 

BANKE SLOVENIJE 

ZA LETO 2005 

'^nlj2005 

L. 
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BANKA 

SLOVENIJE 

Na podlagi 49. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS štev. 58/2 z dne 4.7.2002) je 
Svet Banke Slovenije na svoji 302. seji, dne 15.12.2004 sprejel 

SKLEP 

O FINANČNEM NAČRTU 

BANKE SLOVENIJE ZA LETO 2005 

Finančni načrt za leto 2005 izkazuje: 

1. Prihodke 

2. Odhodke 

3. Presežek prihodkov nad odhodki 

4. Prenos v splošne rezerve Banke Slovenije 

5. Sredstva za proračun Republike Slovenije 

Predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

Guverner 

Mitja Gaspari, l.r. 

(v milijonih tolarjev) 

50.435 

38.814 

11.620 

8.715 

2.905 
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FINANČNI NAČRT BANKE SLOVENIJE ZA LETO 2005 

Pojasnila v mio SIT 

Prihodki poslovanja 

Obrestni prihodki (]) 48.331 
Obrestni odhodki (2) 32.111 

Neto obrestni prihodki 16.220 

Neto provizije (3) 1.360 

Drugi prihodki (4) 255 

Skupni prihodki poslovanja 17.835 

Stroški poslovanja (5) 6.215 

Presežek prihodkov nad odhodki 11.620 

Uporaba presežka (6) 

Prenos v splošne rezerve 8.715 

Sredstva za proračun Republike Slovenije 2.905 

Skupna razdelitev 11.620 

i j 2005 

L. 
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OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA 

NAČRTA ZA LETO 2005 

Skladno z Zakonom o Banki Slovenije (Ur.l. RS, št. 58/02) poteka 
financiranje Banke Slovenije po finančnem načrtu prihodkov in 
odhodkov Banke Slovenije (v nadaljevanju načrt). Načrt je 
pripravljen za obdobje 12 mesecev. Sprejme ga Svet Banke 
Slovenije in z njim seznani Državni zbor Republike Slovenije. 

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2005 se je izhajalo iz izvajanja 
nalog, ki so zapisane v Zakonu o Banki Slovenije, izvajanja 
denarne in tečajne politike v pogojih ERM2 ter priprav za popolno 
vključitev Banke Slovenije v Evropski sistem centralnih bank 
(ESCB), t.j. za prevzem evra kot domače valute. 

organizacijsko - poslovnih zahtev v delovanju centralne ban • 
niti končnega cilja, spreminja pa v določeni meri posredni 
instrumentalni cilj denarne politike. 

Ob vstopu je bil določen centralni tečaj, ki znaša 239,640 SIT za 
1 EUR, z dovoljenim odstopanjem tržnega tečaja o kros 
centralnega tečaja v mejah 15%. S tem je prišlo do prekint 
trendne depreciacije domače valute. Glavna naloga denar 
politike je tudi po vstopu v ERM 2 zagotavljanje cenovne stabilln<• 
Politika obrestnih mer, podrejena vzdrževanju stabilnega tečaj* 
je oziroma bo odvisna predvsem od dejavnikov, ki so neodvi 
od Banke Slovenije, kot so obrestne mere v tujini in rizična Prern ^ 
Slovenije. Ključno za doseganje maastrichtskih kriterijev naj 
bilo v prihodnje usklajeno delovanje fiskalne in dohodkovne P0'11 

finančnega nadzora ter izvajanje strukturnih reform. 

Zakon o Banki Slovenije 

Zakon o Banki Slovenije navaja naslednje naloge in odgovornosti 
Banke Slovenije kot centralne banke Republike Slovenije: 

1. izdaja bankovce ter opravlja strokovne in tehnične naloge v 
zvezi z izdajo kovancev, 

2. oblikuje in uresničuje denarno politiko, 
3. oblikuje in uresničuje denarni naazor, 
4. je odgovorna za splošno likvidnost bančnega sistema, 
5. sodeluje pri transakcijah na deviznih in finančnih trgih, 
6. sprejema v depozit sredstva bank in hranilnic, 
7. odpira račune bankam in hranilnicam, 
8. ureja plačilne sisteme, 
9. upravlja z deviznimi sredstvi, kakor tudi z drugo aktivo, ki ji je 

zaupana, 
10. lahko deluje kot plačilni in/ali fiskalni agent države ter kot 

predstavnik države v mednarodnih finančnih organizacijah v 
skladu z zakonom, 

11. odpira račune državnim organom in osebam javnega prava 
in drugim udeležencem na denarnem trgu, 

12. v primeru potreb sprejema v depozit sredstva oseb iz prejšnje 
točke, 

13. oblikuje, uveljavlja in nadzoruje sistem pravil za varno in 
skrbno poslovanje bank in hranilnic, 

14. zagotavlja informacijski sistem za nemoteno opravljanje vseh 
svojih funkcij, 

15. odpira račune drugim finančnim institucijam (klirinško depotni 
družbi in borzno posredniškim družbam), s katerimi sklene 
pogodbo. 

Članstvo Republike Slovenije v Evropski uniji, vstop v 
ERM2 

S 1 .majem 2004 je Republika Slovenije postala članica Evropske 
unije, Banka Slovenije pa posledično članica ESCB. V skladu z 28. 
členom Statuta ESCB in ECB (Statut) je Banka Slovenije postala 
vpisnik kapitala Evropske centralne banke (ECB). Delež Slovenije 
(in tudi drugih držav, članic EU) je bil določen na podlagi 29. člena 
Statuta, ki kot merilo opredeljuje prebivalstvo države in njen BDP. 
Banki Sloveniji pripada 0,3345 odstotni delež ali 18,6 mio EUR 
kapitala ECB. Ker Slovenija še ni popolno vključena v denarno 
unijo in ima status t.i. nesodelujoče države članice (non-paticipating 
member state), je bila Banka Slovenije v skladu z 48. členom 
Statuta zavezana vplačati le del (7%) njenega vpisanega kapitala. 

Drugi pomembni korak v smeri vključitve Republike Slovenije v 
evropsko ekonomsko in denarno območje je Banka Slovenije 
storila z vstopom v evropski mehanizem menjalnih tečajev (ERM 
2) v mesecu juniju 2004. Vstop sam po sebi bistveno ne spreminja 

Denarna politika v letu 2005 

Kratkoročno usmeritev denarne politike okvirno določa 
vstopa v ERM2 in prevzem evra, ki sta ga kot skupno odi100 

sprejeli Vlada Republike Slovenije in Banka Slovenije. 
denarne politike se je prvenstveno usmerilo v zniževanje in« 
s ciljem doseganja nominalne konvergence in makroekonom 
podlage za čim uspešnejšo integracijo v evro denarno ob111 . 
Vzdržen deinflacijski trend je omogočil, da so ob znizev ^ 
nominalnih obrestnih mer v letu 2004 realne obrestne merei os ^ 
na ravni, ki preprečuje prekomerno kreditiranje, P0,r '»j^i 
inflacijske pritiske. Z omenjeno politiko se je razlika med dom a ^ 
in tujimi obrestnimi merami znižala do ravni, ki je ob vstopu v 
2 omogočila stabilizacijo tečaja. 

hivani®^ Da ne bi prišlo do uresničitev tveganj, ki so povezana z div 
v ERM2, je potrebna učinkovita in kredibilna koordm ^ 
makroekonomskih politik. Denarna politika bo skrbe j0 
stabiliziranje tržnega tečaja okoli centralnega tečaja, 
predpogoj za prevzem evra. Za uspešno izvajanje svoje n 
ima Banka primerne instrumente, zadostne devizne reze 
izkušnje pri uravnavanju tečaja tolarja. 

.. <oV 
Predvideno delovanje denarne politike se odraža v planu Pnn ^ 
in odhodkov za naslednje leto. Vsekakor skupen finančni re . 
v največji meri determinirajo, glede na zatečeno strukturo D ^ 
stanja ob prehodu v ERM 2, obrestne mere na tujih trg z 
stroški financiranja sterilizacijskih instrumentov. Vendar s e ^ 
že omenjeno konvergenco tujih in domačih obrestni 
praktično izgubljajo svoj vpliv. 

Tem dejavnikom se pridružujejo še tečajne razlike ir' U-|e(iu 
valorizacije naložb, ki jim Zakon o Banki Slovenije v 6. in 5 . 
namenja posebno obravnavo. Banka v izkazu uspeha v 
izkazuje učinke sprememb tečajev valut, cen vrednostnih P . v 
in cen zlata. V primeru pozitivnih vrednosti se v celoti Prena

(j0|jtv0 
posebne namenske rezerve in tako niso predmet končne ^ 
presežka prihodkov nad odhodki. Učinki sprememb tečaje ^ 
valut, sprememb cen vrednostnih papirjev in sprememb ce ^ 
tako zaradi nepredvidljivosti, volatilnosti in obračunskega z 
v finančnem načrtu niso predvideni in upoštevani. 

Priprave na uvedbo Eura 

V pripravi načrta za finančno leto 2005 so bile v Pr°9ra,^g|o<j0' 
vseh oddelkov in služb posebej izpostavljene in opredeljene 
ki se tičejo priprav za uvedbo evra kot denarne enote °0^e\3, Ki 
Slovenije. Že v letu 2003 je bil v banki vzpostavljen sistemi 
zadeva potrebne organizacijske prilagoditve, natančen P°^|janie 

nalog, rokov in odgovornih nosilcev ter redno spre 
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fssničitve le-teh (t.i. Bela knjiga, vključevala tudi priprave na 
anstvo v EU in vstop BS v ERM 2). Tovrstno zahtevano 
'agajanje vključuje tudi pripravo za uvajanje novih kapitalskih 
andardov v poslovnih bankah (Basel II) ter pripravo za 
°sodobljen in evropskim standardom prilagojen način bančnega 

POr°čanja. 

pje dejavnosti, naloge in projekte, ki se tičejo vključevanja v 
r°psko unijo in priprav za uvedbo evra, so posamezni oddelki 
®nčno ovrednotili in kot taki tvorijo sestavni del finančnega 
'tia za prihodnje leto. Stroški se nanašajo na že začeto 

Ev je strokovnih služb v odborih in delovnih skupinah 
, r°Pske centralne banke, v komisijah in drugih telesih Evropske 
j I6, na zahtevane kadrovske okrepitve ter na pripravo ustrezne 

0rrnacijske infrastrukture. 

PredPostavke 

Prihodkov in odhodkov v tujih valutah je bil izdelan na podlagi 
2()n e na'°žb P° instrumentih in valutah ob koncu oktobra ^ri preračunu so bili upoštevani srednji tečaji tujih valut na 
ter |®"1 ^ -2004 ter obrestne mere na denarnih in kapitalskih trgih 
p *uPonski donosi zatečenega portfelja papirjev. Stanje 
Pran'c'enih skupnih deviznih rezerv je izračunano ob 
đ6y. Postavki zmernega primanjkljaja plačilne bilance in nakupa 

12 s strani države za namen servisiranja zunanjega dolga. 

obrestnih prihodkov in odhodkov na posojila, na obvezno 
drj

6rv°, na blagajniške zapise v tolarjih in na depozite bank in 
le(u 

Ve> so upoštevani instrumenti denarne politike, uporabljeni v 
Q|6(j 'n obrestne mere, veljavne ob koncu oktobra 2004. 
so >6 na za^rtano smer delovanja denarne politike v letu 2005, 
Jarr)

a,e^enim pozicijam pri posameznih instrumentih (začasna 
t)a ®n'ava valut, blagajniški zapisi v tolarjih, dolgoročni depoziti 
Pri i d.odana ocenjena povprečna mesečna stanja v letu 2005. 
'istr ra^unu obrestnih prihodkov in odhodkov so poleg zapadlosti 
ias|Umen,°V' reinvestiranja in omenjenega umika denarja iz 
sprQ°

Va deviznih transakcij, predpostavljene določene 
200grn®rnbe strukture sterilizacijskih instrumentov tekom leta 

■ °b ocenjeni rasti povpraševanja po primarnem denarju. 

1ai<? prihociki so planirani v višini, ki jo določa načrtovani obseg 
obj ® P" nadzorovanju in licenciranju bank in hranilnic, pričakovan 
p0 9 Poslov plačilnega prometa v državi in s tujino ter realizacija 
«r -^ih drugih prihodkov. Enako so odhodki od provizij in 
'ako ' ')laniran' glede na predviden obseg nalog, z upoštevanjem daje, predpisov in veljavnih pogodb. 

se|5
ro^ih dela je upoštevan Dogovor o politiki plač v zasebnem 

in g r'u v obdobju 2004-2005, zakonodaja, ki določa prispevke 
in Sj 6,0r Kolektivna pogodba, sklenjena med Banko Slovenije 
kot s 

a,°m delavcev Banke Slovenije. Pri materialnih stroških, 
^na° v*drževanja, svetovanja, ipd., ter pri stroških tiskanja 
«kJt

a' s° upoštevane veljavne pogodbe ter pogodbe, katerih 
lajrt 'e predvidena v letu 2005. Drugi splošni stroški so 
PoJ>Vani na ravni predvidene realizacije v letu 2004 ali pa 
Upoj,ani za predvideno medletno rast cen. Pri pripravi načrta je 

je pVan' že omenjeno, Načrt aktivnosti (t.i. Bela knjiga), ki 
Vron ifnl<a Sl0veniie sprejela kot temelj za priprave na vstop v 

sistem centralnih bank in prevzem evra. 
'Vrt 
8le(]6 *a l0to 2005 ne spreminja bilančne sheme izkaza uspeha 

na Predhodno leto. 

Prihodki in odhodki 

(1) Obrestni prihodki 

Obrestni prihodki so načrtovani v znesku 48,3 milijarde tolarjev in 
vključujejo obrestne prihodke od naložb v tuji valuti, ki znašajo 
45,7 milijarde tolarjev, ter tolarske obrestne prihodke od posojil 
bankam v višini 2,7 milijarde tolarjev. 

Po doseženih najnižjih ravneh obrestnih mer v letu 2003 so se le- 
te v letu 2004 nekoliko povečale, pri čemer pri povečanju 
prednjačijo obrestne mere na krajšem delu dolarske krivulje 
donosnosti (štirikratni dvig Fed fund obrestne mere po 0,25 bt, t.j. 
z 1% na 2%). Za prihodnje leto napovedi kažejo na opaznejši 
odboj tudi za instrumente, nominirane v euro valuti (napoved: 3 
mesečni EURIBOR 0,5 bt). Potencialno nekoliko višji donosi zaradi 
same negotovosti niso upoštevani. Zadržano oceno obrestnih 
prihodkov utemeljuje tudi način vrednotenja ter zamik v 
strukturiranju portfelja. 

Obresti od vlog v tuji valuti in od naložb v vrednostne papirje so 
načrtovane v skupni višini 45,3 milijarde tolarjev. Povprečno stanje 
skupnih naložb naj bi znašalo 6,2 milijarde EUR. Predpostavljena 
valutna struktura pri kratkoročnih naložbah znaša 71% v EUR, 
14% v USD, 6% v UK funt in 9% v drugih valutah. Za naložbe v 
EUR znaša obrestna mera od 2,0 do 2,1% (vpogledne vloge, 
kratkoročni vrednostni papirji), za naložbe v USD od 2,0 do 2,25% 
in za naložbe v UK funt od 4,75 do 4,8% p.a. Pri naložbah v 
vrednostne papirje z rokom dospelosti preko enega leta je 
upoštevana porazdelitev naložb 77% v EUR, 13% v USD, 3% v 
UK funt, 2,5% v zlato in 4% v druge valute. Obrestne mere so 
predpostavljene v višini 2,8% za EUR, 2,7% za USD, 4,8% za UK 
funt in 0,2% za zlato v depozitu. Povprečni kuponski donos na 
nominalno vrednost portfelja, ki določa višino prepoznanih 
obrestnih prihodkov, znaša 3,1%. Obrestnih prihodkov iz naslova 
dobroimetij pri Mednarodnem denarnem skladu, ki jih sestavljata 
rezervna pozicija in račun SDR, naj bi bilo skupaj za 0,4 milijarde 
tolarjev. 

Skupaj 2,7 milijarde tolarjev obrestnih prihodkov je načrtovanih v 
okviru uporabe instrumentov denarne politike. Predvideni finančni 
učinki izhajajo predvsem iz dveh poslov in sicer začasnega nakupa 
blagajniških zapisov v tujem denarju Banke Slovenije in iz valutne 
zamenjave (začasni odkup in začasna prodaja tuje valuta). 

(2) Obrestni odhodki 

V obrestnih odhodkih v višini 32,1 milijarde tolarjev so vsebovane 
obresti za vpogledne vloge in izdane blagajniške zapise v tujem 
denarju, obresti, ki jih banka obračunava na tolarska sredstva 
bank, hranilnic in države ter obresti za izdane tolarske blagajniške 
zapise. 

Obrestni odhodki za vloge in blagajniške zapise v tujem denarju 
so načrtovani v višini 11,5 milijarde tolarjev, od tega 10,7 milijarde 
tolarjev za obresti na blagajniške zapise ter 0,8 milijarde tolarjev 
za obresti na devizna sredstva občin in države. Obresti so 
izračunane na povprečno stanje izdanih blagajniških zapisov v 
tujem denarju v višini 2,1 milijarde EUR ob upoštevanju valutne 
strukture 90% v EUR in 10% v USD in pri obrestni meri 2,1% na 
EUR in 2,25% na USD. 

'Un'j2005 
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Banka Slovenije je umikala presežno likvidnost bank, nastalo 
preko poslov valutne zamenjave ali nakupov deviz, z dvema 
osnovnima instrumentoma, in sicer z 60-dnevnim in 270-dnevnim 
tolarskim blagajniškim zapisom. V juliju 2004, po vstopu v ERM 2, 
je z namenom, da se odloži povečanje likvidnosti iz zapadanja 
blagajniških zapisov, uvedla dolgoročni depozit z zapadlostjo v 
letu 2007 ter z obrestno mero, ki je za 0,2 bt višja od obrestne 
mere 60 dnevnih blagajniških zapisov. Ta nov instrument, katerega 
vir likvidnosti so predvsem zapadli 270 dnevni blagajniški zapisi, 
naj bi v naslednjih dveh letih zadržal zatečeno stanje, medtem ko 
naj bi se predvidena gibanja v plačilni bilanci ter nakupi deviz s 
strani države odrazila v instrumentu krajše ročnosti (60 dnevni 
BZ). 

Obrestne odhodke na blagajniške zapise ter depozit v tolarjih 
tako določajo obseg vpisa, struktura in obrestni meri, katerih 
višino bodo opredeljevale konkretne ekonomske in denarne 
okoliščine. Skupnega obrestnega odhodka naj bi bilo za 15,6 
milijarde tolarjev. 

Obresti iz naslova obvezne rezerve bank in hranilnic so ob 
uskladitvi stopenj na raven Evrosistema ter na depozit čez noč 
so ocenjene v višini 0,7 milijarde tolarjev, obresti iz naslova 
enomesečne zakladne vloge in na vezane vloge države pa v 
višini 4,4 milijarde tolarjev, pri povprečno nespremenjenem stanju 
sredstev. 

(3) Neto provizije 

Neto provizije so načrtovane v višini 1.360 milijonov tolarjev. 
Prihodki od provizij znašajo 1.848 milijonov tolarjev in naj bi bili 
realizirani od provizij domačega plačilnega prometa iz bruto 
poravnav in kliringa malih vrednosti (460 milijonov), od provizij za 
opravljanje plačilnega prometa za stranke (350 milijonov tolarjev) 
in od nadomestil za opravljanje nadzora bank (400 milijonov 
tolarjev). Dodatno se okviru te postavke beleži tudi tečajna marža, 
ki jo banka dosega pri deviznih transakcijah (430 milijonov) ter 
dohodek, ki naj bi ga prinesli posli repoja vrednostnih papirjev na 
tujih trgih po pogodbah z klirinškimi hišami, katerim BS posoja 
vrednostne papirje in za to zaračuna provizijo (200 milijonov 
tolarjev). Ostale provizije so ocenjene na 8 milijonov tolarjev. 

Odhodki od provizij so načrtovani na ravni leta 2004. Pomembnejšo 
postavko predstavlja nadomestilo bankam za pripravljenost 
sodelovanja pri posebnem likvidnostnem posojilu (232 milijonov 
tolarjev). Sledijo bančni stroški tujih bank (150 milijonov tolarjev), 
strošek, ki banko po pogodbi bremeni pri izdajah enomesečnih 
zakladnih menic (78 milijonov tolarjev) ter nadomestilo depotnim 
bankam za storitve hranjenja in izdajanja gotovine (18 milijonov 
tolarjev). 

(4) Drugi prihodki 

V druge prihodke (255 milijonov tolarjev) so vključeni prihodki od 
najemnin prostorov in računalniške opreme, prihodki od izdanih 
potrdil, od prodanih publikacij, setov tečajnih kovancev in podobni 
prihodki. 

usposabljanju bančne supervizije na področju baselskih kapita|s j 
standardov, mednarodnih standardov računovodskega poroča I 
ter na področju tržnih tveganj. Prav v okviru nadzora banfin®9 
poslovanja naj bi v letu 2005 prišlo do pomembnega vložka 
znanja s področja sodobnega bančnega poslovanja in do na<*aL^ 
kadrovske krepitve, začete že v letu 2004. Tudi v drugih odda 
gre za pospešeno kadrovsko prilagajanje načinu delova I 
Evrosistema, kar pomeni nadomestno zaposloval 
visokokvalificiranih strokovnjakov, za izgradnjo us<r 

organizacijske strukture ter za postavitev napredne tehn 

ki v informacijskem pogledu odgovarja skupnim standa1rđ 

Neposredni skupni stroški priprav zaobjemajo cca. 11 oclst° ^ 
točk vseh stroškov, pri čemer pa bo angažma že zaposleni 
nalogah povezanih z vstopanjem v EU in EMU ter prilagaj3^ 
kapitalskim in drugim standardom, ki bodo za poslovno ban 
okolje začeli veljati v bližnji prihodnosti, po programu dela v nos 
oddelkih dosegal 30 do 50% njihovega fonda ur. 

Stroški dela 

Pravice, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v Banki Sl°v®n'|ij 
urejata Statut in Kolektivna pogodba. Stroški dela so na^rt?rlige 
za plače, za prispevke in davek v breme delodajalca ter za 
osebne prejemke. 

Sredstva za plače so načrtovana v višini 2.566 milijonov'ol^jng 
(12% povečanje glede na lansko leto). Pri izračunu so upošte 
naslednje predpostavke: 

a) gibanje izhodiščne plače v skladu z dogovorom m za 
o politiki plač v Republiki Sloveniji v obdobju 2004 - 20 

b) vsota koeficientov zasedenih delovnih mest zaPoS
djte„, 

novozaposlitev, pričakovane fluktuacije in prerazpore 
c) sredstva za stimulacijo delovne uspešnosti, mkoVv 

d) izplačila dodatkov, nadomestil in drugih osebnih prej® 
skladu s Kolektivno pogodbo. 

cldadu 
Gibanje izhodiščne plače se bo v letu 2004 usklajevalo v v 
z dogovorom in zakonodajo, ki naj bi urejala plačno P° s0 
naslednjem obdobju. Edina uskladitev izhodiščne plaSe n l^e 
izvedla v mesecu avgustu in sicer za 2,7%. Rast izho 
plače v tem primeru v medletnem povprečju znaša 3%- 

Ciljno stanje zaposlenih ob koncu leta 2005 znaša 427 zaP°^na v 
od tega devet članov Sveta Banke Slovenije (dva zap°® 
skladu z 2.točko 38. člena Zakona o Banki Slovenije),kar P 
v dinamiki 3,6% odstotno rast zaposlenosti glede na P° 
2004 (od 404 na 418). Več kot polovico dodatnih de'°vn|'ovanj8' 
naj bi bilo razpisano v oddelku nadzora bančnega PoS gOO4 

medtem ko druga prosta delovna mesta zapolnjujejo v a (jz 
izvedene prerazporeditve v oddelek finančne štabi nega 
oddelkov ARC in Finančna statistika)' ter prekinitve de 
razmerja (s pripravniki). 

(5) Stroški poslovanja 

Stroške poslovanja sestavljajo stroški dela, materialni stroški, 
stroški tiskanja bankovcev in ostali stroški. Za leto 2005 so 
načrtovani v višini 6.215 milijonov tolarjev, kar pomeni 12-odstotno 
rast glede na leto 2004. Glavnino svojih aktivnosti bo banka, po 
uspešni vključitvi v ERM2 v letu 2004, namenila izgradnji 
neobhodne infrastrukture za nemoteno vključitev v Evropski 
sistem centralnih bank, pripravam na prevzem evra ter 

  gldOD"1 

' Oddelek za finančno stabilnost je bil formalno ustanovljen ^ s" 
2003, funkcijsko je polno zaživel v letu 2004. Glavne naloge sjsl0rnU_ 
podatkovno in analitično spremljanje dogajanj v ba .^jjasist0"1. 
sodelovanje in izmenjava podatkov z ECB, razvoj in implenta g|0van' 
ocenjevanja finančne stabilnosti oziroma analiza PreudarneH,0m sis16'11, 
(macroprudentlal analysls) ter spreml|anja razvoja v financ _zarja<|P 
(modeli stres testov, povprečne ocene tveganj, z9°dn'09.ao|(Ovni 
na finančne krize, Ipd). V oddelku so se zaposlili visokostf 
deloma prerazporejeni iz drugih oddelkov. 

 — 
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I đe'ek nadzora bančnega poslovanja v letu 2005 načrtuje 
v6dbo obsežnejše reorganizacije in tudi bistveno povečanje 

# 
6v''a zaposlenih. Gre za profile inšpektorjev, analitikov in t.i. 

I re9ulatorjev«. Področja, ki naj bi jih novi specialisti z vidika regu- 
le spremljali, se nanašajo na: listninjenje in izvedene finančne 
s'rurr\ente (bančna direktiva 2000/12/EC), tržna tveganja 
°velirana CAD direktiva 93/6/EEC), kreditna tveganja 
alobsežnejše in najaktualnejše področje v novi kapitalski đ|tvi), operativna tveganja (priprava podlag za odločanje o 
Cl°nalnih diskrecijah, priprava vseh zakonskih in podzakonskih 

^0v. sodelovanje v evropskih delovnih skupinah, sodelovanje 
na 

l?°braževanju bank, sodelovanje pri pregledih priprave bank 
novo evropsko kapitalsko ureditev) ter na splošna dela zaradi 
°Pa v EU (izvedbo popolne uskladitve obstoječe regulative z 
°Pskimi direktivami in pravočasno implementacijo vse nove 
°Pske regulative v slovenski pravni red.2 

Pociatna anali,'čna delovna mesta so predvidena v odseku za 
v. .p,0ro izvajanju nadzora, kjer naj bi skrbeli za metodologijo in 
i2 ^anje podpore dela inšpektorjev, podatkovno skladišče, 
w 

a'a" kontrolo kvalitete podatkov, implementirali sistem "early 
d0 

nin9", izdelavo analiz in poročil za sistem, vzdrževanje in 
RA^je programa/sistema za delo pri izvajanju nadzora - 

' dodatno inšpektorsko delo je utemeljeno s pričakovanimi 
bas "lem')arn'ter večjimi potrebami za delo na terenu ob uvajanju e'skih standardov v banke. 

na °9e v zvezi z prilagajanjem in pripravljanjem Banke Slovenije 

Podiv Eurosistem naj bi se v drugih oddelkih izvedle na 
bil ,a®' °bstoječih kadrovskih resursov. Del nujnih zaposlitev je 
sC'*ran že v letu 2004, medtem ko se dejansko povečani 
(svet V *e' zvez' odražajo predvsem v materialnih stroških 
°pr 

0va'ne storitve, nabava programja in strojne računalniške 

^Posrt S3' ®re Za za^asne aktivnosti, ki ne terjajo stalne 

Vsak°|Števan'em Predvidenih zaposlitev, napredovanj (v okviru 
koijj ne kvote) in nadomestnih zaposlitev naj bi se povprečni 
lo{ke

nik v letu 2005 povečal glede na leto 2004 za slabe 3 odstotne 
ds| " fr®dvsem slednje (nadomeščanja upokojitev in prekinitev 

razmerij) močno izboljšujejo kvalifikacijsko strukturo in 
l3l0 ^bno prispeva k strokovnejšemu in kvalitetnejšemu izvajanju 
Vi,!, Kvalifikacijska struktura se vsako leto povečuje v korist 
barik. s,opnje strokovne izobrazbe: konec leta 2003 je bilo v 
kon' vseh zaposlenih z najmanj visoko stopnjo izobrazbe, 
vSetiC a 2004 52% in za konec leta 2005 je predvidenih 54% ZaPoslenih z visoko stopnjo izobrazbe. 
^ijjL 
Prispe več'' dodatki (minulo delo, nadure, dežurstva) Vai° k rasti plač cca. 1,5 odstotne točke in naj bi bili posledica 
Pranja pripravo na prevzem evro valute in aktivnosti na 

iu bančne supervizije. 

Prispevki za socialno varnost in davki na izplačane plače se 
plačujejo v breme banke in so obračunani od predvidenih izplačil 
po veljavnih osnovah in stopnjah. Planirana so tudi sredstva za 
druge osebne prejemke, ki jih v zvezi z delom ureja Kolektivna 
pogodba, kot so jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvah in 
regres za letni dopust. Za prispevke, dodatno prostovoljno 
pokojninsko zavarovanje, davke ter druge osebne prejemke je 
predvidenih skupno 949 milijonov tolarjev. 

V druge stroške dela (164 milijonov tolarjev) so vključeni stroški, 
ki se po računovodskih standardih uvrščajo pod stroške dela. 
Sestavljajo jih povračila za prevoz na delo in regres za prehrano 
ter avtorski honorarji. 

Materialni stroški 

Materialni stroški so za leto 2004 načrtovani v znesku 2.220 
milijonov tolarjev, kar predstavlja 22% povečanje glede na 
predhodno leto. Visoko rast materialnih stroškov v največji meri 
določajo stroški svetovanj, sledijo vzdrževalni stroški in stroški 
komunikacij. Brez povečanja svetovalnih stroškov bi bila rast 
10%, brez dodatnih vzdrževanj in komunikacijskih linij pa 
povečanje znaša dobre 4 odstotke (zaradi večje večje 
amortizacije, najemnin in stroškov prevoza gotovine). 

Amortizacija 

Predračun amortizacije je izveden po obstoječih amortizacijskih 
stopnjah in sicer 1,3% za zgradbe, 20-33% za računalniško 
opremo in 10%-25% za drugo opremo v uporabi. Nabavna 
vrednost osnovnih sredstev 31.oktobra 2003 znaša 6,0 milijarde 
tolarjev (zemljišča in stavbe 2,9 milijarde, računalniki in oprema 
3,1 milijarde tolarjev), neodpisana vrednost 3,1 milijarde tolarjev 
(2,3 milijarde tolarjev zemljišča in stavbe ter 0,8 milijarde tolarjev 
računalniki in oprema). Predračunu amortizacije obstoječe opreme 
se pri ocenitvi stroška za naslednje leto dodajo zneski 
amortizacije, ki izhajajo iz predvidenega obsega in dinamike nabav 
osnovnih sredstev. Delež amortizacije (467 milijonov tolarjev) v 
skupnih materialnih stroških znaša 21%, njeno predvideno 
povečanje pa 15%. 

Potrebe za nabavo osnovnih sredstev se vsako leto predvidijo s 
planom investicij. Vse nabave opredmetenih in neopredmetenih 
osnovnih sredstev morajo izhajati iz verificiranih planov dela 
oddelkov in planov projektov. Tekom leta vsako posamično 
nabavo presoja Skupina za nabavo osnovnih sredstev, tako z 
vidika pogojev kot ponovno same upravičenosti. 

Za leto 2004 se načrtuje skupna vrednost investicij 1.001 milijonov 
tolarjev (plan investicij 2004:882 milijonov tolarjev, ocena realizacije 
732 milijonov tolarjev). 71% novih investicij se nanaša na vlaganja 
v informacijsko tehnologijo, od tega 530 milijonov tolarjev za 
centralni računalniški sistem (harware in programska oprema), 
184 milijonov tolarjev za infrastrukturo uporabnikov. Med drugo 
opremo predstavlja najpomembnejšo postavko strojna 
posodobitev v oddelku za gotovinsko poslovanje, v okviru 
preureditvenih del pa ureditev neprekinjenega napajanja ter 
nadgradnja varnostnih sistemov. 

(pren
n°sli so predvidene na naslednjih segmentih: a) finančni konglomerati 

sprernS đ' ,ive v nacionalni pravni red - priprava posebnega zakona, 
hipo, ®mbe zakona o bančništvu, priprava podzakonskih aktov, itd.), b) 
*8var0 

no bančništvo (priprava podzakonskih aktov), o) zakon o 
"»Zak'"in 'inanclranju mednarodnih gospodarskih poslov (pravilnik, 
l^anf akti), d) spremljanje in usklajevanje drugih regulativ na 
sisieJ19"1 Področju zaradi novelirane bančne in kapitalske direktive, e) 

zavarovanja depozitov. 

L 

Stroški vzdrževanja 

Druga največja postavka v okviru materialnih stroškov bodo v 
letu 2005 stroški vzdrževanja. Le-teh je iz že sklenjenih pogodb 
za 393 milijonov tolarjev, drugih manjših vzdrževanj je za 52 
milijonov tolarjev. Zneskovno se bo ta strošek povečal za 80 
milijonov tolarjev oz. 22%. Razlog za relativno visoko odstotkovno 
povečanje se nahaja v realiziranih nakupih računalniške strojne 
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in programske opreme v skladu s finančnim načrtom za leto 
2004 ter v vzdrževanju opreme, vezane na vključitev Banke 
Slovenije v evropski kliring plačil malih vrednosti (STEP 2). Zaradi 
postopnega iztekanja garancijskih dob pri novonabavljeni opremi 
in prehoda v redno vzdrževanje bodo stroški vzdrževanja 
navedene opreme in najema linij v letu 2005 zatorej posledično 
večji. 

Stroški svetovanja 

Stroški svetovanja predstavljajo po obsegu rasti najpomembnejšo 
stroškovno postavko v okviru materialnih stroškov. Skupaj naj bi 
jih bilo za 265 milijonov tolarjev, kar je skoraj podvojen znesek od 
načrtovanega svetovanja za leto 2004. Zunanje svetovalne 
storitve so načrtovane pri uvajanju baselskih kapitalskih 
standardov in sodobnih nadzorniških pristopov, pri projektih, ki 
že tečejo v banki ter pri oddelčnih nalogah, ki so vezane na 
statistiko in informacijsko tehnologijo. 

Največji delež stroška svetovanja se namenja, kot že omenjeno, 
aktivnostim oddelka bančnega nadzora, ki so povezana z 
spoznavanjem in uvajanjem nove bančne in kapitalske direktive, 
ki prevzemata vsebine Nove evropske kapitalske ureditve (Basel 
II; začetek v letu 2003, del svetovanj realiziran v letu 2004). 
Svetovanje naj bi zaobjemalo sodelovanje pri pripravi regulative 
oziroma predpisov, izobraževanje nadzornikov ter izdelavo 
metodologij in pristopov pri pregledovanju usklajenosti bank. 
Naslednji sklop svetovanja v okviru bančne supervizije se nanaša 
na uvedbo sodobnih modelov ocenjevanja tržnih tveganj, 
svetovanja pri uvajanju mednarodnih standardov računovodskega 
poročanja v slovensko bančno okolje ter svetovanja na področju 
informacijske tehnologije v poslovnih bankah. 

Drugi namen svetovanj se bo koristil pri projektih, ki se tičejo 
informacijske prenove poslovanja Banke Slovenije in ki hkrati 
pomenijo že pripravo na tehnološko vključitev Banke v ESCB. 
Večina teh projektov je že v teku, del svetovanj je tudi realiziranih. 
Med najpomembnejšimi so: projek nabave in uvedbe sodobne 
Front/middle office podpore za upravljanje z deviznimi rezervami, 
projekt prenove statističnega poročanja bank, projekt razvoja 
bančnega poslovno računovodskega sistema s poudarkom na 
prilagoditvi zahtevanim računovodskim pravilom in poročevalskim 
zahtevam ECB (back office in GL prilagoditve) ter projekt prenove 
varovanja informacijskega sistema Banke Slovenije. 

Ostati materialni stroški 

Med pomembnejše materialne stroške sodijo še stroški 
komunikacij z indeksom rasti 135% (uvedba novih linij pri Reuters 
in Bloomberg, večji stroški Swift, Core Netvvork), stroški prevodov 
in stroški objav predpisov (na področju bančne regulative). 

Leto 2005 je leto začetka logističnih priprav na zamenjavo tolarskih 
bankovcev in kovancev. Te priprave se ne omejujejo samo na 
aktivnosti banke, ampak zaobjemajo usklajeno delovanje vseh 
akterjev gotovinskega prometa v Republiki Slovenije. Mednje 
sodijo: sprejemanje standardov izdelave in izdajanja evro 
bankovcev, določitev nacionalne strani evro kovancev, 
preprečevanje ponarejanja in informacijska kampanja glede nove 
gotovine. 

Dodatno k stroškom priprav na vključitev v ESCB (svetovanja, 
vzdrževanja, amortizacije za ta namen nabavljene računalniške 
opreme, stroški komunikacij, prevodov in objav) sodijo službene 
poti zaposlenih, ki se vezane na sodelovanje v odborih, delovnih 

skupinah ESCB ter enako v drugih institucijah, organih in komisij® 
EU. V ECB deluje 12 odborov, 27 delovnih skupin teh odborov, 
»task force« skupin, s povprečno štirimi do šestimi sestank' 
obdobju koledarskega leta. Sodelujočih v teh telesih iz Ban 
Slovenije je 58 članov. Za leto 2005 oddelki predvidevajo cca- Z ^ 
službenih poti v ECB (od enodnevnih do večdnevnih udeležb)' 
skupnim stroškom preko 50 milijonov tolarjev (prevoz, nočni 
dnevnice). 

Stroški tiskanja bankovcev 

Stroški tiskanja bankovcev so načrtovani v višini 193 milijon°v' 
so vezani na nujni dotisk bankovcev določenih apoenov. 

Pod to postavko so vključeni tudi stroški uničevanja obrabljenih' 
poškodovanih bankovcev (stroški razvlaknjevanja in str 
varovanja). 

Ostali stroški 

Ostali stroški vključujejo davke, članarine in druge oc)h0p^ 
poslovanja v skupni višini 113 milijonov tolarjev (indeks 11 '■ * 
to postavko so načrtovani tudi stroški zavarovanja nasleds" 
interesov. 

Presežek prihodkov nad odhodki 

Ocena obrestih prihodkov in odhodkov, ocena zaslužk^ v 
stroškov iz naslova provizij in nadomestil ter plan strosK • 
skupnem seštevku izkazujejo za leto 2005 presežek Pr .^K 
nad odhodki v znesku 11,6 milijarde tolarjev. Planirani p res 
pomeni rahlo povečanje finančnega rezultata glede na pre°' 5| 
leto (2004), pri čemer je odločujočega pomena uresniči ^ 
predpostavk, ki se tičejo tekočega in kapitalskega 
plačilnobilančnih transakcij oziroma uspešnega vodenja de 8 
politike in drugih ekonomskih politikik v pogojih mena 
deviznih tečajev ERM 2. 

(6) Delitev presežka prihodkov nad odhodki 

50. člen Zakona o Banki Slovenije določa delitev finanćr^^ 
presežka. Le ta se deli za posebne rezerve, za splošne r ^ 
in za proračun Republike Slovenije. Nerealizirani Pr,f1 ,aj0 v 
naslova tečajnih in cenovnih sprememb se v celoti Pren.. .a,ki 
posebne rezerve. Uporabijo se lahko le za kritje primanjkl ^ 
je posledica nerealiziranih odhodkov iz tečajnih in ce jjtvi 
sprememb. Presežek prihodkov nad odhodki po raZP 
sredstev v posebne rezerve se v višini 25 odstotkov na> ji 
proračun Republike Slovenije. Glede na to, da načrt te ' jk» 
cenovnih učinkov ne načrtuje, je za proračun v delitvi P 
namenjenih 2.905 milijonov tolarjev. 

ZAKLJUČEK 
n 0 03"1*' Pravna podlaga za načrt Banke Slovenije je Zakon ^<epi 

Slovenije, drugi veljavni zakoni in predpisi ter uporabil0 

denarne politike. 
,o05y° 

Izhajajoč iz izhodišč, na katerih temelji načrt za leto 0l o3 

dokončni rezultati izkaza uspeha odvisni od ra.faf1jih,er 

mednarodnih finančnih trgih pri obrestnih in valutnih g1 

od uporabljenih instrumentov denarne politike, pri 
upoštevani vsi med letom sprejeti predpisi. 

poročevalec, št. 34 136 1. jun'1 
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FINANČNI NAČRT ZA LETO 2005 

I- PRIHODKI POSLOVANJA 

1. Obrestni prihodki 
2. Obrestni odhodki 

U. NETO OBRESTNI PRIHODKI 

3. Prihodki od provizij 
4. Odhodki od provizij 

HI. NETO PROVIZIJE 

IV. Drugi prihodki 

V • Skupni prihodki poslovanja 

^1 ■ Stroški poslovanja 

1. Stroški dela 

2. Materialni stroški 

3. Stroški tiskanja denarja 

4. Ostalo 

Vil. Popravki vrednosti in rezervacije 

VIII. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (13-14) 

21. UPORABA/KRITJE PRESEŽKA 

22. Prenos v rezerve za tečajne razlike 

23. Prenos v splošne rezerve - za cenovna tveganja 
24. Prenos v splošne rezerve - za druga tveganja 
25. Sredstva za proračun Republike Slovenije 

26. SKUPNA UPORABA/KRITJE 

Predhodni 
podatki 

2004 

(D 

60.561 
45.197 

15.364 

1.676 
480 

1.196 

297 

16.856 

5.530 

3.303 

1.820 

305 

102 

-J 

11.329 

v milijonih tolarjev 

Finančni 
načrt 
2005 

(2) 

48.331 
32.111 

16.220 

1.848 
489 

1.360 

255 

17.835 

6.215 

3.678 

2.220 

203 

113 

11.620 

Indeks 

(2:1) 
(3) 

80 
71 

106 

110 
102 

114 

86 

106 

112 

111 

122 

66 

111 

103 

8.497 
2.832 

11.329 

8.715 
2.905 

11.620 

103 
103 

103 

Un'i2oos 139 poročevalec, št. 34 
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Točilnica 

'n priimek: . 

^slov: 

^elefon:_ 

Setje; 

avčna številka: 

^OČAM __ 

V  

Vi 

Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

s naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

^f-v. 
^fiiAlnico Pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA icEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

L eia 'Zvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 
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SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana • Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - TRR: Državni zbor RepuD* . 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-78e ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na P®!rfor. '• 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8.5» 
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