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ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994. po uporabnikih 

39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 

3911 Slovenska akademija znanosti in umetnosti 
v 000 tolarjih 

Post. Konto Naziv postavke 
Realizacija 

1993 
Predlog proračuna 

19 9 4 
Indeksi 

rasti 94/93 

1 4-3/2*100 

3092 400 Plače 
8017 400 Poračun plač 
3200 401 DrugI osebni odhodki (prejemki) 
3308 402 Prispevki delodajalca 
8018 402 Prispevki delodajalca-poračun 

Skupaj 11 Plače ■ državni organi 

42.474 
4.652 
5.925 

10.337 
1.164 

64,552 

42.027 
0 

8.810 
9.645 

0 

60.482 

98.9 
0.0 

148.7 
93.3 
0.0 

93.7 

Skupaj 1 PLAČE 64.552 60.482 93.7 

3416 403 Materialni stroški 
3524 404 Amortizacija 
3740 409 Meddržavno sodelovanje 

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi 

5.453 
106 
814 

6.373 

5.817 
877 
907 

7.601 

106.7 
827.0 
111.4 

119.3 

Skupaj 2 MATERIAL« IN DRUGI STROŠKI 6.373 7.601 119.3 

4483 467 Znanstveno raziskovalni center SAZU 

Skupaj 99 Plačila storitev 

29.573 

29.573 

0.0 

0.0 

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV 29.573 0.0 

5252 467 Članske nagrade akadenlkoa 

Skupaj 9 DrugI odhodki 

41.870 

41.870 

69.332 

69.332 

165.6 

165.6 

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI 41.870 69.332 165.6 

2476 478 Adaptacija objektov SAZU 

Skupaj 205 Inv.vzdržev. • Javni zavodi in ustanove 

99.999 

99.999 

28.225 

28,225 

28.2 

28.2 

Skupaj 13 INVESTICIJE 99.999 28.225 28.2 

Skupaj 3911 Slovenska akadealja znanosti 1n umetnosti 212,793 195.214 91.7 

Skupaj 39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 212.793 195.214 91.7 

poročevt'1 



ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 

40 VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOČIN 

4011 Varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
• v 000 tolarjih 

Realizacija Predlog proračuna Indeksi 
°st. Konto Naziv postavke 1993 1 9 9 4 rasti 94/93 

_ 1 2 3 4-3/2*100 

8019 400 Poračun plač 459 o 0.0 
8020 402 Prispevki delodajalca-poračun 115 0 0.0 

SkuP»j 11 Plače • državni organi 573 0 0.0 
       .......................I       

SkW 1 PLAČE 573 0 0.0 

slcuPaj 4011 Varstvo človekovih pravic 1n temeljnih svoboščin 573 0 0.0 

SkuPaJ 40 VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOČIN 573 0 0 0 
    '    

' "Oro<ieva/ec 3 



ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 

41 VRHOVNO SODIŠČE 

4111 Vrhovno sodišče RS 
v 000 tolarjih 

Post. Konto Naziv postavke 
Realizacija 

1993 
Predlog proračuna 

19 9 4 
Indeksi 

rasti 94/93 

4-3/2*100 

3053 400 Plače 
8031 400 Poračun plač 
3161 401 DrugI osebni odhodki (prejeakD 
3269 402 Prispevki delodajalca 
8032 402 Prispevki delodajalca-poračun 

Skupaj 11 Plače - državni organi 

88.171 
9.047 
6.326 

21.428 
2.264 

127.236 

110.848 
0 

8.075 
25.440 

0 

144.362 

125.7 
0.0 

127.6 
118.7 

0.0 

113.5 

Skupaj 1 PLAČE 127.236 144.362 113.5 

3377 403 Materialni stroški 
3485 404 Amortizacija 
3701 409 DrugI odhodki za delo na drugih področjih 

A 
Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi 

5,275 
315 

1.583 

7.173 

6.047 
0 

6.725 

12.772 

114.6 
0.0 

424.9 

178.1 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 7.173 12.772 178.1 

Skupaj 4111 Vrhovno sodišče RS 134.409 157,134 116.9 

Skupaj 41 VRHOVNO SODIŠČE 134.409 157,134 116.9 
********* 



ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994. po uporabnikih 

42 VIŠJA IN TEMELJNA SOOIŠČA 

4211 Višje sodišče Celje 
v 000 tolarjih 

tost. Konto Naziv postavke 
Realizacija 

1993 
Predlog proračuna 

19 9 4 
Indeksi 

rasti 94/93 

4-3/2*100 

3055 400 Plače 
8035 400 Poračun plač 
3163 401 Drugi osebni odhodki (prejenki) 
3271 402 Prispevki delodajalca 
8036 402 Prispevki delodajalca-poračun 

^"PaJ li Plače • državni organi 

36.166 
3.7% 
3.619 
8.827 

950 

53.359 

38.790 
0 

4.893 
8.902 

0 

52.586 

107.3 
0.0 

135.2 
100.9 

0.0 

98.6 

1 PLAČE 

3379 403 Materialni stroški 

53.359 52.586 98.6 

^upaj 21 Materialni stroški • državni organi 

1.460 

1.460 

1.671 

1.671 

114.5 

114.5 

2 MATERIALNI IN DRUGI STKOŠKI 1.460 1.671 114.5 

^»J 4211 Višje sodišče Celje 54.819 54.257 99.0 

toročovalec S 



ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 

42 VIŠJA IN TEMELJNA SODIŠČA 

4212 Višje sodišče Koper 
- v 000 tolarjih • 

Realizacija Predlog proračuna Indeksi 
Post. Konto Naziv postavke 1993 1 9 9 4 rasti 94/93 

1 2 3 4-3/2*100 

3056 400 Plače 38.033 42,549 111.9 
8037 400 Poračun plač 4.045 0 0.0 
3164 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 3.690 6.104 165.4 
3272 402 Prispevki delodajalca 9.247 9,765 105.6 
8038 402 Prispevki delodajalca-poračun 1.012 0 0.0 

Skupaj 11 Plače - državni organi 56.027 58.418 104.3 

Skupaj 1 PLAČE 56.027 58.418 104.3 

3380 403 Materialni stroški 2.050 2.360 115.1 

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi 2,050 2.360 115.1 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 2.050 2.360 115.1 

Skupaj 4212 Višje sodišče Koper 58.077 60.778 104.6 

6 poročevalk 



ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 

42 VIŠJA IN TEMELJNA SODIŠČA 

4213 Višje sodišče Ljubljana 
v 000 tolarjih - 

post. Konto Naziv postavke 
Realizacija 

1993 
Predlog proračuna 

19 9 4 
Indeksi 

rasti 94/93 

1 4-3/2*100 

3057 400 Plače 
8039 400 Poračun plač 
3165 401 DrugI osebni odhodki (prejemki) 
3273 402 Prispevki delodajalca 
8040 402 Prispevki delodajalca-poračun 

^"Paj 11 Plače - državni organi 

141.573 
14.602 
11,963 
34.333 
3.654 

206.125 

148.064 
0 

21.343 
33,981 

0 

203.388 

104.6 
0.0 

178.4 
99.0 
0.0 

98.7 

*ty>aj 1 PLAČE 206.125 203.388 98.7 

3381 403 Materialni stroški 
3489 404 Amortizacija« 

^"Paj 21 Materialni stroški - državni organi 

5.208 
326 

5.534 

5,948 
0 

5.948 

114.2 
0.0 

107.5 

SkuPaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 5,534 5.948 107.5 

^"PaJ 4213 Višje sodišče Ljubljana 211.659 209.337 98.9 

Pofočevalec 7 



ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 

42 VIŠJA IN TEMELJNA SODIŠČA 

4214 Višje sodišče Maribor 
v 000 tolarjih 

Post. Konto Naziv postavke 
Realizacija 

1993 
Predlog proračuna 

19 9 4 
Indeksi 

rasti 94/93 

4-3/2*100 

3058 400 Plače 
8041 '400 Poračun plač 
3166 401 Drugi osebni odhodki (prejenki) 
3274 402 Prispevki delodajalca 
8042 402 Prispevki delodajalca-poračun 

Skupaj 11 Plače - državni organi 

56.637 
5.512 
4.934 

13.759 
1.379 

82.221 

60.031 
0 

6,940 
13,777 

0 

80.748 

106.0 
0.0 

140.7 
100.1 

0.0 

98.2 

Skupaj 1 PLAČE 82,221 80.748 98.2 

3382 403 Materialni stroški 
3490 404 Amortizacija 

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi 

3.916 
70 

3.986 

4.474 
0 r 

4.474 

114.2 
0.0 

112.2 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 3.986 4,474 112.2 

Skupaj 4214 Višje sodišče Maribor 86,207 85,221 98.9 

V 

8 poročevalk 



ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 

42 VIŠJA IN TEMELJNA SODIŠČA 

4215 Temeljno sodišče Celje 
- v 000 tolarjih 

Post. Konto Naziv postavke 
    

Realizacija 
1993 

Predlog proračuna 
19 9 4 

Indeksi 
rasti 94/93 

4-3/2*100 

3073 400 Plače 
3784 400 Delo v posebnih pogojih 
8071 400 Poračun plač 
3181 401 DrugI osebni odhodki (prejenkO 
3289 402 Prispevki delodajalca 
8072 402 Prispevki delodajalca-poračun 

^upaj 11 Plače • državni organi 

258.171 
0 

27.687 
30.627 
62.568 
6.929 

385.982 

273.389 
3.560 

0 
31.055 
62.743 

0 

370.747 

105.9 
0.0 
0.0 

101.4 
100.3 

0.0 

96.1 

^"Paj 1 PLAČE 385.982 370.747 96.1 

3397 403 Materialni stroški 
3505 404 Amortizacija 

^upaj 21 Materialni stroški - državni organi 

74.600 
66 

74.666 

85.147 
0 

85.147 

114.1 
0.0 

114.0 

SkuP»j 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 74.666 85.147 114.0 

Stopaj 4215 Teneljno sodišče Celje 460.649 455.894 99.0 

^oče valeč 9 



ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 

42 VIŠJA IN TEMELJNA SODIŠČA 

4216 Temeljno sodišče Koper 
v 000 tolarjih - 

Post. Konto Naziv postavke 
Realizacija 

1993 
Predlog proračuna 

19 9 4 
Indeksi 

rasti 94/93 
 1- 

4-3/2*100 

3074 400 Plače 
8073 400 Poračun plač 
3182 401 DrugI osebni odhodki (prejemki) 
3290 402 Prispevki delodajalca 
8074 402 Prispevki delodajalca-poračun 

Skupaj 11 Plače • državni organi 

163.030 
18.044 
19.589 
39.673 
4.516 

244.852 

165.872 
0 

27.208 
38.068 

0 

231.147 

101.7 
o", o 

138.9 
96.0 
0.0 

94.4 

Skupaj 1 PLAČE 244.852 231.147 94.4 

3398 403 Materialni stroški 
3506 404 Amortizacija 

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi 

53.645 
952 

54.597 

61.205 
0 

61.205 

114.1 
0.0 

112.1 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 54.597 61.205 112.1 

Skupaj 4216 Temeljno sodišče Koper 299,449 292,352 97.6 

10 poročevalk 



ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 

42 VIŠJA IN TEMELJNA SODIŠČA 

4217 Temeljno sodišče Kranj 
v 000 tolarjih - 

''ost. Konto Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeksi 

1993 1 9 9 4 rasti 94/93 

4-3/2*100 

3075 400 Plače 
8075 400 Poračun plač 
3183 401 DrugI osebni odhodki (prejemki) 
3291 402 Prispevki delodajalca 
8076 402 Prispevki delodajalca-poračun 

^upaj 11 pi#če - državni organi 

159.823 
16.843 
18.801 
38,759 
4,215 

238,441 

173.127 
0 

30.154 
39,733 

0 

243,014 

108.3 
0.0 

160.4 
102.5 

0.0 

101.9 

SkuP«J 1 PLAČE 238.441 243.014 101.9 

3399 403 Materialni stroški 

21 Haterialnl stroški - državni organi 

53.642 

53,642 

62.631 

62,631 

116.8 

116.8 

Haj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 53.642 62.631 116.8 

Haj 4217 Temeljno sodišče Kranj 292,083 305.645 104.6 

ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA 

42 VIŠJA IN TEMELJNA SODIŠČA 

4218 Temeljno sodišče Ljubljana 

leto 1994, po uporabnikih 

- v 000 tolarjih 

Konto Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeksi 

1993 1 9 9 4 rasti 94/93 

4-3/2*100 

3076 400 Plače 
8077 400 Poračun plač 
3184 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3292 402 Prispevki delodajalca 
8078 402 Prispevki delodajalca-poračun 

^upaj u piače - državni organi 

^uP«j 1 PLAČE 

622.086 
67,511 
80.455 

151.492 
16,895 

938.438 

654.576 
0 

116.957 
150*225 

0 

921,758 

105.2 
0.0 

145.4 
99.2 
0.0 

98.2 

98.2 938,438 921.758 

3400 403 Materialni stroški 
3508 404 Amortizacija 

Skupaj 2i Materialni stroški ■ državni organi 

187.574 
2.921 

213.948 
0 

114.1 
0.0 

190,495 

190.495 

213,948 

213.948 

112.3 

112.3 SkupaJ 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

Skupaj 4218 Temeljno sodišče Ljubljana 1.128.933 1,135,707 100.6 

"0fOćeva/ec 11 



ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 

42 VIŠJA IN TEMELJNA SODIŠČA 

4219 Temeljno sodišče Maribor v 000 tolarjih 

Post. Konto Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeksi 

1993 1 9 9 4 rasti 94/93 

4-3/2*100 

3077 400 Plače 
8079 400 Poračun plač 
3185 401 DrugI osebni odhodki (prejemki) 
3293 402 Prispevki delodajalca 
8080 402 Prispevki delodajalca-poračun 

Skupaj 11 Plače - državni organi 

370.086 
38.261 
43.596 
90.014 
9.575 

551.532 

551.532 

392.649 
0 

51.065 
90.113 

0 

533.828 

533.828 

106.1 
0.0 

117.1 
100.1 

0.0 

96.8 

96.8 Skupaj 1 PLAČE 

3401 403 Materialni stroški 
3509 404 Amortizacija 

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

98.431 
873>» 

99.304 

99.304 

109.653 
0 

109.653 

109.653 

111.4 
0.0 

110.4 

110.4 

Skupaj 4219 Temeljno sodišče Maribor 650.836 643.480 98.9 

42 VIŠJA IN TEMELJNA SODIŠČA 

4220 Temeljno sodišče Murska Sobota 
■ 

v 000 tolarjih 

Post. Konto Naziv postavke 
Realizacija 

1993 
Predlog proračuna 

19 9 4 
Indeksi 

rasti 94/93 

4-3/2*100 

3078 400 Plače 125,015 134.499 107.6 
8081 400 Poračun plač 13,250 0 0.0 
3186 401 DrugI osebni odhodki (prejemki) 15.168 22.995 151.6 
3294 402 Prispevki delodajalca 30.392 30.868 101.6 
8082 402 Prispevki delodajalca-poračun 3.316 0 0.0 

Skupaj 11 Plače - državni organi 187.141 188,362 100.7 

Skupaj 1 PLAČE 187.141 188.362 100.7 

3402 403 Materialni stroški 32.345 35.964 111.2 
3510 404 Amortizacija 142 o 0.0 

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi 32.486 35,964 110.7 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 32.486 35.964 110.7 

Skupaj 4220 Temeljno sodišče Murska Sobota 219.628 224.327 102.1 

12 poročevalk 



ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 

42 VIŠJA IN TEMELJNA SODIŠČA 

4221 Temeljno sodišče Nova Gorica v 000 tolarjih • 

''"st. Konto Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeksi 

1993 1 9 9 4 rasti 94/93 

4-3/2*100 

3079 400 Plače 
8083 400 Poračun plač 
3187 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3295 402 Prispevki delodajalca 
8084 402 Prispevki delodajalca-poračun 

Skupaj 11 plače • državni organi 

108.176 
11.601 
13,435 
26.265 
2,903 

162.381 

113.223 
0 

17.995 
25,985 

0 

157.204 

104.7 
0.0 

133.9 
98.9 
0.0 

96.8 

SkuPaJ 1 PLAČE 162,381 157,204 96.8 

3403 403 Materialni stroški 
3511 404 Amortizacija 

^upaj 21 Materialni stroški ■ državni organi 

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

33.761 
331 

34,092 

34.092 

38.542 
0 

38.542 

38.542 

114.2 
0.0 

113.1 

113.1 

^"paj 4221 Temeljno sodišče Nova Gorica 196.473 195,746 99.6 

hr°tevalec 13 



ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994. po uporabnikih 

42 VIŠJA IN TEMELJNA SODIŠČA 

4222 Temeljno sodišče Novo mesto 
• v 000 tolarjih ■ 

Realizacija Predlog proračuna Indeksi 
Post. Konto Naziv postavke 1993 1 9 9 4 rasti 94/93 

1 2 3 4-3/2*100 

3080 400 Plače 167.350 175.863 105.1 
8085 400 Poračun plač 16.838 0 0.0 
3188 401 DrugI osebni odhodki (prejemki) 20.074 26.485 131.9 
3296 402 Prispevki delodajalca 40.630 40.360 99.3 
8086 402 Prispevki delodajalca-poračun 4.192 0 0.0 

Skupaj 11 Plače • državni organi 249.084 242.708 97.4 

Skupaj 1 PLAČE 249,084 242.708 97.4 

3404 403 Materialni stroški 46.879 51.659 110.2 
3512 404 Amortizacija 399 0 0.0 

Skupaj 21 Hater1aln1 stroški - državni organi 47.279 51.659 109.3 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 47.279 51.659 109.3 

Skupaj 4222 Temeljno sodišče Novo mesto 2%.363 294.368 99.3 

Skupaj 42 VIŠJA IN TEMELJNA SOOIŠČA 3.955.175 3.957.111 100.0 

14 poročevalk 



ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 

43 SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA 

4311 Sodišče združenega dela RS • v ooo tolarjih 

post. Konto Naziv postavke 
Realizacija 

1993 
Predlog prorafuna 

19 9 4 
Indeksi 

rasti 94/93 

4-3/2*100 

3049 400 Plače 
8023 400 Poračun plač 
3157 401 DrugI osebni odhodki (preje«k1) 
3265 402 Prispevki delodajalca 
8024 402 Prispevki delodajalca-poračun 

Skupaj 11 Plače - državni organi 

33.141 
3.474 
2.605 
8.060 

869 
48.150 

37.418 
6.511 
6.804 
8.588 
1.665 

60.985 

112.9 
187.4 
261.2 
106.5 
191.5 
126.7 

1 PLAČE 48.150 60.985 126.7 

3373 403 Materialni stroški 
■*481 404 Amortizacija 

S|wpaj 21 Materialni stroški - državni organi 

5.231 
174 

5.405 

6.194 
0 

6.194 

118.4 
0.0 

114.6 

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 5.405 6.194 114.6 

^>aj 4311 Sodišče združenega dela RS 53.555 67.180 125.4 

43 SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA 

4312 Sodišče združenega dela Brežice v 000 tolarjih 

P°st' Konto Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeksi 

1993 1 9 9 4 rasti 94/93 

4-3/2*100 

3063 400 Plače 
®051 400 Poračun plač 
3171 401 Drugi osebni odhodki (preje«k1) 
3279 402 Prispevki delodajalca 
8052 402 Prispevki delodajalca-poračun 

^"paj 11 Plače • državni organi 

3,290 
347 
289 
802 

87 

4,816 

3.560 
0 

465 
"817 

0 

4.842 

108.2 
0.0 

160.8 
101.8 

0.0 

100.6 

SkuPaJ 1 PLAČE 4.816 4.842 100.6 

*387 403 Materialni stroški 

Sl(uPaj 21 Materialni stroški • državni organi 

1.236 

1.236 

1.632 

1.632 

132.1 

132.1 

SkuP«J 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 1.236 1.632 132.1 

^aj 4312 Sodišče združenega dela Brežice 6.052 6.475 107.0 

"0fo Čevalec 15 



ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 

43 SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA 

4313 Sodišče združenega dela Celje - v 000 tolarjih 

Post. Konto Naziv postavke 
Realizacija 

1993 
Predlog proračuna 

19 9 4 
Indeksi 

rasti 94/93 

1 4-3/2*100 

3064 400 Plače 
8053 400 Poračun plač 
3172 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3280 402 Prispevki delodajalca 
8054 402 Prispevki delodajalca-poračun 

Skupaj 11 Plače - državni organi 

11.371 
1.262 
1,025 
2,819 

316 

16,793 

13,064 
0 

1.634 
2.998 

0 

17.697 

114.9 
0.0 

159.5 
106.4 

0.0 

105.4 

Skupaj 1 PLACE 16,793 17,697 105.4 

3388 403 Materialni stroški 

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi 

2.921 

2.921 

3,343 

3.343 

114.5 

114.5 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 2.921 3.343 114.5 

Skupaj 4313 Sodišče združenega dela Celje 19.714 21.040 106.7 

43 SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA 

4314 Sodišče združenega dela Koper v 000 tolarjih 

Post. Konto Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeksi 

1993 1 9 9 4 rasti 94/93 

4-3/2*100 

3065 400 Plače 
3173 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3281 402 Prispevki delodajalca 

9,312 
867 

2,265 

7,585 
1,215 
1.741 

81.5 
140.2 
76.9 

Skupaj 11 Plače - državni organi 12,443 10,541 84.7 

Skupaj 1 PLACE 12.443 10.541 84.7 

3389 403 Materialni stroški 1.404 1,568 111.7 

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi 1.404 1.568 111.7 ■» 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 1,404 1.568 111.7 

Skupaj 4314 Sodišče združenega dela Koper 13.847 12.109 87.5 

16 poročevalk 



ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 

43 SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA 

4315 Sodišče združenega dela Kranj 
v 000 tolarjih - 

post. Konto Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeksi 

1993 1 9 9 4 rasti 94/93 

4-3/2*100 

3066 400 Plače 
8057 400 Poračun plač 
3174 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3282 402 Prispevki delodajalca 
8058 402 Prispevki delodajalca-poračun 

Skupaj 11 Plače - državni organi 

10.519 
1.079 

910 
2.556 . 

270 

15.333 

11.700 
0 

1.203 
2.685 

0 

15.588 

111.2 
0.0 

132.2 
105.1 

0.0 

101.7 

Skupaj 1 PLAČE 15.333 15.588 101.7 

3390 403 Materialni stroški 

^upaj 21 Materialni stroški ■ državni organi 

3.177 

3.177 

3.589 

3.589 

112.9 

112.9 

SkuP«J 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 3.177 3.589 112.9 

Skupaj 4315 Sodišče združenega dela Kranj 18.511 19.177 103.6 



ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 

43 SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA 

4316 Sodišče združenega dela Ljubljana 
v 000 tolarjih 

Post. Konto Naziv postavke 
Realizacija 

1993 
Predlog proračuna 

19 9 4 
Indeksi 

rasti 04/93 

4-3/2*100 

3067 400 Plače 
8059 400 Poračun plač 
3175 401 DrugI osebni odhodki (prejeriđ) 
3283 402 Prispevki delodajalca 
8060 402 Prispevki delodajalca-poračun 

Skupaj 11 Plače ■ državni organi 

34.576 
3.248 
3.605 
8.387 

813 

50.628 

39.157 
0 

5.087 
8.986 

0 

53,230 

113.2 
0.0 

141.1 
107.1 

0.0 

105.1 

Skupaj 1 PLAČE 50.628 53.230 105.1 

3391 403 Materialni stroški 

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi 

9.642 

9.642 

11.012 

11.012 

114.2 

114.2 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 9.642 11.012 114.2 

Skupaj 4316 Sodišče združenega dela Ljubljana 60.270 64.242 106.6 

18 poročevalec 



ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 

43 SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA 

4317 Sodišče združenega dela Maribor v 000 tolarjih - 

post. Konto Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeksi 

1993 1 9 9 4 rasti 94/93 

4-3/2*100 

3068 400 Plače 
8061 400 Poračun plač 
3176 401 DrugI osebni odhodki (prejenki) 
3284 402 Prispevki delodajalca 
8062 402 Prispevki delodajalca-poračun 

SkuP«J 11 Plače - državni organi 

15.082 
1.373 
1.307 
3.668 

347 

21.777 

16.220 
0 

1.563 
3.723 

0 

21.507 

107.5 
0.0 

119.6 
101.5 

0.0 

98.8 

SkuP#j 1 PLAČE 21,777 21.507 98.8 

3392 403 Materialni stroški 

Stopaj 21 Materialni stroški ■ državni organi 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

7.471 

7,471 

7.620 

7.620 

102.0 

102.0 

7.471 7.620 102.0 

Skupaj 4317 Sodišče združenega dela Maribor 29.248 29.126 99.6 

43 SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA 

4318 Sodišče združenega dela Murska Sobota 
- v 000 tolarjih 

p°st. Konto Naziv postavke 
Realizacija 

1993 
Predlog proračuna 

19 9 4 
Indeksi 

rasti 94/93 

4-3/2*100 

3069 400 Plače 
8063 400 Poračun plač 
3177 401 DrugI osebni odhodki (prejenki) 
3285 402 Prispevki delodajalca 
8064 402 Prispevki delodajalca-poračun 

Stopaj u Plače - državni organi 

6.008 
623 
541 

1.461 
156 

8.789 

6.480 
0 

924 
1,487 

0 

8.891 

107.9 
0.0 

170.8 
101.8 

0.0 

101.2 

Sk"Paj i PLAČE 8.789 8.891 101.2 

3393 403 Materialni stroški 

^upaj 21 Materialni stroški • državni organi 

1.878 

1.878 

1.788 

1.788 

95.2 

95.2 

Stopaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 1.878 1.788 95.2 

stopaj 4318 Sodišče združenega dela Murska Sobota 10.667 10.680 100.1 

Po'o čevalec 19 



ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 

43 SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA 

4319 Sodišče združenega dela Nova Gorica 
v 000 tolarjih 

Post. Konto Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeksi 

1993 1 9 9 4 rasti 94/93 

1 4-3/2*100 

3070 400 Plače 
8065 400 Poračun plač 
3178 401 DrugI osebni odhodki (prejemki) 
3286 402 Prispevki delodajalca 
8066 402 Prispevki delodajalca-poračun 

Skupaj 11 Plače - državni organi 

8.622 
880 
605 

2.092 
220 

12,419 

9,404 
0 

998 
2.158 

0 

12.560 

109.1 
0.0 

164.8 
103.2 

0.0 

101.1 

Skupaj 1 PLAČE 12.419 12.560 101.1 

3394 403 Materialni stroški 

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi 

2.811 

2.811 

3.021 

3.021 

107.5 

107.5 

Skupaj 2 MATERIALU! IN DRUGI STROŠKI 2.811 3.021 107.5 

Skupaj 4319 Sodišče združenega dela Nova Gorica 15.230 15,582 102.3 

20 poročevalk 



ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994. po uporabnikih 

43 SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA 

4320 Sodišče združenega dela Novo mesto 
v 000 tolarjih 

Post. Konto Naziv postavke 
Realizacija 

1993 
Predlog proračuna 

19 9 4 
Indeksi 

rasti 94/93 

4-3/2*100 

3071 400 Plače 
8067 400 Poračun plač 
3179 401 Drugi osebni odhodki (prejeakl) 
3287 402 Prispevki delodajalca 
8068 402 Prispevki delodajalca-poračun 

Skupaj 11 Plače ■ državni organi 

3,868 
404 
369 
941 
101 

5.682 

4.113 
0 

546 
944 

0 

5.603 

106.3 
0.0 

148.1 
100.3 

0.0 

98.6 

Skupaj 1 PLAČE 5.682 5.603 98.6 

3395 403 Materialni stroški 

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi 

1.389 

1.389 

1.605 

1.605 

115.5 

115.5 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 1.389 1.605 115.5 

Skupaj 4320 Sodišče združenega dela Novo aesto 7.071 7.208 101.9 

Poročevalec 

\ 

21 



ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 

43 SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA 

4321 Sodišče združenega dela Postojna v 000 tolarjih • 

Post. Konto Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeksi 

1993 1 9 9 4 rasti 94/93 

4-3/2*100 

3072 400 Plače 
8069 400 Poračun plač 
3180 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3288 402 Prispevki delodajalca 
8070 402 Prispevki delodajalca-poračun 

Skupaj 11 Plače - državni organi 

Skupaj 1 PLAČE 

• 4.195 
447 
518 

1.020 
112 

4.447 
0 

645 
1.021 

0 

6.291 

6.291 

6.113 

6.113 

106.0 
0.0 

124.5 
100.1 

0.0 

97.2 

97.2 

3396 403 Materialni stroški 

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

1.080 

1.080 

1.080 

1.165 

' 1.165 

1.165 

107.9 

107.9 

107.9 

Skupaj 4321 Sodišče združenega dela Postojna 7.371 7.278 98.7 

Skupaj 43 SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA 

44 TOŽILSTVA 

4411 Javno tožilstvo RS 

241.535 260.0% 107.7 
**** 

v 000 tolarjih 

Post. Konto Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeksi 

1993 1 9 9 4 rasti 94/93 

4-3/2*100 

3054 400 Plače 
8033 400 Poračun plač 
3162 401 DrugI osebni odhodki (prejenkO 
3270 402 Prispevki delodajalca 
8034 402 Prispevki delodajalca-poračun 

Skupaj 11 Plače - državni organi 

Skupaj 1 PLAČE 

23.071 
2,335 
1,690 
5.594 

584 

33.274 

33,274 

28.359 
0 

4.026 
6.508 

0 

38.894 

38,894 

122.9 
0.0 

238.2 
116.4 

0.0 

116.9 

116.9 

3378 403 Materialni stroški 
3486 404 Amortizacija 
3786 409 Drugi odhodki ■ strokovno Izobraževanje 

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

2.091 
78 

0 

2.169 

2.169 

2,409 
0 

590 

2.999 
i 

115.2 
0.0 
0.0 

138.3 

138.3 2.999 

Skupaj 4411 Javno tožilstvo RS 35.443 41,892 118.2 

22 poročev^ 



ODHODKI IN.ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 

44 TOŽILSTVA 

4412 Višje javno tožilstvo Celje v 000 tolarjih 

Post. Konto Naziv postavke 
Realizacija 

1993 
Predlog proračuna 

19 9 4 
Indeksi 

rasti 94/93 

1 4-3/2*100 

3059 400 Plače 
8043 400 Poračun plač 
3167 401 DrugI osebni odhodki (prejemki) 
3275 402 Prispevki delodajalca 
8044 402 Prispevki delodajalca-poračun 

Skupaj 11 Plače - državni organi 

6.541 
635 
523 

1.590 
159 

9.449 

7.093 
0 

515 
1.628 

0 

9.235 

108.4 
0.0 

98.3 
102.4 

0.0 

97.7 

Skupaj 1 PLAČE 9.449 9.235 97.7 

3383 403 Materialni stroški 
3787 403 Stroški selitve brez beljenja 
3788 403 Stroški ogrevanja 
3789 403 Stroški najemnine 

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi 

1.516 
0 
0 
0 

1.516 

1.730 
147 
147 
79 

2.104 

114.1 
0.0 
0.0 
0.0 

138.8 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 1.516 2.104 138.8 

Skupaj 4412 Višje javno tožilstvo Celje 10.965 11,339 103.4 

44 TOŽILSTVA 

4413 Višje javno tožilstvo Koper v 000 tolarjih 

Post. Konto Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeksi 

1993 1 9 9 4 rasti 94/93 

1 4-3/2*100 

3060 400 Plače 
8045 400 Poračun plač 
3168 401 DrugI osebni odhodki (prejemki) 
3276 402 Prispevki delodajalca 
8046 402 Prispevki delodajalca-poračun 

Skupaj 11 Plače • državni organi 

Skupaj 1 PLAČE 

6.025 
736 
391 

1.464 
184 

6.597 
0 

467 
1.514 

0 

109.5 
0.0 

119.5 
103.4 

0.0 

8.801 

8.801 

8.578 

8.578 

97.5 

97.5 

3384 403 Materialni stroški 

Skupaj 21 Materialni stroški ■ državni organi 

996 

996 

1.249 

1.249 

125.4 

125.4 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 996 1.249 125.4 

Skupaj 4413 Višje javno tožilstvo Koper 9.796 9.827 100.3 

Poročevalec 23 



ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 

44 TOŽILSTVA 

4414 Višje javno tožilstvo Ljubljana 
v 000 tolarjih 

Post. Konto Naziv postavke 
Realizacija 

1993 
Predlog proračuna 

19 9 4 
Indeksi 

rasti 94/93 

4-3/2*100 

3061 400 Plače 
8047 400 Poračun plač 
3169 401 Drugi osebni odhodki (prejeli) 
3277 402 Prispevki delodajalca 
8048 402 Prispevki delodajalca-poračun 

Skupaj 11 Plače ■ državni organi 

26.306 
2.719 
2.545 
6.377 

680 

38.627 

29.162 
0 

4.175 
6.693 

0 

40,030 

110.9 
0.0 

164.1 
104.9 

0.0 

103.6 

Skupaj 1 PLAČE 38.627 40.030 103.6 

3385 403 Materialni stroški 
3790 403 Drugi odhodki - nedrž.sodel. 
3493 404 Amortizacija 

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi 

810 
0 

86 

896 

934 
344 

0 

1.278 

115.3 
0.0 
0.0 

142.7 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 896 1.278 142.7 

Skupaj 4414 Višje javno tožilstvo Ljubljana 39.523 41.308 104.5 

24 poročevalk 



ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 

44 TOŽILSTVA 

4415 Višje javno tožilstvo Maribor 
- v 000 tolarjih • 

Realizacija Predlog proračuna Indeksi 
Post. Konto Naziv postavke 1993 1 9 9 4 rasti 94/93 

1 2 3 4-3/2*100 

3062 400 Plače 13.107 13.461 102.7 
8049 400 Poračun plač 1.313 0 0.0 
3170 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 979 1,162 118.7 
3278 402 Prispevki delodajalca 3.189 3.089 96.9 
8050 402 Prispevki delodajalca-poračun 329 0 0.0 

Skupaj 11 Plače - državni organi 18.917 17.713 93.6 

Skupaj 1 PLAČE 18.917 17,713 93.6 

3386 403 Materialni stroški 504 580 115.2 
4402 404 Amortizacija 0 7 0.0 

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi 504 587 116.6 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 504 587 116.6 

Skupaj 4415 Višje javno tožilstvo Maribor 19.421 18.300 94.2 

Poročevalec 25 



ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994. po uporabnikih 

44 TOŽILSTVA 
< 

4416 Temeljno javno tožilstvo Celje 
- v 000 tol»rjlh ' 

Realizacija Predlog proračuna Indeksi 
Post. Konto Naziv postavke 1993 1 9 9 4 rasti 94/93 

1 2 3 4-3/2*100 

3081 400 Plače 38.521 41.997 109.0 
8087 400 Poračun plač 3.820 0 0.0 
3189 401 DrugI osebni odhodki (prejemki) 2.796 2.626 93.9 
3297 402 Prispevki delodajalca 9.363 9.638 102.9 
8088 402 Prispevki delodajalca-poračun 956 0 0.0 

Skupaj 11 Plače • državni organi 55.456 54.261 97.8 

Skupaj 1 PLAČE * 55.456 54.261 97.8 

3405 403 Materialni stroški 4.194 4.818 114.9 
3513 404 Amortizacija 39 0 0.0 
3791 409 Stroški dežurne preiskovalne službe 0 1,634 0.0 

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi 4.233 6.452 152.4 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 4.233 6.452 152.4 

Skupaj 4416 Temeljno javno tožilstvo Celje 59.689 60.713 101.7 

26 poročevBI*1 



ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 

44 TOŽILSTVA 

4417 Temeljno javno tožilstvo Koper 
v 000 tolarjih - 

Post. Konto Naziv postavke 
Realizacija 

1993 
Predlog proračuna 

19 9 4 
Indeksi 

rasti 94/93 

4-3/2*100 

3082 400 Plače 
8089 400 Poračun plač 
3190 401 DrugI osebni odhodki (prejeakl) 
3298 402 Prispevki delodajalca 
8090 402 Prispevki delodajalca-poračun 

Skupaj 11 Plače - državni organi 

26.332 
2.698 
1.995 
6.405 

675 

38,105 

28,543 
0 

2.522 
6.551 

0 

37.615 

108.4 
0.0 

126.4 
102.3 

0.0 

98.7 

Skupaj l PLACE 38.105 37.615 98.7 

3406 403 Materialni stroški 

Skupaj 21 Materialni stroSkl - državni organi 

3.011 

3.011 

3.343 

3.343 

111.0 

111.0 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 3.011 3.343 1 111.0 

Skupaj 4417 Temeljno Javno tožilstvo Koper 41,116 40.958 99.6 

P°fočevalec 27 



ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 

44 TOŽILSTVA 

4418 Temeljno javno tožilstvo Kranj 
v 000 tolarjih' 

Post. Konto Naziv postavke 
Realizacija 

1993 
Predlog proračuna 

19 9 4 
Indeksi 

rasti 94/93 

4-3/2*100 

3083 400 Plače 
8091 400 Poračun plač 
3191 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3299 402 Prispevki delodajalca 
8092 402 Prispevki delodajalca-poračun 

Skupaj 11 Plače - državni organi 

28.501 
2.860 
2.479 
6.931 

716 

41.487 

31,475 
0 

3.756 
7.224 

0 

42.455 

110.4 
0.0 

151.5 
104.2 

0.0 

102.3 

Skupaj 1 PLAČE 41.487 42.455 102.3 

3407 403 Materialni stroški 

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi 

1.791 

1.791 

2.065 

2,065 

115.3 

115.3 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 1.791 2.065 115.3 

Skupaj 4418 Temeljno javno tožilstvo Kranj 43.277 44.519 102.9 

28 potoček 



ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 

44 TOŽILSTVA 

4419 Temeljno javno tožilstvo Ljubljana 
- v 000 tolarjih ■ 

Realizacija Predlog proračuna Indeksi 
Post. Konto Naziv postavke 1993 1 9 9 4 rasti 94/93 

1 2 3 4-3/2*100 

3084 400 Plače 90.109 105.622 117.2 
8093 400 Poračun plač ' 9.944 0 0.0 
3192 401 DrugI osebni odhodki (prejenfci) 6.871 8.923 129.9 
3300 402 Prispevki delodajalca 21.826 24.240 111.1 
8094 402 Prispevki delodajalca-poračun 2.488 0 0.0 

Skupaj 11 Plače • državni organi 131.238 138.786 105.8 

Skupaj 1 PLAČE 131,238 138.786 105.8 

3408 403 Materialni stroški 8.777 9.439 107.5 
3516 404 Amortizacija 321 0 0.0 

Skupaj 21 Materialni stroški ■ državni organi 9.098 9.439 103.7 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 9.098 9,439 103.7 

Skupaj 4419 Temeljno javno tožilstvo Ljubljana 140,337 148,225 105.6 

Poročevalec 29 



ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 

44 TOŽILSTVA 

4420 Temeljno javno tožilstvo Maribor 
• v 000 tolarjih• 

Realizacija Predlog proračuna Indeksi 
Post. Konto Naziv postavke 1993 1 9 9 4 rasti 94/93 

1 2 3 4-3/2*100 

3085 400 Plače 60,120 66.200 110.1 
8095 400 Poračun plač 5.673 0 0.0 
3193 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 4,589 4.007 87.3 
3301 402 Prispevki delodajalca 14.611 15.193 104.0 
8096 402 Prispevki delodajalca-poračun 1.420 0 0.0 

Skupaj 11 Plače - državni organi 86,414 85.400 98.8 

Skupaj 1 PLAČE * 86.414 85.400 98.8 

3409 403 Materialni stroški 3.428 3.933 114.7 

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi 3.428 3.933 114.7 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 3.428 3.933 114.7 

Skupaj 4420 Temeljno javno tožilstvo Maribor 89.842 89,333 99.4 
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ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 

44 TOŽILSTVA 

4421 Temeljno javno tožilstvo Murska Sobota 
• v 000 tolarjih - 

Post. Konto Naziv postavke 
Realizacija 

1993 
Predlog proračuna 

19 9 4 
Indeksi 

rasti 94/93 

4-3/2*100 

3086 400 Plače 
8097 400 Poračun plač 
3194 401 DrugI osebni odhodki (prejemki) 
3302 402 Prispevki delodajalca 
8098 402 Prispevki delodajalca-poračun 

Skupaj 11 Plače • državni organi 

19.714 
2.239 
1.457 
4,798 

560 

28.767 

21.223 
1.475 
2.366 
4.871 

354 

30.288 

107.7 
65.9 

162.4 
101.5 
63.2 

105.3 

Skupaj 1 PLAČE 28,767 30,288 105.3 

3410 403 Materialni stroški 

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi 

1.410 

1.410 

1.671 

1.671 

118.5 

118.5 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 1.4*0 1.671 118.5 

Skupaj 4421 Temeljno Javno tožilstvo Murska Sobota 30.178 31.960 105.9 



ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 

44 TOŽILSTVA 

4422 Temeljno javno tožilstvo Nova Gorica 
• v 000 tolarjih■ 

Realizacija Predlog proračuna Indeksi 
Post. Konto Naziv postavke 1993 1 9 9 4 . rasti 94/93 

1 2 3 4-3/2*100 

3087 400 Plače 18.285 19.730 107.9 
8099 400 Poračun plač 1.891 0 0.0 
3195 401 DrugI osebni odhodki (prejeakD 1.474 1.917 130.0 
3303 402 Prispevki delodajalca 4.445 4.528 101.9 
8100 402 Prispevki delodajalca-poračun 473 0 0.0 

Skupaj 11 Plače • državni organi 26.569 26.175 98.5 

Skupaj 1 PLAČE 26.569 26.175 98.5 

3411 403 Materialni stroikl 1.580 1.793 113.5 
3519 404 Amortizacija 41 0 0.0 

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi 1.620 1.793 110.7 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 1.620 1.793 110.7 

Skupaj 4422 Temeljno javno tožilstvo Nova Gorica 28.190 27.968 99.2 
  , 
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ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 

44 TOŽILSTVA 

4423 Temeljno javno tožilstvo Novo mesto 
- v 000 tolarjih 

Post. Konto Naziv postavke 
Realizacija 

1993 
Predlog proračuna 

19 9 4 
Indeksi 

rasti 94/93 

4-3/2*100 

3088 400 Plače 
8101 400 Poračun plač 
3196 401 DrugI osebni odhodki (prejenki) 
3304 402 Prispevki delodajalca 
8102 402 Prispevki delodajalca-poračun 

Skupaj 11 Plače - državni organi 

22.926 
2.357 
1.846 
5.549 

590 

33.268 

26.159 
0 

4.079 
6.003 

0 

36.241 

114.1 
0.0 

220.9 
108.2 

0.0 

108.9 

Skupaj 1 PLAČE 33,268 36.241 108.9 

3412 403 Materialni stroški 

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi 

1.726 

1.726 

1.966 

1.966 

113.9 

113.9 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 1.726 1.966 113.9 

Skupaj 4423 Temeljno Javno tožilstvo Novo sesto 34.994 38.208 109.2 

Skupaj 44 TOŽILSTVA 582.769 604.551 103.7 
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ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 

45 PRAVOBRANILSTVA 

4512 Družbeni pravobranilec samoupravljanja 
■ v 000 tolarjih • 

Realizacija Predlog proračuna Indeksi 
Post. Konto Naziv postavke 1993 1 9 9 4 rasti 94/93 

1 2 3 4-3/2*100 

3050 400 Plače 13.299 15,889 119.5 
8025 400 Poračun plač 1.345 0 0.0 
3158 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 1.406 1.816 129.1 
3266 402 Prispevki delodajalca 3,215 3.646 113.4 
8026 402 Prispevki delodajalca-poračun 337 0 0.0 

Skupaj 11 Plače - državni organi 19,602 21,351 108.9 

Skupaj 1 PLAČE 19,602 21.351 108.9 

3374 403 Materialni stroški 1.514 4,496 296.9 
3482 404 Amortizacija 157 0 0.0 

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi 1.671 4.4% 269.1 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 1.671 4.496 269.1 

Skupaj 4512 Družbeni pravobranilec samoupravljanja 21,273 25,847 121.5 
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ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 

45 PRAVOBRANILSTVA 

4513 Republiški senat za prekrške 
v 000 tolarjih - 

Post. Konto Naziv postavke 
Realizacija 

1993 
Predlog proračuna 

19 9 4 
Indeksi 

rasti 94/93 

4-3/2*100 

3051 400 Plače 
8027 400 Poračun plač 
3159 401 Drugi osebni odhodki (prejenki) 
3267 402 Prispevki delodajalca 
8028 402 Prispevki delodajalca-poračun 

Skupaj 11 Plače - državni organi 

38.818 
3.819 
2.598 
9,434 

951 

55.620 

43.828 
4.423 
3.217 

10,059 
1,130 

62.656 

112.9 
115.8 
123.8 
106.6 
118.8 

112.7 

Skupaj 1 PLAČE 55.620 62.656 112.7 

3375 403 Haterialnl stroški 

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi 

2.192 

2.192 

2.235 

2.235 

102.0 

102.0 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 2.192 2.235 102.0 

Skupaj 4513 Republiški senat za prekrške 57,812 64.891 112.2 
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ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 

45 PRAVOBRANILSTVA 

4514 Javno pravobranilstvo RS 
- v 000 tolarjih • 

Realizacija Predlog proračuna Indeksi 
Post. Konto Naziv postavke 1993 1 9 9 4 rasti 94/93 

1 2 3 4-3/2*100 

3052 400 Plače 22.459 26.884 119.7 
8029 400 Poračun plač 1.814 0 0.0 
3160 401 DrugI osebni odhodki (prejenkU 1.786 3.555 199.1 
3268 402 Prispevki delodajalca 5.430 6.170 113.6 
8030 402 Prispevki delodajalca-poračun 454 0 0.0 

Skupaj 11 Plače • državni organi 31.942 36.608 114.6 

Skupaj 1 PLAČE 31.942 36.608 114.6 

3376 403 Materialni stroški 3.282 3.736 113.8 
3792 403 Stroški substitucij 0 2.556 0.0 
3484 404 Anort1zac1Ja 50 0 0.0 

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi 3.332 6.293 188.8 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 3.332 6.293 188.8 

Skupaj 4514 Javno pravobranilstvo RS 35.275 42.901 121.6 

Skupaj 45 PRAVOBRANILSTVA 114.360 133.639 116.9 



ODHODKI IN ODPLAČILA KREDITOV ZA leto 1994, po uporabnikih 
/ 

46 AGENCIJA RS ZA PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSTVA 

4611 Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo 
- v 000 tolarjih 

Post. Konto Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeksi 

1993 1 9 9 4 rasti 94/93 

2 3 4-3/2*100 

5228 410 Plače 

Skupaj 12 Plače • Izvajalske organizacije 

84.682 

84,682 

0.0 

0.0 

Skupaj 1 PLAČE 84,682 0.0 

5231 413 Haterialnl stroški 

Skupaj 22 Nater1a1n1 stroški - Izvajalske organizacije 

49.425 

49.425 

0.0 

0.0 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 49,425 0.0 

Skupaj 4611 Agencija RS za prestrukturiranje 1n privatizacijo 134.107 0.0 

Skupaj 46 AGENCIJA RS ZA PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSTVA 134,107 0.0 

Skupaj vse: 331.083.301 426.175,239 128.7 

OBRAZLOŽITEV 

'• ZAKON 
1. 
*'ak, 
Sin onom ° izvrševanju proračuna in o proračunu Republike 
Dm*?''0 za s® v prvem delu ureja izvrševanje 
i<2*.una- v drugem delu pa določa obseg proračuna za leto 1994. 

te? se izkazuje preko bilance prihodkov in odhodkov 
kP

r^° računa financiranja. V bilanci prihodkov in odhod- 
(6 

so izkazani predvideni prihodki iz naslova obveznih daja- 
Drib ^ru9' prihodki proračuna, na odhodkovni strani pa so 
ien predvideni odhodki države, pri čemer pa niso vklju- /, a odplačila dospelih dolgov iz naslova glavnice. Prihodki 
nir„ va zadolževanja in odhodki iz naslova odplačila glav- 
ie 6'zkazan' v posebnem računu financiranja. Na ta način 
s J* zovania proračuna Republike Slovenije primerljivo proračunskimi zakoni v drugih državah. 

de*u zakona, ki se nanaša na upravljanje s prihodki in 
Her -k Prora^una- so določena pravila oblikovanja posa- nih postavk proračuna ter pravila upravljanja s posamez- 

nimi postavkami proračunskih odhodkov. Predvidene so 
posebne določbe glede ravnanja v primerih prihrankov na 
posameznih postavkah in uporabe le-teh v primerih, ko na 
drugih postavkah pride do nenapovedanih odhodkov ali pa so 
potrebni odhodki v večjem znesku od prvotno planiranih. 

Na novo je urejeno področje prihodkov iz naslova opravljanja 
komercialne dejavnosti pri posameznih uporabnikih. Zaradi 
vezanosti odhodkov iz tega naslova s prihodki, je potrebno 
zaradi večje racionalnosti pri uporabi teh sredstev in zaradi 
večjega interesa pri samih uporabnikih določiti, da se ti pri- 
hodki in odhodki izkazujejo v posebni bilanci, ki ni sestavni 
del proračuna. V proračunu se izkazuje le presežek prihodkov 
nad odhodki. 

Večletno načrtovanje proračuna bi tudi proračunskim upo- 
rabnikom omogočilo racionalno planiranje sredstev. Za zače- 
tek je predvideno, da lahko uporabniki prevzemajo obvezno- 
sti, ki terjajo plačilo v naslednjih letih le do višine 25% sred- 
stev v okviru posameznih namenov v tekočem letu. 

Določena je obveznost oddajanja nabav preko javnih razpi- 
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sov. Podrobnejši pogoji za izvrševanje obveznega oddajanja 
bodo določeni v posebnem zakonu. 

V delu, ki se nanaša na proračunski nadzor so podrobneje 
določena pooblastila proračunskih inšpektorjev, ki vršijo nad- 
zor nad uporabo proračunskih sredstev. 

Področje zagotavljanja sredstev za finančno izravnavo občin 
je določeno na podoben način kot v preteklem letu. 

V drugem delu je določen sistem upravljanja s premoženjem. 
Sistem upravljanja je določen podrobneje kot v letu 1993. 
Predvidene so posebne določbe glede uporabe sredstev pri- 
dobljenih s prodajo premoženja ali z zamenjavo premoženja. 
Spremembe v premoženjski bilanci se naj v načelu ne bi 
odražale v tekoči bilanci, zato je predvideno, da bi se tovrstna 
sredstva uporabljala v skladu s posebnim načrtom nabav, ki bi 
ga v skladu s pooblastili iz zakona o Vladi Republike Slovenije 
sprejela vlada. 

Glede zadolževanja in upravljanja z državnim dolgom so 
določbe ostale v glavnem nespremenjene, v nekaterih prime- 
rih so le dopolnjene oziroma zaostrene. 

V poglavju, ki se nanaša na izdajanje državnih poroštev je 
izpopolnjen sistem izdajanja poroštev z ustreznimi garanci- 
jami oseb, ki ta poroštva prejmejo. 

2. 

V drugem delu zakona je določen proračun Republike Slove- 
nije za leto 1994. 

V tem poglavju so navedene določbe, ki se nanašajo na 
tekočo problematiko izvrševanja proračuna za leto 1994: 

- predvideno je, da se v letošnjem letu začnejo zagotavljati 
sredstva za odškodnine po 50. členu zakona o denacionaliza- 
ciji; 
- v skladu z zakonom o požarnem varstvu je določeno, da se 
50% prihodkov iz naslova požarne takse uporabi za financira- 
nje nalog v občinah; 
- predviden je način ugotavljanja obsega javne porabe občin, 
potem, ko bo prišlo do prevzema upravnih nalog s strani 
uprave v skladu z zakonom; prav tako je določeno, da se 
v okviru sredstev za javno porabo občin določi znesek za 
zagonske stroške v občinah, ustanovljenih po zakonu 
o lokalni samoupravi. O teh sredstvih bo odločala služba 
vlade za reformo lokalne samouprave; 
- določeno je, da se znesek davka od prometa določenih 
naftnih derivatov, ki je enak 16% maloprodajne cene teh 
derivatov, usmerja v skladu z zakonom o zagotovitvinamen- 
skih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki 
Sloveniji; 
- prav tako je določen obseg sredstev za vrednotenje delovne 
uspešnosti oziroma dodatne delovne obremenjenosti v višini 
10% plač, do uveljavitve zakona o razmerjih plač v javnih 
zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti. 
- določen je možen obseg državnih poroštev v skupnem 
znesku 10 mlrd SIT. 

II. FINANČNI DEL 

1. 

Vlada Republike Slovenije je v mesecu oktobru 1993 predlo- 
žila državnemu zboru proračunski memorandum, ki ga je-ta 
sprejel v mesecu novembru. Memorandum je bil izdelan na 
podlagi doseženih gibanj v prvem polletju leta 1993 in takrat- 
nih predvidevanj o makroekonomskih gibanjih do konca leta 
1993 ter na njih temelječih projekcijah za leto 1994. Memoran- 
dum je predvideval, da naj bi skupni odhodki državnega 
proračuna znašali 398,6 mlrd SIT ali 24,6% bruto domačega 
proizvoda (v nadaljevanju: BDP), prihodki 382,1 mlrd SIT ali 
23,6% BDP, tako da bi bil oblikovan primanjkljaj v višini 16,5 
mlrd SIT ali 1% BDP. 

38 

Predlog državnega proračuna za leto 1994 upošteva dejanj 
doseženo realizacijo do konca leta 1993, kakor tudi no , 
oceno višjega nominalnega BDP za leto 1994 (na P0°® 
novih podatkov in ocen za leti 1992 in 1993). Predlog p^j 
deva, da naj bi skupni odhodki državnega proračuna znsj>l 
402,7 mlrd SIT ali 24,5% ocenjenega BDP, kar je za 0,1% B* \ ; 
manj kot je bilo prvotno predvideno v memorandumu. V'J.\ 
naj bi znašali tekoči odhodki 348,3 mlrd SIT ali 21,2% 
(kar je za 4 mlrd SIT manj, kot je bilo predvideno z ™em0!5j 
d u mom), investicijski odhodki pa 52,9 mlrd SIT ali 3,2% 
(kar je za skoraj 9 mlrd SIT več kot v memorandumu). 

Upoštevaje doseženo realizacijo proračunskih prihodW 
v letu 1993, obstoječi davčni sistem ter projekcijo makroe'' 
nomskih gibanj v letu 1994 ocenjujemo, da bodo 
prihodki državnega proračuna 393,8 mlrd SIT, kar je 2* 
ocenjenega BDP. Upoštevaje predvidene odhodke naj 
šal proračunski primanjkljaj največ 8,9 mlrd SIT ali vsega O, 
ocenjenega BDP. 

Pri pripravi predloga državnega proračuna je vlada u(X& 
vala obstoječe zakonske okvire in predvideno potrebno'' 
onalizacijo na področju transferov. Prav tako pa so up°' 
vani tudi nekateri zakoni, katerih tretja obravnava je pi*r 
dena v mesecu februarju oz. marcu. To so: zakon o za9°, 
Ijanju sredstev za nekatere nujne razvojne programe 
blike Slovenije v vzgoji in izobraževanju, zakon o zagott™: 
nju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih pr°gf*rL 
obrambnih sil Republike Slovenije ter zakon o razmerjih P . 
v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih SH 
nosti. Predlog državnega proračuna ne vsebuje predlaS" ^ 
finančnih posledic drugih predlogov zakonov. V koliko'J 
med letom sprejme nova zakonska ureditev, ki terja d0. t, 
obveznosti iz državnega proračuna, se sredstva zagotovip 
podlagi 4. člena predloga zakona o izvrševanju proračun 
o proračunu Republike Slovenije za leto 1994 v okviru P . 
kovanih prihodkov in obsega zadolžitve, ki je določena s P 
računom, če to ni možno pa z rebalansom proračuna. 

V letu 1994 je predvideno tudi odplačilo glavnice doma^J, 
tujih kreditov ter obveznic v skupni višini 23,4 mlro J 
Upoštevaje tudi predvideni proračunski primanjkljaj «" , 
potrebno skupno zadolževanje v višini 32,4 mlrd SIT, 
predvideno, da bi za te namene porabili tudi del sredste 
računih ob koncu leta 1993 v višini 1,5 mlrd SIT, pot' 
zadolževanje ne bo preseglo 31 mlrd SIT. 

2. 

PRIHODKI DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 1994 

Dejanska realizacija do konca leta 1993 kaže, da so S>L 
hodki proračuna oblikovali nominalno in realno na višji 
kot je bila predvidena ob pripravi proračunskega meit>°'.g 
duma. Višja realizacija je bila v pretežni meri posledica j 
nominalne in realne rasti nekaterih najpomembnejših da• 
virov od predvidene. 

Med njimi so najpomembnejši zlasti: znatno hitrejša 
v drugi polovici leta od predvidene (ki je povzročila, da V 
kljub zniževanju globalne stopnje obremenitve plač Pr0 lte4 
ski viri, ki se vežejo na plače, realno povečevali; "j'' f 
realno naraščanje obsega prometa od predvidevanj (%|f 
povzročilo hitrejše realno naraščanje prihodkov od prorf 
davkov, ob tem, da se davčne stopnje v teku leta n/so P j 
čale); tretji pomembnejši element, ki je vplival na I 
realno povečevanje proračunskih prihodkov, pa je bil <#. *) 
se je prav tako realno povečeval hitreje od predvidevam m 
je vplivalo na realno povečevanje prihodkov od carin «• ^ 
lih uvoznih dajatev, ki so se realno precej povečali kljub' ^ 
da se stopnje carinskih in ostalih uvoznih dajatev lah' 
spremenile). 

m 
Skupni izvirni prihodki proračuna so bili tako v leto j 
doseženi v višini 320,2 mlrd SIT, kar je v primerjavi Zj) 
ocenjenim bruto domačim proizvodom Slovenije v pre'e 

letu 23,6% BDP. 

poroče 



Na osnovi dosežene realizacije proračunskih prihodkov v letu 
1993 in upoštevaje projekcijo predvidenih makroekonomskih 
okvirov razvoja v letu 1994, ki se v primerjavi s projekcijami 
talnih gibanj ključnih makroekonomskih agregatov iz 
Memoranduma v glavnem ne spreminjajo, bi v letu 1994 
Slobalni obseg izvirnih prihodkov proračuna dosegel okoli 
3»3,8 mlrd SIT, kar je za okoli 11,7 mlrd SIT več, kot je bilo 
Predvideno v proračunskem memorandumu. Skupni obseg 
Proračunskih prihodkov v letu 1994 bi bil tako realno za okoli 
<5% večji od realiziranih prihodkov proračuna v letu 1993. 

Ocena prihodkov proračuna v letu 1994 temelji na oceni, da 
°° Povprečna raven cen v letu 1994 za 20% višja v primerjavi 
•Povprečjem leta 1993. 

Ocena posameznih pomembnejših proračunskih prihodkov 
v'efu 1994 temelji na naslednjih izhodiščih: 

Davek od dobička pravnih oseb: 

Davek od dobička podjetij, ki je v sedanjih ekonomskih raz- 
merah v Sloveniji relativno malo pomemben davčni vir, se bo 
vJotu 1994 po sedanjih ocenah realno povečal (povečevanje 
levila novih privatnih podjetij, ki uspešno poslujejo), tako da 
°! v letu 1994 realizirali okoli 9,5 mlrd SIT tega davka, kar je 
sicer za okoli 2 mlrd SIT več, kot je znašala ocena ob memo- 
randumu. Kljub temu v letu 1994 ta davčni vir ne bo dosegel 

2,5% vseh prihodkov proračuna. 

posebni davek na določene prejemke: 

j'bilanci prihodkov je predvideno, da bi iz naslova tega davka, KUo bil uveden v začetku letošnjega leta, realizirali okoli 700 
Wo SIT prihodkov. Ta ocena že upošteva predlog določenih 
sprememb tega zakona, ki bo iz obdavčitve izvzet določene 
kategorije prejemkov. 

dohodnina: 

frt oceni prihodkov od dohodnine v letu 1994 ocene izhajajo 
* Precej višje dosežene realizacije v letu 1993, upoštevajo 
"c/nfce novega zakona o dohodnini in vsebujejo predpo- 
?'aWco, da bodo plače zadržale relativno visoko realno taven, 
* so jo dosegle v drugi polovici leta 1993. Ocenjujemo, da bi 

letu 1994 celotni prihodki iz naslova dohodnine dosegli 
okoli 67,5 mlrd SIT (ali okoli 17% vseh prihodkov proračuna), 

Br je realno za okoli 2% manj kot v letu 1993. 

prometni davki: 

rl oceni prihodkov od prometnih davkov smo izhajali iz 
? ''telnih predvidevanj, da bo realni obseg prometa v letu 
'W4 za okoli 2-3% večji kot v letu 1993 (enaka predvidevanja 
°« ob memorandumu). Prav tako je upoštevano, da je mejna 
a9njenost prebivalstva k trošenju v drugi polovici leta 1993 
°segla relativno stabilno raven in da ni pričakovati večjih 

rf®"ae//. V izračunih so upoštevani učinki uvedbe akciz na 
°°ačne izdelke z mesecem januarjem letos (letni učinek okoli 

rnird SIT) ter uvedba akciz na alkoholne pijače v mesecu 
"}*rcu letos (letni učinek okoli 2,2 mlrd SIT). V izračunih so 
P°stovani tudi učinki uvedbe posebnega prometnega davka a '9or na srečo (letni učinek okoli 1,9 mlrd SIT). Pri davkih od 

dometa naftnih derivatov je v projekciji predvideno poveča- 
lo cen, ki naj bi omogočilo zagotavljanje predvidenih sred- 
ev iz tega vira za gradnjo avtocest skladno z zakonom 
*a9otov/tvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega 

°mrežja v Sloveniji. 

WmU se tak° po teh izračunih oblikovalo okoli 217 
In ,IT prihodkov iz naslova davkov od prometa proizvodov 
Pro °J'teV (kar i? za oko1' 4 mlrd ve^' kot so kaza,e 

Drr! 'ie ot) Popravi memoranduma). Delež prihodkov od potnih davkov v celotnih Izvirnih prihodkih proračuna bi 
v lotu 1994 znašal okoli 55%. 

širine in uvozne davščine: 
Oc 

Prihodkov od carin In ostalih uvoznih davščin v letu 
'zhaia iz memorandumskih predvidevanj o rasti uvoza 

v letu 1994 (le-ta naj bi se v globalu realno povečal za okoli 
4%), in iz predvidevanj, da se stopnje carinskih in ostalih 
uvoznih davščin v letošnjem letu ne bodo spreminjale, ozi- 
roma bodo ostale enake, kot so veljale ob koncu leta 1993. 

Skupno bi se tako v letošnjem letu v proračunu nateklo za 
okoli 65 mlrd SIT prihodkov od carin. V strukturi celotnih 
prihodkov bi tako carine dosegle približno enak delež kot 
v letu 1993 (okoli 16,5% vseh prihodkov). 

Prispevki za socialno varnost: 

V predlogu proračuna je predvideno, da bo v letu 1994 zadr- 
žana nespremenjena stopnja prispevka za zaposlovanje (v 
zbirni višini 1,4% od bruto plač), kot je veljala ob koncu leta 
1993. Tako bi se v celem letu 1994 iz naslova tega prispevka 
v proračunu zbralo za okoli 10,5 mlrd SIT (ob pripravi memo- 
randuma so projekcije predvidevale za leto 1994 2% stopnjo 
tega prispevka in okoli 12,5 mlrd SIT sredstev iz tega naslova). 

Zakon o družinskih prejemkih predvideva tudi uvedbo pri- 
spevka za porodniško varstvo. V memorandumu je bilo pred- 
videno, da bi zbirna stopnja tega prispevka znašala 1%, s tem 
da se zaradi znižanja prispevka za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje zbirna obremenitev plač ne bi povečala. Sedanji 
predlog proračuna upošteva, da bi se ta prispevek uvedel 
v mesecu marcu po minimalni zbirni stopnji 0,2%, s tem da bi 
se nekoliko znižal prispevek za zdravstveno varstvo (glede na 
okoli 7 mlrd SIT presežkov ob zaključku leta 1993), tako da se 
skupna obremenitev plač ne bi povečala. 

Nedavčni prihodki: 

Pri ocenah nedavčnih prihodkov za leto 1994 predlog prora- 
čuna upošteva: 

- da cestnine v letu 1994 niso več prihodek proračuna, pač pa 
Družbe za izgradnjo avtocest; 
- da je skladno z določili zakona o proračunu med prihodki 
proračuna izkazan samo saldo (presežek) prihodkov od lastne 
dejavnosti organov, ki je izkazana v posebni bilanci lastnih 
prihodkov in odhodkov uporabnikov; 
- v bilanci je za sedaj predvideno, da bo v letu 1994 iz naslova 
presežka prihodkov Banke Slovenije prenošeno v proračun 
1 mlrd SIT. 

Skupni obseg nedavčnih prihodkov, kot je predviden v bilanci 
prihodkov proračuna za leto 1994, znaša nekaj manj kot 20 
mlrd SIT in predstavlja dobrih 5% vseh proračunskih prihod- 
kov v letu 1994. 
3. 

ODHODKI DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 1994 

Plače 

Pri planiranju sredstev za plače so bile upoštevane naslednje 
predpostavke: 

- vrednost izhodiščne plače za negospodarstvo 27.560 SIT in 
veljavna eskalacijska klavzula iz kolektivne pogodbe za nego- 
spodarstvo; to je vrednost, ki sta jo vlada in sindikati parafi- 
rala v mesecu februarju 1994; 
- postopen zamik plač za državne organe in izvajalske orga- 
nizacije, skladno z aneksom h kolektivni pogodbi za negospo- 
darstvo, ki je že parafiran. Tako bodo decembrske plače 
izplačane v začetku januarja 1995 in bodo bremenile prora- 
čun leta 1995; 
- zajamčena plača bo v letu 1994 znašala 26.500 SIT. 

Predlog proračuna tudi upošteva, da bo v mesecu aprilu 
uveljavljen zakon o razmerjih plač v javnih zavodih in državni 
upravi. V ta namen so pri Kadrovski službi vlade predvidena 
sredstva v višini 5 mlrd SIT, ki bodo potrebna za izvedbo 
zakona v državni upravi in v izvajalskih organizacijah z izjemo 
področja kulture, kjer so potrebna sredstva že vključena na 
ustrezne postavke proračuna. 
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Sredstva za predvidene nove zaposlitve v državni upravi so 
predvidena na posebni postavki pri Kadrovski službi vlade 
v obsegu dobrih 1,1 mird SIT. Sredstva bodo tekom leta 
postopoma razporejena na posamezne proračunske uporab- 
nike, skladno s sprejetim programom novih zaposlitev. 

Predlog proračuna za leto 1994 tudi upošteva predlog Ministr- 
stva za kulturo, da se nekatere nacionalne ustanove na 
področju kulture, ki so se do sedaj financirale preko plačil 
storitev in dotacij, z letošnjim letom financirajo kot izvajalske 
organizacije. 

Materialni stroški 

Sredstva, namenjena materialnim stroškom, tako v državnih 
organih kot tudi v izvajalskih organizacijah, izkazujejo pre- 
cejšnjo nominalno rast, ki pa je v največji meri pogojena 
s prenosi iz drugih namenov v primerjavi z letom 1993, le, 
delno pa z dejanskim povečanjem sredstev za ta namen. Tako 
so bile na področju državnih organov prenošene obveznosti 
za delovanje davčne službe iz postavk investicijskega vzdrže- 
vanja na materialne stroške v višini 600 mio SIT. 

Materialni stroški državnih organov so praviloma pod realno 
ravnijo v preteklem letu. Realno se povečujejo predvsem 
sredstva za najemnine in druge stroške Servisa skupnih služb 
vlade (centralizirano pokrivanje obveznosti državnih organov) 
in materialni stroški Ministrstva za notranje zadeve. 

Znatno povečanje materialnih stroškov izvajalskih organizacij 
je posledica realnega povečanja sredstev v srednjih šolah 
(zaradi podcenjenosti v zadnjih letih in zaradi povečanega 
vpisa v šolskem letu 93/94) in prenosa financiranja nacional- 
nih ustanov na področju kulture iz skupine »dotacije in plačila 
storitev« v skupino »izvajalske organizacije«. Vpliv na poveča- 
nje je imel tudi sklep Državnega zbora ob sprejemu memoran-, 
duma, da je potrebno izboljšati materialne pogoje za delova- 
nje zavodov na področju kulture. 

Obramba 

V primerjavi s sredstvi, predvidenimi v memorandumu, so 
sredstva zmanjšana za dobrih 10 mlrd SIT. Razlog za to je 
v prenosu decembrskih plač v proračun leta 1995, predvsem 
pa v bistvenem znižanju sredstev, ki naj bi jih skladno 
s posebnim zakonom v letu 1994 namenili za investicije 
v temeljne razvojne programe. Glede na predvidene roke 
uveljavitve zakona in na tej podlagi možnih sklepanj pogodb, 
naj bi se obveznosti za te namene v polni meri pričele porav- 
navati z letom 1995. 

Področje socialnih transferov 

Sredstva za socialne transfere so povečana v primerjavi 
z letom 1993 za 30% in pomenijo 5,2% v ocenjenem BDP. 
V primerjavi z memorandumom je predvideno povečanje za 
2 mlrd SIT. 

Bistveno povečanje je predvideno na področju obveznosti 
države do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
kar naj bi pomenilo, da bo država v letošnjem letu tekoče 
poravnavala obveznosti do Zavoda, kar je bilo predvideno že 
z memorandumom. Povečanje je predvideno tudi pri drugih 
socialnih transferih, predvsem pri regresiranju prehrane 
učencev. 

Na področju otroškega varstva so predvidena povečanja za 
nadomestila za porodniški dopust, zaradi bistveno višje ravni 
plač, ki je bila dosežena v letu 1993, kot je bilo predvideno ob 
memorandumu in zaradi načina usklajevanja teh prejemkov 
po zakonu. Povišanje je tudi posledica spremenjenega načina 
izplačevanja družbenih pomoči in nadomestil po zakonu, ki 
pri direktnih izplačilih iz proračuna ne omogočajo zamika 
plačil, kot je bilo običajno pri sedanjem refundiranju obvezno- 
sti do podjetij. 

Vlada predvideva sprejem paketa zakonodaje, s katero naj bi 
posegli na podočje urejanja socialne varnosti in socialnega 
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zavarovanja. Te spremembe naj bi odpravile nekatere neW- l 
nosti in nekonsistentnosti v sedanjem sistemu urejanja 
nih pravic, hkrati pa omogočile tudi izpeljavo pravic v pwl ' 
ganem proračunskem obsegu. S predlagano zakonodajo' ( 
bi bili uvedeni tudi nekateri novi ukrepi na področje aW 1 

politike zaposlovanja, ki omogočajo znižaje sredstev za trt1 [ 
fere na področju zaposlovanja. 

Za štipendije je v proračunu planirano nekaj več sredste^ ' 
ob memorandumu, saj so spremembe zakona, ki K* 
področje štipendij, privedle do povečanega števila štip*19 

stov. 1 

Dotacije in plačila storitev na področju družbenih dejavgUt j 

Sredstva za dotacije in plačila storitev so povečana 9le^e
cf, < 

leto 1993 za 16% in pomenijo kljub že omenjenim Pre?°\j ' 
(predvsem na področju kulture) še vedno 2,1% ocen jo™ i 
BDP. V okviru tega namena v letu 1994 izkazujemo ji ; 
sredstva za delovanje Zavoda za zaposlovanje (1,5 mlrd S ( 
ki je bil v letu 1993 voden kot samostojni proračunski Mr ( 
rabnik. t 

i 
Plačila storitev t 

Sredstva za te namene so se povečala 11% v pri^i [ 
z lanskim letom. Kljub realnemu zmanjšanju pa še ^ ' 
presegajo predvidevanja iz memoranduma za 1,6 ' 
Tako odstopanje je nastalo zaradi povečanja stroškov delo ( 
nja javne gozdarske službe (kot posledica uresničevanife* I 
sprejetega zakona o gozdovih), povečanja obsega vzdf& ; 
nja železniške infrastrukture, zaradi financiranja Agenciji j 
prestrukturiranje in privatizacijo (v lanskem letu je bila I 
v proračunu vodena kot samostojni proračunski porabniki , j 
povečanega obsega financiranja Agencije za sanacijo W* i 
Obresti 

Delež obresti v BDP se bo povečal od 1,4% na 1,8%. P°ve.t J 
nje je v večji nperi posledica povečanih obresti za doV 
obveznosti. Glede na proračunski memorandum P^J , 
planirane obresti zmanjšanje za 1,9 mlrd SIT, kar ie'j | 
posledica planiranega deficitarnega financiranja Prora ..,;, 
Pri tem upoštevamo, da je realno pričakovati defici'" | | 
financiranje predvsem v zadnjih mesecih letošnjega let* 

Garancije 

V predlogu proračuna predvidevamo v primerjavi s prof 
skim memorandumom za te namene enak obseg sredste 

Subvencije 

Subvencije gospodarstvu so znižane v primerjavi z lafljjjt 
letom za pol odstotka in so se iz 2,3% zmanjšale na 
v BDP. V primerjavi z memorandumom so sredstva za sUdj 
cije povečana za dobre 4 mlrd SIT, predvsem zaradi SLi J 
cij, namenjenih ostalim transferom v gospodarstvo in p* J 
vencijam v tehnološki razvoj. V ta namen bo pripravlja j 
poseben program subvencioniranja, ki bo namenjen PreSL.rf 
turiranju gospodarstva ter bo hkrati usklajen tudi z <" 
aktivne politike zaposlovanja. 

Navidezno veliko zmanjšanje obsega subvencij za in(el 

cije in blagovne rezerve je le posledica prenosa teh 
z Direkcije za blagovne rezerve na ostale subvencije M»" 
stva za ekonomske odnose in razvoj. 

Transferi občinam 

Sredstva za občine so v letošnjem proračunu predvide*! j 
tri glavne namene: za finančno izravnavo, za financ' 
lokalnih volitev in za pričetek dela novih občin. Sreds^ 
finančno izravnavo so znižana v primerjavi z memorand" ^ 
za 900 mio SIT, kar pa še vedno pomeni povečanje 0 

v BDP za eno odstotno točko glede na leto 1993. R& ^ 
znižanje je v prenosu financiranja požarne inšpekcije 
na Ministrstvo za obrambo in v novi, višji oceni izvirnih o 
skih prihodkov iz naslova dohodnine. 
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t H[ugi odhodki <  
c" sredstev za druge odhodke se glede na memorandum 
' povečuje za 2,3 mlrd SIT. Razlog je v velikem porastu sredstev 
P izvedbo lokalnih volitev oz. referenduma (350 mio SIT), kar 
" ™ bilo upoštevano v memorandumu, v porastu stroškov za 

dajanje vrednostnih papirjev za servisiranje javnega dolga, 
Povečanju sredstev za odškodnine neupravičeno obsojenim 

promotivne dejavnosti. Ta sredstva se v letu 1994 pove- 
J '"/sjo tudi zaradi prenosa financiranja posameznih društev, 

Jfera so bila še v letu 1993 izkazana kot samostojni prora- 
nski uporabniki. 

jgtfsfva za begunce 

j) Preskrbo beguncev je predvideno povišanje sredstev v pri- 
<: Jj8riavi z memorandumom za 900 mio SIT. Na ta način bo 
iii fffloče poravnati obveznosti za neplačane račune iz leta 
m '"3 in zagotoviti plačilo oskrbnih stroškov v nastanitvenih 
ri .er>trih za šest mesecev letošnjega leta, ob upoštevanju 

"Matne humanitarne pomoči, ki jo bo mogoče uporabiti za 
Mačevanje tekočih oskrbnih stroškov. Vlada bo pred pollet- 
»m državnemu zboru predložila v obravnavo predlog traj- 
na reševanja begunske problematike v Sloveniji. 

<£sticije 

1 '°^a'u so se inv0sticije v primerjavi z memorandumskimi lil Sodišči povečale za skoraj 9 mlrd SIT ali za 65% in predstav- 

dm V letu 1994 Največje povečanje beležimo na t i^ročju prometa (ceste), poleg tega pa še na področju 
i taT"c*' v soc'a*ne zavode, investicij v javne zavode na pod- C zakona o temeljnih razvojnih programih na področju 
' !rl

s,va in investicij na področju državne uprave (vključno 
Vrvnim zborom in ustavnim sodiščem). Znižana so sred- 

I oo *a 9radni° avtocest, katerih višina je vezana na sredstva, »^deljena z deležem od maloprodajnih cen goriv. V zakonu 
'torševanju proračuna in o proračunu Republike Slovenije 

bo 1994 v člonu določeno, da se sredstva za 9'adnjo avtocest zagotavljajo v višini, določeni z zakonom, 
9lede na znesek, ki je v posebnem delu določen za ta 

"vnen. 

^BQalske naložbe 

®r«cfsfva za kapitalske naložbe so višja od sprejetih v memo- 
i t~tnunrtlJ za 200 mio SIT zaradi kapitalskega vložka v Sklad za 

"bloški razvoj. 

^erve 

trMStva za rezerve so Predvidena v minimalnem obsegu, 
QMSem prl staln' rezervi, saj j0 za letošnje leto predvideno u ?'no izdvajanje v sredstva stalne proračunske rezerve le yWni 400 mio SIT. 

4. 

00pLAČILA KREDITOV V LETU 1994 
^ / e tu i994 znajaj0 odplačila domačih kreditov 8,2 mlrd SIT, 

0(j e®a °dp8de 5,7 mlrd SIT na glavnice vrednostnih papirjev. ^ Preostalih domačih posojil je predvideno odplačevanje le 
°HI za izgradnjo cestne in železniške infrastrukture. 

% * y,tfn.osti za odplačila glavnice tujih kreditov so predvidene 
15,3 mlrd SIT in se v primerjavi z lanskim letom 

o9 Povečujejo. Razlog je v zapadanju obveznosti iz 
°dDi x- ref'nanc'ran'h kreditov (2 mlrd SIT) in predvidenemu "čilu glavnic iz naslova sukcesije v višini 3,9 mlrd SIT. 

V letu 1994 zapade v plačilo tudi prvi obrok sindiciranega 
nemškega posojila, ki je bil najet v letu 1993. 

5. 

ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA V LETU 1994 

V letu 1994 je predvideno zadolževanje Republike Slovenije 
v skupni višini 30.875,239 mio SIT za odplačilo glavnic (doma- 
čih in tujih kreditov in obveznic) ter za financiranje primanjk- 
ljaja. 

Domače zadolževanje: 

Na domačem finančnem trgu je predvideno zadolževanje 
z izdajo vrednostnih papirjev v skupni višini 5,4 mlrd SIT po 
naslednji strukturi: 

- srednjeročni vrednostni papirji (zakladni zapisi z dospetjem 
od 3 do 7 let) v višini 3 mlrd SIT: 
- kratkoročni vrednostni papirji (zakladne menice z dospet- 
jem 3 mesece do 1 leta) v skupni višini 2,4 mlrd SIT. 

Pri tem bo poudarek na srednjeročnem zadolževanju, ki je 
lahko v primeru ugodnega odziva trga tudi večje, kratkoročno 
zadolževanje pa je predvideno predvsem za primer uravnava- 
nja tekočih neskladij med prilivi in odlivi proračuna ter za 
primer, da na druge načine ne bo mogoče zagotoviti dovolj 
sredstev za uskladitev porabe in prilivov ob koncu leta. 

Zadolževanje v tujini: 

Zadolževanje v tujini je predvideno v skupni višini 25,5 mlrd 
SIT po naslednji strukturi: 

- zadolževanje pri finančnih institucijah (EBRD - kredit za 
rekonstrukcijo regionalnih cest, IBRD - FSAL kredit ter kredit 
za okolje) v skupni višini 11,1 mlrd SIT.' 
- krediti pri tujih,bankah v skupni višini 3,9 mlrd SIT; 
- zadolževanje na tujih trgih kapitala (predvidoma z izdajo 
obveznic) v skupni višini 10,5 mlrd SIT. 

Konkretna oblika zadolževanja bo odvisna od trenutnih pogo- 
jev na tujih trgih, oziroma od tega, katera oblika je ugodnejša 
za Republiko Slovenijo kot posojilojemalca. Tako je predvi- 
deno, da bi v primeru neugodnih pogojev za zadolževanje 
preko izdaje obveznic pristopili k zadolževanju neposredno 
pri bankah z najetjem sindiciranega kredita (ali več kreditov) 
in obratno. V vsakem primeru je predvideno srednjeročno 
zadolževanje (5 do 7 let). 
V primeru ugodnega odziva tujih finančnih trgov (t.j. da se 
ponudijo možnosti zadolževanja pod ugodnimi pogoji) pred- 
lagamo dodatno zadolževanje (v obliki, ki je trenutku najpri- 
mernejša) z namenom zamenjave nekaterih obveznosti Repu- 
blike Slovenije do tujine, ki so primerljivo manj ugodne. Pri 
tem je potrebno upoštevati vse stroške, ki nastanejo s takšno 
finančno operacijo, tako najetja novega posojila kot tudi 
neposredne stroške, zamenjave. Na ta način bi postopno 
uvedli proces upravljanja z javnim dolgom, z namenom izbolj- 
šanja njegove strukture, tako po stroškovni kot po terminski 
plati. 

6. 

Prilagamo tudi tabele, ki prikazujejo prihodke in odhodke 
v primerjavi z ocenjenim BDP v letih 1993 in 1994, kot tudi 
strukturo prihodkov in odhodkov po posameznih namenih. 

' Pri teh institucijah so že odprte tudi druge kreditne linije 
- ali pa so pogajanja v teku - s tem, da bo Republika 
Slovenija nastopila samo kot garant. 
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PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1994 

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

I. PRIHODKI PRORAČUNA - v tisoč tolarjih • 

REALIZACIJA PREDLOG INDEKSI 
PRIMERJAVA Z BDP STRUKTURA 

PRIHODKOV 

1993 PRORAČUNA RASTI REALIZ. PREDLOG REALIZ. PREDl 

19 9 4 1994/1993 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 3 

A. DAVČNI PRIHODKI 

1. DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB 

2. POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE 

3. DOHODNINA 

4. PROMETNI DAVKI 

Davek od prometa proizvodov in storitev 
Davek od prometa nepremičnin 

5. CARINE IN UVOZNE TAKSE 

6. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 

Prispevek za zaposlovanje 
Prispevek za porodniški dopust 

294,859,183 373,850,000 126.8 21.7 22.7 92.1 

6,659,779 9,500,000 142.6 0.5 0.6 £1 

0 700,000 0.0 0.0 0.0 

57,442,101 67,500,000 117.5 4.2 4.1 17.9 

158,212,449 219,100,000 138.5 11.7 13.3 49.4 

156,734,020 217,150,000 138.5 11.6 13.2 49.0 
1,478,429 1,950,000 131.9 0.1 0.1 0.5 

51,462,902 65,300,000 126.9 3.8 4.0 16.1 

21,081,951 11,750,000 55.7 1.6 0.7 6.6 

21,081,951 10,500,000 49.8 1.6 0.6 6.6 
0 1,250,000 ••• 0.0 0.1 0.0 

B. NEDAVČNI PRIHODKI 

Registracijske takse 
Cestnina 
Povračila od količinskih osnov 
Odškodnine zaradi spremembe namembnosti 
Sodne takse 
Prenočitvene takse 

Prihodki upravnih organov 
Prihodki od obresti 
Presežek prihodkov Banke Slovenije po ZR 
Ostali prihodki 

25,318,776 19,950,000 

4,475,218 
2,963,226 
1,130,170 

332,137 
2,662.443 

53,596 

3,334,111 
1,499,180 
3,574,858 
5,293.837 

5,350,000 
0 

1,380,000 
400,000 

3,250,000 
70,000 

1,100,000 
2,200,000 
1,000,000 
5,200,000 

78.8 

119.5 
0.0 

122.1 
120.4 
122.1 
130.6 

33.0 
146.7 
28.0 
98.2 

1.9 

0.3 
0.2 
0.1 
0.0 
0.2 
0.0 

0.2 
0.1 
0.3 
0.4 

1.2 

0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.2 
0.0 

0.1 
0.1 
0.1 
0.3 

7.9 

1.4 
0,9 
0.4 
0.1 
0.8 
0.0 

1.0 
0.5 
1.1 
1.7 

PRIHODKI PRORAČUNA SKUPAJ 320,177,959 393,800,000 123.0 23.6 24.0 100.0 

BRUTO DOMAČI PROIZVOD 1,356,000,000 1,643,500,000 -121.2 100.0 100.0 
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"• ODHODKI PRORAČUNA - v tisoč tolarjih 

PRIMERJAVA Z BDP STRUKTURA 
REALIZACIJA PREDLOG INDEKSI   ODHODKOV 

1993 PRORAČUNA RASTI REALIZ. PREDLOG REALIZ. PREDLOG 
 19 9 4 1994/1993 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 3 1 9 9 4 

: *• tekoči odhodki 

5 '• PLAČE,PRISPEVKI IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI 

4 * ,„ i.l. Plate v državnih organih 
1-2. Plače v izvajalskih organizacijah 

1 materialni in drugi stroški 
2.1. V državnih organih 
2-2. V izvajalskih organizacijah 

3 SREDSTVA ZA OBRAMBO 

3-1- Plače, prispevki in drugi osebni prejemki 
3-2. Materialni in drugi stroški 
3-3. Investicije v redno dejavnost obrambe in zaič. 
3 * Investicije v temeljne razvojne programe 

4' SOCIALNI TRANSFERI 

*-1. Zaposlovanje 
*•2. Otroško varstvo 
*-3- Socialno varstvo 
*■4. Varstvo borcev 

j *-5. Drugi socialni transferi 
*•6. Zagotavljanje pravic iz pokojn.-invalid.zavar. 

Stipendije 
j 

5 plačila storitev in dotacije javnim 
i Svodom 

5.1. Javni zavodi v zdravstvu 
®-2- DrugI javni zavodi in ustanove 

6 DRUGA PLAČILA STORITEV 

PAČILA OBRESTI 

7-1. Plačila domačih obresti 
7-2. Plačila tujih obresti 

g 
PLAČILA garancu 

SLIBVENCIJE IN TRANSFERI GOSPODARSTVU 

Železnica 
®2. Kmetijstvo 
Q fv 

Blagovne rezerve in intervenc.v proizv.hrane 
Prestrukturiranje industrije 

286,901,518 348,345,176 

73,982,269 80,680,459 

34,336,700 
39,645,568 

12,362,083 
9,711,359 
2,650,724 

20,463,008 

7,288,507 
3,976,534 
9,197,966 

0 

65,743,604 

22,990,390 
19,558,131 
3,408,333 
4,971,703 
2,521,549 
6,400,000 
5,893,499 

884,804 
28,217,635 

11,882,501 

18,672,602 

13,739,092 
4,933,511 

4,126,730 

31,540,719 

4,074,566 
5,070,810 

697,007 
4,008,692 

39,206,055 
41,474,404 

18,617,271 
13,513,101 
5,104,170 

23,512,322 

7,047,570 
5,195,480 
9,894,123 
1,375,149 

85,728,923 

25,507,103 
24,562,911 

4,086,834 
5,645,597 
3,511,778 

15,100,000 
7,314,700 

29,102,438 33,867,062 

1,156,385 
32,710,677 

13,227,427 

30,196,474 

21,282,048 
8,914,427 

4,928,910 

31,373,501 

4,590,098 
6,192,426 

837,915 
900,110 

121.4 

109.1 

114.2 
104.6 

150.6 
139.1 
192.6 

114.9 

96.7 
130.7 
107.6 

*** 

130.4 

110.9 
125.6 
119.9 
113.6 
139.3 
235.9 
124.1 

116.4 

130.7 
115.9 

111.3 

161.7 

154.9 
180.7 

119.4 

99.5 

112.7 
122.1 
120.2 
22.5 

21.2 

5.5 

2.5 
2.9 

0.9 
0.7 
0.2 

1.5 

0.5 
0.3 
0.7 
0.0 

4.8 

1.7 
1.4 
0.3 
0.4 
0.2 
0.5 
0.4 

2.1 

0.1 
2.1 

0.9 

1.4 

1.0 
0.4 

0.3 

2.3 

0.3 
0.4 
0.1 
0.3 

21.2 

4.9 

2.4 
2.5 

1.1 
0.8 
0.3 

1.4 

0.4 
0.3 
0.6 
0.1 

5.2 

1.6 
1.5 
0.2 
0.3 
0.2 
0.9 
0.4 

2.1 

0.1 
2.0 

0.8 

1.8 

1.3 
0.5 

0.3 

1.9 

0.3 
0.4 
0.1 
0.1 

89.4 

23.1 

10.7 
12.4 

3.9 
3.0 
0.8 

6.4 

2.3 
1.2 
2.9 
0.0 

20.5 

7.2 
6.1 
1.1 
1.5 
0.8 
2.0 
1.8 

9.1 

0.3 
8.8 

3.7 

5.8 

4.3 
1.5 

1.3 

9.8 

1.3 
1.6 
0.2 
1.2 

e valeč 

86.5 

20.0 

9.7 
10.3 

4.6 
3.4 
1.3 

5.8 

1.7 
1.3 
2.5 
0.3 

21.3 

6.3 
6.1 
1.0 
1.4 
0.9 
3.7 
1.8 

8.4 

0.3 
8.1 

3.3 

7.5 

5.3 
2.2 

1.2 

7.8 

1.1 
1.5 
0.2 
0.2 
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- v tisoč tolarjih' 

PRIMERJAVA Z BDP STRUKTUR* R 
REALIZACIJA PREDLOG INDEKSI 

19 9 3 PRORAČUNA RASTI REALIZ. PREDLOG REALIZ. P#" 
1 9 9 4 1994/1993 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 3 Jjf" 

9.5. Tehnoloiki razvoj 
9.6. Povračila uvoznih dajatev 
9.7. Ostali transferi v gospodarstvo 

10. TRANSFERI SREDSTEV OBČINAM 

11. DRUGI ODHODKI 

12. SREDSTVA ZA BEGUNCE 

863,414 
1,440,105 

15,386,125 

2.010,995 
103,507 

16,738,450 

232.9 
7.2 

108.8 

13,437,782 18.791,675 139.8 

3,496,617 6,042,338 172.8 

2,091.164 1.378,813 65.9 

0.1 
0.1 
1.1 

1.0 

0.3 

0.2 

0.1 
0.0 
1.0 

1.1 

0.4 

0.1 

0.3 
0.4 
4.8 

4.2 

1.1 

0.7 

B. INVESTICIJSKI ODHODKI 

13. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

13.1. Ceste 

13.2. Avtoceste 

13.3. Železnica 

13.4. Ostali promet in zveze 

13.5. Energetika 

13.6. Kmetijstvo 

13.7. Urejanje voda 

13.8. Javni zavodi 

13.9. Zdravstvo 

13.10. Demografsko ogrožena območja 

13.11. Državni organi 

14. KAPITALSKE NALOŽBE 

C. REZERVE 

32,292,333 52,940,062 163.9 

30,719,923 50.794,163 165.3 

9.827,908 8,289,296 84.3 

13,308,057 

2,542,363 3,114,182 122.5 

1,103,043 1,329,173 120.5 

1,914,845 2,386,675 124.6 

824,202 1,027,849 124.7 

1,448,477 1,610,759 111.2 

3,766,948 7,050,795 187.2 

665,036 1,769,794 266.1 

1,375,979 1,641,976 119.3 

7,251.121 9,265,607 127.8 

2.4 

2.3 

0.7 

0.0 

0.2 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.3 

0.0 

0.1 

0.5 

3.2 

3.1 

0.5 

0.8 

0.2 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.4 

0.1 

0.1 

0.6 

10.1 

9.6 

3.1 

0.0 

0.8 

0.3 

0.6 

0.3 

0.5 

1.2 

0.2 

0.4 

2.3 

1,572,410 2,145,899 136.5 0.1 0.1 0.5 

1,753,259 1,450,000 82.7 0.1 0.1 0.5 

ODHODKI PRORAČUNA SKUPAJ 320,947,110 402,735,239 125.5 23.7 24.5 100.0 

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 769,150 8,935.239 "* 0.1 0.5 0.2 
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Bačun financiranja 

- v tisoč tolarjih - 

PRIMERJAVA Z BDP STRUKTURA 
REALIZACIJA PREDLOG INDEKSI     

1 9 9 3 PRORAČUNA RASTI REALIZ PREDLOG REALIZ. PREDLOG 
 19 9 4 1994/1993 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 3 1 9 9 4 

zadolževanje proračuna 13,614.302 30,075,239 226.0 1.0 1.9 100.0 100.0 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE 2.300.073 5,350,000 231.7 0.2 0.3 17.0 17.3 

ZADOLŽEVANJE IZVEN JAVNEGA SEKTORJA 2,308.073 5.350.000 231.7 0.2 0.3 17.0 17.3 
'•1.1. Zadolževanje pri centralni banki 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1-1-2. Zadolževanje pri drugih bankah 0 0 , 0.0 0.0 0.0 0.0 
1-1.3. Zadolževanje pri drugih domačih posojilodajalc. 1,157,370 0 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0 
1-1.4. Prodaja državnih vrednostnih papirjev 1,151,503 5.350,000 464.6 0.1 0.3 0.5 17.3 

14 ZADOLŽEVANJE V OKVIRU JAVNEGA SEKTORJA 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
12-1- Zadolževanje pri ZPIZ 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1-2.2. Zadolževanje pri ZZZS 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

^OlŽEVANJE V TUJINI 11,305,429 25,525,239 225.0 0.0 1.6 03.0 02.7 
21-Kredi« mednarodnih organizacij (EIB,IBRD) 2,034,557 11,005,000 544.8 0.2 0.7 14.9 35.9 
*•2. Krediti vlad oz.njihovih agencij 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 3 Krediti komercialnih bank 9,270,872 3,915,000 42.2 0.7 0.2 68.1 12.7 
2 4 Ostalo zadolževanje v tujini 0 10,525,239 0.0 0.6 0.0 34.1 

°DpLAČILA KREDITOV 10,136.191 23,440,000 231.3 0.7 1.4 100.0 100.0 

°DplAčlLA DOMAĆIH KREDITOV 5,646,915 8,152,000 144.4 

•1. ODPLAČILA 

0.4 0.5 55.7 34.8 

IZVEN JAVNEGA SEKTORJA 5,646,915 8,152.000 144.4 0.4 0.5 55.7 34.8 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 ODPLAČILA V OKVIRU JAVNEGA SEKTORJA 0 0 
®-1 Odplačila kreditov ZPIZ-u 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
22. Odplačila kreditov ZZZS-u 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

°DpLAčlLA TUJIH KREDITOV 4,489,276 15.200,000 340.5 0.3 0.9 44.3 65.2 

"ETO ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA 3,470,111 7,435.239 213.0 0.3 0.5 

P°VEČANJE (ZMANJŠANJE) 
KEDSTEV NA RAČUNIH 2.700,961 -1,500,000 «*• 0.2 -0.1 



1411 Urad predsednika vlade 

6 780 001 Letalski prevozi 30.000 
7 780 002 Avtomobilski prevozi 10.000 

1822 409 406 Stroški lastne dejavnosti 

PRIHODKI IN ODHODKI LASTNE DEJAVNOSTI UPORABNIKOV PRORAČUNA 
ZA LETO 1994 

Prihodki in odhodki lastne dejavnosti v letu 1994, po uporabniki^ 

Postavka Konto S1f Naziv prihodka ali odhodka Prihodki Odhodki 

1111 Predsednik Republike Slovenije 

1 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 1111 Predsednik Republike Slovenije q 

1211 Državni zbor 

2 780 053 Prihodki lastne dejavnosti organov 10.000 

Skupaj 1211 Državni zbor 00q 

1212 Državni svet 

3 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 1212 Državni svet 0 

1213 Republiška volilna komisija 

4 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 1213 RepubliSka volilna komisija 0 

1214 Varuh človekovih pravic 

8 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 1214 Varuh človekovih pravic g 

1311 Ustavno sodišče 

5 7 999 Niso prijavili prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 1311 Ustavno sodišče n 

40.000 

40.000 Skupaj 1411 Urad predsednika vlade 40.000 
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^ihodki in odhodki lastne dejavnosti v letu 1994, po uporabnikih 

- v 000 tolarjih ■ 

^tdvka Konto SIf Naziv prihodka al 1 odhodka Prihodki Odhodki Neto učinek 

l512 Protokol v vladi Republike Slovenije 

7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

*512 Protokol v vladi Republike Slovenije 

*513 Servis za protokolarne storitve 

U 
12 

1869 

780 003 Gostinske storitve 
780 004 Prodaja proizvodov 
780 800 Druge storitve 
403 401 Materialni stroški lastne dejavnosti 

1513 Servis za protokolarne storitve 

1^14 Urad za priseljevanje in begunce 

u , 
' 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

kupaj 1514 Urad za priseljevanje in begunce 

200.000 
43.426 
65.000 

308.426 

253.926 

253.926 54,500 

1515 Urad za žensko politiko 

14 

kuP«j 

7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

1515 Urad za žensko politiko 

1516 Urad 

15 

za narodnosti vlade Republike Slovenije 

1 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije 

1517 Služba vlade za zakonodajo 

' 999 Niso prijavili prihodkov lastne dejavnosti 

1517 Služba vlade za zakonodajo 

l5l8 Urad 

17 

vlade za informiranje 

7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

^ 1518 Urad vlade za Informiranje 

Sevalec 47 



Prihodki in odhodki lastne dejavnosti v letu 1994, po uporabnikih 

Postavka Konto S1f Naziv prihodka aH odhodka Prihodki Odhodki 

1519 Kadrovska služba vlade 

18 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 1519 Kadrovska služba vlade 

1520 Servis skupnih služb vlade 

24 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 1520 Servis skupnih služb vlade 

1521 Center vlade za informatiko 

22 7 999 Niso prijavili prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 1521 Center vlade za informatiko 

1522 Zavod Republike Slovenije za statistiko 

23 780 005 Prodaja publikacij 
211 780 053 Prihodki lastne dejavnosti organov 

1727 403 403 Materialni stroški v zvezi z lastno dejavnostjo 

Skupaj 1522 Zavod Republike Slovenije za statistiko 

30.000 
34.000 

64.000 

20.000 

20.000 

1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija 

212 780 053 Prihodki lastne dejavnosti organov 
213 789 910 Povračila škod zavarovalnic • drugi prihodki 
214 403 408 Materialni in drugI stroški lastne dejavnosti 

Skupaj 1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija 

807 
5.000 

5.807 

5.605 

5.605 

1525 Služba vlade za reformo lokalne samouprave 

215 7 999 Niso prijavili prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 1525 Služba vlade za reformo lokalne samouprave 

1526 Urad vlade za verske skupnosti 

216 7 998 Nimajo priho&ov lastne dejavnosti 

Skupaj 1526 Urad vlade za verske skupnosti 
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Prihodki in odhodki lastne dejavnosti v letu 1994, po uporabnikih 

• v 000 tolarjih - 
2,1 «tsvka Konto S1f Naziv prihodka aH odhodka Prihodki Odhodki Neto učinek 

1527 Urad vlade za invalide 

7 999 Niso prijavili prihodkov lastne dejavnosti 

luMJ 1527 Urad vlade za Invalide 

*11 Ministrstvo za finance 

780 051 Prihodki komisije za borzo 1n vrednostne papirje 
780 052 Prihodki urada za zavarovalni nadzor od pristojbin 

1611 Ministrstvo za finance 

30.000 
6.800 

36.800 36.800 

*12 Republiška uprava za javne prihodke 

1612 

780 006 Nadom.po pogodbi za odvedene prlsp. za pokoj.,1nval.zav. 
780 007 Nadom.po pogodbi za odvedene prlsp. za zdrav.zavarovanje 
780 008 Nadoa.po pogodbi za odvedene prlsp. za uporabo stavb.zemlj. 
780 009 Nadom.po pogodbi za odvedene članske prlsp. 00Z. OZS 
780 010 Nadom.po pogodbi za odvedene prlsp. za Izobraževanje 
*03 401 Materialni stroški lastne dejavnosti 

Republiška uprava za javne prihodke 

500.000 
300.000 
70.000 
40.000 
6.000 

916.000 

j *1^ Republiška carinska uprava 

, 

1613 

998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

Republiška carinska uprava 

Ministrstvo za notranje zadeve 

38 
42 
43 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

*19 
1896 

789 9io Povračila škod zavarovalnic - drugI prihodki 
789 914 Počitniška dejavnost - drugi prihodki 
789 915 Zdravstvena kuratlva - drugI prihodki 
780 011 Pr1h. od prodanih tiskovin 
780 012 Pr1h. od spremstev denarnih pošiljk, tovorov 
780 013 Pr1h. od storitev elektr. računskega centra 
780 014 Pr1h. od storitev letalske policijske enote 
780 015 Prlh. od alkotestov 
780 016 Provizija od taksnih vrednotnic 
780 017 Pr1h. družbenega standarda 
780 801 DrugI prihodki 

408 Materialni 1n drugI stroški lastne dejavnosti 
<03 401 Materialni stroški lastne dejavnosti 

17 1 Ministrstvo za notranje zadeve 

11.920 
79.100 
19.199 
78.135 
46.162 
30.970 
28.411 
24.163 
18.405 
14.956 
74.751 

426.172 

300,000 

300.000 616.000 

98.299 
259.851 

358.150 68.022 
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Prihodki in odhodki lastne dejavnosti v letu 1994, po uporabn 

Postavka Konto Sif Naziv prihodka aH odhodka Prihodki Odhodki Neto 

1712 Rep.družbeni svet za preverit, in vzgojo v cest. pr 

55 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 1712 Rep.družbeni svet za prevent. 1n vzgojo v cest. pr 0 0 

1713 Prehodni dom Republike Slovenije za tujce 

56 780 018 Pr1h. od prodaje hrane 1n pijače 34.000 
1902 403 401 Materialni stroški lastne dejavnosti 29.920 

Skupaj 1713 Prehodni dom Republike Slovenije za tujce 34.000 29,920 

1811 Ministrstvo za zunanje zadeve 

220 780 019 Konzularni prihodki 7.383 
221 403 408 Materialni in drugI stroški lastne dejavnosti 7,383 

Skupaj 1811 Ministrstvo za zunanje zadeve i 7,383 7.383 

1911 Ministrstvo za obrambo 

62 780 020 Pr1h. od nočnin,prehrane,bifeja od RCOU Poljče 15,000 
63 780 021 Pr1h. od dejavnosti kuhinje in restavracije Odseka Triglav 1,000 
64 780 022 Pr1h. 3.PŠT0 • Vadbeni center Pokljuka 13,435 
65 780 023 Prlh. od dejavnosti požarnega Inšpektorata 1,000 

4454 403 401 Materialni stroški lastne dejavnosti 16,484 
4455 409 404 Drugi odhodki lastne dejavnosti 19.261 

Skupaj 1911 Ministrstvo za obrambo 30.435 35.745 

2011 Ministrstvo za pravosodje 

66 780 024 Pravosodni bilten - naročnine 4.500 
67 780 025 IC • seminarji 1n tuji jeziki 20.000 
68 780 026 IC • strokovni izpiti 7,000 

222 780 054 Pravosodni 1zp1t1 4,000 
1927 403 401 Materialni stroški lastne dejavnosti 27,000 

Skupaj 2011 Ministrstvo za pravosodje 35,500 27,000 

v 

2012 KPD Dob pri Mirni 

69 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 0 

Skupaj 2012 KPD Dob pri Mirni 0 0 
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Prihodki in odhodki lastne dejavnosti v letu 1994, po uporabnikih 

- v 000 tolarjih 

jii Stavka Konto SIf Naziv prihodka ali odhodka 

2013 KPD Ig pri Ljubljani 

" 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

*"Paj 2013 KPD Ig pri Ljubljani 

Prihodki Odhodki Neto učinek 

2014 OKPD Maribor 

71 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

Saj 2014 OKPD Maribor 

2015 Prevzgojni dom Radeče 

780 053 Prihodki lastne dejavnosti organov 

2015 Prevzgojni dom Radeče 

800 

800 800 

2016 Zapori Celje 

Saj 

780 053 Prihodki lastne dejavnosti organov 

2016 Zapori Celje 

435 

435 435 

^17 Zapori Koper 

780 053 Prihodki lastne dejavnosti organov 

Saj 2017 Zapori Koper 

2°18 Zapori Ljubljana 

998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

Saj 2018 Zapori Ljubljana 

Zapori Maribor 

7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

2019 Zapori Maribor 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 

998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 
998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

e valeč 

3.300 

3.300 3.300 
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Prihodki in odhodki lastne dejavnosti v letu 1994, po uporabnikih 

• v 000 tol* 

Neto Postavka Konto Sif Naziv prihodka ali odhodka Prihodki Odhodki 

2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 

Skupaj 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 

2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 

251 780 053 Prihodki lastne dejavnosti organov 
253 403 408 Materialni 1n drugi stroški lastne dejavnosti 

Skupaj 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose In razvoj 

150 

150 

150 

150 

2214 Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve 

223 7 998 Ninajo prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 2214 Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve 

2216 Zavod za makroekonomske analize in razvoj 

80 780 028 Naročnine IB revije (povečanje št. naročnikov 15 *) 
81 780 029 Sofinanciranje 18 revije: MZT 
82 780 030 Sofinanciranje IB revije: HVOUP 
83 780 031 Sofinanciranje IB revije: MEOR 

1955 403 402 Materialni stroški lastne dejavnost1-IB tisk 
1956 409 405 Drugi odhodki lastne dejavnosti-IB avtor.honorar. 

Skupaj 2216 Zavod za makroekonomske analize 1n razvoj 

2.029 
737 
316 
589 

3,671 

1.958 
1.788 

3.746 

2311 Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo 

84 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 2311 Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo 

2411 Ministrstvo za promet in zveze 

224 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 2411 Ministrstvo za promet in zveze 

2412 Pristaniška kapitanija Koper 

225 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 2412 Pristaniška kapitanija Koper 

52 porot6* 



Prihodki in odhodki lastne dejavnosti v letu 1994, po uporabnikih 

^Ostavka Konto Sif Naziv prihodka aH odhodka 

2413 Republiška uprava za zračno plovbo 

226 780 801 DrugI prihodki 

^"Paj 2413 Republiška uprava za zračno plovbo 

v 000 tolarjih 

Pri hodkl Odhodki 

500 

500 

Neto učinek 

500 

2414 Republiška uprava za telekomunikacije 

7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

^"Paj 2414 Republiška uprava za telekomunikacije 

2415 Republiška uprava za ceste 

7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

^"Paj 2415 Republiška uprava za ceste 

2416 Slovenske železnice 

7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

2416 Slovenske železnice 

^17 Letališče Brnik 

J ^ 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

V*8J 2417 Letališče Brnik 

^18 Letališče Maribor 

103 , ' 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

2418 Letališče Maribor 

^19 Letališče Portorož 

l<x 

2419 

998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

Letališče Portorož 

?420 Luka 

J 105 

Koper 

7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 



Prihodki in odhodki lastne dejavnosti v letu 1994, po uporabnikih 

- v 000 tol* 

Postavka Konto Slf Naziv prihodka al 1 odhodka Prihodki Odhodki 

2420 Luka Koper 

Skupaj 2420 Luka Koper 

2421 PTT 

106 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 2421 PTT 

2511 Ministrstvo za okolje in prostor 

107 7 999 Niso prijavili prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 2511 Ministrstvo za okolje 1n prostor 

2512 Republiška geodetska uprava 

108 780 055 Prodaja geodetske dokimentacije 
228 780 056 Kopiranje geodetske dokumentacije 
229 403 409 Koplarnje geodetske dokimentaci je 
230 403 410 Zavarovanje in tisk geodetske dokumentacije 

Skupaj 2512 Republiška geodetska uprava 

6.000 
5.000 

11.000 

5.000 
6.000 

11.000 

2513 Republiška uprava za jedrsko varnost 

109 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 2513 Republiška uprava za jedrsko varnost 

2514 Zavod RS za prostorsko planiranje 

110 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 2514 Zavod RS za prostorsko planiranje 

2515 Zavod RS za varstvo okolja in vodni režim 

111 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 2515 Zavod RS za varstvo okolja in vodni režim 
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Prihodki in odhodki lastne dejavnosti v letu 1994, po uporabnikih 

v 000 tolarjih - 

' »tavka Konto S1f Naziv prihodka al 1 odhodka Prihodki Odhodki Neto učinek 

2516 Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije 

2516 Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije 

112 
231 
232 
233 
234 
235 
236 

780 057 Klimatski 1n meteorološki podatki 
780 058 Ogledi dimnikov in lokacij 
780 059 Hidrološki podatki 
780 060 Razne publikacije 
780 061 Druge storitve - pogodbe 
403 401 Materialni stroški lastne dejavnosti 
409 411 Drugi stroški lastne dejavnosti 

4.500 
1.000 
1,300 

150 
5.550 

12.500 

850 
2,000 

2.850 9,650 

^17 Seizmološki zavod Republike Slovenije 

113 
237 
238 

bp«J 

780 062 Izdelava strokovnih mnenj 
780 063 Refundacija skupnih stroškov vzdr. AGO 
403 401 Materialni stroški lastne dejavnosti 

2517 Seizmološki zavod Republike Slovenije 

300 
250 

550 

350 

350 200 

2518 Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanje 

114 ' 999 N1so prijavili prihodkov lastne dejavnosti 

Upa^ Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanje 

^19 Republiški urbanistični inšpektorat 

115 
' 999 Niso prijavili prihodkov lastne dejavnosti 

2519 Republiški urbanistični Inšpektorat 

2520 Republiški vodnogospodarski inšpektorat 

116 7 ' 999 N1so prijavili prihodkov lastne dejavnosti 

sJ/520 Republiški vodnogospodarski inšpektorat 

^ Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

U7 

S; 

7 999 N1so prijavili prihodkov lastne dejavnosti 

2611 Ministrstvo za delo. družino In socialne zadeve 

Republiški zavod za zaposlovanje 

999 N1so prijavili prihodkov lastne dejavnosti 
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Prihodki in odhodki lastne dejavnosti v letu 1994, po 

Postavka Konto S1f Naziv prihodka ali odhodka Prihodki Odhodki Neto 

2612 Republiški zavod za zaposlovanje 

Skupaj 2612 Republiški zavod za zaposlovanje 

2614 Zveza združenj borcev NOV 

119 7 999 Niso prijavili prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 2614 Zveza združenj borcev NOV 

2711 Ministrstvo za zdravstvo 

239 780 053 Prihodki lastne dejavnosti organov 
240 403 408 Materialni 1n drugI stroški lastne dejavnosti 

Skupaj 2711 Ministrstvo za zdravstvo 

84.250 

84.250 

51.300 

51.300 

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport 

129 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport 

3312 Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport 

130 780 046 Izdajanje gradiv ■ založba 
131 780 047 Kotizacije 
256 403 408 Materialni 1n drugi stroški lastne dejavnosti 

Skupaj 3312 Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport 

98.000 
5.000 

103.000 

98,000 

98,000 

3313 Urad Republike Slovenije za mladino 

132 7 998 N1«ajo prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 3313 Urad Republike Slovenije za aladlno 

3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo 

133 7 998 Nlaajo prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 3411 Ministrstvo za znanost 1n tehnologijo 



phodki in odhodki lastne dejavnosti v letu 1994, po uporabnikih 

v 000 tolarjih - 

t,yka Konto SIf Naziv prihodka ali odhodka Prihodki Odhodki Neto učinek 

^12 Urad RS za standardizacijo in meroslovje 

780 064 Homologacija - obrazci 
780 065 Kontrola meril 
780 066 Sporočila standardi 
403 408 Materialni 1n drugi stroški lastne dejavnosti 

3412 Urad RS za standardizacijo in meroslovje 

56.000 
45.000 
9.500 

110.500 

8.500 

8.500 102.000 

^3 Urad RS za varstvo industrijske lastnine 

7 999 Niso prijavili prihodkov lastne dejavnosti 
^ 780 053 Prihodki lastne dejavnosti organov 

780 067 Pristojbine za patentne prijave 
780 068 Zaščita mednarodnoh znamk 
403 412 Transfer EPO 
403 413 Transfer Tehnološkemu skladu 

^3413 Urad RS za varstvo industrijske lastnine 

62.000 
100,000 
12.000 

174.000 

25.000 
25.000 

50.000 124.000 

3511 Ministrstvo za kulturo 

7 999 Niso prijavili prihodkov lastne dejavnosti 

^ Ministrstvo za kulturo 

3512 Zavod RS za varstvo naravne in kulturne dediščine 

7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

jej, 7 « tavod RS za varstvo naravne in kulturne dediščine 

'>513 

J« 
'0 
h 

Arhiv Republike Slovenije 

/ ^ 3513 

789 907 Drugi prihodki 
403 401 Materialni stroški lastne dejavnosti 
409 404 DrugI odhodki lastne dejavnosti 

Arhiv Republike Slovenije 

Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Cel 

999 N1so prijavili prihodkov lastne dejavnosti 

3514 ■ Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Cel 

/ ®0i 'o,}e valec 

2.189 

2.189 

1.057 
1.132 

2.189 
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Prihodki in odhodki lastne dejavnosti v letu 1994, po uporabnik/ 

Postavka Konto S1 f Naziv pri hodka al i odhodka Pr1 hodkl Odhodki Netou 

3515 Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Lju 

140 7 999 Niso prijavili prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 3515 Zavod za varstvo naravne 1n kulturne dediščine Lju 0 0 

3516 Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Nov 

141 7 999 Niso prijavili prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 3516 Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Nov 0 0 

3517 Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Pir 

142 7 999 N1so prijavili prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 3517 Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Pir 0 0 

3518 Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Nov 

143 7 999 Niso prijavili prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 3518 Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Nov 0 0 

3519 Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Mar 

144 7 999 Niso prijavili prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 3519 Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Har 0 0 
  

3520 Spominski park Trebče 

145 7 999 Niso prijavili prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 3520 Spominski park Trebče 0 0 

3521 Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Kra 

146 7 999 Niso prijavili prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 3521 Zavod za varstvo naravne In kulturne dediščine Kra 0 0 

3811 Slovenska izseljenska matica 

250 7 999 Niso prijavili prihodkov lastne dejavnosti 
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Prihodki in odhodki lastne dejavnosti v letu 1994, po uporabnikih 

v 000 tolarjih 

/ Konto S1f Naziv prihodka «11 odhodka Prihodki Odhodki Neto učinek 

3811 Slovenska izseljenska matica 

3811 Slovenska izseljenska natica 

3911 Slovenska akademija znanosti in umetnosti 

780 005 Prodaja publikacij 
781 901 Prihodki od obresti 
783 903 Prihodki od najemnin 
789 907 Drugi prihodki 
<03 401 Materialni stroški lastne dejavnosti 

3911 Slovenska akademija znanosti In umetnosti 

900 
60 

112 
340 

1.412 

900 

900 512 

*Ul Vrhovno sodišče RS 

789 907 DrugI prihodki 
780 048 Fotokopiranje v CPk 
*03 401 Materialni stroški lastne dejavnosti 

4111 Vrhovno sodišče RS 

803 
136 

939 

100 

100 839 

4*11 Višje 

159 781 

> 42H Višje 

sodišče Celje 

901 Prihodki od obresti 

sodišče Celje 

67 

67 67 

421* Višje 

160 7 

4212 Višje 

sodišče Koper 

998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

sodišče Koper 

sodišče Ljubljana 

998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

sodišče Ljubljana 

Višje 

'62 
sodišče Maribor 

998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

sodišče Maribor 
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Prihodki in odhodki lastne dejavnosti v letu 1994, po uporabnikih 

. v 000 tol 

Postavka Konto S1f Naziv prihodka aH odhodka Prihodki Odhodki Neto uS 

4216 Temeljno sodišče Koper 

164 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 0 

Skupaj 4216 Temeljno sodišče Koper 0 

4218 Temeljno sodišče Ljubljana 

166 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 0 

Skupaj 4218 Temeljno sodišče Ljubljana 0 

4219 Temeljno sodišče Maribor 

167 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 0 

Skupaj 4219 Temeljno sodišče Maribor 0 

4220 Temeljno sodišče Murska Sobota 

168 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 0 

Skupaj 4220 Temeljno sodišče Hurska Sobota 0 

4221 Temeljno sodišče Nova Gorica 

170 789 907 DrugI prihodki 100 

Skupaj 4221 Temeljno sodišče Nova Gorica 100 0 

4222 Temeljno sodišče Novo mesto 

171 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 0 

Skupaj 4222 Temeljno sodišče Novo mesto 0 0 

4311 Sodišče združenega dela RS 

172 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 0 

Skupaj 4311 Sodišče združenega dela RS 0 0 

4312 Sodišče združenega dela Brežice 

173 7 998 N1ma.1o prihodkov lastne dejavnosti 0 
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h^hodki in odhodki lastne dejavnosti v letu 1994, po uporabni ki h 

- v 000 tolarjih 

t Konto S1f Naziv prihodka aH odhodka Prihodki Odhodki Neto učinek 

^Sodišče združenega dela Brežice 

'<312 Sodišče združenega dela Brežice 

^ Sodi šče združenega del a Cel je 

7 999 Niso prijavili prihodkov lastne dejavnosti 

<•*13 Sodišče združenega dela Celje 

^ Sodi šče združenega del a Koper 

7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

^ Sodišče združenega dela Koper 

^ Sodi šče združenega del a Kranj 

<315 

998 Nlnajo prihodkov lastne dejavnosti 

Sodišče združenega dela Kranj 

15 Sodišče združenega dela Ljubljana 

<316 

998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

Sodišče združenega dela Ljubljana 

17 
Sodišče združenega dela Maribor 

<317 

998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

S°d1šče združenega dela Maribor 

18 
S°diŠče združenega dela Murska Sobota 

<318 

998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

Sodišče združenega dela Murska Sobota 

19 
Sodišče združenega dela Nova Gorica 

999 N1so prijavili prihodkov lastne dejavnosti 
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Prihodki in odhodki lastne dejavnosti v letu 1994, po uporabnikih 

• v 000 tol«r) 

Postavka Konto S1f Naziv prihodka aH odhodka Prihodki Odhodki Neto 

4319 Sodišče združenega dela Nova Gorica 

Skupaj 4319 Sodišče združenega dela Nova Gorica 

4320 Sodišče združenega dela Novo mesto 

181 7 999 Niso prijavili prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 4320 Sodišče združenega dela Novo »esto 

4321 Sodišče združenega dela Postojna 

182 780 049 Računovodske storitve 
3785 409 404 DrugI odhodki lastne dejavnosti 

Skupaj 4321 Sodišče združenega dela Postojna 

430 

430 

410 

410 

4411 Javno tožilstvo RS 

183 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 4411 Javno tožilstvo RS 

4412 Višje javno tožilstvo Celje 

184 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 4412 Višje javno tožilstvo Celje 

4413 Višje javno tožilstvo Koper 

185 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 4413 Višje Javno tožilstvo Koper 

4414 Višje javno tožilstvo Ljubljana 

186 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 4414 Višje Javno tožilstvo Ljubljana 

4415 Višje javno tožilstvo Maribor 

187 7 999 Niso prijavili prihodkov lastne dejavnosti 
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ihodki in odhodki lastne dejavnosti v letu 1994, po uporabnikih 

v 000 tolarjih 

^ *s Konto S1f Naziv prihodka aH odhodka Prihodki Odhodki Neto učinek 

^ Višje javno tožilstvo Maribor 

Ml5 Višje javno tožilstvo Maribor 

^Temeljno javno tožilstvo Celje 

7 999 N1so prijavili prihodkov lastne dejavnosti 

4416 Temeljno javno tožilstvo Celje 

''Temeljno javno tožilstvo Koper 

7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

^l7 Temeljno javno tožilstvo Koper 

^Temeljno javno tožilstvo Kranj 

998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

Temeljno Javno tožilstvo Kranj 

Temeljno javno tožilstvo Ljubljana 

Da 
Te,"eljno javno tožilstvo Maribor 

«19 

998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

Temeljno javno tožilstvo Ljubljana 

999 N1so prijavili prihodkov lastne dejavnosti 

Temeljno javno tožilstvo Harlbor 

željno javno tožilstvo Murska Sobota 

998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

sj1 željno javno tožilstvo Murska Sobota 

Temeljno javno tožilstvo Nova Gorica 

998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 
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Prihodki in odhodki lastne dejavnosti v letu 1994, po uporabnikih 

- V 000 toltf 

Postavka Konto S1f Naziv prihodka ali odhodka Prihodki Odhodki 

4422 Temeljno javno tožilstvo Nova Gorica 

Skupaj 4422 Temeljno javno tožilstvo Nova Gorica 

4423 Temeljno javno tožilstvo Novo mesto 

195 7 999 N1so prijavili prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 4423 Temeljno javno tožilstvo Novo mesto 

4512 Družbeni pravobranilec samoupravljanja 

196 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 4512 Družbeni pravobranilec samoupravljanja 

4513 Republi ški senat za prekrške 

197 7 999 Niso prijavili prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 4513 Republiški senat za prekrške 

4514 Javno pravobranilstvo RS 

198 7 998 Nimajo prihodkov lastne dejavnosti 

Skupaj 4514 Javno pravobranilstvo RS 

Skupaj vse: 
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[oč'lo o delu Vlade Republike Slovenije za leto 1993 

K POROČILU 

J ™*jjja cilja vlade na gospodarskem področju sta bila 
. '993 čim večja gospodarska stabilnost in ustvarjanje 
w za dolgoročno gospodarsko rast. Gospodarske raz- 
?° bile vse prej kot ugodne. Označevali so jih posledice 
'sine gospodarske krize in izgube trgov ter problemi 

si?3 V trini gospodarski sistem, dodatno pa še oteževala 
n!t iV EvropL Delovanie vlade, ministrov in drugih držav- "itucij je bilo zato predvsem usmerjeno v: 

lanje gospodarskih reform, oblikovanje pravne in insti- 
ne ureditve tržno-socialne države, 

0r9anizacija in reforma državne uprave, 

'®Pitev gospodarske stabilnosti, 

"acijo jn prestrukturiranje bank in podjetij, 

'Pravi 

Na 
m 

ir|osijoPr0'ektOV S poudarieno dolgoročno razvojno na- 

^0,®v,ianje socialne varnosti skupinam prebivalstva, ki alb°|j prizadela gospodarska kriza, 

&dno veljavitev Slovenije in njeno pospešeno 
nte^,e v mednarodne gospodarske odnose in ekonom- 

^smeritv® gospodarske in socialne politike ter projek- 
u 0'a je vlada predstavila v proračunskem memoran- 
i u * 'e«o 1993. Večina zastavljenih nalog je bila v letu 
r sničena, s čimer je bil vzpostavljen temeljni pravni 
v t°

niogočen dejanski začetek ključnih reform za pre- 
ij6ri gospodarski sistem. K temu je prispevala tudi 
'tu iQ7a0pn'a 9°spodarske stabilnosti z najnižjo inflacijo 
rekin t 0benem i® v ,etu 1993 P™" po dolgih letih prišlo 
sti H . gospodarskega nazadovanja, do oživitve naložb r klovne storilnosti. 

j »Penjanja gospodarskega sistema v smeri tržno- 
,.88 gospodarstva je v letu 1993 dosegel vrhunec 

"fiobrl las,ninjenia podjetij z družbenim kapitalom. Zače- llo s» .yania podjetij v materialni infrastrukturi je omo- pre)etje zakona o gospodarskih javnih službah. 

„.„^'njenja je bil za spreminjanje gospodarskega 
•>ah ?a|pomer"bnejši sprejem zakona o gospodarskih 

fjivo' t V2p°stavlja sodobno in mednarodno povsem pri- 
Pbne t B'jno Podjetniško zakonodajo. Za izpolnitev 
*akon 6 zakonodaje so bili pomembni še zakon o trgo- 

' 'Urenr ° zunanletrgovinskem poslovanju, zakon o varstvu ' !er zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvida- 
(I v 

n°dajo zaokrožata še nova ureditev računovodskih 
lba re°. !ki Slovenskih računovodskih standardov in 
lde|0v

Vl?'rania- tako da bodo slovenska podjetja v letu 
Varstva V 'nstituciona,nem okviru in P° pravilih tržnega 
^t| 

se je nadaljevalo dograjevanje že postavlje- 
Pfipr-up ln ustavljene politike, na drugih je bila sprejeta 
'Se t J?na povsem nova sistemska zakonodaja, ki jo !°rr, Prilagajanje mednarodnim predpisom in stan- 

todiatr •' sta se lastninsko in organizacijsko preobliko- 
njo ® '1 in dejavnosti materialne infrastrukture ter ures- 

oosežnih investicijskih projektov. 

'*va1a?2av' z '2vaiar,jern tržnih reform se je v letu 1993 Vr®Se!/a prolelrt sanacije bank, ki je bil predvsem usmer- 
V'°9 S 6 pr°bloma slabih dolgov in neizplačanih deviz- IS^nacija- in intenzivne dejavnosti vseh za sanacijo 
kr 'hStitucij so vplivale na zmanjševanje obrestnih 

"o v D 
le vračati zaupanje v bančni sistem, kar se je 

Porastu varčevanja v bankah. Kljub precejšnjemu 

i#*a/ec 

zmanjševanju so obrestne mere ostale še vedno visoke, zato 
je vlada z dodatnimi ukrepi, predvsem z izdajanjem poroštev 
za bančna posojila podjetjem in s subvencioniranjem obrest- 
nih mer, omogočala podjetjem dostop do bančnih posojil po 
ugodnejših obrestnih merah. 

Delovanje vlade pri prestrukturiranju, sanaciji in hitrejšem 
razvoju podjetništva je potekalo na več ravneh. Najzahtevnejši 
projekt je bil prestrukturiranje in sanacija podjetij z največjimi 
težavami, ki je potekala preko Sklada Republike Slovenije za 
razvoj. Sklad je s svojim delovanjem in finančno pomočjo, 
dopolnjeno še s proračunskimi sredstvi, omogočil nadaljeva- 
nje poslovanja v večini prevzetih podjetij. V pospeševanje 
razvoja in izboljšanje konkurenčne sposobnosti gospodarstva 
so bile usmerjene dejavnosti vlade za prenovo podjetij in 
oblikovanje strateških podlag industrijske politike, za razvoj 
drobnega gospodarstva, podjetništva, usposabljanje mened- 
žerjev in spodbujanje tehnološkega razvoja. 

V sistemu in politiki j&vnih financ je vlada nadaljevala proces 
reform celotnega fiskalnega sistema in njegovega prilagaja- 
nja zahtevam tržnega gospodarstva ob vztrajanju pri stabiliza- 
cijski naravnanosti javnih financ. Spremenjeni so bili nekateri 
ključni davčni zakoni, povečana preglednost in okrepljen 
nadzor nad javnimi financami ter s tem racionalnost porabe 
javnih sredstev. Skupna davčna obremenitev v letu 1993 se je 
zmanjšala predvsem zaradi zmanjšanja prispevnih stopenj za 
socialno varnost, ki je bilo celo nekoliko znatnejše od predvi- 
denega. 

Pri dohodkovni politiki si je vlada v skladu z gospodarskimi 
možnostmi in cilji prizadevala doseči večjo stabilnost, izbolj- 
šati mednarodno konkurenčnost slovenskega gospodarstva 
in njegove akumulativne sposobnosti ter preprečiti vpliv preti- 
rane rasti plač na povečanje brezposelnosti. Kljub temu je rast 
povprečnih plač precej presegla povečanje delovne storilno- 
sti. Vlada je tudi predlagala sistemsko ureditev plač v držav- 
nem sektorju, s katero naj bi se poenotil sistem ter uredila 
razmerja med plačami zaposlenih. Predložila je sklenitev soci- 
alnega sporazuma, ki naj bi ob soglasju vseh socialnih part- 
nerjev pripomogel k izboljšanju gospodarskih in socialnih 
razmer v letu 1994. 

Brezposelnost se je v letu 1993 še povečala, čeprav počasneje 
kot v prejšnjih letih, zato je vlada temu problemu namenjala 
še posebno skrb. Znatno so se povečala proračunska sred- 
stva za aktivne in pasivne programe zaposlovanja, vključno 
s sredstvi za ohranjanje delovnih mest, sprejeti so bili ukrepi 
za spodbujanje povpraševanja po delavcih in za prilagajanje 
ponudbe delovne sile. 

Velik napredek je Slovenija dosegla pri vključevanju v medna- 
rodno skupnost tako na državni, politični in gospodarski 
ravni. Nadaljevalo se je intenzivno vzpostavljanje diplomat- 
skih stikov, tako rekoč dokončan je tudi proces včlanjevanja 
v najpomembnejše mednarodne organizacije in združenja. 
Slovenija Je postala članica Sveta Evrope in se s podpisom 
sporazumov o sodelovanju z Evropsko skupnostjo ter dekla- 
racije o sodelovanju s članicami EFTA približala integracij- 
skim procesom v Evropi. Podpisana je bila vrsta dvostranskih 
sporazumov na različnih področjih. Za širitev izvoznih možno- 
sti slovenskega gospodarstva je bila najpomembnejša pri- 
prava sporazumov o prosti trgovini. Tako sta bila konec leta 
1993 podpisana sporazuma s Češko in Slovaško republiko, 
predvidoma pa bo v kratkem podpisan tudi sporazum z Mad- 
žarsko o prosti trgovini. Posebno pozornost je vlada namenila 
urejanju odnosov s tujimi upniki, saj so od dokončne rešitve 
tega vprašanja v veliki meri odvisne tudi gospodarske možno- 
sti Slovenije. Dolžniško razmerje z mednarodnimi finančnimi 
ustanovami je bilo urejeno z včlanitvijo Slovenije v te usta- 
nove, s posameznimi državami Pariškega kluba pa je bil 
dosežen načelen dogovor, medtem ko pogajanja s konzroci- 
jem poslovnih bank še potekajo. 
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1. GOSPODARSKA POLITIKA 

Politika in ukrepi na področju gospodarskih dejavnosti, pred- 
vsem vladne industrijske politike, so bili usmerjeni po eni 
strani k neposredni pomoči že obstoječim in novonastalim 
podjetjem, in sicer zlasti z dajanjem državnih poroštev in 
subvencioniranjem obrestne mere, po drugi strani pa k obli- 
kovanju strateških zasnov razvoja slovenske industrije, 
malega gospodarstva, turizma in energetike ter upravljanju in 
sanaciji slovenskih državnih podjetij v skladu s ciljem začrta- 
nega procesa posodobitve in prestrukturiranja gospodarstva. 

Ministrstvo za gospodarske delavnosti je po dokončanju 
prve nadaljevalo drugo fazo integralnih projektov vlade RS 
o prenovi podjetij, s katerimi naj bi s promocijo 11 strateških 
panožnih skupin izoblikovali zaokroženo in skupno industrij- 
sko politiko. Hkrati je začelo z dejavnostmi po programu 
PHARE za usposabljanje menedžerjev in prestrukturiranje 
slovenske tekstilne, usnjarske, lesnopredelovalne industrije 
in strojegradnje. Izdelalo je projekt gospodarske sanacije 
Slovenije v letu 1994, ki povzema naše izkušnje z državnimi 
intervencijami v letu 1993 in opredeljuje ter pojasnjuje stanje, 
način sanacije in druge ukrepe ter sredstva za sanacijo slo- 
venskega gospodarstva v letu 1994. 

Ukrepi in podpora vlade za razvoj malega gospodarstva so bili 
namenjeni predvsem dajanju finančne podpore nastajanju in 
širjenju malih podjetij preko Sklada RS za razvoj malega 
gospodarstva in krepitvi dejavnosti mreže pospeševalnega 
centra za malo gospodarstvo. Center je izvedel tudi projekt 
predstavitve slovenskih inovatorjev na mednarodnih sejmih 
(Eureka Bruselj, INEA Nurnberg in v Pragi na Češkem) in izdal 
prospekt slovenskega malega gospodarstva. Ministrstvo za 
gospodarske dejavnosti je sodelovalo tudi pri izdelavi zako- 
nodaje, ki bo olajšala razvoj malega gospodarstva. 

Na tem področju je zlasti pomemben sprejem zakona 
o gospodarskih družbah, ki med drugim opušča obrtnike kot 
statusno obliko fizične osebe in daje možnost izbire opravlja- 
nja gospodarske dejavnosti v vseh pravnoorganizacijskih 
oblikah, od samostojnega podjetnika posameznika s statu- 
som fizične osebe do vseh oblik gospodarskih družb s statu- 
som pravne osebe. 

V skladu z Zakonom o dohodnini je dana pomembna spod- 
buda naložbeni dejavnosti in odpiranju novih delovnih mest 
(nova olajšava za reinvestiranje - znižanje davčne osnove za 
20% investiranega zneska in znižanje davčne osnove za 50% 
bruto plače novozaposlenega delavca). Pomembne vsebinske 
spremembe so sprejete tudi pri obračunavanju amortizacije 
(pospešena amoratizacija), obenem je dana možnost za pre- 
nos izgub, ki jih zavezanec lahko pokriva z zmanjšanjem 
davčne osnove v naslednjih petih letih (pokrivanje izgube 
z dobički). 

V okviru programa Leto turizma so potekale številne dejavno- 
sti, povezane s predstavitvijo slovenskega turizma, sodelova- 
nja s tujino, izdajanjem promotivnih publikacij ter podporo 
regionalnim turističnim zvezam. 

Izdelana sta bila tudi Strategija dolgoročnega razvoja 
turizma in Program dejavnosti. Ministrstvo za gospodarske 
dejavnosti je sodelovalo tudi pri pripravah za ustanovitev 
visoke šole za turizem, usposabljanju 5000 turističnih delav- 
cev v okviru projekta PHARE, subvencioniralo posojila, ki so 
jih najela nekatera zimskoturistična središča, in finančno 
podprlo program prestrukturiranja devetih hotelskoturistič- 
nih podjetij. 

Zaostrene finančne in nekoliko poslabšane splošne energet- 
ske razmere v Sloveniji so terjale precej več dejavnosti in dela 
pri zagotavljanju stabilne oskrbe z energijo kot tudi pri uskla- 
jevanju cen v energetiki med zahtevami proizvajalcev in mož- 
nostmi potrošnikov v t . i. obdobju prilagajanja normam 
Evropske energetske listine. Pri tem so bili odločilni vladni 
ukrepi na področju cenovne politike in dajanje poroštev 
Republike Slovenije za najeta posojila elektrogospodarskih 
podjetij za investicijska vlaganja. 
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Ekološka sanacija energetskih objektov je postala trajen d 
vladne politike in se izraža predvsem v sanaciji termoenef? 
skega objekta TE Šoštanj in aktivnostih v TE-TO Ljublj«1 

V letu 1993 se je nadaljevala ekonomska sanacija pr'd°W 
nja rjavega premoga s programom zapiranja premogovni* 
Laško, jame Koke - Kisovec in premogovnika Žago" 
Posebna pozornost je namenjena izvajanju programa i 
onalne rabe energije ob podpori energetskosvetovi 
službe. Omenjene dejavnosti so bile opredeljene s Stralff 
racionalne rabe in oskrbe z energijo, ki jo je izdelalo Mini' 
stvo za gospodarske dejavnosti. 

Vlada oziroma Ministrstvo za gospodarske dejavnojtJ IJPJ 
aktivno sodelovalo pri delu gospodarskih meddržavnih ko 
sij ter pri pripravi industrijskih projektov v okviru mednart® ^ 
tehnične pomoči. Zagotovilo je tudi posojila za uresnic 
projekta dograditve verige hidroelektrarn na Dravi in prlf\, 
moglo k včlanitvi Slovenije v Svetovno turistično organizac.!E 
(WTO), Evropsko turistično komisijo (ETC), Ameriško zo" 
nje potovalnih agentov (ASTA) in Mednarodno hotelsko 
(A. I. H.). Vzpostavilo je mrežo turističnih predstavna 
v Nemčiji, Avstriji, na Češkem in Madžarskem ter v *' 
Britaniji, Švici in ZDA. 

|fcli ★ ★ ★ 

Delovanje Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj s® 
marsikaterem področju sicer dopolnjuje z delovanjem rejj° 
za gospodarske dejavnosti, vendar je temeljna znacii 
ministrstva načrtovanje, spremljanje in vodenje ekonoi 
politike in gospodarske aktivnosti na makroekonomskiri 

ter krepitev gospodarskega sodelovanja s tujino. Minis« 
je v letu 1993 poskušalo predvsem uresničiti naloge, ki 
opredeljene v programu dela in aktivnosti vlade za leto Jtnij 
Svoje delovanje je tako usmerilo na zagotavljanje nem"'- 
preskrbe trga, nadzor nad cenami, podporo razvoju trg® 
ske dejavnosti, varstvo potrošnikov, pospeševanje vseh 0 

gospodarskega sodelovanja s tujino, proces lastninskega! 
oblikovanja družbenega premoženja, skladnejši region 
razvoj kot tudi na pripravo ustreznih ukrepov vladne g° 
darske politike. 

'is- 

Temeljno izhodišče za razvoj trgovine je uveljavi 
sodobne zakonodaje. V skladu s tem sta bila sprejeta i . 
o trgovini z vsemi potrebnimi podzakonskimi predp® 
Zakon o varstvu konkurence. Za doslednejše uveljavi 
določb Zakona o varstvu konkurence potekajo a^'j1'/tli 
v zvezi z ustanovitvijo Urada za varstvo konkurence. 9" J«r 
števanju izkušenj razvitih evropskih držav pa se Pr'P Jsp* 
v sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije tudi zakon o 
stvu potrošnikov. Vlada oziroma ministrstvo je zagotaW 
nemoteno preskrbo prebivalstva z izdelki za široko P0,r,, 
kot tudi ustrezen inšpekcijski nadzor nad spoštovanjem v 
nov in drugih predpisov o opravljanju trgovinske deiaV nf. 
Ministrstvo je pri izvajanju politike nadzora nad ee < , 
poskušalo neposredni nadzor čim bolj omejiti predvse 
monopolna področja. 

Ministrstvo je precejšnji del svoje dejavnosti namenilo Q°. 
darskemu sodelovanju s tujino, saj je v skladu z zaK 
o vladi Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Pr' 
od Ministrstva za zunanje zadeve tudi vse naloge P^J^V 
rodnem gospodarskem sodelovanju oz. EOT. V letu 1"^ 
sprejet novi Zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju, * 
rim je zunanjetrgovinsko poslovanje precej poenostavi 
Pripravljena je tudi resolucija o strategiji Republike SIo 
do tujih vlaganj, hkrati poteka tudi priprava novega L 
o tujih vlaganjih. Pri dvostranskem gospodarskem soo ^ 
nju je ministrstvo svojo pozornost namenjalo predvse^ 
vam, ki so za nas najpomembnejše gospodarske Par?" 
kjer obstajajo precejšnje možnosti za razširitev P°s'%i( 
Organiziranih je bilo več meddržavnih obiskov tako ra- 
strski kot izvedenski ravni, predstavitev slovenskega 9. 
darstva v tujini, odmevnih poslovnih konferenc in goSP 
ska predstavitev Republike Slovenije v tujini. Republik 
venija je v letu 1993 tako sklenila več dvostranskih sp 
mov o gospodarskem sodelovanju ter o zaščiti in Pr° 
vlaganj za pospešeno vkjučfevanje naše države v medna 

poročoV* 



dj Podarsko sodelovanje. Posebna pozornost je veljala 
gfjwnostim v zvezi s sklepanjem sporazuma o prosti trgovini. 
iiy>si Republika Slovenja želi ustvariti čim boljše gospodar- 
M Možnosti za svoje izdelke na tujih trgih in nadomestiti 
iW Jo nekdanjih jugoslovanskih trgov. Tako sta bila konec 
' ■ S8 '?,a Podpisana sporazuma o prosti trgovini s Češko 

7 'n Slovaško republiko, kmalu pa bo tudi z Madžar- 
*•«6* pa so se tudi pogajanja o sporazumu o prosti 
Sj Jlni s Polsko. Nadaljevale so se tudi aktivnosti pri sodelo- 

a Z fikonomskimi integracijami, kjer smo dosegli kar 
r ' "spehov. V letu 1993 je bil z Evropsko skupnostjo 

Psko unijo) p odpisan sporazum o gospodarskem 
Jrne(Vaniu s spremljajočimi sporazumi s področja financ, tudi -jm ^rne metalurgije in tekstila. Podpisali smo 
dl ;a"dum o sodelovanju Slovenije z ES, ki smo ga še 
•'nTso» • za^el' uspešno izvajati. V začetku decembra 1993 
'K P™' Popravljalni pogovori za sklenitev asociacij- sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko unijo. Va|T)l članicami EFTAje Republika Slovenija nadaljevala 

,osti za izvajanje deklaracije o sodelovanju (tehnična 
'•priprave na pogovore o prosti trgovini ipd.). V skladu 

,1. vlade si je ministrstvo prizadevalo in vodilo pogaja- 
» I ®*len'tev sporazuma o pristopu Slovenije h GATT-u. 
iln • i® ministrstv0 skrbelo za usklajeno in uspešno °yanje Republike Slovenije z ustreznimi institucijami ter 
Jjami OZN na gospodarskem področju. Vzpostavili pa 
'Uđi prve stike z OECD. 

igjSJi?m zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 
je ministrstvo prevzelo nalogo uresničevanja ome- 

zakona. Tako so bili v letu 1993 pripravljeni in sprejeti 
aJ*« zakoni kot tudi številni podzakonski akti. 
lna

ru P0,r«bnih aktivnosti, ki jih opredeljuje sprejem 
° '^tninjenju, je ministrstvo izdelalo projekt izdaje 

lialn v cert"ika,ov državljanov in ga tudi pravočasno . v skladu z novo lastninsko ureditvijo je ministrstvo 
*a i tud'- Predlog zakona o investicijskih skladih in druž- tu "Povijanje, ki je v fazi sprejemanja v Državnem zboru. 

so se v ministrstvu nadaljevale dejavnosti, pove- 

* 

lldac)
e9'0nalnim razvojem demografsko ogroženih območij 

obstoječo zakonsko ureditvijo, dograjevanjem in 
r°Jen h zakona 0 spodbujanju razvoja demografsko lotnjl območij in oblikovanjem osnov za spremembo 
^nei^.driavnega in<ervencionizma v sistem spodbujanj ' e9a regionalnega razvoja. 

r^itiko^ i0 *Udi 'zdelalo strokovne podlage za gospodarsko >r , I? i« sprejela vlada. Pripravlja tudi dva projekta, in 
°!no strategijo Republike Slovenije in projekt Van)a zaposlovanja. 

iK litii^f. 
i irn Dr 

ade na finančnem področju je zaznamovalo pred- 
$ lh j: IZadevanje za dosledno uresničevanje protiinflacij- 

■' 'ne eP°vi sanacijo bančnega sistema in zmanjšanje 
iaVng°ral)9 ter s tem postopno zniževanje obremenitev 
^arort proračuna. Glavni cilj teh ukrepov je izboljšanje °ana konkurenčnosti našega gospodarstva ter 

®"orma finančnega in davčnega sistema, ki naj bi tudi 
•»5,r ®n'la socialno najšibkejše sloje prebivalstva ter 
l'Podarstv davčnimi olaišavami spodbudila hitrejši razvoj 

r*t 'u cfjov finančne politike je vlada oz. finančno 
6Pe tp ° Sp.reiel° in tudi uveljavilo v letu 1993 nekatere 
*ioranrtPrv" uvedlo v našo proračunsko politiko institut 

s|iko ' ka,erega eden poglavitnih ciljev je dati celo- 
ti n**90sP°darske in socialne politike, še zlasti temeljne t^^ga razvoja. 
"<N?o ru je finančno ministrstvo na metodološki ravni 

"•jI s° nov pristop in merila, po katerih je naš proračun 
rns 

e9a vidika primerljiv z metodologijo Mednarodnega 
ir,*ake sk'ada (MDS), ter hkrati postopoma uresničilo 34. 

raču na 0 v'ad'- ki ie finančnemu resorju omogočil prev- nsko-finančne funkcije v večini drugih ministrstev. 

%a in^'ern 'nančnem sistemu sta bila nekoliko zmanjšana 
"testo zakladnice (trezorja). Ta pomanjkljivost je bila 

popravljena z uvedbo zakladnice v našo finančno politiko in 
ne nazadnje ustanovitvijo posebne organizacijske enote pri 
finančnem ministrstvu ob strokovni pomoči francoske sveto- 
valne firme BOSSARD na podlagi sodelovanja s programom 
PHARE. 

Ministrstvo za finance je v letu 1993 nadaljevalo z dejav- 
nostmi, od katerih so bile nekatere začete leto, dve poprej, 
zlasti reforma davčne politike, priprava in uvajanje novih 
predpisov o borznem poslovanju, monetarno-kreditni in 
davčni politiki (zakon o dohodnini, zakon o davku od dobička 
pravnih oseb), revidiranju ter igrah na srečo (predlog zakona 
o igrah na srečo). 

Med dejavnostmi finančnega ministrstva so bili še zlasti 
opazni dosežki pri včlanjevanju v mednarodne finančne orga- 
nizacije (EBRD, Svetovna banka, Mednarodni denarni sklad, 
Medameriška razvojna banka) ter urejanje odnosov s tujimi 
upniki (del nasledstvenega procesa za nekdanjo zvezno 
državo) kakor tudi zagotavljanje tujih finančnih virov za finan- 
ciranje javne porabe (krediti Dravskim elektrarnam, Sloven- 
skim železnicam in cestnemu gospodarstvu, kredit EFSAL za 
bančno sanacijo prestrukturiranje podjetniškega sektorja ter 
kredit konzorcija barlk). V letu 1993 se je Slovenija prvič kot 
članica udeležila letnih skupščin navedenih mednarodnih 
finančnih organizacij. 

3. KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 

V letu 1993 je vlada v skladu s strategijo razvoja slovenskega 
kmetijstva, ki jo je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo in 
gozdarstvo, nadaljevala z izvajanjem kmetijske politike in 
ukrepov za zaščito domače kmetijske proizvodnje in v tem 
okviru s sredstvi zunanjetrgovinske politike (carine, posebne 
uvozne dajatve, regresiranje) zagotovila večjo podporo 
domači kmetijski proizvodnji. 

Enega večjih negativnih vplivov na kmetijstvo in gozdarstvo je 
imela suša, ki je že drugo leto zapored povzročila veliko 
škodo. Zato je vlada oblikovala poseben program ukrepov za 
odpravo posledic suše, ki se že uresničuje. V fazi sprejemanja 
v Državnem zboru pa je tudi poseben zakon, na podlagi 
katerega bo možno izvesti tudi dodatne ukrepe. 

Rezultati ukrepov aktivne kmetijske politike, ki ni usmerjena 
le v saniranje, marveč tudi v podporo razvoju kmetijstva, so se 
pokazali v ugodnejših cenovnih razmerjih v drugem polletju 
1993 pri nekaterih izdelkih in približevanju stabilnejšim tržnim 
cenam. Vendar zastavljeni cilji v kmetijstvu terjajo dolgoročno 
in stabilno kmetijsko politiko 1er oblikovanje celovitega 
sistema zunanjetrgovinske zaščite in ustrezno cenovno poli- 
tiko, podobno ukrepom, ki jih na tem področju izvaja Evrop- 
ska unija (Evropska skupnost). 

Pri politiki strukturnih sprememb in prilagajanja kmetijstva 
tržnim razmeram je vlada oz. resorno ministrstvo nadaljevalo 
z melioracijami in agrarnimi operacijami ter urejanjem pode- 
želja. 

Z ustanovitvijo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS sta se 
začela prenos t. i. državnih zemljišč in izvajanje ukrepov 
smotrnega gospodarjenja z njimi, hkrati se uresničujejo tudi 
predpisi o denacionalizaciji. 

Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo je začelo izvajati vrsto 
ukrepov za izboljšanje stanja v gozdarstvu, ki se nanašajo 
zlasti na sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest in javne 
gozdarske službe v zasebnih gozdovih. Vendar je večje pozi- 
tivne učinke teh ukrepov kot tudi novega zakona o gozdovih 
moč pričakovati šele v letu 1994, ko se bodo začeli izvajati vsi 
ukrepi, predvideni s tem zakonom. 

Lastninjenje živiiskopredelovalnih podjetij po zakonu 
o zadrugah bo zagotovilo njihovo večjo povezanost s kmetij- 
skim zadružništvom in hkrati tudi ugodnejše možnosti za 
nadaljnji razvoj. Prav tako je vlada s finančnimi in drugimi 
ukrepi podprla razvoj marikulture in morskega ribištva. 

Pojav živalskih kužnih bolezni v drugih državah je terjal pove- 
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čano dejavnost veterinarskih služb, ki so tudi prepovedale 
uvoz, tranzit in promet z živalmi, živili in drugimi izdelki 
živalskega izvora čez slovensko ozemlje. Prav tako je pojav 
rastlinskih bolezni in škodljivcev terjal ukrepanje službe za 
varstvo rastlin. 

Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo se je dejavno udeleže- 
valo dvostranskih in večstranskih srečanj med organi RS in 
drugih držav s področja kmetijstva in gozdarstva ter sodelo- 
valo pri pripravah ustreznih meddržavnih pogodb in vzposta- 
vitvi stikov z mednarodnimi organizacijami in pristojnimi usta- 
novami v drugih državah. Republika Slovenija je bila 8. 
novembra 1993 sprejeta v članstvo FAO. 

4. PROMETNA POLITIKA IN INFRASTRUKTURA 

V letu 1993 je Ministrstvo za promet In zvez« opravljalo 
naloge s svojega delovnega področja, povezane z vlaganji 
v prometno infrastrukturo in odgovornostjo za stanje v cest- 
nem, železniškem, zračnem, vodnem in PTT prometu. 

Pripravljeni so bili predlog načrta vzdrževanja in gradnje cest 
za leto 1993, predlog načrta vzdrževanja in gradnje cest za 
obdobje 1994-1997 ter program pospešene gradnje AC do 
leta 1999. Opravljene so bile tehnične, organizacijske in nad- 
zorne naloge pri uresničitvi Programa AC, ki so bile predvi- 
dene za to obdobje. Dosledno upoštevanje določil Zakona 
o proračunu in Odredbe o postopku za izvajanje javnega 
razpisa za oddajo javnih naročil je dalo pri zniževanju cen 
zelo ugodne rezultate, vendar je zaradi dolgotrajnega 
postopka izbora izvajalcev povzročilo premik sezone v jesen. 
Kljub temu je bil do konca decembra načrt vzdrževanja in 
gradnje cest za leto 1993 uresničen čez 95%, angažirana pa 
praktično celotna sredstva. 

Program pospešene gradnje AC do leta 1999 je zahteval 
veliko angažiranje, in sicer za: organiziranje celotne stro- 
kovne podpore temu projektu, pridobivanje potrebnih tras 
poteka AC in pridobitev potrebnih dovoljenj za gradnjo, 
ustrezno pripravo na gradnjo tako glede izdelave dokumenta- 
cije, tehničnih in drugih pogojev kakor ustrezne pravne pod- 
pore. 

Na področju železnic se je v letu 1993 pričel izvajati sanacijski 
načrt Slovenskih železnic. Ob sanacijskih ukrepih so bile 
v letu 1993 uresničene tudi naložbe skladno z opredelitvami 
v proračunu Republike Slovenije za leto 1993. 

Slovenske železnice imajo predvidene naslednje projekte za 
financiranje v okviru mednarodnih finančnih ustanov: Projekt 
modernizacije železniške infrastrukture preko EBRD (v sode- 
lovanju z EIB), ki zajema izvedbo remontov na 148 km proge 
in zamenjavo 50 km vozne mreže. Pri posojilu EBRD so 
predvidena tudi nepovratna sredstva za tehnično pomoč 
- nadaljnja razčlenitev sanacijskega programa Slovenskih 
železnic, za kar je vlada že izbrala in potrdila firmo Sofrerial. 
EBRD je tudi zagotovila sredstva za izdelavo študije upraviče- 
nosti za vzpostavitev neposredne železniške povezave med 
Republiko Slovenijo (Murska Sobota) in Republiko Madžar- 
sko (Kermend). V okviru programa PHARE smo kandidirali 
s projektom optimalnega vzdrževanja železniške infrastruk- 
ture z ustrezno pravnoformalno podlago. 

Skromna proračunska sredstva za vlaganje v PTT so bila 
usmerjena v gradnjo omrežja digitalnih radiorelejnih povezav, 
katerih gradnja v fizičnem smislu je bila večinoma končana do 
sredine leta 1993, do konca leta so se odplačevale še fiksne in 
garantirane obveznosti. 

Nadaljevalo se je opremljanje Republiške uprave za telekomu- 
nikacije z računalniško opremo, za kar je bilo porabljenih 30 
mio tolarjev. Dela pri urejanju nadzorno-merilnega sistema za 
nadzor frekvenčnega spektra se niso izvajala, ker je ta 
postavka v celoti izpadla iz proračuna. 

V avgustu 1993 je bilo uveljavljeno povišanje osnovnih cen 
ptt-storitev. Hkrati je bila uveljavljena Uredba o določitvi naj- 
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višjih cen novih telefonskih priključkov, ki je bila po Pret®5), 
podaljšana. Del prihodka iz povišane cene telefonske#) 
impulza se neposredno usmerja v naložbe. 

Na poštnem področju je ministrstvo v sodelovanju s \ 
podjetjem Slovenije uspešno vodilo, nadzorovalo in organa ( 
ralo izdajanje rednih in priložnostnih poštnih znamk. V 
1993 so bile izdane redne znamke z 12 novimi narodopisni1" t 
motivi, poleg teh pa še 23 priložnostnih poštnih znamk, i 

1(8!11 

Na področju zračnega prometa je ministrstvo v letu 
nadaljevalo s prevzemom državnih nalog na področju d*' 
nega letalstva. Pristojna uprava pri ministstvu je v 
obdobju vzpostavila sistem pobiranja preletnih pristojbin'h 
uresničila prilive v višini 250 tisoč USD za obdobje dveh 
Do konca leta so bile uresničene vse naložbe, predvidene Pije 
zakonu o proračunu Republike Slovenije za leto 1993. 
čuje se prva faza projekta nabave opreme po pogoo'% 
s Siemensom ATM, v teku so nabava, montaža in p rev*®' 
opreme in naprav, ki jih je treba zagotoviti po domači zak"n n 
daji ter mednarodnih predpisih in standardih o zračnem V" ii< 
metu. I 

Na področju pomorskega prometa je ministrstvo za potrtj! is 
službe za varnost plovbe financiralo nabavo novega 
skega sprejemno-oddajnega sistema za zveze s plovili. P"?'1 

upravnih zadev je pristojna uprava pri Ministrstvu za proKJfa 
in zveze opravljala še nadzorne naloge, preglede vseh j* >r; 
mentov varnosti plovbe ter tehnična dela v zvezi s prW'i 
domačih in tujih čolnov. 

v Ministrstvo je sodelovalo z mednarodnimi organizacijah1' 
železniški, cestni, letalski in pomorski promet ter P°®1?J['ls 
telekomunikacije. Delegacija ministrstva se je udeležila * I < 
ference evropskih ministrov za promet (CEMT), v letu 1 
bila številna srečanja na ministrski ravni - srečanje s ProrL. 
nim ministrom Italije (dvakrat). Madžarske (trikrat), 
Albanije ter Bosne in Hercegovine ter srečanje s predst® ®'|i 
kom Eropske unije g. Jansensom (dvakrat). Intenzivne soj I« 
dejavnosti na področju dvostranskih sporazumov za opra'j°n 

nje cestnega, zračnega, železniškega, poštnega, t®IW' 0r 

skega In telefonskega prometa ter sodelovanje pri Pr'P.,0 

sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Slov« "n 
na področju prometa in Protokola o finančnem sodelo^j 
med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo. MinisWf^ 
je v letu 1993 intenzivno sodelovalo s pristojnimi orga" J ~ 
pogajanjih z mednarodnimi finančnimi ustanovami o P0®,*. 
najetja posojil za razvoj, graditev in posodobitev pro"1 

infrastrukture, predvsem cest in železnice. ^ 

5. VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA ^ 

Težišče vladne politike na področju, ki je v pristojnosti ^! 

i dograj®v® 
pravnega sistema na področju varstva okolja, urejanj^L ■■ 

■ Tiauuo puiiur\o i ici pv/ui vuju, r\i ju t ioiv/ji .p k. 
strstva za okolje in prostor, je bilo na pripravi in dograj®". ° 
pravnega sistema na področju varstva okolja, urejanj® jj #

K| 

štora in stanovanjske dejavnosti, pri čemer je bila p015V. 
pozornost posvečena prilagajanju mednarodnim predp1 j,!1 

in standardom. Ministrstvo je sodelovalo pri financiranj", 1 

Ijevarstvenih projektov ter nadaljevalo delo po Slovenj ( 
ekološkem projektu. Posebna pozornost je bila PosV^i(.iZ 

izvajanju stanovanjskega zakona in zakona o sprorT10 ^< ■ •.TUjUlIjU WIUIIW>UlljWIW^U LUItUIIU III (.UHVIIH " »»K1 W | fs r 
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, 8 Y 
rim je bilo razrešeno pereče vprašanje nezakonitih P° ijJ 
v prostor v Sloveniji. m ^ 
Ministrstvo je pripravilo in Državnemu zboru predložilo* i ^ j 
o varstvu okolja, zakon o gospodarskih javnih služb®' 
področju urejanja prostora pa dva zakona o sprem®^- 
zakona o urejanju naselij in drugih posegih v prostor, " j 
vilo je tudi vrsto podzakonskih predpisov, ki so otf°^ 
njihovo izvajanje, na področju urejanja prostora pa s° l 
strili tako odgovornost za nedovoljene posege v prost®1 L "h 
povečali učinkovitost urbanistične inšpekcije. 

Junija 1993 je ministrstvo objavilo razpis za pridobite*^ 3 
stev iz proračuna RS, namenjenih pospeševanju in <£v 

tehnologij, ki bolj ustrezajo okolju, ter financiranjat * 
v razvoju in posodobitev komunalne infrastrukture. » \ |0^ 
hodni program sofinanciranja je bilo uvrščenih 48 yl ( 

poroči 



8 sanacije okolja in izvedbo okoljevarstvenih projektov 
"darstvu, katerih vrednost dosega 476 mio SIT. 

rfl Jj^rstvo je v sodelovanju s Svetovno banko in Evropsko 
za obnovo in razvoj nadaljevalo delo pri pripravi Slo- 

i J** ekološkega projekta. V sklepni fazi je priprava spre- 
jo in dopolnitev prostorskega plana RS, ki so posvečene 
lar9,n novi zasnovi avtocestnega omrežja v naši državi, 
d t i?'a s,a se Posodabljanje in računalniška obdelava Mskih evidenc. Izjemno se je povečal obseg dela pri 

m Vl lokacijskih načrtov za avtoceste. 

i irf|^°vale so se dejavnosti pri izvajanju zakona o spremem- 
'\v Polnitvah zakona o urejanju naselij in drugih pose- 

»nu.ros,or' Pregledane in odobrene so bile evidence nedo- . posegov v prostor ter odobrene pogodbe med občin- 
»Hu. ®n'm' sveti in izdelovalci sanacijskih prostorskih "wenih pogojev. * 

>iisfdr>aroc,n' dejavnosti, ki se nanaša na delovno področje 
l urf i' 'e ,r0ba omeniti predvsem podpis Alpske konven- 
iab! na m'n'strski konferenci v Luzernu (Švica) in 
totvD ^Marok°),er sprejem naše države v polnopravno Bn Bafcelonske konvencije o zaščiti Sredozemlja. Pri 
Ulita pros,ora so bila opravljena začetna pogajanja za ®v slovensko-avstrijskega sporazuma o urejanju pro- 
,r " Prostorskem planiranju. V fazi podpisovanja je tudi 

1<lroe"m-0 izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanja na 
LC|U lirske varnosti med Republiško upravo za jedrsko 

■n ameriško jedrsko komisijo. 

j tiis,®'?yaniu z Ministrstvom za znanost in tehnologijo je 
;o| Za 

0 za okolje in prostor opravilo potrebna usklajeva- 
3Sflrw.ii^r'Pravo nacionalnih raziskovalnih programov za roel' okolje in prostor. 

y SjLg® široko področje, ki je v pristojnosti ministrstva, in 
fije mir,rStVene Probleme tudi pri delovanju drugih resorjev 
«nia 'rs,vo srečevalo z vrsto odprtih vprašanj, od uskia- 
l^onom B0r,skih in podzakonskih predpisov z Ustavnim 
irl 0l p Rs do pomanjkanja sredstev za izvedbo posamez- 
f drn..l'?v?r8tvenih projektov. Zaradi številnih notranjih in 
'1 l0nom i 

Oknlio ~ 
Mnarort ?r8tvenih Projektov. Zaradi številnih notranjih in )f kacir obveznosti sta pereča pomanjkanje usposoblje- 
sf 

ov in neustrezna organiziranost ministrstva. 

f^OSODJE 

feju je bilo težišče delovanja zlasti na pripravi zako- 
lajnn. ,a9' katerih naj bi bila zakonodajna ureditev uskla- 
iet0 dni0 Us,avo- Tako je bilo dokončano že v prejšnjih letih 
bi|a y ®Pri pripravi nove kazenskopravne zakonodaje, ki 

IN ie Slov i m (*e,u *0 Pr0dložena Državnemu zboru Repu- 
1,1 deln

en'-e v.prvo obravnavo. Prav tako je potekalo inten- i ikova? pr' Pripravi zakonodaje, ki sodi v pravosodje, njeno 
f i. v S|?.,e pa i® bistveno predvsem za delovanje gospodar- 
il l0n o o ,? teh Predpisov sodijo predvsem stečajni zakon, 
t ion 0 ®°°nem registru in zakon o zemljiški knjigi, pa tudi 
'' '"ino , arla,u- Zakonodaja s civilnopravnega področja, 
i 8 ^ sjvarnopravno ureditvijo, je v fazi projektne izde- 
tjaterih nl^?9a 9radiva- Hkrati s pripravo zakonov je na 

». prit!,. , ■ kl jih bo treba izdati takoj po uveljavitvi zako- 
"»Ostva 'e bi'0 ,udi več P°bud za notifikacijo 

*S6i ® dvostranskih pogodb o mednarodnopravni 
f" >er i,nu<ki Pogodb s tega področja z nekaterimi drža- Djjta p zPe|jan postopek artifikacije za eno od konvencij 

v®lranit-,er Pripravljeni pobudi za ratifikacijo še dveh )P Kln konVAnrii c tona noHrn^ia 
ligi 

' ^^alVa^° Pomemben sklop dejavnosti v pravosodju se na izvajanje zakonov. Tekoče so se opravljale tudi 

_ . namenjena tehnološki posodobitvi sodišč, 
il3®, Drll< do,oC®n del pretežno že v celoti odpisane 

r®4Unai -*ern pa so bile izvedene posodobitve, ki zade- a|niško podporo dela in poslovanja. Začelo se je 

e*a/ec 

tudi delo multidisciplinarno oblikovane projektne skupine za 
informatizacijo zemljiške knjige ter izvedena računalniška 
podpora zagotovitvi enotnega sodnega registra. 

Poleg težav, ki se pojavljajo zaradi nezadostnih sredstev za 
materialne stroške pravosodnih organov, zlasti sodišč, je tudi 
zaradi majhnega obsega sredstev, ki so namenjena investicij- 
skim vlaganjem v stavbe, treba ugotoviti, da se pravosodni 
organi srečujejo s pomanjkanjem prostorov, kar v posamez- 
nih primerih močno otežuje delo. 

Poleg navedenega so se v pravosodju kontinuirano opravljale 
naloge, ki zadevajo postopke v zadevah mednarodnopravne 
pomoči, predhodne postopke za dosego sporazuma 
o odškodnini zaradi neupravičenih obsodb oziroma neuteme- 
ljenega odvzema prostosti, postopke imenovanja stalnih sod- 
nih tolmačev, postopke v zvezi s pritožbami strank zoper 
dolgotrajno poslovanje sodišč ter druge zadeve, ki se v skladu 
z zakonodajo o upravi opravljajo v pravosodju. 

Že status opazovalke, še bolj pa polnopravno članstvo Repu- 
blike Slovenije v Svetu Evrope, je zahtevalo opravljanje števil- 
nih nalog, ki se nanašajo na pripravo določenih strokovnih 
gradiv na zahtevo organov Sveta Evrope oziroma sodelovanje 
strokovnjakov v organih Sveta Evrope. Prav tako so bile 
opravljene na podlagi zahtev pristojnih organov OZN tudi 
posamezne naloge, med njimi prvo poročilo Republike Slove- 
nije o izvajanju pakta o državljanskih in političnih pravicah. 

Pri izvrševanju kazenskih sankcij je bilo delo usmerjeno pred- 
vsem v usklajevanje sistema izvrševanja kazenskih sankcij 
z evropskimi normami na tem področju in zagotavljanje pra- 
vic osebam, ki jim je odvzeta prostost, v skladu z določbami 
ustave. V pripravi je nov zakon o izvrševanju kazenskih sank- 
cij, s katerim bo omogočena racionalnejša organizacija 
kazensko-poboljševalnih zavodov. 

Na področju uprave je bilo težišče delovanja usmerjeno v pri- 
pravo normativnih podlag za reorganizacijo državne uprave 
in vzpostavitev lokalne sampouprave. V ta namen je bilo 
pripravljenih šest zakonov, ki so v zakonodajnem postopku 
v državnem zboru. 

Med drugimi pomembnejšimi nalogami, ki jih je opravljalo 
ministrstvo, kaže omeniti naloge v zvezi s spremljanjem ures- 
ničevanja zakona o denacionalizaciji ter naloge glede izobra- 
ževanja in izpolnjevanja strokovne izobrazbe delavcev 
v državnih organih in naloge, povezane z uveljavljanjem pra- 
vice do ugovora vesti vojaški dolžnosti.I 

7. OBRAMBNA POLITIKA 

Vlada in njeno Ministrstvo za obrambo sta v preteklem 
obdobju nadaljevala z izvajanjem obrambne politike naše 
države, zlasti z doseganjem zastavljenih ciljev pri krepitvi 
varnosti in obrambnopolitičnega položaja Slovenije. 

Glavne smeri delovanja obrambnega ministrstva kot resor- 
nega vladnega organa so bile: 

a) zakonodajno sistemska ureditev obrambnega področja ter 
sistema zaščite in reševanja; 
b) uveljavitev novega organizacijskega mobilizacijskega raz- 
voja Teritorialne obrambe ter nadaljevanje vzpostavljanja red- 
nega vojaškega usposabljanja; 
c) usposabljanje in dograjevanje obrambnega sistema zlasti 
na organizacijski, kadrovski, tehnološki in operativni ravni; 

d) nadaljevanje reorganizacije in posodabljanja sistema zaš- 
čite in reševanja: 
e) zagotavljanje potrebne obrambne in zaščitne pripravlje- 
nosti. 
V sodelovanju z drugimi ministrstvi je bila pripravljena in 
v Državnem zboru sprejeta Resolucija o izhodiščih zasnove 
nacionalne varnosti, s katero se določajo zlasti temeljne 
politične opredelitve za organizacijo in razvoj obrambnega in 
varnostnega sistema ter sistema zaščite in reševanja. 
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Za vzpostavljanje lastnega celovitega obrambnega sistema 
ter nadaljevanje reorganizacije sistema zaščite in reševanja je 
ministrstvo pripravilo sistemske zakone o obrambi, o vojaški 
dolžnosti, o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
o varstvu pred požari, gasilstvu in Rdečem križu ter vrsto 
izvršilnih predpisov, ki urejajo delovanje obeh sistemov. 
Navedeni zakoni so v različnih fazah zakonodajnega po- 
stopka. 

Druga temeljna dejavnost Ministrstva za obrambo je bila uve- 
ljavitev novega organizacijsko mobilizacijskega razvoja 
obrambnih sil, s katerim je vzpostavljena sodobnejša in raci- 
onalnejša vojna sestava Teritorialne obrambe. Izvedene so 
bile organizacijske in kadrovske popolnitve, v drugi polovici 
leta 1993 pa so se enote začele tudi usposabljati. Materialna 
popolnitev enot vojne sestave pa se izvaja v skladu z odobre- 
nimi sredstvi. 

Ministrstvo je nadaljevalo z zagotavljanjem prostorskih, 
kadrovskih, organizacijskih in drugih pogojev za izvajanje 
rednega vojaškega usposabljanja. Zaradi materialnih omeji- 
tev bo možno skupno letno število nabornikov pošiljati na 
služenje vojaškega roka po letu 1994. še vedno pa ne bo 
rešeno usposabljanje tistih, ki bi morali vojaški rok služiti 
v preteklih letih. 

Posebno pozornost je ministrstvo posvečalo izpopolnjevanju 
sistema vzdrževanja oborožitve in vojaške opreme ter usposo- 
bitvi sredstev, prevzetih od nekdanje JA. Izpopolnilo je zdrav- 
stveno varstvo in nekatere druge dejavnosti materialne in 
zdravstvene oskrbe. V najnujnejšem obsegu, ki je odvisen od 
proračunskih sredstev, je ministrstvo nadaljevalo z usposab- 
ljanjem ter obnovo vadbenih šolskih, skladiščnih in tehničnih 
zmogljivosti. Vse to, poleg pomanjkanja ustreznih učnih sred- 
stev, vpliva na učinkovitost in počasnejše posodabljanje voja- 
škega usposabljanja. 

Na tretjem težiščnem področju je ministrstvo nadaljevalo 
z izpopolnjevanjem priprav civilne obrambe, s ciljem da se do 
naslednjega leta končajo priprave za materialno in zdrav- 
stveno oskrbo prebivalstva, vojske in drugih obrambnih 
potreb za začetno obdobje vojne. V skladu z možnostmi sta se 
izpopolnila tudi telekomunikacijski ter informacijski sistem, 
pri čemer je prednost dana povečanju poslovne, organizacij- 
ske in operativno-štabne učinkovitosti. Razširjena je bila tudi 
dejavnost izobraževalnega centra Ministrstva za obrambo 
(vojaško šolstvo); izvedeni pa so tudi načrtovani programi 
obrambnega in zaščitnega usposabljanja. 

Ministrstvo je nadaljevalo z reorganizacijo celotnega sistema 
zaščite in reševanja. Pretežno je končan prenos splošnih 
reševalnih nalog na gasilske operativne enote. Dopolnjen je 
sistem vodenja. Prav tako potekata preverjanje potreb ter 
določanje organizacije nujnega dela Civilne zaščite. Ministr- 
stvo je začelo uveljavljati tudi perspektivne rešitve pri organi- 
zaciji in delovanju sistema za opazovanje in obveščanje, RKB 
zaščite ter informacijskega sistema na tem področju. 

Ministrstvo je zagotavljalo najnujnejšo obrambno pripravlje- 
nost v skladu s kadrovskimi, tehničnimi in drugimi mož- 
nostmi. Nadalje je izpopolnjevalo vojaško organizacijo, katere 
mirnodobni del je že sorazmerno razvit, pri civilni obrambi pa 
so dejavnosti še v začetni fazi. 

Ministrstvo je zagotavljalo tudi potrebno pripravljenost 
sistema za zaščito in reševanje, pri čemer je bilo v letu 1993 
težišče na obvladovanju požarov v naravnem okolju ter na 
oskrbi z vodo zaradi dolgotrajne suše. 

Posebno pozornost je ministrstvo namenilo krepitvi medna- 
rodnega sodelovanja zlasti z oboroženimi silami sosednjih 
držav. Vzpostavljeno je bilo sodelovanje zlasti z Avstrijo, Mad- 
žarsko, Češko, Nemčijo, Italijo in ZDA. Pri zaščiti in reševanju 
pa se je nadaljevalo sodelovanje v okviru Delovne skupnosti 
Alpe-Jadran ter razširilo dvostransko sodelovanje zlasti 
z Avstrijo, Madžarsko in Nemčijo. 

8. NOTRANJA POLITIKA 

Temeljni cilji delovanja notranjega ministrstva v letu 1993$ 
bili v skladu z usmeritvami vlade predvsem: varovanje slove" t 
skih meja, zatiranje kriminalitete, izboljšanje prometne va'fij ! 

sti, razvijanje uspešnega policijskega sistema v skladu z zs"'1 

tano preobrazbo slovenske policije ter priprava nove sistef[ 
ske zakonodaje s področja notranjega resorja in h 
intenzivno preventivno delovanje. ^ 

Te številne in obsežne naloge so terjale spremembe v polW'f 
ski praksi, organizacijski postavitvi organov za notr®T 
zadeve in normativni ureditvi. V tem smislu je Ministrstvo11 

notranje zadeve organiziralo in izvedlo: 

a) preizkušanje projekta javne varnosti z vidika možKjjT 
razvoja nove organiziranosti policije na lokalni in regio"8' 
ravni. Cilj projekta je zmanjševanje reakcijskega časa po'1^" 
na varnostne pojave in nasploh večja organizacijska prilalr 
Ijivost novim zahtevam. Z racionalnejšo uporabo vseh vj1 

naj bi se povečevala učinkovitost organizacije. Ob vse")11 

pa je ena izmed temeljnih zahtev tudi državljanu p^ 
policija, ki jo uresničujemo z novim modelom policista, 
izključna naloga je komuniciranje z državljani. 
b) konceptualne, organizacijske in kadrovske priprav« 
sistematično obdelavo organiziranega kriminala na 
področjih od izsiljevanj do gospodarskega kriminala, 
c) preizkus delovanja kriminalističnih skupin za nadzor 
štora, organiziranih kot mobilne in operativne sposfll 

enote za opravljanje posebnih kriminalističnih nalofl . 
mestna območja. J ' 
d) pričetek priprav za prenos nalog sistemskega dela 
uprave iz pravosodnega v notranje ministrstvo v sk'n hI 
z določili Zakona o vladi, di 
e) pričetek izvajanja programa služenja vojaškega roka v p4 
ciji, s čimer se zagotavlja rezervna sestava policije, ki 
moč vključiti po potrebi tudi v redno sestavo, kar vse*, 
poceni stroške šolanja in usposabljanja kadrov za P0' 
policije. 

Temeljna naloga v delovanju notranjega ministrstva j« 
tavljanje ugodnih varnostnih razmer, saj te odločilno vp'1 

na stabilnost vsake države. S tega vidika kaže poudaritifl 
tere podatke, ki še najbolj ponazarjala tako delo ministrs 

kot našo notranjo varnost. Tako ministrstvo ugotavlja: a 
- da je bilo v prvih devetih mesecih leta 1993 17,5% 
kaznivih dejanj kot v enakem obdobju leta 1992, JjL 
- da so bila na drugi strani pogosteje obravnavana M* |jj 
dejanja, za katera so bile značilne nevarne izvedbene °^vjl tva] 
grobost in organiziranost storilcev (ropi, goljufije, ta-I *t0 
avtomobilov, kazniva dejanja neupravičene proizvdonl 
prometa z mamili...), ..u i|t,, 
- da se je povečalo število nekaterih gospodarskih c,e ni ipu 
(zlorabe pooblastil, zatajitve, davščin, jemanje podkupjj' * 
ponareditve ali uničenja poslovnih listin, zavarovalni^6 j.. 
Ijufije), J | ( 
- da se je število kršitev predpisov o varovanju javneg* ^ 
in miru povečalo za 29,9%, 4 ^ 
- da se je za 3,3% povečalo število prometnih j ^ 
z mrtvimi in poškodovanimi ter za 7,6% zmanjšalo »' ^ 
smrtnih žrtev, jj 
- da se je za 25% povečalo število potnikov čez ^ A^\. 
mejo, 7115 (+ 187%) je bilo oseb, ki so skušale državo®.^, 
prestopiti ilegalno (večina na meji s Hrvaško - 69%). 
■■  (+36,4%) pa je bilo tujcev, ki so bili na državni meji za 
zaradi neizpolnjevanja vstopnih pogojev, tudi ti večino,1 

meji s Hrvaško, ki je zaradi močnih migracijskih Prl 

najproblematičnejši del naše državne meje, 
- da so delavci organov za notranje zadeve poleg s1 

varovanja določenih oseb in objektov varovali še 708 P°1 / 
najvišjih državnih predstavnikov, 94 obiskov tujih pred5, 
kov in 13 njihovih potovanj čez našo državo ter diplor" 
konzularna in druga prestavništva v naši državi. 
- da je bilo na področju upravnih notranjih zadev 
5928 vlog za redno naturalizacijo, 708 vlog za izredno " .* 
lizacijo ter 576 vlog za odpust iz državljanstva, obenerfl 
se reševale še vloge po 40. členu Zakona o državu8 

(stalno bivališče na dan plebiscita). 
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u z usmeritvami naše zunanje politike se je ministrstvo 
1 vključevalo v mednarodno sodelovanje ter vzposta- 
'azvijalo stike z nekaterimi mednarodnimi ustanovami 
' nimi organi. Z INTERPOLOM je bila letos vzpostav- 

računalniška povezava. Dejavno je bilo sodelovanje 
narodnih konferencah o migracijah na Dunaju in 

®n. Podpisani so bili nekateri dvostranski sporazumi 
»lovanju z Madžarsko, Hrvaško, Italijo, Makedonijo, 

°'n Hercegovino, Romunijo, Avstrijo in Albanijo (o sode- 
JJJ pri zatiranju kriminalitete - terorizma, ilegalnega 

Sir, Z organiziranega kriminala - o prevzemu alf na državni meji, o planinskem in izletniškem turizmu...). 
O*1 

N®no je bilo dvostransko sodelovanje z vsemi sosedami. 

IMANJA POLITIKA 

'cj ^Politična dejavnost Republike Slovenije je v prete- 
K j.6 Potekala v mednarodnih razmerah, ki so jim dali 
''Jizlijevanje negativnih trendov v svetovnem in evrop- 
' 9®spodarstvu, politični in gospodarski integracijski pro- 

S k °p'' do9rajevanje mehanizmov kolektivne varnosti, J, ani® vojne v Bosni in Hercegovini, razraščanje novih 
( 

9n'h konfliktov v drugih delih sveta in drugo. 

^ so Pomembno vplivale na razvoj političnih, gospo- dru9ih stikov Republike Slovenije s svetom ter P Plivale tudi na njen varnostni položaj. 

'' & Z zakonskimi določili ter nacionalnimi interesi in cilji 
■Jiavli i 0 za zunanl® zadeve nadaljevalo z mednarodnim 
ia#zrw R®Publike Slovenije kot suverene države, ki jo 

držav držav in k' i® vzpostavila diplomatske odnose 
P° ' 
joljbllka 

ri ^jj,^ednarodner"u denarnemu skladu, Svetovni banki in 
''teki nih a90nc'iah Organizacije združenih narodov 
"ernb !etu praktiCno zaokrožila svoje včlanjevanje v naj- 

liAfe i? Slovenija je s polnopravnim članstvom v Svetu 
S;,Mednarodnemu de 
Si? anih agencijah 
Cb letupraktieno:   Jj0 .p8'8® mednarodne organizacije in ustanove. S skle- 

j„k Porazumov o sodelovanju z Evropsko skupnostjo in 
Jp65ll Pripravljalnih pogovorov je Republika Slovenija 
Jp0ll® Pfoees sodelovanja in približevanja Evropi ter nje- 

žnim, gospodarskim in varnostnim strukturam. 

1,1 *vjnar°dnem prizadevanju je Ministrstvo za zunanje 
'H*oJ°SVeta'° veliko skrb poglabljanju dvostranskih 
jlllil, <jr, in političnih stikov ter sodelovanju s sosed- 
ivwami \lml ®vopskimi in pomembnejšimi neevropskimi 
eit°ra7 

,em prizadevanju je bilo dano zlasti pomembno 
°iu dobrih odnosov s sosednjimi državami. Pri tem 

K« Htato "loviti, da leto 1993 ni prineslo pomembnejših 
n l^uKiiL.02,rorna bistvenega napredka pri razvoju odnosov 
! lko Hrvaško. 

^ I uj"? za zunanje zadeve je v stikih s sosednjimi drža- 
Kjne ^

ec)no poudarjalo vprašanje varstva slovenske 
,jt tfb|jen an-š'no v ltalii'' Avstriji in na Madžarskem. Z veliko 
'' c,blas)

OS,'° i® spremljalo še posebej razvoj odnosov urad- 
'"abšL do s'°venske manjšine v Italiji, ki so prispevali 

J(fl ^"lu njenega položaja. 

Ju8'stranskega sodelovanja In dejavnosti Republike 
iji *>deL Mednarodnih organizacijah je bil najpomembnejši 
'P1®. kPr®.tekle9a leta sprejem Republike Slovenije v Svet 
^ Sst rt driavi se je tako po sprejemu v OZN odprla 

'i{|6'l 
a Prvič v svoji, sicer kratki, zgodovini skupaj z dru- 

•f !®d6vai°arni sood|oča o pomembnih evropskih vprašanjih, 
i^nih 0 demokracijo, pravo, človekove pravice, pravice 
j/ n drugih manjšin. 

nove V|0ge Republike Slovenije v evropskih 
<Ta9vai tok°vih si je Ministrstvo za zunanje zadeve 

^nimi ustvariti tudi možnosti za soodločanje z drugimi 
AivnJ driavami o vprašanjih, ki zadevajo mehanizme 
' ,v?ar!?rnostl v Evr°P' (NAT°. NACC, WEU, KVSE), 

""»ti u adi objektivnih razlogov niso bili doseženi želeni v*vezistem. 

e°va/ec 

Republika Slovenija je nadaljevala s svojim aktivnim delova- 
njem v OZN in njenih specializiranih agencijah. Posebno 
pomemben korak v tej smeri je bil sprejem Republike Slove- 
nije v FAO in nekatere druge specializirane agencije ter neka- 
tera mednarodna združenja. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je v drugi polovici preteklega 
leta oblikovalo poseben sektor za dejavnost Ministrstva za 
zunanje zadeve na področju ekonomskih odnosov s tujino. 
Pomemben korak pri poglabljanju gospodarskega sodelova- 
nja s tujino je začetek pripravljalnih razgovorov o evropskem 
sporazumu o pridruženem članstvu Republike Slovenije 
v Evropski uniji. 

Pri krepitvi mednarodnega gospodarskega sodelovanja 
Republike Slovenije sta v preteklem letu prav tako pomembni 
tesnejše povezovanje z EFTO in njenimi članicami ter vključe- 
vanje Republike Slovenije v GATT. 

Ministrstvo za zunanje zadeve si je v preteklem letu prizade- 
valo, da bi bilo sodelovanje Republike Slovenije z instituci- 
jami OZN usklajeno in uspešno. Nemajhna skrb je bila posve- 
čena tudi Institucionalizaciji odnosov med Republiko Slove- 
nijo in OECD. 

V letu 1993 je Republika Slovenija nadaljevala z aktivnim 
sodelovanjem v Delovni skupnosti Alpe-Jadran, kljub temu 
da kot država še ni notranje regionalno strukturirana. Slove- 
nija je bila prav tako dejavna v okviru Srednjeevropske 
pobude, s čimer je dodatno utrdila možnost za svoje 
postopno vključevanje v širši evropski prostor. 

Skladno s prizadevanjem za utrjevanje mednarodnih vezi in 
položaja Republike Slovenije se je Ministrstvo za zunanje 
zadeve osredotočilo tudi na vprašanja, ki zadevajo varovanje 
interesov Republike Slovenije, njenih državljanov in pravnih 
oseb v tujini. Pri tem je bilo opravljenih nekaj konkretnih 
nalog, povezanih z dograjevanjem vizumskega sistema Repu- 
blike Slovenije z drugimi državami, z nasledstvom mednarod- 
nih sporazumov, ki posredno ali neposredno zadevajo naše 
državljane v tujini, in drugo. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je prav tako veliko skrb posve- 
čalo proučevanju in reševanju migracijskih gibanj, še 
posebno tistih, ki imajo lahko za Republiko Slovenijo nega- 
tivne posledice. Ministrstvo za zunanje zadeve si je zlasti pri 
reševanju begunske problematike prizadevalo za večjo 
pomoč mednarodne skupnosti. 

V začetku leta 1993 je bil v Ministrstvu za zunanje zadeve 
ustanovljen nov sektor za Slovence po svetu, z namenom da 
se postopoma razvije v osrednjega izvajalca nalog, ki izhajajo 
iz 5. člena ustave Republike Slovenije in se nanašajo na 
dolžnost naše države, da skrbi za avtohtone slovenske manj- 
šine v sosednjih državah, za slovenske izseljence in zdomce 
in da pospešuje njihove stike z matično domovino. Sektor je 
pri svojem dosedanjem delu učinkovito sledil temu namenu in 
uresničil vrsto nalog, povezanih z zavzemanjem za pravice 
Slovencev v zamejstvu ter povezovanjem Slovencev, ki živijo 
po svetu, z Republiko Slovenijo. 

Republika Slovenija je v preteklem letu sklenila 84 dvostran- 
skih mednarodnih pogodb. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je kot pristojni resorni organ 
vlade Republike Slovenije sklenilo sporazume o diplomatskih 
stikih ter o ukinitvi vizumov z vrsto držav. Posebej je treba 
omeniti sklenitev sporazuma z Evropsko skupnostjo. Od več- 
stranskih mednarodnih pogodb, ki jih je Republika Slovenija 
ratificirala, je posebno pomemben Statut Sveta Evrope. Poleg 
tega pa je Republika Slovenija v preteklem letu podpisala 
Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, Konvencijo o prepovedi kemičnega orožja, Kon- 
vencijo o spravi in arbitraži v okviru KVSE, Alpsko konvencijo, 
Konvencijo Sveta Evrope proti mučenju in drugo. 

Leto 1993 je bilo uspešno pri zagotavljanju pravnih temeljev 
za meddržavno sodelovanje Republike Slovenije v kulturi, 
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izobraževanju in znanosti. To velja tako za dvostransko kot 
tudi za večstransko sodelovanje. 

V istem letu se je število zaposlenih v notranji službi Ministr- 
stva za zunanje zadeve zmanjšalo s 154 na 140, s tem da so po 
Zakonu o vladi prešli delavci uprave za ekonomske odnose 
Ministrstva za zunanje zadeve v Ministrstvo za ekonomske 
odnose in razvoj. V diplomatsko-konzularnih predstavništvih 
v tujini se je število zaposlenih povečalo na sto. 

Republika Slovenija je v letu 1993 odprla sedem novih vele- 
poslaništev, dve stalni mlsl|l in štiri konzulate s častnimi 
konzuli na čelu in s tem v glavnem dogradila svojo diplomat- 
sko-konzularno mrežo v tujini. 

Nekatere nove pristojnosti, ki jih je dobilo Ministrstvo za 
zunanje zadeve, kot so problematika Slovencev po svetu in 
evropske integracije, so zahtevale spremembo notranje orga- 
nizacijske in kadrovske strukture. V dokaj omejenih možno- 
stih zaposlovanja novih kadrov je Ministrstvo za zunanje 
zadeve v preteklem letu le s težavo nadomestilo vse tiste 
kadre, ki so odšli v diplomatsko-konzularno mrežo. 

10. KULTURA, ŠOLSTVO IN ŠPORT 

Razvoj kulture in kulturnih dejavnosti se je kot tudi leta poprej 
srečeval z vrsto težav. Med temi so imele največjo težo vseka- 
kor težave, ki so se nanašale na nezadostna finančna sred- 
stva, nedorečeno zakonodajo na tem področju in podedovan 
sistem financiranja kulture po merilih nekdanjih SIS-ov. Mini- 
strstvo za kulturo je moralo zato dobršen del svojega dela 
usmeriti v reševanje tekočih vprašanj financiranja ter dokaj 
širokemu seznanjanju strokovne javnosti na področju kulture 
s spremembami, ki jih pripravlja v zakonodaji in pri financi- 
ranju. 

Ob upoštevanju teh dejstev ter neustrezne organiziranosti 
kulturnih dejavnosti je vlada oz. Ministrstvo za kulturo med 
svoje prednostne naloge vključilo pripravo nove zakonodaje 
in postopno reorganizacijo kulturnih dejavnosti ter v tem 
okviru pripravilo predlog zakona o pospeševanju kulturnih 
dejavnosti. Hkrati je ministrstvo nadaljevalo z delom pri pri- 
pravi programa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti in stra- 
tegije varstva naravnih vrednot. Ministrstvo zdaj intenzivno 
pripravlja nacionalni program na področju kulture, ki bo opre- 
delil strategijo in finančne modalitete na tem področju. 

S sprejetjem uredbe o zaščiti redkih živalskih vrst je ministr- 
stvo zagotovilo uresničevanje temeljne politike varovanja 
naravnih vrednot na področju favne. Treba pa bo izboljšati 
mehanizme uresničevanja uredbe z maksimalnim angažira- 
njem inšpekcij, gozdarskih in lovskih organizacij. Z izobliko- 
vanjem navodil za spremljanje in urejanje izvoza predmetov, 
ki imajo naravo kulturne dediščine, pa so postavljeni tudi 
temelji za urejanje in ustrezno varstvo slovenske kulturne 
dediščine, ki jo naglo se razvijajoči trg starin že resno ogroža 
in odtujuje. 

Z ustanovitvijo slovenskega filmskega studia Viba film so bili 
postavljeni temelji za prenos premoženja, ki je ostalo od 
nekdanjega slovenskega producenta Viba film, na novega 
nosilca tehničnih storitev, s čimer se začenja organiziranje 
slovenskega filmskega področja na novi podlagi. 

Ministrstvo je v glavnem kljub velikim finančnim težavam 
zagotovilo razmeroma tekoče uresničevanje programa kultur- 
nih dejavnosti ter varstva kulturne dediščine. Uvedlo je tudi 
sistem za ažurno opravljanje nepričakovano obsežne nove 
naloge izdajanja raznih soglasij k znižanim davkom, carin- 
skim režimom ob uvozu in izvozu predmetov s kulturno funk- 
cijo in oprostitvah carine za kulturne organizacije. Sklenilo je 
sporazum z Arhivom Slovenije in Slovenskim gledališkim in 
filmskim muzejem o zagotavljanju programa kinoteke v Slove- 
niji kot tudi dogovor s Slovensko škofovsko konferenco 
o sodelovanju in sofinanciranju dejavnosti nekaterih cerkve- 
nih arhivov. 

onalizacijskih postopkov za objekte naravne in Kultuf to 
dediščine, za katere je odgovorno, kot tudi reorganiza' si 
nekaterih kulturnih dejavnosti in uveljavitvi ter predstav 'e 
slovenske kulture v tujini (Regensburg na Bavarskem) vse^ 
reševanja nekaterih vprašanj samostojnih kulturnih delavk -v. 
Ob tem kaže omeniti, da se je ministrstvo ves ta čas svoj« 
delovanja srečevalo na eni strani s širitvijo nalog in obvjjj R 
sti, na drugi pa z vse večjim pomanjkanjem kadrov, neus"® ki 
nimi prostorskimi razmerami in z nezadostnimi finančni 
sredstvi. 19 

re 
* + * (o 1», 

Šolstvo je bilo pri načrtovanju vladne Investicijske pol^° 
v preteklih letih restriktivno obravnavano. Posledica 169^. 
težave pri zagotavljanju vpisnih mest zaradi pomanjMT" 
šolskega prostora, pomanjkljiva opremljenost šol, vi5|6!L 
skih in visokošolskih ustanov ter na določenih P°^rS, 
zahtevam sodobne družbe neprilagojeni programi. Ob te"1 

največji del sistema šolstva še velja stara zakonodaja. ^ 

Vladno šolsko politiko so tako v letu 1993 opredelila pr|^ 
vanja za konceptualno zaokrožitev sistema šolstva in SPJ ^ 
v državi kot podlage za nacionalni program šolstva in r, 
onalni program športa z ustreznimi zakoni. V šolstvu so , 
strokovno izdelane in v strokovnih ter drugih krogih l—^, 
preverjene zasnova predšolske vzgoje, zasnova obvez"* ^ 
izobraževanja, zasnova poklicnega šolstva, zasnova »Pj 
nega srednjega šolstva, zasnova visokega šolstva, kataj t 
ustrezni zakon o visokem šolstvu je Državni zbor že sprJen 
zasnova izobraževanja odraslih ter zasnova zasebnefl* *a 
stva. Tako zaokrožen sistem šolstva je temeljni p°90!,r0 

izdelavo nacionalnega programa šolstva in nove zakonOyiij 
Na področju športa je bil izdelan zakon o športu, ki je v 
nem postopku, kmalu pa bo v postopku tudi nacionalni' se 
gram športa. P' 

Poudarek tekoče vladne šolske politike je bil v prvi vj8! ?r 
prizadevanjih za povečanje števila vpisnih mest v sredfllj 
višje ter visoke šole. Vlada si je z vrsto ukrepov pr'zafjj . 
zagotoviti dovolj prostorskih in kadrovskih zmogljivosti * fili 
stvu, da bi omogočili vpis v srednje in visoke šole <'a 
izpolnjujejo pogoje. Na ravni srednjega šolstva so bili u"6: Ki 
novi dvoletni programi, razširjeni štiriletni programi t®',"t 
deni dodatni gimnazijski oddelki. Na ravni visokega šola^ < 2 
bil povečan vpis za okrog 1000 mest v primerjavi z letof1 0 

in sicer predvsem z novimi študijskimi programi. P°vey °' 
želje po vpisu so med drugim tudi posledica gospoda^,T'n 
in socialnega položaja v državi, predvsem zmanjšanih ,°v i socialnega položaja 
sti za zaposlovanje. 

Vlada si je prizadevala za povečanje kakovosti vzgoj0?^ 
braževalnega dela z omogočanjem boljših infrastukturn'" ®h 
mer in izboljševanjem materialnega položaja šolstva, 
pojavljajo velike težave, s spodbujanjem permanentne^ Pc 
braževanja učiteljev in s pospeševanjem prizadevanj* 

kov 

Ministrstvo je precej pozornosti namenilo tudi izvedbi denaci- razvojnih projektov, odgovornost države za' lnfrastrul 

M i binsko prenovo programov. Stalno izobraževanje učitaj n 
potrebno tako za doseganje visoke stopnje izobrazbe % i® 
prenos novih spoznanj različnih strok v vsakdanjo ^ s' 
prakso; z uvedbo možnosti napredovanja, ki je bil* t 
v zadnjem letu, pa so učitelji tudi bolj zainteresirani za ^J 
ževanje. V letu 1993 so pospešeno potekale tudi p"' 
ustreznih strokovnih gradiv, ki se nanašajo na vpr® 
mature. Matura kot mejnik pri prehodu na akademsko & 
izobraževanja bo posredno vplivala na sodoben pri~ 
znanja v srednji ter posredno tudi v osnovni šoli. 

Vlada v skladu s sprejeto športno politiko podpira za9°'^ Jj 
nje športne dejavnosti vsem starostnim in socialnim j^ 
nam prebivalstva s posebnim poudarkom na športu ^ J 

11. ZNANSTVENO-TEHNOLOŠKA POLITIKA " ^ 

Ministrstvo za znanost in tehnologijo je pripravilo P^"Sc 

nacionalnega raziskovalnega programa na podlagi W . 
In usmeritev, ki jih je izdelal Svet za znanost in tehnf |f> v< 
V njem so poudarjeni znanstvena odličnost, sofina^t ^ 
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' '°vanje raziskovalnih programov, ki podpirajo doseganje 
'Jalno pomembnih ciljev. Težišče raziskovalne politike 
j! k večjemu angažiranju raziskovalnih zmogljivosti 
' «ojne potrebe Slovenije ter k zaostrovanju selekcije po 
,^'OSti raziskovalnih projektov in skupin. 

Si t!rS,V0 'e Postavilo sistem strokovnih teles za oblikovanje 'j( J?va'ne politike in ocenjevanje projektov in programov 
jarkom zlasti na ugotavljanju družbene oziroma raz- 

Poroembnosti raziskovanja. Temu je namenjena tudi 
gorska komisija za usklajevanje raziskovalne dejavnosti 
Rovanje med ministrstvi pri določanju nacionalnih 

Ititov ter'a'° Podporo v obliki posebnih rćiziskovalnih pro- 

JH** M znanost in tehnologijo je v letu 1993 financi- 
'n aP''ka,'vn'tl raziskav in sofinanciralo 478 

i«Wopku 
Projektov katerih naročniki so praviloma podjetja. 

|e 731 novih prijav za raziskovalne projekte. 

Tiladih raziskovalcev je zajetih preko 900 razisko- 
t usposabljanju do stopnje doktoratov, od katerih jih 

foval"'8'0 usP°sablianje, na novo vključenih pa je 185 

'^ovalne projekte je skupno vključenih preko 6000 razi- 
i ®v iz okoli 600 raziskovalnih skupin in več kot 200 
[ aln'h inštitucij (ustanove in podjetja). 
,n ■ pri svoji znanstveno-tehnološki politiki velik 

^ Posodobitvi raziskovalne infrastrukture. Kupljeno je 
poli 600 milijonov SIT raziskovalne opreme. Za znan- 

luiik ,ehniCn° informiranje se nabavlja preko 5000 naslo- 
;i,'".strokovnih revij in 60 CD-ROMOV. Skupno je sofi- 
sen preko 70 knjižnic in informacijskih centrov. Pod- 

rnr6j 
lovanje akademske raziskovalne telekomunikacij- 

L. e> ki povezuje preko 3000 raziskovalcev med seboj in 
znanstvenih monogra- ftom o P0ve2uje preko 3000 razi! 

?n. financira se tudi izdajanje 
bistvenih sestankov. 

•JtrsWo 

4 

ril 0 za znanost in tehnologijo je izjemno uspešno 
ltra 

m®dnarodno sodelovanje s pripravo ali sklenitvijo 23 
„v |(i skih ali večstranskih mednarodnih sporazumov. Slo- 
'111 turh ovalci se usPe$no uveljavljajo v 255 mednarod- 

ZDa raziskovalnih projektih oz. programih z Evropsko , A Nemčijo, Veliko Britanijo, Francijo, Avstrijo, skup- 
0 ^

Pe~Jadran, OZN in njenimi agencijami, Izraelom, 
"l^nci ?2emsko- M'nistrstv° za znanost in tehnologijo je 
A'[?'0 udeležbo številnih slovenskih znanstvenikov na 

*ovn . sre^anjih in nalogah v tujini in udeležbo tujih, lakov na delu v Sloveniji. 
j4 SI 

'zvaja tudi naloge nacionalnega koordinatorja za 
jef no Pomoč Sloveniji. 
S#|p0St . 
j * j ra> niu poglavitnih usmeritev znanstveno-tehnolo- 
\f bra,kV°'a 'e m'nistrstvo pričelo s pripravo predlogov za 
C' 'ie 0r° 

raz'skovalnih ustanov, tako da bo del teh v pri- 
d istoin9aniziran kot iavni raziskovalni zavodi, del pa kot 

ii^' ® raziskovalne ustanove v mešanem ali zasebnem 
« • " tem smislu je Ministrstvo za znanost in tehnolo- 

;v"° merila za preoblikovanje raziskovalnih organi- 
'ne zavode v skladu z nacionalnim raziskovalnim 

Odi*?1' 'z^odišča za lastninjenje raziskovalnih zavodov Ca za ustanavljanje tehnoloških centrov. 

' SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA POLITIKA 

j*11j«vala Spreietimi dokumenti in opredelitvami je vlada 
jd lfio ®.z uresničevanjem začrtanih ciljev na področju 

'9 nam ,er zdravstvene politike. Precejšnja pozornost 
^aSis}eniena preoblikovanju javnih ustanov in graditvi 

iVna • Predvsem institucionalizaciji sistema javnih 
jF50cia|S°C'a'nem in zdravstvenem področju ter izpolnje- |0V a|no-ekonomskih pravic delavcev. 

lrjv 

'"iNđnJ8 b"a ena temeljnih usmeritev vladne politike 
k<>l Crv Plan zdravstvenega varstva RS do leta 9'avitnega srednje- in dolgoročnega načrta naše 

9va/ec 

zdravstvene politike. Dokument med drugim vsebuje glavne 
smernice in navodila Svetovne zdravstvene organizacije 
(ZSO), katere 155. država članica je postala leta 1992 tudi 
Slovenija. 

Vlada je pripravila vrsto zakonov za obravnavo v Državnem 
zboru, predvsem zakon o nalezljivih boleznih, predlog zakona 
o skladu za investicije v zdravstvu v obdobju 1994-1997 in 
zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov. Razen tega 
je v pripravi vrsta zakonov, ki bodo po sprejemu v Državnem 
zboru nadomestili do zdaj veljavno zakonodajo nekdanje 
Jugoslavije. To so zakoni o zdravstveni neoporečnosti živil in 
predmetov splošne uporabe, o zdravilih, strupih in mamilih 
ter o zdravstveni statistiki. 

Nova usmeritev v zdravstvu in diferencirani programi zdrav- 
stvenega varstva ter uvajanje sistema javnih zavodov, zasebne 
zdravstvene prakse in nadzora javnih financ so narekovali 
okrepljeno delo Ministrstva za zdravstvo na teh področjih, ki 
pa za vse te naloge kadrovsko še ni ustrezno opremljeno. 
V register zasebnih zdravstvenih delavcev je bilo do zdaj 
vpisanih že 189 zdravstvenih delavcev, na vpis pa čaka še 
okrog 600 oseb. Nadaljevalo se je tudi delo pri posodobitvi 
zdravstvene službe. V ta namen je bil pripravljen okvirni načrt 
vlaganja v zdravstvene zavode tako na sekundarni kot terci- 
arni ravni za obdobje 1993-1997. 

Slovenija je bila dejavna v .mednarodnih stikih s področja 
zdravstva, kar potrjujeta sprejem naše države v Svetovno 
zdravstveno organizacijo (SZO) in odprtje njenega biroja 
v Ljubljani. Hkrati je Ministrstvo za zdravstvo vzpostavilo stike 
z vrsto drugih držav in pripravilo oz. sodelovalo pri pripravi 
predlogov dvostranskih sporazumov o sodelovanju na 
področju zdravstva in zdravstvenega zavarovanja. 

★ ★ ★ 

Temeljna usmeritev ne samo zdravstvene, marveč tudi soci- 
alne politike naše države se je izražala v stalnih prizadevanjih 
vlade, da v skladu z razvojnimi cilji na eni in gospodarskimi 
možnostmi na drugi strani zagotovi v dokaj težavnih razmerah 
uvajanja tržnega gospodarstva tudi vključevanje čim širšega 
kroga delovno sposobne populacije v delovni proces, kar je 
eden bistvenih pogojev za ohranjanje socialno-ekonomske in 
kulturne identitete ter napredka tako posameznika kot naše 
družbe v celoti. 

Pri uresničevanju nalog vladne politike je Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve uveljavilo predvsem tele ukrepe: 

a) Pripravilo je program socialne pomoči podjetjem, ki niso 
bila zmožna kriti stroškov vseh zaposlenih in presežnih delav- 
cev ob prestrukturiranju podjetij. V ta namen je ministrstvo 
zagotovilo 1,7 milijarde SIT za 147 podjetij s 24.000 zaposle- 
nimi. 

b) V sodelovanju z Gospodarsko zbornico je ministrstvo izpe- 
ljalo program pomoči in ohranjanja kadrovske strukture v 50 
podjetjih pretežno sezonske narave z 2000 zaposlenimi, pred- 
vsem z obalno-kraškega in alpskega območja. 

c) Izvedlo je kadrovsko in socialno sanacijo podjetij z okoli 
56.000 zaposlenimi, ki so v skladu z vladnim programom 
prestrukturiranja gospodarskih podjetij svoja sredstva prene- 
sla v Sklad za razvoj RS. 

Aktivno zaposlovalno politiko je vlada podprla s celo vrsto 
drugih ukrepov, kot sta podelitev koncesij za posredovanje 
pri zaposlovanju in meddržavni sporazum z ZR Nemčijo 
o zaposlovanju detaširanih delavcev. Vključila se je tudi 
v razreševanje vprašanj presežnih delavcev v državnih podjet- 
jih in dejavnostih, ki se financirajo iz državnega proračuna, 
kot so Slovenske železnice, šole in socialne ustanove. 

Vlada oz. Ministrstvo za delo, v katerem je potekal največji del 
dejavnosti na področju socialne politike, zaposlovanja in dru- 
žine, je namenila precejšnjo skrb pripravi nove delovne zako- 
nodaje, predvsem socialnega pakta med sindikati, zbornico in 
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vlado, urejanju novega sistema plač, vprašanjem s področja 
socialnega, invalidsko-pokojninskega varstva ter družine, var- 
stvu borcev in vojaških invalidov ter ne nazadnje socialnim 
transferjem kot tudi dograjevanju mreže zavodov s področja 
institucionalnega socialnega varstva (domov za ostarele ob- 
čane). 

V okviru mednarodnih stikov je ministrstvo dejavno sodelo- 
valo z nekaterimi tujimi državami, posebej z Nemčijo, Češko, 
Madžarsko in Hrvaško ter mednarodnimi organizacijami, zla- 
sti Mednarodno organizacijo dela (MOD), in se po sprejetju 
Slovenije maja 1993 v Svet Evrope dejavno vključilo v delo 
nekaterih njegovih teles (CDMG, CDPS, CDEM, CDSS) ter 
nadaljevalo tudi priprave na ustanovitev nacionalnega odbora 
UNICEF za Slovenijo. 
II. KRATKA OBRAZLOŽITEV 
Zakon o vladi in Poslovnik Državnega zbora Republike Slove- 
nije vladi nalagata, da pripravi in predloži Državnemu zboru 
Republike Slovenije ob sprejemanju proračuna tudi letno 
poročilo o svojem delu. Ker se je priprava proračuna za leto 
1994 za obravnavo in sprejemanje v Državnem zboru začela 
že konec junija 1993 in traja dalj časa, vlada iz povsem 
objektivnih razlogov ni mogla v tem poročilu zajeti tudi neka- 
terih nalog, ki bodisi še niso končane ali pa jih je vlada začela 
uresničevati šele ob koncu preteklega leta. 

Ob predvidenih spremembah Zakona o Vladi RS je treba 
uskladiti tudi določbo njegovega 10. člena s prakso in reši- 
tvami, ki jih poznajo v številnih drugih evropskih državah. Ta 
uskladitev bi omogočila vladi, da bi v prihodnje lahko vedno 
do konca januarja pripravila in predložila Državnemu zboru 
letno poročilo o svojem delu za preteklo leto. Prav tako je tudi 
odprto vprašanje izbire ustrezne metodologije, po kateri naj 
bi se v prihodnje pripravljalo letno poročilo o delu vlade. 

Z metodološkega vidika poročilo v glavnem temelji na dose- 

danji praksi in pristopu, vendar se hkrati tudi nekoliko ' 
kuje od poročil posameznih resorjev, in sicer tako da 
našteva le nalog, ki jih je določeno ministrstvo opravilo v J 
obdobju, ampak daje sorazmerno večji poudarek prikazuj 
goročnih ciljev in usmeritev ter ukrepov, ki jih je uresnif«' 
vlada v skladu s sprejeto politiko. V poročilih posam®® 
vladnih resorjev pa so podrobneje obravnavani njihovo P 
in naloge. 

4 h Poročilo se vsebinsko nekoliko razlikuje od t 
nega poročila iz prejšnjega leta tudi po tem, da 
področja vseh in ne le nekaterih vladnih resorjev ter vse%. 
več konkretnih podatkov in ne našteva samo splošno zn> 
usmeritev in ciljev vladne politike. 

Ob upoštevanju zahtevnosti nalog in potreb po sistema® 
šem delu ter sprejemanju strokovno utemeljenih odloči" 
ukrepov je vlada v začetku prejšnjega leta sprejela pw 
ske usmeritve in letni operativni program, po katerih i* 
kalo delo vlade in njenih resorjev. Podprla je tudi s| 
slovensko-švicarski projekt o preoblikovanju in racionak 
naše državne uprave ob udeležbi švicarskih strokovnjj 
z namenom da se pripravijo strokovne podlage za izboli 
organizacije in učinkovitejše strokovno delo v državni ur 

Glavni namen teh prizadevanj je vsekakor posodobitev 
vanJa državne uprave, graditev baze podatkov In ' j|., 
ustreznega Informacijskega sistema, kar bo ena predn® < 
nalog tudi v prihodnje, ki naj bi pripomogla k večji s'sWjJ " 
nosti in strokovnosti pri delu vlade in njenih strokovnih5 

k 
ski 
Žal 
Zai Sestavni del tega poročila Je Seznam zakonoVi 

sprejetih ali pripravljenih v letu 1993 v posain*1' 
nlh ministrstvih. 
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ISTRSTVO za gospodarske 
avnosti 

1 i S?! 0 gostinski dejavnosti (II. obravnava v DZ) 
n islr *akon (v pripravi) ;eE°n 0 oskrbi 2 energijo (v obravnavi) 

2ak 0 rudars,vu (v obravnavi) v0" 0 energetski inšpekciji (v obravnavi) 
.„fak 0 Gospodarski zbornici (v pripravi) 

P°stopnem prenehanju proizvodnje premoga in 
fltiar Spiralnih del v rudnikih Zagorje, Senovo in Kani- 

9£ca (v pripravi) 
ifSlou n ° rat''ikaciji sporazuma o garanciji med Republiko 

J Dra!6?!'0 in Evropsko banko za obnovo in razvoj (projekt 
■t |«L h.e,eWrarn) ^ ° jamstvu Republike Slovenije za najete kredite za 
r !ai,„ anie gradnje slovenskega dela HE Golica 
P 0n 0 graditvi (v pripravi) 

a 

i I^STVO ZA EKONOMSKE ODNOSE 

0 spremembah in dopolnitvah zakona o lastnin- 
Preoblikovanju podjetij 

' 2air^n 0 Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo 
• o Skladu RS za razvoj 

2jk0
n 0 Slovenskem odškodninskem skladu 

>Zai.-n 0 zunanjetrgovinskem poslovanju 
*akn 0 tr9°vini 

^kon ° varstvu konkurence 
Resni 0 sPremembi in dopolnitvi zakona o izvajanju 
£koi i® Varnostnega sveta OZN št. 757/1992 
skem 0 sPremembah in dopolnitvah zakona o lastnin- 
^konPnre.°^likovan'u P°d)e,ii Zal- aksi na izvoženo blago 
Zakon ° varstvu potrošnikov (v pripravi) 
govjn ? spremembah in dopolnitvah zakona o zunanjetr- 
«kor> im Poslovanju (v pripravi) 
obra,? 0 investicijskih skladih in družbah za upravljanje (v 
£kon 

vivDZ> n 0 uporabi kupnine iz naslova lastninjenja 

"StRSTVi O ZA FINANCE 
?ak< 

'"'Sdlon a 'e bil sprejet) 
'žPla<*= .?ak°na o poravnavanju obveznosti do bank iz 
^dlon dev'znih vlog (I. obravnava v DZ) ta.,, 9 Zakona o trau vrednostnih naoirinv 

ZakoU 0 davku na določene prejemke 
Cn 0 d°hodnini 
^kon ° davku od dobička pravnih oseb 
d°v strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavo- 
-°9 zak^°V zavarovalnih organizacij 

log 
[ian 

red,°9 zakona o trgu vrednostnih papirjev 
reoin9 Zakona 0 igrah na srečo (II. obravnava v DZ) 

'Vlln9 2ak.°na o lastninjenju igralnic ta.,. 9 carinskega zakona (v pripravi) 
^ g zakona o proračunu Republike Slovenije za leto 

iNdlon prora^unu Republike Slovenije za leto 1994 l"ravn«? zakona o zavarovalnicah v DZ) 
2flkona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni 

Svnav' nadziranje in informiranje (SDK) 

%cj|0^ zakona o računskem sodišču (I. obravnava v DZ) 
'avn=. 2ak°na o financiranju javne porabe 'ava v DZ) 

16. Zakon o posebnem prometnem davku od posebnih iger 
na srečo 

17. Predlog zakona o davku na dodano vrednost 
(I. obravnava v DZ) 
18. Zakon o posebnem prometnem davku od alkoholnih pijač 

in cigaret 
19. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o deviznem poslovanju 
20. Zakon o članstvu v Mednarodnem denarnem skladu 
21. Zakon o članstvu v Evropski banki za obnovo in razvoj 
22. Zaklon o članstvu v Svetovni banki 
23. Zakon o garanciji Republike Slovenije; ratifikacija garan- 

cijske pogodbe o najetju posojila za obnovo Dravskih 
elektrarn 

24. Zakon o najetju kredita Svetovne banke za sanacijo in 
prestrukturiranje bančnega in podjetniškega sektorja 

25. Zakon o garanciji Republike Slovenije za Slovenske že- 
leznice 

26. Zakon o garanciji Republike Slovenije za najetje posojila 
EIB za obnovo slovenskih železnic, 

4.. 

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO 
IN GOZDARSTVO • 

1. Zakon o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvo- 
dov in živil 

2. Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS 
3. Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (v pripravi) 
4. Zakon o javnih službah na področju kmetijstva (v pripravi) 
5. Zakon o kmetijsko-gozdarskih zbornicah (v pripravi) 
6. Zakon o semenu in sadikah (v pripravi) 

j 7. Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (v 
pripravi) 

8. Zakon o gozdovih 
9. Zakon o morskem ribištvu (v pripravi) 

10. Zakon o veterinarski dejavnosti (v pripravi) 
11. Zakon o zdravstvenem varstvu živali (v pripravi) 
12. Zakon o dajanju veterinarskih zdravil v promet (v pripravi) 

5. 

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 

1. Zakon o načinu opravljanja in financiranja prometa na 
obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastnin- 
skem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske želez- 
nice 

2. Zakon o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji 
3. Predlog zakona o državnih cestah (v postopku) 
4. Predlog zakona o prevozih y cestnem prometu (v po- 

stopku) 
5. Zakon o varnosti na železnicah (v pripravi) 
6. Zakon o javni službi na področju pošte in telekomunikacij 

(v pripravi) 
7. Zakon o telekomunikacijski dejavnosti (v pripravi) 
8. Zakon o frekvencah 
9. Zakon o zračnem prometu (v pripravi) 

10. Zakon o plovbi po morju in notranjih vodah (v pripravi) 

6. 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

1. Zakon o varstvu okolja 
2. Zakon o gospodarskih javnih službah 
3. Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije 
4. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju 

naselij in drugih posegov v prostor 
5. Predlog zakona o lastninjenju zemljišč v družbeni lastnini 

(v pripravi) 
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6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanj- 
skega zakona (II. obravnava v DZ) 

7. Zakon o vodah (v pripravi) 
8. Zakon o podzemskih jamah (v pripravi) 
9. Predlog zakona o urejanju prostora in graditvi (v pripravi) 

10. Zakon o lastninjenju stavbnih in drugih zemljišč v druž- 
beni lasti (v pripravi) 

11. Zakon o geodetski dejavnosti (v pripravi) 

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

1. Zakon o vladi Republike Slovenije 
2. Zakon o delavcih v državnih organih 
3. Zakon o spremembah zakona o funkcionarjih v državnih 

organih 
4. Predlog zakona o političnih strankah (II. obravnava v DZ) 
5. Predlog zakona o uporabi grba, zastave in himne (II. 

obravnava v DZ) 
6. Predlog zakona o organizaciji ministrstev (I. obravnava 

v DZ) 
7. Predlog zakona o upravi (II. obravnava v DZ) 
8. Predlog zakona o lokalnih volitvah (II. obravnava v DZ) 
9. Predlog zakona o območjih upravnih okrajev (I. obrav- 

nava v DZ) 
10. Predlog zakona o referendumu za določitev območij 

občin (I. obravnđva v DZ) 
11. Predlog zakona o lokalni samoupravi (II. obravnava v DZ) 
12. Predlog zakona o odlikovanjih (I. obravnava v DZ) 
13. Zakon o odvetništvu 
14. Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji 
15. Zakon o sodniških plačah in drugih prejemkih 
16. Predlog kazenskega zakonika Republike Slovenije (I. 

obravnava v DZ že opravljena) 
17. Predlog zakona o kazenskem postopku (I. obravnava v DZ 

že opravljena) 
18. Predlog zakona o notariatu (II. obravnava v DZ) 
19. Predlog zakona o sodnem registru (II. obravnava v DZ) 
20. Predlog zakona o sodniški službi (I. obravnava v DZ že 

opravljena) 
21. Predlog zakona o sodiščih (I. obravnava v DZ že oprav- 

ljena) 
22. Predlog zakona o delovnih in socialnih sodiščih (II. obrav- 

nava v DZ) 
23. Predlog zakona o pravniškem državnem izpitu (I. obrav- 

nava v DZ) 
24. Predlog zakona o zemljiški knjigi (I. obravnava v DZ že 

opravljena) 
25. Predlog zakona o državnem tožilstvu (I. obravnava v DZ) 
26. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o prekrških (hitri postopek) 
27. Predlog zakona o spremembah zakona o valorizaciji 

denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske pre- 
stopke ter drugih denarnih zneskov (hitri postopek) 

28. Predlog zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (v pri- 
pravi) 

29. Predlog zakona o pomilostitvi (v pripravi) 

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

1. Zakon o obrambi (opravljena I. obravnava) 
2. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (v 

postopku v Državnem zboru) 
3. Zakon o varstvu pred požarom 
4. Zakon o gasilstvu 
5. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški 

dolžnosti (v postopku) 
6 Zakon o zagotavljanju sredstev za temeljne razvojne pro- 

grame obrambnih sil Republike Slovenije v letih 
1994-2001 (opravljena I. obravnava) 

7. Zakon o Rdečem križu 
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9. 

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

1. Zakon o evidencah s področja javne varnosti .. 
2. Zakon o zasebnem varovanju in obveznem organi*11' 

službe varovanja (v postopku) 
3. Zakon o detektivski dejavnosti (v postopku) 
4. Zakon o odpravi dvojnega državljanstva (v postopal, 
5. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o drž«™ 

stvu Republike Slovenije (ob sodelovanju 
- v postopku) 

6. Zakon o notranjih zadevah (v pripravi) 
7. Zakon o varnosti cestnega prometa (v pripravi) 
8. Zakon o registraciji društev (v pripravi) 
9. Zakon o orožju (v pripravi) 

10. 

MINISTRSTVO ZA KULTURO 

1. Predlog zakona o pospeševanju kulturnih dejavno 
usklajevanja) 

2. Predlog zakona o pogojih opravljanja avdio- 

sti 

in 
reproduktivne dejavnosti (II. obravnava v DZ) Jpi 
•   — avWV 3. Predlog zakona o arhivski dejavnosti in zaščiti 
pravic ter obveznem izvodu publikacij (v postopku) 

4. Predlog zakona o gradnji zgradbe SNG Maribor ^ 
5. Predlog zakona o varovanju naravnih vrednot in ku" 

dediščine 
6. Predlog zakona o filmski dejavnosti 

11. 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

j 1. Predlog zakona o visokem šolstvu (III. obravnavana 

2. Predlog zakona o nagradah Republike Slovel 
področju vzgoje in izobraževanja 
(I. obravnava v DZ) 

3. Predlog zakona o Bloudkovih priznanjih 
(II. obravnava v DZ) j 

4. Predlog zakona o ustanovitvi Visoke šole za 
v Ljubljani | 

5. Predlog zakona o ustanovitvi Višje zdravstvene šole 
boru j 

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 1 

o ustanovitvi Visoke pravne šole v Mariboru. 
7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 

o plačah delavcev v javnih vzgojno-izobraževalnlh1 

12. 

MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOL0*3' 

1. Zakon o tehnološkem razvojnem skladu 
(II. obravnava v DZ) 

2. Zakon o standardizaciji 
(I. obravnava v DZ) 

3. Zakon o meroslovju 
(I. obravnava v DZ) 

4. Zakon o zagotovitvi sredstev za izgradnjo UKL- 
(I. obravnava v DZ) 

5. Zakon o Slovenski akademiji znanosti in umetno 
(v obravnavi na vladi) 

6. Zakon o fondacijah 
(v pripravi) 

7. Zakon o lastninjenju zavodov 
(v pripravi) 

8. Nacionalni raziskovalni program 
(v obravnavi v DZ) 

9. Nacionalni program kakovosti 
(v obravnavi na vladi) 

10. Zakon o plemenitih kovinah 
(v pripravi) 

porot& 



Zakon o varstvu topografije polvodniških vezij 
!"• obravnava v DZ) 

(v pr'n ° '"ovac''a'1 v delovnih razmerjih 
j-akon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu 

II osebnih podatkov 
lv Pripravi) 

lil 

'%TRSTVOZA DELO, DRUŽINO IN 
'CIALNE ZADEVE 

v j*0n o načinu obračunavanja in izplačevanja plač 
Pr h i" ° sode'ovaniu delavcev pri upravljanju 9dlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
"plovnih razmerjih 
nJ

0n o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlova- 
pf"zavarovanju za primer brezposelnosti 

iProHi zakona 0 inšpekciji dela 
' Zak zakona 0 varstvu pri delu *on o usklajevanju pokojnin in denarnih nadomestil za 
v* Pnmer brezposelnosti 

Dok"1 0 obveznosti Republike Slovenije do Zavoda za o^p^lhinsko in invalidsko zavarovanje 
lin J°9 2akona 0 matični evidenci o zavarovancih pokoj- |l J"Ba in invalidskega zavarovanja in o upokojencih 

*akona o družinskih prejemkih 

11. Predlog zakona o vojnih veteranih 
(I. obravnava) 

12. Predlog zakona o žrtvah vojnega nasilja 
(I. obravnava) 

13. Predlog zakona o razmerjih plač v javnih zavodih in 
državnih organih (II. obravnava) 

14. Predlog zakona o določitvi višine invalidskih in veteran- 
skih prejemkov za leto 1994. 

15. Predlog zakona o pravicah iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja vojaških zavarovancev 
(v pripravi) 

16. Zakoni predvideni s socialnim sporazumom (v pripravi) 

14. 

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 
i 

1. Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov 
(II. obravnava v DZ) 

2. Predlog zakona o nalezljivih boleznih 
(I. obravnava v DZ) 

3. Predlog zakona o zdravstveni statistiki 
(v pripravi) 

4. Predlog zakona o zdravstveni ustreznosti živil in predme- 
tov splošne uporabe 
(v pripravi) 

5. Predlog zakona o zdravilih (v pripravi) 
6. Predlog zakona o skladu za investicije v zdravstvu za 

obdobje 1994-1999 
(II. obravnava v DZ) 
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