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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 
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OBRAZLOŽITVE PREDLOGOV FINANČNIH 

NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV 

ZA LETO 2000 

i 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 400-18/99-7 (N) 
Ljubljana, 22/10-1999 

K dopisu, št. 400-18/99-7 (N) z dne 15/10-1999 in 18/10-1999 

Vlada Republike Slovenije pošilja: 

- OBRAZLOŽITVE PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV 
PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV ZA LETO 2000. 

REDAKCIJSKI POPRAVEK 

V Poročevalcu št. 74/II, z dne 22. oktobra 1999, je bil 
zamenjan vrstni red prilog k obrazložitvi predloga 
proračuna Republike Slovenije za leto 2000. 

Tabele, objavljene na straneh od 400 do 405 sodijo k 
naslovu, objavljenemu na strani 421, tabele na straneh 
od 422 do 428 pa k naslovu, objavljenemu na strani 399. 

UREDNIŠTVO POROČEVALCA 
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1111 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE 

I. Osnovni nameni in cilji pri pripravi finančnega načrta 

Pri pripravi predloga finančnega načrta proračunskega uporabnika 1111 - Predsednik 

Republike Slovenije za leto 2000 je bil osnovni namen z realnim načrtovanjem prispevati k 

uresničitvi vladnega sklepa o nujni zaustavitvi makrofiskalnih trendov in so bili zato pri vseh 

namenih porabe oziroma pri projektih upoštevani globalni kvantitativni okviri in izhodišča za 

planiranje javnofinančnih odhodkov v letih 2000 in 2001 Vlade RS oziroma Ministrstva za 
finance. Pri tem je bil glede na delovno področje oziroma naloge proračunskega porabnika 

relativno zožen manevrski prostor pri poskusu uskladitve dveh ključnih usmeritev: po eni 
strani čim bolj racionalno in restriktivno načrtovanje proračunskih izdatkov in na drugi 

uspešno zagotavljanje pogojev za delovanje ustavne institucije predsednika republike. Finančni 

načrt mora namreč omogočiti uresničevanje nalog oziroma ustavnih obveznosti Predsednika 

Republike Slovenije in pri tem nekaterih stroškov ni mogoče zmanjševati oziroma prenašati v 

naslednje obdobje. To velja predvsem za materialne stroške v delu, ki se nanaša na 

mednarodne odnose, na fiksne stroške delovanja urada in na stroške pri opravljanju ustavnih 
funkcij, pri katerih ni mogoče vplivati na obseg dela (pomilostitve, vloge in pritožbe, 

odlikovanja). 

/ 
Spričo tega finančni načrt upošteva makro - fiskalne cilje predvsem pri načrtovanju sredstev 

za investicijske namene, ki se lahko prestavijo na naslednja obdobja, pa tudi pri izdatkih 

katerih zmanjšanje ali ukinitev ne more ogroziti uresničevanja temeljnih nalog in ustavnih 

pristojnosti. Postavitev takega cilja pri pripravi finančnega načrta pa seveda predpostavlja 

visoko raven sodelovanja drugih pristojnih državnih organov z uradom pri uresničevanju 

pristojnosti in nalog predsednika republike, torej tudi pri usklajevanju na finančnem področju. 

Realno pa se je treba tudi zavedati, da pretirano restriktivna politika porabe proračunskih 

sredstev v daljšem obdobju lahko zniža doseženo opremljenost in druge potrebne pogoje za 

delovanje pod sprejemljivo raven in prav zato finančni načrt skuša zadržati realno raven 

investicijskih izdatkov vsaj na ravni preteklih let. 

II. Način zagotavljanja uresničitve zastavljenih ciljev 

Pri pripravi predloga finančnega načrta so bili striktno upoštevani globalni kvantitativni okviri 

in restriktivna izhodišča, še posebej pa konkretne usmeritve Ministrstva za finance izražene v 

višinah posameznih parametrov. Odhodki na področju plač so načrtovani na ravni 

zaposlenosti, ki bo v skladu z načrti zaposlovanja dosežena v letu 1999. Sredstva za materialne 

izdatke in za druge odhodke na področju obrambe upoštevajo načrtovane stopnje nominalne 
rasti oziroma predvidevano 3,8 %-no rast cen. Restriktivnost so načrtovana tudi sredstva za 

investicijske odhodke, čeprav so spričo nujnih potreb in zastavljenih programov realno nekaj 
višja od sredstev v letu 1999, vendar pa ne dosegajo načrtovanega realnega povečanja 

investicij v osnovna sredstva. 

Finančni načrt tako upošteva usmeritve za varčevalno naravnanost finančnih načrtov 
proračunskih uporabnikov, saj ostaja dejansko (čeprav nekateri indeksi tega ne izkazujejo, 
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vendar je treba upoštevati kot primerjavo porabo v letu 1999, ne pa sprejeti proračun, kar je 

posebej obrazloženo v nadaljevanju pri poglavju o plačah) pri vseh namenih porabe (razen pri 
investicijah) realno na dosedanji ravni in to kljub povečanemu predvidenemu obsegu del in 

nalog na vseh področjih. 

III. Obrazložitev finančnega načrta po postavkah 

1. Plače (3000) 

Na osnovi veljavne sistemizacije delovnih mest, njene zasedenosti in minimalnih napredovanjih 

so v finančnem načrtu planirana sredstva za plače in druge z njimi povezane odhodke. Izračun 

sredstev je pripravljen na osnovi vrednosti koeficientov in drugih kvantitativnih izhodišč za 

planiranje, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance. 

Kot že rečeno v splošnem delu v letu 2000 ne načrtujemo dodatnih zaposlitev. V Uradu 

Predsednika Republike Slovenije smo z načrtom zaposlovanja za leto 1999 dosegli zaokrožitev 

kadrovske zasedenosti, ki ob restriktivnosti vendarle omogoča strokovno pokrivanje vseh 

področij oziroma nalog. V času priprave finančnega načrta vsa ta delovna mesta še niso 

zasedena, vendar bodo predvidoma dodatne zaposlitve uresničene v naslednjih mesecih. Visok 
indeks pri plačah v odnosu do sprejetega proračuna za leto 1999, pa tudi glede na sredstva 

porabljena za plače v prvem polletju leta 1999, je tako posledica po eni strani dinamike 

zaposlovanja, po drugi pa tega, ker proračun ni upošteval potrebnih sredstev za usklajevanje 

plač na osnovi zakonskih določil. Poleg tega k nominalnemu povečanju sredstev precej 
prispeva tudi prehod delovnega razmerja enega delavca iz Ministrstva za notranje zadeve v 

Urad, ki je bil v letu 1999 izvedena na osnovi Zakona o policiji in tako ne predstavlja 

dodatnega zaposlovanja, pa tudi ne povečuje proračunske porabe v celoti. 

Sredstva za delovno uspešnost so planirana na osnovi danih parametrov, sredstva za delo v 

posebnih pogojih in za nadurno delo pa po obsegu realno ostajajo na ravni proračuna 1999. 

Tudi sredstva za delo v posebnih pogojih, regres za letni dopust, dodatki za ločeno življenje, 

poročila stroškov prehrane na delu, povračila stroškov prevozov na delo, za nadurno delo, za 

jubilejne nagrade, odpravnine in za solidarnostno pomoč so planirana v višinah, kot jo 

narekujejo osnovni zneski, ki jih določajo veljavni predpisi in proračunske usmeritve ter ob 

upoštevanju predvidenega števila zaposlenih. 

Sredstva za prispevke in davke delodajalca smo planirali v skladu z navodili ob upoštevanju 

stopenj, kot veljajo v letu 1999. 

2. Materialni stroški (3324) 

Stroški za materialne izdatke so v skupnem obsegu povsem v skladu z usmeritvami in 

kvantitativnimi okviri. Predvidena je realno ničelna rast, nominalno pa usklajevanje z 

predvideno letno rastjo cen življenjskih stroškov. Kljub predvidenemu povečanju obsega dela 

oziroma o predvidenem obsegu nujnih izdatkov, predvsem spričo načrtovanih obiskov 
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predsednika republike v tujini, se sredstva torej realno ne povečujejo. Tak skrajno restriktiven 

pristop bo zahteval pri izvrševanju proračuna racionalno porabo in prerazporejanje sredstev 

med posameznimi nameni - podkonti, saj ni mogoče povsem natančno planirati izdatkov. 
Sredstva so namreč po posameznih namenih planirana na osnovi razpoložljivih podatkov za 

dosedanjo letošnjo porabo in predvidevanja potreb v naslednjem letu. 

3. Investicije in investicijsko vzdrževanje (2815) 

Za celoto investicij in investičijskega vzdrževanja, to je za vse konte s tem namenom, je treba 

poudariti, da so vsak zase po indeksih glede na proračunsko leto 1999 različni; pač glede na 

prioritete in glede na dinamiko posameznih investicijskih programov. Vendar pa v seštevku 
realno le za nekaj več kot 2 % presegajo sredstva za te namene v predhodnem proračunskem 

letu. 

Na področju nakupa računalniške opreme je treba opozoriti, da je projekt informatizacije 

urada, ki je bil zastavljen v preteklih letih ob pomoči Gentra Vlade za informatiko, v glavnem 

dokončan. Vendar ga je potrebno glede na nove tehnološke in programske možnosti 

dopolnjevati in dograjevati, na že dokončanih področjih pa vzdrževati doseženo raven. 

Sredstva predvidena za leto 2000 predstavljajo naslednjo fazo posodabljanja dograjevanja in 

vzdrževanja sistema. 

Sredstva za nakup avtomobilov so namenjena programu posodabljanja voznega parka oziroma 

vzdrževanju njegove sedanje ravni ob zagotavljanju potrebne varnosti. Porabljena bodo za 

poravnavo zadnjega obroka za avtomobil visokega varnostnega razreda, ki je bil kupljen, 

spričo izrabljenosti prejšnjega, v letu 1998 in za zamenjavo enega, to je najbolj izrabljenega 

vozila v voznem parku. Slednja bo izvedena z delnim pokrivanjem investicije z odprodajo 

rabljenega vozila. 

Sicer nujno posodabljanje pisarniškega pohištva je v glavnem zamaknjeno v naslednja leta s 

pričo nujnejših investicij. Zato pa finančni načrt namenja več pozornosti izrabljeni pisarniški 

opremi, to je zamenjavi večjega fotokopirnega stroja, nakupu naprav za klimatizacijo nekaj 

pisarn, ki v Uradu še nimajo urejenega tega vidika danes nujnega delovnega pogoja in nakupu 

druge pisarniške opreme manjše vrednosti (telefonski aparati, aparati za uničevanje zaupnih 

gradiv, kasetofoni pisanje magnetogramov in drugo), ki jih je potrebno v Uradu zamenjati, ali 

pa Urad ne razpolaga z zadostno količino. 

Na področju investicijskega vzdrževanja že nekaj let potekata dva programa in sicer: 1. 

adaptacija in oprema arhivskih prostorov, 2. investicijsko vzdrževanje vseh prostorov. Ta dva 

programa se nadaljujeta tako v letu 2000, kot v naslednjih letih, vendar z upočasnjeno 

dinamiko. S predvidenimi sredstvi naj bi zagotovili najnujnejše prostore za arhiviranje gradiv in 
za priročno skladišče, financirali pa bi tudi tista investicijsko vzdrževalna dela, ki so v 

prostorih urada oziroma Predsednika Republike Slovenije neodložljiva, pa njihova realizacija ni 

zagotovljena v programih Servisa skupnih služb Urada predsednika Vlade RS. 

/1 
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4. Drugi odhodki za delo na področju obrambe (3540) 

Za netipične stroške na področju obrambe, predvsem za izdelavo študij in drugih gradiv, ki jih 

pripravljajo zunanji sodelavci, torej za pokrivanje avtorskih honorarjev, smo zadržali to 
posebno postavko. Planirana sredstva ostajajo na dosedanji realni ravni. 
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Leto: 2000 

1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

PRILOGA K 

OBRAZLOŽITVI 

11: Predsednik Republike Slovenije 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 
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A. Bilanca odhodkov 

1. NEVJADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

11 Predsednik Republike Slovenije • 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Ocena Predlog Predlog 

Realizacija realizacija PU Indeks proračuna Indeks 
1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 2000(5) 6:5/2 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

A. Bilanc« odhodkov 
fllll [Predsednik Republike Slovenije 

295.756 
295/756 | 

345.336 
345.336 | 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
1185 Investicije 

264.190 
197.070 
67,120 
31.566 
31.566 

311.866 
239.762 

72.104 
33.470 
33.470 

423.196 122.6 
^42X19(^^122^ r 

387.496 
312.652 

74.844 
35.700 
35.700 

124.3 
130.4 
103,8 
106,7 
106,7 

407.621 118,0 
407.621 MIIM)| 

372.108 119,3 
297.656 124.2 

74.452 103.3 
35.513 106,1 
35.513 106,1 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

A. Bilanca odhodkov 295.756 345.336 423.196 122,6 407.621 118,0 
EIE [tekoči odhodki" 269.185 I 312.366 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
4004 Nadumodelo 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatki za blaga in storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za Mužbena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 
4029 Drugi operativni odhodki 

387.496 372.108 

50 E INVESTICIJSKI ODHODKI 
420 Nakup ln gradnja osnovnih sredstev 
4200 Nakup zgradb in prostorov 
4201 Nakup prevoznih sredstev 
4202 Nakup opreme 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 

158.997 
110.022 

1.948 
5.645 

36.770 
1.726 
2.886 

23.995 
13.357 
10.396 

90 
152 

86.192 
23.949 

883 
11.396 
8.858 
4.218 
9.159 
1.363 

26.366 

26.571 

26.571 
6.137 

11.735 
8.652 

47 
0 

193.884 
138.017 

3.060 
7.498 

41.836 
1.890 
1.582 

28.899 
16.085 
12.523 

109 
182 

89.583 
22.115 

920 
12.082 
9.226 
7.959 
6.064 
1.650 

29.566 

32.971 

32.971 
0 

10.355 
18.990 

0 
3.626 

250.312 
163.788 

4.292 
9.358 

67.482 
1.800 
3.592 

37.058 
20.627 
16.058 

140 
233 

100.126 
21.384 

2.327 
12.315 
10.778 
8.163 
3.469 

894 
40.796 

129.1 
118.7 
140.2 
124.8 
161.3 
95,2 

227.1 

128.2 
128,2 
128,2 
128,0 
128,0 

111.8 
96,7 

252.9 
101,9 
116,8 
102,6 
57,2 
54,2 

138,0 

35.700 | 108,3 j 

35.700 
0 

13.500 
14.200 

0 
8.000 

108 J 

130,4 
74,8 

220,7 

237.855 
151.999 

4.056 
9.308 

67.129 
1.791 
3.572 

35.125 
19.551 
15.221 

132 
221 

99.128 
21.273 

2.315 
12.250 
10.722 
8.119 
3.451 

889 
40.109 

122.7 
110,1 
132;5 
124.1 
160,5 
94.8 

225.8 

121.5 
121.6 
121,6 
120.6 
121,4 

110.7 
96,2 

251.6 
101,4 
116.2 
102,0 

56.9 
53,9 

135.7 

35.513 H 107,7| 

35.513 
0 

13.429 
14.126 

0 
7.958 

107,7 

129,7 
74,4 

219,5 
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A. Bilanca odhodkov 

I. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

11 Predsednik Republike Slovenije 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Ocena Predlog Predlog 

Realizacija realizacija PU Indeks proračuna Indeks 
1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 2000(5) 6:5/2 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

12 Predsednik Republike Slovenije 295.756 345.336 423.196 122.6 407.621 118.0 
II Uprava in administracija 264.190 311.866 387.496 124,3 372.108 119,3 

1010 Plače 
1111 3000 Plače 

1020 Materialni in drugi stroški 
1111 3324 Materialni stroški 
1111 3540 Dnigi odhodki za delo na področju obrambe 

197.070 
197.070 
67.120 
64.804 

2.316 

239.762 
239.762 
72.104 
69.481 

2.623 

312.652 
312.652 
74.844 

72.121 
2.723 

130,4 
130.4 

103,8 
103,8 
103,8 

297.656 124,2 
297.656 124.2 
74.452 103,3 
71.745 103,3 

2.707 103,2 
|3 J [Programi 31.566 33.470 35.700 106,7 35.513 106,1 

1185 Investicije 
1111 2815 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih 

organov 

31.566 
31.566 

33.470 
33.470 

35.700 
35.700 

106,7 
106,7 

35.513 
35.513 

106,1 
106,1 
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1211 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 

V priloženem gradivu je predstavljen finančni načrt Državnega zbora Republike Slovenije za 

leti 2000 - 2001. Pri izdelavi predlaganega finančnega načrta so bila upoštevana izhodišča in 

navodila za planiranje javnofinančnih prihodkov in odhodkov Ministrstva za finance, št. 401- 

21/99, 957/SP z dne 23.06.1999, proračunski priročnik za pripravo državnega proračuna in 

ekonomska klasifikacija javnofinančnih tokov. Osnova za planiranje so poleg prejetih 

izhodišč tudi veljavna zakonodaja in podzakonski akti na dan 30.06.1999, vključno z 

veljavnimi sklepi Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Državnega 

zbora Republike Slovenije. 

Državni zbor Republike Slovenije za leti 2000 - 2001 planira v svojem finančnem načrtu 

sredstva v okviru istih proračunskih postavkah tako kot v letu 1999. Finančni načrt za leto 

2000 je 5.256.078.000 SIT, za leto 2001 pa 6.498.797.000 SIT z nadomestili plač poslancem 

mandata 1996 - 2000. 

Na predlog finančnega načrta za leto 2001 vplivajo tudi volitve v državni zbor Republike 

Slovenije in konstituiranje državnega zbora (mandat 2000 - 2004) 

L PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 

Proračunska postavka: 3001 - Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim 

Plače 

1. Plače poslancev in funkcionarjev Državnega zbora 

Izhodišča za plan finančnih sredstev so sledeča: 

- izplačilo plač 90 poslancem in 2-ma funkcionarjema za obdobje 12 mesecev za leto 2000 

in leto 2001; 

- izhodiščna osnova za obračun plač v višini 122.495 SIT za leto 2000 in v višini 128.255 

SIT za leto 2001; 

- upoštevan obseg količnikov per 31.12.1999, eventuelne spremembe delovne dobe 

poslancev; 

- prispevki delodajalca v višini 15,90% in davek na izplačane plače v višini 15%; 

- zaradi predvidenih volitev v Državni zbor v letu 2000, je osnova za planiranje za leto 

2000: izplačilo plač za 12 mesecev za 90 poslancev in funkcionarja; plače za mesec 

december 2000 in leto 2001 za novoizvoljene poslance in eventuelna nadomestila plač za 

opravljanje funkcije bivših poslancev mandata 1996-2000 za leto 2001 v celoti bremenijo 

proračunska sredstva leta 2001; 
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- plače poslancev za leto 2001, nadomestila plač za opravljanje funkcije bivših poslancev 

mandata 1996-2000 in delavcev služb za celo leto so planirana ob upoštevanju navodil 

Ministrstva za finance in ne upoštevajo 25. člena Zakona o minimalni plači, o načinu 

usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999-2001 (Uradni list št. 39/99) 

- določbe zakona, ki se nanašajo na usklajevanje plač se uporabljajo do 30.06.2001. 

2. Plače delavcev strokovnih služb 

Izhodišča za plan finančnih sredstev so sledeča: 

- upoštevano je stanje zaposlenih per 31.12.1999, planirane zaposlitve v letih 2000 - 2001 

ob upoštevanju veljavne sistematizacije in Odloka o organizaciji in delu služb Državnega 

zbora in globalne rasti zaposlenosti v višini 0,7% v letu 2000 in 0,9% v letu 2001; 

- izhodiščna osnova za obračun plač delavcev strokovnih služb za leto 2000 je 44.731 SIT 

oziroma 46.609 SIT za leto 2001; 

- splošni dodatki vključujejo dodatek za delovno dobo, dodatke za tarifne skupine 1 - IV 

(veza aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti Uradni list RS, št. 64/95), 

sklep o dodatkih za delavce v službah Državnega zbora RS (102-02/90-3 z dne 

19.06.1997); 

- izplačila dodatkov za delo v posebnih pogojih ob predpostavki, da obseg zasedanj v letih 

2000 - 2001 bistveno ne bo odstopal od obsega v letu 1999 in upoštevanju plansko 

določene izhodiščne osnove za izplačilo plač za leti 2000 - 2001 ter povprečni določeni 

urni postavki; 

- plače delavcev poslanskih skupin, zaposlenih na osnovi 17. člena Odloka o organizaciji in 

delu služb Državnega zbora (Uradni list RS, št. 19/97) - strokovna pomoč poslancem za 

leto 2000 so planirana pri proračunski postavki 3649 - strokovna pomoč poslancem; za 

leto 2001 v okviru proračunske postavke 3649 plače niso planirane (v času priprave 

proračuna ni znana odločitev novoizvoljenih poslancev ali se bodo ob upoštevanju 

Navodila in Odloka o organizaciji in delu služb DZ (17. člen) odločili za zaposlitev 

strokovnih sodelavcev poslanskih skupin za določen čas ali za podpis pogodb o delu). 

V letu 1999 bo na podlagi sklepa Kolegija predsednika Državnega zbora sprejeta odločitev o 

načinu varovanja objekta Državnega zbora. V primeru, da bo sprejeta odločitev o varovanju 

ob uporabi 80. člena zakona o policiji ali o varovanju z lastno službo varovanja, se bo 

finančni načrt povečal za obseg sredstev za zagotavljanje plač, davkov in prispevkov in 

drugih izdatkov delavcev; za pokrivanje materialnih stroškov, vključno s stroški 

usposabljanja. 

Drugi izdatki zaposlenim 

26. oktober 1999 561 poročevalec, št. 74/IV 



Drugi izdatki zaposlenim delavcem, poslancem in funkcionarjem so planirani ob upoštevanju 

navodil in izhodišč za plan po veljavnem Zakonu o višini povračil stroškov v zvezi z delom 

in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97) in vključujejo: 

1. Regres za letni dopust 

Regres za leto 2000 je planiran v višini 107.300 SIT oziroma 111.300 SIT za leto 2001. 

2. Povračila in nadomestila 

- Povračila stroškov prehrane med delom. 

Sredstva za prehrano za leto 2000 so planirana v višini 570 SIT/dan in v višini 591 

SIT/dan za leto 2001; 

- Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, so planirana ob upoštevanju veljavne 

rasti cen življenjskih stroškov za leti 2000 - 2001; 

- Povračila stroškov za ločeno življenje 

Sredstva za povračilo stroškov ločenega življenja (stroški bivanja, stroški prehrane) so 

planirana za leto 2000 v višini 57.251 SIT/mesec ob upoštevanju upravičencev za 

povračilo na dan 31.12.1999. Za leto 2001 je izdelana ocena porabe sredstev ob 

upoštevanju izhodišča 59.369 SIT/mesec in ob plansko določenem številu 

upravičencev za prejem povračila. Uskladitev glede na dejansko število upravičencev 

bo možna po uradno objavljenih rezultatih državnozborskih volitev (ocena: 70). 

3. Sredstva za delovno uspešnost so planirana v skladu z veljavnim Zakonom o delavcih v 

državni upravi 

4. Nadurno delo 

Pri planiranju nadurnega dela smo upoštevali, da bo v letu 2000 obseg zasedanj v enakih 

okvirih kot v letu 1999; zaradi državnozborskih volitev pa je za leto 2001 planirano 

manjše število nadur. 

5. Drugi izdatki zaposlenim 

- Jubilejne nagrade 
Leto 2000 Leto 2001 

10 let delovne dobe 15 (15) 712.425 743.350 

20 let delovne dobe 10(12) 712.440 890.832 

30 let delovne dobe 11 (4) 1.044.912 395.928 

2.469.777 2.030.110 

Solidarnostne pomoči 
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Leto 2000 Leto 2001 

474.960 494.910 

- Odpravnine 

Planirane so ob upoštevanju, da bodo delavcem izplačane v višini treh povprečnih 

plač na zaposleno osebo v mesecu izplačila le-te (t j. znesek 561.963 SIT za leto 2000 

oziroma 596.496 SIT za leto 2001). 

Nadomestila za opravljanje funkcije bivših poslancev mandata 1996 - 2000. 

Ob upoštevanju 38. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 42/92) imajo poslanci 

pravico do nadomestila plače v višini, ki bi jo prejemali, če bi opravljali funkcijo, dokler se 

ne zaposlijo oziroma dokler ne izpolnijo pogojev za upokojitev, vendar najdlje eno leto od 

prenehanja mandata. V predlogu finančnega načrta za leto 2001 so upoštevana izplačila 

nadomestil; v primeru eventuelnih upokojitev se bodo lahko finančna sredstva prerazporedila 

znotraj proračunske postavke 3001 - Plače (na podkonto odpravnine). 

Za leto 2001 so planirana finančna sredstva (plače, prispevki in davki delodajalca) v višini 

1.410.240.678,00 SIT. 

Prispevki in davki delodajalca 

Prispevki delodajalca za leti 2000 - 2001 so planirani v skladu s trenutno veljavno 

zakonodajo in sicer: 

- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85% 
- prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,36% 
- prispevek za poškodbe pri delu 0,53% 
- prispevek za zaposlovanje 0,06% 
- prispevek za porodniško varstvo 0,10% 

15,90% 

Davek na izplačane plače je planiran ob upoštevanju trenutno veljavne zakonodaje, lestvica je 

sledeča: 

110.000 SIT - 130.000 SIT 2% 

130.000 SIT-400.000 SIT 4% 

400.000 SIT-750.000 SIT 8% 

750.000 SIT - 15% . 
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Plače 

- delavci 

- poslanci 

- nadomestila plač 

KUMULATIVA 

Leto 2000 Leto 2001 

2.013.647.552 

990.569.312 

1.023.078.240 

3.216.792.667 

1.062.108.447 

1.077.342.000 

1.077.342.000 

Prispevki in davki 

- delavci 

- poslanci 

- poslanci mandata 1996-2000 

533.065.855 898.399.154 

216.934.679 232.601.798 

316.131.176 332.898.678 

332.898.678* 

Drugi izdatki 195.271.467 205.826.762 

Skupaj: 2.741.984.874 4.321.018.583* 

* Opomba: brez nadomestil je 2.910.777.905 SIT (indeks leto 2001/2000 - 106) 
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H. MATERIALNI STROŠKI IN DRUGI ODHODKI ZA DELO NA DRUGIH 

PODROČJIH 

Materialni stroški in drugi odhodki za delo na drugih področjih so planirani pri proračunskih 

postavkah 3325 - Materialni stroški in 3649 - Drugi odhodki za delo na drugih področjih. 

Planiranje navedenih stroškov v dveh proračunskih postavkah je zaradi specifičnosti dela DZ 

in zasedanj komisij ter odborov Državnega zbora. 

Proračunska postavka: 3325 - Materialni stroški 

V okviru navedene proračunske postavke so planirani materialni stroški ob upoštevanju 

navodil Ministrstva za finance in plansko določenem indeksu cen življenjskih stroškov za leti 

2000 - 2001 in sicer 6,2% (povprečje leta glede na leto 1999) oziroma rast življenjskih 

stroškov v višini 3,7% za leto 2001. 

Osnovne ekonomske kategorije stroškov so sledeče: 

Leto 2000 Leto 2001 

1. Pisarniški in splošni material in storitve 

2. Posebni material in storitve 

3. Energija, voda, komunalne storitve in 

komunikacije 

4. Prevozni stroški in storitve 

5. Tekoče vzdrževanj e 

6. Najemnine in zakupnine 

7. Drugi operativni odhodki 

183.800.000 

27.000.000 

128.600.000 

18.400.000 

98.000.000 

25.500.000 

71.900.000 

191.900.000 

27.400.000 

133.300.000 

20.000.000 

102.100.000 

30.000.000 

73.800.000 

Skupaj: 555.478.000 578.500.000 

Proračunska postavka: 3649 - Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

V okviru navedene proračunske postavke so planirani odhodki za delo poslancev, komisij in 

odborov Državnega zbora; podlaga za planiranje je Zakon o poslancih in veljavni sklepi 

Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

1. Pavšali poslancev za pokrivanje materialnih stroškov pri delu v volilnih enotah (29. člen 

Zakona o poslancih) so planirani ob upoštevanju sklepa o določitvi mesečnega pavšala za 

pokrivanje stroškov pri opravljanju funkcije poslanca v zvezi z delom v volilni enoti 

(številka 111-02/90-1 z dne 18.12.1997) in ob upoštevanju Zakona o minimalni plači, o 

načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust (Uradni list RS, št. 39/99). Enako 
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izhodišče je tudi osnova za planiranje pavšalov poslancev za pokrivanje materialnih 

stroškov pri delu v volilnih enotah za leto 2001. 

2. Finančna sredstva za delo v poslanskih pisarnah so planirana ob upoštevanju veljavnega 

sklepa Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve (33.000 

SIT/poslanec/mesec). 

3. Sredstva za strokovno pomoč poslancem (34. člen Zakona o poslancih) so planirana ob 

• upoštevanju 17. člena Odloka o organizaciji in delu služb Državnega zbora in plansko 

določeni višini 119.282 SIT/poslanec/mesec za leto 2000 oziroma 124.240 

SIT/poslanec/mesec za leto 2001 - 12 mesecev. 

4. Finančna sredstva za izobraževanje poslancev so planirana ob upoštevanju izhodišča 

51.230 SIT/poslanec na dan 31.12.1998 plansko določenega indeksa cen življenjskih 

stroškov za leto 1999, 2000 in leto 2001 (1,068; 1,062, 1,032; 58.106 SIT/poslanec 

oziroma 69.965 SIT/poslanec); za računalniško izobraževanje v višini 7.000.000 SIT za 

leto 2000 oziroma 8.000.000 SIT za leto 2001 ter drugo strokovno izobraževanje 

poslancev v zvezi z delom poslancev v Državnem zboru na podlagi odločitve matičnega 

delovnega telesa in potrditve KVIAZ (v višini 80.500 SIT/poslanec oziroma 85.330 

SIT/poslanec). Osnova za planiranje (brez računalniškega izobraževanja je 138.606 

SIT/poslanec za leto 2000 oziroma 145.295 SIT/poslanec za leto 2001. 

5. Za leto 2000 so planirana finančna sredstva za najemnine stanovanjskih enot v višini 

5.000.000 SIT glede na prevzem in nakup stanovanjskih enot v letu 1999. 

6. V okviru namena porabe finančnih sredstev za konference, seminarje so planirana 

sredstva za konferenco Etični nauki po I. In II. Svetovni vojni (julij 2000); za seminar 

ROSE - ROTH (april 2000) in parlamentarno skupščino NATO. 

Osnovne ekonomske kategorije stroškov (nameni porabe) so sledeče: 

Leto 2000 Leto 2001 

1. Pisarniški in splošni material in storitve 

2. Izdatki za službena potovanja 

3. Najemnine in zakupnine 

4. Drugi operativni odhodki 

20.000.000 

86.300.000 

60.640.000 

336.880.188 

21.000.000 

90.800.000 

62.640.000 

344.190.838 

S k u p a j: 503.820.188 518.630.838 

Natančnejša opredelitev stroškov v okviru posameznih ekonomskih kategorij je v prilogi 3. 
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Materialni stroški in drugi odhodki skupaj: 

Leto 1999 Indeks Leto 2000 
Indeks 

2000/1999 
Leto 2001 

Indeks 

2001/2000 

997.362.012 100 1.059.298.188 106 1.097.130.838 104 

ID. TEKOČI TRANSFERI 

Tekoči transferi vključujejo plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali 

storitve. Med tekoče transfere so vključene sledeče proračunske postavke: 

1. Sofinanciranje strank: 5485 

Sredstva so planirana v skladu z veljavnim zakonom o političnih strankah in Poročila o 

izidu splošnih volitev v Državni zbor (Uradni list RS, št. 62/94). Pri izdelavi načrta so 

bila upoštevana sledeča izhodišča: 

- Skupni obseg glasov: 948.462; od tega: 

LDS 288.783 SKD 102.852 SNS 34.422 

SLS 207.186 ZL 96.597 

SDS 172.470 DeSUS 46.152 

- Višina SIT/glas: 

Izhodišče 31.12.1998 v višini 41,80 SIT/glas x 1,068 x 1,062 x 1,032 (44,60 SIT (glas 

za leto 1999 in 47,40 SIT/glas za leto 2000 in 48,90 SIT/glas za leto 2001) 

- Obseg planiranih sredstev za leto 2001 se bo uskladil po uradno objavljenih rezultatih 

državnozborskih volitev v letu 2000. 

2. Svet za radiodifuzijo: 6455 

3. Svet za varstvo okolja: 6456 

Državni zbor na sredstva v okviru proračunskih postavk nima vpliva, ampak je le 

nakazovalec proračunskih sredstev. 
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412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

Leto 2000 Leto 2001 

412 099 - tekoči transferi neprofitnim 
organizacijam 

- političnim strankam 

- Svet za radiodifuzijo 

- Svet za varstvo okolja 

539.485.186 

79.525.000 

42.042.000 

556.557.502 

84.696.000 

44.500.000 

Skupaj: 661.052.186 685.753.502 

IV. INVESTICIJSKI ODHODKI 

V navedeno skupino so vključena plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih 

sredstev, premoženja, opreme, napeljav, vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnjo, 

investicijsko vzdrževanje, obnove zgradb in podobnih naprav. 

Državni zbor planira investicijske odhodke v okviru 

Proračunske postavke: 2817 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 

Ža leti 2000 - 2001 planira Državni zbor porabo finančnih sredstev za naslednje ekonomske 

kategorije (namene porabe): 

Leto 2000 Leto 2001 

1. Nakup prevoznih sredstev 

2. Nakup opreme 

3. Nakup drugih osnovnih sredstev 

4. Investicijsko vzdrževanje in obnove 

5. Novogradnja, rekonstrukcije in adaptacije 

6. Nakup zgradb in prostorov 

7. Študije 

9.600.000 

306.210.000 

17.500.000 

64.000.000 

450.000.000 

47.000.000 

21.000.000 

14.000.000 

280.090.000 

18.000.000 

102.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

10.000.000 

Skupaj: 

Opomba: 

915.310.000 524.090.000 
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' ) 
V okviru finančnega načrta za leto 2000 je planiranih 450.000.000 SIT za projekt »velika 

dvorana«. 
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FINANČNI NAČRT DRŽAVNEGA ZBORA 

ZA LETO 2000 - 2001 

3001: Plače, davki, drugi izdatki 

- nadomestila poslancem mandata 

1996-2000 

3325: Materialni stroški 

3649: Drugi odhodki za delo na 

drugih področjih 

5485: Sofinanciranje strank 

2817: Investicije in investicijsko 

vzdrževanje 

Leto 2000 

2.741.985 

555.478 

503.820 

539.485 

465.310 

V 000 SIT 

Leto 2001 

2.910.778 

1.410.241 

578.500 

518.631 

.556.557 

474.090 

Skupaj: 4.806.078 6.448.797 

Projekt "velika dvorana" 450.000 50.000 

SKUPAJ: 5.256.078 6.498.797 

poročevalec, št. 74/IV 570 26. oktober 1999 



PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV IZ NASLOVA OPRAVLJANJA LASTNE 

DEJAVNOSTI 

Plan prihodkov in odhodkov iz naslova opravljanja lastne dejavnosti je izdelan ob 

upoštevanju navodila o izkazovanju prihodkov in odhodkov iz naslova lastne dejavnosti 

številka 4/1-3/96 z dne 03.06.1996 in ob upoštevanju 3. člena navodila vključuje sledeče: 

1. GOSTINSKA DEJAVNOST ZA LASTNE POTREBE 

Med odhodke iz naslova gostinske dejavnosti za lastne potrebe so vključeni odhodki, ki 

imajo značaj materialnih stroškov (4. člen navodila) in vključujejo odhodke za nakup 

prehrambenih in podobnih izdelkov, eventuelno dodatke - sezonske zaposlitve in ostale 

materialne odhodke, vezane izključno na opravljanje gostinske dejavnosti in niso 

predvideni v proračunu. 

Odhodki Leto 2000 Leto 2001 

402010 Hrana, strdški menz in restavracij 63.000.000 69.000.000 

- nakup prehrambenih izdelkov 60.000.000 61.000.000 

- druge storitve 8.000.000 8.000.000 

Prihodki Leto 2000 Leto 2001 

713002 Prihodki obrokov družbene prehrane 68.000.000 69.000.000 

Prihodki - odhodki 

2. TISKANJE RAZNIH PUBLIKACIJ IN INTERNEGA GLASILA 

Plan prihodkov in odhodkov za leti 2000 - 2001 je izdelan ob sledečih predpostavkah: 

- tiskanje 90 naklad glasila Poročevalec/leto 

- tiskanje 12 naklad glasila Parlamentarec/leto 

- spremenjen obseg vzdrževanja programske opreme in drugih materialnih stroškov 

- veljavna davčna zakonodaja 

- doseženi enaki komercialni pogoji v letih 2000 - 2001 kot v letu 1999, z izvajalcem 

storitev je sklenjena pogodba za dve leti 

A. Plan stroškov / odlivov 
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Plan stroškov: 

Leto 2000 Leto 2001 

a) 90 naklad x 1.500.000 SIT 

glasilo poročevalec 135.000.000 140.000.000 

b) Plačilo davkov v višini 19% 10.000.000 11.200.000 

c) Glasilo Parlamentarec 7.000.000 7.500.000 

d) Izdelava drugih publikacij 8.000.000 8.000.000 

e) Vzdrževanje programske opreme, 
ostali materialni stroški 5.000.000 4.000.000 

S k u p a j: 165.000.000 170.700.000 

Plan odlivov (ob upoštevanju minimalno 30-dnevnega roka plačila): 
i 

Leto 2000 Leto 2001 * 
. :   ; ' ■ ' ' r, ' ■'' ' l '' "' V ' " 

ti leto 2000 115.500.000 

leto 2001 50.000.000 119.490.000 

leto 2002 - 51.210.000 

S k u pa j: 165.000.000 170.700.000 

Odlivi: 

leto 2000 115.500.000 

leto 2001 169.490.000 

leto 2002 52.210.000 

B. Planirana fakturirana realizacija/priliv 

Leto 2000 Leto 2001 

4700 izvodov x 90 x 400 SIT (450 SIT) 

od tega januar - november 141.000.000 148.050.000 
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- december (20 edicij) 28.200.000 42.300.000 

S k u Paj 169.200.000 190.350.000 

Plan prilivov: 

Leto 2000: 141.000.000 

Leto 2001: 176.250.000 

Leto 2002: 42.300.000 

Bilanca finančnih tokov 

Leto 2000 Leto 2001 

Priliv: 141.000.000 176.250.000 

Odliv: 115.000.000 169.490.000 

Razlika: + 26.000.000 + 6.760.000 

Bilanca finančnih tokov je izdelana ob predpostavki, da so vse obveznosti in terjatve na dan 

31.12.1999 poravnane in presežek finančnih sredstev, ugotovljen po izdelavi zaključnega 

računa za lastno dejavnost za leto 1999 nakazan na žiro račun proračuna Republike Slovenije. 

V plan za leti 2000 in 2001 so vključene tudi obveznosti iz naslova davka na dodano 

vrednost. 
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Leto: 2000 

1. NEVI^ADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

PRILOGA K 

OBRAZLOŽITVI 

121: Državni zbor 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 
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t A. Bilanca odhodkov 

L NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

121 Državni zbor 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija 
1998 (1) 

Ocena 
realizacija 
1999 (2) 

Predlog 
Pil Indeks 

2000 (3) 4:3/2 

Predlog 
proračuna Indeks 
2000 (5) 6:5/2 

1. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

A. Bilanca odhodkov 
12111 Državni /bor 

3-601 .«73 
3.60K873 |l~ 

4.415.136 5.376.654 121,8 

1 ljprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in dnigi stroSki 
9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 

2 Financiranje javnih slu¥.h 
1201 Sofinanciranje strank 
1202 Sofinanciranje svetov 
1203 Operativni odhodki za delo poslancev 

3 1'rognuni 
1286 Investicije 
1291 Donacije- Phare CFCU 

2.288.701 
1.921.967 

364 730 
2.00-1 

983.581 
469.956 
61.376 

452.248 
329.59J 
329.591 

0 

1.769.174 
2.294.111 

474.820 
444 

1.080.823 
507.617 
83.289 

489 917 
564.939 
531.948 

32.9*91 

3.296.472 
2 741.984 

554.488 
0 

1.164.872 
539485 
121.567 
503.820 
915.310 
915.310 

0 

119,0 
119,5 
116,8 

0.0 
107.8 
106.3 
146,0 
102,8 
162.0 
172.1 

0,0 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

A. Bilanca odhodkov 
| iTF.KOČI ODHODKI 

3-601.873 
2.742.045 I 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
•1000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnosl 
4004 Nadurno delo 
4009 I^rugi izdatki zaposlenim 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško vaistvo 

402 Izdatki za blago in storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4022 Bncrgija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za služhena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4026 Najemnine in zakupnine (le as ing) 
4029 Drugi operativni odhodki 

STl TEKOČI TRANSFERI 11. 

1.570.470 
1.405.659 

25.365 
99.945 
13.138 
16.787 
9.576 

226.473 
126.056 
98.138 

855 
1.425 

945.101 
243.951 

12.073 
39.314 

7 82(1 
39.356 
38.673 
34.521 

529.394 

531.333 ] 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 531.333 
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 531.333 

4.415.136 
3.296.839 | 

1.878.126 
1.664 857 

32.730 
130 722 
20.205 
19.788 
9.824 

273.764 
152.378 
118.631 

1.033 
1.722 

1.144.949 
224.311 
26.000 
92.000 
18.300 
88.300 
90.500 
78.400 

527.137 

590.906 I 

590.906 
590.906 

5.376.654 121,8 
3.800.292 | 115,31 

2.208.918 
1.975.866 

42.169 
144.538 
21.113 
16.668 
8.564 

320.170 
178.208 
138.740 

1.208 
2.014 

1.271.204 
203.800 
27.000 

128.600 
18.400 
86.300 
98.000 
87.428 

621.676 

117.6 
118.7 
128.8 
110,6 
104.5 
84.2 
87,2 

117,0 
117,0 
117.0 
117,0 
117,0 

111,0 
90.9 

103,8 
139.8 
100.6 
97,7 

108.3 
111,5 
117.9 

5.049,669 114,4 
J^2L8j 

661.052 
661.052 

111,9 
111,9 

2.980.361 
2.485.940 

494.421 
0 

1.158.781 
536.665 
120.931 
501.185 
910.527 
910.527 

0 

107.6 
108.4 
104.1 

0,0 
107.2 
105.7 
145.2 
102.3 
161,2 
171.2 

0.0 

5.049.669 114,4 
3.481.546 

2.015.709 
1.787.856 

40.453 
141.298 
21.003 
16.581 
8.518 

290.243 
161.551 
125.772 

1.095 
i 825 

1.175.594 
183.784 
24.07} 

114.670 
16.407 
85.848 
87.382 
84.210 

579.218 

fi05,6| 
107J 
107.4 
123.6 
108.1 
104,0 
83.8 
86.7 

106,0 
106,0 
106,0 
106.0 
106,0 

102.7 
81.9 
92.6 

124.6 
89.7 
97.2 
96,5 

107,4 
109,9 

661.052 tj U 1,9 j f 657.596 

657.596 «11J 
657.596 111,3 

42 | INVESTICIJSKI ODHODKI 
420 Nakup ln gradnju osnovnih sredstev 
4200 Kakup zgradb in prostorov 

328.496 I 527.392 I f 915.310 
328.496 

26.821 
527 J92 
35.000 

915J10 
47.000 

]| 173,6| | 910.527 | 172,7j 
910.527 172,7 

26.638 76,1 
173,6 
134.3 
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A. Bilanca odhodkov 

1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

121 Državni zbor 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Ocena Predlog Predlog 

Realizacija realizacija PU Indeks proračuna Indeks 
1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 2000(5) 6:5/2 

4201 Nakup prevoznih sredstev 
4202 Nakup opreme 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 

dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 

4686 
78.047 

4.023 
59.927 

154.993 
0 

9.444 
249.656 

13.500 
101.092 
118.700 

0 

9.600 
306.210 

17.500 
450.000 
64.000 
21.000 

101,7 
122,7 
129,6 
445,1 

53,9 

11.624 
227.510 
21.189 

544.862 
53.275 
25.429 

123.1 
91.1 

157.0 
539.0 

44,9 
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A. Bilanca odhodkov 

1. NEV1ADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

121 Državni zbul' 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto Realizaciju 
1998 (1) 

Ocena 
realizacija 
1999 (2) 

Predlog 
PU Indeks 

2000 (3) 4:3/2 

Predlog 
proračuna Indeks 
2000 (5) 6:5/2 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

121 Državni zbor 3.6(11.873 
1 Uprava in administracija 2.288.701 

1010 Plače 
1211 3001 Plače 

1020 Materialni in drugi stroški 
1211 3325 Materialni stroški 

999(1 Prodaja državnega premoženja in 
zavarovalnine 

1211 8352 Nakup prevoznih sredstev - sredstva od prodaje 
driavnega premoženja 

2 ''Financiranje javnih služb 

1.921.967 
1.921.967 
364.730 

364.730 
2.004 

2.004 

983.581 
1201 Sofinanciranje strank 

1211 54X5 Sofinanciranje strank 
1211 8273 Povračilo stroškov volilne kampanje 

1202 Sofinanciranje svetov 
1211 6455 Svet za radiodifuzijo 
1211 6456 Svet za varstvo okolja 

1203 Operativni odhodki za delo poslancev 
1211 3649 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

469.956 
454.503 

15 453 
61.376 
42.668 
18.709 

452.248 
452.248 

4.415.136 
27769.374 
2.294.11J 

2.294.111 
474.820 
474.820 

444 

444 

1.080.823 I 
507.6lT 
507.617 

0 
83.289 
44.867 
38.422 

489.917 
489.917 

3 llProgrami J 329.591 564.939 
1286 Investicije " 329.591 531.948 

1211 2817 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih 329.591 531.948 
organov 

1291 Donacije-I'hare CFCU 0 32.991 
1211 8398 PIIARE CFCU - Državni operativni program za leto 0 32.991 

1997 - podpora predpristopnim pripravam - COP 
97 • SL 9703 

5.376.654 121.8 
3.296.472 

1.164.872 

915.310 

119,0! 
2.741.984 

2.741.984 
554.488 

554.488 
0 

0 

119,5 
119,5 

116.8 
116.8 

0,0 

0,0 

lOT^Š1 ■ ' 
539.485 

539.485 
0 

121.567 
79.525 
42.042 

503.820 
503.820 

106,3 
106,3 

146,0 
177.3 
109.4 

102,8 
102.8 

162,01 
915.310 

915.310 

0 
0 

172,1 
172,1 

0,0 
0,0 

5.049.669 114,4 
2.980.361 I 107,6! 
2.485.94(1 108,4 

2.485.940 108.4 
494.421 104.1 

494.421 104.1 
0 0.0 

o 

910.527 

0.0 

1.158.781 107.2 
536.665 

536.665 
0 

120.931 
79.109 
41.822 

501.185 
501.185 

105,7 
105.7 

145.2 
176.3 
108.8 

102,3 
102.3 

161,2 
910.527 

910.527 

0 
0 

171,2 
171,2 

0,0 
0,0 
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1212 DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE 

Finančni načrt Državnega sveta za leti 2000-2001 je izdelan ob upoštevanju globalnih kvantitativnih 
izhodišč za planiranje javnofmančnih prihodkov in odhodkov za leti 2000-2001, številka 401-21/99 
z dne 23 .06.1999 in proračunskega priročnika za pripravo državenga proračuna. V skladu z veljavnim 
zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije je Državni svet samostojni proračunski 
uporabnik in v okviru svojega finančnega načrta planira v celoti sredstva za izplačilo plač in 
prispevkov in davkov delodajalca, enako velja tudi za načrt informatizacije in nakupa opredmetenih 
osnovnih sredstev. Obseg finančnega načrta za leto 2000 je 447.418.636 SIT oziroma 466.032.563 
SIT za leto 2001. 

Pri izdelavi finančnega načrta seje poleg predloženih kvantitativnih izhodišč upoštevalo še sledeče: 

veljavni Zakon o Državnem svetu, 
veljavni sklepi Državnega sveta na dan priprave finančenega načrta, 
davčna zakonodaja in drugi veljavni zakonski in podzakonski akti, ki vplivajo na pripravo 
finančnega načrta, 
zakonsko predpisana ekonomska klasifikacija odhodkov; v primerjavi z letom 1999 je Državni 
svet v okviru posameznih kontov še bolj natančno planiral sredstva, 
eventuelni učinki davka na dodano vrednost in upoštevanja uradno objavljenih predvidenih 
stopenj povišanja določenih cen s strani Ministrstva za finance. 

V letih 2000-2001 je Državni svet planiral odhodke v okviru obstoječih proračunskih postavk in sicer: 

L PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA TER DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 

PRORAČUNSKA POSTAVKA 8131 

Plače funkcionarjev in delavcev služb so planirane ob sledečih predpostavkah: 

izhodiščna osnova za obračun plač za delavce, zaposlene po zakonu o razmerjih plač v državnih 
organih v višini 44.731 SIT (oziroma 46.609 SIT za leto 2001) 
izhodiščna osnova za obračun plač funkcionaijev, ki se jim plače določajo po določilih zakona 
o poslancih v višini 122.495 SIT (oziroma 128.255 SIT za leto 2001) 
stanje zaposlenosti na dan,30.6.1999 (23) 
prispevki delodajalca ob upoštevanju veljavne zakonodaje (prispevne stopnje delodajalca v 
višini 15,50%) 
nadurno delo in dodatki za delo v posebnih pogojihod predpostavki, da obseg dela preko 
rednega delovnega časa ne bo večje kot v letu 1999 
splošni dodatki ob upoštevanju veljavnih sklepov in zakonodaje 
sredstva za delovno uspešnost ob upoštevanju zakona o razmerjih plač v državnih organih 
regres za letni dopust v višini 107.300 SIT (oziroma 111.300 SIT za leto 2001) 
sredstva za prehrano za leto 2000 v višini 570 SlT/dan (oziroma 591 SIT/dan za leto 2001) 
sredstva za prevoz na delo v višini dejanskih stroškov prevoza na delo 
jubilejne nagrade za posamezno število let delovne dobe v višini kot sledi: 
10 let 47.495 SIT (oziroma 49.490 SIT za leto 2001) 
20 let 71.244 SIT (oziroma 74.236 SIT za leto 2001) 
30 let 94.992 SIT (oziorma 98.982 SIT za leto 2001) 
solidarnostne pomoči v višini 94.992 SIT (za leto 2001 pa v višini 98.982 SIT) 

Obseg finančnih sredstev za plače: 

leto 2000 leto 2001 
1. plače funkcionarjev 29.692.788 . 32.628.072 

2. plače delavcev služb 96.331.682 106.082.084 
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3. prispevki delodajalca 20.037.891 22.054.915 

4. davek na izplačane plače 10.233.879 11.259.136 

5. drugi izdatki 7.982.548 8.552.312 

KUMULATIVA 164.278.788 180.576.519 

II. MATERIALNI STROŠKI 

" Materialne stroške se planira v okviru proračunske postavke 8134. V večini primerov se je kot 
izhodišče za plan, upošteval plansko določen indeks cen življenskih stroškov za leto 2000 oziroma 
2001 in analiza porabe. 

Za leti 2000-2001 se po osnovnih ekonomskih kategorijah planirajo stroški kot sledi: 

leto 2000 leto 2001 

1. pisarniški in splošni 
material in storitve 

30.000.000 30.600.000 

2.posebni material in 
storitve 

2.100.000 2.400.000 

3. Energija, voda, 
komunalne storitve in 

komunikacije 

4.300.000 4.500.000 

4. prevozni stroški in 
storitve 

2.510.000 3.000.000 

5. izdatki za službena 
potovanja 

5.400.000 6.000.000 

6. tekoče 
vzdrževanje 

1.500.000 1.500.000 

7. najemnine in 
zakupnine 

2.500.000 2.700.000 

8. drugi operativni 
odhodki 

22.550.000 24.000.000 

70.860.000 74.710.000 

III. DRUGI ODHODKI ZA DELO NA DRUGIH PODROČJIH 

Drugi odhodki za delo na drugih področjih se planirajo v okviru proračunske postavke 8139 in so v 
večini primerov vezane na določila zakona o Državnem svetu in sklepa o kriterijih za izplačevanje 
nadomestila izgubljenega zaslužka ter povračila stroškov za nepoklicno opravljanje funkcije v 
Državnem svetu Republike Slovenije in plače za poklicno opravljanje funkcije predsednika in 
sekretarja Državnega'sveta (št. 111 -02/90-1 z dne 28.1.1998). 

1. Nadomestila izgubljenega zaslužka (3. člen sklepa) 
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izhodišče: 33% nadomestila, ki bi pripadal poslancu za polni delovni čas (1.65 količnikov) 
in funkcijski dodatek o obsegu od 20-40% (4. člen sklepa) za 39 svetnikov 
izhodiščna osnova za leto 2000 je 122.495 SIT oziroma 128.255 SIT za leto 2001 
prispevki delodajalca v višini 15,90% in davek na izplačane plače v višini 4% za dve leti 

2. povračila stroškov v zvezi z delom z volivci na terenu in povračila stroškov prihoda na seje 
Državnega sveta in razne komisije 

izhodišče so določila veljavne Odredbe o povračilih materialnih stroškov v zvezi z delom 
(dejanski stroški prevoza, dnevnice stroški nočnine in drugi dokumentirani stroški v zvezi 
z opravljanjem funkcije) - 6. člen sklepa 

3. dodatek za fizično pomoč in prevoz invalidnega člana državnega sveta, po kriterijih in v višini 
kot to refundira država za te namene na drugih področjih. Kot kriterij je Državni svet določil 
dodatek za pomoč in postrežbo civilnih invalidov vojne kot to določa zakon o vojnih invalidih ' 
(Ur. list RS, št. 63/95, 19/97) - 9. člen sklepa 

DRUGI ODHODKI ZA DELO NA DRUGIH PODROČJIH 

1. nadomestila za 
izgubljeni zaslužek v 
SIT 

leto 2000 leto 2001 

402908 dodatki svetnikom 132.426.895 138.653.915 

401001 prispevek za 
pokojninsko in 
invalidsko 
zavarovanje 8.85% 

11.716.780 12.270.871 

401100 prispevek za obvezno 
zdravstveno 
zavarovanje 6.36% 

8.422.351 8.818.389 

401101 prispevki za 
poškodbe pri delu 
poklicne bolezni 
0.53% 

701.863 734.866 

401200 prispevek za 
zaposlovanje 0.06% 

79.456 83.192 

401300 prispevek za 
porodniško varstvo 
0.10% 

132.427 138.654 

402911 davek na izplačane 
plače 

5.297,076 5.546.157 

SKUPAJ 158.779.848 166.246.044 

2. Drugi operativni odhodki 

402999 drugi operativni 
odhodki 

13.600.000 14.500.000 

povračila materialnih 
stroškov svetnikom 

12.000.000 
% 

12.800.000 
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dodatek za fizično 
pomoč in prevoz 
invalidnega člana 
državnega sveta 

l.600.000 1.700.000 

SKUPAJ 177 V7Q 848 180 746.044 

IV. INVESTICIJSKI ODHODKI 

Državni svet kot sanmostojni proračunski uporabnik planira odhodke za investicije in investicijsko 
vzdrževanje v okviru proačunske postavke 2818. 

Za leto 2000 planira nakupe opreme in investicijsko vzdrževanje v glavnem za področje dopolnjevanja 
in nadgradnja obstoječe računalniške in programske opreme; nakupe manjkajoče in iztrošene 
pisarniškevopreme in dela s katerim bo omogočena vgraditev naprav za transport invalidov v 
prostorih Šubičeva 4, Ljubljana. 

nakup računalniške 
in programske opreme, tiskalnikov 

♦ 
nakup pisarniškega pohištva 

nakup pisarniške opreme 

nakup telekomunikacijske 
opreme 500.000 

nakup nakup druge opreme 
vključno s študijo 10.000.000 

nakup drugih osnovnih sredstev 

SKUPAJ 

24.100.000 

4.000.000 

300.000 

1.000.000 

39.900.000 

Planiran obseg sredstev za investicije in investicijska delaza leto 2000 je 39.900.000 SIT. 
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Leto: 2000 

1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

PRILOGA K 

OBRAZLOŽITVI 

122: Državni svet 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI* 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 
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A. Bilanca odhodkov 

1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

122 Državni svet 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 

Ocena Predlog Predlog 
Realizacija realizacija PU Indeks proračuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) -4:3/2 2000(5) 6:5/2 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

A. Bilanca odhodkov 
[1212JDrinvni svet JL 

330.626 
J30626J^ 

373.635 447.417 119,8 

1 l prava in administracija 
1010 1'lačc 
1020 Materialni in drugi stroSki 

2 Financiranje javnih slllžb 
1204 Operativni odhodki za delo svetnikov 

3 Programi 
12X5 Investicije 

A. Bilanca odhodkov 
40"| TEKOČI ODHODKI 

19-4.268 
130.181 
64.087 

125.245 
125 245 

11.113 
11.113 

203.638 
141.372 
62.266 

149.422 
149.422 
20.575 
20.575 

235.13H 
164.278 
70 860 

172.379 
172.379 
39.900 
39.900 

115,5 
116.2 
113.8 
115.4 
115.4 
193.9 
193.9 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

330.626 373.635 447.417 119.8 
319.578 I' 

400 Plače in drugI izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
•1003 Sredstva za delovno uspešnost 
4004 Nadurno delo 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 

40) Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatki za blago in storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4022 F.nergija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4026 Najemnine in zakupnine (Icosing) 
4029 Drugi operativni odhodki 

[42 | (INVESTICIJSKI ODHODKI 

104.329 
93.017 

2.075 
5.445 

737 
2.493 

562 

25.289 
17.702 

7.415 
65 

108 

189.960 
42.901 

991 
2969 

872 
2.017 

545 
1.363 

137.703 

11.048 II 

| 353.260 | 407.517 11S,4| 

113.127 
103.937 

I 838 
4.057 
l 433 
1.336 

526 

37.687 
20.977 
16.331 

142 
237 

202.446 
22.500 

1.900 
4.100 
I 600 
4.800 
1.000 
2.500 

164,046 

134.007 
121.749 

2 468 
5.135 
2.039 
2.236 

380 

41.093 
22.872 
17.808 

155 
258 

232.417 
30.000 

2.100 
4.300 
2.510 
5.400 
1.500 
2.500 

184.107 

118.5 
117,1 
134.3 
126.6 
142,3 
167,3 
72,2 

109,0 
109.0 
109.1 
108.9 
108.9 

114.8 
133.3 
110,5 
104.9 
156.9 
112.5 
150.0 
100.0 
112.2 

20.375 I 
420 Nakup in gradnju osnovnih sredstev 
4201 Nakup prevoznih sredstev 
4202 Nakup opreme 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 
4208 Študije o izvedljivoai projektov, projektna 

dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 

39.900 jl95,8| 
11.048 
6.749 
4 299 

0 
0 

20.375 
9.960 

10415 
0 
0 

39.900 
0 

38.400 
1.000 

500 

195.8 
0.0 

368.7 

411.479 110.1 
_m635j 447.4171 119,8| " 411,479 | 110,11 

217.488 
153 413 
64.075 

171.478 
171.478 
22.513 
22.513 

411.479 
388.966 

106.8 
108.5 
102.9 
114.8 
114.8 
109.4 
109.4 

110.1 
110.11 

led 
124.701 
112.614 

2348 
5.108 
2.028 
2.224 

379 

39.525 
22.001 
17.128 

149 
247 

224.740 
27.131 

1.898 
3.888 
2.266 
4 881 
1.356 
2.261 

181.059 

22.513 

HOJ 
108.3 
127.8 
125.9 
141.5 
166.4 
72.0 

104,9 
104,9 
104,9 
104,7 
104.3 

111,0 
120.6 
99,9 
94,8 

141.6 
101.7 
135,6 
90,4 

110.4 

Ida 
22.513 

0 
21.519 

497 
497 

110.5 
0,0 

206.6 
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A. Bilanca odhodkov 

1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

122 Državni svet 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Ocena Predlog Predlog 

Realizacija realizacija PU Indeks proračuna Indeks 
1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 2000(5) 6:5/2 

122 Državni svet 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

330.626 373.635 447.417 119.8 
1 Uprav« in administracija 

1010 Plače 
1212 8131 Plače 

1020 Materialni in drugi stroški 
1212 8134 Materialni .stroški 

2 Financiranje javnih služb 
120-4 Operativni odhodki za delo svetnikov 

1212 8139 Drugi odhodki za delo 

13 iProgrami 
1285 Investicije 

1212 2818 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih 
organov 

194.268 
130.181 

130.181 
64.087 
64.087 

203.638 
141.372 
141.372 
62.266 
62.266 

125.245 149.422 
125.245 
125.245 

149.422 
149 422 

11.113 i 20.575 
11.113 
11.113 

20.575 
20.575 

235.138 

172.379 

39.900 

115,5! 
164.278 

164.278 
70.860 
70.860 

116,2 
116.2 

113.8 
113.8 

115,4 
172.379 

172.379 
115.4 
115.4 

193,9 
39.900 
39.900 

193,9 
193.9 

411.479 110.1 
217.488 

171.478 

22.513 

106,8| 
153.413 108,5 

153.413 108.5 
64.075 102,9 
64.075 102.9 

114,8 
171.478 

171.478 
114,8 
114.8 

109.4 
22.513 
22.513 

109,4 
109.4 
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1213 REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA 

1. Republiška volilna komisija za leto 2000 načrtuje izdatke v skupni višini 598,5 mio SIT. 90% 

navedenega zneska je namenjeno izvedbi rednih volitev v Državni zbor, ki morajo biti skladno 
u ustavo RS razpisane jeseni leta 2000. 

2. Po posameznih proračunskih postavkah Republiška volilna komisija načrtuje: 

a) postavka 7660 - Plače 

Pri planiranju sredstev za plače in druge osebne prejemke smo izhajali iz smernic Vlade RS pri 

pripravi proračuna za leto 2000, pri čemer ostajamo pri zagotavljanju sredstev za isto število 

zaposlenih, kot je to zagotovljeno v proračunu za leto 1999. 

b) postavka 7670 - Materialni stroški 

Pri materialnih stroških načrtujemo indeksno sicer visoko povišanje, s sedanjih 14 mio na 19,5 

mio SIT. Razlog za to je povečanje obveznosti Republiške volilne komisije za aktivno 

sodelovanje v mednarodnih organizacijah, katerih namen je pospeševati sodelovanje med 

volilnimi organi ter nuditi medsebojno strokovno pomoč, še posebej pri izvedbi volitev na 

konfliktnih območjih. Zato iz tega naslova načrtujemo nekoliko višje stroške na podkontih 

Dnevnice za službena potovanja v tujini" in "Stroški prevozov v tujini", vključujemo pa tudi 
podkonto "Članarine v mednarodnih organizacijah", kjer so planirana sredstva za plačilo 

članarine v ACEEOO. Vključitev novih podkontov "Dnevnice za službena potovanja v državi" 
in "Stroški prevozov v državi" pa je samo posledica notranje členitve že dosedanjih stroškov, 

ki so bili v proračunu za leto 1999 sicer zajeti v isti postavki. 

c) postavka 2819 - Investicije 

Na tej postavki načrtujemo sredstva v enaki višini kot so bila dodeljena v proračunu za leto 

1999, to je v višini 2,6 mio SIT. 

d) postavka 8749 - Izvedba lokalnih volitev 

Na tej postavki v letu 2000 ne planiramo sredstev. 

e) postavka 7334 - Izvedba volitev predsednika republike 

Glede na ustavne določbe o trajanju mandata predsednika republike na tej postavki v letu 2000 

ne načrtujemo sredstev. 

f) postavka 7000 - Izvedba volitev v Državni zbor 
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V letu 2000 bo po določbah ustave RS potrebno izvesti redne volitve v Državni zbor. Po 

določbah zakona o volitvah v Državni zbor (UL RS, št. 44/92 in 60/95) se sredstva za izvedbo 

volitev zagotovijo v proračunu RS. 

Sredstva v višini 550 mio SIT so planirana na podlagi stroškov dosedanjih volitev v RS in 

obsegajo: 

- stroške volišč in volilnih odborov (cca 20 tisoč članov odborov) 

- stroške okrajnih volilnih komisij in volilnih komisij volilnih enot (98 komisij) 

- stroške obvestil volivcem, volilnega gradiva in javnih objav, predvidenih z zakonom 

- stroške obeležitve volitev kot javnega dogodka. 

Ob tem opozarjamo, da so stroški volitev planirani na podlagi sedaj veljavnega zakona, pri 
čemer bo potrebno v primeru spremembe volilnega sistema in s tem povezanih morebitnih 

dodatnih ali drugačnih stroškov, zagotoviti sredstva za izvedbo volitev po drugačni zakonodaji. 

3. Ne glede na funkcijo Republiške volilne komisije pri izvedbi referendumov za ustanovitev 

občin, pri izvedbi nadomestnih volitev ali pri izvedbi funkcionalnega referenduma, sredstva na 

teh postavkah ne planiramo, kajti v primeru odločitev Državnega zbora oziroma v drugih 

primerih bo glede na potrebe potrebno zagotavljati sredstva iz proračunske rezerve. 
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Leto: 2000 

1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

PRILOGA K 

OBRAZLOŽITVI 

123: Republiška volilna komisija 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 
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A. Bilanca odhodkov 

1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

123 Republiška volilna komisija 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija 
1998 (1) 

Ocena 
realizacija 
1999 (2) 

Predlog 
PU Indeks 

2000 (3) 4:3/2 

Predlog 
proračuna Indeks 
2000(5) 6:5/2 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

A. Bilanca odhodkov 
[l£13JRepubiiška volilna komisija -K. 

201.625 
201.625 | 

424.951 
424.1)51 | T 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

2 Financiranje javnih služb 
1205 Izvedba volitev 
1206 Izvedba referendumov 

3 Programi 
1287 Investicije 

A. Bilanca odhodkov 
I TEKOČI ODHODKI 

26.331 
14.473 
11.857 

172.784 
70.716 

102.069 
2.510 
2.510 

34.631 
20.331 
14.300 

387.700 
16.170 

371.530 
2.620 
2.620 

j40j(T 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
4004 Nadumo delo 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojniasko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatki za blago in storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 
4029 Drugi operativni odhodki 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

424.951 

J 

201.625 
199.115 I 422.331 

11.753 
10.344 

382 
703 
104 
137 
83 

2.283 
1.866 

408 
3 
6 

185.079 
37.178 

0 
0 
0 
0 
0 

147.901 

16.846 
14.436 

460 
820 
373 
657 
100 

2.459 
1.369 
1.066 

9 
15 

403.026 
40.150 

1.830 
1.100 

20 
2.200 
8.430 

349.296 

INVESTICIJSKI ODHODKI 2.510 1 2.620 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4202 Nakup opreme 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 

2.510 
2.031 

240 
240 

2.620 
1.620 

500 
500 

592.500 139,4 

39.880 
21.377 
18.503 

550.000 
550.000 

0 
2.620 
2.620 

115.2 
105.1 
129.4 
141,9 

0.0 
100,0 
100.0 

592.500 139,4 
589.880 [139,7| 

18.351 
16.330 

460 
850 
276 
435 

0 

2.526 
1.400 
1.100 

10 
16 

569.003 
190.400 

0 
5.300 
3.600 
1.400 
8.400 

359.903 

108,9 
113.1 
100.0 
103,7 
74,0 
66,2 

0,0 

102,7 
102,3 
103.2 
111.1 
106.7 

141.2 
474,2 

0,0 
481.8 

63,6 
99,6 

103,0 

2.620 
2.620 
1.620 

500 
500 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

I 100,0 j 

481.971 113,4 
_591500Jj139;4J ^lKM] 

31.715 
17.098 
14 617 

447.651 
447.651 

0 
2.605 
2.605 

91.6 
84.1 

102.2 
115,5 

0.0 
99,4 
99.4 

481.971 113,4 
479.366 

IllB 
14.228 
12.230 

427 
845 
293 
433 

0 

2.060 
1.147 

893 
7 

13 

463.078 
183.533 

0 
5.211 
2.845 
1.106 
6.638 

263.745 

84,5 
84.7 
92.8 

103,1 
78,5 
65.9 

0.0 

83,8 
83.8 
83,8 
77.8 
86,7 

114,9 
457,1 

0,0 
473,7 

50,3 
78,7 
75,5 

2.605 f 99,4j 
2.605 
1.611 

497 
497 

99,4 
99,4 
99.4 
99,4 
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A. Bilanca odhodkov 

1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

123 Republiška volilna komisija 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Ocena Predlog Predlog 

Realizacija realizacija PU Indeks proračuna Indeks 
1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 2000(5) 6:5/2 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

123 Republiška volilna komisija 
|1 lUprava in administracija 

1010 Plače 
1213 7660 Plače 

1020 Materialni in drugi stroški 
1213 7670 Materialni stroški 

12 '[Financiranje Javnih služb 
1205 Izvedba volitev 

1213 7000 Izvedba volitev v državni zbor 
1213 7334 Izvedba volitev predsednika republike 
1213 7335 Izvedba volitev članov Državnega sveta 
1213 8749 Izvedba lokalnih volitev (2, kroga) 

1206 Izvedba referendumov 
1213 8422 Izvedba referenduma o izgradnji TET 3 
1213 8750 Referendum o preoblikovanju občin 

Programi 
1287 Investicije 

1213 2819 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih 
organov 

201.625 
26.331 
1-1.473 
14.473 

11.857 
11.857 

172.784 
70.716 

0 
9.488 

458 
60.770 

102.069 
0 

102 069 

2.510 
2.510 
2.510 

424.951 
34.631 
20.331 

20.331 
14.300 
14.300 

387.700 
16.170 

0 
0 
0 

16.170 ' 
371.530 

371.530 
0 

2.620 
2.620 
2.620 

592.500 139,4 
39.880 

550.000 

2.620 

115.2; 
21.377 
21.377 

18.503 
18.503 

105,1 
105.1 

129,4 
129.4 

141,9j | 
550.000 

550.000 
0 
0 
0 
0 
o 
o 

0.0 
0,0 
0.0 

2.620 
2.620 

100,0 
100,0 
100.0 

481.971 113.4 
31.715[ 91,6 
17.098 84,1 
17.098 84,1 

14.617 102,2 
14.617 102.2 

447.6511 115.5 
447.651 
447.65! 

0 
0 
0 
0 
0 
o 

2.605 

0.0 
0,0 
0.0 

99,4 
2.605 
2.605 

99,4 
99.4 
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1214 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC 

Finančna načrta Varuha človekovih pravic sta izdelana ob upoštevanju proračunskega 

priročnika za pripravo državnega proračuna za leti 2000 in 2001 ter navodil in kvantitativnih 

izhodišč, ki jih je za izdelavo finančnih načrtov proračunskim uporabnikom posredovalo 

Ministrstvo za finance in predstavlja porabo, kot jo je mogoče predvidevati za leti 2000 in 
2001 ob upoštevanju predvidenega programa dela. 

1. Plače (postavka 3095 - konto 4000) 

Na osnovi kvantitativnih izhodišč Ministrstva za finance je izdelan izračun potrebnih sredstev 

za plače, pri čemer smo za plače, ki se izračunavajo na podlagi zakona o poslancih, upoštevali 

osnovo za obračun plač poslancev za leto 2000 v višini 122.495,00 tolarjev, za leto 2001 pa v 

višini 128.255,00 tolarjev. Pri ostalih zaposlenih je upoštevana povprečna izhodiščna plača, 

kot jo je za posamezni leti določilo Ministrstvo za finance (44.131,00 tolarjev za leto 2000 oz. 

46.609,00 tolarjev za leto 2001). V planiranem obsegu potrebnih sredstev za plače so poleg 

zneskov za osnovne plače upoštevana še sredstva za delovno uspešnost zaposlenih v višini 2% 

od bruto plač, obračunanih po zakonu o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in 

organih lokalnih skupnosti, sredstva za redno napredovanje ter sredstva za predvideno 

nadurno delo zaposlenih v letih 2000 in 2001. V letu 2000 ne predvidevamo novih zaposlitev 

tako, da ostaja tudi v letu 2000 število zaposlenih na ravni december 1999. S 1. oktobrom 
2000 varuhu poteče mandatna doba za katero je bil izvoljen na funkcijo varuha (šest let), zato 

smo pri upoštevanju potrebnega obsega sredstev za plače v letu 2000 za dva meseca 

upoštevali pravico do prejemanja plače po prenehanju mandata. Upoštevajoč dejstvo, da 

generalnemu sekretarju varuha preneha funkcija, ko se izvoli nov varuh in da se zanj smiselno 
uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (54. člen zakona o varuhu 

človekovih pravic) je pri obsegu sredstev za izplačilo plač v letu 2000 predvidena tudi pravica 

generalnega sekretarja do prejema plač po prenehanju funkcije. V okviru predvidenega obsega 

sredstev za plače za leto 2001 je upoštevano obstoječe število zaposlenih (raven 31. december 

1999), nove zaposlitve niso predvidene, upoštevana pa je tako pri varuhu, kot pri namestnikih 

varuha, zaradi prenehanja mandata (49. in 50. Člen zakona o varuhu človekovih pravic) 

pravica do nadomestila plače, ki bi jo prejemali, če bi opravljali funkcijo (dokler se posamezni 

funkcionar ne zaposli oziroma dokler ne izpolni pogojev za upokojitev po splošnih predpisih, 

vendar najdlje eno leto od prenehanja mandata). Obseg sredstev, ki ga je za zagotavljanje 

izvajanja navedene pravice potrebno zagotoviti v letu 2001, znaša skupno 66.9 mio tolarjev. 

Kot je bilo že predhodno poudarjeno, pa niti v letu 2000, niti v letu 2001 novih zaposlitev ne 

predvidevamo. 

2. Drugi osebni odhodki (prejemki) (postavka 3095) 

Drugi osebni odhodki in prejemki so načrtovani ob upoštevanju predvidenega števila 

zaposlenih do konca leta 2000 oziroma do konca leta 2001, pri čemer so upoštevane tudi 

pravice funkcionarjev - po posameznih letih, po prenehanju mandata, če iz objektivnih 

razlogov ne morejo nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve. Regres za 
letni dopust je za leto 2000 planiran v višini 107.300 tolarjev na zaposlenega za leto 2001 pa 

111.300 tolarjev, sredstva za prehrano v višini 570 tolarjev na dan v letu 2000 in 591 tolarjev 

na dan v letu 2001. Pri stroških prevoza na delo smo kot izhodišče upoštevali dejanske stroške 
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prevoza na delo, povečane za predviden indeks rasti življenskih stroškov v letih 2000 in 2001. 

Poleg navedenega smo v letu 2000 in 2001 upoštevali dve jubilejni nagradi za dopolnjenih 20 

let delovne dobe. Upoštevana so sredstva za plačilo stroškov šolanja za pridobitev ustrezne 
strokovne izobrazbe, stroškov podiplomskega študija in drugega izobraževanja ter sredstva za 
eno solidarnostno pomoč v letu 2000 in ene v letu 2001. 

3. Prispevki delodajalca (postavka 3095) 

Prispevki delodajalca so planirani upoštevajoč število zaposlenih v posameznih letih (letih 

2000 in 2001 ter zakonsko določenih stopenj za izračun prispevkov za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje (8,85%), obvezno zdravstveno zavarovanje (6,36%), poškodbe pri 

delu in poklicne bolezni (0,53), zaposlovanje (0.06) ter porodniško varstvo (0,10). V višini 
potrebnih sredstev je upoštevan tudi obseg sredstev za zakonsko določen davek na plače. 

4. Materialni stroški (postavka 3419) 

Znaten obseg potrebnih sredstev na tej postavki predstavljajo obratovalni stroški, sredstva za 

delo varuha zunaj sedeža poslovanja, izdaja letnega poročila in eventualnih posebnih poročil o 

delu varuha, plačila kotizacij in članarin, stroški udeležbe na mednarodnih konferencah in 

simpozijih, stroški za pisarniški material, ter druga sredstva, potrebna za nemoteno delo urada. 

Obrazložitev porabe po posameznih večjih namenih je podana v nadaljevanju. 

4.1. Založniške in tiskarske storitve: 
V letih 2000 in 2001 so predvideni stroški tiskanja letnega poročila varuha, povzetka letnega 

poročila in ostalega predstavitvenega materiala. 

4.2. Stroški prevajalskih storitev: 
Predvideni so stroški prevajanja povzetka letnega poročila v angleški jezik, seminarjev, 

referatov in ostalih prispevkov varuha ter pobud, ki jih ponudniki pošiljajo na varuha v tujih 
jezikih in odgovorov na te pobude. 

4.3. Telefonske storitve: 

Največji delež teh stroškov predstavljajo stroški telefonskih storitev na brezplačni telefonski 
številki, po kateri lahko posamezniki brezplačno pokličejo v urad. 

4.4. Izdatki za službena potovanja: 

Med izdatki za službena potovanja znotraj države so vključena sredstva za dnevnice, hotelske 

in prevozne storitve, potrebna predvsem za delo varuha zunaj sedeža poslovanja. 

Med potrebnimi sredstvi za službena potovanja v tujini so predvidena sredstva za dnevnice, 

plačilo prevoznih stroškov in hotelskih storitev ob udeležbi varuha na srečanjih svetovnega in 

evropskega združenja ombudsmanov, delovnih obiskih in srečanjih s sorodnimi tujimi 
institucijami ter ob udeležbi zaposlenih na raznih mednarodnih delavnicah, seminarjih ipd. 

5. Investicije in investicijsko vzdrževanje (postavka 7338) 

5.1. Nakup prevoznih sredstev ( konto 4201) 

V letu 2000 predvidevamo zamenjavo službenega avtomobila Renault 19, letnik izdelave 

1995. Predviden prihodek od prodaje za navedeno vozilo (cca. 750.000,00 tolarjev) smo 
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upoštevali med prihodki v okviru podkonta "720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih 

vozil v letu 2000". Zaradi navedenega smo v letu 2000 na tej postavki predvideli samo razliko 

med prodajno ceno novega vozila in predvidenim prihodkom od prodaje rabljenega vozila. V 

letu 2001 je od prodaje državnega premoženja - prevoznih sredstev predviden prihodek v 

višini 3.500.000,00 tolarjev, hkrati so predvidena tudi sredstva za nakup novega osebnega 

vozila. 

5.2. Nakup opreme (postavka 7338 - konto 4202) 

Računalniška oprema (podkonto 420202) 
Sredstva planirana v letih 2000 in 2001 na podkontu, ki vključuje izdatke za nakup 

računalniške in programske opreme, so namenjena podpori dela v uradu varuha človekovih 
pravic ter zagotavljanju večje učinkovitosti in kakovosti poslovanja. Dobrih 40% planiranih 

sredstev je namenjenih zamenjavi funkcionalno zastarele strojne opreme, preostala sredstva so 

namenjena nadgradnji obstoječe programske opreme za vzpostavljenje enotnih metodologij in 

standardov informacijske tehnologije, plačilu nadomestila za uporabo oziroma dostop do 
raznih podatkovnih baz (domačih in tujih), posodobitvi omrežne strojne opreme, vzdrževanju 

in servisiranju enotnega okolja informacijske infrastrukture, za nakup programske opreme za 

računalniško arhiviranje dokumentov, plačilu stroškov dograditve aplikacije pisarniškega 

poslovanja ter za vzdrževanje internet strani. 

Nakup pisarniške opreme 

Sredstva na podkontu 420201 - nakup pisarniške opreme so namenjena nakupu enega 

fotokopirnega stroja, ter napravi za hlajenje sistemskega prostora ter dokupu manjkajoče 

pisarniške opreme. 

5.3. Nakup drueih osnovnih sredstev (postavka 7338 konto - 4203) 

Predvidena so sredstva za nakup opreme manjše vrednosti, ki ni vključena v načrt nabav, 
predvsem za nepredvideno zamenjavo poškodovanih osnovnih sredstev oz. drobnega 

inventarja. 

5.4. Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (postavka 7338 - konto 4205) 

Na tej postavki so predvidena potrebna sredstva za investicijsko vzdrževanje poslovnih 

prostorov v letih 2000 in 2001. 
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Leto: 2000 

L NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

PRILOGA K 

OBRAZLOŽITVI 

124: Varuh človekovih pravic 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 
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A. Bilanca odhodkov 

1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

124 Varuh človekovih pravic 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Ocena Predlog Predlog 

Realizacija realizacija PU Indeks proračuna Indeks 
1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 2000(5) 6:5/2 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

204.304 235.204 272.234 115.7 • 251.592 107.0 
raaai|a272J2^TT5jj 

A. Bilanca odhodkov 
,1214 [Varuh človekovih pravic 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
1287 Investicije 

A. Bilanca odhodkov 
140 i TEKOČI ODHODKI 

193.337 
150.953 
42.385 
10.967 
10.967 

222.018 
172.628 
49.390 
13.186 
13.186 

193.337 I 222.018 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
4004 Nadurno delo 
4005 Plače za delo po pogodbi 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatki za blago in storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4029 Drugi operativni odhodki 

121.283 
111 534 

1.832 
5.865 
1.566 

228 
183 
75 

18.032 
10.046 
7.804 

68 
113 

54.022 
19.405 

1.514 
5.893 
5.683 
4.967 
1.044 

15.516 

139.399 
128.150 

2.380 
6.826 
1.681 

279 
0 

83 

20.675 
11.508 
8.959 

78 
130 

61.944 
25.485 

200 
7.137 
6.772 
2.827 
1.706 

17.817 

S5 |INVESTICIJSKI ODHODKI 10.967 j 13.186 | 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4201 Nakup prevoznih sredstev 
4202 Nakup opreme 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 

10.967 
967 

9.363 
187 
451 

13.186 
2.395 

10.327 
214 
250 

259.076 
207.070 

52.006 
13.158 
13.158 

116,7 
120.0 
105.3 
99,8 
99,8 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

204.304 235.204 272.234 115,7 
259.076 

165.807 
152.551 

3.112 
7.328 
1.968 

279 
237 
332 

24.650 
13.720 
10.682 

93 
155 

68.619 
27.065 

531 
7.049 
7.192 
4.808 
1.812 

20.162 

118,9 
119.0 
130.7 
107,3 
117.1 
100,0 

400.0 

119.2 
119,2 
119,2 
119,2 
119,2 

110.8 
106.2 
265,5 

98,8 
106,2 
170.1 
106.2 
113,2 

13.158 
13.158 
2.300 

10.131 
227 
500 

99,8 
96.0 
98.1 

106,1 
200.0 

238.502 
187.377 
51.125 
13.090 
13.090 

107.4 
108.5 
103.5 
993 
99,3 

251.592 107,0 
238.502 

152.076 
139.191 

2.988 
7.242 
1.906 

278 
236 
235 

22.514 
12.532 
9.756 

85 
141 

63.912 
26.613 

521 
6.930 
7.070 
4.726 
1.779 

16.273 

]|~i(rM| 

109,1 
108,6 
125,5 
106,1 
113.4 
99,6 

283.1 

108,9 
108.9 
108,9 
109,0 
108.5 

103.2 
104.4 
260.5 

97,1 
104,4 
167.2 
104.3 
91,3 

| 99,8| [ 13.090 j 99,3 j 
13.090 
2.288 

10.079 
226 
497 

993 
95.5 
97.6 

105,6 
198.8 
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A. Bilanca odhodkov 

1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

124 Varuh človekovih pravic . 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Ocena Predlog Predlog 

Realizacija realizacija PU Indeks proračuna Indeks 
1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 2000(5) 6:5/2 

124 Varuh človekovih nravic 
II [Uprava in administracija 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

1010 Plače 
1214 3095 Plače 

1020 Materialni in drugi stroški 
1214 8466 Seminar Ombudsman in pravni red EU - TUJA 

1214 
DONACIJA 

3419 Materialni stroški 

|3_ j Progi ami 
1287 Investicije 

1214 7338 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih 
organov 

204.304 
193.337 
150.953 

150.953 
42.385 

0 

42.385 

10.967 
10.967 
10.967 

235.204 
222.018 
172.628 

172.628 
49.390 

421 

48.969 

13.186 
13.186 
13.186 

272.234 115.7 
259.076 

13.158 

116,71 
207.070 

207.070 
52.006 

0 

120,0 
120,0 

105,3 
0,0 

52.006 106.2 

99,8 
13.158 

13.158 
99,8 
99,8 

251.592 107,0 
238.502 

13.090 

107,4! 
187.377 

187.377 
51.125 

0 

108,5 
108,5 

103,5 
0.0 

51.125 104.4 

99,3 
13.090 
13.090 

99,3 
99.3 
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1311 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Pri izdelavi predloga proračuna za leti 2000 in 2001 smo upoštevali Navodila Ministrstva za 

finance o pripravi proračna Republike Slovenije za obdobje 2000-2001 in izhajali iz dejstva, 
da se iz leta v leto povečuje število zadev, ki jih mora obravnavati Ustavno sodišče med 15 in 
47%. Ker še vedno ne uspemo rešiti toliko zadev, kot znaša letni pripad, na Evropskem 

sodišču za človekove pravice pa so že pritožbe (tudi delno sprejete) zaradi kršitve pravice do 
sojenja v razumnem roku, bomo morali zaposlovati še dodatne znanstvene sodelavce. 
Preizkušeni evropski standard zahteva tri znanstvene sodelavce na enega sodnika. Na 
Ustavnemsodišču RS pa ima devet sodnikov samo 16 redno zaposlenih znanstvenih 
sodelavcev. Da bodo le-ti lahko čim uspešneje delovali potrebujejo takšne delovne pogoje, ki 

jim bodo to omogočili. 

A PRIHODKI IN ODHODKI 

I. PRIHODKI V 000 SIT 

1. Prihodki od prodaje blaga in storitev - 
0131 - lastna dejavnost - okrepčevalnica leto 2000 1.900 

leto 2001 2.400 

Z ureditvijo kletnih prostorov ob Beethovnovi ulici nam je omogočeno opravljanje lastne 
dejavnosti - okrepčevalnica. V naslednih letih predvidevamo gornje prihodke, upoštevaje 

dopolnjevanje ponudbe. 

2. Prihodki od prodaje blaga in storitev 
lastna dejavnost - izdaja odločb in sklepov leto 2000 1.000 

leto 2001 1.100 

Z Novo revijo, Ljubljana imamo sklenjeno pogodbo za izdajanje Zbirk sodnih odločb in 
sklepov. Revija kot založnik bo plačevala sodišču prihodke od prodaje v gornjih letnih 

zneskih. Sredstva bomo namenili kritju stroškov pisarniškega materiala in izdaj publikacij 
ustavnega sodišča. 

3. Kapitalski prihodki leto 2000 2.100 

leto 2001 800 

Načrtujemo prodajo naslednje iztrošene opreme : eno osebno vozilo Renault in nekaj 
računalniške in pisarniške opreme v obeh letih. 

II. ODHODKI V 000 SIT 

1. 3007 Plače leto 2000 523.432 
leto 2001 492.559 

Po Zakonu o Ustavnem sodišču ima predsednik Ustavnega sodišča pravico do plače in 
funkcijskega dodatka v višini, ki se določi za predsednika Državnega zbora, sodnik 
Ustavnega sodišča pa do plače in funkcijskega dodatka v višini, ki se določi za 
podpredsednika Državnega zbora. V sorazmerju s plačo sodnika Ustavnega sodišča določi 
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Ustavno sodišče plačo sekretarja Ustavnega sodišča. Planirana sredstva za plače za 
predsednika, sodnike in sekretarja so predvidena glede na planirano povprečno višino 
izhodiščne plače v skladu z zgoraj navedenimi navodili. 

"Ne moremo mimo dejstva, če pogledamo le sodno vejo oblasti, da so v posameznih primerih 
plače nekaterih kategorij sodnikov rednih sodišč izenačene s plačami ustavnih sodnikov oz. 
so celo višje. 

Število zaposlenih brez predsednika, sodnikov in sekretarja je 55, 2 znanstvena sodelavca z 
enotretjinskim delovnim Časom in 2 pripravnika z visoko izobrazbo. Konec leta 1999 preneha 
mandat dvema funkcionarjema. Za leto 2000 smo predvideli samo nadomestne zaposlitve, ki 
v skladu z Navodilom za pripravo proračuna za leti 2000 in 2001, ne presega dovoljenega 
števila ob koncu leta 1999. Za leto 2001 predvidevamo zaposliti dodatne štiri znanstvene 

sodelavce in enega administrativnega uslužbenca. 

V Ustavnem sodišču RS bo konec leta 1999 62 redno zaposlenih, 1 za tretjino delovnega 
časa. V sredstvih planiranih za plače so upoštevane sedanje plače, sredstva za napredovanja 

med letom, delovno uspešnost ter za spremembo minulega dela. 

Načrtujemo tudi izplačilo nadurnega dela za opravljanje dela izven rednega delovnega časa in 
za dodatke za delo v posebnih pogojih. Izplačila so namenjena predvsem prevozom 

predsednika, sodnikov in sekretarja, pa tudi pripravi gradiva za izdajo sodne prakse 
Ustavnega sodišča RS na CD - ROMu v angleškem jeziku. 

Načrtovana so tudi sredstva za nadomestilo za prehrano na delu, regres za letni 

dopust,nadomestilo za prevoz na delo ter ločeno življenje zaposlenih za obe proračunski leti. 
V letu 2000 bodo izplačane jubilejne nagrade in sicer za 10 let dve, za 20 let dve, za 30 let tri, 

v letu 2001 pa štiri za 30 let. Osmim zaposlenim bomo omogočili pridobitev višje stopnje 
šolske izobrazbe, kar zahteva izplačila v obeh proračunskih letih. 

Načrtujemo tudi izplačila odpravnin ob odhodu v pokoj funkcionarjem in dvema zaposlenima 

za leto 2000, za leto 2001 odpravnino funkcionarju in enemu zaposlenemu ter izplačila 
solidarnostnih pomoči za obe proračunski leti. 

Prispevki delodajalca so planirani po stopnji 15,9 %, davek na bruto plače pa po sedaj 

veljavni lestvici. 

2. 3331 Materialni stroški leto 2000 60.276 

leto 2001 62.566 

Materialni stroški v pretežni meri niso odvisni od Ustavnega sodišča, temveč predvsem od 

stalnega povečevanja pripada novih zadev. Zato so iskustveno planirani na povečanje zadev v 
primerjavi z leti 1997 do 1999. 

V okviru materialnih stroškov je zajet porast stroškov pisarniškega materiala, stroškov 

varovanja stavbe, strokovne literature, fiksnih stroškov (telefonske storitve, ogrevanje, 
elektrika) ter stroškov povezanih z vzdrževanjem službenih avtomobilov. Znatna so tudi 

sredstva za udeležbo na seminarjih, konferencah in simpozijih ter plačila avtorskih 
honorarjev zunanjim znanstvenim sodelavcem, sodnim tolmačem ter sodnim izvedencem. 
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Stroški naraščajo tudi zaradi javnih obravnav na katerih se zahteva npr. prisotnost ekspertov, 

prevajalcev/tolmačev ter objavljanja odločb sodišča v Uradnem listu RS. 

3. 3655 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

leto 2000 20.296 
leto 2001 21.067 

Planirana so sredstva meddržavnega oziroma mednarodnega sodelovanja. 

To so obiski Evropskega sodišča za človekove pravice v Strassbourgu, ustavnih sodišč oz. 

vrhovnih sodišč, ki opravljajo tudi funkcijo ustavnega sodišča: Dunaj, Karlsruhe, Lausanna, 
Rim, Moskva, Brno, Bukarešta, Pariz, Praga, Madrid, Varšava, VVashington D. C. ter 

Sarajevo in Zagreb. 
Dogovorjena je izmenjava znanstvenih sodelavcev z ustavnimi sodišči Nemčije, Francije, 

Romunije ter vrhovnima sodiščema Kanade in Velike Britanije. 

Sodelujemo s Pravno fakulteto Univerze Montpellier v Franciji, Pravno fakulteto v Munchnu, 
Osnabrucku, Regensburgu ter Chicagu. Načrtovan je obisk Instituta Max Planck ter naše 

sodelovanje v delu Beneške komisije in komisije "Demokracija skozi pravo". 

Naš predlog vsebuje tudi zelo velika, vendar zaradi nujnega mednarodnega sodelovanja nujno 

potrebna sredstva, namenjena prevodom sklepov in odločb, ki se objavljajo v zbirki STAIRS. 
Posebej naglašamo, da smo si v preteklosti stroške za prevode delili s prevajalsko službo 
Vlade, sedaj pa jih moramo v celoti nositi sami. 

V skladu s politiko vključevanja v Evropo, se bodo v letu 2000 in letu 2001 povečali obiski 

predstavnikov evropskih ustavnih in vrhovnih sodišč pri nas. 

4. 8752 Upravljanje in vzdrževanje službenih in najemnih stanovanj 

leto 2000 5.000 
leto 2001 6.500 

Ker so potrebe po stanovanjih zaradi prihoda nadomestnih sodelavcev povečujejo, bomo v 
letu 2000 morali vzdrževati deset stanovanjskih enot in leta 2001 dvanajst stanovanjskih enot. 

5. 2820 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

leto 2000 173.461 
leto 2001 61.845 

a. obnova in delna preureditev stavbe Beethovnova ul. 10 

leto 2000 20.931 

Ustavno sodišče je v letu 1995 pričelo z obnovo zgradbe Beethovnova 10 in v skladu s 
sprejetim načrtom fazne gradnje. V tak način smo bili prisiljeni zaradi stalnega pomanjkanja 
proračunskih sredstev. Dela bodo v letu 1999 končana, razen ureditve tehničnega zavarovanja 
zgradbe, nabave elektrogeneratorja za zasilno in varnostno razsvetljavo ter za ureditev 

podstrešja. Za leto 2001 pa bodo potrebna le sredstva za redna vzdrževalno obnovitvena dela. 

b. obnova nadstropja Cankarjeva c. 5 

leto 2000 77.900 
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leto 200113.945 

Po sklepu Vlade so bili Ustavnemu sodišču že zagotovljeni dodatni poslovni prostori na 
Cankarjevi 5. Pridobili smo že eno nadstropje, nujno pa potrebujemo vsaj še eno dodatno 

nadstropje. Za ureditev poslovnih prostorov (gradbena, obrtniška, instalacijska dela, 
prezračevanje in klimatizacija) so predvidena sredstva za leto 2000 in 2001. 

c. nakup službenih vozil leto 2000 6.000 

leto 2001 3.200 

Za leto 2000 je predviden nakup dveh novih avtomobilov za potrebe sodnikov in za leto 2001 
enega avtomobila. 

č. nakup opreme leto 2000 40.630 

leto 2001 30.700 

Predvidena sredstva so namenjena nakupu manjkajočega dela opreme v pisarnah svetovalcev 
in drugih strokovnih sodelavcev ter administracije in restavratorska dela na obstoječi 

spomeniško zaščiteni pohištveni opremi. 

Poleg tega so planirana tudi sredstva za ureditev in opremo stanovanj funkcionarjev in ostalih 
zaposlenih. 

Del planiranih sredstev je namenjenih tudi za vzdrževanje obstoječe opreme kot zamenjava 
dotrajanih mobitelov, pisalnih strojev, telefaks aparatov, fotokopirnih strojev in ostale 

birotehnične opreme. 
Planirana so tudi sredstva namenjena za nakup strojne in programske opreme, nakup 
komunikacij, razvojnim nalogam, za razširitve ter za plačilo naročnin tujih baz podatkov. 

Načrtujemo nakup naslednje strojne opreme: za leto 2000 v višini 4.060.000 SIT in sicer 
12kosov PC in 1 mrežni laserski tiskalnik. Za leto 2001 v višini 6.900.000 SIT in sicer 10 

kosov PC in 1 kosi mrežni laserski strežnik in 4 kosi prenosni osebni računalniki. 

V okviru programske opreme načrtujemo za leto 2000 nakup baze podatkov na CD - ROM in 
druge programske opreme v znesku 1.300.000 SIT, v letu 2001 pa enak znesek. 

Za vzdrževanje komunikacijskih naprav, priklopi, vzdrževanje in razširitve načrtujemo 

porabo za leto 2000 v višini 350.000 SIT in 2001 200.000 SIT. 

V Ustavnem sodišču uporabljamo tuje baze podatkov JURIS, LEXIS/NEXIS in ALEXIS, za 
kar načrtujemo v letu 2000 sredstva v višini 2.290.000 in leta 2001 porabo 1.600.000 SIT 

letno. 

V okviru razvojnih nalog načrtujemo za leto 2000 nadaljevanje aplikacije "Vpisnik 
v okolju Windows za glavno pisarno", CD - ROM s sodno prakso in razširitev 

predstavitve Ustavnega sodišča na Internetu s sodno prakso v angleščini, uvedbo 
Cobiss-a v knjižnico kar znaša skupaj 2.290.000 SIT. 

d. nakup zgradb in prostorov leto 2000 28.000 

leto 2001 14.000 
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Sredstva so namenjena za nakup dveh novih stanovanjskih enot v letu 2000 in 

enestanovanjske enote leta 2001 za reševanje stanovanjskih potreb zaposlenih. 

B DANA IN PREJETA VRAČILA POSOJIL IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 

DELEŽEV 

1 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 

leto 2000 1.211 
leto 2001 2.560 

Načrtovana so vračila dolgoročnih stanovanjskih posojil, ki jih dobijo zaposleni za čas 

delovnega razmerja z Ustavnim sodiščem. Če delovno razmerje preneha na zahtevo ali po 
krivdi zaposlenega, z dnem odhoda zapade celotno posojilo z obrestmi v plačilo. 

2. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 

leto 2000 24.000 

leto 2001 24.000 

Znane so nam stanovanjske potrebe zaposlenih na Ustavnem sodišču. Glede na številne 
probleme in glede na omejene možnosti za pridobivanje sredstev za nakup stanovanj, je 

smotrneje dodeljevati stanovanjska posojila, saj pri enakem znesku s pomočjo posojil lahko 
rešimo tudi trikrat več stanovanjskih problemov, kot pa z nakupom enega stanovanja. Poleg 
tega se denar pri stanovanjskih kreditih oplaja, kar je tudi v interesu proračuna. S predvideno 

kreditno vsoto predvidevamo, da bomo v vsakem od naslednijh let rešili po najmanj štiri 

stanovanjske probleme. 
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Leto: 2000 

1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

PRILOGA K 

OBRAZLOŽITVI 

131: Ustavno sodišče 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 
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A. Bilanca odhodkov 

1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

131 Ustavno sodišče 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija 
1998(1) 

Ocena 
realizacija 
1999 (2) 

Predlog 
PU Indeks 

2000 (3) 4:3/2 

Predlog 
proračuna Indeks 
2000(5) 6:5/2 

A. Bilanca odhodkov 
i!311 |Ustavno sodišče 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 
9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 

3 Programi 
1385 Investicije 
1391 Donacija-beneška komisija 

B. Račun finančnih terjatev in naložb 
|13rTjpjstavno sodišče 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

670.883 771.561 787.078 102.0 762.784 98.9 
\ 670.883 J 771 56' | [ 762.784 | 98,9| 

448.057 
382.740 

63.994 
1.323 

222.826 
222.560 

266 

0 

518.631 
436.884 

75.811 
5.936 

252.930 
252.930 

0 

14.850 
01 14.850 

1 Uprava In administracija 
9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 

3 Programi 
1351 Dana posojila za stanov, kredite 

14.850 
14.850 

0 
0 

A. Bilanca odhodkov 

H |tekoči odhodki 449.315 516.265 \ 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila , 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
4004 Nadurno delo 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstvene zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatki za blago In storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 
4029 Drugi operativni odhodki 

309.677 
272.843 

4.422 
10.849 
4.126 

7^5 
16.702 

44.970 
35.033 

9.711 
85 

141 

94.668 
23.433 

5.054 
10.361 
6.807 
4.447 
4.200 
3.653 

36.713 

354.631 
314.649 

5.696 
13.901 
5.515 

646 
14.224 

50.770 
28.259 
22.000 

192 
319 

110.864 
27.760 

2.870 
12.921 
7.078 
7.200 
5.354 
6.290 

41.391 

6DE 
INVESTICIJSKI ODHODKI 221.568 I 255.296 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4200 Nakup zgradb in prostorov 
4201 Nakup prevoznih sredstev 

221.568 
48.909 

9.965 

255.296 
43.000 
18.130 

613.617 
523.432 

85.572 
4 613 

173.461 
173.461 

0 

118,3 
119.8 
112.9 
77.7 
68,6 
68.6 

24.000 161,6 

0 
0 

24.000 
24.000 

0.0 
0,0 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

670.883 771.561 787.078 102,0 
611.294 

422.084 
379.840 

7.404 
13.958 
6.851 

413 
13.618 

61.550 
34.259 
26.672 

232 
387 

127.660 
31.325 

500 
13.591 
9.700 
8.200 
6.890 
7.605 

49.849 

119,0 
120.7 
130,0 
100,4 
124,2 
63,9 
95,7 

121,2 
121,2 
121.2 
120.8 
121.3 

115 a 
112.8 

17,4 
105,2 
137,0 
113.9 
128,7 
120,9 
120.4 

175.784 

175.784 
28.000 
9.300 

iii!i 
68,9 
65,1 
51,3 

590.228 
506.086 

79.553 
4.589 

172.556 
172.556 

0 

113.8 
115.8 
104.9 
77.3 
68,2 
68.2 

24.000 161.6 

J _iiii^4JMHJi161j6| ^^__24MMMJ j6U| 
0,0 
0,0 

o 
o 

24.000 
24.000 

762.784 98,9 
587.917 jMWj 

409.341 
367.738 

7.080 
13.883 
6.716 

378 
13.546 

59.599 
33.173 
25.827 

225 
374 

118.977 
29.128 

463 
12.635 
9.017 
7.621 
6.405 
7.220 

46.488 

115,4 
116,9 
124.3 
99,9 

121.8 
58.5 
95,2 

117.4 
117,4 
117,4 
117,2 
117.2 

107.3 
104.9 

16,1 
97,8 

127.4 
105,8 
119,6 
114,8 
112.3 

174.867 I 68,5j 

174.867 
27.854 
9.252 

68,5 
64,8 
51,0 

poročevalec, št. 74/IV 602 26. oktober 1999 



A. Bilanca odhodkov 

1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

131 Ustavno sodišče 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 

Ocena Predlog Predlog 
Realizacija realizacija Pl) Indeks proračuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 2000(5) 6:5/2 

4202 Nakup opreme 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 
4207 Nakup nematerialnega premoženja 
4208 Studije o izvedljivosti projektov, projektna 

dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 

B. Račun finančnih terjatev in naložb 
4-1 I DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
tU KAPITALSKIH DELEŽEV 

440 Dana posojila 
4400 Dana posojila posameznikom 

30.664 
116.943 

1.666 
13.421 

JJ 

37.906 
143.450 

2.510 
10.300 

14.850 
14.850 I 

14.850 
14.850 

39.653 104,6 
86.831 60,5 

0 0,0 
12.000 116,5 

24.000 161,6 
24.000 U 161,61 

24.000 
24.000 

161,6 
161,6 

39.446 
86.377 

0 
11.938 

104.1 
60.2 

0,0 
115,9 

24,000 161.6 
161,6| 24.000 

24.000 
24.000 

161,6 
161,6 
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A. Bilanca odhodkov 

1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

131 Ustavno sodišče 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Ocena Predlog Predlog 

Realizacija realizacija PU Indeks proračuna Indeks 
1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 2000(5) 6:5/2 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

131 Ustavno sodišče 
|1 Uprava in administracija 

[3 I [Programi 

670.883 
448.057 

222.826 

771.561 
518.631 

1010 Plače 382.740 436.884 
1311 3007 Plače 382.740 436.884 

1020 Materialni in drugi stroški 63.994 75.811 
1311 3331 Materialni stroški 50.422 60.586 
1311 3655 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 10.854 12.425 
1311 8752 Upravljanje in vzdrževanje službenih in najemnih 2.718 2.800 

stanovanj 
9990 Prodaja državnega premoženja in 1.323 5.936 

zavarovalnine 
1311 8372 Nakup prevoznih sred. - Sredstva od prodaje 1.323 5.330 

državnega premoženja 
1311 8420 Računalniška oprema - sredstva od prodaje 0 ' 292 

državnega premoženja 
1311 8421 Pisarniška oprema - sredstva od prodaje državnega 0 313 

premoženja 

252.930 
1385 Investicije 222.560 252.930 

1311 2820 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih 222.560 252.930 
organov 

1391 Donacija-beneška komisija 266 0 
1311 8353 Stroški org.seje podkomisije Beneške komisije pri 266 0 

Svetu Evrope - TUJA DONACIJA 

787.078 102.0 
613.617 

173.461 

118,31 | 
523.432 

523.432 
85.572 
60.276 
20.296 

5.000 

4.613 

3.300 

500 

813 

119,8 
119.8 

112.9 
99.5 

163.3 
178.6 

77,7 

61,9 

171,0 

259,5 

68,6 
173.461 

173.461 

0 
0 

68,6 
68,6 

762.784 98.9 
590.228 113,8 

172.556 

506.086 
506.086 
79.553 
56.035 
18.871 
4.647 

115,8 
115.8 

104.9 
92.5 

151.9 
166.0 

4.589 77,3 

3.283 61,6 

497 170,0 

809 258,2 

68,2 
172.556 

172.556 

0 
0 

68,2 
68,2 
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B. Račun finančniki terjatev in naložb 

1. NEVINA DNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

131 Ustavno sodišfe 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 

Ocena Predlog Predlog 
Realizacija realizacija PIJ Indeks prorafuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 2000(5) 6:5/2 

131 Ustavno sodišče 
|l [jUprava in administracija 

9990 Prodaja državnega premoženja in 
zavarovalnine 

1311 8408 Stanovanja - sredstva od prodaje državnega 
premoženja 

13 Programi 
1351 Dana posojila za stanov, kredite 

1311 6638 Dolgoročna stanovanjska posojila 

0 

14.850 
14.850 
14.850 

14.850 

24.000 161,6 
0,0 

0 

0 

24.000 
24.000 
24.000 

0,0 

0,0 

24.000 161.6 
0 0,01 

0,0 

0.0 

24.000 
24.000 
24.000 
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1312 RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 

1. PLAČE 

Izhodiščni znesek za plače in druge osebne prejemke 

Na koncu tega leta bomo predvidoma imeli 104 zaposlene. Zneski za njihove plače (s 
pripadajočimi davki) in druge osebne prejemke v letu 2000 so: 

5911.1.1.1. Člani računskega sodišča  
5911.1.1.2. Zaposleni v podpornih službah 

5911.1.2.Revizorji  

5911.1. Skupaj  

160.553.000 SIT 
182.799.000 SIT 

332.052.000 SIT 

675.404.000 SIT 

Dodatni znesek za plače in druge osebne prejemke 

(1) V letu 2000 bo nekaj zaposlenih napredovalo v višji plačilni razred. 

(2) Načrtujemo, da bo na koncu leta 2000 na računskem sodišču zaposlenih 117 oseb, 

torej 13 več kot na koncu tega leta. Skratka, načrtujemo, da bomo do konca prihodnjega 

leta dosegli ciljno velikost računskega sodišča (ne pa tudi ciljne strukture zaposlenih). 

(3) Nadalje načrtujemo, da bomo tudi v letu 2000 nekaj delavcem financirali pridobitev 

višje stopnje šolske izobrazbe (predvsem specialistični ali podiplomski študij). 

Za uresničitev teh načrtov bomo potrebovali naslednja finančna sredstva: 

5911.2.1. Napredovanja v podpornih službah  1.429.000 SIT 

5911.2.2.1. Napredovanja revizorjev   6.812.000 SIT 

5911.2.2.2. Dodatne zaposlitve revizorjev   53.231.000 SIT 

5911.2.0.1. Pogodbeno in nadurno delo     400.000 SIT 
5911.2.0.2. Pridobitev višje stopnje izobrazbe  5.000.000 SIT 

5911.2. Skupaj  66.872.000 SIT 

5911. Plače skupaj (5911.1+5911.2)  742.276.000 SIT 

2. MATERIALNI STROŠKI 

Sedanji obseg dejavnosti 

Posebej ocenjujemo posredne in posebej neposredne stroške pri sedanjem obsegu 

dejavnosti. 

Ocenjeni materialni stroški pri sedanjem obsegu dejavnosti znašajo: 

5914.1.1 .Posredni stroški pri sedanjem obsegu dejavnosti  83.340.000 SIT 

5914.1.2.Neposredni stroški pri sedanjem obsegu dejavnosti ... 50.976.000 SIT 
5914.1. Skupaj   134.316.000 SIT 

Razvoj in povečanje obsega dejavnosti 

(1) Razvoj računskega sodišča obsega usposabljanje revizorjev (seminarji doma in v 

tujini) in pripravo oziroma prireditev tujih revizijskih priročnikov. 
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(2) V letu 2000 bomo povečali obseg revizijske dejavnosti, saj bomo zaposlili dodatno 
število revizorjev. Poleg tega bomo v večjem obsegu kot doslej vključili v izvajanje 

revizij zunanje strokovnjake. Tudi obseg naše mednarodne dejavnosti bo večji kot 

doslej, ker smo bili letos izbrani v Upravni odbor združenja EUROSAI (sestanki 

Upravnega odbora). 

(3) Računsko sodišče ima sedaj poslovne prostore na Prežihovi 4 v izmeri 900 m2, ki 

zadostujejo za največ 73 zaposlenih. Zato smo leta 1997 najeli še dodatnih 300 m2 na 

Slovenski 27 (prostori, v katerih je bil do tedaj urad Varuha človekovih pravic). Da bi 

lahko dosegli ciljno število zaposlenih, ki temelji na veljavni sistemizaciji, in da bi lahko 
vzpostavili vse podporne dejavnosti oziroma službe, smo že v finančne načrte za leta 

1997, 1998 in 1999 vključili zneske kupnine za nove, ustrezno velike poslovne prostore, 

vendar nam sredstva za nakup novih prostorov niso bila odobrena. V skladu s sklepi in 

priporočili, ki jih je sprejel Odbor DZ za nadzor proračuna in drugih javnih financ ob 

obravnavi našega finančnega načrta za leto 1999, sedaj pričakujemo, da nam bo omo- 

gočeno, da se bomo sredi leta 2000 preselili na novo lokacijo. Načrtujemo, da bomo 

nove prostore pridobili na podlagi leasinga, zato v načrtovani obseg materialnih stroškov 

vključujemo poleg selitvenih stroškov tudi stroške leasinga za prostore v izmeri približno 
4000 m2 in sicer celoletne stroške leasinga. 

Ocenjujemo, da bodo stroški za razvoj, za načrtovano povečanje obsega dejavnosti in za 
pridobitev novih prostorov znašali: 

5914.2.1.1. Razvojni stroški  48.685.000 SIT 

5914.2.1.2. Posredni stroški za povečan obseg dejavnosti  23.773.000 SIT 

5914.2.1.3. Dodatni stroški povezani s poslovnimi prostori  217.914.000 SIT 

5914.2.2. Neposredni stroški za povečan obseg dejavnosti  12.247.000 SIT 

5914.2. Skupaj   302.619.000 SIT 

5914. Materialni stroški skupaj (5914.1+5914.2) 436.935.000 SIT 

3. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

Obnova in opremljanje novih prostorov 

Ocenjujemo1, da bomo potrebovali za obnovo in opremo prostorov na novi lokaciji 

naslednja finančna sredstva: 

2822.2.0.1.1. Obnova prostorov 200.000.000 SIT 

2822.2.0.1.2. Nakup pisarniškega pohištva   28.000.000 SIT 

2822.2.0.1.3. Nakup pisarniške opreme   2.000.000 SIT 

2822.2.0.1. Skupaj   230.000.000 SIT 

Nakup računalnikov in programske opreme 

Poslovanje računskega sodišča je računalniško podprto. Povečanje števila zaposlenih 

zahteva nakup dodatne strojne in programske opreme. Potrebno pa je tudi zamenjati 

nekaj obstoječe opreme. Zneski za načrtovane nakupe računalniške in programske 

opreme so naslednji: 

2822.2.0.2.1. Nakup dodatne strojne opreme   10.430.000 SIT 
2822.2.0.2.2. Nakup dodatne programske opreme  5.243.000 SIT 
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2822.2.0.2.3. Zamenjava strojne opreme   26.593.000 SIT 

2822.2.0.2.4. Zamenjava programske opreme   8.394.000 SIT 
2822.2.0.2. Skupaj   50.660.000 SIT 

2822. Investicije in invest.vzdrževanje skupaj (2822.2.0.1+2822.2.0.2)   

... 280.660.000 SIT 

POVZETEK 

5911. Plače  

5914. Materialni stroški  

2822. Investicije in investicijsko vzdrževanje 

Skupaj   

742.276.000 SIT 

436.935.000 SIT 

280.660.000 SIT 

1.459.871.000 SIT 
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Leto: 2000 

1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

PRILOGA K 

OBRAZLOŽITVI 

132: Računsko sodišče 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 
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A. Bilanca odhodkov 

1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

132 Računsko sodišče 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Ocena Predlog Predlog 

Realizacija realizacija PU Indeks proračuna Indeks 
1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 2000(5) 6:5/2 

A. Bilanca odhodkov 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

565.293 844.535 1.459.871 172.9 1.157.323 137.0 
!131^Računsko sodišče 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
1386 Investicije 

A. Bilanca odhodkov 

fio~| [tekoči odhodkT 

1 565.293 1 " 844.535 j :__li459;87ljj^72;9jj [^U57;323j[j37^ 
528.368 
440 150 

88.218 
36.925 
36.925 

769.022 
611.226 
157.796 
75.513 
75.513 

1.179.211 
742.276 
436.935 
280.660 
280.660 

153.3 
121.4 
276.9 
371,7 
371,7 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
4004 Nadurno delo 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 

401 Prispevld delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatki za blago in storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 
4029 Drugi operativni odhodki 

(41 '| [TEKOČI TRANSFERI 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

565.293 844.535 
I 527.848^1 768.872] 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
4117 Štipendije 
4119 Drugi transferi posameznikom 

INVESTICIJSKI ODHODKI 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4201 Nakup prevoznih sredstev 
4202 Nakup opreme 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 

357379 
325.101 

6.265 
18.953 
5.020 

299 
1.742 

33.554 
18.676 
14.540 

127 
211 

136.915 
27.253 

1.696 
3.803 
4.748 

14.081 
1.449 

17.561 
66.324 

520| 

520 
445 

74 

36.925 | 
36.925 

1.969 
32.355 

2.601 

496.882 
451.963 

7.345 
28.265 

7.073 
0 

2.236 

72.987 
40.625 
31.628 

275 
459 

199.003 
56.616 
2.590 
7.047 
8.650 

27.275 
2.400 

25.636 
68.789 

150 

150 
0 

150 

75.513 

75.513 
2.770 

62.743 
10.000 

1.459.871 172.9 
1.179.061 

jGEH 
606.887 
542.476 

12.554 
31.682 

8.398 
400 

11.377 

87.653 
48.788 
37.983 

331 
551 

484.521 
78.870 

2.275 
12.416 
11.585 
44.659 
10.110 

232.418 
92.188 

122,1 
120.0 
170,9 
112.1 
118.7 

508.8 

120,1 
120,1 
120.1 
120.4 
120,0 

243.5 
139,3 
87,8 

176.2 
133.9 
163,7 
421.3 
906.6 
134,0 

150 |100,0| 

150 
0 

150 

100,0 

100,0 

280.660 | 371,7 
280.660 

0 
80.660 

200.000 

IEj 
371,7 

0,0 
128,6 

1.008.108 
602.447 
405.661 
149.215 
149.215 

131,1 
98.6 

257,1 
197,6 
197.6 

1.157.323 137,0 
1.008.003 I 131,1 

497.263 
436.546 

9.607 
31.945 

7.450 
398 

11.317 

70.656 
39.328 
30.617 

267 
444 

440.084 
55.268 

1.594 
8.700 
8.118 

31.294 
7.085 

262.347 
65.678 

100,1 
96.6 

130,8 
113.0 
105,3 

506.1 

96,8 
96,8 
96,8 
97,1 
96.7 

221.1 
97,6 
61,5 

123,5 
93.8 

114,7 
295.2 

95,5 

105 

105 
0 

105 

| 70,0| 
70,0 

70,0 

149.215 
149.215 

0 
42.883 

106.332 

]| 197,6| 
197,6 

0,0 
68,3 
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A. Bilanca odhodkov 

1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

132 Računsko sodišče 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Ocena Predlog Predlog 

Realizacija realizacija PU Indeks proračuna Indeks 
1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 2000(5) 6:5/2 

132 Računsko sodišče 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

565.293 844.535 1.459.871 172.9 1.157.323 137.0 

]1 lUprava in administracija 528.368 769.022 ! 1.179.211 153.3 1.008.108 131,1 
1010 Plače 

1312 5911 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

1312 5914 Materialni stroški 

440.150 
440.150 
88.218 
88.218 

611.226 
611.226 

157.796 
157.796 

742.276 
742.276 

436.935 
436.935 

121,4 
121,4 

276,9 
276,9 

602.447 98,6 
602.447 98,6 

405.661 257,1 
405.661 257.1 

3 Programi 36.925 75.513 280.660 371,7 149.215 197,6 

1386 Investicije 
1312 2822 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih 

organov 

36.925 
36.925 

75.513 
75.513 

280.660 
280.660 

371,7 
371,7 

149.215 
149.215 

197,6 
197,6 
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1313 AGENCIJA RS ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA 

PREOBLIKOVANJA PODJETIJ 

I. PREDSTAVITEV AGENCIJE ZA REVIDIRANJE 

Agencija RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (v nadaljevanju: agencija za 
revidiranje) je bila ustanovljena na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur.list RS 58/95), 
ki je spremenil naslov osnovnega zakona z naslovom Zakon o Agenciji Republike Slovenije za 

plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur.list RS 48/94), med dodanimi ali spremenjenimi 

členi osnovnega zakona pa v dodanem 1 .a členu določil, da se ustanovi agencija za revidiranje. 

Agencija za revidiranje je začela delovati dne 7.8.1996, ko je začela učinkovati odloča 

Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št. U-I-271/95 z dne 15.5.1996, s katero je Ustavno 
sodišče odločilo, da zakon o spremembah in dopolnitvah ni v neskladju z ustav in da začne 

učinkovati 75.dan po objavi v Uradnem listu. 

Status agencije za revidiranje in njenih organov, naloge agencije za revidiranje in pravice njenih 
delavcev določa zakon o agenciji za revidiranje. Ta zakon delno določa tudi postopek, ki ga 

agencija za revidiranje uporablja pri opravljanju svojih nalog, ureja pa tudi materialni položaj 

agencije za revidiranje. 

Po zakonski definiciji je agencija za revidiranje pravna oseba javnega prava, kar pomeni, da 

zanjo smiselno veljajo tudi vsi sistemski predpisi, ki določajo organizacijo in materialni položaj 

državnih organov ter kadrovanje v državnih organih. Specialne določbe zakona o agenciji za 

revidiranje se nanašajo na organizacijo in poslovanje, kar je agencija uredila s poslovnikom, na 

plače delavcev in na varovanje zaposlitve po prenehanju agencije za revidiranje. O svojem 

delu, še posebej o opravljenih postopkih revizije, poroča Državnemu zboru Republike 

Slovenije. 

II. NALOGE AGENCIJE ZA REVIDIRANJE in NAMEN DELOVANJA 

II. 1. NALOGE NADZORA 

Naloge agencije za revidiranje so taksativno naštete v 3.odstavku l.a člena in v 1.odstavku 

73.člena zakona o agenciji za revidiranje, v 5.odstavku 63.člena zakona o zaključku 

lastninjenja in privatizacij pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.list RS št. 30/98, 
72/98 - odločba Ustavnega sodišča in 12/99, v nadaljevanju: ZZLPPO) in v 3.odstavku 

73.člena zakona o davčni službi (Ur.list RS št. 18/96, 36/96, 87/97 in 48/98). 

Naloge so naslednje: 

• revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij za obdobje od 1.1.1990 do 31.12.1992 

oziroma za obdobje v skladu s posebnimi predpisi (napr. podjetja, ki prirejajo posebne igre 
na srečo do 18.6.1994), ki se opravlja po postopku in s pooblastili v skladu z zakonskimi in 

podzakonskimi predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje pravnih oseb in privatizacijo; 

• revidiranje že revidiranih podjetij, ki se opravlja po postopku v skladu z zakonom o 

lastninskem preoblikovanju podjetij zaradi ugotovitve zmanjšanja družbenega kapitala ali 

premoženja večje vrednosti za obdobje od 1.1.1993 do vpisa lastninskega preoblikovanja v 
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sodni register. To nalogo je določil zakon o agenciji za revidiranje in se zato opravlja od 

7.8.1996 dalje; 

• od 1.5.1998 dalje uvedba ali obnova revizijskega postopka pri pravnih osebah, ki so že 

izvedle lastninsko preoblikovanje, z namenom ugotoviti premoženje, ki ni bilo zajeto v 
otvoritveni bilanci, če to zahtevajo delničarji ali družbeniki; 

• v podjetjih, ki so kapitalsko ali poslovno povezana z revidiranim podjetjem, naloga pregleda 
poslovnih in kapitalskih transakcij nastalih pred lastninskim preoblikovanjem revidiranega 

podjetja; 

• preverjanje zakonitosti hi pravilnosti izvajanja predpisov, ki urejajo finančno-materialno 
poslovanje pravnih oseb ter razpolaganje z družbeno lastnino pravnih oseb, ki še niso 

vpisane v sodni register v skladu s 20.členu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij; 

• opravljanje posamičnih dejanj ali strokovnih opravil davčnega inšpekcijskega pregleda, če 
agencija za revidiranje pri opravljanju naloge revidiranja ugotovi nepravilnosti pri 

obračunavanju in plačilu davkov ali prispevkov. 

Namen delovanja agencije za revidiranje je, da ugotovi pravne posle in druga pravna dejanja v 

procesu lastninskega preoblikovanja podjetij, za katere sta 48. in 48.a člen ZLPP določila, da 

je bilo z njimi oškodovano oz. zmanjšano premoženje ali družbeni kapital. Obstoj teh poslov 

in dejanj posledično pomeni, da je bilo privatizirano premalo kapitala pri posamični pravni 

osebi, da so lastniki privatiziranega subjekta za dano kupnino v upravljanje prejeli manj vredno 

družbo, da lahko v last SRD preide preostalo premoženje, ki izvira iz poslovanja podjetij v 

družbeni lastnini. Delo agencije za revidiranje je smiselno, če je hitro, temeljito in strokovno 

utemeljeno, s čemer prispeva k čim hitrejšemu lastninskemu preoblikovanju ter k ugotovitvi 

resnične ekonomske, pravne in kapitalske podlage, na kateri bodo delovale gospodarske 

družbe v upravljanju zasebnih lastnikov. 

Namen in smisel delovanja agencije za revidiranje je mogoče izpolniti ob pogojih : ustrezna 

kadrovska politika, določena zakonodaja, materialno-tehničnih pogojev za delo, sodelovanja 

drugih državnih institucij, ki so povezane z lastninskim preoblikovanjem podjetij, upoštevanje 

predlogov agencije o učinkih revizije v poslovanju revidiranih družb in pri odločitvah lastnikov 

ter v drugih vrstah nadzorov in v politična stabilnost. 

Agencija za revidiranje bo v obdobju 2000-2001 pri opravljanju nalog iz svoje pristojnosti dala 
poudarek na postopku revizije za obdobje od 1.1.1993 do vpisa podjetij v sodni register. 

Agencija ocenjuje, da bo to nalogo lahko dokončala, če bodo izpolnjeni pogoji: popolna 
izpolnitev kadrovskega plana, maksimalna delovna obremenitev, normalni obseg in zahtevnost 

posamičnih postopkov in sodelovanje drugih pristojnih organov in organizacij. 

Revizija lastninskega preoblikovanja, ki zajema obdobje od 1.1.1990 do 31.12.1992 je vezana 

na dejanski proces lastninskega preoblikovanja, ki je večinoma že končan, zato je postopke 

potrebno le dokončati, le v primerih podjetij v lasti Slovenske razvojne družbe se bodo uvedli 

novi. V tem okviru se bodo časovno prednostno uvedli ali dokončali postopki revizije 
lastninskega preoblikovanja po posebnih predpisih in postopki vezani na lastninsko 

preoblikovanje zavarovalnic. Postopek preverjanja finančno-materialnega poslovanja se bo 

opravljal v povezavi z revizijo za obdobje od 1.1. 1993 do vpisa v sodni register ali pa kot 
samostojne postopek, če obstoji procesna predpostavka, da je preverjana pravna oseba še 

neolastninjena. Izkustveno pričakovana obseg in zahtevnost teh nalog ne bosta bistveno 

povečala, ki je potreben za dokončanje vseh nalog. 
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Naloga pregleda povezanih pravnih oseb z revidiranimi podjetji ni posebej planirana po 

posamičnih subjektih in se že sedaj izvaja po potrebi pri vseh nalogah revizije. Izkušnje kažejo, 
da izvedba te naloge lahko bistveno poveča obseg, zahtevnost ter čas revizije. 

Naloga revizije po ZZLPPO je vezana na zahtevo lastnikov. 

Posamezna upravna dejanja davčnega inšpekcijskega pregleda so vključena v naloge. 

II. 2. DRUGE NALOGE 

* 

Agencija za revidiranje se formalno in neformalno vključuje v procese spreminjanja zakonodaje 
v zvezi z nalogami, ki jih opravlja ter strokovno sodeluje z drugimi državnimi institucijami, 

pristojnimi za lastninsko preoblikovanje oziroma z organi pregona kriminalnih dejanj, storjenih 
v procesu lastninskega preoblikovanja. V naslednjih letih, tako kot je to že počela v letu 1998 

in 1999, planira nadaljevanje aktivne udeležbe pri sprejemu zakonodaje, ki se nanaša na 

preostale probleme privatizacije realnega sektorja, o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic 

in o nadaljnjem statusu in položaju organov povezanih z lastninskim preoblikovanjem. 

Prizadevala si bo tudi, da bodo lahko ponudila podatke, predloge in rešitve, ki bodo koristni za 

privatizacijo državnega premoženja. Ne glede na formalne pravne institute, ki jih uporablja v 
konkretnih primerih postopkov, bo agencija za revidiranje nadaljevala s pobudami in predlogi 

za izmenjavo informacij med organi s področja lastninskega preoblikovanja in organi pregona, 

za čimprejšnje dokončanje pravdnih postopkov vezanih na tožbe za odpravo revizijske 

odločbe, za sodelovanje z drugimi institucijami, ki se ukvarjajo s procesom ali z zakonitostjo 

procesa lastninskega preoblikovanja, za zagotovitev učinkov revizijskih ugotovitev na 

poslovanje družbe oz. na odločanje lastnikov. Ob teh izhodiščih ocenjuje, da je 

najpomembnejše sodelovanje z družbenim pravobranilcem, Slovensko razvojno družbo, 
državnim tožilcem in institucionalnimi lastniki privatiziranih podjetij. Zelo pomembna pa je 

tudi poglobljena in kritična obravnava njenih poročil o izvajanju funkcije. 

Iil.FINANČNI NAČRT 

Agencija za revidiranje je samostojni proračunski uporabnik in v posebnem delu proračuna ji je 

dodeljeno mesto 133 v okviru skupine nevladnih proračunskih uporabnikov. 

Pri pripravi predloga finančnega načrta agencije za revidiranje za obdobje 2000-2001 je bila 

uporabljena usmeritev čim bolj racionalno načrtovati proračunske izdatka in istočasno 

zagotoviti pogoje dela za uresničitev nalog v okviru zakonskih pristojnosti agencije. Agencija 
za revidiranje je v celoti upoštevala usmeritve iz priročnika Ministrstva za finance in 

kvantitativna izhodišča pri pripravi podatkov za izpolnitev posameznih obrazev, ki so sestavni 
del finančnega načrta. 

Pri načrtovanju materialnih stroškov je upoštevala izhodišče, da v letu 2000 nominalno 

ostane obseg materialnih stroškov na nivoju leta 1999. Obrazec št. 2, ki daje pregled 

odhodkov na vseh proračunskih postavkah po kontih in podkontih, na proračunski postavki 

materialni stroški kaže materialne stroške v manjšem obsegu v primerjavi z letom 1999. Pri 

tem daje agencija za revidiranje pojasnilo, daje v prvem polletju leta 1999 pri proračunski 

postavki materialni stroški ustvarila prihranke iz naslova najemnin, saj je šele v drugi polovici 

leta 1999 sklenila aneks k najemni pogodbi za dodatne pisarniške prostore v zgradbi na 

Dunajski 22, kjer ima agencija. Dodatni poslovni prostori so namenjeni za zagotovitev pogojev 
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dela novo zaposlenim delavcem, ki jih je agencija zaposlila v letih 1998 in 1999. Prihranke 
proračunskih sredstev je v skladu z določili zakona o izvrševanju proračuna Republike 

Slovenije prerazporedila na proračunsko postavko investicijska vlaganja. Namreč, proračunska 

sredstva za investicijska vlaganja, ki jih je agencija za revidiranje za leto 1999 prejela v 

manjšem obsegu od planiranih, niso zadoščala za realizacijo programa posodobitve 

računalniške opreme za potrebe prilagajanja zahtevam leta 2000. Te vrste odhodkov je 

agencija za revidiranje planirala na osnovi primerljivih podatkov tekoče porabe in porabe iz 
preteklih let, preračunano na sedanji oziroma načrtovani obseg zaposlenosti. 

Načrtovani odhodki za leto 2001 pa se povečajo za predvideno rast življenjskih stroškov. 

Odhodki na področju plač (skupaj z drugimi osebnimi prejemki in z davki ter prispevki 

delodajalca) so načrtovani na osnovi danih izhodišč, preračunano na načrtovano rast 

zaposlenih v letu 2000 in za leto 2001 na isti ravni zaposlenosti, preračunano na povečana 

izhodišča. 

Sredstva za investicijske odhodke so planirana v realni višini. 

Pri planiranju novih zaposlovanj je agencija za revidiranje upoštevala restriktivno politiko 

Vlade Republike Slovenije o omejevanju zaposlovanja na nivoju državne uprave, zato je v 

finančni načrt za leto 2000 vključila zaposlitev 2 delavcev, ki sta ji ostala kot nerealizirani 
zaposlitvi iz leta 1999. Kljub uspešno izvedenem javnem natečaju za zasedbo 4 prostih 

delovnih mest po obstoječi sistemizaciji delovnih mest, na katerega se je prijavilo precejšnje 

število kandidatov s potrebnimi delovnimi izkušnjami, je agencija upoštevala stališče Vlade 

Republike Slovenije o omejevanju proračunskih sredstev za nove zaposlitve in o omejevanju 

zaposlovanja v državni upravi ter neizrabljen čas, ki odpade na iskanje administativnih 

dovoljenj in pristala na zaposlitev 2 delavcev v letu 1999, zaposlitev še 2 delavcev pa je 
predvidela v naslednjem proračunskem letu. 

OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH OBRAZCEV 

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI PRORAČUNA 

Na podlagi predstavljene ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov agencija za revidiranje 

ne ocenjuje prihodke na nivoju konta, oziroma podkonta, zato tega obrazca ne izpolnjuje. 
t 

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PRORAČUNA 

Proračunska postavka: 7278-plače, drugi prejemki, prispevki delodajalca 

leto 2000: 257.325 tisoč sit 

leto 2001: 266.430 tisoč sit 

Agencija za revidiranje je obrazec 2 na proračunski postavki 7278 izpolnila s podatki iz načrta 

delovnih mest po stanju na dan 31.12.1999. Obrazec izkazuje stanje števila zaposlenih do 

konca leta 1999. To stanje ne presega dovoljenega števila zaposlenih, ki ga je posredovalo 
Ministrstvo za finance. Po stanju na dan 31.12.1999 z 28 zaposlenimi delavci in 2 

funkcionarjema (ki nista šteta v sistemizacijo delovnih mest agencije za revidiranje) še vedno 

ostaja nepopolna zasedenost delovnih mest po številu izvajalcev. Že v uvodni obrazložitvi je 
agencija za revidiranje pojasnila, daje v letu 1999 planirala zaposliti 4 delavce na podlagi 
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veljavne sistemizacije delovnih mest, vendar je ob upoštevanju izhodišč Vlade Republike 

Slovenije o zmanjševanju zaposlovanja v državni upravi pristala na zaposlitev 2 delavcev, tako 
da v naslednjem proračunskem letu, to je v letu 2000 namerava zaposliti še 2 delavca. 

Dodatno zaposlitev terja tudi nujnost spremembe analitskega delovnega področja. 

Zato je ob pogoju izpolnitve načrta delovnih mest planirala odhodke za izplačilo plač, drugih 

prejemkov in prispevkov za dejansko število zaposlenim (28 delavcem), ki se jim izplačujejo 

plače na osnovi zakona o razmerjih plač delavcev v državni upravi in 2 funkcionarjema, ki se 
jima izplačujejo plače na podlagi zakona o poslancih, vključila 2 novi zaposlitvi, 4 

napredovanja in povečala količnike na račun povečane delovne dobe. V planiranem obsegu 
potrebnih sredstev za plače so poleg zneskov za osnovne plače upoštevana še sredstva za 

delovno uspešnost zaposlenih v višini 2 % ob bruto plač, sredstva za napredovanje in za 

predvideno nadurno delo v letih 2000 in 2001. 
Pri planiranju drugih odhodkov, prejemkov iz naslova povračil stroškov za prehrano in 

prevoza na delo in iz dela, je agencija za revidiranje izhajala iz dejanske tekoče porabe in jo 

povečala za rast življenjskih stroškov v letu 2000 v primerjavi z letom 1999 ter upoštevala 

izhodiščni višini priznane prehrane med delom, ki ju je objavilo Ministrstvo za finance za leto 
2000 in 2001. V izhodiščnih višinah je načrtovala regres za letni dopust za vse zaposlene in 

nove zaposlene. Poleg navedenega je agencija za revidiranje načrtovala za leto 2000 3 

jubilejne nagrade, v letu 2001 pa je število jubilejnih nagrad večji (1 za 30 let, 3 za 20 let, 4 

za 10 let). V predlogu finančnega načrta za leto 2000 je agencija za revidiranje planirala tudi 

odpravnino za 1 delavko v višini njenih zadnjih 3 plač. Delavka je že v letu 1997 pridobila 

pravico do polne starostne pokojnine in na podlagi sklepa generalnega direktorja agencije za 

revidiranje nadaljuje z delovnim razmerjem. 

Prispevki delodajalca so obračunani od načrtovanega obsega bruto plač, delovne uspešnosti, 

nadurnega dela. Obračunani so po veljavnih prispevnih stopnjah za izračun prispevkov za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu 
in poklicne bolezni, zaposlovanje ter porodniško varstvo. V višini potrebnih sredstev je 

upoštevan tudi obseg sredstev za obračun davka na izplačane plače. 
V navedeni proračunski postavki je agencija za revidiranje na kontu 4029 planirala odhodke za 

delno plačilo stroškov šolnin delavcem,ki so vključeni na podiplomski študij za pridobitev 

naziva specialist ali magister ustrezne smeri. Agencija je že v letu 1998 sklenila 2 pogodbi za 

delno kritje stroškov podiplomskega študija, 1 delavka pa se je vključila v podiplomski študij 

na lastne stroške. V letu 1999 seje v dokončanje specialističnega študija vključila 1 delavka in 

zanjo agencija ne predvideva stroškov. Za leto 2000 pa je planirala odhodke za delno kritje 

šolnin za 3 delavce, ki se bodo v šolskem letu 2000/2001 vključili v podiplomski študij 

oziroma specialistični študij, ustrezne finančne smeri. V vrednosti odhodkov za strokovno 

izobraževanje zaposlenih so planirani stroški vključitve vodstvenih delavcev v tečaj tujega 
jezika - poslovno komuniciranje. 

Proračunska postavka: 7281- Materialni stroški 

leto 2000: 69.856 tisoč sit 

leto 2001: 70.889 tisoč sit 

Agencija za revidiranje je v okviru konta 4020 planirala odhodke za nakup pisarniškega 

materiala in storitve; za plačilo stroškov varovanja zgradb in prostorov instituciji s katero 

ima agencija za revidiranje sklenjeno pogodbo o varovanju; za nakup knjig in strokovne 

literature in za kritje stroškov naročnin na strokovno literaturo, časopise, ki so potrebni za 
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delo organa; za stroške prevajalskih storitev; za stroške računalniških storitev; za izdatke za 

reprezentanco, hrano, storitve menz in restavracij in za drugi splošni material in storitve. 
Navedeni odhodki so planirani v istem obsegu kot leta 1999, preračunani na dodatno 

zaposlenost v letu 2000 in usklajeni s planirano rastjo življenjskih stroškov leta 2000 v 
primerjavi z letom 1999 in leta 2001 v primerjavi z letom 2000. V obeh letih je agencija 

planirala večji porast na odhodkih za stroške prevajalskih storitev, saj v letu 2000 agencija za 
revidiranje predvideva večji obseg prevajanja tuje strokovne literature, ki bo služila kot 

pripomoček pri delu organa in za objavljanje povzetkov poročil o delu agencije za revidiranje 
v tujem jeziku na spletnih straneh Interneta. V istem obsegu je planirala te stroške tudi v letu 

2001. 

V okviru konta 4021 je agencija za revidiranje planirala odhodke za nakup drobnega orodja 

in drugega posebnega materiala-in storitev. Ti stroški so planirani v istem obsegu kot leta 

1999, usklajeni s predvideno rastjo življenjskih stroškov v letu 2000 v primerjavi z letom 1999 

in v letu 2001 v primerjavi z letom 2000. 

V okviru konta 40*22 je agencija za revidiranje planirala odhodke za kritje stroškov telefona, 

mobilne telefonije, elektronske pošte, stroškov v zvezi s priključitvijo v bazo IUS INFO; 

za kritje stroškov poštnine in kurirskih storitev. Tudi ti odhodki so planirani v istem 

obsegu kot leta 1999, povečani za rastjo življenjskih stroškov v letu 2000 v primerjavi z letom 

1999 in v letu 2001 v primerjavi z letom 2000. 

Stroški v okviru konta 4023 (gorivo, mazivo za prevozna sredstva, vzdrževanje in 

popravilo vozil, nadomestni deli za vozila, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne 

premije za motorna vozila, drugi prevozni stroški) so planirana za tekoče vzdrževanje 2 
službenih vozil, ki jih ima agencija za revidiranje evidentirane, med osnovnimi sredstvi. 

Vrednosti planiranih stroškov so v realnih zneskih, povečane za rast življenjskih stroškov v 

letu 2000 v primerjavi z letom 1999 in v letu 2001 v primerjavi z letom 2000. 

Konto 4023 vključuje planiranje odhodkov za kritje stroškov povračil v zvezi s službenimi 

potovanji zaposlenih, predvsem revizorjev lastninskega preoblikovanja podjetij, ki 

vsakodnevno opravljajo terensko delo pri revidiranih pravnih osebah na območju celotne 

Republike Slovenije. Zneski planiranih odhodkov so planirani po dejanski tekoči porabi in 
preračunani na novo število zaposlenih na delovnem mestu revizorja lastninskega 

preoblikovanja podjetij. Med potrebnimi sredstvi za službena potovanja v tujino so vključeni 
stroški dnevnic, hotelskih in restavracijskih storitev v tujini z zneski veljavne Uredbe o 

povračilu stroškov za službena potovanja v tujino za predvideno udeležbo 2 funkcionarjev na 

mednarodnih konferencah računovodskih strokovnjakov, ki jih vsako leto pripravlja Zveza 

evropskih računovodskih strokovnjakov (FEE). 

Konto 4025 vključuje odhodke za namene tekočega vzdrževanja najemnih poslovnih 

prostorov, komunikacijske opreme in računalnikov in za plačilo zavarovalnih premij za 

računalniško opremo (prenosne računalnike in strežnik) 

V okviru proračunske postavke materialni stroški je visoka postavka na kontu 4026 - 

najemnine in zakupnine za poslovne objekte. Agencija za revidiranje je leta 1997 sklenila 

najemno pogodbo z Mednarodnim podjetjem Slovenijales, Dunajska 22, Ljubljana, za najem 
poslovnih prostorov, s katerimi si je agencija zagotovila pogoje dela. V letu 1999 je agencija 

sklenila aneks k tej pogodbi za pridobitev dodatnega prostora za zagotovitev pogojev dela za 
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novo zaposlene delavce, ki jih je agencija zaposlila že v letu 1998 in 1999. Znesek planiranih 
stroškov na tem kontu je v letu 2000 v primerjavi z letom 1999 manjši , saj je agencija v letu 

1999 sklenila najemno pogodbo za manjšo površino dodatnih najemnih prostorov. Prihranek iz 

naslova najemnine za dodatne prostore je v letu 1999 nastal zato, ker agencija ni sklenila 

najemne pogodbe že v začetku leta, saj je zaradi daljših bolniških odsotnosti 2 delavk lahko 

namestila novo zaposlene delavce v obstoječe prostore. 

Višina odhodka za najemnine za leti 2000 in 2001 je ocenjena realno z upoštevanjem ocenjene 

vrednosti DEM, ki jo je pripravilo Ministrstvo za finance. 

Konto 4029 v okviru proračunske postavke materialni stroški vključuje stroške konferenc, 

seminarjev, simpozijev za plačilo kotizacij oziroma udeležnin delavcem agencije za 

revidiranje, ki se bodo udeležili posameznih izobraževalnih oblik na enodnevnih ali več 

dnevnih seminarjih, ki jih organizirajo za to pristojne institucije. Agencija za revidiranje je za 

leto 2000 v ta namen planirala stroške v enakem obsegu kot leta 1999 in povečala za indeks 

porasta cen življenjskih stroškov v letu 2000 v primerjavi z letom 1999 in leta 2001 v 

primerjavi z letom 2001. V okviru tega konta so tudi planirani stroški za strokovno 

izobraževanje zaposlenih, ki bremenijo postavko materialni stroški in so namenjeni za 

organiziranje 3 dnevnega izobraževanja vseh zaposlenih v agenciji za revidiranje in še dva 

enodnevna seminarja. Ti obliki izobraževanja agencija za revidiranje organizira s pomočjo 

CISEF na Ekonomski fakulteti tako, da skupno oblikujeta teme in strokovnjake za izvajanje 
posameznih tem in pa individualno. Izobraževanje je namenjeno poglabljanju in pridobitvi 

novih znanj iz področja revizije, računovodstva, javnih financ, privatizacije, itd. Vrednost 

avtorskih honorarjev in pogodbenega dela je v letu 2000 planirala v manjšem obsegu v 

primerjavi z letom 1999. Obseg plačila za delo preko študentskega servisa je planirala v 

enakem obsegu kot v letu 1999 ter vrednost povečala za indeks porasta življenjskih stroškov v 

letu 2000 v primerjavi z letom 1999 in v letu 2001 v primerjavi z letom 2000. Agencija za 

revidiranje je za leto 2000 planirala sejnine članom Sveta agencije za revidiranje v istem 

obsegu kot v letu 1999. 
V okviru istega konta je vključen tudi znesek sodnih stroškov, znotraj teh stroškov agencija 

za revidiranje planira odhodke za odvetniške storitev in plačila sodnih stroškov tožečim 

strankam. Vrednost teh odhodkov je v istem obsegu kot leta 1999. Čeprav realizacija 

odhodkov v obdobju 1 -V. 1999 primerljivo ne opravičuje planirane višine odhodkov za leto 

2000. Agencija za revidiranje vztraja na planirani višini iz naslednjih razlogov: na podlagi 

realizacije leta 1997 in 1998, na sodiščih ima še vedno 45 nerešenih zadev, cene odvetniških 
storitev so višje za 19 % zaradi uvedbe davka na dodano vrednost, obstaja 10 še neizvršljivih 

sklepov za plačilo sodnih taks, zoper katerih je agencija vložila ugovore, saj šteje, da je po 

11.členu zakona o sodnih taksah kot državni organ oproščen plačila taks, vendar sodišča 

vztrajajo pri plačilu. 

EVIDENTIRANJE INVESTICIJ 

Proračunska postavka: 2823 - investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

leto 2000: 30.640 tisoč sit 

leto 2001: 15.281 tisoč sit 

Obrazec št. 3 je agencija za revidiranje izpolnila na podlagi navodil Ministrstva za finance in 

sicer je v obrazec vključila podatke o evidentiranju izdatkov v okviru konta 420. 
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Manjše investicije: 
V obrazec št. 2 pod oznako »Investicije in investicijsko vzdrževanje« je vključila izdatke za 

manjše investicije oziroma nakupe in za dodaten pregled izdatkov za te namene je izpolnila 

obrazec št. ,2 a, ki je sestavni del predloga finančnega načrta. Za manjše investicije je 

predvidela izdatke v skupni vrednosti 960 tisoč sit, v letu 2000 pa bo porabo teh sredstev 
namenila za nujne nakupe za zagotovitev normalnega izvajanja funkcij in nalog agencije za 

revidiranje in sredstva namensko koristila v skladu z navodili Ministrstva za finance o uporabi 
sredstev proračuna Republike Slovenije za nakup opreme manjše vrednosti. 

Zneski manjših investicij so vključeni v okviru konta 420 in znotraj njega po posameznih 

podkontih in sicer: na podkontu 402108-drobno orodje in naprave v vrednosti 500 tisoč sit, 

podkontu 420399-nakup drugih osnovnih sredstev v vrednosti 460 tisoč sit. 

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, druge opreme, nakup pisarniškega pohištva, 

nakup pisarniške opreme, nakup telekomunikacijske opreme in napeljav, nakup 

avdiovizualne opreme, nakup druge opreme in napeljav: 

Agencija za revidiranje je za te namene planirala sredstva v znesku 4.460 tisoč sit. V letu 2000 

načrtuje nabavo pisarniškega pohištva in pisarniške opreme za zagotovitev pogojev dela za 

novo zaposlene delavce. Ker je agencija za revidiranje v letu 1999 pridobila dodatne najemne 

prostore za novo zaposlene delavce v 6. nadstropju zgradbe na Dunajski 22, Ljubljana, je v 

letu 2000 dolžna vzpostaviti tehnično varovanje in komunikacijsko povezavo lociranega 

najemnega prostora s sedežem agencije za revidiranje v 4. nadstropju na naslovu Dunajska 22, 

Ljubljana. Agencija za revidiranje je večkrat tudi nosilec predavanj oziroma izobraževanja na 

sedežu agencije s pomočjo lastnih ali tujih strokovnjakov, zato je v letu 2000 namenila porabo 

proračunskih sredstev za nakup avdiovizualne opreme. 

Nakup računalnikov in programske opreme, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 
in računalnikov: 

Agencija v letu 2000 na področju informacijskih tehnologij namerava nabaviti 17 novih 

prenosnih računalnikov kot zamenjavo za dosedanje prenosnike. Zamenjava je potrebna 

zaradi nezadovoljivih zmogljivosti obstoječih prenosnikov in zaradi vpeljave programskega 

okolja Lotus Notes ter potrebe po intenzivnejši uporabi CD-ROM-ov. Nadgradnja obstoječih 

prenosnikov ni smiselna zaradi možnih zapletov z garancijami, zanesljivostjo in usklajenostjo 

delovanja prenosnikov in ker bi cena nadgradnje presegla tretjino cene novega, zmogljivejšega 

prenosnika. Agencija za revidiranje bo ob zamenjavi prenosnikov dosegla zadovoljivo osnovo 

za prehod na OS Windows 2000 v prihodnosti. V letu 2000 namerava zamenjati z novo, 

zmogljivejšo tudi eno delovno postajo. Razlogi so enaki kot v primeru prenosnikov. 
Z uvedbo okolja LN se je pojavila potreba po dodatnem strežniku za okolje Lotus Notes. 

Sedanji LAN strežnik funkcionira tako kot datotečni in tiskalniški strežnik, kot tudi LN 

strežnik, kar prispeva k njegovi preobremenitvi in posledično tudi slabšim zmogljivostim. 

Uporabnikom prenosnikov bo agencija za revidiranje zagotovila vložne postaje in zunanjo 

periferijo (monitorji, tipkovnice) za zagotavljanje lažjega in bolj zdravega delovnega okolja. 

Obenem agencija namerava vsem uporabnikom, ki si delijo lokalne tiskalnike zagotovili 

avtomatske preklopnike (manj možnosti poškodb opreme, večja udobnost in hitrost dela), en 

lokalni barvni tiskalnik pa načrtuje spremeniti v omrežni tiskalnik. Vsem uporabnikom, ki 
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uporabljajo namizne delovne postaje agencija načrtuje zagotoviti multimedijsko opremo, ki 

omogoča polno uporabo poslovnih multimedijskih vsebin na različnih medijih. 

Na področju programske opreme pa bo agencija v letu 2000 nabavila programsko premo za 

zahtevnejše grafične obdelave, urejanje spletnih strani, redno bo nadgrajevala elektronski 

telefonski imenik Slovenije, naredila nadgradnjo iz omrežnega OS Novell 4.11 na Novell 5.0. 
Vse nabave programske opreme so pogojene z dodatnimi potrebami po obširnejših in bolj 

kvalitetnih ugotovitvah, analizah in poročanju ter za zagotavljanje bolj usklajenega in 
integriranega informacijskega sistema. 

V letu 2001 agencija namerava nabaviti zmogljiv dokumentni skener, kar je povezano s 

implementacijo celovitega sistema za elektronski zajem in distribucijo tiskanih dokumentov, 
namerava nadgraditi vse delovne postaje in prenosnike, ki ne bodo imeli dovolj spomina za 

prehod na nov OS.Posodabljala bo elektronski telefonski imenik Slovenije in zaradi intenzivne 

uporabe Lotus Notes okolja izvedla za vse uporabnike prehod vsaj na verzijo 5.0 tako na 

strani strežnika, kot na strani odjemalcev. 

Pri planiranem obsegu odhodkov za investicijske namene za leti 2000 in 2001 v primerjavi s 

sprejetim proračunom in dejanskim proračunom za leto 1999 (na podlagi medletne 

prerazporeditve proračunskih sredstev iz postavke materialni stroški na investicijska vlaganja) 

je opazen velik porast teh namenskih sredstev. Agencija za revidiranje je že v uvodu 

finančnega načrta obrazložila nujnost zamenjave in nadgradnje strojne in programske opreme 

zahtevam leta 2000. Pripominja še, da ji pri sprejemu proračuna Republike Slovenije za leto 

1999 niso bila dodeljena vsa planirana sredstva, obenem pa je med letom 1999 ugotovila, da 

velik del strojne in programske opreme ne izpolnjuje zahtev leta 2000. Zato meni, da zgolj 

računska primerjava višine planiranih sredstev za investicije in investicijska vlaganja v letu 

2000 s sprejetim proračunom in tudi dejanskim proračunom za leto 1999, ni primerna. 

Predlog proračunskih odhodkov skupaj za leto 2000: 357.821 tisoč sit 

za leto 2001: 352.600 tisoč sit 
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Leto: 2000 

1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

PRILOGA K 

OBRAZLOŽITVI 

133: Agencija za revidiranje postopkov lastnin.preoblikovanja 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 
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A. Bilanca odhodkov 

1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

133 Agencija za revidiranje postopkov lastnin.preoblikovanja 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Ocena Predlog Predlog 

Realizacija realizacija PU Indeks proračuna Indeks 
1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 2000(5) 6:5/2 

A. Bilanca odhodkov 
[1313 [Agencija za revidiranje postopkov 

IJastninjM^obUkovanja^^^^^^ 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

227.783 291.116 

_22T7^[ 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
1387 Investicije 

A. Bilanca odhodkov 

218.090 
165.373 
52.717 

9.694 
9.694 

275.847 
213.852 
61.995 
15.269 
15.269 

[4tT| [TEKOČI ODHODKI 219.966 I 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
4004 Nadurno delo 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatki za blago in storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 
4029 Drugi operativni odhodki 

4201 Nakup prevoznih sredstev 
4202 Nakup opreme 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 

134.139 
118.569 

1.701 
4.456 
2.711 
5.069 
1.634 

20.090 
11.182 
8.705 

76 
126 

65.737 
5.767 
1.298 

981 
1.997 
5.815 
2.581 

18.382 
28.916 

7.817 
1.426 
5.875 

59 
457 

276.247 
172.907 
157.445 

2.380 
5.850 
2.694 
2.381 
2.157 

25.841 
14.383 
11.197 

98 
163 

77.499 
7.820 

650 
1.085 
2.395 
6.029 
2.560 

25.286 
31.674 

tLl INVESTICIJSKI ODHODKI II 7817 1 14.869 | 

14.869 
2.400 

11.949 
0 

520 

357.821 122.9 
35182 lj| 122,91 

327.181 118,6 
257.325 120.3 

69.856 112,7 
30.640 200,7 
30.640 200.7 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

227.783 291.116 357.821 122.9 
329.892 

209.295 
189.992 

3.434 
7.507 
3.350 
2.782 
2.230 

31.185 
17.357 
13.514 

118 
196 

89.412 
9.181 
1.030 
1.190 
2.440 
8.165 
3.731 

24.201 
39.474 

| 119,4 j 
121,0 
120.7 
144,3 
128,3 
124.3 
116.8 
103.4 

120,7 
120,7 
120,7 
120,4 
120.3 

115.4 
117.4 
158.5 
109,7 
101.9 
135,4 
145,7 
95,7 

124.6 

27.929 jmsj 

27.929 
0 

24.667 
460 

2.802 

187.8 
0,0 

206,4 

538.9 

313.563 107.7 

303.969 110,2 
234.480 109.7 
69.489 112.1 
9.594 62,8 
9.594 62.8 

313.563 107.7 
304.817 

190.862 
173.358 

3.095 
6.834 
3.080 
2.491 
2.004 

28.446 
15.835 
12.327 

106 
178 

85.509 
9.134 

629 
1.184 
2.427 
8.123 
2.257 

24.074 
37.681 

|TIQ,3[ 

8.746 

8.746 
• 

7.725 
144 
877 

110,4 
110.1 
130.0 
116,8 
114,3 
104.6 
92,9 

110.1 
110,1 
110.1 
108.2 
109.2 

1103 
116,8 
96,8 

109,1 
101.3 
134.7 
88,2 
95,2 

119,0 

I 58,8j 

58,8 
0,0 

64,7 

168,7 
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A. Bilanca odhodkov 

1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

133 Agencija za revidiranje postopkov lastnin.preoblikovanja 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija 
1998(1) 

Ocena 
realizacija 
1999(2) 

Predlog 
PU Indeks 

2000 (3) 4:3/2 

Predlog 
proračuna Indeks 
2000 (5) 6:5/2 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

133 Agencija za revidiranje nostonkov 
lastnin, preoblikovani a  

II lUprava in administracija 

227.783 291.116 357.821 122.9 313.563 107.7 

218.090 275.847 I 327.181 118,6| 303.969 110,2 
1010 Plače 

1313 7278 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

1313 7281 Materialni stroški 

165.373 
165.373 
52.717 
52.717 

213.852 
213.852 
61.995 
61.995 

257.325 
257.325 
69.856 
69.856 

120,3 
120.3 

112,7 
112.7 

234.480 109,7 
234.480 109,7 
69.489 112,1 
69.489 112,1 

3 iProgrami 9.694 15.269 | 30.640 200,7' 9.594 62,8 
1387 Investicije 

1313 2823 Investicije in investicijsko vzdrževanje driavnih 
organov 

9.694 
9.694 

15.269 
15.269 

30.640 
30.640 

200,7 
200.7 

9.594 
9.594 

62,8 
62.8 
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1314 DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA 

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 - v nadaljevanju ZRPJN), 

ki ureja pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil, je Državni zbor izglasoval dne 

16.09.1999 in velja od 25.09.1999. 
Za izvajanje postopkov revizije postopkov oddaje javnih naročil Je po zakonu pristojna Državna 

revizijska komisija, kot poseben, neodvisen in samostojen državni organ.Državna revizijska 
komisija mora po zakonu pričeti delovati najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve zakona. 

Ta rok se bo iztekel 25.12.1999. 

ZRPJN popolnoma drugače ureja področje pravnega varstva v področju javnih naročil, kot je bilo 

to določeno z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS 24/97 - v nadaljevanju ZJN). Zato, 

institucionalno gledano, formalno in dejansko, ne gre primerjati subjekta, ki je bil po starem 

pristojen za izvajanje postopkov revizij, to je Revizijske komisije za javna naročila, z novim 

organom Državno revizijsko komisijo (razen po osnovni funkciji). Nikakor ju ne gre primerjati 

glede statusa, pogojev za imenovanje, delovanje, pristojnosti in posledično, seveda, tudi ne z 

vidika zagotavljanja sredstev za delovanje. 

Gre torej za vzpostavitev popolnoma novega državnega organa, z zakonsko opredeljenim 

namenom: zagotavljanje pravnega varstva ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil. 

Sredstva v proračunu je potrebno predvideti in določiti na drugačnih osnovah in v drugačnem - 

dopolnjenem obsegu, kot to izhaja iz predloga, danega v začetku meseca septembra tega leta. Ta 

je bil pripravljen še na starih osnovah, kar je razumljivo, saj ZRPJN takrat še ni veljal. Gre namreč 

za zagotavljanje sredstev za pokrivanje zagonskih stroškov in sredstev za redno delovanje. 

Po določbi ZRPJN (4.člen,3.odstavek) se sredstva za delovanje zagotovijo v proračunu Republike 

Slovenije, na predlog Državne revizijske komisije. 

Pri pripravi dopolnitve finančnega načrta je v celoti upoštevano načelo racionalnega in 

restriktivnega načrtovanja proračunskih izdatkov skupaj z optimizirajnem zagotavljanja pogojev 

za pričetek delovanja organa in kontinuiteto delovanja, kot ga opredeljuje zakon. 
Sistem pravnega varstva , kot rečeno, je popolnoma drugačen, drugačen je tudi sam postopek 

revizije po ZRPJN (9. do 23. člen), kot je to urejal zakon o javnih naročilih. Širše je opredeljena 

tudi aktivna legitimacija za vložitev zahtevka za revizijo; v delu postopka, ki poteka pri naročniku 

bo vključen nov instrument: revizijski izvedenec. 

1. Plače 

Pri dopolnitvi predloga finančnega načrta v delu, ki se nanaša na plače, je bila upoštevana 

kadrovska sestava tega organa. Ta, kar se tiče članov, neposredno izhaja iz določb ZRPJN, kar 

se tiče strokovnih sodelavcev in administrativnih sodelavcev, pa iz predvidene sistemizacije 

delovnih mest. Odhodki na področju plač so torej načrtovani v skladu s kadrovsko sestavo, ki bo 

vzpostavljena. 

Kadrovska sestava novega organa (pogoji za člane) in položaj članov Državne revizije sta, po 
samem zakonu, popolnoma drugačni od stare komisije. Poleg tega bo tudi število redno 

zaposlenih večje. Zaposlenih bo, predvidoma, 14 (poleg petih članov komisije še sedem (7) 

poročevalec, št. 74/IV 624 26. oktober 1999 



strokovnih sodelavcev in dve osebi za administrativne zadeve). V Revizijski komisiji (stari organ) 

je bilo sedem zaposlenih: dva člana (pri Vladi RS), tri strokovne sodelavce in dve administratorki. 

Tudi sredstva za delo v posebnih pogojih, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane na 
delu, povračila stroškov prevozov na delo, za nadurno delo, za jubilejne nagrade, odpravnine in 

za solidarnostno pomoč so planirana v višinah, kot jih narekujejo osnovni zneski, ki jih 

predpisujejo veljavni predpisi in proračunske usmeritve ter ob upoštevanju predvidenega števila 

zaposlenih. 

Sredstva za prispevke in davke delodajalca so planirana v skladu z navodili ob upoštevajnu 
stopenj, kot veljajo v letu 1999. 

2. Materialni stroški 

Finančni načrt se v delu, ki se nanaša na materialne stroške dopolni zaradi uvodoma navedenih 

dejstev, tako da bo zagotovljeno normalno delovanje proračunskega uporabnika. 

Omeniti je potrebno tudi to, da so sedanji poslovni prostori, najeti s strani Vlade, začasni in, glede 

na potrebe delovanja novega organa, v sedanji površini neustrezni. 

Takoj v začetku bo potrebno tudi vzpostaviti mednarodno sodelovanje in s tem strokovno 

izmenjavo z državami, ki imajo podoben sistem in z Evropsko komisijo. 

Glede na raznolikost strokovnih področij, s katerih so posamezna javna naročila, bo potrebno v 

postopke revizije vključiti tudi zunanje strokovne sodelavce. 

3. Investicije in investicijsko vzdrževanje 

Za celotno področje investicij je enako možno ugotoviti, da je kontinuiteta na enakih izhodiščih 

ki so veljala za organ po starem zakonu nemogoča. 

Ob že obstoječi računalniški opremi, bo glede na večje število zaposlenih in drugačen potek, obseg 
in vsebino dela, nujno potrebno zagotoviti višja sredstva kot so bila v prvotnem predlogu, da bo 

dosežena minimalna potrebna informatizacija organa. Med navedeno sodi tudi vzpostavitev 
sistema elektronskega poslovanja. 

Sredstva za nakup avtomobilov so namenjena vzpostavitvi voznega parka, v okvirih in v skladu 

z veljavnimi kriteriji. 
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Leto: 2000 

1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

PRILOGA K 

OBRAZLOŽITVI 

134: Državna revizijska komisija 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

% 

  j. 
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A. Bilanca odhodkov 

1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

134 Državna revizijska komisija 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Ocena Predlog Predlog 

Realizacija realizacija PU Indeks proračuna Indeks 
1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 2000(5) 6:5/2 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

A. Bilanca odhodkov 
jl314 |Državna revizijska komisija 

I Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
1354 investicije 

A. Bilanca odhodkov 
5ojI [TEKOČI OPHODIO" 

J L 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 

401 Prispevld delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatki za blago in storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 
4029 Drugi operativni odhodki 

OE 
INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4201 Nakup prevoznih sredstev 
4202 Nakup opreme 

]|^j[ 

j_i 

]Q[ 

151.454 
151.454 | 

127.042 
60.372 
66.670 
24.412 
24.412 

151.454 
127.042 

49.952 
45.207 

1.067 
2.516 

903 
259 

7.331 
4.081 
3.177 

27 
46 

69.759 
8.020 
1.936 
7.120 
4.287 
1.341 

27.238 
19.817 

O 

24.412 

24.412 
12.752 
11.660 

□ 
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A. Bilanca odhodkov 

1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

134 Državna revizijska komisija 

V? 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Ocena Predlog Predlog 

Realizacija realizacija PU Indeks proračuna Indeks 
1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 2000(5) 6:5/2 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

134 Državna revizijska komisija 151.454 
|1 IlUprava in administracija 127.042 "1 

1010 Plače 
1314 1020 Plače 

1020 Materialni in drugi stroški 
1314 1021 Materialni stroški 

60.372 
60.372 

66.670 
66.670 

|3 IProgrami 24.412 
1354 investicije 

1314 1022 Investicije in investicijsko vzdrževanje 
24.412 
24.412 
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39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 
000<" 

Postavka 3092 Plače in drugi osebni odhodki 

V letu 2000 načrtujemo 45 zaposlenih, kar je skladno z odobritvijo Ministrstva za finance inje 

enako številu zaposlenih v letu 1999. Pod druge osebne prejemke za 45 zaposlenih so 

vključeni stroški prehrane med delom, stroški prevoza na delo in z dela ter regres za letni 

dopust. Načrtujemo tudi 5 odpravnin, 5 jubilejnih nagrad in 2 solidarnostni pomoči. 

Postavka 3416 Materialni stroški in 6164 Materialni stroški biblioteke 

Pisarniški material, energija, voda, izdatki za službena potovanja in tekoče vzdrževanje so višji 

za 3,3 % do 3,7 %. 

Postavka 3740 Meddržavno sodelovanje 

Sredstva so planirana v dovoljeni višini in vključujejo obveznosti do izvrševanja 24 pogodb o 

sodelovanju z akademijami v tujini in do izmenjave znanstvenih delavcev med akademijami. 

Postavka 6163 Nakup revij in knjig 

V naslednjem letu bomo obogatili knjižni fond biblioteke in plačali naročnine za tuje strokovne 

revije, ki izhajajo že vrsto let. 

Postavka 7944 Fond upokojenih akademikov 

Redni in izredni člani SAZU, ki so upokojeni, bodo dodeljena sredstva porabili za materialne 

stroške pri svojem raziskovalnem delu, če sredstev niso prejeli že iz projektnih nalog 

posameznih ministrstev. 

Postavka 7945 ZF, PUGVVASH, ESEP 

Sredstva so namenjena plačilu obveznosti SAZU pri Evropski znanstveni fundaciji, Združenju 

evropskih akademij, Evropski akademiji znanosti in umetnosti na Dunaju ter združenju 

PUGWASH in ESEP. 

Postavka 8719 Oddelek za spremljanje razvoja znanosti 

Stroški Oddelka za spremljanje razvoja znanosti na področju biotehnike, medicine, 

naravoslovja, tehnike in humanistike so planirani v dovoljeni višini. 

Postavka 4483 Znanstvenoraziskovalni center SAZU 

Plačilo storitev na tej postavki obsega pogodbo z ZRC SAZU, ki izvaja program SAZU - 

Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda. 
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Postavka 6165 Tisk Letopisa in publikacij SAZU 

V letu 2000 načrtujemo izdajo Letopisa SAZU in več publikacij članov SAZU in zbornikov 

referatov z domačih in mednarodnih posvetov v okviru SAZU. 

v 
Postavka 5252 Članske nagrade akademikom 

Zakon o SAZU, ki ga je potrdil Državni zbor R Slovenije, določa člansko nagrado rednim in 
izrednim članom na podlagi povprečne bruto plače zaposlenih delavcev v R Sloveniji za 

obdobje zadnjih treh mesecev. Sredstva so planirana višje od dovoljenih zaradi rasti plač in 
sicer za 5,2 %. 

Postavka 2938 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

S sredstvi bomo dokončali in uredili okolico objekta za potrebe Krasoslovne šole v Postojni, 

dokončali adaptacijo stavbe Novi trg 2 za potrebe inštitutov ZRC SAZU, uredili knjigarno, 

uredili projektno dokumentacijo in sanacijo dvorišča stavbe Novi trg 4, kupili novo telefonsko 

centralo in uredili vhod - recepcijo v stavbi predsedstva Novi trg 3. 

Finančni načrt SAZU za leto 2000 je v primerjavi z letom 1999 višji za 3,7 %. 
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Leto: 2000 

1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

PRILOGA K 

OBRAZLOŽITVI 

39: Slovenska akademija znanosti in umetnosti 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 
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A. Bilanca odhodkov 

1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

39 Slovenska akademija znanosti in umetnosti 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija 
1998(1) 

Ocena 
realizacija 
1999 (2) 

Predlog 
PU Indeks 

2000 (3) 4:3/2 

Predlog 
proračuna Indeks 
2000 (5) 6:5/2 

A. Bilanca odhodkov 
i39^J^lovensk^kademija^nanos^ 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

2 Financiranje javnih služb 
3911 Javne službe in transferi 

3 Programi 
3951 Razvojni programi 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

609.506 662.881 695.622 104.9 

143.922 
116.754 
27.169 

236.827 
236.827 
228.757 
228.757 

170.003 
131.444 
38.559 

263.751 
263.751 
229.127 
229.127 

A. Bilanca odhodkov 609.506 662.881 

tj TEKOČI ODHODKI 168.167 | 193.079 || 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatld za blago in storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 
4029 Drugi operativni odhodki 

pti | [TEKOČI TRANSFERI 

99.771 
81.764 

3.810 
8.134 
3.841 
2.221 

13.611 
7.576 
5.898 

52 
86 

54.785 
14.971 
4.341 
7.927 

888 
6.010 
1.495 

617 
18.536 

112.466 
91.692 

3.996 
9.633 
4.249 
2.896 

15.255 
8.491 
6.610 

58 
96 

65.358 
17.245 
4.644 
9.414 
1.050 
6.396 
2.225 

700 
23.684 

225.058 I 253.743 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 175.124 
4119 Drugi transferi posameznikom 175.124 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0 
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0 

413 Drugi tekoči domači transferi 49.935 
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih 49.935 

služb 

198.194 
198.194 

1.400 
1.400 

54.149 
54.149 

184.015 
143.990 
40.025 

276.648 
276.648 
234.959 
234.959 

108,2 
109,6 
103.8 
104.9 
104,9 
102,6 
102,6 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

695.622 104.9 
208.418 | 107,9| 

123.364 
98.965 

5.150 
9.991 
5.206 
4.052 

16.563 
9.219 
7.177 

63 
104 

68.491 
17.846 
4.989 

10.766 
1.315 
6.740 
2.160 

750 
23.925 

109.7 
107,9 
128,9 
103.7 
122.5 
139,9 

108.6 
108,6 
108,6 
108,6 
108.3 

104.8 
103,5 
107.4 
114,4 
125,2 
105,4 
97,1 

107,1 
101,0 

687.310 103.7 
661881J 695.622 |1(R9| j 687.310 1 103,7| 

265.815 
ISCi 

208.600 
208.600 

1.500 
1.500 

55.715 
55.715 

105,3 
105,3 

107,1 
107,1 

102,9 
102,9 

177.142 
137.326 
39.816 

276.438 
276.438 
233.730 
233.730 

104 J 
104,5 
103,3 
104,8 
104,8 
102,0 
102,0 

687.310 103.7 
201.477 

117.866 
94.045 

4.696 
9.939 
5.158 
4.028 

15.770 
8.779 
6.834 

59 
98 

67.841 
17.773 
4.963 

10.728 
1.307 
6.708 
2.151 

748 
23.463 

| 104.3| 

104,8 
102.6 
117,5 
103,2 
121,4 
139,1 

103,4 
103,4 
103.4 
101.7 
102,1 

103.8 
103,1 
106.9 
114,0 
124.5 
104,9 
96,7 

106,9 
99,1 

265.601 

208.444 
208.444 

1.492 
1.492 

55.665 
55.665 

104,7| 

105 J 
105,2 

106,6 
106,6 

102,8 
102,8 
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O,,*;* A. Bilanca odhodkov 

L NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

39 Slovenska akademija znanosti in umetnosti 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Ocena Predlog Predlog 

Realizacija realizacija PU Indeks proračuna Indeks 
1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 2000(5) 6:5/2 

142 I [INVESTICIJSKI ODHODKI 216.281 216.059 I | 221.389 

420 Nalaip In gradnja osnovnih sredstev 
4202 Nakup opreme 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 

dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 

]j 102,5| 

216.281 
28.239 

178.550 
4.774 
4.718 

216.059 
20.010 

182.773 
9.786 
3.490 

221.389 
25.517 

158.292 
6.300 

31.280 

102.5 
127,5 
86.6 
64,4 

896.2 

220.232 I 101,9| 
220.232 101,9 

25.384 126.9 
157.465 86.2 

6.267 64.0 
31.116 891.5 
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A. Bilanca odhodkov 

1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

39 Slovenska akademija znanosti in umetnosti 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija 
1998(1) 

Ocena 
realizacija 
1999 (2) 

Predlog 
PU 

2000(3) 
Indeks 
4:3/2 

Predlog 
proračuna 
2000(5) 

Indeks 
6:5/2 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

39 Slovenska akademija znanosti in umetnosti 
II JiUprava in administracija 

1010 Plače 
3911 3092 Plače 

1020 Materialni in drugi stroški 
3911 3416 Materialni stroški 
3911 6165 Tisk Letopisa in publikacij SAZU 
3911 8719 Oddelek za spremljanje razvoja znanosti 

2 ^Financiranje javnih služb 
3911 Javne sluibe in transferi 

3911 6164 Materialni stroški biblioteke 
3911 7944 Fond upokojenih akademikov 
3911 5252 Članske nagrade akademikom 
3911 4483 Znanstveno raziskovalni center SAZU 

(Š Programi 
3951 Razvojni programi 

3911 3740 Meddržavno sodelovanje 
3911 6163 Nakup revij in knjig 
3911 7945 ZF, PUGWASH, ESEP 
3911 2938 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih 

organov 

609.506 
143.922 1 
116.754 
116.754 
27.169 

9.057 
11.114 
6.998 

236.827 
236.827 

5.400 
7.529 

175.124 
48.774 

228.757 m 
228.757 

4.320 
4.320 
3.923 

216.194 

662.881 
170.003 
131.444 

131.444 
38.559 

12.173 
11.870 
14.516 

263.751 
263.751 

5.767 
8.041 

198.194 
51.749 

229.127 
229.127 

4.614 
4.614 
4.190 

215.709 

695.622 104.9 
184.015 

276.648 

234.959 

108,2 
143.990 

143.990 
40.025 

12.636 
12.321 
15.068 

109,6 
109,6 

103,8 
103.8 
103.8 
103.8 

104,9 
276.648 

5.986 
8.347 

208.600 
53.715 

102,6 
234.959 

4.789 
4.789 
4.349 

221.032 

104,9 
103,8 
103,8 
105.3 
103.8 

102,6 
103.8 
103,8 
103,8 
102,5 

687.310 103.7 
177.142 

276.438 

233.730 

104,2 
137.326 

137.326 
39.816 

12.570 
12.257 
14.989 

104,5 
104.5 

103,3 
103,3 
103.3 
103,3 

104,8 
276.438 

5.981 
8.338 

208.444 
53.675 

104,8 
103.7 
103,7 
105,2 
103,7 

102,0 
233.730 

4.764 
4.764 
4.326 

219.876 

102,0 
103,3 
103,3 
103,3 
101,9 
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1411 URAD PREDSEDNIKA VLADE 

Naloge Urada predsednika Vlade Republike Slovenije so zelo heterogene zaradi 

specifičnih delovnih področij, saj Urad predsednika Vlade Republike Slovenije opravlja 

po sklepu o ustanovitvi in nalogah strokovne, organizacijske, administrativne in 

tehnične naloge, ki se nanašajo na delo Vlade, njenih delovnih teles, njenih članov in 
predstavnikov, Sveta za socialno varstvo, Ekonomskega socialnega sveta, Komisije 

Republike Slovenije za obravnavo vojne škode, ter ministrov brez resorjev ter delovnih 

teles vlade, ki jih le ti vodijo. Poleg splošno opredeljenih nalog opravlja še naloge, ki se 

nanašajo na informacijsko - dokumentacijsko dejavnost, lektoriranje in prevajalsko delo 
ter na prevozne storitve z osebnimi avtomobili in letalom. Iz opredelitev nalog izhaja 

tudi vrsta in višina odhodkov. 

1. PLAČE 

Pri načrtovanju sredstev za plače, druge osebne izdatke oziroma prejemke in prispevke 

delodajalca smo upoštevali proračunska izhodišča, obstoječe število zaposlenih in 

predvideno, že odobreno, a še ne realizirano število zaposlenih v letu 1999 kot izhodišče 

za leto 2000. 

2. 1823 FINANCIRANJE PROJEKTOV 

Iz proračunske postavke se financirajo projekti, ki so pomembni za poglobljeno 

obdelavo posameznih strokovnih področij, katerih ne morejo pokriti ostali vladni organi 

oziroma organizacije. Iz te postavke se krijejo stroški ekspertiz s področja zasledovanja 

reform posameznih parcialnih politik, s področja sprememb in dopolnitev pokojninskega 

sistema, delovanja ekonomskega socialnega sveta in podobno. Poseben poudarek je na 
znanstvenem pristopu izvajalca in na mednarodnih primerjavah rešitev posameznih 

vprašanj. Urad financira tudi posebno raziskavo o javnem mnenju o delu vlade in o 

njenih ukrepih. 

3. 2474 STROŠKI ZA DELO SKUPINE ZA PREPREČITEV ODTUJEVANJA 

DRUŽBENEGA PREMOŽENJA 

Projekt zahteva več ekspertiz, preiskav in revizij, vključno s posebnimi poizvedovanji, 
preiskavami in revizijami. Vsebinsko se nanaša na področje ekonomije, financ in tudi 

tehničnih ekspertiz. Del nalog bo delovna skupina izvedla tudi z zunanjimi sodelavci in 

naročilom storitev, zato so predvidena sredstva minimalna glede na zahtevnost 

problematike in na zahtevo po poznavanju različnih pravnih sistemov v svetu. 

4. 3326 MATERIALNI STROŠKI 

Vsebino postavke predstavljajo odhodki za materialne stroške delovanja Urada 
predsednika Vlade za vse naloge, ki so definirane v sklepu o ustanovitvi Urada, 

lektorsko - prevajalske službe, svetov in komisij. 
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S širitvijo mednarodnih dejavnosti Slovenije in njenega vedno večjega vključevanja v 

mednarodne organizacije in aktivnosti v zvezi z Evropsko unijo, se pojavljajo potrebe po 
predvsem časovno pogostejših in po vedno daljših prevozih. Ob tem so ob povečanem 

obsegu potovanj v tujino stroški vezani na poravnavo v tujih valutah, kar ob drsečem 
tečaju tolarja vpliva na rast odhodkov. 

Starost obstoječih prevoznih sredstev, ki se uporabljajo za vse protokolarne prevoze v 
državi in tudi izven nje, predstavlja za Urad dodatno obremenitev. Pogostejše je 

potrebno redno in izredno vzdrževanje in nakupi rezervnih delov, kar dodatno vpliva na 
povečanje odhodkov. Kljub izredno skrbnem vzdrževanju z obstoječim voznim parkom 

že zelo težko zagotavljamo varnost potnikov, posebno ob protokolarnih obiskih na 

najvišji ravni.. 

Stanje je še bolj kritično pri letalu BAA, ki je bilo sicer obnovljeno, vendar je zaradi 

starosti potrebno več tekočih vzdrževalnih in preventivnih pregledov, za katere pa je 

pooblaščen servis le v tujini. 

5. 4900 SISTEM VAROVANJA 

Sredstva so namenjena predvsem za potrebe Službe varovanja predsednika vlade, kar 
pomeni ob veliki mednarodni angažiranosti dodatne odhodke v devizah. Stroškovno je 

zelo zahtevno predvsem vzdrževanje in nabava komunikacijske opreme, ki mora 
izpolnjevati zahtevne zaščitne pogoje. Zaščitna in ostala oprema se zaradi pogoste 

uporabe zelo hitro obrabi in jo je potrebno obnavljati, kar predstavlja dodatne odhodke. 

6. 5503 PROJEKT IZDELAVE ZAŠČITNE ZAKONODAJE 

Vlada Republike Slovenije je že v maju 1997 sprejela sklep za izvedbo projekta priprave 
zakonodaje za varovanje državnega oz. javnega interesa v zvezi z nepremičninami. 

Pri projektu gre za spremljanje, koordiniranje in pomoč pri pripravi več zakonov in 

podzakonskih aktov. Na osnovi projekta se sooblikujejo pogajalska izhodišča Republike 

Slovenije pri pogajanjih za polnopravno članstvo v Evropski uniji. Istočasno bodo 

izdelana gradiva služila za pripravo nadomestnega instrumentarija, ki je pomemben za 

gospodarno ravnanje v primerih, da novi zakoni ne bi bili sprejeti pravočasno ali še ne bi 

učinkovali v novih pogojih, ki bodo nastali z uveljavljanjem evropskega pridružitvenega 

sporazuma. 

Projekt se izvaja s pomočjo zunanjih strokovnjakov s področij arhitekture, gradbeništva, 

geodezije, urbane ekonomije, prava, sociologije in matematike. Glede na veliko 
interdiscipliniranost projekta, ki zahteva večplasten pristop k reševanju problemov, je 

potrebno s takim načinom dela nadaljevati tudi v bodoče. 

7 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

Urad predsednika vlade opravlja s svojo službo za avtomobilske prevoze vse 

protokolarne prevoze in večino prevozov za državne organe. V letih 1997 in 1998 ni 

bilo nakupov novih vozil, temveč bo predvidoma pet protokolarnih vozil kupljenih ob 

koncu leta 1999. Ker v letu 2000 poteče tudi najemna pogodba za pet protokolarnih 

vozil (starost 3 leta, 150.0000 prevoženih kilometrov), je potrebno kupiti nova. V službi 

za avtomobilske prevoze opravijo letno preko 5800 voženj in približno 960.000 km in 
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glede na starost vozil je že iz vidika varnosti, pa tudi gospodarnosti, nujna nadomestitev 

starih vozil z novimi. 

V Uradu je potrebno kupiti fotokopirne opremo za razmnoževalnico, magnetofonsko 

opremo za snemanje sej in obnoviti telekomunikacijska sredstva. Potrebno je zamenjati 

še opremo za mikrofilmanje gradiv. Urad arhivira celotno gradivo za vlado in nekatere 

vladne službe inje zato potrebno to opremo nadomestiti, saj je že zastarela in iztrošena. 

Nekatero pisarniško pohištvo je treba nadomestiti, saj je v Uradu še vedno velik del 

opreme, ki je stara preko 20 let. 

V letalo je potrebno po zahtevah mednarodnih inšpekcij vgraditi sistem RVSM, ki bo 

omogočal letenje na nižjih vertikalnih distancah med letali v isti smeri leta. V kolikor 

letalo ne bo opremljeno s tako opremo, bo izločeno iz normalnega sistema letenja v 

Evropi. 

Vgraditi je potrebno tudi sistem CVR (Cockpit Voice Recorder), zagotoviti vlečno 

vozilo za vleko letala na tleh in zagotoviti primerno orodje za vzdrževanje letala. 

Z nabavo računalniške in programske opreme nameravamo zamenjati zastarele delovne 

postaje in tiskalnike ter zagotoviti ustrezne licence in programe. Povezave v lokalni 
mreži je potrebno okrepiti in zagotoviti vzdrževanje splošnih in specialnih aplikacij. 

Iz investicijskih sredstev je potrebno zagotoviti tudi opremo varnostne službe (varnostni 

sistemi za objekte, oprema za osebno varovanje, sredstva zvez) in opremo, ki jo 

zahtevajo protokolarni dogodki (priprava za zvijanje tekačev, viličar za njihovo dviganje 

in prevoze, trinivojni podij za novinarje in prenosni sistem ozvočenja). 

Vzdrževanje zgradbe, ki je stara 100 let, je izredno zahtevno in drago. Potrebno je 

zagotoviti povezavo kanalizacij, obnoviti streho, izolirati podstrešje in zagotoviti 

dosledno izpolnjevanje zahtev iz požarno varnostnega elaborata. 
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Leto: 2000 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

PRILOGA K 

OBRAZLOŽITVI 

14: Urad predsednika vlade 

r 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 
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.;)(}£• A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

14 Urad predsednika vlade 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija 

1998 (1) 
Ocena realizacija 

1999 (2) 
Predlog proračuna Indeks 

2000(3) ' 4:3/2 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

A. Bilanca odhodkov 
HHJUrac^in?dsednjki^^a(le^ 

1.200.577 
1.200.577 | T 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroSki 

3 Programi 
1451 Financiranje projektov 
1485 Investicije 

A. Bilanca odhodkov 

1.029.500 
622.900 
406.601 
171.076 

13.840 
157.236 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

1.200.577 
So i ITEKOČI ODHODKI U0J 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
4004 Nadurno delo 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatki za blago in storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4022 Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 
4029 Drugi operativni odhodki 

i42 | |1NVESTICIJSKI ODHODKI 

420 Nakup In gradnja osnovnih sredstev 
4201 Nakup prevoznih sredstev 
4202 Nakup opreme 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 

1.039.213 

509.719 
437.435 

12.506 
30.301 
16.045 
7.180 
6.252 

80.637 
45.658 
34.184 

298 
497 

448.858 
130.859 

6.833 
51.614 
75.219 
61.523 
29.886 
15.136 
77.787 

161.364 

161.364 
34.116 

123.390 
918 

2.941 

1.300.870 
1.300.870 i C 

1.177.295 
732.988 
444.307 
123.575 
25.000 
98.575 

1.300.870 
1.198.553 

593.521 
514.197 

13.177 
35.885 
14.732 
8.113 
7.417 

98.622 
54.893 
42.736 

372 
620 

506.410 
134.405 

9.593 
46.781 
72.344 
71.112 
34.230 
34.486 

103.459 

102.317 

102.317 
50.000 
46.717 

0 
5.600 

1.441.897 110.8 
1.441.897 || 110,8 

1.201.029 
751.133 
449.896 
240.868 

27.748 
213.120 

1.226.286 

215.611 | 

102,0 
102,5 
101,3 
194,9 
111,0 
216,2 

1.441.897 110.8 

620.993 
529.958 

16.437 
39.053 
18.632 
7.809 
9.104 

92.305 
53.081 
38.335 

333 
556 

512.988 
157.191 

7.621 
53.496 

102.247 
54.420 
56.195 
17.376 
64.442 

104.6 
103.1 
124.7 
108.8 
126,5 
96.3 

122,8 
93.6 
96.7 
89,7 
89.5 
89.6 

101,3 
117.0 
79.4 

114.3 
141,3 
76.5 

164.2 
50,4 
62,3 

215.611 
60.000 

100.853 
0 

54.758 

210.7 
120,0 
215.9 

977.8 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

14 Urad predsednika vlade 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

14 Urad predsednika vlado 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

1.200.577 1.300.870 
!l ' Uprava in administracija 

1010 Plače 
1411 3002 Plače 

1020 Materialni in drugi stroški 
1411 2474 Stroški za delo SODP 
1411 3326 Materialni stroški 
1411 4184 Revizijska komisija za javna naročila 
1411 4900 Sistem varovanja 

13 llProgrami 
1451 Financiranje projektov 

1411 1823 Financiranje projektov 
1411 5503 Projekt izdelave zaSčitne zakonodaje 

1485 Investicije 
1411 2825 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1.029.500 
622.900 
622.900 

406.601 
8.654 

355.333 
16.681 
25.933 

171.076 
13.840 
13.840 

0 
157.236 
157.236 

1.177.295 ; 
732.988 

732.988 
444.307 

11.000 
366.307 

39.000 
28.000 

123.575 
25.000 

18.000 
7.000 

98.575 
98.575 

1.441.897 110.8 
1.201.029 

240.868 

102,0 
751.133 
751.133 

449.896 
12.211 

406.603 
0 

31 082 

102,5 
102.5 

101,3 
111.0 
111.0 

0.0 
111.0 

194,9 
27.748 

19.980 
7.768 

213.120 
213.120 

111,0 
111,0 
111,0 

216,2 
216.2 
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1512 - PROTOKOL V VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE 
•/. . V 

Sredstva, planirana za proračunsko leto 2000 bodo namenjena trajnim in občasnim nalogam, ki 
jih bo Protokol Vlade Republike Slovenije izvajal na osnovi Sklepa o določitvi protokolarnih 

pravil, na osnovi obstoječe in znane prakse in na osnovi posebnih zadolžitev s strani organov 

in institucij, za katere izvršuje delovne naloge. Sredstva bodo namenjena realizaciji dogodkov 

v Sloveniji - obiski visokih tujih predstavnikov na državni, vladni in parlamentarni ravni, 

državne proslave in prireditve, sprejemi na najvišjem nivoju, vključevanje v aktivnosti 

pomembnih institucij in ustanov, praznovanje jubilejev, kakor tudi dogodkom v tujini, v katere 

so vključeni predsedniki države, vlade in državnega zbora Republike Slovenije in drugi 

državni predstavniki, navedeni v t i. protokolarni listi. 

Delovanje Protokola Vlade Republike Slovenije postaja po 10 -ih letih samostojne države vse 

zahtevnejše, obsežnejše in zato seveda tudi dražje. Samo prvih devetih mesecih je Protokol 

opravil in finančno pokril 61 velikih protokolarnih obiskov oz. dogodkov, kjer niso vštete 

vsakodnevne rutinske naloge, ki jih Protokol obvezno izvaja na osnovi vladnega Sklepa o 

določitvi protokolarnih pravi.Protokol tudi sofinancira, pretežno brez dodatnih sredstev, vse 

pogostejše «izredne protokolarne obiske in dogodke« (obisk predsednika ZDA, obisk Janeza 

Pavla II. itd). 

Ob izrednem porastu števila nalog, postaja npr. narava obiskov v obeh smereh vse bolj 

zahtevna in naravno tudi dražja. Izredno so zrasle tudi cene gostinskih, transportnih, tiskarskih 
in drugih uslug. 

Protokol se mora nenehno izpopolnjevati ter iskati nove in sodobnejše rešitve v skladu in v 

primerjavi z nami primerljivimi, predvsem evropskimi državami, kar tudi zahteva vsaj 

minimalna sredstva ter v cilju izboljšav vzdrževati stike z sorodnimi službami in dejavniki tujih 

držav. 

Nekaterim manjšim investicijskim posegom v prihodnjem letu se ni mogoče izogniti, ker je 

Protokol po vrsti let končno pridobil nekaj nujno potrebnih sob, za katere je neobhodna saj 

osnovna oprema. 

Protokol mora izvajati naloge, ki jih prejema od po ustavi in zakonih kompetentnih mest in jih 

ne more selekcionirati ali omejevati, tudi, če občasno pride sicer do za državo pomembnega 

izrednega dogodka, ki ga pa prej ni bilo mogoče predvideti v predlogu finančnega načrta. 

PLAČE 

Pri načrtovanju sredstev za plače, druge osebne prejemke ter prispevke in davke delodajalca 

smo pri načrtovanju upoštevali proračunska izhodišča na osnovi števila že zaposlenih delavcev 
in predvidene nove zaposlitve v letu 1999, ki še niso bile realizirane. 

Od 22 delovnih mest, kolikor jih je sistemizirano, imamo trenutno zaposlenih 15 delavcev. 

MATERIALNI STROŠKI 

Materialne stroške smo načrtovali na dveh proračunskih postavkah. 
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Proračunska postavka 3329 predstavlja materialne stroške, ki so pogoj za samo delovanje 

službe in so odvisni od števila zaposlenih delavcev ter od stalnih stroškov za delovanje službe. 

Proračunska postavka 3653 - Drugi odhodki za delo na drugih področjih predstavlja stroške 
protokolarnih udejstvovanj predstavnikov naše države. 
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Leto: 2000 

2. VIADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

PRILOGA K 

OBRAZLOŽITVI 

1512: Protokol v vladi Republike Slovenije 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 
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A. Bilanca odhodkov 
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1512 Protokol v vladi Republike Slovenije 

Leto: 2000 
v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija 
1998(1) 

Ocena realizacija 
1999 (2) 

Predlog prorafuna Indeks 
2000 (3) 4:3/2 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

A. Bilanca odhodkov 276.560 
1512 |Protokol v vladi Republike Slovenije nje 276.560 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
1585 Investicije 

A. Bilanca odhodkov 
|40 | TEKOČI ODHODKI 

1 C 
276.174 

62.943 
213.231 

386 
% 386 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

276.560 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
4004 Nadurno delo 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prisffevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatki za blago in storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 
4029 Drugi operativni odhodki 

[42 | [INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4202 Nakup opreme 
42p3 Nakup drugih osnovnih sredstev 

276.174 I 

52.908 
40.353 

1.604 
2.344 
5.745 
2.281 

581 
7.626 
4.245 
3.305 

28 . 
48 

215.640 
57.255 
28.820 

2.014 
4.803 . 

118.738 
0 
0 

4.010 

386 

386 
386 

0 

321.710 
321.710 I 

321.294 
71.112 

250.182 
416 
416 

321.710 
321.294 [ 

59.358 
46.077 

1.105 
2.837 
5.725 
3.087 

527 
8.845 
4.923 
3.833 

33 
56 

253.091 
96.000 

6.892 
7.654 
1.000 

126.500 
2.600 

0 
12.445 

416 I 

416 
416 

0 

317.194 
317.194 

312.135 
83.711 

228.424 
5.059 
5.059 

317.194 
312.135 I 

68.908 
54.824 

1.494 
3.070 
6.149 
3.203 

168 
10.202 

5.679 
4.421 

38 
64 

233.025 
187.783 

2.946 
6.100 

826 
24.407 

300 
48 

10.615 

5.059 I 
5.059 
4.639 

420 

98.6 
98,61 

97.2 
117.7 
91.3 

98,6 
97,2| 
116.1 
119,0 
135.2 
108.2 
107,4 
103.8 
31,9 

115J 
115,4 
115.3 
115.2 
114.3 
92,1 

195.6 
42.7 
79,7 
82.6 
19.3 
11.5 

85.3 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1512 Protokol v vladi Republike Slovenije 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

111. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

1512 Protokol v vladi Republike Slovenije 
|1lUprava in administracija 

1010 Plače 
1512 3005 Plaće 

1020 Materialni in drugi stroški 
1512 3329 Materialni stroški 
1512 3653 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

|3 jlProgrami 
1585 Investicije 

1512 2826 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

276.560 
276.174: 

62.943 
62.943 

213.231 
8.034 

205.197 

386 
386 
386 

321.710 
321.294 

71.112 
71.112 

250.182 
9.582 

240.600 

416 
416 
416 

317.194 
312.135 

83.711 
83.711 

228.424 
12.582 

215.842 

5.059 
5.059 
5.059 

98.6 
97,2i 

117,7 
117,7 
91,3 
131.3 
89.7 
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1513 SERVIS ZA PROTOKOLARNE STORITVE 

Področje, ki ga pokrivamo, je opredeljeno z Odlokom o ustanovitvi Servisa za protokolarne 
storitve in se nanaša na upravljanje objektov za protokolarne in reprezentančne namene ter na 

njihovo smotrno in gospodarsko rabo. 

Za ta namen nam proračunska sredstva pokrivajo: plače, druge osebne prejemke, prispevke 

delodajalca in del materialnih stroškov. 

Preostali del materialnih stroškov, ki nastanejo v zvezi z vzdrževanjem in poslovanjem, pa 
pokrivamo s prihodki lastne dejavnosti. Zaradi tega obseg vzdrževalnih del sproti prilagajamo 
danim možnostim, ki izvirajo iz tekočega poslovanja. 

Pri plačah smo upoštevali povprečno izhodiščno plačo v višini 44.731 SIT, ves pripadajoči 

regres, nadomestila in povračila ter dovoljeno uspešnost. 

Ostali podatki v zvezi s plačami so vezani na bruto osebne dohodke, razen davka na izplačane 
plače, kije odvisen od davčne lestvice. 

Pri materialnih stroških in investicijskem vzdrževanju ter izboljšavah smo upoštevali smernice, 
ki pogojujejo, da skupni obseg izdatkov za blago in storitve v letu 2000 no/ninalno ne smejo 

preseči obsega, kot je sprejet v proračunu za leto 1999. 
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Leto: 2000 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

PRILOGA K 

OBRAZLOŽITVI 

1513: Servis za protokolarne storitve 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1513 Servis za protokolarne storitve 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija 

1998(1) 
Ocena realizacija 

1999 (2) 
Predlog proračuna Indeks 

2000 (3) 4:3/2 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

A. Bilanca odhodkov 476.044' 
[^l^JServi^aj>rotokolarn^toritv<^ JC 476.044 | i 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
1585 Investicije 

A. Bilanca odhodkov 
TEKOČI ODHODKI 40 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
4004 Nadurno delo 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatki za blago in storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4029 Drugi operativni odhodki 

343.355 
271.094 

14.369 
40.684 

4.553 
9.459 
3.197 

49.439 
39.081 
10.124 

88 
147 

81.450 
118 

55.311 
9.800 
9.800 
6.421 

Ej 
INVESTICIJSKI ODHODKI 1.800 I 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4202 Nakup opreme 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 

1.800 
0 
0 

1.800 

715.855 
715.855 j [ 

474.244 490.933 
399.215 435.572 
75.029 55.361 

1.800 224.922 
1.800 224.922 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

476.044 715.855 
| I 474.244 | | 490.933 | 

373.454 
283.410 

14.261 
42.219 
9.708 

20.168 
3.688 

49.812 
27.726 
21.585 

188 
313 

67.667 
87 

40.812 
7.231 
7.231 

12.306 

224.922 I 
224.922 

23.782 
199.218 

1.922 

505.104 70.6 

502.644 
447.283 

55.361 
2.460 
2.460 

502.644 I 

2.460 

505.104 1 70,6 

102,4 
102,7 
100,0 

1.1 
1.1 

505.104 70.6 

383.304 
295.982 

17.291 
42.978 
10.063 
15.476 

1.514 
51.119 
28.454 
22.152 

192 
321 

68.221 
587 

40.312 
7.231 
7.231 

12.860 

2.460 
390 

0 
2.070 

102.6 
104.4 
121,3 
101.8 
103.7 
76.7 
41,0 

102,6 
102.6 
102,6 
102,1 
102.6 
100.8 
674.7 

98.8 
100,0 
100,0 
104.5 

uj 
1.1 
1.6 
0,0 

107,7 
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')<! A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1513 Servis za protokolarne storitve 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) -4:3/2 

1513 Servis za protokolarne storitve 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

476.044 
|1 jlUprava in administracija 474.244 

1010 Plače 
1513 3006 Plače 

1020 Materialni in drugi stroški 
1513 3330 Materialni stroški 

399.215 
399.215 
75.029 
75.029 

3 JlProgrami 1.800 
1585 Investicije 

1513 2827 Investicije in investicijsko vzdrževanje driavnih organov 
1513 8438 Obnova kompleksa Brdo 

1.800 
1.800 

0 

715.855 
490.933 
435.572 
435.572 
55.361 
55.361 

224.922 
224.922 

1.922 
223.000 

505.104 70.6 
102,4; 502.644 

447.283 102,7 
447.283 102.7 
55.361 100,0 

55.361 100.0 

2.460 1, 
2.460 
2 460 

0 

1,1 
128.0 

0.0 
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1514 URAD ZA PRISELJEVANJE IN BEGUNCE 

Proračunska postavka 1294- oskrba beguncev 

Iz postavke se krijejo stroški bivanja oseb z začasnim zatočiščem v nastanitvenih centrih (za 

leto 2000 je povprečni mesečni strošek na osebo ocenjen na 25.000 SIT), za človekoljubno 

pomoč, ki jo prejemajo osebe z začasnim zatočiščem, ki ne žive v nastanitvenih centrih (za 
leto 2000 je povprečni mesečni strošek na osebo ocenjen na 9.800 SIT) in za zdravstveno 
varstvo oseb z začasnim zatočiščem (za leto 2000 je povprečni mesečni strošek na osebo 
ocenjen na 12.500 SIT), kakor tudi stroški v zvezi z vrnitvijo teh oseb v domovino (enkratna 
pomoč ob vrnitvi v višini 30- 60.000 SIT). 

Konec septembra 1999 je imelo začasno zatočišče približno 5.500 tujcev in sicer 3.200 
državljanov BIH in 2.300 državljanov ZRJ. Urad ocenjuje, da bo v začetku leta 2000 to 
število padlo na približno 5.000. V kolikor se v letu 2000 število oseb z začasnim zatočiščem 

ne bo korenito zmanjšalo, utegne biti oskrba beguncev v drugi polovici leta motena. 

Planirano je tudi plačilo članarine za Mednarodno organizacijo za migracije, specializirane 
medvladne agencije, ki se ukvarja tudi z organiziranjem vračanja beguncev v domovino 

(2.800.000 SIT). 

Proračunska postavka 7672- plače 

Predlagana sredstva komaj zadostujejo za plače redno zaposlenih delavcev in delavcev na 
javnih delih v nastanitvenih centrih oseb z začasnim zatočiščem. Število slednjih bo potrebno 

v letu 2000 ne le sproti prilagajati gibanju števila oseb z začasnim zatočiščem, živečih v 
nastanitvenih centrih, ampak tudi sicer zmanjšati. 

Proračunska postavka 7675- materialni stroški 

Planirani so običajni materialni stroški za delo organa. 
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Leto: 2000 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

PRILOGA K 

OBRAZLOŽITVI 

1514: Urad za priseljevanje in begunce 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1514 Urad za priseljevanje in begunce 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija 
1998 (1) 

Ocena realizacija 
1999 (2) 

Predlog proračuna Indeks 
2000(3) ' 4:3/2 

1. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

A. Bilanca odhodkov 
|l514 j^Jra^za^nseljevanj^^begunce 

907.6S7 
907.657 i C 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

2 Financiranje javnih služb 
1501 Oskrba beguncev 

3 Programi 
1591 Donacije 

A. Bilanca odhodkov 
[40 | jTEKOČI ODHODKI" 

43.359 
28.305 
15.054 

847.226 
847.226 

17.073 
17.073 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

907.657 
891.374 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
. 4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
4005 Plače za delo po pogodbi 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatki za blago in storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 
4029 Drugi operativni odhodki 

l L 
23.933 
19.656 

450 
1.333 
2.472 

0 
22 

3.491 
1.944 
1.512 

13 
22 

863.949 
269.719 
381.881 

97.110 
19.368 

1.366 
3.913 

36.733 
53.860 

trT"i ITEKOČI TRANSFERI 16.284 I 
410 Subvencije 
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
4119 Drugi transferi posameznikom 

[42 j {INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4201 Nakup prevoznih sredstev 
4202 Nakup opreme 

16.284 
16.284 

0 
0 

01 

954.537 
954.537 | 

81.583 
64.227 
17.356 

781.769 
781.769 

91.185 
91.185 

954.537 
853.613 I 

55.012 
27.717 

765 
3.148 

11.333 
12.049 

0 
7.300 
4.051 
3.176 

27 
45 

791.301 
324.688 
276.356 
91.709 
20.030 

1.602 
8.698 

37.630 
30.588 

69.309 I 

1.318 
1.318 

67.991 
67.991 

31.615 I 

31.615 
11.708 
1-9.907 

1.010.488 105.9 

87.115 
69.363 
17.752 

923.373 
923.373 

0 
0 

1.010.488 

60.380 
30.569 

1.067 
2.946 

12.681 
13.000 

117 
7.074 
3.938 
3.066 

26 
44 

724.785 
214.240 
300.150 
101.391 
20.042 

1.836 
4.404 

67.723 
14.999 

218.249 

0 
0 

218.249 
218.249 

1.010.488 I! 105,9 

106,8 
108.0 
102,3 
118.1 
118,1 

0,0 
0,0 

792.239 1 92,8 

109.8 
110,3 
139.5 
93.6 

111.9 
107,9 

96,9 
97,2 
96.5 
94.7 
97,2 
91.6 
66,0 

108.6 
110,6 
100,1 
114,6 
50,6 

180,0 
49,0 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1514 Urad za priseljevanje in begunce 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija 

1998(1) 
Ocena realizacija 

1999 (2) 
Predlog proračuna Indeks 

2000 (3) 4:3/2 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

1514 Urad za priseljevanje in begunce 
\\ [(Uprava in administracija 

1010 Plače 
1514 7672 Plače 

1020 Materialni in drugi stroški 
1514 7675 Materialni stroški 

|2 ([Financiranje javnih služb 
1501 Oskrba beguncev 

1514 1294 Oskrba beguncev 

13 ||Programi   
1591 Donacije 

1514 8183 UNHCR - TUJA DONACIJA 
1514 8184 ESF - TUJA DONACIJA 
1514 8186 Nadomeščanje Roške - TUJA DONACIJA 
1514 8187 Swiss Disaster Relief-TUJA DONACIJA 
1514 8188 Nouova Frontera, Italija - TUJA DONACIJA 

907.657 
43.359 
28.305 
28.305 

15.054 
15.054 

847.226 
847.226 

847.226 

17.073 
17.073 
11.686 
2.094 
3.057 

204 
32 

954.537 
81.583 
64.227 
64.227 

17.356 
17.356 

781.769 
781.769 

781.769 

91.185 
91.185 

49.989 
38.251 

2.945 
0 
0 

1.010.488 105.9 
87.115 

923.373 
923.373 

923.373 

106.81 
69.363 108,0 
69.363 108.0 

17.752 102,3 
17.752 102.3 

118,1 
118,1 
118.1 

0,0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 

0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
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1515 URAD ZA ŽENSKO POLITIKO 

a) PODROČNI-SEKTORSKI-RESORNI CILJI za leto 2000 

Med najpomembnejšimi nalogami, ki jih Uradu za žensko politiko nalaga akt o ustanovitvi so: 

spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihove pravic, zajamčenih z ustavo, zakoni in 

mednarodnimi konvencijami, ki veljajo v Republiki Sloveniji, obravnavanje predpisov, aktov in 

ukrepov, ki jih sprejemajo vlada in ministrstva in seveda predvsem sodelovanje pri njihovi 

pripravi, posredovanje pobud, predlogov in ukrepov, priprava analiz, poročil in drugih gradiv, 
ki jih potrebuje vlada in resorna ministrstva in ki jih mora država posredovati v tujino, 

obravnavanje pobud in sodelovanje z nevladnimi organizacijami, katerih osnovna dejavnost je 

povezana s prizadevanji za napredovanje na področju enakosti žensk in moških. Urad opravlja 

svoje delo s področja svoje pristojnosti v sodelovanju z ministrstvi in drugimi vladnimi 

službami, z javnimi institucijami, nevladnimi organizacijami, posameznicami in posamezniki, 

seveda pa tudi v pogostem in bogatem sodelovanju z mednarodnimi in medvladnimi 

organizacijami in drugimi institucijami, s tujimi strokovnjakinjami in strokovnjaki ter na ravni 

bilateralnih stikov in sosedskih odnosov. 

b) POLITIKE, UKREPI IN SREDSTVA 

Kljub temu, da temeljna določila, vključena v Ustavo Republike Slovenije, ne dopuščajo 

nobene oblike diskriminacije ženska ter da Ustava zagotavlja tudi odpravo posledic kršitev 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je mogoče ugotoviti, da v vsakdanjem življenju ni 

dovolj prisotna zavest o obstoju tovrstnih pravic in da je izobraževanje in ozaveščanje o 

pravicah žensk kot sestavnem delu splošnih človekovih pravic, premajhno. Kljub pomembnim 

spremembam v razmerjih med spoloma v zadnjih letih, kažejo izkušnje držav, posebej držav 

Evropske unije, ki imajo zagotovljeno ustavno enakost spolov in njeno implementacijo v 

zakonih, da te spremembe še vedno ne omogočajo bistvenega premika v socialnem in 

političnem statusu žensk, pa tudi popolnega uživanja pravic in uresničevanja aktivnega 

državljanstva ne. Izkušnja Slovenije v zadnjih letih razvoja kaže podobni trend na številnih 
področjih, socialni in politični statusi žensk kažejo veliko »sektorsko« in vertikalno segregacijo 

žensk pri političnem odločanju, zaposlovanju, izobraževanju, zaslužku, itd. 

Zato je temeljno načelo politike Urada aktivno sodelovanje v delu resornih ministrstev, tako v 

pripravi njihovih programov in ukrepov, kot seveda predvsem pri pripravi zakonodaje, saj je to 

največji garant, da bo v politike in ukrepe posameznih resorjev in vlade vključen tudi vidik 

enakosti žensk in moških. 

c) FINANČNI NAČRT ZA LETO 2000 (v tisoč tolarjih): 

1 - PLAČE, DRUGI OSEBNI ODHODKI (PREJEMKI), PRISPEVKI IN DAVKI 

DELODAJALCA 

Predlagani znesek: 30.743 
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Predlog proračunskih sredstev je pripravljen v skladu z usmeritvami in kvantitativnimi 

okviri Ministrstva za finance. 

2 - MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

7681 Materialni stroški 

Predlagani znesek: 23.838 

Zakonska podlaga: Odlok o ustanovitvi Urada za žensko politiko (Uradni list RS, št. 

21/92) 
r 

Sredstva za materialne stroške za leto 2000 smo planirali restriktivno glede na letošnji 

obseg dela in predvideno število zaposlenih. Dodati pa je treba, da v proračunu za leto 
2000 ugasneta dve proračunski postavki urada (8755 - UNDP - 20 % soudeležba in 

8317 - krepitev nacionalnih mehanizmov za napredovanje žensk - UNDP), vsebinsko 

pa. delo, ki je bilo finančno pokrito iz teh virov ne samo ostaja, ampak se še krepi, 
predvsem zaradi potreb, ki nam jih narekuje Evropska unija. 

Glede na usmeritve in sklepe vlade planiramo tudi prehod na enotno informatizacijo, 

kar pomeni, da moramo nujno nabaviti dodatno strojno in programsko opremo, saj 
glede na izredno slabo stanje računalniške opremljenosti urada tega sedaj ne moremo. 

4390 Sofinanciranje programov nevladnih ženskih organizacij 

Predlagani znesek: 3.955 

Zakonska podlaga: Odlok o ustanovitvi Urada za žensko politiko (Uradni list RS, št. 

27/92) 

Iz Odloka o ustanovitvi Urada za žensko politiko izhaja, da je za kvalitetno 
izpolnjevanje nalog iz delokroga Urada nujno pritegniti in podpreti nosilce programov, 

katerih osnovni cilj je razvoj in uveljavljanje enakih možnosti žensk in moških. 

Na Četrti svetovni konferenci o ženskah so sprejele vlade, mednarodne in druge 
organizacije temeljni dokument z naslovom Izhodišča za ukrepanje, podpisnica tega 

dokumenta pa je tudi Vlada Republike Slovenije. S sprejemom tega besedila so se 

njegove podpisnice zavezale, da bodo spoštovale izhodišča in priporočila, zapisana v 
besedilu, ter da bodo pri oblikovanju lastnih nacionalnih strategij ravnale v skladu z 

osnovnimi načeli Pekinške deklaracije. Sofinanciranje projektov s področja enakih 

možnosti žensk in moških pomeni torej tudi programsko zavezanost Vlade in države 

temu področju, kar je v priporočilih vseh mednarodnih dokumentov. 
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Leto: 2000 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

PRILOGA K 

OBRAZLOŽITVI 

1515: Urad za žensko politiko 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 
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A. Bilanca odhodkov 
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1515 Urad za žensko politiko 

Leto: 2000 
v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija 

1998(1) 
Ocena realizacija 

1999 (2) 
Predlog proračuna Indeks 

2000 (3) 4:3/2 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

A. Bilanca odhodkov 
[l51^J^Jrac^aJ!ensl^ 

1 Uprava bi administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

2 Financiranje javnih služb 
1502 Sofinanciranje programov ženskih organizacij 

3 Programi 
1585 Investicije 
1592 Donacija 

66.910 
66.910 \ [ 

50.437 
28.745 
21.692 

3.699 
3.699 

12.775 

A. Bilanca odhodkov 
|40 '| [TEKOČI ODHODKI 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatki za blago in storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 
4029 Drugi operativni odhodki 

12.775 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

66.910 
| 62.978 | j 

24.285 
17.371 

400 
2.737 
3.777 

0 
3.353 
1.876 
1.444 

11 
22 

35.341 
13.596 

325 
2.175 

492 
6.583 

830 
604 

10.736 

78.926 
78.926 | 

59.369 
33.169 
26.200 

3.900 
3.900 

15.657 

15.657 

78.926 
74.957 I 

27.809 
20.610 

595 
1.959 
4.532 

113 
3.997 
2.225 
1.732 

15 
25 

43.151 
20.844 

349 
2.361 

482 
6.437 

837 
717 

11.123 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4202 Nakup opreme 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 

58.536 
_58_536J 

74.2 

48.628 
30.743 
17.885 
3.955 
3.955 
5.953 
5.953 

0 

81,9 
92,7 
68,3 

101,4 
101,4 
38,0 

0,0 

58.536 74,2 
48.583 I I "'8I 

25.740 92,6 
18.276 

640 
1.285 
5.468 

71 
3.773 
2.101 
1.635 

14 
23 

19.070 
8.094 

227 
1.419 

288 
2.778 

545 
394 

5.325 

88.7 
107.6 
65.6 

120.7 
62.7 
94,4 
94,4 
94,4 
93.3 
92,0 
44,2 
38.8 
65.0 
60.1 
59.8 
43.2 
65.1 
54.9 
47,9 

sn Itekoči transferi || »321 3.969 4.000 | j 100,8| 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

3.932 
3.932 

3.969 
3.969 

4.000 
4.000 

100,8 
100.8 

42 1 
INVESTICIJSKI ODHODKI |i ! 1 

5.953 
1! 1 

5.953 
5.599 

354 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

151ŠUrad za žensko politiko 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija 

1998 (1) 
Ocena realizacija 

1999(2) 
Predlog proračuna Indeks 

2000 (3) 4:3/2 

I SI? Urad za žensko politiko 
!1 jlUprava in administracija 

1010 Plače 
1515 7678 Plače 

1020 Materialni in drugi stroški 
1515 7681 Materialni stroški 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

66.910 78.926 
50.437 | i 59.369 i 
28.745 . 33.169 
28.745 33.169 

21.692 26.200 
21.692 26.200 

Financiranje javnih služb 
1502 Sofinanciranje programov ženskih organizacij 

1515 4390 Sofinanciranje programov nevladnih ženskih organizacij 

3.699 3.900 i r 

3.699 
3.699 

3.900 
3.900 

|3 i!Programi 
1592 Donacija 

1515 8317 Krepitev nac.mehanizmov za napredovanje žensk - T. 
DONACIJA 

1515 8755 UNDP projekt (20% soudeležba) 

12.775 i 
12.775 

9.991 

2.783 

15.657 
15.657 

15.657 

58.536 74.2 
54.581 91,9 
30.743 92,7 
30743 92.7 

23.838 91,0 
23.838 91.0 

3.955 101,4 
3.955 
3.955 

101,4 
101.4 

0,0 
0,0 
0,0 

I 
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1516 URAD ZA NARODNOSTI 

Predlog proračuna Urada Vlade RS za narodnosti je oblikovan tako, da zagotavlja materialno 

podlago za uresničevanje posebnih pravic narodnih skupnosti, ki izhajajo iz ustave in zakonov 

na tistih področjih, ki jih pokriva urad, pokrivanje drugih obveznosti pa zagotavljajo pristojna 

ministrstva. Načrtovana sredstva so poleg stroškov za delovanje urada namenjena predvsem za 

sofinanciranje informativne dejavnosti za potrebe italijanske in madžarske narodne skupnosti 
in Romov in za delovanje samoupravnih narodnih skupnosti kot reprezentativnega 

predstavništva italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji. Predlog 

proračuna je pripravljen v okvirih, ki so določeni za oblikovanje proračuna Republike 

Slovenije za leti 2000 in 2001, zato je bilo mogoče upoštevati samo tiste zahteve, ki ohranjajo 

dosedanjo raven dejavnosti za potrebe narodnih skupnosti, ni pa bilo mogoče vključiti tistih 

predlogov in pobud, ki bi pomenili širitev in bogatitev dejavnosti. 

3003 PLAČE 

V Uradu za narodnosti Vlade RS so zaposleni trije delavci. Odhodki so izračunani po 
kriterijih, ki veljajo za zaposlene v državni upravi. 

3327 MATERIALNI STROŠKI 

Na postavki materialni stroški so poleg stroškov za delovanje urada predvideni tudi stroški za 

delo Komisije Vlade RS za narodne skupnosti in Komisije Vlade RS za romska vprašanja. 

Načrtovana sredstva so v skladu z izhodišči za pripravo proračuna do skrajnosti omejena, 

tako, da bo le s težavo mogoče uresničevati predvidene naloge. Zaradi omejenih sredstev je 

močno okrnjeno tudi mednarodno sodelovanje in izmenjava izkušenj pri zagotavljanju 

manjšinskega varstva, čeprav je Republika Slovenija zaradi svojega odnosa do narodnih 

skupnosti zanimiva za mnoge evropske države in mednarodne organizacije. Na tej postavki je 

predvideno 2.224.000 tolarjev. 

7355 ŠTUDIJE, OBJAVE, EKSPERTIZE 

Zaradi majhnega števila zaposlenih je urad pri pripravi analiz in drugih gradiv v veliki meri 

vezan tudi na zunanje sodelavce, saj brez študij, ki obravnavajo probleme na posameznih 

področjih ni mogoče pripravljati utemeljenih predlogov za odločitve pri zagotavljanju posebnih 

pravic narodnih skupnosti. 

V letih 1998 in 1999 je bil pripravljen slovenski prispevek k skupni študiji dežel Alpe - Jadran 

o položaju narodnih skupnosti, v letu 2000 pa bo treba študijo objaviti tudi v slovenskem 

jeziku, zato bodo sredstva, predvidena na tej postavki, v letu 2000 namenjena predvsem izdaji 
te študije. Za ta namen je predvideno 1.558.000 tolarjev. 

1821 SOFINANCIRANJE ZVEZE ROMSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE 

Zveza romskih društev Slovenije povezuje osem lokalnih društev in vedno bolj postaja 

sogovornik države o vprašanjih, ki se nanašajo na položaj Romov v Sloveniji. Iz proračuna RS 

se sofinancirajo stroški delovanja zveze in stroški sodelovanja predstavnikov Romov iz 
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Slovenije na meddržavnih srečanjih in mednarodnih konferencah. Za ta namen je predvideno 

876.000 tolarjev. 

1872 SOFINANCIRANJE RADIJSKEGA PROGRAMA ZA ROME 

Radijske oddaje, ki so namenjene Romom in jih že več let pripravljata radio Murski val in 

Studio D iz Novega mesta, so namenjene informiranju, prosvetljevanju in prikazu kulturne 
dejavnosti Romov, obenem pa prek njih tudi večinsko prebivalstvo spoznava kulturno 

dejavnost in probleme Romov, ki živijo na njihovem območju. Prispevek iz proračuna RS je 
namenjen sofinanciranju teh oddaj. Na tej postavki je zagotovljeno 3.845.000 tolarjev. 

5203 OBVEZNOSTI DO USTANOV ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI 

Republika Slovenija sofinancira tudi delovanje nekaterih javnih zavodov italijanske narodne 

skupnosti, ki imajo svoj sedež v Republiki Hrvaški, delujejo pa tudi za potrebe italijanske 
narodne skupnosti v Sloveniji. Založba EDIT izdaja dnevnik La Voce del Popolo in druge 

časopise v italijanskem jeziku, poklicno gledališče Italijanska drama pripravlja svoja 

gostovanja tudi na območju obalnih občin, Raziskovalni center v Rovinju pa se ukvarja zlasti z 

raziskavami etničnih problemov hrvaške in slovenske Istre in sistematično zbira dokumentarno 

gradivo, ki se nanaša na narodnostno problematiko na tem prostoru. Predlagana sredstva v 

višini 30.874.000 tolarjev ostajajo na ravni leta 1999. 

5205 NARODNOSTNE SKUPNOSTI 

Zakon o samoupravnih narodnostnih skupnostih (Ur.l.RS štev. 15/94) določa, da se sredstva 

za delovanje italijanske in madžarske narodnostne skupnosti v Republiki Sloveniji zagotovijo 

iz proračuna RS. Predlagana sredstva ostajajo realno na ravni iz leta 1999 in so namenjena za 

delovanje organov Obalne italijanske narodne skupnosti in Pomurske madžarske samoupravne 

narodne skupnosti, za delovanje njunih strokovnih služb in pokrivanje drugih nujnih nalog 

obeh skupnosti. Na tej postavki je predlagano 29.712.000 tolarjev. 

7357 SOFINANCIRANJE TEDNIKA NEPUJSAG 

V skladu z ustavno obveznostjo, da Republika Slovenija podpira informativno dejavnost 

narodnih skupnosti, se iz proračuna RS sofinancira izdajanje tednika madžarske narodne 

skupnosti Nepujsag. Predlagana sredstva ostajajo na ravni leta 1999. Za ta namen je 

zagotovljeno 44.631.000 tolarjev. 
I 

7356 SOFINANCIRANJE RTV PROGRAMOV ZA NARODNOSTNE SKUPNOSTI 

Zakon o RTV Slovenija (Ur.l. RS štev. 18/94) v členu 14 določa, da se poleg naročnine 

dodatno iz proračuna RS med drugim sofinancirajo tudi radijski in televizijski programi za 

italijansko in madžarsko narodno skupnost. Predlagana sredstva ostajajo realno enaka 

sredstvom, zagotovljenim v letih 1998 in 1999. Zaradi proračunskih okvirov ni bilo mogoče 

upoštevati zahteve RTV Slovenija, da se prispevek za narodnostne programe poveča. 

2831 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DRŽAVNIH ORGANOV 
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Za posodobitev računalniške opreme, potrebne za vključitev v informacijski sistem državnih 

organov načrtujemo za leto 2000 nakup ene delovne postaje s programsko opremo, v letu 
2001 pa nakup enega novega računalnika za posodobitev obstoječe delovne postaje. Za ta 

namen je predvideno 608.000 tolarjev. 
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jOOi u • A. Bilanca odhodkov 
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 
1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

A. Bilanca odhodkov 
[l51^|Ura(^ajiarodnostHiad^Republik^lovenije 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

2 Financiranje javnih sluib 
, 1503 Narodnostne skupnosti 

1504 Sofinanciranje medijev 
3 Programi 

1585 Investicije 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

223.944 
223.944 J C 

22.210 
18.761 
3.449 

201.695 
60.295 

J41.400 
39 
39 

A. Bilanca odhodkov 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

223.944 
(40 k TEKOČI ODHODKI 1 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatki za blago in storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4022 Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4029 Drugi operativni odhodki 

41 | ITEKOČI TRANSFERI 

22. 210| 

15.554 
10.212 

160 
451 

3.809 
922 

2.235 
1.251 

961 
9 

14 
4.421 

516 
117 
890 

2.898 

 | 201.695 I 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

413 Drugi tekoči domači transferi 
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 

100.295 
100.295 
101.400 
101.400 

0 
INVESTICIJSKI ODHODKI 39 1 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4202 Nakup opreme 

39 
39 

242.979 
242.979 J . 

26.028 
22.318 

3.710 
216.855 

64.560 
152.295 

96 
96 

242.979 
26.028 

1 L 
18.105 
11.047 

255 
513 

3.952 
2.338 
2.536 
1.411 
1.099 

10 
16 

5.387 
423 
100 

1.060 
3.804 

216.855 I 
108.560 
108.560 
108.295 
108.295 

96 1 

96 
96 

244.951 100.8 
244.951 | 100,8 

21.143 
17.356 
3.787 

223.200 
65.307 

157.893 
608 
608 

81,2 
77,8 

102.1 
102,9 
101.2 
103,7 
633*3 
633.3 

244.951 100,8 
21.143 I, 81,2 

13.834 
7.703 

213 
661 

5.257 
0 

2.061 
1.147 

894 
7 

13 
5.248 

368 
159 

1.187 
3.534 

76.4 
69.7 
83.5 

128.8 
133,0 

0,0 
8U 
81.3 
81,3 
70,0 
81.3 
97.4 
87.0 

159,0 
112.0 
92,9 

223.200 1 102,9 
109.938 101,3 
109.938 101.3 
113.262 104,6 
113.262 104.6 

608 | 633,3| 

608 
608 

633.3 
633.3 
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A. Bilanca odhodkov 
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 
1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije 223.944 
!1 j Uprava in administracija 

1010 Plače 
1516 3003 Plače 

1020 Materialni in drugi stroški 
1516 3327 Materialni stroški 
1516 7355 Študije, objave, ekspertize 

\2 Financiranje javnih služb 
1503 Narodnostne skupnosti 

1516 1821 Sofinanciranje organizacij romske skupnosti 
1516 1872 Sofinanciranje radijskega programa za Rome 
1516 5203 Obveznosti do ustanov italijanske narodne skupnosti 
1516 5205 Narodnostne skupnosti 

1504 Sofinanciranje medijev 
1516 7357 Sofinanciranje tednika Nepujsag 
1516 7356 Sofinanciranje RTV programov za narodnostne skupnosti 

22.210 

201.695 

C 
18.761 
18.761 
3.449 

1.929 
1.520 

60.295 
870 

3.448 
28.477 
27.500 

141.400 
40.000 

101 400 

242.979 
26.028 J L 
22.318 
22.318 
3.710 
2.083 
1.627 

216.855 
64.560 

961 
3.791 

30.438 
29.370 

152.295 
44.000 

108.295 

244.951 
21.143 

223.200 

17.356 
17.356 
3.787 
2.229 
1.558 

65.307 
876 

3.845 
30.874 
29.712 

157.893 
44.631 

113.262 

101,2 
91,2 

101,4 
101,4 
101,2 

103,7 
101.4 
104,6 

i 
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1517 SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO 

V Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo smo predlog proračuna pripravili v 

naslednji sestavi: 

Postavka 3014 - Plače, 3122- Drugi osebnih odhodki (prejemki) in 3230 - Prispevki in 

davki delodajalca 

Na postavki za plače delavcev Službe za zakonodajo so predvidena sredstva za: plače, 
delovno uspešnost in nadurno delo, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, povračila 

stroškov za prevoz in prehrano delavcev, odpravnine ter strokovno izobraževanje (magister) 

delavcev, ki se izobražujejo ob delu, ter vse potrebne prispevke in davke delodajalca. 

V letu 2000 so tako za plače namenjena sredstva v višini 153.676.000,00 SIT. 

Postavka 3338 - Materialni stroški 

Na postavki 3338-Materialni stroški so predvidena sredstva za poslovanje Službe vlade za 
zakonodajo. Predvideni so naslednji stroški: za električno energijo, PTT storitve, komunalne 

storitve, stroški storitev drugih izvajalcev (dimnikarske storitve, servisiranje fotokopirnih 

strojev, prevozne storitve), dnevnice in prevozni stroški za službena potovanja doma in v 

tujini, razni registri zakonov in drugih predpisov, strokovna literatura in druge publikacije, 

dnevni časopisi, reprezentanca, pisarniški material, pogodbe o delu in avtorske pogodbe ipd. V 

ta znesek so vključeni tudi stroški najemnine poslovnih prostorov na Slovenski c. 9 (najeti 
pisarniški prostori v stavbi Uradnega lista Republike Slovenije). 

Zaradi denacionalizacijskega postopka, katerega predmet je objekt, v katerem naša služba 

posluje, je možna v letu 2000 selitev službe na drugo lokacijo. V tem primeru bo potrebno 

najeti nove poslovne prostore, posledično pa bodo zato potrebna tudi dodatna sredstva za 

najemnino, katero bi plačevali iz materialnih stroškov službe. 

V letu 2000 so tako sredstva za materialne stroške Službe za zakonodajo določena v višini 
27.879,00 SIT. 

Postavka 6206 - Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU: 

Na postavki 6206-Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU so predvidena sredstva za 
poslovanje Komisije za usklajevanje zakonodaje z EU, ki jo je Vlada Republike Slovenije 

ustanovila s sklepom št. 910-02/93-2/11-8 z dne 6.4.1994. Med stroške za poslovanje komisije 

spadajo predvsem stroški za plačilo prevodov direktiv Evropskih skupnosti, zakonov in drugih 
predpisov, dnevnice za službena potovanja doma in v tujino, izobraževanje delavcev, 

strokovna literatura (domača in tuja) in druge publikacije, uradna glasila Evropskih skupnosti, 

pisarniški material, za plačila bančnih stroškov, stroški konferenc in seminarjev, poštnina in 

kurirske storitve ipd. 

V letu 2000 so tako sredstva za poslovanje komisije v Službi za zakonodajo določena v višini 
10.922.000,00 SIT. 
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Postavka 8255 - Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU - tuja donacija 

Tuja donacija na navedeni postavki je namenjena za pokritje stroškov službenih potovanj, 

strokovne literature, izobraževanja delavcev ipd.. V primeru ostanka sredstev na postavki v 

letu 1999 se bodo le-ta avtomatsko prenesla v proračunsko leto 2000. 

Postavka 2833 - Manjše investicije 

Na navedeni postavki so namenjena sredstva za manjše investicije, kot so na primer nakup 

pisarniške opreme in pohištva, nakup drugih osnovnih sredstev službe, vzdrževanje in 

popravilo objektov. Sredstva načrtujemo glede na število zaposlenih v Službi Vlade Republike 

Slovenije za zakonodajo. Sem spada tudi nakup računalnikov in računalniške opreme, nakup 
velikih računalniških omrežij ter redno vzdrževanje in dopolnjevanje navedene opreme. 

V letu 2000 so za manjše investicije in nakup računalniške opreme določena sredstva v višini 

9.219.000,00 SIT. 

Postavka 6726 - Računalniška oprema - donacija 

Na navedeni postavki so bila sredstva namenjena za računalniško opremo in posodobitev 

računalniškega omrežja v Službi za zakonodajo. Sredstva so bila v letih 1997, 1998 in 1999 v 

celoti porabljena, zato za leto 2000 predlagamo izbris oziroma ukinitev navedene postavke v 

proračuna Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1517 Služba vlade za zakonodajo 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija 
1998(1) 

Ocena realizacija 
1999 (2) 

Predlog proračuna Indeks 
2000 (3) 4:3/2 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

A. Bilanca odhodkov 137.779 
11517 [Služba vlade za zakonodajo ne 137.779 I 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
1585 Investicije 
1593 Donacija 

A. Bilanca odhodkov 

Ej TEKOČI ODHODKI 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
4004 Nadurno delo 
4005 Plače za delo po pogodbi 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatki za blago in storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4022 Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 
4029 Drugi operativni odhodki 

88.356 
69.907 

1.518 
3.525 

11.429 
1.328 

0 
649 

13.207 
7.250 
5.645 

49 
263 

35.586 
9.549 

311 
2.823 

631 
2.948 

352 
6.801 

12.171 

42 I INVESTICIJSKI ODHODKI 630 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4202 Nakup opreme 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 

630 
518 
112 

0 

186.155 
186.155 | f 

137.142 184.295 
108.867 146.360 
28.275 37.935 

637 1.860 
, 608 840 

29 1.020 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

137.779 186.155 
137.149 | 185.315 I 

119.631 
95.624 

1.955 
4.963 

14.299 
135 

0 
2.655 

17.714 
9.860 
7.676 

67 
111 

47.970 
8.370 

600 
6.140 

730 
4.215 
1.480 
8.940 

17495 

840 
840 
700 
140 

0 

201.696 108.3 
201.696 

192.477 
153.680 
38.797 

9.219 
9.219 

0 

9.219 I 

104,4 
105.0 
102,3 
495,7 

0,0 

201.696 108.3 
192.477 | 103,9 

127.499 
90.399 

2.988 
8.149 

16.544 
1.492 
5.014 
2.913 

18.036 
10.039 
7.816 

68 
113 

46.942 
13.658 

0 
3.021 
1.044 
7.764 
2.088 
4.482 

14.885 

106.6 
94,5« 

152,8 
164.2 
115.7 

109.7 
101.8 
101,8 
101,8 
101,5 
101,8 
97,9 

163,2 
0,0 

49,2 
143.0 
184.2 
141.1 

50.1 
85,1 

9.219 
8.567 

150 
502 

107,1 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1517 Služba vlade za zakonodajo 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 
1998(1) 1999(2) 2Q00 (3) 4:3/2 

1517 Služba vlade za zakonodajo 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

137.779 
ll IlUprava in administracija 

1010 Plače 
1517 3014 Plače 

1020 Materialni in drugi stroški 
1517 3338 Materialni stroški 
1517 6206 Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU 

137.142 
108.867 
108.867 
28.275 
20.110 

8.165 

13 Programi 
1585 Investicije 

1517 2833 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
1593 Donacija 

1517 8255 Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU - TUJA DONACIJA 
1517 6726 Računalniška oprema - DONACIJA 

637 
608 
608 
29 

7 
22 

186.155 
184.295 
146.360 

146.360 
37.935 
27.595 
10.340 

1.860 
840 
840 

1.020 
1.020 

0 

201.696 108.3 
192.477 

9.219 

104,4: 
153.680 

153.680 
38.797 
27.875 
10.922 

105.0 
105,0 

102,3 
101.0 
105.6 

495,7 
9.219 
9.219 

0 
0 
o 

0,0 
0,0 
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1538 URAD VLADE ZA INFORMIRANJE 

Temeljne naloge Urada vlade za informiranje v letu 2000 

Urad za informiranje čakajo v letu 2000 nekatere naloge, ki jih doslej v programu našega dela 
ni bilo, nekatere naloge že sprejeta programska izhodišča nadgrajujejo oziroma jim dajejo nov 

in večji pomen, nekatere pa pomenijo nadaljevanje utečenih programov, ki so temeljna vsebina 

delovanja Urada. 

Glede vključevanja naše države v Evropsko unijo nas čaka uresničitev dveh glavnih usmeritev. 

V mnogo bolj intenzivni obliki bomo uresničevali komunikacijski program vključevanja 

Slovenije v EU, ki je eden pomembnih podpornih stebrov procesa vključevanja. Izkušnje 

drugih držav, sedanjih članic, namreč opozarjajo na izjemno pomemben vidik komuniciranja ne 

samo z domačo, ampak tudi s tujo javnostjo. 

Druga usmeritev je komuniciranje s tujimi javnostmi, saj se zanimanje tujine za našo državo 

zelo povečalo, odkar je Slovenija v prvem krogu držav za polnopravno članstvo. 

Najzahtevnejše naloge nas zagotovo čakajo na področju dela z domačimi javnostmi, še posebej 
z novinarji. Delo vlade je namreč zelo razvejano in to se odraža tudi v težavnosti našega dela. 

Pomemben del našega dela predstavljajo počastitve državnih praznikov in dogodkov 

državnega pomena, ki sicer ne sodijo med tipične naloge, ki jih opravljajo podobni uradi po 

svetu. Kljub temu se zavedamo pomembnosti tega področja. 

1. Obveščanje domače in tuje javnosti - 5244: 162 mio SIT 

Urad bo na področju obveščanja domače javnosti svojo redno dejavnost na nekaterih 

področjih dodatno okrepil in razširil, vendar predvsem v tistem delu, ki ne bo zahteval 

dodatnih finančnih sredstev, saj bo v prihodnjem letu na voljo nominalno enak znesek kot v 

letu 1999. Še naprej ostaja temeljna naloga čimbolj celovito in ažurno obveščanje javnosti o 

delu in odločitvah, ki jih sprejema Vlada RS, to je s stališči, sklepi in ukrepi na 

gospodarskem in socialnem področju ter vključevanju Slovenije v evropske integracije. Ob 

ustaljenih oblikah rednega komuniciranja z javnostmi bo urad del aktivnosti usmeril v 

neposredno obveščanje javnosti o delu vlade. Tako bo prek vladne strani na internetu 

javnost seznanjal s pomembnejšimi podatki in aktualnimi informacijami o vladi in izdal 

vsakoletno publikacijo, ki bo vsebovala informacije o vladi, ministrstvih in vladnih 

institucijah. Urad bo zagotavljal komunikacijsko podporo ob večjih dogodkih v Sloveniji, 

sodeloval pri medijskih kampanjah ob pomembnejših vladnih projektih ter s pomočjo 

medijskih analiz in raziskav javnega mnenja še naprej preverjal odnos javnosti do vlade in 

njene politike. Koordiniral bo tudi aktivnosti ministrstev na področju odnosov z javnostmi 
in razvijal in dopolnjeval računalniški sistem Infoklip, ki omogoča spremljanje, analiziranje 
in arhiviranje prispevkov objavljenih v medijih. 

Pri obveščanju in komuniciranju s tujimi javnostmi bomo nadaljevali načrtno komuniciranje 
v izbranih državah (državah EU in sosedah): sodelovanje z mediji, izdajanje posebnih 

publikacij, zagotavljanje relevantnih informacij na internetu, zagotavljanje komunikacijske 
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podpore pomembnim dogodkom, sofinanciranje posebnih prilog ali dogodkov v teh 

državah. Najpomembnejši del naših aktivnosti pa je usmerjen v delo s tujimi novinarji. 

V letu 2000 bomo nadaljevali s komunikacijsko podporo projektu vključevanja Slovenije v 

NATO. Na novo in precej širše pa bomo zastavili komunikacijsko podporo projektu 

vključevanja v Evropsko unijo v tujini, posebno v odločujočih državah Evropske unije. Naš 

cilj je, da se bistveno izboljša prepoznavnost Slovenije kot ene od najustreznejših kandidatk 

za skorajšnjo vključitev v EU. Ob parlamentarnih volitvah v novembru 2000 pričakujemo 
povečane aktivnosti pri delu predvsem s tujimi novinarji. Deseta obletnica plebiscita pa bo 

pomenila uvod v jubilejno leto 2001, ko bomo skozi celo leto in različne komunikacijske 

aktivnosti doma in v tujini obeležili 10. obletnico države Slovenije. 

2. Tiskovna in publicistična dejavnost - 5245: 37 inio SIT 

Na tej postavki načrtujemo sredstva za zagotovitev rednega izdajanja tedenskega časopisa 

Slovenja Weeklv v angleščini kot edine tujejezične publikacije za tujino z informacijami s 

področja politike, gospodarstva, kulture, športa, znanosti oz. drugih sfer družbenega 

delovanja, Z njim zagotavljamo obveščenost več kot 2500 vplivnih posameznikov in 

institucij v tujini o dogajanjih v Sloveniji. V letu 2000 želimo razširiti krog prejemnikov na 

ugledne institute, knjižnice, univerze in druge informacijske centre. 

3. Promocija Slovenije - 5284: 80,138 mio SIT 

Urad bo v okviru te postavke zagotavljal redno izdajanje in distribucijo splošnih 

informativno promotivnih gradiv o Sloveniji. Tudi za naslednje leto načrtujemo, da bomo 
posredovali v tujino okoli 100.000 izvodov različnih rednih publikacij, 500 video kaset in 

2000 CD-ROM -ov o Sloveniji. Razširili še izbor tem, predstavljenih v seriji »Facts Sheet 

about Slovenia«, in dopolnili novo promotivno publikacijo o Sloveniji v angleščini z 

jezikovnimi različicami v nemščini, francoščini in italijanščini 

Posodobili in razširili bazo bomo podatkov na domači strani Urada na internetu, ob večjih, 

za promocijo pomembnejših dogodkih, bomo pripravili posebne spletne strani (npr. v letu 

2000 spletna stran za EXPO 2000 skupaj z MZT). 

Nekatere znane dogodke (EXPO 2000 v Hannovru, slovenska hiša na letnih olimpijskih 

igrah v Sidneyu) bomo uporabili za povečano promocijo države v tujih javnostih. 

4. Financiranje aktivnosti glede pristopa Slovenije v EU- 7360: 95 mio SIT 

Urad na podlagi sklepa vlade iz maja 1997 izvaja program obveščanja slovenske javnosti o EU 
in slovenskem vključevanju v EU. Program je bil v letih 96 in v letih 97 sofinanciran s strani 

državnega programa Phare, v prihodnje pa bo več. 

Iz proračunskih sredstev bo Urad tudi v letu 2000 financiral štiri komponente programa in 

sicer: sofinanciranje informativno komunikacijskih dejavnosti nevladnih organizacij, 

sofinanciranje medijskih projektov v zvezi z EU (posebne priloge, dokumentarne in 

izobraževalne oddaje, itd.), usposabljanje slovenskih novinarjev ter raziskovanje javnega 

mnenja v zvezi z informiranostjo in odnosom Slovencev do EU. 
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Poleg teh štirih komponent pa je seveda potrebno ohranjati in vzdrževati komunikacijske 

kanale in orodja, ki so bila vzpostavljena s pomočjo Pharovih sredstev (vzdrževanje brezplačne 

telefonske linije, domače strani na internetu, distribucija Evrobiltena in podobno) ter oglaševati 

in promovirati obstoječa orodja. Prav tako bo potrebno ustrezno promovirati 9. maj - dan 

Evrope ter strokovne in znanstvene dosežke v zvezi z EU in slovenskim vključevanjem (odkup 

knjig, sofinanciranje konferenc, itd ). Te aktivnosti se iz sredstev Phare financirajo do oktobra 
- 2000. 

5. Slovenska tiskovna agencija(STA) - 5285: 197,299 mio SIT 

STA, katere soustanoviteljica je vlada in ima tudi večinski delež premoženja, zagotavlja 

ministrstvom in vladnim službam ter diplomatskih predstavništvom informacije o dogajanjih 

- v Sloveniji ter za potrebe tujine informacije o dogajanjih v Sloveniji v angleščini. V STA so 
nameravali nadaljevati s posodobitvijo tehničnih in komunikacijskih zmogljivosti, kar so 
začeli že v letu 1999. Na podlagi zahtev Urada in Ministrstva za zunanje zadeve so 

nameravali povečati in izboljšati servis STA v angleščini za tujo javnost in tako zagotoviti 

večje število informacij in analitičnih prispevkov o Sloveniji, kar je zelo pomembno v 

procesu vključevanja Slovenije V EU. Razviti so želeli tudi poseben STA servis za 

uporabnike interneta. Tako veliko zmanjšanje sredstev za STA v letu 2000 bo ne samo 
ogrozilo tehnično posodobitev, ampak tudi onemogočilo povečanje informacij v servisu, ki 

je namenjen tujini. Še več, predlagana količina sredstev komajda zadostuje za običajno 
raven obsega količine in kakovosti dejavnosti STA - pa še ta je lahko zaradi dotrajanega 

računalniško komunikacijskega omrežja resno ogrožena. 

6. Programi RTV za tujino - 6198: 16 mio SIT 

Skladno z določbami Zakona o RTV Slovenija (Ur. list RS, št. 18/94) se iz državnega 

proračuna sofinancirajo tudi programi RTV Slovenije za tujino. Urad bo v letu 2000 

sofinanciral del stroškov izdelave uveljavljenih televizijskih in radijskih oddaj, namenjenih 
tuji javnosti (slovenski magazin v angleščini, nemščini, italijanščini, oddaja Alpe Donava 

Jadran, projekte v okviru Circom regional, večere na tujih televizijah, radijske dneve, 

informativne oddaje v angleščini, nemščini in italijanščini, oddaje v tujih jezikih prek Radia 
Maribor in kulturni magazin Alpe Jadran), ki so si pridobile ugodne termine in dobro 

gledanost na različnih kabelskih in satelitskih RTV programih v tujini. Programe Urad 

sofincira skupaj z Uradom za Slovence po svetu. 

Financiranje prireditev ob počastitvi državnih praznikov in drugih državnih dogodkov - 
8212: 57,363 mio SIT 

Program počastitev državnih praznikov in počastitev drugih državnih dogodkov za vsako 

leto se oblikuje v skladu s 40. členom Sklepom o določitvi protokolarnih pravil (Ur. list RS 
št. 36/94) v Koordinacijskem odboru Vlade RS za izvedbo protokolarnih pravil. Za leto 

2000 se tako predvideva izvedbo počastitev ob državnih praznikih Dnevu odpora proti 

okupatorju 27. aprila v Ljubljani, dnevu državnosti 25. junija v Ljubljani, in dnevu 

samostojnosti 26. decembra, in ob dela prostem dnevu reformacije 31. oktobra ter 
svetovnem dnevu OZN. V decembru 2000 bo minilo deset let od plebiscita o osamosvojitvi 

Slovenije, torej gre za proslavljanje okrogle obletnice, ki glede na protokolarna pravila 
terja obsežnejšo počastitev. Del planiranih sredstev zanjo (10 mio SIT) smo predvideli v 

letu 2000, enak znesek pa v letu 2001. 
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Glede na pobudo Vlade RS, da naj bi v prihodnje dan državnosti proslavljali s počastitvijo 

na prostem, se bodo stroški tako zasnovane počastitve povečali za približno tretjino. 

Koordinacijski odbor predvideva v letu 2000 še naslednje počastitve dogodkov državnega 

pomena: 

• aktivno sodelovanje pri počastitvi svetovnega dneva OZN v Slovenj Gradcu in 

• po vzorcu večine držav sodelovanje pri počastitev prehoda v tretje tisočletje z mestno 

občino Ljubljana, ki se bo zgodilo ob koncu letošnjega leta. Zaradi pomanjkanja sredstev 

pa bo mogoče za to nameniti le 8 mio SIT. 

Za programe v letu 2000 v okviru t.i. Prešernovega leta, ki bodo izrazito zaznamovali 

prihodnje leto, bo v celoti poskrbelo Ministrstvo za kulturo. 

8. Mednarodno sodelovanje na področju javnega obveščanja - 1873: 0,3 mio SIT 

Mednarodno sodelovanje bo - ker je Ministrstvo za kulturo prevzelo obveznosti 

sodelovanja z mednarodnimi organizacijami, ki se sistemsko ukvarjajo z množičnimi mediji 

- omejeno le na stike s podobnimi uradi in službami v Evropi. Tako predvidevamo 

izmenjavo študijskih obiskov. 

9. Sofinanciranje glasil za slepe in slabovidne - 6200: 16 mio SIT 

V skladu z Zakonom o javnih glasilih država podpira tudi razvoj glasil za slepe in gluhe 
državljane v prilagojenih tehnikah. Tako se bo v naslednjem letu nadaljevalo sofinanciranje 

projekta opremljanja čitalnic s sodobno informacijsko tehnologijo, ki omogoča slepim in 
slabovidnim državljanom branje dnevnega in periodičnega tiska ter leposlovnih knjižnih del 

(opremljeni bosta dve novi elektronski čitalnici). Nadaljevali bodo tudi s posodabljanjem 

snemalne in kopirne tehnike. Pripravljali bodo tudi zvočne časopise in druge oblike, ki 

omogočajo seznanjanje slepih in slabovidnih z dogajanjem doma in po svetu. 

10. Sofinanciranje glasil za gluhe - 6201: 14 mio SIT 

Tudi obveznosti sofinanciranja glasil za gluhe in naglušne državljane izhaja iz določil 
Zakona o javnih glasilih. V naslednjem letu se bo nadaljeval projekt priprave in izvedbe 

posebnih oddaj za gluhe Prisluhnimo tišini na televiziji, sredstva pa bodo namenjena tudi 
sofinanciranju izdajanja glasila Iz sveta tišine in vzdrževanju lastnega video studija, v 

katerem pripravljajo video novice za društva in drugim posebnim oblikam obveščanja 

gluhih in naglušnih o dogajanjih v družbi 

11. Materialni stroški - 3337: 41,823 mio SIT 

Predlagana višina sredstev za materialne stroške predstavlja mimimum za normalno 

delovanje Urada in izpolnitev vrste nalog (npr. glede vključevanja v EU), med katerimi 

vsaka povzroči povečanje stroškov (dnevnice, potni stroški). 

12. Strokovno usposabljanje - 6202: 1,989 mio SIT 
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Naloge na področju odnosov z javnostmi terjajo stalno strokovno usposabljanje delavcev 

Urada, ki ta dela opravljajo, usposobitev novih delavcev in prav tako usposabljanje 

delavcev, ki te naloge opravljajo po ministrstvih. Gre za oblike funkcionalnega 

usposabljanja v okviru samega delovnega procesa in za sodelovanje na nekaterih oblikah, ki 
jih organizirajo mednarodne organizacije. Vključevanje v Evropsko unijo bo dolgotrajen 

proces, ki bo zahteval sprotno preverjanje strokovnih prijemov in tudi povabila tujim 

strokovnjakom za nastope na seminarjih in delavnice, ki jih bomo priredili doma. 

13. Investicije in investicijsko vzdrževanje - 2835: 9,18mio SIT 

Iz sredstev na tej postavki bo Urad nabavil predvsem najnujnejšo računalniško in 

programsko opremo. V Uradu je namreč kar nekaj računalniške opreme, ki ni združljiva z 
letom 2000, in take, ki je že amortizirana in jo je treba nadomesti z novo. Doslej je za 

nabavo tovrstne opreme skrbel Center vlade za informatiko, s sprejetim načrtom 

informatizacije pa morajo sredstva zagotavljati organi sami. Zamenjati nameravamo tudi 

nekaj pisarniške opreme in dopolniti oziroma zamenjati iztrošeno telekomunikacijske 

opremo in avdio in video tehniko. 
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Leto: 2000 

2. \1ADN1 PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

PRILOGA K 

OBRAZLOŽITVI 

1518: Urad vlade za informiranje 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 
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A. Bilanca odhodkov 
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1518 Urad vlade za informiranje 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 
1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

A. Bilanca odhodkov 
11S18 JUi^dvlad^^nforniira^je 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

800.024 
800.024 | 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

2 Financiranje javnih služb 
1505 Sofinanciranje STA, RTV programov in glasil 
1509 Promocija Slovenije 
1510 Financiranje prireditev • 

3 Programi 
1551 Sofinanciranje EXPO 
1552 Prilagajanje EU 
1585 Investicije 
1594 Donacija 

168.579 
120.086 
48.493 

473.927 
362.263 

50.287 
61.376 

157.518 
115.051 
35.722 

789 
5.956 

A. Bilanca odhodkov 
[4<rk|TEKOČI ODHODKI I ■ L^ 

400 Plače lit drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
4004 Nadurno delo 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatki za blago in storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 
4029 Drugi operativni odhodki 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

800.024 
I ! 750.313 | ! 

101.144 
84.191 
2.534 
5.004 
7.858 

430 
1.127 

14.402 
8.017 
6.241 

54 
90 

634.768 
303.629 
225.506 

7.612 
2.677 

34.584 
2.114 
6.957 

51.688 

906.936 
906.936 I 

178.651 
127.551 
51.100 

626.700 
486.500 

76.200 
64.000 

101.585 
0 

98.716 
950 

1.919 

906.936 
832.970 I 

106.321 
86.032 

2.640 
5.028 
9.664 
1.202 
1.755 

15.316 
8.525 
6.637 

58 
96 

711.333 
317.635 
261.935 

8.432 
2.330 

43.202 
1.610 

12.350 
63.839 

ČO 
TEKOČI TRANSFERI 

410 Subvencije 
4100 Subvencije javnim podjetjem 
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

EOE 
INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 Nakup tn gradnja osnovnih sredstev 
4202 Nakup opreme 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 

865.602 
865.602 

95.4 
9Ml 

181.620 
137.480 
44.140 

579.800 
442.298 

80.138 
57.364 

104.182 
0 

95.002 
9.180 

0 

101.7 
107.8 
86.4 
92.5 
90,9 

105.2 
89.6 

102,6 

96,2 
966.3 

0,0 

865.602 95.4 
785.291 I 94,3 

115.333 
95.053 

3.095 
5.983 

10.153 
932 
117 

16.873 
9.393 
7.311 

64 
105 

653.085 
335.853 
214.131 

9.716 
2.298 

12.529 
1.000 

12.000 
65.558 

108,5 
110.5 
117,2 
119.0 
105.1 
77.5 

6,7 
noj 
110.2 
110.2 
110.3 
109.4 
91,8 

105,7 
81.8 

115.2 
98.6 
29.0 
62.1 
97.2 

102.7 
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A. Bilanca odhodkov Leto: 2000 

2. VLADNI PRORA ČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 

• 1518 Urad vlade za informiranje 

Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 
Konto 1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 33 77 0 

26. oktober 1999 677 poročevalec, št. 74/IV 



A. Bilanca odhodkov 
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1518 Urad vlade za informiranje 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 
1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

1518 Urad vlade za informiranje 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

800.024 
|1 HUprava in administracija 

1010 Plače 
1518 3013 Plače 

1020 Materialni in drugi stroški 
1518 8476 Obisk papeža Janeza Pavla II. 
1518 1 873 Mednarodno sodelovanje na področju javnega obveščanja 
1518 3337 Materialni stroški 
1518 6202 Strokovno usposabljanje 

2 Financiranje javnih služb 
1505 Sofinanciranje STA, RTV programov in glasil 

1518 5244 Obveščanje domače in tuje javnosti 
1518 5245 Tiskovna in publicistična dejavnost 
1518 5285 Slovenska tiskovna agencija 
1518 6198 Programi RTV za tujino 
1518 6200 Sofinanciranje glasi! za slepe in slabovidne 
1518 6201 Sofinanciranje glasil za gluhe 

1509 Promocija Slovenije 
1518 5284 Promocija Slovenije 

1510 Financiranje prireditev 
1518 8212 Financiranje prireditev ob počastitvi državnih praznikov 

3 (Programi 
1551 Sofinanciranje EXPO 

1518 2549 Financiranje sodelovanja na razstavi EXPO 1998 
1552 Prilagajanje EU 

1518 7360 Financiranje aktivnosti glede pristopa Slovenije v EU 
1585 Investicije 

1518 2835 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
1594 Donacija 

1518 8365 Pomoč za'izvedbo predstavitve EXPO 98-DONACIJA 

168.579 
120.086 
120.086 
48.493 

0 
689 

46.645 
1.159 

473.927 
362.263 

102.900 
25.864 

190.500 
15.000 
15.000 
13.000 

50.287 
50.287 

61.376 
61.376 

157.518 
115.051 

115.051 
35.722 
35.722 

789 
789 

5.956 
5.956 

906.936 
178.651 

626.700 

101.585 

127.551 
127.551 
51.100 

7.000 
1.100 

41.000 
2.000 

486.500 
169.000 
32.500 

239.000 
16.000 
16.000 
14.000 

76.200 
76.200 

64.000 
64.000 

0 
o 

98.716 
98.716 

950 
950 

1.919 
1.919 

865.602 95,4 
181.620 

579.800 

104.182 

101,7 
137.480 

137.480 
44.140 

0 
330 

41.821 
1.989 

107,8 
107.8 
86.4 

0.0 
30.0 

102.0 
99.5 

92,5! 
442.298 

161.999 
37.000 

197.299 
16.000 
16.000 
14.000 

80.138 
80.138 

57.364 
57.364 

90,9 
95,9 

113.8 
82.5 

100.0 
100,0 
100,0 

105,2 
105,2 
89.6 
89,6 

102,6 
0 
0 

95.002 
95.002 
9.180 
9.180 

0 
0 

96,2 
96,2 

966,3 
966,3 

0,0 
0,0 
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1519 KADROVSKA SLUŽBA VLADE 
JOJaJ 

\utoV \ ■ •. . 

Skladno z vašimi navodili za pripravo predloga Proračuna za leto 2000 vam priloženo 

pošiljamo predlog proračuna Kadarovske službe Vlade Republike Slovenije po naslednjih 
postavkah: 

Postavka 

1.3004 Plače 139.685.000 sit 

2. 3328 Materialni stroški 20.621.000 sit 

3. 3652 Državna odlikovanja in kadrovska evidenca 18.957.000 sit 
4. 4202 Nakup opreme 9.948.000 sit 

5. 5221 Republiške štipendije 240.144.000 sit 

5596 Republiške štipendije v tujini 21.311.000 sit 

SKUPAJ: 450.665.000 sit 

AD1/ 

3004 PLAČE 

Predlog sredstev na postavki plače zajema podatke za 34 delavcev in skupaj znaša za leto 

2000 139.685.000 sit. 

AD2/ 

3328 MATERIALNI STROŠKI 

• 
V proračunskem letu 2000 ne planiramo bistvenega povečanja sredstev za materialne stroške. 

Večji del sredstev je namenjen kritju stroškov pisarniškega materiala - podkonto 402000, 

temu sledijo stroški za poštnine - podkonto 402206, električne energije - podkonto 402200 

ter druga energija - podkonto 402202. 

Skupaj predlagana višina sredstev za leto 2000 je 20.621.000 sit. 

AD3/ 

3652 DRŽAVNA ODLIKOVANJA IN KADROVSKA EVIDENCA 

3.1 Za državna odlikovanja predvidevamo sredstva v višini 18.957.000 sit, od tega 14.000.000 

sit za odlikovanja po Zakonu o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/95), ki 

je še vedno v postopku sprememb in dopolnitev. Predvidevamo, da bodo le te sprejete tako, 

da se bodo odlikovanja pričela podeljevati. Zato planiramo sredstva za natečaj za izvajalca, 

stroške modelov za izdelavo odlikovanj, graviranje, izpisovanje in izdelavo listin ter za 

odlikovanja, ki jih Zakon in statut odlikovanj Republike Slovebnije določata v 19 različnih 

26. oktober 1999 679 poročevalec, št. 74/IV 



izvedbah. Preostalih 2.957.000 sit planiramo za odlikovanja po Zakonu o odlikovanjih častni 
znak svobode Republike Slovenije, ki ostaja v veljavi, in to za tekoče stroške v zvezi z 

listinami kot tudi za nova odlikovanja s spremljajočimi elementi. 

3.2 Za vodenje kadrovske evidence zaposlenih v državni upravi in druge evidence za Vlado 

RS načrtujemo sredstva v enaki višini kot doslej, in sicer 2.000.000 sit. 

AD 4/ 

4202 NAKUP OPREME 

4. 1 Pisarniško pohištvo in oprema 

V letu 2000 predvidevamo nakup pisarniškega pohištva v višini 882.000 sit zaradi zamenjave 
iztrošenega ter nakup pisarniške opreme v višini 835.000 sit, skupaj 1.717.000 sit. 

4.2 Nakup računalnikov in programske opreme 

V skladu s sprejetimi sklepi Vlade Republike Slovenije z dne 28.06.1999 in sklepi 4. seje Sveta 

za informatiko z dne 17.04.1998 namarevamo pristopiti k izvedbi ustreznih projektov uvajanja 
informacijske podpore spremljanja dela Vlade Republike Slovenije. Prav tako nameravamo 

zamenjati del neustrezne programske opreme ter nadgradnjo obstoječe. V ta namen planiramo 

sredstva v višini 8.230.000 sit, od tega 5.104,000 sit za nabavo računalniške opreme ter 

3.126,000 sit za programsko opremo. 

AD5/ 

5221 REPUBLIŠKE ŠTIPENDIJE 

Za štipendiranje 555 štipendistov Vlade Republike Slovenije v letu 2000 planiramo sredstva v 

skupni višini 240.144.000 sit. Od tega znašajo stroški izplačila mesečnih štipendij v skladu s 

Pravilnikom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 58/95 - prečiščeno besedilo in 57/96) , 

upoštevaje vrednost točke 18,52 sit, skupaj 213.166.000 sit, drugih stroškov pa bo za 

16.118.000 sit.. 

Predvideni potni stroški 20 štipendistov, ki se izpopolnjujejo na dodiplomskem in 

podiplomskem študiju v tujini bodo znašali 1.520.000 sit (enkrat letno). 

Za stroške obveznega testiranja prijavljenih kandidatov na vsakoletni razpis kadrovskih 
štipendij planiramo 945.000 sit. 

Za dodatno izobraževanje v obliki izmenjave študentov med domačimi in tujimi fakultetami, ki 

trajajo od enega do dveh semestrov ter za kritje stroškov učenja tujih jezikov (cca za 110 
štipendistov letno) planiramo skupna sredstva v višini 7.495.000 sit. 

Ostanek sredstev, v višini 900.000 sit je namenjen kritju stroškov za potrebe Kluba 

štipendistov. i 
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5596 ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDIJ V TUJINI 

Podkomisija Vlade Republike Slovenije bo od 01. januarja 2000 dalje štipendirala 5 

štipendistov na podiplomskem študiju v tujini za delo na področju evropskih zadev. Cena 

enoletnega študija znaša za enega štipendista cca 4 mio tolarjev, kar skupaj znaša 21.311.000 

sit. V ceni so všteti stroški šolnine, bivanja (nastanitev in prehrana), stroški študijskega gradiva 
in potni stroški od kraja stalnega prebivališča do kraja študija za največ dve vožnji letno. 
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Leto: 2000 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

PRILOGA K 

OBRAZLOŽITVI 

1519: Kadrovska služba vlade 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 
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A. Bilanca odhodkov 
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1519 Kadrovska služba vlade 

Leto: 2000 
v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

A. Bilanca odhodkov 

. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

314.229 
|l51^p(adrovskaslužb^lad^ J 314.229 l [ 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

2 Financiranje javnih služb 
1506 Štipendije 
1511 Državna odlikovanja 

3 Programi 
1585 Investicije 

A. Bilanca odhodkov 
1*40 TEKOČI ODHODKI 

128.800 
115.802 

12.998 
185.430 
185.129 

301 
0 
0 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

314.229 
| 130.934 I 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
4004 Nadurno delo 
4005 Plače za delo po pogodbi 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatki za blago in storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4022 Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4029 Drugi operativni odhodki 

97.515 
82.184 

2.843 
6.798 
5.155 

208 

327 
13.749 

7.652 
5.958 

52 
87 

19.670 
8.212 
2.894 

143 
343 
782 

7.296 

411.427 
411.427 | , 

148.559 
128.399 
20.160 

262.868 
245 368 

17.500 
0 
0 

411.427 
166.059 I 

107.772 
91.216 

2.992 
6.807 
6.057 

224 

476 
15.449 
8.599 
6.695 

58 
97 

42.838 
12.860 
4.427 

269 
502 

1.104 
23.676 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4202 Nakup opreme 

450.665 109.5 
450.665 I; 109,5 

160.306 
139.686 
20.620 

280.412 
261.455 

18.957 
9.947 
9.947 

107,9 
108,8 
102,3 
106,7 
106,6 
108.3 

450.665 109.5 
208.112 

116.994 
97.496 

3.629 
7.400 
6.784 

249 
497 
939 

16.696 
9.294 
7.235 

63 
104 

74.422 
13.413 
4.793 

256 
23.899 

1.223 
30.838 

II 1253| 
108.6 
106.9 
121,3 
108.7 
112.0 
111.2 

197.3 
108.1 
108,1 
108.1 
108.6 
107.2 
173.7 
104.3 
108.3 
95.2 

110.8 
130.3 

I41 Itekoči transferi 183.296 1 245.368 232.606 | 94'8! 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
4117 Štipendije 

183.296 245.368 
183.296 245.368 

232.606 
232.606 

94,8 
94.8 

ČLJ 
1 INVESTICIJSKI ODHODKI i »1 °l 

| 9.947 , 
_1 

9.947 
9.947 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1519 Kadrovska služba vlade 

Leto: 2000 
v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

1519 Kadrovska služba vlade 
1 IlUprava in administracija 

1010 Plače 
1519 3004 Plače 

1020 Materialni in drugi stroški 
1519 3328 Materialni stroški 

12 J|Financiranje javnih služb 
1506 Štipendije 

1519 5221 Republiške štipendije 
1519 5596 Republiške štipendije v tujini 

1511 Državna odlikovanja 
1519 3652 Sredstva za državna odlikovanja in kadrovsko evidenco 

3 Programi 
1585 Investicije 

1519 2836 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

314.229 
128.800 i 
115.802 

115.802 
12.998 
12.998 

185.430 
185.129 

185.129 
0 

301 
301 

o; 

411.427 
148.559 
128.399 

128.399 
20.160 
20.160 

262.868 ; 
245.368 

225.368 
20.000 

17.500 
17.500 

0 

450.665 109.5 
160.306 

280.412 

9.947 

107,9 
139.686 108,8 

139.686 108.8 
20.620 102.3 
20.620 102.3 

106,71 
261.455 
240.144 

21.311 
18.957 
18.957 

106,6 
106.6 
106.6 

108,3 
108.3 

9.947 
9.947 
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1520 SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE 

I. PLAČE (FINANČNO OVREDNOTEN NAČRT DELOVNIH MEST ZA LETO 2000) 

Pri planiranju sredstev za plače zaposlenih v Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije so 

bila upoštevana posredovana navodila oz. temeljne smernice in kvantitativna izhodišča Ministrstva 

za finance. 

V finančnem načrtu delovnih mest Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije za leto 2000 

so bila planirana celotna sredstva za plače in prispevke, in sicer za osnovne plače zaposlenih, 
splošne dodatke, regres za letni dopust 2000, povračila stroškov prehrane med delom in stroškov 

prevoza na delo in z dela, sredstva za delovno uspešnost, nove zaposlitve, napredovanja, nadurno 

delo in druge dodatke za delo v posebnih pogojih, za prispevke ter sredstva za davek na izplačane 

plače. Pri drugih izdatkih zaposlenim so bila upoštevana sredstva za odpravnine, jubilejne nagrade 

in solidarnostne pomoči. 

V skladu s posredovanimi navodili je bilo pri načrtovanju upoštevano stanje zaposlenih na dan 
31.12.1999, vključujoč realizacijo vseh zaposlitev zaradi fluktuacije kadrov v letu 1999 ter 8 

zaposlitev (reorganizacija) zaradi prevzema dejavnosti Obrata družbene prehrane Statističnega 

urada Republike Slovenije na lokaciji Vožarski pot 12 z razdelilnico hrane Parmova 33. 

Na osnovi predloga finančnega načrta proračunskega uporabnika Servisa skupnih služb Vlade 
Republike Slovenije se ugotavlja, daje bilo na osnovi usklajevalnega sestanka na Brdu z dne 

12.10.1999 za ta namen zagotovljenih 20 % manj sredstev, kot bi jih potreboval proračunski 

uporabnik za nemotena in redna izplačila plač, nadomestil, prispevkov, davkov in vseh drugih 

izdatkov zaposlenim. 

II. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 

3426 Materialni stroški 

Na postavki Amaterialni stroški@ so s predlogom proračuna za leto 2000 načrtovana 
potrebna sredstva za delovanje Servisa skupnih služb vlade. Iz postavke se poravnavajo 

stroški telekomunikacijskih storitev, poštnine, ves pisarniški material, stroški javnih 
razpisov, stroški strokovnega usposabljanja delavcev, potni stroški, idr. 

1825 Tekoče vzdrževanje zgradb in poslovnih prostorov 

Sredstva so namenjena za čiščenje poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje naprav 

(dvigala, sistemov centralne kurjave, instalacij, itd.).V okviru sredstev na postavki se 
načrtuje izvajanje dnevnega čiščenja poslovnih prostorov po sklenjenih pogodbah v 

enakem obsegu kot v letu 1999, zaradi majšega zneska zagotovljenih sredstev pa se bodo 

druga dela iz naslova tekočega vzdrževanja vzdrževanja zgradb in prostorov izvajala v 
najnujnejšem oziroma minimalnem obsegu. 

1875 Najemnine poslovnih prostorov in drugi stroški 
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Sredstva, načrtovana za najemnine poslovnih prostorov in drugih stroškov (nadomestila 

za uporabo stavbnih zemljišč, stroški upravljanja, stroški varovanja in zavarovanja ter 
obratovalni stroški, ...) predstavljajo pogodbene obveznosti. 

V prvotnem predlogu za proračun za leto 2000 so bila planirana tudi sredstva, potrebna 

za spremembo najemnih razmerij v leasing, na nekaterih za državo zanimivih lokacijah, 
kot so poslovni prostori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva 

za okolje in prostor in drugih. Zaradi prenizkega obsega zagotovljenih sredstev te namere 
ne bo mogoče realizirati. 

8757 Plačila obresti stanovanjskih kreditov 

Osnova za izračun potrebnih sredstev za plačilo obresti stanovanjskih kreditov so anuitetni 

načrti za najete srednjeročne oz. dolgoročne kredite za nakup stanovanj, ki jih je 
Republika Slovenija najemala v preteklosti. Odplačilo glavnic teh kreditov načrtuje 

Ministrstvo za finance v posebnem delu proračuna. 

8847 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj 

Na postavki so načrtovana sredstva, ki bodo v letu 2000 potrebna za poravnavanje 

stroškov upravljanja, tekočega vzdrževanja ter zavarovanja stanovanj v upravljanju 

Servisa skupnih služb vlade. V okviru načrtovanih sredstev so vključeni tudi stroški 

nezasedenih stanovanj (stroški telefona, vzdrževalnih posegov v objektu, upravljanja, 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, poseg tekočega vzdrževanja v primeru 

menjave uporabnikov, nujni vzdrževalni posegi v smislu popravila vodovodnih, elektro in 
drugih instalacij, itd.). Servis skupnih služb vlade opravlja strokovna dela za 600 

stanovanjskih enot, s katerimi gospodari Stanovanjska komisija Vlade Republike 

Slovenije. 

6662 Najemnine poslovnih prostorov uprave na lokalni ravni 

Na postavki so načrtovana sredstva za poravnavanje obveznosti po že sklenjenih 

pogodbah, po pogodbah, ki so v fazi obravnave, poslovni prostori pa so v uporabi 

državnih organov že od uveljavitve zakona o upravi dalje. Upoštevane so tudi obveznosti 

po pogodbah, katerih sklepanje se načrtuje. Načrtovana so bila tudi sredstva, potrebna 
za prehod iz najemnega v leasing razmerje (npr. za UE Metlika, UE ter inšpekcijske 

službe v Velenju, Geodetska uprava v Novem mestu, idr ), vendar zagotovljena sredstva 
ne bodo zadoščala za vse predvidene lokacije. 

6925 Tekoče vzdrževanje skupnih površin na mejnih prehodih 

Planirano je bilo izvajanje del v približno istem obsegu kot v letu 1999, zaradi nižjega 

obsega zagotovljenih sredstev in zaradi DDV-ja dražjih storitev pa bo potrebno obseg del 

realno zmanjšati za okrog 13 %. 

HL INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
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Financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja po načrtu nabav in gradenj za leto 2000 

poteka iz dveh virov: iz proračunskih sredstev v višini 2,397.359.000,00 SIT ter iz sredstev od 

prodaje državnega premoženja v predvideni višini 1,721.067.000,00 SIT. 

1.) Investicije, ki imajo prioriteto, bodo financirane iz proračunskih sredstev. 

POSTAVKA 1042: LASTNA UDELEŽBA ZA INVESTICIJE NA MEJNIH PREHODIH, 

KTO 4204, 4208 

Predvidena sredstva vključujejo lastno udeležbo, to je delež Republike Slovenije pri 

financiranju investicij na mejnih prehodih, ki jih sofinancira fondacija Phare, in sicer na MP 

Fernetiči za dokončanje del pri posodobitvi tovornega terminala in razširitvi kamionske 

ceste, ter izgradnjo oz. posodobitev MP Ljubelj, Pavličevo sedlo in Gorjansko. 
Upoštevano je tudi plačilo zadržanih zneskov za investicije, ki so že dokončane. (V skladu 

s predpisi Phare se del pogodbenih obveznosti plača izvajalcem po preteku garancijske 

dobe). 

POSTAVKA 2837: INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DRŽAVNIH 

ORGANOV 

Obnova kompleksa Mladike, konto 4202, 4204, 4208, 

Obnova kompleksa Mladike bo zaključena predvidoma do konca letošnjega leta, zato se 
finančne obveznosti za izvršena dela v novembru in decembru 1999 prenašajo v leto 2000. 

Načrtovana so tudi sredstva za nakup pisarniške opreme. 

Obnova objekta Gregorčičeva 25, konto 4205 

Po preselitvi Ministrstva za zunanje zadeve na lokacijo Mladika bo potrebno objekt 
temeljito sanirati, saj se na več mestih pojavljajo konstrukcijske razpoke, zato objekt ni 

potresno varen. V letošnjem letu se izvajajo ustrezne meritve morebitnega nadaljnjega 

širjenja razpok, izdelan pa bo tudi projekt sanacije. Prostore je pred vselitvijo novega 

uporabnika potrebno temelj ito obnoviti. 

Kompleks BO 2/3 - zemljišče, projekti, kto 4204, 4206, 4208 

V letu 2000 se načrtujejo nadaljnje aktivnosti za dokončni odkup komunalno 

opremljenega zemljišča, za dopolnitev investicijskega programa zaradi spremembe 

predvidenih uporabnikov in prestavitve roka realizacije izgradnje, za naročilo izdelave 

projektne dokumentacije, ki se bo izdelovala še v letu 2001. Prav tako bo v letu 2000 

potrebno zagotoviti sredstva za že nastale pogodbene obveznosti, in sicer za 

sofinanciranje že zgrajene iz:vozno - uvozne rampe v podzemno garažo in investicijskega 

inženiringa. 

Nakupi prevoznih sredstev, kto 4201 

Sredstva v predlogu proračuna 2000 so načrtovana za posodobitev prevoznih sredstev 
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predvsem v operativnih službah in upravnih enotah, ki so edina vozila prejele v letu 1995, 

nekatere pa novega vozila še nimajo in še vedno uporabljajo vozila, ki so v lasti občin in 
katera želijo občine zaradi starosti in dotrajanosti odprodati, seveda brez nadomestitve z 

novim. Z enako problematiko se srečujejo nekatere operativne služb (inšpekcije, geodeti). 

Nakupi opreme, kto 4202 

Sredstva so načrtovana za nakup opreme za potrebe upravnih enot, za najnujnejše nakupe 

opreme za novoustanovljene organe (urade, ipd ), za posodobitev telekomunikacij v 

državni upravi, v smislu zamenjave analognih in digitalnih linij za ISDN linije, predvsem 

na vozliščih Gregorčičeva, Župančičeva, Beethovnova in Kotnikova. Del sredstev je 

načrtovan za nakup računalniške in druge pisarniške (fotokopirni stroj, poštninski stroj, 

uničevalci dokumentacije, itd) opreme za potrebe Servisa skupnih služb vlade. 

POSTAVKA 1039: INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NA MEJNIH 
PREHODIH, kto 4205, 4206, 4208 

Iz sredstev, zagotovljenih v proračunu, se bodo iz:vajala najnujnejša investicijsko 

vzdrževalna dela na mejnih prehodih, urejala se bo dokumentacija za legalizacijo objektov 
na južni meji ter pridobivala zemljišča za gradnjo mejnih prehodov. 

2.) INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, KI SE FINANCIRAJO IZ 

PRIHODKOV OD PRODAJE DRŽAVNEGA PREMOŽENJA 

Servis skupnih služb vlade je predhodno že opozarjal na t ežave pri izvajanju načrta prodaje in 

zamenjave državnega premoženja (objekti v slabem stanju., na tržno nezanimivih lokacijah, npr. 

stražnice, sedaj veljavni predpisi omejujejo namen porabe sredstev in upravičenca do razpolaganja 
z njimi). Investicije in investicijsko vzdrževanje, navedeni v nadaljevanju, bodo izvedeni v 

odvisnosti od možnosti in dinamike realizacije prihodkov od prodaje državnega premoženja po 
sprejetem posebnem načrtu za leto 1999. 

Postavka 8460: NEPREMIČNINE - SREDSTVA OD PRODAJE DRŽAVNEGA 

PREMOŽENJA 

Nakupi poslovnih prostorov za potrebe državne uprave, kto 4200 

Pretežni del sredstev, doseženih s prodajo državnega premoženja bo porabljen za nakupe 

novih poslovnih prostorov državnih upravnih organov, ki delujejo v najetih prostorih ali 

se srečujejo s prostorsko stisko ali delujejo razdrobljeno na večih lokacijah (Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve, Davčna uprava RS, Carinska uprava RS idr.). 

Obnova nekdanje vojašnice na Roški, kto 4204, 

Obnovljeni objekt bo namenjen za depojske prostore za hrambo arhivskega gradiva 

Arhiva Republike Slovenije. Predvideno je, da bi bila obnova zaključena v štirih letih. 

Obnova objekta št. 4 na Metelkovi, kto 4204, 
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V letu 1999 so bile začete aktivnosti za obnovo objekta za potrebe Uprave za kulturno 

dediščino, ki danes deluje v izredno slabih in za delo nevarnih prostorih. Obnova naj bi 

trajala dve leti. 

Investicijsko vzdrževanje zgradb in poslovnih prostorov, kto 4205 

Sofinanciranje obnove fasade in klimatizacija objekta Dunajska 47 

Pri pregledu stanja fasade s strani inšpektorja za graditev je bilo ugotovljeno, da so 
pritrdilni elementi in elementi fasade dotrajani in da jih je potrebno zamenjati. V ta namen 

bo izdelan projekt sanacije fasade, s strani Republike Slovenije pa je potrebno zagotoviti 
sorazmerni del sredstev za pokritje stroškov sanacije. Po izvedbi sanacije in obnove fasade 

bodo podani pogoji za izgradnjo sistema klimatizacije prostorov. 

Obnova toplotne postaje v objektu Župančičeva 3 

Zaradi dotrajanosti je potrebno obstoječo toplotno postajo zamenjati. Hkrati bo zgrajen 
direktni priključek na mestno toplovodno omrežje in s tem zagotovljeno tudi ločeno 

merilno mesto. 

Obnova tlakov v glavni pisarni in ureditev arh. v objektu Dupančičeva 3 

Tlaki v prostorih glavne pisarne so dotrajani, za shranjevanje arhivskega gradiva pa je 

potrebno urediti dodatni prostor. 

Investicije na mejnih prehodih, kto 4204, 4206 

Iz sredstev od prodaje državnega premoženja se bo financirala izgradnja MP Rogatec ter 

delno pridobivanje zemljišč za gradnjo objektov na mejnih prehodih. 

Investicijsko vzdrževanje v upravnih enotah, kto 4205 

Sredstva so namenjena za nujna investicijsko vzdrževalna dela v poslovnih prostorih in 

objektih, kijih uporabljajo upravne enote v skladu s 103. členom zakona o upravi in za 

katere je Republika Slovenija dolžna kriti sorazmerni del stroškov investicijskega 
vzdrževanja. 

Postavka 8424: NEPREMIČNINE - STANOVANJA - SREDSTVA OD PRODAJE 
DRŽAVNEGA PREMOŽENJA 

Nakupi stanovanj, kto 4200 

Za višino sredstev, doseženih s prodajo stanovanj po tržni ceni ter z obročnimi plačili 
stanovanj po stanovanjskem zakonu bodo realizirani nakupi novih službenih stanovanj za 

pokritje potreb, ki izhajajo iz predlogov državnih organov oziroma iz vlog, ki jih 

obravnava Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije. 
f 

Postavka 8423: PREVOZNA SREDSTVA - SREDSTVA OD PRODAJE DRŽAVNEGA 
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PREMOŽENJA 

Nakupi prevoznih sredstev, kto 4201 

Iz prihodkov od prodaje starih iztrošenih vozil bodo nabavljena nova vozila. 

poročevalec, št. 74/IV 690 26. oktober 1999 



Leto: 2000 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

PRILOGA K 

OBRAZLOŽITVI 

1520: Servis skupnih služb vlade 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 
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A. Bilanca odhodkov 
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1520 Servis skupnih sjužb vlade 

Leto: 2000 
v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija 

1998 (1) 
Ocena realizacija 

1999(2) 
Predlog proračuna Indeks 

2000 (3) 4:3/2 

A. Bilanca odhodkov 
[1520 JSei^^>kupnitijilužM>Uid^ 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
1557 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 
1558 Lastna udeležba za mejne prehode 
1585 Investicije 
1595 Donacija-Phare-CFCU 

4 Servisiranje dolga, obresti in rezerve 
9950 Obresti 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

4.622.772 
\ \ 4.622/772^1 F 

C. Račun financiranja 

2.416.682 
292.366 

2.124.316 
2.181.736 

0 

2.029.431 
152.305 
24.353 
24.353 

105.389 
j 1520 [Servis skupnih služb vlade 105.389 J L 

4 Servisiranje dolga, obresti in rezerve 
9900 Dolg 

A. Bilanca odhodkov 

105.389 
105.389 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

4.622.772 
SoT| Itekoči odhodki 
i II  2.531.504 I 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
4004 Nadurno delo 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatki za blago in storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4022 Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 
4027 Kazni in odškodnine 
4029 Drugi operativni odhodki 

403 Plačila domačih obresti 
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 

252.193 
199.815 

11.332 
27.592 

9.503 
1.033 
2.918 

33.446 
18.616 
14.493 

126 
210 

2.221.513 
300.368 

0 
81.633 

1.480 
778 

211.704 
1.492.772 

28.733 
104.045 
24.353 
24.353 

Si 
INVESTICIJSKI ODHODKI 2.091.267 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4200 Nakup zgradb in prostorov ' 
4201 Nakup prevoznih sredstev 
4202 Nakup opreme 

2.091.267 
82.183 
73.210 

262.063 

7.500.030 
7.500.030 i . 

2.921.318 
357.283 

2.564.035 
4.566.712 

235.694 

4.226.160 
104.858 
12.000 
12.000 

140.000 
140.000 I 

140.000 
140.000 

7.500.030 
2.933.322 I 

308.023 
243.293 

12.072 
34.175 
11.221 
4.301 
2.961 

41.152 
22.905 
17.833 

155 
259 

2.572.147 
312.479 

105 
84.126 

3.385 
1.112 

249.497 
1.900.047 

0 
21.396 
12.000 
12.000 

4.566.708 I 
4.566.708 

532.616 
457.692 
573.901 

7.104.308 94.7 
7.1Ć4.308 

2.969.882 
345.350 

2.624.532 
4.118.426 
1.721.067 

358.524 
2.038.835 

0 
16.000 
16.000 

100.000 

100.000 
100.000 

7.104.308 
2.926.317 

4.177.991 

94j7J 
101,7 
96.7 

102,4 
90,2 

730.2 

48,2 
0,0 

133.3 
133,3 
71.4 

100.000 II 71,4 
71,4 
71,4 

94.7 

298.098 
224.608 

14.409 
38.150 
12.818 
5.273 
2.840 

38.588 
21.479 
16.722 

145 
242 

2.573.631 
298.252 

0 
76.371 

3.230 
972 

176.225 
1.959.971 

14.631 
43.979 
16.000 
16.000 

96.8 
92.3 

119,4 
111.6 
114,2 
122,6 
95.9 
93,8 
93,8 
93,8 
93.4 
93.5 

100.1 
95.5 

0,0 
90,8 
95,4 
87,4 
70.6 

103.2 

205,6 
133.3 
133.3 

4.177.991 
1.357.666 

94.909 
493.172 

91,5 
254,9 

20,7 
85.9 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

1520 Servis skupnih služb vlade 

Konto 
Realizacija 

1998 (1) 
Ocena realizacija 

1999(2) 
Predlog proračuna Indeks 

2000 (3) 4:3/2 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring 
C. Račun financiranja 

|55 i [ODPLAČILA DOLGA I 

0 
908.583 
447.627 
220.692 

96.910 

105.389 
105.389 I 

550 Odplačila domačega dolga 
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 

105.389 
105.389 

31.980 
1.721.384 

797.015 
299.794 
152.327 

140.000 
140.000 | 

140.000 
140.000 

1.014 
1.184 689 

676 411 
152.237 
217.893 

100.000 

3.2 
68.8 
84.9 
50.8 

143.0 

71.4 
100.000 

100.000 
100.000 

71.4 
71.4 
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A. Bilanca odhodkov Leto: 2000 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI v tisoč tolarjih 

1520 Servis skupnih služb vlade 

Konto 

111. PREGLED SKUPIN 

1520 Servis skunnih služI) vlade 
I Uprava in administraciju 

1010 Plače 
1520 3102 Plače 

1020 Materialni in drugi stroški 
1520 1825 Tekoče vzdrževanje zgradb in prostorov 
1520 1875 Najemnine poslovnih prostorov in drugi stroški 
1520 3426 Materialni stroški 
1520 6662 Najemnine poslovnih prostorov uprave na lokalni ravni 
1520 6925 Tekoče vzdrževanje skupnih površin na mejnih prehodih 
1520 6961 Stroški odprodaje vojaških stanovanj 
1520 8847 Upravljanje in vzdrževanje službenih 111 najemnih stanovanj 

|3 ; {Programi 
1557 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 

1520 8423 Prevozna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja 
1520 8424 Nepremičnine - stanovanja - sredstva od prodaje državnega 

premoženja 
1520 8460 Nepremičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja 

1558 Lastna udeležba za mejne prehode 
1520 1042 Lastna udeležba za investicije na mejnih prehodih 

1585 Investicije 
1520 2837 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
1520 1039 Investicije in investicijsko vzdrževanje na mejnih prehodih 

1595 Donacija-Phare-CFCU 
,1520 8196 PHARE CFCU - Mejni prehod Robič 
1520 8199 PHARE CFCU - Mejni prehod Rateče 
1520 8200 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Italijo za 

leto 1994-SL 9403 
1520 8359 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Italijo 

za leto 1995-SL 9506 
1520 8384 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo 

za leto 1995 -SL 9505 
1520 8382 PHARE CFCU - MP Učja 

Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 
1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

PRORAČUNSKIH POSTAVK 

4.622.772 7.500.030 
2.416.682 

292.366 
292.366 

2.124.316 
94.747 

1.046.825 
23.988 

626.370 
238.566 

1.523 
92.297 

2.181.736 
0 
0 
0 

2.029.431 
2.029.431 

152.305 
23.197 
21.682 

9.004 

14.761 

83.661 

0 

2.921.318 
357.283 

357.283 
2.564.035 

115.000 
1.031.685 

26.964 
1.029.486 

275.300 
0 

85.600 

4.566.712 
235.694 

74.572 
90.356 

70.766 

4.226.160 
4.226.160 

104.858 
1.247 

576 
1.529 

39.365 

10.769 

5L373 

7.104.308 - 94/7 
2.969.882 101,7 

4.118.426 

345.350 
345.350 

2.624.532 
110.706 

1.031 653 
32.847 

1.073.497 
268.165 

0 
107.664 

96,7 
96.7 

102,4 
96.3 

100.0 
121,8 
104.3 
97.4 

125.8 

90,2 
1.721.067 

13.081 
204.462 

1.503.524 
358.524 

358.524 
2.038.835 

1.844.167 
194.668 

0 
0 
o 
o 

o 

o 

o 

730.2 
17,5 

226.3 

48,2 
43,6 

0,0 
0,0 
0,0 
0.0 

0,0 

0.0 

0,0 
4 Servisiranje dolga, obresti in rezerve 

9950 Obresti 
1520 8757 Obresti za stanovanjske kredite 

24.353 
24.353 

12.000 
12.000 

16.000 
16.000 

133,3 
133,3 
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C. Račun financiranja 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1520 Servis skupnih služb vlade 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija 

1998 (1) 
Ocena realizacija 

1999 (2) 
Predlog proračuna Indeks 

2000 (3) -4:3/2 

1520 Servis skupnih služh vlade 
Servisiranje dolga, obresti in rezerve 

9900 Dolg 
1520 4703 Odplačilo glavnice stanovanjskih kreditov 

105.389 
105.389 
105.389 

105.389 

140.000 
140.000 S 
140.000 

140.000 

100.000 
100.000 

71.4 
71,4] 

100.000 
100.000 

71,4 
71.4 
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1521 CENTER VLADE ZA INFORMATIKO 

NAČRT INFORMATIZACIJE DRŽAVNIH ORGANOV IN UPRAVNIH 

ENOT RS ZA LETO 2000 

1. IZHODIŠČA IN CILJI INFORMATIZACIJE V LETU 2000 

1.1 IZHODIŠČA UVAJANJA INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE V DRŽAVNE 
ORGANE RS 

Strategija uvajanja informacijske infrastrukture v državne organe RS v odbodju do leta 2001 
temelji na naslednjih vsebinskih in tehnoloških izhodiščih: 

vsebinska: 

• nadaljne spreminjanje vloge države; usmeritev v servisno in pospeševalno funkcijo, 

• proces prehajanja servisne funkcije uprave iz državne domene v izvajanje usposobljenim 
subjektom izven državne uprave, 

• tendenca profesionalizacije državnih organov in naraščanje njihove strokovnosti, 

• spremembe v notranji organizacijski strukturi državnih organov; 

tehnološka: 

• izvajanje racionalizacije dela, sredstev in stroškov državne uprave se lahko doseže tudi z 
izrabo možnosti obstoječe in primerno nadaljno modernizacijo informacijske infrastrukture 

v državni upravi RS, kot osnove za uvajanje elektronskega poslovanja, 

• uvajanje novih tehnologij pomeni priložnost za animacijo in pospeševanje tudi vsebinske in 

organizacijske prenove poslovanja državnih organov, 

• poenotenje obstoječe informacijske infrastrukture, razvoj in uvedba aplikacij za skupne 

funkcije, nadaljevanje integracije informacijskih sistemov in nuđenje novih informacijskih 
storitev notranjim in zunanjim uporabnikom državne uprave pomeni finančne, časovne in 

druge prihranke, tako pri upravnih postopkih, kot pri uporabnikih storitev državne uprave. 

1.2 STRATEŠKI CILJI UVAJANJA INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE V 
DRŽAVNE ORGANE RS 

Strategija uvajanja informacijske infrastrukture v državne organe RS v obdobju do leta 2001 

opredeljuje naslednje cilje, ki jih želimo doseči z nadaljnim poenotenjem, razvojem in 
uvajanjem informacijske infrastrukture: 

• racionalizacija poslovanja državne uprave; večja učinkovitost in kakovost delovanja ter nižji 

stroški, 

• zaščita investicij v informacijsko tehnologijo in zagotavljanje čim popolnejše integracije, 

• uvajanje in vzdrževanje enotnih metodologij in standardov informacijske tehnologije (IT), 

upoštevajoč evropske (in svetovne) trende, tudi s področja odprtosti sistemov 

(informacijske družbe), 

• snovanje in zagotavljanje enotnega okolja informacijske infrastrukture v vseh enotah 

državne uprave, z maksimalno fleksibilnostjo znotraj standardov, 
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• razvijanje in uvajanje enotnih aplikativnih rešitev za skupne funkcije v vseh enotah državne 

uprave, 

• zagotavljanje skupnih podatkovnih, komunikacijskih in računalniških zmogljivosti na nivoju 
državne uprave, kjer je to smotrno, in nuđenje teh storitev tudi uporabnikom izven državne 

uprave, 

• povečanje komunikacijske in informacijske izmenjave med državno in lokalno upravo ter 
ostalim okoljem, 

• integracija telekomunikacijskih storitev na ravni EU, 

• in nenazadnje tudi zagotavljanje sistema neprekinjenega delovanja, varovanja in zaščite 
podatkov. 

2. NAČRT INFORMATIZACIJE DRŽAVNIH ORGANOV 

2.1 NAČRT INFORMATIZACIJE CENTRA VLADE ZA INFORMATIKO 

Z načrtom informatizacije za leto 2000 želi Center Vlade za informatiko (v nadaljevanju CVI), 

da bi skozi predlagane projekte s sredstvi informacijske infrastrukture v okviru finančnih 
zmožnosti podprli prenovo državne uprave, povečali njeno učinkovitost, dostopnost 

državljanom RS in realizirali tudi aktualne prioritetne in skupne projekte. 

Glede na temeljne smernice Vlade RS, pristojnosti CVI in njegove zakonske obveznosti in 
projekte, ki so v teku, bo CVI v letu 2000 zaradi reševanja problematike leta 2000 (pokritje 
obveznosti iz leta 1999)1 izvajal naloge na ravni načrta informatizacije letošnjega leta, s 

katerimi bo zagotavljal: 

• delovanje centralne informacijske infrastrukture (zakonska podlaga: Sklep o delovnem 
področju CVI, Ur. 1. RS št. 46/93, sklep Vlade RS št. 4 s 182. seje dne 1.2.1996), ki 
pomeni: 

• podatkovni center: centralni računalnik, spletni strežniki, na katerih tečejo finančne, 
upravne, prostorske, statistične in druge obdelave; podatkovni center uporablja več 

kot 100 državnih organov in upravnih enot RS, 

• komunikacijsko hrbtenico državnih organov: podpora elektronskemu prenosu sporočil 
in podatkov; komunikacijska hrbtenica povezuje preko 700 lokalnih omrežij v RS), 

• zagotovitev skupnega razvoja za aplikativne projekte za skupne funkcije državne uprave 
kot: 

• informacijska podpora delu Vlade RS in zakonodajnemu postopku, (zakonska 
podlaga: sklepi Vlade RS št. 1 - 5 s 116. seje dne 24.6.1999); informacijski sistem bo v 

končni fazi podpiral preko 30 organov z več kot 300 uporabniki, 

• informacijska podpora pisarniškemu poslovanju - SPIS; informacijski sistem bo v 
končni fazi podpiral preko 140 organov in upravnih enot z več kot 14.000 uporabniki, 

• informacijski sistem za podporo odločanju v državni upravi RS - lnterlSPO, (zakonska 
podlaga: sklep Vlade RS št. 2 s 194. seje dne 18.4.1996); informacijski sistem bo v 
končni fazi podpiral preko 140 organov in upravnih enot z več kot 1.400 uporabniki, 

• informacijski sistem za spremljanje medijev - InfoKlip; informacijski sistem bo v končni 
fazi podpiral preko 140 organov in upravnih enot z več kot 1.400 uporabniki, 

• informacijska podpora približevanju RS k EU - IDC, (zakonska podlaga: sklepi Vlade 
RS št. 1 - 5 s 51. seje dne 26.2.1998); informacijski sistem bo v končni fazi podpiral 
preko 30 organov z več kot 300 uporabniki, 

• informacijska podpora pravnemu IS; informacijski sistem bo v končni fazi podpiral 
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preko 140 organov in upravnih enot z več kot 1.400 uporabniki, 

• informacijska podpora upravnim notranjim zadevam - 1S-UNZ; informacijski sistem bo 
v končni fazi podpiral 63 organov in upravnih enot z več kot 1.200 uporabniki, 

• informacijska podpora UE - IS-UE; informacijski sistem bo v končni fazi podpiral 62 
upravnih enot z več kot 3 .100, 

• nadaljevanje razvoja in uvajanja enotnih metodologij informacijskih sistemov in standardov 
informacijske infrastrukture v državne organe in upravne enote, pomoč pri vzpostavitvi 

projektov, sodelovanje pri izvajanju in nadziranje kakovosti, (zakonska podlaga: sklepa 
Vlade RS št. 3 in 5 s 182. seje dne 1.2.1996, sklep Vlade RS št. 1 s 13. seje dne 15.5.1997), 

• najnujnejše dograditve in nabave lokalne računalniške in mrežne opreme upravnih enot 
zaradi okvar ali dotrajanosti; te storitve bo uporabljalo 62 upravnih enot z več kot 3.100 

uporabniki, 

• zagotavljanje centralnega sistema vzdrževanja lokalne računalniške in mrežne opreme 

državnih organov in upravnih enot; 

• zagotavljanje centralne podpore uporabnikom standardnih programskih orodij in aplikacij 

za skupne funkcije v državnih organih in upravnih enotah; 

• izvajanje izobraževanja uporabnikov v državnih organih in upravnih enotah za standardna 

programska orodja in aplikacije za skupne funkcije državne uprave RS; 

• razvoj in vzpostavitev politike in sistema varovanja in zaščite podatkov na CVI, pri 

državnih organih in upravnih enotah (zakonska podlaga: sklep Vlade RS št. 1 s 182. seje 
dne 1.2.1996, predlog zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, 

konkretno pa vsebuje: 

• zakon o elektronskem poslovanju, 

• agencija za certificiranje javnih ključev, 

• izvajanje in nadziranje politike in sistema zaščite in varovanja podatkov, 

• izvajanje javnih naročil (nabav) za državne organe in upravne enote (zakonska podlaga: 

sklep Vlade RS št. 2 s 182. seje dne 1.2.1996, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije); 

2.2 NAČRTI INFORMATIZACIJE DRŽAVNIH ORGANOV 

Državni organi bodo v okviru svojih proračunskih postavk zagotavljali lastna sredstva 

za: 

• nove nabave lokalne računalniške in mrežne opreme pri državnih organih, 

• razširitve lokalne računalniške in mrežne opreme pri državnih organih, 

• nove nabave lokalne standardne programske opreme pri državnih organih, 

• nadgradnje lokalne standardne programske opreme pri državnih organih, 
• razvoja, dograditev, uvajanja, izobraževanja in vzdrževanja specialnih aplikacij pri državnih 

organih. 

3. OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK CVI ZA INFORMATIZACIJO 

DRŽAVNIH ORGANOV ZA LETO 2000 

r 
CVI so predlagana za leto 2000 finančna sredstva v višini 5.095.873.000,00 SIT, od tega 

za področje informatizacije 4.763.118.000,00 SIT 
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3.1 Postavka: 2838 - Informatizacija državnih organov in upravnih enot v višini 
1.896.429.000,00 SIT 

Finančna sredstva bodo služila za nujne razširitve podatkovnega centra na lokaciji CV1 
(dodatna centralna strežniška in sistemska programska oprema), nabavam lokalne 
računalniške strojne in programske in mrežne opreme za upravne enote ter razvoj aplikativne 

opreme za skupne funkcije državne uprave. 

Zagotavljalo se bo nadaljevanje izgradnje komunikacijskega omrežja državnih organov - 

HKOM s poudarkom na varovanju in zaščiti (nova vozlišča, zviševanje hitrosti in propustnosti 
linij, strojna in programska oprema za varovanje prenosa podatkov) ter storitvah na področju 
povezovanja delovnih postaj v lokalnih računalniških omrežjih državnih organov s 
podatkovnimi strežniki ter storitve elektronske pošte in izmenjave podatkov (iz centralnih 

registrov in baz podatkov) ter povezljivost v druga javna omrežja (Internet/Intranet, Extranet). 

CVI bo zagotavljal nadaljni razvoj enotnih metodologij: projektnega vodenja, strateškega 
načrtovanja, razvoja IS in kakovosti ter operativno izvajanje teh aktivnosti. 

3.2. Postavka: 6457 - Vzdrževanje informacijskega sistema državnih organov; 
Postavka: 6512 - Vzdrževanje informacijskega sistema v upravnih enotah v skupni 

višini 2.866.689.000,00 SIT 

Finančna sredstva bodo služila za zagotavljanje stalnega in neprekinjenega vzdrževanja vse 
centralne računalniške in komunikacijske opreme za potrebe državnih organov in upravnih 

enot. Iz omenjenih postavk se bo zagotavljalo vzdrževanje aplikativne programske opreme za 
skupne funkcije državnih organov in upravnih enot 

Postavki zajemata tudi stroške najema in zakupa telekomunikacijskih vodov, prostorov, 

programske opreme in orodij podatkovnega centra. 

Iz sredstev postavk se zagotavlja pokrivanje obveznosti iz naslova izobraževanja na področju 
informatizacije tako za državne organe, kot za upravne enote. 

3.3. Postavka: 3103 - Plače 302.570.000,00 SIT 

Sredstva na postavki bodo služila za kritje zakonskih obveznosti delodajalca, ki izhajajo iz 

obstoječe zakonodaje. CVI je pri pripravi proračuna delno upošteval tudi nove zaposlitve in 
napredovanja v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v državni upravi. 

3.4. Postavka: 3427 - Materialni stroški 30.186.000,00 SIT 

Sredstva na postavki bodo služila za kritje materialni stroškov CVI. Iz proračunske postavke 

bo CVI kril predvsem stroške pisarniškega in splošnega materiala in storitve, komunikacijske 
storitve za lastne potrebe, izdatke za službena potovanja in druge operativne odhodke. 

4. ZAKLJUČEK 

CVI bo v skladu s temeljnimi smernicami Vlade RS in svojimi pristojnostmi z načrtom 
informatizacije državnih organov in upravnih enot za leto 2000 zagotavljal nemoteno 

delovanje centralne informacijske infrastrukture, ki zajema podatkovni center (centralni 
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računalnik, spletni strežniki, na katerih tečejo finančne, upravne, prostorske, statistične in 
druge obdelave) in komunikacijsko hrbtenico državnih organov (podpora elektronskemu 

prenosu sporočil in podatkov). Pri tem bo posebna pozornost posvečena vzpostavitvi politike 

sistema varovanja in zaščite podatkov -na CVI, pri državnih organih in upravnih enotah 
konkretno na podlagi zakona o elektronskem poslovanju in agencije za certificiranje javnih 

ključev. 

Zagotavljal bo skupni razvoj in dopolnjevanje za aplikativne projekte za skupne funkcije 
državne uprave predvsem kot sta informacijska podpora delu Vlade RS in zakonodajnemu 

postopku ter informacijska podpora približevanju RS k EU - IDC. 

Nadaljeval bo z razvojem in uvajanjem enotnih metodologij informacijskih sistemov in 
standardov informacijske infrastrukture v državne organe in upravne enote. Prav tako bo 

zagotavljal pomoč pri vzpostavitvi projektov in sodeloval pri izvajanju in nadziranje kakovosti. 

Zagotavljal bo centralni sistem vzdrževanja lokalne računalniške in mrežne opreme, ter 

zagotavljal centralno podporo uporabnikom standardnih programskih orodij in aplikacij za 
skupne funkcije v državnih organih in upravnih enotah. 

Izvajal bo izobraževanje uporabnikov s področja informatizacije (standardna programska 

orodja in aplikacije za skupne funkcije) in javna naročila za informacijsko opremo in storitve 

za državne organe in upravne enote. 

CVI bo predvidene naloge izvajal v obsegu in na ravni načrta informatizacije letošnjega leta. 
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Leto: 2000 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

PRILOGA K 

OBRAZLOŽITVI 

1521: Center vlade za informatiko 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 
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A. Bilanca odhodkov 
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1521 Center vlade za informatiko 

Leto: 2000 
v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 
1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

A. Bilanca odhodkov . • 
[^2^jCentet^lade^iMnfonTUJtiko 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

3.812.605 
| r 3.812.605 | [_ 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in dmgi stroški 

2 Financiranje Javnih služb 
1512 Vzdrževanje informacijskega sistema 

3 Programi 
1585 Investicije 

A. Bilanca odhodkov 

241.688 
223.215 

18.473 
1.825.467 
1.§25.467 
1.745.450 
1.745.450 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

3.812.605 
|40 j [TEKOČI ODHODKT 

400 Plače in drugI izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
4004 Nadurno delo 
4005 Plače za delo po pogodbi 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatki za blago in storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 
4029 Drugi operativni odhodki 

403 Plačila domačih obresti 
4033 Plačila obresti od kreditov • drugim domačim kreditodajalcem 

2.273.201 
183.167 
152.700 

4.252 
12.555 
10.375 
2.594 

691 
26.283 
14.629 
11.389 

100 
166 

2.062.994 
56.418 

182.168 
19.880 

1.028 
7.901 

1.275.496 
305.777 
214.327 

757 
757 

ED INVESTICIJSKI ODHODKI 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4202 Nakup opreme 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring 

1.539.404 I 
1.539.404 
1.378222 

106.851 
54.331 

4.829.726 
4.829.726 J L 

318.894 
258.184 
60.710 

2.719.511 
2.719.511 
1.791.320 
1.791.320 

4.829.726 
2.977.295 | 

210.763 
174.612 

5.016 
17.272 
10.214 
2.560 

1.089 
29.794 
16.584 
12.911 

112 
187 

2.736.738 
56.076 

100 
45.410 

1.100 
16.600 

1.916.446 
499.875 
201.131 

0 
0 

1.852.431 ] 

1.852.431 
1.563.930 

132.769 
150.732 

5.095.873 
5.095.873 

105.5 
l05^| 

332.757 
302.568 

30.189 
2.866.688 
2.866.688 
1.896.428 
1.896.428 

104.3 
117,2 
49,7 

105.4 
105,4 
105,9 
105,9 

5.095.873 105.5 
3.279.489 

253.801 
208.487 

6.617 
18.809 
12.495 
3.820 
2.984 

589 
36.216 
20.159 
15.694 

136 
227 

2.989.472 
76.197 

23 
34.749 

174 
4.992 

2.109.982 
642.067 
121.288 

0 
0 

110,2| 
120,4 
119,4 
131,9 
108,9 
122.3 
149,2 

54,1 
121,6 
121,6 
121,6 
121.0 
121.2 
109,2 
135,9 
23.0 
76.5 
15,8 
30.1 

110.1 
128.4 
60.3 

1.816.384 
1.816.384 
1.651.970 

101.177 
63.237 

98,0 
105,3 
76,2 
42,0 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1521 Center vlade za informatiko 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

1521 310.1 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

1521 3427 Materialni stroSki 

223.215 
18.473 

18 473 

258.184 
60.710 
60.710 

12 [(Financiranje javnih služb 1.825.467 

1512 Vzdrževanje informacijskega sistema 
152 1 6457 Vzdrževanje informacijskega sistema državnih organov 
1521 6512 Vzdrževanje informacijskega sistema v upravnih enotah 

2.719.511 
1.825.467 

1.567.628 
257.839 

2.719.511 
2.392.125 

327.386 

13 jlProgrami 1.745.450 1.791.320 

1585 Investicije 
1521 2838 Investicije in investicijsko vzdrievanje državnih organov 

1.745.450 
1.745.450 

1.791.320 
1.791.320 

2.866.688 

1.896.428 

302.568 
302.568 
30.189 
30.189 

117,2 
117.2 
49,7 
49,7 

105,4 
2.866.688 

2.574.735 
291.953 

105,4 
107,6 
89,2 

105,9 
1.896.428 

1.896.428 
105,9 
105,9 
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1522 STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 

Naloge Statističnega urada so določene z Zakonom o državni statistiki (Ur. 1. RS št. 45/995), z 

Nacionalnim programom statističnih raziskovanj in drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki 
opredeljujejo dolžnosti in pravice Statističnega urada in ostalih zadolženih za dajanje in obdelavo 

podatkov, pomembnih za Republiko Slovenijo. Vsebina, namen in frekvence posameznih 
statističnih raziskovanj so v pretežni meri (brez novih evropskih obveznosti) v Nacionalnem 

programu statističnih raziskovanj (Ur. 1. RS 70/97). Poleg tega Statistični urad širi izvrševanje 

obveznosti skladno z evropskimi sporazumi in na osnovi sprejetih analitičnih pregledov 

("screeningov"). Leta 2002 mora biti statistika harmnonizirana z evropsko. 

3033 STROŠKI DELA 

V letu 2000 so za stroške dela izračunana sredstva na osnovi stanja 15.9. 1999. 

3357 MATERIALNI STROŠKI 

Na postavki materialni stroški so prikazani stroški za delovanje Statističnega urada in tudi stroški 

v zvezi z izobraževanjem, na osnovi katerega se pridobi strokovni naziv (sprememba glede na leto 
1999). 

2493 LASTNA UDELEŽBA PHARE 

Pravna podalaga: Mednarodna pogodba 

Denarje namenjen za plačilo davkov v zvezi s sredstvi PHARE. 

5215POPIS PREBIVALSTVA 

Opozarjamo, da v letu 2001, glede na omejena proračunska sredstva v letu 2000, na evropska 
priporočila in tudi državne potrebe ne bomo izvajali priprav na popis prebivalstva, gospodinjstev 

in stanovanj. 

To bi bil prvi popis prebivalstva v državi Sloveniji. V postopku je poseben zakon. V letu 2000 bi 

za priprave potrebovali minimalno 380.000.000 tolarjev. 

6967 REDNE LETNE RAZISKAVE - ANKETE 

V tej proračunski postavki so planirana sredstva za ankete (iz leta v leto so različne, spreminjajo 

se v skladu z Nacionalnim statističnim programom in zahtevki iz tujine). 
V letu 2000 predstavljajo velik strošek ankete s področja kmetijstva, in sicer: 

Popis kmetijskih gospodarstev v RS v letu 2000 
S popisom kmetijstva bodo zagotovljeni podatki o kmetijstvu za uravnavanje nacionalne kmetijske 

politike in za lokalne (regionalne in občinske) kmetijske politike. Popis kmetijstva bo popolnoma 
usklajen s standardi v Evropski uniji. Podlaga za izvedbo je Zakon o popisu kmetijstva, ki je v 

parlamentu v proceduri. Popis se izvede leta 2000, kot to zahteva zakonodaja Evropske unije. 
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Popisovanje se izvede v mesecu juniju, to je v istem času, kot se letno popišejo površine, zasejene 
s posameznimi kmetijskimi kulturami, in število govedi. Popišejo se kmetijska gospodarstva, ki 

ustrezajo definiciji kmetijskega gospodarstva v Evropski uniji, upošteva se velikostni prag, ki ga 

predpisuje evropska zakonodaja. Takih kmetij je v Sloveniji okrog 90.000, vendar jih je potrebno 

popisati več (skupaj največ 120.000), ker v Sloveniji ni na voljo ažurnega seznama aktivnih 

kmetij. Za kmetijsko gospodarstvo se zberejo podatki o članih gospodinjstva, ki ne delajo na 

kmetiji, ter podatki o poseku, spravilu lesa in prodaji lesa na panju. Za metodologijo in 

organizacijo popisa je zadolžen Statistični urad. 

Podatki, zbrani s popisom, se smejo uporabljati samo za statistično obdelavo in oblikovanje 

statističnih agregatov. Edina izjema je predvidena v zakonu in sicer bi del zbranih podatkov 

uporabili za vzpostavitev administrativnega registra kmetij na Ministrstvu za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano. 

Popis kmetijstva je zelo obsežen projekt. Celotna proračunska vrednost znaša 428 mio SIT in se 

razdeli v letih 1999, 2000 in 2001 Na podlagi testnih raziskovanj je bilo ugotovljeno, da cenejše 
metode zbiranja podatkov (poštne in telefonske ankete) v naših razmerah ne dajejo zanesljivih 

rezultatov. 
Med raziskovanja s področja kmetijstva,ki jih izvaja Statistični urad sodijo: 

Ankete o številu živine (raziskava je usklajena s standardi EU); 

Raziskave o oceni pridelka - napovedi pridelkov in končno oceno pridelkov izvaja Statistični urad 

vsako leto. Podatke ocenijo po cenilnih okoliših terenski svetovalci kmetijske svetovalne službe. 

V ta namen je Slovenija razdeljena na 300 cenilnih okolišev, relativno homogenih enot glede na 

področje pridobivanja. Terenski kmetisjki svetovalci ocenijo pridelke v cenilnih okoliših, ki so 
znotraj njihovega svetovalnega okoliša. Pri delu sodeluje 180 kmetijskih svetovalcev. Pridobljeni 

podatki so skupaj s podatki o površinah podi posameznimi kmetijskimi kulturami osnova za oceno 

rastlinske pridelave v Sloveniji, ta pa je uporabljena za izračun dodane vrednosti BDP iz 

kmetijstva. 

V tej proračunski postavki so zajete še naslednje ankete: 

Anketa o menju potrošnikov - podatki kažejo tendenco porabe v prihodnosti; 

Anketa o potrošnji gospodinjstev - rezultati so podlaga za izračun podatkov o rasti cen indeksa 

življenjskih potrebščin in za vodenje socialne politike; 

Anketa o delovni sili - najosnovnejša raziskava na področju dela; 

Anketa o dohodkih gospodinjstev - s to anketo bo zajet dodaten segment ljudi, ki ga Anketa o 
delovni sili izključi; 

Statistika podjetij - projekt ima mednarodni značaj, pričakuje se boljše poročanje in boljši podatki 

za skupino podjetij, predvsem iz predelovalnih dejavnosti; 

Anketa o potovanjih domačega prebivalstva - direktiva EU, rezultati pokažejo značilnosti 
potovanj domačega prebivalstva oz. vzroke za neudeležbo na potovanjih; 

Anketa o tujih turistih - podatki so predvsem uporabni za promocijo na tujih trgih; 

Ankete o poslovnih tendencah - pridobimo informacije o različnih kazalcih, ki so zbrane po enotni 

metodologiji članic EU in za potrebe DG-jev. Z anketami so ugotovljene točke obratov in je 

možno sklepati na ekspanzijo oz. recesijo v opazovani dejavnosti. 

6968 RAZVOJNE NALOGE 

Na tej postavki so posamezni razvojni projekti, ki omogočajo izvedbo posameznih statističnih 
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raziskav. V letu 2000 smo planirali sredstva za področje statistike cen, klasifikacije poklicev in 

uporabo tal. 

8449 COP 98 - Donacija 

S projektom SL - 9803.02 želi SURS okrepiti usklajenost Slovenije s statističnimi zahtevami EU 

in okrepiti tehnično sposobnost Statističnega urada v državi, ki se pripravlja na vstop v EU, pri 

tem pa ima statistika pomembno vlogo. To pa zlasti velja za področje kmetijstva in 

makroekonomskih statistik, ki jih je potrebno prilagoditi spreminjajočemu se okolju. Bistvenega 

pomena je tudi pomen statistik z ozirom na upravljanje s strukturnimi fondi v okviru priprav 

Slovenije na uporabo teh mehanizmov. 

Projekt upošteva prioritetne naloge, podane v Mnenju Komisije julija 1997 ter v aneksu k 

dokumentu Partnerstvo za pristop (marec 1998) za področje statistike, kar zlasti velja za finančne 

račune, kmetijstvo in statistiko zunaje trgovine. 

2839 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

Oprema: 
Statistični urad planira v letu 2000 najnujnejšo opremo za pisarne in nekaj zamenjav dotrajanega 

pohištva. 
Pri načrtu nabav računalniške opreme je planirana nadgradnja računalniške opreme in najnujnejši 

nakup nove. V načrtu so tudi specialne aplikacije - software. 

Na proračunskih postavkah 8169, 8242,8216,8262 se zbirajo sredstva, ki jih Statistični urad 

pridobi iz tujine na osnovi pogodb za izvedbo posameznega pilotnega projekta. 

Na postavki 8216 - Izobraževaje, so sredstva iz tujine, ki so namenjena sofinanciranju strokovnih 

tečajev v tujini. 

120 LASTNA DEJAVNOST 

Lastno dejavnost v Statističnem uradu predstavlja prodaja publikacij in storitev. S prihodki 

pokriva Statistični urad stroške, ki nastanejo v zvezi s tem. 
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A. Bilanca odhodkov 
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1522 Statistični urad Republike Slovenije 

Leto: 2000 
v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija 
1998 (1) 

Ocena realizacija 
1999(2) 

Predlog proračuna Indeks 
2000 (3) 4:3/2 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

A. Bilanca odhodkov 1.207.653 
1522 |Statistični urad Republike Slovenije 

J L J L 
1 Uprava in administracija 

1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

2 Financiranje javnih služb 
1513 Redne letne raziskave 
1514 Izredne raziskave 

3 Programi 
1553 Razvojne naloge 
1585 Investicije 
1595 Donacija-Phare-CFCU 
1596 Donacija-PECO 
1597 Donacija MARS 
1598 Druge donacije 

A. Bilanca odhodkov 

1.207.653 
1.111.616 
1.011.062 

100.554 
60.299 

•60.299 
0 

35.737 
11.484 

0 
5.289 
9.555 

241 
9.168 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

1.207.653 
fto I TEKOČI ODHODKI 1.205.976 I 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
4004 Nadurno delo 
4005 Plače za delo po pogodbi 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 

401 Prispevld delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodni šk o varstvo 

402 Izdatki za blago in storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 
4029 Drugi operativni odhodki 

862.177 
723.566 

30.477 
74.370 
20.088 

3.813 
2.365 
7.499 

104.740 
58.299 
45.387 

395 
659 

239.059 
46.032 

3.419 
27.829 

2.450 
23.728 

4.742 
0 

130.858 

|42 | INVESTICIJSKI ODHODKI 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

I 1.677 

4200 Nakup zgradb in prostorov 
4201 Nakup prevoznih sredstev 
4202 Nakup opreme 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring 

1.677 
0 
0 

1.677 
0 
0 

1.630.635 
1.630.635j [~ 

1.287.741 
1.154.193 

133.548 
128.252 
117.252 
11.000 

214.641 
11.520 
94.016 
55.050 

8.508 
170 

45377 

1.630.635 
1.529.328 

J L 
982.775 
834.348 
30.217 
85.080 
23.409 

1.421 
0 

8.300 
136.610 
76.037 
59.198 

516 
859 

409.942 
102.850 

4.000 
36.197 

3.100 
47.285 

6.000 
940 

209.571 

0 
0 

84.807 
7.000 
9.500 

2.130.919 130.7 
2.130.919] 

1.345.194 
1.209.594 

135.600 
446.162 
445.767 

395 
339.563 

5.895 
60.466 

234.702 
7.500 

0 
31 000 

104,5 
104.8 
101,5 
347.9 
380.2 

3.6 
158 J. 
51.2 
64.3 

426,4 
88.2 
0,0 

68.3 

2.130.919 130,7 
2.066.453 II "Ml 

1.028.084 
883.506 

37.651 
73.762 
26.795 

0 
0 

6.370 
144.735 
80.561 
62.718 

546 
910 

893.634 
298.773 

3.282 
45.020 

2.448 
46.818 

8.227 
0 

489.066 

104.6 
105.9 
124,6 
86.7 

114,5 
0.0 

76.8 
106,0 
106.0 
106.0 
105.8 
105.9 
218.0 
290,5 

82,0 
124.4 
79,0 
99,0 

137.1 
0,0 

233,4 

64.466 
0 
0 

64.466 
0 
0 

76.0 
0,0 
0,0 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1522 Statistični urad Republike Slovenije 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

III. PREGLED SKUPIN 

1522 Statistični urad Republike Slovenije 

PRORAČUNSKIH POSTAVK 

1.207.653 1.630.635 

il Uprava in administracija II 
1010 Plače 

1522 3033 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

1522 3357 Materialni stroški 
1522 5211 Mednarodno sodelovanje 

iFinanciranje javnih služb 
1513 Redne letne raziskave 

1522 6967 Redne letne raziskave - ankete 
1514 Izredne raziskave 

1522 5215 Popis prebivalstva 

13 I (Programi 
1553 Razvojne naloge 

1522 6968 Razvojne naloge 
1585 Investicije 

1522 2839 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
1595 Donacija-Phare-CFCU 

1522 2493 Lastna udeležba - PHARE 
1522 8449 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1998 - 

predpristopna pomoč k izgradnji institucij na področju javnih 
financ - SNP 98 - SL 9803 

1596 Donacija-PECO 
1522 8169 Projekt PECO - TUJA DONACIJA 
1522 8262 Projekt PECO (invest. )-TUJA DONACIJA 

1597 Donacija MARS 
1522 8170 Projekt MARS - TUJA DONACIJA 

1598 Druge donacije 
1522 8216 Izobraževanje - TUJA DONACIJA 
1522 8242 Pilotne raziskave - TUJA DONACIJA 

1.111.616 
1.011.062 

1.011.062 
100.554 

85.122 
15.432 

60.299 
60.299 
60.299 

0 
0 

35.737 
11.484 

11 484 
0 
0 

5.289 
5.289 

0 

9.555 
8.119 
1 436 
241 
241 

9.168 
7.744 
1.424 

1.287.741 
1.154.193 

1.154.193 
133.548 

113.548 
20.000 

128.252 
117.252 

117.252 
11.000 

11.000 

214.641 
11.520 

11.520 
94.016 
94.016 

55.050 
40.000 
15.050 

8.508 
6.678 
1.831 
170 
170 

45.377 
16.404 
28.973 

2.130.919 130.7 
1.345.194 
1.209.594 

1.209.594 
135.600 

118.096 
17 504 

446.162 
445.767 
445.767 

395 
395 

339.563 

104,5! 
104,8 
104.8 

101,5 
104.0 
87.5 

347.91 
380,2 
380.2 

3,6 
3.6 

158,2 
5.895 
5.895 

60.466 
60.466 

234.702 
20.642 

214.060 

7.500 
7.500 

0 
0 
o 

31.000 
15.000 
16.000 

51,2 
51.2 

64.3 
64.3 

426,4 
51,6 

88.2 
112,3 

0,0 
0,0 
0,0 

68.3 
91.4 
55,2 
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1525 SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO 

V Službi Vlade za lokalno samoupravo imamo predvidenih za leto 2000 štiri postavke, ki 

smo jih imeli tudi letošnjem leto ter odprtje nove postavke »Financiranje nacionalnega 
združenja lokalnih skupnosti«. Poleg postavke 4735 Plače, imamo še naslednje postavke: 

4733 Drugi materialno stroški, 7380 Projekt »Pokrajine v Sloveniji« in postavka 2843 

Investicijsko vzdrževanje državnih organov.Obrazložitev za odprtje nove postavke je 

priloženo. 

Postavko 4735 - Plače smo povečali za ustrezne spremembe, kot so minulo delo, 

napredovanje in v skladu z okvirji, ki smo jih prejeli kot podlago za planiranje javnofinančnih 
prihodkov in odhodkov. 

V letu 2000 planiramo v začetku leta zaposliti pripravnika z visoko izobrazbo, ki smo ga tudi 

planirali v sredstvih za plače za leto 2000. 

Konte na postavki 4733 Drugi materialni stroški smo povečali za stopnjo inflacije za naslednji 

dve leti, sicer so pa konti ostali isti kot za leto 1999. 

V prihodnjih dveh letih nadaljujemo s projektom »Pokrajine v Sloveniji« postavka 7380, kar je 

ena izmed glavnih nalog naše službe. Omenjeno postavko smo povečali za stopnjo inflacije za 
prihodnje dve leti. Menimo, da bodo omenjena sredstva ustrezno pokrivala naloge, ki nas še 

čakajo na tem področju. 

Na postavki 2843 Investicijsko vzdrževanje državnih organov in investicije smo ravno tako 

povečali zneske za stopnjo inflacije. 

Po proračunskih usklajevanjih so nam bila sredstva delno znižana, tako da bomo v letu 2000 

delovali z manjšimi sredstvi, kot smo predvidevali. 

OBRAZLOŽITEV ODPRTJA KOVE POSTA VKE: 

Zakon o lokalni samoupravi v 86.členu določa, da se v državnem proračunu zagotovijo 
sredstva za delo nacionalnega združenja lokalnih skupnosti. Državni proračun zagotavlja 

sredstva za delo nacionalnega združenja lokalnih skupnosti, ki se nanaša na delo tega 

združenja v mednarodnih organizacijah in za posebne projekte, ki jih določi vlada. V sredini 

leta 1999 je Stalna konferenca lokalnih skupnosti izpolnila pogoje za pridobitev statusa 

nacionalnega združenja in je za to potrebno zagotoviti tudi sredstva. 

Predvideno je, da bo na področju mednarodnih povezav v nacionalnim združenju delal en 

strokovni delavec, med ostalimi stroški pa so še članarine v mednarodnih asociacijah, stroški 

organizacije mednarodnih posvetov, potni stroški in drugi materialni stroški. Za posebne 

projekte še ne predvidevamo sredstev. 

Predlagamo, da se za ta namen predvidijo posebna sredstva v višini 15,000,000.00 SIT, 
katerih uporabnik je nacionalno združenje lokalnih skupnosti. 
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Po proračunskih usklajevanjih je bilo za to postavko namenjenih 6.000.000,00 sit. 

. - ; M' v .•»: • "t m 
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2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1525 Služba vlade za reformo lokalne samouprave 

Leto: 2000 
v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija 
1998 (1) 

Ocena realizacija 
1999 (2) 

Predlog proračuna Indeks 
2000 (3) 4:3/2 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

A. Bilanca odhodkov 
[l525JpŠlužbi^vlad^i^re^^ 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

2 Financiranje javnih služb 
1507 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

3 Programi 
1554 Projekt pokrajin 
1585 Investicije 

JL 

101.622 
101_622J| 

99.824 
70.558 
29.267 

0 
v 0 
1.798 
1.613 

184 

A. Bilanca odhodkov 
[40 [TEKOČI ODHODKI 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

101.622 
101.438 

400 Plače ln drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatki za blago ln storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 
4029 Drugi operativni odhodki 

59.011 
50.598 

1.013 
4.000 
3.399 
8.898 
5.084 
3.725 

33 
56 

33.529 
9.099 
3.982 
3.278 
3.706 
4.961 

777 
0 

7.726 

116.968 
116.968 \ 

110.351 
76.457 
33.894 

0 
0 

6.617 
6.200 

417 

116.968 
116.551 I 

64.290 
55.063 

1.105 
4.427 
3.695 
9.342 
5 200 
4.048 

35 
59 

42.919 
13.580 

1.340 
3.200 
2.070 
7.500 

850 
540 

13.839 

420 Nakup Ln gradnja osnovnih sredstev 
4202 Nakup opreme 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 

184 

100 
84 

417 

200 
217 

134.623 115.1 
134.623 11 115,1 

115.221 
82.419 
32.802 

6.000 
6.000 

13.402 
8 402 
5.000 

104,4 
107,8 
96,8 

202,5 
135.5 

134.623 115.1 
123.623 

67.750 
56.131 

1.494 
4.402 
5.723 
9.833 
5.474 
4.260 

37 
62 

46.040 
8.903 
6.302 
4.138 
5.079 
8.115 
1.145 

199 
12.159 

105,4 
101,9 
135.2 
99,4 

154.9 
105 J 
105.3 
105.2 
105.7 
105.1 
1073 
65,6 

470.3 
129.3 
245.4 
108.2 
134.7 
36,9 
87.9 

TEKOČI TRANSFERI 
JU 1 i 6.000 

i_l 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

0 
0 

0 
0 

6.000 
6.000 

42 [INVESTICIJSKI ODHODKI 184 ! 4i7: 5.000 -| 
5.000 
3.125 

195 
1.680 

97,5 
774.2 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1525 Služba vlade za reformo lokalne samouprave 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 
1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

1525 Služba vlade za reformo lokalne samouprave 101.622 116.968 
1 [Uprava in administracija 

1010 Plače 
1525 4735 Plače 

1020 Materialni in drugi stroški 
1525 4733 Drugi materialni stroški 

2 i Financiranje javnih služb 
1507 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

1525 6654 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

Programi 
1554 Projekt pokrajin 

1525 7380 Projekt "Pokrajine v Republiki Sloveniji" 
1585 Investicije 

1525 2843 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

99.824 
70.558 
70.558 

29.267 
29.267 

0 

1.798 
1.613 
1.613 
184 
184 

110.351 
76.457 
76.457 

33.894 
33.894 

0 

6.617 
6.200 
6.200 
417 
417 

134.623 115.1 
115.221 

6.000 

13.402 

104,4 
82.419 107,8 
82.419 107.8 

32.802 96,8 
32.802 96.8 

6.000 
6.000 

202,5 
8.402 
8.402 

5.000 
5.000 

135,5 
135,5 
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1526 URAD ZA VERSKE SKUPNOSTI 

Višina predloga proračuna je nominalno manjša kot v letu 1999. Kljub temu bo Urad lahko 

nemoteno opravljal vse svoje aktivnosti. 

V Republiki Sloveniji je svoje delovanje prijavilo 31 verskih skupnosti. 

Urad bo tudi v naslednjem letu nadaljeval z rednimi obiski verskih skupnosti v Republiki 

Sloveniji in tudi z njihovimi duhovnimi sedeži zunaj države. Redni mesečni posveti 
predstavnikov verskih skupnosti so ena od številnih oblik strokovne pomoči za njihovo, z 

zakoni usklajeno delovanje. 

Več pozornosti in dela bo v naslednjem letu Urad posvetil mednarodnemu sodelovanju s 
podobnimi uradi oz. ministrstvi v sosednjih državah, izobraževanju ter ureditvi socialnega 

zavarovanja duhovnikov. Tudi prihodnje leto bo Urad sodeloval pri pripravi mesečnih RTV 

oddaj o delovanju verskih skupnostih, seznanjanju javnosti z njihovim delovanjem in dialogu 

med verskimi skupnostmi. 

Postavka: 4720 Materialni stroški 

Postavka nominalno bistveno ne odstopa od leta 1999. Razlika je vidna, ker se v materialne 

stroške prenašajo sredstva iz postavke Plače, namenjena strokovnemu izobraževanju in 
izpopolnjevanju. 

Postavka: 4736 Plače 

Število delavcev ostaja nespremenjeno. Koeficienti se povečajo samo za redno napredovanje in 
delovno dobo. 

Postavka: 2844 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

Gre za nakup računalniške opreme in investicijski nakup po računovodskih pravilih. 

Postavka: 6209 Pomoč verskim skupnostim 

Postavka , katere osnova je v 20. členu Zakona o pravnem položaju verskih skupnosti ,ostaja 

tudi nominalno nespremenjena inje namenjena dejavnostim 31 verskih skupnosti. 

Postavka: 4702 Prispevki duhovnikom 

Gre za povrnitev stroškov delodajalca za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje po najnižji 
pokojninski osnovi za cca 1200 duhovnikov in redovnikov verskih skupnosti, ki jim je to edini 

poklic. 
Postavka je v skladu s sklepom Vlade RS z dne 18.3.1991 in 20. členom Zakona o pravnem 

položaju verskih skupnosti. Gre za obračun prispevkov po najnižji pokojninski osnovi, ki je v 

mesecu septembru znašala 67.127,43 sit. Mesečni prispevek za enega duhovnika je 16.424,00 
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sit (september), mesečni prispevek za vse prejemnike skupaj pa je 19.288.340,16 sit v mesecu 

septembru. 

Predvidevamo rast najnižje pokojninske osnove in prispevkov v višini kot je predlagana ob 

predpostavki, da se tudi število »upravičencev« ne bo povečalo. 
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2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 
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OBRAZLOŽITVI 

1526: Urad vlade za verske skupnosti 
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A. Bilanca odhodkov 
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1526 Urad vlade za verske skupnosti 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija 
1998 (1) 

Ocena realizacija 
1999 (2) 

Predlog proračuna Indeks 
2000 (3) 4:3/2 

A. Bilanca odhodkov 
1526 I Urad vlade za verske skupnosti 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

24X318 
247.318 I 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

2 Financiranje javnih služb 
1508 Verske skupnosti-prispevki duhovnikom 

3 Programi 
1585 Investicije 

27.374 
23.157 

4.217 
219.854 
219.854 

90 
90 

A. Bilanca odhodkov 
j-40 [TEKOČI ODHODkT 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

247.318 - 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatki za blago in storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 
4029 Drugi operativni odhodki 

[41 | [TEKOČI TRANSFERI" 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

413 Dhigi tekoči domači transferi 
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 

5DE 
INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4202 Nakup opreme 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 

27.374 
18.728 
14.051 

285 
848 

3.349 
194 

3.207 
2.528 

664 
6 

10 
5.439 
1.254 

211 
886 

42 
177 
211 
295 

2.362 

219.854 I 

2.000 
2.000 

217.854 
217.854 

90 I 
90 
90 

0 

343.995 
343.995 I 

36.801 
31.805 

4.996 
227.044 
227.044 

80.150 
80.150 

343.995 

80.150 
150 

80.000 

293.868 85.4 
293.868 

33.861 
27.704 

6.157 
259.426 
259.426 

581 
581 

8MJ 

92.0 
87.1 

123.2 
114.3 
114,3 

0,7 
0,7 

293.868 85,4 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1526 Urad vlade za verske skupnosti 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

1-526 Urad vlade za verske skupnosti 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

247.318 343.995 
1 JlUprava in administracija 27.374 36.801 

1010 Plače 
1526 4736 Plače 

1020 Materialni in drugi stroški 
1526 4720 Materialni stroški 

23.157 
23.157 
4.217 
4.217 

31.805 
31.805 
4.996 
4.996 

1585 Investicije 
1526 2844 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
1526 4730 Gradnja cerkve v Kočevski Reki 

90 
90 

0 

80.150 
150 

80.000 

293.868 85.4 
33.861 92,0 
27.704 87,1 
27.704 87.1 
6.157 123,2 
6.157 123.2 

|2 jlFinanciranje javnih služb 219.854 227.044 259.426 114,3| 
1508 Verske skupnosti-prispevki duhovnikom 219.854 227.044 259.426 

1526 6209 Pomoč verskim skupnostim 2.000 3.500 3.500 
1526 4702 Prispevki duhovnikom 217.854 223.544 255.926 

114,3 
100.0 
114,5 

13 |IProgrami 90 80.150 581 0,7 
581 0,7 
581 387.3 

0 of 
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1527 URAD ZA INVALIDE 

1. 2. Plače-postavka 4737 

Z znižanjem sredstev na tej postavki ne bomo uspeli zagotoviti novo zaposlitev strokovnega 

delavca za področje bolnikov /invalidov. 

1. 2. Materialni stroški-postavka 4767 

V okviru te postavke zagotavljamo materialno podlago za nemoteno delovanje in izvajanje nalog 

v okviru pristojnosti Urada. Gre predvsem za pisarniški in splošni material ter storitve vzdrževanja 

obstoječe opreme in prostorov. Ocenjujemo, da bo zaradi znižanja te proračunske postavke 
potrebna racionalizacija Urada. 

1. 3. Nagrade usposabljanja življenja in dela invalidov-postavka 7266 

Sredstva iz te postavke so namenjena nagradam za inovacije na področju invalidskega varstva, 

za stroške dela komisije za ocenjevanje inovacij in za ostale materialne stroške povezane z 
delovanjem Sklada za inovacije na področju usposabljanja, življenja in dela invalidov. Ocenjujemo, 

da bomo načrtovani program kljub znižanju izvedli. 

1. 4. Svet Evrope za rehabilitacijo in integracijo invalidov v Sloveniji-postavka 7383 

Iz navedene postavke se financira dejavnost Urada na področju programov mednarodnega 

sodelovanja s področja invalidskega varstva v okviru Sveta Evrope, Evropske unije in 

Organizacije združenih narodov. 
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Leto: 2000 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

PRILOGA K 

OBRAZLOŽITVI 

1527: Urad vlade za invalide 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 
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A. Bilanca odhodkov 
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1527 Urad vlade za invalide 

Leto: 2000 
v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 
1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

A. Bilanca odhodkov 
[l527^ Urad vlade za invalide 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

43.042 
43.042 i . 

1 Uprava In administracija' 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

A. Bilanca odhodkov 

43.042 
32.242 

, 10.800 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

43.042 
[-40 ^ TEKOČI ODHODKT 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatki za blago in storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 
4029 Drugi operativni odhodki 

43.042 
26.329 
18.983 

331 
1.171 
5.844 
3.935 
2.165 
1.711 

21 
39 

12.777 
2.327 
1.134 

935 
8 

3.730 
97 

286 
4.262 

49.983 
49.983 I . 

49.983 
34.715 
15.268 

i 

49.983 

20.001 
510 

1.103 
6.688 
4.243 
2.362 
1.838 

16 
27 

17.438 
2.998 

884 
1.268 

12 
5.639 

632 
359 

5.646 

48.825 97,7 
48.825 11 97,7 

48.825 
33.221 
15.604 

27.779 
20.081 

747 
1.098 
5.853 
4.122 
2.295 
1.786 

15 
26 

16.924 
2.465 
1.195 
2.923 

U 
4.997 

363 
382 

4.588 

97,7 
95,7 

102,2 

97.7 
~97,7j 

98,2 
100,4 
146.4 
99,5 
87.5 
97,2 
97.2 
'97,2 
93.8 
96.3 
97,0 
82.2 

135,2 
230.5 
91.7 
88.6 
57.4 

106,4 
81.3 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

1527 Urad vlade za invalide 

Konto 
Realizacija 

1998(1) 
Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

1999 (2) 2000 (3) 4:3/2 

1527 Urad vlade za invalide 
1 Uprava in administracija 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

43.042 49.983 48.825 97.7 

43.042 49.983 48.825 97,71 

1010 Plače 
1527 4737 Plače 

1020 Materialni in drugi stroški 
1527 4767 Materialni stroški 
1527 7266 Nagrade usposabljanja, življenja in dela invalidov 
1527 7383 Svet Evrope za rehabilitacijo in integracijo v Sloveniji 

32.242 
32.242 

10.800 
5.835 
1.621 
3.345 

34.715 
34.715 

15.268 
7.920 
1.809 
5.539 

33.221 
33.221 

15.604 
8.116 
1.843 
5.645' 

95,7 
95.7 

102,2 
102.5 
101,9 
101.9 
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1528 SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE 

Pravna podlaga za delo Službe Vlade RS za evropske zadeve je 21.člen zakona o Vladi 

Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97), prvi odstavek 7.člena zakona o 

spremembah inxdopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni 
list RS, št. 47/97) ter na tej podlagi izdan odlok Vlade o organizaciji in delovnem področju 

Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve. 

Dodatno sta podlaga za pripravo finančnega načrta službe tudi sklepa Vlade št. 900-09/98-1 
(T) z dne 02.04.1998 ter 15.05.1998, ki nalagata Službi Vlade za evropske zadeve (SVEZ), da 

krije stroške ožje pogajalske skupine vezane na pogajanja. 

Služba Vlade RS za evropske zadeve je bila ustanovljena konec leta 1997, z delovanjem pa je 

pričela v začetku leta 1998, koje imela potrjen tudi svoj prvi proračun. Konec leta 1998 je bilo 
v Službi Vlade RS za evropske zadeve zaposlenih 61, kar je pomenilo veliko povečanje 

napram začetku leta 1998 (15 zaposlenih). Število zaposlenih še vedno narašča tako, da bo iz 

dejansko 86 zaposlenih na dan 15/9-99 do konca leta 1999 predvideno zaposlenih 106. 

Slovenija v naslednjem letu prehaja v drugo fazo pogajanj za polnopravno članstvo v Evropski 

uniji, kar pomeni, da Evropska unija ne bo več financirala nakupov opreme, izobraževanja in 

udeležbe na raznih seminarjih. Ravno tako Služba Vlade RS za evropske zadeve v letu 1999 

prevzema 13 lokalnih strokovnjakov, ki so se financirali iz pomoči programa PHARE. V letih 
1997 do 1999 je Služba Vlade RS za evropske zadeve s strani EU za te namene prejela 2,8 

mio EUR pomoči. V letu 2000 pa se sredstva za financiranje lokalnih strokovnjakov, 

izobraževanja in sredstva za kritje stroškov udeležbe na seminarjih krijejo iz državnega 

proračuna. S prevzemom lokalnih strokovnjakov pa se bodo povečali tudi stroški za službena 
potovanja, ki jih je za omenjene delavce do sedaj krila EU. 

Pri pripravi proračuna Službe Vlade RS za evropske zadeve smo upoštevali predvsem dejstvo, 

da je potrebno v kratkem času treh let zagotoviti vse potrebno, da se država tako 

organizacijsko, kot predvsem kadrovsko usposobi za naloge, ki izhajajo iz članstva v EU. Zato 

predlagamo uvajanje novih programov in pospeševanje že obstoječih. Pri njihovem 

koncipiranju smo se zgledovali tudi po programih, ki so jih oblikovale posamezne države 

članice, deloma tudi v obdobju svojega kandidiranja za članstvo v EU. Sodimo, da je 

primerno, da omejena proračunska sredstva namenimo predvsem: 

- bistvenemu povečanju sredstev za prevajanje. Pogoj za članstvo Slovenije v EU je, da 

se pred dnevom vstopa objavijo prevodi celotnega pravnega reda EU (pogodbe, direktive in 

uredbe) v Uradnem listu Evropskih skupnosti. To pomeni, da je potrebno najkasneje do 

konca leta 2002 prevesti preko 80.000 strani pravnega reda EU v slovenščino. V okviru 

predvidenih sredstev načrtujemo tudi sredstva za terminološke skupine in pa sredstva za 

pravno redakcijo prevedenih tekstov; 

- izobraževanju kadrov, ki bodo z dnevom vstopa v EU sposobni opravljati upravne 

naloge povezane z normalnim delovanjem nove članice Z dnevom vstopa bo slovenska 

državna uprava morala biti usposobljena opravljati dvoje: 

- prevzeti in izvajati zakonodajo Skupnosti in 
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- zastopati interese Republike Slovenije v vseh institucijah Skupnosti, t j. v Evropski 
Komisiji, na Svetu, v Evropskem parlamentu, itd. 

Dosedanje izkušnje kažejo, da upravni delavci države članice vsako leto aktivno sodelujejo na 

približno 3000 - 4000 sestankih v vseh organih Skupnosti poleg rednega dela v državnih 

organih. Tudi v primeru, da posamezna članica pooblasti drugo, da jo zastopa na nekaterih 

sestankih (npr. Luksemburg na nekaterih sestankih zastopa Belgija) število sestankov 

doseže vsaj okoli 2500 letno. Poleg tega, mora vsaka država članica v institucijah 

Skupnosti zaposliti določeno število upravnih delavcev, ki so zaposleni bodisi kot 
predstavniki države članice /pooblaščeni delavci/ bodisi kot redno zaposleni upravni delavci 

v institucijah Skupnosti /zaposlitev preko natečajev/. 

Ocenjuje se, da bo Republika Slovenija z dnevom članstva v Unijo pridobila pravico do 

kvote 150 - 200 zaposlenih v organih Skupnosti. Poleg tega se s članstvom povečajo 

potrebe po visoko kvalificiranem kadru na misiji dfžave članice pri Evropski uniji. 

S ciljnim datumom, do katerega bo Republika Slovenija notranje pripravljena na prevzem 
obveznosti članstva, t.j. do konca leta 2002, se tako približuje tudi datum, do katerega 

mora RS usposobiti svojo upravno strukturo za prevzem in izvajanje skupne zakonodaje v 
državi sami, poleg tega pa dodatno usposobiti kader, ki bo sposoben opravljati delo v 

organih Skupnosti. Naloga je vsebinsko obsežna, strokovno zahtevna in tudi finančno dokaj 

zajetna. Ravno zato je smotrno, da se priprave na usposabljanje upravnega kadra pričnejo 

čimprej, saj bo le na tak način moč do dneva članstva upravne delavce ustrezno pripraviti za 

izvajanje zahtevnih obveznosti članstva. 

/. PRIHODKI 

V letu 2000 predvidevamo pridobitev donacije iz programa PHARE v okviru realizacije 

Finančnega memoranduma za Državni operativni programa leta 1997. Predvidevamo donacijo 

v višini 1.300.000 EVROv, namenjenih za kritje stroškov projektov "podpora oddelkom za 

* evropske zadeve, podpora politiki in zakonodaji, podpora visokemu šolstvu in podpora civilni 

družbi". Na strani odhodkov planiramo sorazmerni odliv sredstev v ta namen. 

II. ODHODKI 

1. UPRAVA IN ADMINISTRACIJA 

1010 PLAČE 

2627 PLAČE 

Plan 2000: 418.423.000 SIT 

Na proračunski postavki so planirana sredstva za plače zaposlenih v Službi Vlade RS za 

evropske zadeve. Višino sredstev za plače za leto 2000 je planiralo Ministrstvo za finance na 
podlagi števila zaposlenih in števila količnikov v Službi Vlade RS za evropske zadeve na dan 

15/9 1999 ter na podlagi ocene do konca leta 1999. 
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Dodatki in sredstva za uspešnost so planirana skladno s odločbami zaposlenih in navodili 

Ministrstva za finance. Služba Vlade RS za evropske zadeve se mora prilagajati delovnemu 
času ne le slovenskih upravnih organov ampak tudi delovnemu času Evropske komisije. Zato 

so v sredstvih planirana tudi minimalna sredstva v višini 993.000 SIT v letu 2000 za plačilo 

nadur administrativnemu kadru v tistem delu, ko dela v podaljšanem času ne bo moč rešiti z 

drugačno razporeditvijo delovnega časa oziroma kompenzacijo ur. 

DRUGI OSEBNI ODHODKI (PREJEMKI) 

Sredstva za te namene so planirana v skladu z izhodišči posredovanimi s strani Ministrstva za 

finance. Na področju socialnih pomoči smo preventivno planirali izplačilo ene pomoči letno v 
posameznem letu. 

PRISPEVKI IN DAVKI DELODAJALCA 

Sredstva so planirana glede na maso bruto plač in ob upoštevanju sedanjih prispevnih in 

davčnih stopenj. 

1020 MATERIALNI STROŠKI 

2639 MATERIALNI STROŠKI 

Plan 2000: 328.446.000 SIT 

V nadaljevanju podajamo obrazložitev po sklopih na nivoju konta (4 mestna šifra). 

4020 - pisarniški in splošni material ter storitve 

Plan 2000: 48.625.000 SIT 

Na omenjenem kontu smo planirali izdatke za pisarniški material in storitve, časopise, knjige in 

strokovno literaturo. Služba Vlade RS za evropske zadeve mora spremljati domačo in tujo 

publicistično dejavnost s področja delovanja Evropske unije in slovenskega vključevanja vanjo. 

V Sloveniji in državah članicah izhaja vse več publikacij na temo EU, ravno tako pa so 

predvidene tudi naročnine na elektronske baze podatkov kot so CELEX, IUS INFO 

REUTERS, INFOKLIP, ISPO, ipd. 

V letu 2000 bo Služba vlade za evropske zadeve publicirala več svojih glavnih projektov in 

aktivnosti. Večina edicij, ki jih bomo izdajali, bodo izhajale v nakladi 6000 izvodov. 

Predvidevamo izdajo predvsem glavnih ustanovnih pogodb Evropske unije, ki so pomembne 
predvsem za seznanjanje slovenske javnosti z ustanovnimi dokumenti Evropske unije in sicer: 

Pogodbe o ustanoviti Evropske skupnosti za premog in jeklo, Pogodbe o ustanovitvi 

Evropske skupnosti, Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo, Enotne 

evropske listine ter Amsterdamske pogodbe. Omenjeni dokumenti bodo pomenili pomembno 

delovno orodje vsem vladnim in drugim službam pri aktivnostih v zvezi s sprejemom 

evropskega pravnega reda (acquis communautaire), obenem pa dragoceno informacijo za 

svoje aktivnosti vsem nevladnim organizacijam s tega področja. 

Med drugim predvidevamo tudi izdajo zbornika Kdo je kdo v zvezi z vključevanjem v EU - to 
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je zbornik, ki bo vsebinsko in z imeni predstavil institucije in posameznike, ki delujejo v 
Sloveniji na področju vključevanja Slovenije v Evropsko unijo, pa tudi tiste najodgovornejše 

organe in ljudi, ki v organih EU najtesneje sodelujejo s Slovenijo. Služba Vlade RS za 

evropske zadeve bo v letu izdala brošure v katerih bo objavila "Ključne analize s področja 

vključevanja Slovenije v Evropsko unijo" iz najrazličnejših področij (gospodarstvo, politika, 

sociala, kultura, politika, varnost, znanost in tehnologija...) delovanja vladnih in nevladnih 

organizacij. V letu 2000 je predvidena izdaja zbornika prispevkov predvidoma dvajsetih 
slovenskih znanstvenikov z različnih področij gospodarskega in družbenega življenja o 

njihovem videnju pozitivnih in negativnih posledic vstopa Slovenije v Evropsko unijo in z 

njihovimi opozorili, na kaj bi morali biti pri vstopu kar najbolj pozorni. V okviru navedenega 

konta pa bomo izdajali tudi publikacije o pomoči EU Sloveniji. Služba Vlade RS za evropske 
zadeve - kot nacionalni koordinator pomoči EU - namerava pripraviti za slovensko javnost 

informacijska gradiva o virih raznih oblik in vrst pomoči Evropske unije državam kandidatkam 

•za vstop v EU in še zlasti Sloveniji. Javnosti naj bi seznanjali z možnimi pomočmi iz sredstev 

PHARE, predstrukturnih in kohezijških skladov ter raznih komunitarnih programov z 
najrazličnejših področij (od izobraževanja do na primer zdravstva). 

Predvideni so minimalni stroški prevajalskih storitev, kot je simultano tolmačenje na raznih 

sestankih, konferencah in izobraževanjih ter minimalni stroški oglaševalskih storitev (oglasi za 

razpise delovnih mest, razpise štipendij, povabila k sodelovanju v delovnih skupinah ipd.). 

Izdatki za reprezentanco so predvideni v večji nominalni vrednosti kot v letu 1999, ker se bo v 

naslednjem letu povečalo število srečanj s predstavniki držav članic Evropske unije in 

državami kandidatkami za vstop v Evropsko unijo. 

Na podkontu drugi splošni material in storitve smo predvideli minimalna sredstva za storitve, 

ki niso vključene v zgoraj navedene konte, kot so fotokopiranje gradiv, selitve za potrebe 
delavcev, ki bodo odšli na delo v diplomatsko konzularna predstavništva v tujino in ostalih 

morebitnih selitev, stroški za izdelavo vizitk in ostali drugi splošni material in storitve. 

Na kontu so predvidena tudi sredstva za čiščenje najetih prostorov v skladu z že sklenjenimi 

pogodbami. 

4022 - energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 

Plan 2000: 36.100.000 SIT 

V okviru tega konta izkazujemo stroške za energijo, vodo in ogrevanje. Stroški so vezani na 
prostore, za katere ima Služba Vlade RS za evropske zadeve sklenjene najemne pogodbe. 

Zaradi povečane porabe električne energije, je najemodajalec namestil števce za porabljeno 
energijo, do sedaj pa smo omenjene stroške plačevali pavšalno glede na kvadraturo najetih 
prostorov. To bo povečalo stroške, saj ocenjujemo, da je realna poraba električne energije 

večja od pavšalnega zneska, ki smo ga plačevali do sedaj. Povečanje izhaja tudi iz dejstva, da 

smo dodatno najeli prostore v 7. nadstropju stavbe na Slovenski cesti v izmeri 170 m2 v letu 
1999. 

Na kontu so planirani tudi stroški telekomunikacij (telefon, fax, elektronska pošta). Nominalno 

smo stroške v primerjavi z letom 1999 za ta namen zmanjšali, vendar še vedno predstavljajo 

velike stroške, saj je Služba Vlade RS za evropske zadeve središče kjer se zbirajo in 

26. oktober 1999 727 poročevalec, št. 74/IV 



posredujejo informacije med Evropsko komisijo, Misijo Slovenije pri Evropski uniji in 
slovenskimi državnimi organi. 

Na kontu so predvideni stroški za poštnino in kurirske storitve. 

4023 - prevozni stroški in storitve 

Plan 2000: 1.357.000 SIT 

Služba Vlade RS za evropske zadeve trenutno razpolaga z enim vozilom, ki pa ne zadostuje 

potrebam. V načrtu nabav je za leto 1999 predviden nakup enega vozila srednjega razreda, ki 
bo dobavljen v mesecu novembru 1999. 

Skladno z navedenim načrtujemo stroške za goriva in -maziva, vzdrževanje in popravila dveh 
vozil, nadomestne dele ter za registracijo in zavarovalne premije navedenih dveh vozi. 

4024 - izdatki za službena potovanja 

Plan 2000: 88.592.000 SIT 

V letu 1999 je Služba Vlade RS za evropske zadeve v največji možni meri pokrivala stroške 

potovanj z donacijami Evropske unije. Predvsem bo v prihodnjem letu prišlo do povečanja 
stroškov, ker organizacija Evropske komisije TAIEX ukinja pomoč za kritje stroškov 

potovanj. To pomeni, da TAIEX ne bo več plačeval letalskih kart, ki so jih do sedaj prejemali 

udeleženci njihovih seminarjev, ne bo sofinanciral plačila hotelov in prav tako ne bo 

sofinanciral določenega zneska akontacij namenjenih za dnevnice. 

Znatno se bodo povečali stroški službenih potovanj za osebe, ki so bile do sedaj zaposlene 

preko podjetja Deloitte & Touche, sedaj pa so zaposleni v Službi Vlade RS za evropske 

zadeve. Za te osebe je podjetje Deloitte & Touche do sedaj krilo vse potne stroške (letalske 
karte, dnevnice, hotel, kilometrine in ostalo). 

V letu 2000 ne predvidevamo pregledov usklajenosti zakonodaje tako kot v preteklem letu, 

namesto tega pa bo več bilateralnih obiskov v vseh državah kandidatkah, bilateralnih obiskov v 
vseh državah članicah 1 krat letno, v državah članicah z večjim vplivom oziroma več 

nerešenimi bilateralnimi problemi pa 2 krat letno, udeležb na pogajalskih konferencah v času 

francoskega in portugalskega predsedovanja, udeležb na 4 konferencah namestnikov glavnih 

pogajalcev v državah kandidatkah, prav tako predvidevamo še vedno tehnične sestanke v zvezi 
s pogajanji v Bruslju 1 krat mesečno in ekspertne sestanke na posameznih področjih v Bruslju. 

4025 - tekoče vzdrževanje 

Plan 2000: 8.662.000 SIT 

V okviru tega namena predvidevamo sredstva predvsem za servisiranje fotokopirnih strojev, 

telefaksov, računalniške opreme, telefonskih aparatov, mobilnih telefonov, projektorjev, klima 

naprav in popravila pohištva. Upoštevaje obsežnost gradiv, ki jih Služba vlade RS za evropske 

zadeve posreduje državnim organom in izrabljenost fotokopirnih strojev ter druge opreme, je 
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redno servisiranje fotokopirnih strojev in telefaksov nujno, ravno tako so nujna popravila 

morebitnih večjih okvar na strojih. 

4026 - najemnine in zakupnine (leasing) 

Plan 2000: 51.397.000 SIT 

Ker Služba Vlade RS za evropske zadeve nima svojih poslovnih prostorov, so na proračunski 

postavki planirana sredstva za plačilo najemnin v skladu s podpisanimi najemnimi pogodbami. 
Služba Vlade RS za evropske zadeve ima v najemu 5. in 7. nadstropje na Slovenski 27-29 v 

izmeri cca 1600 m2, kjer za 5. nadstropje plačuje najemnino Servis skupnih služb Vlade RS, za 
7. nadstropje pa najemnino plačujemo sami ter, 173 m2 na Beethovnovi 2. 

Poleg poslovnih prostorov so predvidena sredstva tudi za najem parkirnih prostorov. Vključen 

je tudi najem dvoran za izvajanje raznih seminarjev, izobraževanj, konferenc in zasedanj 
skupnih teles Republike Slovenije in Evropske unije, ki jih bo Služba Vlade RS za evropske 

zadeve morala izvesti v prihodnjem letu. 

Na postavki so predvidena tudi minimalna sredstva za najem morebitne manjkajoče opreme. 

4029 - drugi operativni odhodki 

Plan 2000: 93. 712.000 SIT 

V okviru tega namena je osnovna postavka na podkontu drugi operativni odhodki namenjena 

financiranju dela domačih strokovnjakov kot tudi določenih specialistov iz tujine, ki bodo 
sodelovali pri pripravi pogajalskih izhodišč in v procesu pogajanj. Sredstva so namenjena 

predvsem za izdelavo ekspertiz pri pripravi pogajalskih izhodišč, kakor tudi harmonizaciji 

pravne ureditve. S temi sredstvi bo moč angažirati strokovnjake, ki bi povezali politike 
posameznih resornih organov oziroma, ki bodo zapolnili neustrezno kadrovsko strukturo 

resornih organov in s tem neustrezno pomoč OPS v procesu pogajanj. 

Manjši del sredstev bo namenjen tudi avtorskim pogodbam sklenjenimi pri izdajanju publikacij 

kot tudi avtorskim pogodbam in pogodbam za računalniške programe namenjene lažji 
komunikaciji oziroma izdelavi posameznih gradiv ter pogodbi za pripravo in vnos podatkov za 

program za upravljanje programov tujih pomoči (PIMS). 

Manjši del sredstev namenjen za plačila po pogodbah o delu za razne komisije oziroma druge 
namene s področja priprave in zagotavljanja dela Službe Vlade RS za evropske zadeve. Del 

sredstev je še vedno namenjen za plačilo študentov preko študentskega servisa. S sredstvi 

bomo poskušali zagotoviti predvsem zagotavljanje vnosov in razna druga administrativna dela 

pri pripravi gradiv večjega obsega, ki jih ne bomo mogli zagotoviti z delom zaposlenih, do 

določenega roka. 

Zagotovitev navedenih sredstev je po mnenju tako Službe Vlade RS za evropske zadeve in 

Ožje pogajalske skupine ključnega pomena za uspešno izvedbo procesa pogajanj in vključitev 

Slovenije v Evropsko unijo pod kar najbolj ugodnimi pogoji, s pravilno izbranimi ključnimi 

vprašanji vključitve. Zagotovitev sredstev lahko smatram«? kot dolgoročno naložbo, ki se bo 

obrestovala v desetletjih po vključitvi v EU. 
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Na navedenem kontu so planirana sredstva za nadaljevanje pogodbe za financiranje 

Evropskega dokumentacijskega centra pri Ekonomski fakulteti v Ljubljani, ki zagotavlja 

obveščenost vsem potencialnim uporabnikom, ki potrebujejo uradno dokumentacijo in vire 
sprejete na ustanovah Evropske Unije. Financiranje navedene institucije je potekalo do leta 

1998 na osnovi sklepov vlade in pogodb preko Ministrstva za znanost in tehnologijo, v letu 
1998 pa je financiranje bilo v skladu z državnim proračunom za to leto preneseno na Službo 

Vlade za evropske zadeve. Letna obveznost je v letu 1999 znašala 102.540 EURO, v letu 
2000 pa predvidevamo financiranje v istem obsegu. 

i 
V okviru navedenih sredstev so predvidena tudi sredstva za odkup publikacij in sofinanciranje 

akcij ter sponzoriranje prireditev na temo Evropske unije, evropskih zadev in vključevanja 

Slovenije v Evropsko unijo, ki jih bodo izdajale oziroma izvajale nevladne institucije ali 

interesne skupine. Namen tovrstnega financiranja je povečati osveščenost prebivalcev 

Slovenije in omogočanje seznanjanja širše javnosti s pluralnostjo idej in mnenj o smotrnosti 

vključevanja Slovenije v Evropsko Unijo. 

2. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB 

1516 STROŠKI PREVAJANJ 

4094 - PREVAJANJE 

Plan 2000: 172.883.000 SIT 

4020 - Pisarniški material in storitve 

Plan 2000:137. 774.000 SIT 

Predvidena poraba sredstev za prevajanje in jezikovno redakcijo temelji na naslednjem: 

Prevod celotne zbirke pravnih predpisov EU (v primeru sedanjih kandidatk za članstvo je to 
okrog 84.000 strani Uradnega lista Evropskih skupnosti1, vsako leto pa se sprejme vsaj 5.000 

strani novih predpisov Sveta in Komisije Evropskih skupnosti), ki veljajo po pristopu tudi za 

vsako novo državo članico, je absoluten predpogoj za pristop neke države k EU2. Doslej je 

bilo prevedenih okrog 15.000 standardnih prevajalskih strani. Če izhajamo iz obsega 160.000 

standardnih prevajalskih strani in cilja Republike Slovenije, da postane polnopravna članica EU 

1. januarja 2003, imamo za dokončanje prevajalskega projekta pred pristopom še proračunska 
leta 2000, 2001, 2002. 

Glede na naravo usklajevanja zakonodaje obstaja tudi velika potreba po prevodih zakonodaje 

Republike Slovenije, ki jo morajo predstavniki organov EU poznati pri pregledu usklajenosti s 

Ena stran Uradnega lista je skoraj dvakrat več kot ena standardna (obračunska) prevajalska stran, ki znaša 
1.500 računalniških znakov brez presledkov. 

Glej 170. člen Act concerning the conditions of accession of the Kingdom ofNorwav, the Republic of 
Austria, the Republic ofFinland and the Kingdom ofSweden and the adjustments to the Treaties on which the 
European Union isfounded (OJ C 241, 29.08.1994): "Od dneva pristopa so besedila aktov, ki so bila sprejeta 
pred pristopom in sta jih Svet in Komisija sestavila v finskem, norveškem in švedskem jeziku, verodostojna 
pod enakimi pogoji kot besedila v sedanjih devetih uradnih jezikih. Objavijo se v Uradnem listu Evropskih 
skupnosti, če so bila tam objavljena besedila v sedanjih devetih jezikih.". 
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pravnim redom EU in v samem pogajalskem procesu, vendar je količino težko oceniti. Za 

izhodišče predvidene porabe sredstev smo vzeli 3.000 strani prevoda v angleščino v enem 

proračunskem letu - pri izračunu predvidene porabe smo upoštevali povprečno ceno 8.700 

SIT na standardno prevajalsko stran. 

Za nakup strokovne literature, slovarjev, časopisov, revij smo v letu 2000 načrtovali 1,3 

milijona SIT. 

4029 - drugi operativni odhodki 

Plan 2000: 35.109.000 SIT 

V okviru tega konta zagotavljamo sredstva za: 

• avtorske honorarje za sodelavce v terminoloških komisijah, ki bodo usklajevale izrazje 
prevodov pravnih predpisov RS in EU, strokovnjake za posamezna področja. Pri oceni 

predvidenih sredstev smo izhajali iz urne postavke 3.000 SIT neto in predvideli za vse 

komisije skupaj 20 ur dela na teden (45 tednov v letu). 

• Avtorske honorarje za glosarske projekte v višini 3 mio SIT. 

• Avtorske honorarje za pravno redakcijo prevodov sekundarne zakonodaje EU, ki jo bodo 

opravljali strokovno usposobljeni posamezniki - pravniki redaktorji - po 2.000 SIT bruto na 

stran. Pravnike redaktorje bo izbrala Služba Vlade RS za zakonodajo, ki bo tudi 

koordinirala njihovo delo. 

3. PROGRAMI 

1552 PRILAGAJANJE EU 

6652 - USPOSABLJANJE ZA DELOVANJE V EU 

Plan 2000: 13.272.000 SIT 

4029 - drugi operativni odhodki 

Plan 2000: 13.272.000 SIT 

Iz Državnega programa Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske Unije do 

konca leta 2002 izhaja, da je program sistematičnega usposabljanja in izpopolnjevanja kadrov 

za delovanje v okviru EU ena izmed ključnih nalog Republike Slovenije, ki jo mora začeti 

izvajati že pred vključitvijo v EU. Delavci državne uprave z ustreznim znanjem in 

razumevanjem zadev, povezanih z EU, so eden najpomembnejših elementov priprav na 
pridružitev EU. Enako pomembna je usposobljenost kadrov državne uprave, da z dnevom 

vstopa v EU prevzamejo in izvajajo zakonodajo EU ter zastopajo interese Republike Slovenije 

v vseh institucijah EU. 

V program usposabljanja o EU zadevah bodo vključeni vsi upravni in višji upravni delavci z 

visoko stopnjo izobrazbe, ki delajo na področjih državne uprave, povezanih z EU. 

26. oktober 1999 731 poročevalec, št. 74/IV 



Poseben poudarek bo dan pripravi mladih delavcev z visoko strokovno izobrazbo na delo v 
institucijah EU. Zanje pripravljamo trileten intenziven program, ki vključuje poleg seminarskih 

oblik izobraževanja tudi prakso in izobraževanje v tujini. 

Poznavanje zadev, povezanih z EU, bo do neke mere potrebno vsem državnim uradnikom, 

zato bomo program pripravništva razširili z osnovami iz tematike EU. 

Finančna sredstva, namenjena izvajanju tako zastavljenega programa, bomo v letu 2000 

poskušali povečati z donacijami EU in držav članic. V program usposabljanja bomo vključevali 
tuje strokovnjake, saj ocenjujemo, da je domačega znanja premalo. Tak pristop zagotavlja 

kvalitetnejše izobraževanje, zahteva pa izdatnejša finančna sredstva oziroma pomoč EU in 
članic. 

V letu 2001 se bo potreba po sredstvih za izobraževanje bistveno povečala. Povečalo se bo 

število udeležencev, saj se bodo že obstoječim skupinam pridružile nove, povečalo se bo 

število raznovrstnih oblik izobraževanja. Še vedno bo močno prisotna potreba po vključevanju 

tujih strokovnjakov. Za določene ciljne skupine bo potrebno zagotoviti usposabljanje v tujini. 

Pričeli bomo z izvajanjem prakse v institucijah EU ali na Misiji v Bruslju ali v državah članicah 

za kandidate, ki se bodo s triletnim intenzivnim programom usposabljali za delo v institucijah 
EU. 

4093 - USPOSABLJANJE 

Plan 2000: 28.067.000 SIT 

4029 - drugi operativni odhodki 

Plan 2000: 10.000.000 SIT 

V tem okviru predvidevamo stroške za kritje usposabljanja delavcev Službe vlade RS za 

evropske zadeve kot tudi usposabljanje delavcev drugih državnih organov preko organiziranja 

konferenc, seminarjev in simpozijev. Predvideno imamo plačilo 5 šolnin (povrnitev sredstev za 

izredni študij) zaposlenim v Službi Vlade RS za evropske zadeve za pridobitev višje izobrazbe 

preko študija ob delu v letu 1999, potrebujemo pa tudi sredstva za plačilo nadaljevanja študija 

v letu 2000. Za uspešno opravljanje rednega dela je potrebno skrbeti za stalno izobraževanje 

zaposlenih doma in v tujini, s čimer omogočamo tekoče seznanjanje zaposlenih z novostmi na 

posameznih delovnih področjih, hkrati pa omogočamo razširitev obstoječih znanj. Nujno je, da 

imajo zaposleni v državnih organih možnost pridobivanja ustrezne izobrazbe oziroma znanj 

povezanih z Evropsko unijo. Služba Vlade RS za evropske zadeve bo s pomočjo zunanjih 

institucij organizirala seminarje, namenjene vsem delavcem v državni upravi, ki jim bodo 

omogočili spoznavanje pravil delovanja Evropske unije. S tem prevzemamo sisteme, kakršnih 

so se poslužile tudi druge kandidatke v prejšnjih krogih širitve EU. S širitvijo in novo 

zaposlenimi je potrebno zaradi standardne programske opreme, ki se nahaja v državni upravi, 

izvesti primerna usposabljanja in izobraževanja za računalniške produkte, ki jih zaposleni 

vsakodnevno uporabljajo. Tu gre predvsem za osnovno računalniško opismenjevanje na 

področju standardnih orodij (aplikacij), ki jih uporabljamo skladno s sprejetimi vladnimi 

standardi. Zaradi hitrega razvoja na tem področju je stalno strokovno izpopolnjevanje nujno. 

4117 - štipendije 
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Plan 2000: 18.067.000 SIT 

V tem okviru je predvideno plačilo štipendij za podiplomski študij na evropskih univerzah v 

Bruggeu, Natolinu, Louvenu in drugih univerzah v tujini, ki podajajo znanje iz evropskega 
prava in evropskih zadev. Stalno usposabljanje in izobraževanje je pogoj uspešnega dela, s 

čimer se omogoči sprotno seznanjanje z novostmi na področju politik EU. V letu 2000 

načrtujemo 8 štipendistov, kar bo tudi povečalo število visoko strokovno usposobljenih 

strokovnjakov s področja evropskih zadev, ki bodo na voljo državni upravi. 

2846 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DRŽAVNIH ORGANOV 

Plan 2000: 5.000.000 SIT 

4202 - nakup opreme » 

Plan 2000: 5.000.000 SIT 

V okviru tega konta zagotavljamo sredstva za nakup najnujnejše opreme potrebne za 

nemoteno delovanje Službe Vlade RS za evropske zadeve. 

8396 PHARE CFCU - EVROPSKO POVEZOVANJE 

Plan 2000: 25 7.400.000 SIT 

V letu 2000 predvidevamo pridobitev donacije iz programa Phare v okviru realizacije 
Finančnega memoranduma za Državni operativni programa leta 1997. Finančni memoradum je 

bil podpisan konec leta 1997. Služba Vlade za evropske zadeve je na podlagi memoranduma v 

okviru podkomponente Predpristopna priprava zadolžena za izvajanje programov v okviru 

Evropskih integracij v skupni vrednosti 3.350.000 EUROv. Program se izvaja po 

decentraliziranem sistemu, torej preko Centralne finančne in pogodbene enote na Ministrstvu 

za finance in je v zaključni fazi. V letu 2000 predvidevamo donacijo v višini 1.300.000 
EUROv Sredstva bodo namenjena za kritje stroškov programa Evropske integracije za 

projekte Podpora oddelkom za evropske zadeve, podpora politiki in zakonodaji, podpora 

visokemu šolstvu in podpora civilni družbi. Končni koristniki sredstev donacije so različni 

resorni organi, visokošolske ustanove in nevladne organizacije, zato na strani odhodkov 

planiramo sorazmerni odliv sredstev v ta namen. 

Na postavki so v okviru konta 4029 zagotovljena tudi sredstva za plačilo bančnih stroškov v 

višini 390.000 SIT, ki morajo biti zagotovljena iz državnega proračuna. 
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Leto: 2000 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

PRILOGA K 

OBRAZLOŽITVI 

1528: Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 
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t A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1528 Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve 

Leto: 2000 
v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija 
1998 (1) 

Ocena realizacija 
1999 (2) 

Predlog proračuna Indeks 
2000 (3) 4:3/2 

A. Bilanca odhodkov 
il52^JSIužb^nad^Repubiik^lovenij^^vropsk^zadev^^ 

1 Uprava In administraciju 
1010 Plaće 
1020 Materialni in drugi stroški 

2 Financiranje javnih služb 
1516 Stroški prevajanj 

3 Programi 
1552 Prilagajanje EU 
1555 Informacijsko-dokumentacijski center 
1585 Investicije 
1595 Donacija-Phare-CFCU 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

463.897 917.866 
~~46X89^| ^^^J91T866J 

246.823 
130.384 
116.439 
51.785 
,51.785 

165.288 
14.763 
16.279 

744 
133.502 

A. Bilanca odhodkov 
[40 j TEKOČI ODHODKI 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
4004 Nadurno delo 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatki za blago in storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4022 Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 
4029 Drugi operativni odhodki 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

463.897 
| j 455.235J 1 

108.027 
95.323 

3.670 
5.597 
3.170 

102 
166 

18.603 
14.184 
4.318 

38 
63 

328.606 
178.079 

15.082 
462 

33.279 
1.438 

18 446 
81.820 

|41 | ITEKOČI TRANSFERI 7.917 I 

411 Transferi posameznikom In gospodinjstvom 
4117 Štipendije 

7.917 
7.917 

1-42 ^INVESTICIJSKI ODHODKI 
L_Jl  

744 I 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4202 Nakup opreme 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 

744 
482 
207 

55 

654.264 
329.610 
324.654 

92.000 
92.000 

171.603 
39.086 

0 
.2.160 

130.357 

917.866 
895.706 I 

275.629 
233.725 

6.361 
22.020 
12.471 

400 
652 

39.210 
21.824 
16.991 

148 
247 

580.868 
273.784 

42.420 
1.348 

83.066 
4.200 

41.140 
134.909 

20.000 I 

20.000 
20.000 

2.160 I 
2.160 
1.400 

600 
160 

1.223.498 133.3 
1.223.498 \\ 133,3| 

746.875 
418.430 
328.445 
172.884 
172.884 
303.739 

41.339 
0 

5.000 
257.400 

114,2 
127,0 
101,2 
187,9 
187,9 
177,0 
105.8 

231,5 
197,5 

1.223.498 133,3 
1.200.431 

351.481 
290.917 

9.700 
33.762 
15.497 

993 
612 

48.874 
27.205 
21.178 

184 
307 

800.076 
186 400 
36.100 

1.357 
88.592 

8.663 
51.397 

427.567 

18.067 

134,0| 
127,5 
124,5 
152.5 
153,3 
124,3 
248,3 

93,9 
124,7 
124,7 
124.6 
124.3 
124,3 
137.7 
68,1 
85,1 

100,7 
' 106,7 
206,3 
124.9 
316.9 

j[«| 
18.067 
18.067 

90 «3 
90.3 

5.000 I 
5.000 
5.000 

0 
o 

231,5 
357,1 

0,0 
0,0 

t 
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A. Bilanca odhodkov 
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1528 Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve 

Leto: 2000 
v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 
1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

1S28 Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve 463.897 
|l lUpravi in administracija 

1010 Plače 
1528 2627 Plaće 

1020 Materialni in drugi stroški 
1528 2639 Materialni stroški 

5 [Financiranje javnih služb 
1516 Stroški prevajanj 

1528 4094 Prevajanje 

[3 I Programi 
1552 Prilagajanje EU 

1528 6652 Usposabljanje za delovanjev v EU 
1528 4093 Usposabljanje 

1555 Informacijsko-dokumentacijski center 
1528 4096 INDOK 

1585 Investicije 
1528 2846 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1595 Donacija-Phare-CFCU 
1528 4097 Lastna udeležba - PHARE 
1528 8374 PHARE-CFCU COP 97-financiranje zaposlovanja lokalnih 

strokovnjakov 
1528 8396 PHARE CFCU - Državni operativni program za leto 1997 - 

podpora predpristopnim pripravam • COP 97 - SL 9703 

246.823 
130.384 

130.384 
116.439 

116.439 

51.785 
51.785 
51.785 

165.288 
14.763 

0 
14.763 

16.279 
16.279 

744 
744 

133.502 
10.250 

113.774 

9.478 

917.866 
654.264 I 

92.000 

171.603 
39.086 

0 
39.086 

0 
o 

2.160 
2.160 

130.357 
1.000 

100.348 

29.009 

329.610 
329.610 

324.654 
324.654 

92.000 
92.000 

1.223.498 133.3 
746.875 114,2 
418.430 
418.430 

328.445 
328.445 

172.884 

303.739 

127,0 
127.0 

101,2 
101.2 

187,91 
172.884 
172.884 

187,9 
187,9 

177,0 
41.339 

13.272 
28.067 

0 
o 

5.000 
5.000 

257.400 
0 
0 

105,8 

71,8 

231,5 
231,5 
197,5 

0,0 
0,0 

257.400 887,3 
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1529 URAD ZA DROGE 

Vlada Republike Slovenije je na svoji 71. seji, dne 23.6.1998, s Sklepom o organizaciji in 
delovnem področju ustanovila Urad Vlade Republike Slovenije za droge in Komisijo Vlade 

Republike Slovenije za droge (Uradni list Republike Slovenije št. 56, 7.8.1998). 

S 1.1.1999 sta se v Uradu za droge zaposlila direktor Urada in tajnica. Sistematizacijo 

delovnih mest Urada za droge je potrdila Komisija za kadrovske in administrativne zadeve 

Vlade Republike Slovenije na 72. seji dne 1.12.1998. S 01.10.1999 seje na Uradu zaposlila 

svetovalka direktorja. V letu 2000 bo Urad predvidoma zaposlil še 1 sodelavca. Njegova 
zaposlitev pa je že upoštevana v postavki Plače, ki zagotavlja sredstva za štiri zaposlene 

strokovnjake v okviru Urada za droge. 

Materialni stroški so izdatki, ki so potrebni za delovanje Urada za droge. Komisija za droge, ki 

deluje v okviru Vlade Republike Slovenije pa se bo financirala iz materialnih stroškov in iz 

sredstev, ki so namenjena študijam in ekspertizam. 

V kolikor bo sprejet predlog zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o 
obravnavi uživalcev prepovedanih drog, bo Urad za droge organ, zadolžen za financiranje 

Združenja nevladnih organizacij, ki delujejo na področju drog. Za ta namen pa Urad nima 

predvidenih sredstev, ker še ni imel zakonske osnove za vključitev zahtevka po dodatnih 

sredstvih v postopku formiranja proračuna. 

Urad za droge opravlja naslednje naloge: 

1. usklajuje medresorske priprave nacionalnega programa za preprečevanje uživanja 
prepovedanih in drugih drog ter zdravljenje in rehabilitacijo uživalcev drog in ga predlaga 

Komisiji Vlade Republike Slovenije za droge (v nadaljnjem besedilu: komisija); 
2. spremlja usklajenost uresničevanja programov iz prejšnje alinee z nacionalnim programom 

ter o tem poroča komisiji; 
3. vodi medresorsko usklajevanje za oblikovanje prioritet programov, nadzoruje in usklajuje 

vzpostavitev in razvoj programov; 

4. vodi medresorsko usklajevanje za oblikovanje mnenj, strokovnih ocen in predlogov 

ukrepov glede posameznih programov, aktivnostih in strokovnih publikacij, ki se načrtujejo 

in izvajajo v zvezi z drogami; 

5. usklajuje uresničevanje medresorskega razvojnega in raziskovalnega dela, zlasti pri 
spremljanju uresničevanja in oceni rezultatov programov; 

6. spremlja mednarodno problematiko na področju drog ter usklajuje medresorsko 

sodelovanje na področju drog pri delu teles in ustanov Evropske unije ter teles drugih 

mednarodnih združenj in organizacij; 
7. v sodelovanju z nacionalnim koordinatoijem programov PHARE in druge tehnične pomoči 

pripravlja prioritete, vsebinsko nadzoruje in usklajuje uresničevanje programov PHARE in 
drugih programov pomoči Republiki Sloveniji; 
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8. pospešuje ustanavljanje različnih združenj za uresničevanje programov; 

9. usklajuje medresorski nadzor in skrbi za javnost delovanja vseh, ki so odgovorni za 

uresničevanje posameznih programov ter za medijsko promocijo programov; 

10. usklajuje medresorsko pripravo strokovnih in kadrovskih standardov za delovanje 

terapevtskih skupnosti ali programov; 

11. skrbi za vzpostavitev in delovanje medresorskega dokumentacijsko-informacijskega centra 

na področju drog; 

12. urad opravlja strokovne in tajniške naloge za Komisijo za droge Vlade Republike 

Slovenije. 

Navedene okvirne naloge se podrobneje uresničujejo preko vsakodnevnega tekočega dela, 

mednarodnega sodelovanja in posebnih nalog, ki sta podrobneje obrazloženi, tj dela pri 
koordinaciji lokalnih akcijskih skupin in sodelovanja pri medsektorskih programih 

nacionalnega pomena. 

Dokumentacijski center za področje zmanjševanja škode, ki jo povzročajo droge, se v Uradu 

za droge ustanavlja v skladu z ustanovitvenim sklepom Vlade Republike Slovenije in v. skladu 

z nalogami, ki jih ima Slovenija na področju drog v okviru programa PHARE. Del finančnih 

sredstev za opremo centra bo posredovala preko PHARE programa Evropska skupnost. 

Tako bo Evropska skupnost preko PHARE delno financirala vzpostavitev delovanja centra. 

Center bo imel nalogo, da sproti obvešča Vlado Republike Slovenije in vse zainteresirane 

vladne in nevladne ustanove ter posameznike o novostih doma in v svetu o dogajanjih na 

področju drog. Center bo povezan s podrobnimi centri v ostalih deželah, ki sodelujejo v 
PHARE projektu. 

Mednarodno sodelovanje na področju v boju proti drogam je izredno intenzivno in zajema 

sodelovanje v večih mednarodnih asociacijah in projektih. Ta sodelovanja so uradno potrjena 
s strani države Slovenije, zato imamo do teh projektov tudi določene obveznosti (redni 

sestanki, potovanja, itd.). Urad bo v ta namen ustanovil posebno skupino strokovnjakov, ki 

bo spremljala in usklajevala naše delovanje v tujini in uresničevanje nalog, ki so dogovorjene 

na mednarodnem nivoju. 

Na prvi državni konferenci o odvisnostih se je pokazala potreba po intenzivnejšem delu na 

področju razvoja in povezovanja tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin. Lokalne akcijske 

skupine nastajajo na občinskih nivojih in nujno potrebujejo koordiniranje na državnem nivoju, 
zato predlagamo, da se v letu 2000 zaposli še enega strokovnjaka, ki bo zadolžen predvsem 

za delo z lokalnimi akcijskimi skupinami na nivoju izvajanja nacionalnega programa na 

lokalnem nivoju. 

Za medsektorske programe nacionalnega pomena v boju proti drogam je potrebno zagotoviti 

sredstva za pomembne nacionalne projekte, ki imajo medsektorski značaj in temeljijo na 
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medsekiorskem pristopu k problematiki drog v Sloveniji. Sredstva bi se delila v skladu z 

obstoječim pravnim redom. Za izdelavo teh potrebnih študij in ekspertiz so predvidena 

sredstva na postavki »Študije in ekspertize«.. 

Investicije so predvidene za nabavo osebnega vozila, računalnikov in programske opreme ter 

ostalih komunikacijskih sredstev. 
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Leto: 2000 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

PRILOGA K 

OBRAZLOŽITVI 

1529: Urad Vlade za droge 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1529 Urad Vlade za droge 

Leto: 2000 
v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija , Predlog proračuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

A. Bilanca odhodkov 

[l529jjUraiM2«|^^jr<>§j^ jH 

s 

ii r 
1 Upravu in administracija 

1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
1585 Investicije 

A. Bilanca odhodkov 
|40~~| [TEKOČI ODHODKI 

0 
o 
o 
o 

* o 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatki za blago in storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 
4029 Drugi operativni odhodki 

3 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

• o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

EJ 
INVESTICIJSKI ODHODKI 3 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4201 Nakup prevoznih sredstev 
4202 Nakup opreme 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 

0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

3 

3 

63.234 ; 

63.234 O 
57.032 
25.623 
31.409 

6.202 
6.202 

63.234 
57.032 

20.576 
14.039 

427 
1.532 
4.578 
2.958 
1.647 
1.282 

11 
18 

33.498 
11.630 
2.836 

594 
4.309 
4.539 
9.590 

6.202 
r_i 

6.202 
3.000 
2.757 

445 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1529 Urad Vlade za droge 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

1529 Urad Vlade za droge 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

0 
1 Uprava in administracija 

1010 Plače 
1529 6008 Plače 

1020 Materialni in drugi stroški 
1529 6009 Materialni stroški 
1529 6043 Študije in ekspertize 

13 Programi 
1585 Investicije 

1529 6044 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

0 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

63,234 
57.032 
25.623 
25.623 

31.409 
24.409 

7.000 

6.202 
6.202 
6.202 
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1530 URAD ZA DENACIONALIZACIJO 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 22.člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni 

list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) na 103. seji dne 1. aprila 1999 sprejela Sklep o 
ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike Slovenije za 
denacionalizacijo (Uradni list Republike Slovenije št. 24/99). Dne 27.aprila je Vlada RS 

imenovala tudi direktorico Urada, ki je v skladu s petim členom sklepa o ustanovitvi pripravila 

akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Uradu, h kateremu je Komisija za 
kadrovske in administrativne zadeve dala soglasje dne 1/7-1999 pod štev.: 023-03/98-5. 

Vlada Republike Slovenije je s sklepom štev.: 409-08/99-3 dne 16.julija 1999 dodelila Uradu 

za denacionalizacijo 13.800.000,00 SIT, iz sredstev, ki so namenjena za nove zaposlitve, za 
štiri zaposlene v Uradu. V finančnem načrtu za leto 2000 so tako planirana sredstva v obsegu 

pokritja osebnih dohodkov za štiri zaposlene. 

Naloge Urada so določene s sklepom o ustanovitvi in obsegajo koordiniranje dela med 
upravnimi organi in drugimi institucijami, pristojnimi za izvajanje zakona o denacionalizaciji, 

medresorsko usklajevanje predlogov in ukrepov, namenjenih učinkovitejšemu izvajanju 

denacionalizacije ter pripravo pregleda stanja denacionaliziranega premoženja v gospodarskih 

družbah. Učinkovitost dela Urada zahteva redno analitično spremljanje stanja na področju 

izvajanja zakona o denacionalizaciji in na podlagi ugotovitev in izkušenj pri dosedanjem delu, 

izgradnjo ustreznega računalniškega programa za vodenje zbirnega seznama 
denacionalizacijskih zahtevkov, za katere še ni bilo odločeno na prvi stopnji in vrnjenega 

premoženja. Zbirna evidenca podatkov bo podlaga za pripravo medresorsko usklajenih poročil 

o izvajanju zakona o denacionalizaciji za Vlado Republike Slovenije. Za tak pristop dela pa 
Urad potrebuje ustrezno računalniško opremo in usposobljene kadre. 

Brez temeljitih predhodnih analiz, študij in ekspertiz ne bo mogoče pripravljati ukrepov za 

odpravo posledic, ki povzročajo zastoje na izvajanju zakona o denacionalizaciji. 

Dosedanje ugotovitve urada tudi kažejo na potrebo po vsebinski dopolnitvi obstoječe 
programske opreme za spremljanje denacionalizacije, iz katere kljub ažurnosti vnesenih 

podatkov do sedaj ni bilo mogoče ugotoviti dejanskega stanja o nerešenih zadevah, števila 

odločitev v posameznih zadevah ipd., zato bo obstoječi program treba dopolniti. 

Uradu je tudi naloženo, da vrši nadzor pri izvajanju denacionalizacijskih postopkov, ki jih 

vodijo posamezna ministrstva in upravne enote, zlasti v primeru nepotrebnega, neupravičenega 
zavlačevanja teh postopkov. Izpolnjevanje tega sklepa pa je pogojeno z delom na terenu, za 

kar urad potrebuje tudi prevozno sredstvo. 
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Leto: 2000 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

PRILOGA K 

OBRAZLOŽITVI 

1530: Urad RS za denacionalizacijo 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1530 Urad RS za denacionalizacijo 

Leto: 2000 
v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija 

1998(1) 
Ocena realizacija 

1999(2) 
Predlog proračuna Indeks 

2000 (3) 4:3/2 

A. Bilanca odhodkov 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

0 

-"-—M— JU L 
1 Uprava in administracija 

1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
1585 Investicije 

A. Bilanca odhodkov 
40 [ ^TEKOČI ODHODKI  " 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatki za blago in storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4022 Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 
4029 Drugi operativni odhodki 

0 
0 
o 
o 
o 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

0 
Ti 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

SŠTI [investicijski ODHODKI D L 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4201 Nakup prevoznih sredstev 
4202 Nakup opreme 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 

0 
0 1 

0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

65.882 
65.882 

O 
56.859 
28.920 
27.939 

9.023 
9.023 

65.882 
56.859 

23.281 
17.371 

427 
767 

4.645 
71 

3.500 
1.949 
1.516 

13 
22 

30.078 
12.748 
2.189 

644 
3.821 
4.500 
6.176 

9.023 I 
9.023 
4.500 
3.610 

913 

26. oktober 1999 745 poročevalec, št. 74/IV 



A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

1530 Urad RS za denacionalizacijo 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

1530llrad RS 7.a denacionalizacijo 
1 Uprava in administracija 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

0 

1010 Plače 
1530 6108 Plače 

1020 Materialni in drugi stroški 
1530 6111 Materialni stroški 
1530 6120 Študije in analize 

3 Programi 
1585 Investicije 

1530 6173 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

0 

0 

65.882 
56.859 
28.920 
28.920 

27.939 
21.512 

6.427 

9.023 
9.023 
9.023 
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Poštna številka: 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761 -215; FAX: 061 /12-58-173 

Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 
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