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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 



Nadaljevanje iz Poročevalca št. 74/IV 

1611 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

1. UVODNA POJASNILA 

Po Zakonu o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) 

opravlja Ministrstvo za finance zadeve, ki se nanašajo na denarni in bančni sistem; na devizni 
sistem, na sistem finančnih odnosov s tujino; na sistem davkov, prispevkov, taks, carin in 
drugih javnih prihodkov; na sistem zavarovalništva; na sistem vrednostnih papirjev; na sklade 
in druge finančne organizacije; na igre na srečo; na sistem javne porabe; na proračun, 
vključujoč sistem javnega naročanja; na upravljanje s finančnim premoženjem in dolgovi 
Republike Slovenije; na sistem računovodstva, revizije in finančnega poslovanja, na skupne 

naloge republiških upravnih organov in vladnih služb pri opravljanju finančno računovodskih 
služb. 

Politika javnih financ in njen makroekonomski okvir sta prikazana v proračunskem 
memorandumu. Na tem mestu pa je prikazano Ministrstvo za finance, cilji, politika in ukrepi 
za leto 2000 po delovnih področjih ministrstva. Posebej je poleg politike izpostavljena 
zakonodaja, programi ter projekti in nacionalni program za prevzem pravnega reda EU, ki se 

nanaša na Ministrstvo za finance. Sledi prikaz finančnega dela proračuna ožjega ministrstva, 

na koncu pa predstavitev proračunov uprav in uradov v sestavi ministrstva. 

Ministrstvo za finance ima v svoji sestavi poleg ožjega ministrstva še naslednje organe: 
Davčno upravo Republike Slovenije, 
Carinsko upravo Republike Slovenije, 
Urad Republike Slovenije za zavarovalni nadzor, 
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja. 
Devizni inšpektorat Republike Slovenije in 

Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo. 

Ministrstvo za finance je imelo na dan 15.09.1999 5076 zaposlenih. Od tega v ožjem 
ministrstvu 352, v Davčni upravi RS 2418, v Carinski upravi RS 2258 in skupaj v uradih 49. 
Ministrstvo za finance, posebej pa še ožje ministrstvo (brez uradov in uprav), je eno 
najmanjših v Evropi glede na katerikoli kazalec. Značilna zanj je neprestana izjemno visoka 
obremenjenost zaposlenih. Izhod je vsekakor v večji učinkovitosti, ki jo bomo dosegli z 

boljšo opremljenostjo z informacijsko tehnologijo na eni strani ter z preureditvijo težišč v 
številu in strukturi zaposlenih, ob preoblikovanju in integriranju sedanjega APP v okvir 
Ministrstva za finance in ustrezno organiziranostjo na drugi strani. V skladu s tem ima z 
Agencijo za plačilni promet poseben dogovor o prezaposlitvi delavcev agencije na 

ministrstvu. 

Za večjo učinkovitost delovanja ministrstva in upravljanja s proračunskimi sredstvi je nujna 
izvedba nalog s skupnim imenom "Reforma javnega financiranja". Med najpomembnejšimi 

vsebinskimi nalogami so: 
metodologija zasnove in priprave vsakoletnega proračuna, 

nadaljnja širitev programske opreme za podporo enotnemu računovodskemu sistemu 
(MFERAC), 
podpora zakladniškemu sistemu, 
učinkovita izvedba proračuna v povezavi z upravljanjem z denarjem, zadolževanjem in 
javnim dolgom, 
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Ministrstvo ob reformi plačilnega prometa pripravlja tudi enotni zakladniški sistem, ki 

predstavlja povezan sklop projektov za uvedbo enotnega zakladniškega računa. 

Posebno pomembno novo težišče delovanja pa je približevanje Evropski uniji in Nacionalni 
program za prevzem pravnega reda EU, ter izobraževanje zaposlenih kot priprava na 

delovanje Ministrstva v teh novih pogojih. 

Ministrstvo za finance vrši funkcijo upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem 
države, denarnimi sredstvi in dolgovi države ter opravlja regulativno vlogo na področju 

finančnega sistema. Temu ( rednemu) delovanju ministrstva so namenjene plače in materialni 
stroški, ki so poimenovani s skupnim imenom stroški uprave in administracije. Skupno 

planiramo na ministrstvu 26.984 mio SIT stroškov za upravo in administracijo oziroma 9,1 % 
vseh odhodkov ministrstva v bilanci A. Če prištejemo tem stroškom še izdatke za investicije 

in investicijsko vzdrževanje državnih organov, ki jih planiramo v višini 4.185 mio SIT, lahko 

ugotovimo, da potrebuje celotno ministrstvo za redno operativno delo in za izboljšanje 
delovnih pogojev 31.169 mio SIT oziroma 10,5 % vseh planiranih odhodkov v bilanci A. Od 
tega so planirani stroški za zbiranje proračunskih prihodkov za DURS 14.991 mio SIT in za 
CURS 12.462 mio SIT, torej skupaj 27.453 mio SIT, kar pomeni 9,3 % odhodkov celotnega 
ministrstva, oziroma 2,5% davčnih in carinskih prihodkov. 

Drugi sklop predstavljajo odhodki za financiranje javnih služb. Skupno znašajo ti odhodki 
185.126 mio SIT oziroma 62 % vseh odhodkov ministrstva. Med temi odhodki so 
najpomembnejši transferi Zavodu za invalidsko in pokojninsko zavarovanje v višini 153.620 

mio SIT in transferi občinam v višini 31.296 mio SIT. 

Tretji sklop predstavljajo programi ministrstva. Programi ministrstva obsegajo sredstva za 
investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov, sredstva za investicije v občinah, 
razvojne programe, ki so sofinancirani s tujimi viri (donacija PHARE) in ostale manjše 
projekte. 

O sredstvih, ki so namenjena za razširitev materialne podlage dela in izboljšanje delovnih 
pogojev torej investicijah in investicijskem vzdrževanju državnih organov lahko rečemo, da 

bodo v pretežni meri namenjena za posodobitev računalniške opreme in nakup novih oziroma 
razširitev računalniških programov, ki so podrobno prikazani v finančnem delu poročila, ter 

za pripravljalna dela za izgradnjo mejnih prehodov na južni meji, ki jih zahteva EU. 

Četrti sklop predstavljajo sredstva, ki so planirana za servisiranje dolga, odplačila obresti in 
odškodnine po sodnih sklepih. 

Odplačila obresti domačim kreditodajalcem so planirana v višini 34.612.mio SIT odplačila 
obresti tujim kreditodajalcem pa v višini 26.183 mio SIT. Poleg odplačil obresti in glavnic, ki 
so planirana v računu financiranja so pri servisiranju dolga pomembni tudi razni vzporedni 
stroški, ki jih je potrebno upoštevati pri najemanju in odplačevanju kreditov. Višina teh 
stroškov je v veliki meri odvisna od obsega novega zadolževanja, ki je pogojeno z višino 

deficita v državnem proračunu. 

V tem sklopu predstavljajo velik problem tudi obveznosti po sodnih sklepih. Ministrstvo za 

finance ugotavlja nenehen trend naraščanja števila pravdnih zadev zoper Republiko 
Slovenijo. Po podatkih državnega pravobranilstva, ki jih je zbralo Ministrstvo za pravosodje, 
je bilo konec leta 1998 v teku 4.233 različnih zahtevkov, katerih glavnica je znašala skoraj 
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173 milijard tolarjev. Glede na nov Zakon o pravdnem postopku, ki je stopil v veljavo 

14.7.1999, lahko pričakujemo, da bodo sodišča mnogo hitreje, kot do sedaj odločala v 

pravdnih zadevah, kar bo imelo za posledico hitrejše naraščanje pravnomočno razsojenih 
zadev proti Republiki Sloveniji. 

Po vsebini je možno razmejiti odškodnine po sodnih odločbah na odškodnine v ožjem 
pomenu besede in plačila, ki pomenijo poravnavo obveznosti iz obligacijskih razmerij in bi 

jih lahko pokrivali s prerazporeditvami iz sredstev proračunskih porabnikov, ki so nosilci teh 
obveznosti. Ministrstvo za finance bo v pripravi ZlP-ra za leto 2000 predlagalo ustrezno 
dopolnitev predloga zakona in sicer tako, da bi sodne odločbe, ki pomenijo poravnavanje 

obveznosti iz obligacijskih razmerij, planirali in plačevali proračunski uporabniki, ki so z 
neizpolnjevanjem obveznosti povzročili nastanek terjatvenega zahtevka. Če bo predlagana 
rešitev sprejeta, bi lahko postavko odškodnine in rente po pravnomočnih sodbah znižali za 

polovico ali več. Istočasno pa bo pri proračunskih uporabnikih tudi zavzetost, da se sodni 
zahtevki rešujejo v korist in ne v škodo Republike Slovenije, večja 

Glede na stališča o povračilu nacionaliziranega premoženja v zvezi s 145. členom Z1KS, 

izražena pri sprejemanju Zakona o izdaji obveznic za plačilo odškodnin po 145. členu Z1KS, 
lahko pričakujemo, da bo potrebno iz proračunskih sredstev RS zagotoviti ustrezno raven 

sredstev za kritje obveznosti iz obveznic, ki bodo izdane po tem zakonu, zaradi česar ne 
pričakujemo, da bi v tem delu prišlo do drugačnih sistemskih rešitev za pokrivanje teh 

obveznosti, kot so bila v letu 1999. 

Ministrstvo za finance ima v svojem finančnem načrtu v bilanci B planirana tudi dana 
posojila in povečanje kapitalskih deležev v višini 5 961 mio SIT in v bilanci C odplačila 
domačih in tujih dolgov v višini 1 17.855 mio SIT. 

Iz navedenih razmerij je jasno razvidno, da z vlaganjem v izboljšano redno delovanje 
ministrstva, še posebno v informatizacijo ministrstva, lahko v veliki meri pripomoremo k 

učinkovitejšemu delu z javnimi sredstvi. Vsako izboljšanje tehnologije dela in upravljanja 
ima zaradi velikih vsot denarnih sredstev s katerimi upravlja Ministrstvo za finance tudi 

velike učinke. Naše delo pa je v veliki meri odvisno tudi od organizacije vlade kot celote. 

V skladu s tem smo v letu 1999 uspeli izvesti več investicij v strojno in programsko opremo 
na področju informatike. Investicije so predvsem vezane na uvajanje aplikativnih rešitev v 

projekt MFERAC ter premostitev problema leta 2000. Zelo pomembne investicije so bile 
izvedene tudi v nove strežniške zmogljivosti in v posodobitev lokalnega omrežja. Prav tako 

smo izpeljali znatne investicije v orodja Microsoft za ureditev in poenotenje pisarniških 
opravil. 

Prioritetni projekti v informatiko v letu 2000 bodo na področju zakladniškega poslovanja, 

reinženiringu celotne podatkovne baze, nadaljnjem uvajanju in razvoju programske opreme 
MFERAC in prerazporeditvi obstoječih funkcij ter uvajanju funkcionalnosti novih 
organizacijskih enot (npr. UJP), dopolnjevanje davčnega informacijskega sistema s 
poudarkom na dograditvi funkcionalnosti programske rešitve za DDV in trošarin. Med 

prioritetne projekte bomo uvrstili tudi računalniško spremljanje gradiv za seje Vlade in 
pisarniško poslovanje. 

2. CILJI, POLITIKE IN UKREPI ZA OBDOBJE 2000 - 2001 
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2.1. PODROČJE DENARNEGA, BANČNEGA IN DEVIZNEGA SISTEMA, SISTEMA 

ZAVAROVALNIŠTVA, VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN IGER NA SREČO 

Na področju bančništva, zavarovalništva in trga vrednostnih papirjev je osrednja naloga 
zaokrožitev sistema v smislu harmonizacije predpisov s predpisi EU pri licenciranju 

finančnih ustanov, previdnostni regulativi in vlogi in standardih nadzora finančnih institucij. 
V tem smislu bo sprejeta še preostala sistemska zakonodaja na področju zavarovalništva in 

investicijskih skladov. Na področju, kjer so že sprejeti novi sistemski zakoni (bančništvo in 
trg vrednostnih papirjev) pa bo potrebno speljati implementacijo (sprejem še manjkajočih 
podzakonskih aktov) in spremljati izvajanje zakonodaje. Reforma plačilnega prometa v 

državi pa zahteva prav tako pripravo zakonodajnega dela s podzakonskimi akti s področja 
plačilnega prometa v državi. 

Z vidika vključevanja v EU bo prav tako potrebno dopolnjevati že sprejeto zakonodajo z na 

novo sprejetimi direktivami v EU. Vzporedno s tem, bo potrebno na področju bančništva 
zaokrožiti obstoječe predpise z nekaterimi manjkajočimi, kot na primer nov Zakon o 

hipotekarnem bančništvu. Spremembe in dopolnitve Zakona o bančništvu v zvezi z 
ustanavljanjem in nadzorom institucij, ki izdajajo elektronski denar itd.. Prizadevanja 

Ministrstva za finance bodo še naprej usmerjena v strateški razvoj bančnega sektorja v skladu 
s svetovnimi trendi, tako da bo s kvaliteto in vrsto storitev lahko učinkovito konkuriral tujim 

bankam. Takšen razvoj bo omogočal tudi sprejeti program postopne privatizacije obeh 
državnih bank in pospešena konsolidacija bančnega sektorja. V naslednjih letih bo potrebno 

speljati tudi dezindeksacijo in v tem smislu spremeniti Zakon o predpisani zamudni obrestni 
meri in temeljni obrestni meri. Na področju zavarovalništva bo poleg sistemskega Zakona o 

zavarovalništvu in na njegovi osnovi pripravljenimi in sprejetimi podzakonskimi predpisi, 
potrebno dopolniti tudi Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu in zaključiti lastninsko 

preoblikovanje družbenega kapitala v kapitalu nekaterih zavarovalnic. V letu 2000 bo 
potrebno dokončati tudi transformacijo sedanjih zavarovalnih pogojev za zavarovanja po 

Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu v smislu individualizacije rizika. 

V smislu zagotavljanja učinkovitega nadzora nad vsemi segmenti finančnega trga bo 

potrebno tudi okrepiti sodelovanje posameznih nadzornikov, ki imajo pristojnosti nad 
posameznimi segmenti trga in v tem okviru pripraviti osnove za njihovo postopno 
združevanje. 

Vzporedno s tem se bo na omenjenih področjih zasledoval tudi cilj nadaljevanja liberalizacije 
in odpiranja domačih trgov navzven, kar bo predmet zgoraj omenjenih zakonskih sprememb, 

po drugi pa tudi predmet pogajanj o vstopu v polnopravno članstvo v Evropski Uniji in 
multilateralnih pogajanj o liberalizaciji trgovine s finančnimi storitvami, ki se bodo v letu 
2000, 2001 vršila v okviru GATS. 

Na področju deviznega sistema bo Ministrstvo za finance zasledovalo cilj nadaljnjih korakov, 
po sprejemu Zakona o deviznem poslovanju, v smeri liberalizacije še preostalih omejitev v 

pretoku kapitala in sicer v smislu postopnosti ob ohranjanju makroekonomskih ravnovesij in 
obvladovanju rizikov v finančnem sektorju. 

2.1.1. Zakonodajni program 

Zakon o hipotekarnem kreditiranju. 

Spremembe in dopolnitve zakona o bančništvu v zvezi z ustanavljanjem in nadzorom 
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institucij, ki izdajajo elektronski denar, 
Spremembe in dopolnitve Zakona o Banki Slovenije, 

- Zakon o hranilno-kreditni službi, 
Zakon o spremembi zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni 

obrestni meri, 
- Zakon o zavarovalništvu, 
- Spremembe in dopolnitve zakona o obveznih zavarovanjih v prometu, 
- Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic, 

- Zakon o plačilnem prometu v državi, 
Podzakonski predpisi na podlagi zakona o plačilnem prometu v državi. 

2.1.2. Projekti 

Informacijski sistem za spremljanje in analiziranje gibanj na področju finančnih storitev 
(razširitev in posodobitev), 
Sodelovanje, povezovanje in združevanje nadzornih funkcij na področjih bančništva, 
zavarovalništva in trga vrednostnih papirjev. 

2.1.3. Vključevanje Republike Slovenije v Evropsko unijo 

- Priprava dodatnih pregledov zakonodaje (screening) v okviru DS 4 - prost pretok kapitala 
in DS 3 - prost pretok storitev, 

- Priprava tabel usklajenosti slovenske zakonodaje (tables of concordance) s predpisi EU na 
področju finančnih storitev ter prostega pretoka kapitala, 
Sodelovanje v delovnih skupinah za pripravo pogajalskih izhodišč, katerih nosilec je 

drugo ministrstvo: DS 11 - Evropska monetarna unija, DS 23 - varstvo potrošnikov, 
- Ažuriranje Državnega programa za prevzem pravnega reda EU, izpolnjevanje 

harmonograma za področje finančnih storitev in pretoka kapitala, 
Predpristopno sodelovanje z EU, 

- Priprava gradiv in sodelovanje na zasedanju Pododbora za finančne storitve in 
ustanavljanje (2-krat letno) ter za zasedanju Pridružitvenega Odbora EU/Slovenija, 

- Priprava izhodišč in sodelovanje pri zasedanju Strukturiranega dialoga ECOFIN. 

2.1.4. Drugo mednarodno sodelovanje 

- Sodelovanje na pogajanjih o liberalizaciji finančnih storitev v okviru GATS v 1. 2000 in 
2001 (priprava strokovnih podlag in sodelovanje na pogajanjih), 

Sodelovanje z OECD, 
Sodelovanje v ekspertni skupini CEFTA za prost pretok kapitala. 

2.2. PODROČJE FINANČNIH ODNOSOV S TUJINO 

Na področju finančnih odnosov s tujino je osrednja naloga zagotavljanje sredstev 
mednarodnih finančnih organizacij, vlad in podobnih organizacij za financiranje prioritetnih 
investicijskih projektov RS po čimbolj ugodnih pogojih pri najemanju ter zavarovanju 

(poroštva) tovrstnih kreditov, kar pomeni manjšo dejansko (v primeru kreditov) in 
potencialno (v primeru poroštev) obremenitev proračuna. Za uresničitev tega cilja bodo z 
EIB, Svetovno banko, Skladom Sveta Evrope za socialni razvoj in Vlado Republike Italije 

opravljena pogajanja za sklenitev kreditnih in/ali poroštvenih pogodb, kot instrument 
izvajanja pa bodo Parlamentu predlagani ustrezni zakoni o najetju kreditov ali poroštvu RS za 
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kredite, kijih bodo pri njih najeli ustrezni slovenski subjekti. 

S ciljem poglabljanja in utrjevanja položaja RS v mednarodnih finančnih organizacijah in 

posledično v mednarodni finančni skupnosti, bodo predstavniki RS aktivno sodelovali na 
forumih (predvsem letnih skupščinah) ustanov, katerih članica je Slovenija (Svetovna banka, 

Evropska banka za obnovo in razvoj, Sklad Sveta Evrope za socialni razvoj, Medameriška 
razvojna banka) ter krepili bilateralne in multilateralne odnose. V tem smislu bo pripravljeno 
vse za ratifikacijo Okvirnega sporazuma o sodelovanju med RS in Nordijsko investicijsko 

banko. 

Pri izvedbi pomembnih strukturnih reform in ureditvi drugih sistemskih vprašanj s področja, 
ki so v pristojnosti MF, bo mednarodno sodelovanje usmerjeno predvsem v zagotavljanje 
svetovalne pomoči in sredstev Svetovne banke v obliki različnih projektov. Na podlagi 

Strategije svetovalne pomoči te banke posameznim članicam bodo izvedeni projekti na 
področju reforme financiranja zdravstva, privatizacije državnega premoženja, financiranja 

stanovanjske gradnje, ureditve zemljiškega katastra in pomoči v okviru Svetovnega sklada za 
okolje (GEF). 

V okviru zagotavljanja in racionalne uporabe sredstev tehnične pomoči EU prek programa 

PHARE za potrebe prilagoditve in vključevanja finančnega sektorja RS v Evropsko unijo, 
bodo koordinirani in nadzirani pomembnejši projekti - tesne povezave s »twinningi« s 

področja podpore davčni upravi, CURS, proračuna, nadzora zavarovalništva in finančne 
kontrole; 

Pri ureditvi bilateralnih razmerij in doseganju čimbolj ugodnih pogojev (v prvi vrsti glede 

obremenitve proračuna) za RS glede prevzema in odplačila dolga do držav članic Pariškega 
kluba bodo opravljena ali dokončana bilateralna pogajanja za sklenitev sporazumov z Italijo 

in Norveško. 

S ciljem pospešitve vlaganj privatnega sektorja v infrastrukturo, kar bi posledično 
razbremenilo proračun, bo v sodelovanju z ustreznimi resornimi ministrstvi pripravljen 
zakonski in regulativni okvir za vlaganja privatnega sektorja v infrastrukturo. Vlada RS bo 
organizirala tudi mednarodno konferenco na temo zagotavljanja sredstev za financiranje 
infrastrukture. 

2.2.1. Zakonodajni program 

Zakon o najetju kredita za informacijski sistem upravljanja bolnišnic pri Svetovni banki, 
Zakon o najetju kredita za financiranje stanovanjske gradnje pri Svetovni banki, 
Zakon o poroštvu Republike Slovenije za kredit, ki ga pri Evropski investicijski banki 
najame DARS d.d. za projekt izgradnje slovenskih avtocest V, 
Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje kredita pri Skladu Sveta Evrope za 
socialni razvoj za popotresno obnovo Posočja II, 
Zakon o poroštvu Republike Slovenije za kredit, ki ga pri Evropski investicijski banki 
najamejo Slovenske železnice, 
Zakon o poroštvu Republike Slovenije za kredit Evropske investicijske banke za ekološko 
sanacijo rudnika Žirovski vrh, 
Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kreditne pogodbe po italijanskem 
zakonu 19 za projekt slovenskih avtocest. 
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2.2.2. Projekti 

Sodelovanje pri projektih v okviru Strategije Svetovne banke: 
- zemljiški kataster, 
- financiranje stanovanjske gradnje, 
- financiranje zdravstva, 

- privatizacija državnega premoženja, 
- približevanje Evropski uniji. 

- Razvoj zakonodajnega in regulativnega okvira za vlaganja privatnega sektorja v 

infrastrukturo in izvedba mednarodne konference Zagotavljanje sredstev za financiranje 
infrastrukture. 

- Phare projekti oziroma »twinningi« : 
- Podpora Davčni upravi RS - twinning (tesna povezava); 

Carinski informacijski sistem - twinning za CURS; 
- twinning za področje proračuna, ki vključuje tudi javna naročila; 

twinning za zavarovalni nadzor; 
- twinning za finančno kontrolo; 

- projekt za področje sproščanja kapitalskih tokov. 
f 

2.2.3. Vključevanje Republike Slovenije v Evropsko unijo 

V okviru Phare projektov za Ministrstvo za finance se zasledujejo cilji institucionalne in 

administrativne krepitve MF. V tem kontekstu se tudi pripravljajo letni nacionalni Phare 
programi za Ministrstvo za finance. 

V Phare oddelku poteka koordiniranje in nadzor Phare tehnične pomoči, sodelovanje in 
usklajevanje programov in projektov, vezanih na delo oddelka. Redno se izvaja nadzor 
programov in pogodb, vezanih na tehnično pomoč in delo tujih in domačih svetovalcev in 
hkrati pripravlja redna poročila in analize s pojasnili. 

Priprava predlogov prihodnje tehnične pomoči oz. twinning sodelovanja poteka na osnovi 
dogovorjenih prioritet in v skladu s predpristopno strategijo in izvedbo natečajev. 

2.3. PODROČJE SISTEMA DAVKOV, PRISPEVKOV, TAKS, CARIN IN DRUGIH 

JAVNIH PRIHODKOV 

V letih 2000 in 2001 so cilji in naloge na tem področju v pretežni meri vezane na Državni 
program za prevzem pravnega reda EU. V prvi polovici leta 1999 so bili zaključeni 
zakonodajni postopki za več pomembnih sistemskih zakonov na davčnem in carinskem 
področju, zato bo delo v prihodnjih dveh letih bolj usmerjeno k izvajanju sprejetih sistemskih 
predpisov ter dopolnjevanju posameznih izvedbenih rešitev. 

p 

Nadaljevanje dela pri postopnem usklajevanju slovenske davčne zakonodaje s pravnimi akti 
Evropske unije zajema na eni strani pripravo sprememb obstoječih predpisov zaradi 
nadaljnjih uskladitev, ki jih je mogoče uveljaviti še pred polnopravnim članstvom v Evropski 
uniji, po drugi strani pa pripravo novih predpisov in sprememb obstoječih, ki jih bo treba 

uveljaviti z dnem polnopravnega članstva v Evropski uniji. 
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Na mednarodnem področju se bodo tudi v prihodnjih letih nadaljevale aktivnosti, pri katerih 
je Ministrstvo za finance že doslej aktivno udeleženo. Tovrstne aktivnosti lahko razdelimo na 
več vsebinskih sklopov, med njimi so najpomembnejši: 

- pogajanja za vključitev Slovenije v Evropsko unijo - Sektor za davčni in carinski sistem 
vodi delovno skupino 10, stalno sodeluje v delovnih skupinah 25, 26, 28 in 29, občasno in 

po potrebi pa tudi v drugih delovnih skupinah, 

sklepanje mednarodnih sporazumov s področja preprečevanja dvojnega obdavčevanja 
dohodkov iz premoženja, 
sodelovanje pri izvajanju in noveliranju sporazumov o prosti trgovini, 

- priprava za pristop k mednarodnim pogodbam s področja carinskega sistema, 
sodelovanje v delovnih telesih različnih mednarodnih organizacij in skupnosti držav ipd. 

2.3.1. Zakonodajni program - davčni sistem 

Priprava zakona o davku od dohodka pravnih oseb, 

- Zakon o dohodnini, 
- Zakon o davku na nepremičnine, 

- Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka, 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost in zakon o 

trošarinah, 
- Zakon o spremembah in dopčlnitvah zakona o davčnem postopku in zakon o spremembah 

in dopolnitvah zakona o davčni službi. 

2.3.2. Zakonodajni program - carinski sistem 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona oziroma nov carinski zakon. 
Spremembe in dopolnitve podzakonskih aktov k carinskemu zakonu, 

Priprava nacionalnega carinskega zakona, 
- Priprava nacionalnih podzakonskih aktov k carinskemu zakonu, 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o carinski službi, 
Priprava podzakonskih aktov k zakonu o carinski službi, 

2.3.3. Projekti 

Davčno modeliranje; modelska podpora odločitvam pri spremembah na področju zakona o 
dohodnini, zakona o davku od dobička pravnih oseb ter zakona o davku na dodano vrednost 
in zakona o trošarinah. Poleg vsebinske definicije modelov bo v naslednjem letu največ 

potrebno narediti na področju razvoja informacijske podpore davčnim modelom ter kreiranju 
baze podatkov za tovrstne potrebe. 

2.3.4. Vključevanje Republike Slovenije v Evropsko unijo 

- Priprava dodatnih pregledov zakonodaje (screening) DS10, 25, 26 in 6, 
Sodelovanje v delovnih skupinah za pripravo pogajalskih izhodišč, DS 7, 25, 26 28 in 29, 
Ažuriranje Državnega programa za prevzem pravnega reda EU, izpolnjevanje 
harmonograma za področje finančnih storitev in pretoka kapitala, 
Predpristopno sodelovanje z EU, 
Priprava gradiv in sodelovanje na zasedanju Carinskega pododbora ter na zasedanju 

Pridružitvenega Odbora EU/Slovenija. 
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2.3.5. Ostalo mednarodno sodelovanje 

Pogajanja za sklenitev bilateralnih konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju 

dohodkov in premoženja, 
pobuda za pristop Republike Slovenije h Konvenciji o poenostavitvi formalnosti v 

blagovni trgovini in h Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku ter izpeljava postopka 
pristopa, 

pristop h konvenciji o začasnem uvozu- Istanbulska konvencija, 
sprejem amandmajev k TIR konvenciji, 

pobuda za proučitev in morebiten sprejem dodatnih aneksov k Mednarodni konvenciji o 
poenostavitvi in uskladitvi carinskih postopkov - Kyoto konvencija, 

sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev sporazumov o conah proste trgovine in pri 
pogajanjih o spremembi že sklenjenih sporazumov, 

- sklepanje sporazumov med vladami določenih držav in Vlado Republike Slovenije o 
medsebojni pomoči v carinskih zadevah, 

aktivnosti v Svetovni trgovinski organizaciji, 
- priprava predlogov za pristop k različnim mednarodnim konvencijam, ki vključujejo tudi 

carinsko in davčno področje. 

2.4 PODROČJE PRORAČUNA IN SISTEM JAVNE PORABE 

Cilj vseh aktivnosti Ministrstva za finance na področju reforme javnega financiranja je bolj 
učinkovito in racionalno upravljanje z javnimi financami kot celoto in sicer tako na strani 
prejemkov in izdatkov državnega proračuna ter v vseh fazah proračunskega ciklusa. 

Navedeno se odraža tudi na področju proračuna in sistema javne porabe, pri čemer so 
konkretni cilji na področju financiranja iz proračuna Republike Slovenije naslednji: 

implementacija Zakona o javnih financah, 

- nadgradnja večletnega proračunskega planiranja kot je zastavljeno že ob pripravi 
proračuna za leto 2000, 

- izboljšanje klasifikacij in strukture proračuna, 

izboljšanje postopkov planiranja proračuna in 
- izboljšanje priprave različnih programov uporabnikov, ki se financirajo iz proračuna, 

slednje s poudarkom na programih investicij. 

2.4.1. Projekti 

- Priprava proračuna Republike Slovenije za leto 2001 in 2002. 
Nadgradnja funkcionalne klasifikacije proračuna Republike Slovenije za leto 2001. 
Informatizacija postopkov priprave proračuna Republike Slovenije in finančnih načrtov 
proračunskih uporabnikov v enotni programski opremi in določitev standardov te 
priprave. 

- Izboljšanje planiranja investicij in nadgradnja spremljanja investicijskih izdatkov v 
različnih fazah investicijskega ciklusa s ciljem evidentiranje obveznosti že v fazi 
planiranja in zagotavljanje usklajenosti črpanja proračunskih sredstev z veljavnimi 
investicijskimi programi. 

Izdelava metodologij za strukturo in pripravo programov uporabnikov proračuna na 
različnih področjih, ter poročanje o izvajanju programov na skupnih osnovah. S tem bo 
omogočeno tudi kvalitetnejše vsebinsko in finančno spremljanje programov, ki se 
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financirajo iz proračuna in nadzor njihovega izvajanja ob usmeritvi k doseganju ciljev in 

rezultatov delovanja uporabnikov. 

- Dodelava obstoječih postopkov izvrševanja proračuna v okviru projekta MFERAC, 
predvsem s ciljem njihove racionalizacije na področju evidentiranja prevzetih obveznosti. 

2.4.2. Zakonodajni program 

Priprava zakona o izvrševanju državnega proračuna za leto 2001, ki bo omogočil izvršitev 
proračuna za leto 2001. 

- Priprava številnih podzakonskih predpisov na podlagi Zakona o javnih financah, ki bodo 
omogočili njegovo operativno izvedbo tako na državnem kot na občinskem nivoju in 
kateri bodo ustvarili pravno podlago za izvedbo projektov na področju načrtovanja in 
izvajanja proračuna. 

- Priprava zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 1999. 

2.4.3. Vključevanje Republike Slovenije v Evropsko unijo 

Nadaljevala se bodo prizadevanja za uskladitev slovenske javnofinančne zakonodaje, 
postopkov in metodologije s standardi in drugimi zahtevami Evropske unije in sicer na 

področju 29. delovne skupine »Financiranje in proračun« in 11. delovne skupine »Ekonomska 
in monetarna unija«. Razdelale se bodo naloge in obveznosti, ki so povezane z 11. in 29. DS 

in morebitne dodatne naloge povezane z drugimi poglavji ostalih delovnih skupin. Prav tako 
se bodo nadaljevala pogajanja z Evropsko Komisijo in izvedeni bodo morebitni dodatni 
screeeningi teh dveh delovnih skupin. 

2.4.4. Drugo mednarodno sodelovanje 

V okviru mehanizma tesnih povezav (tvvinning) bo Ministrstvo za finance v letu 2000 in 2001 
sodelovalo z Ministrstvom za finance Kraljevine Švedske. V tem času bo v Sloveniji prisoten 
stalni svetovalec, katerega cilj bo organiziranje in začetek izvajanja načrtovanja in izvrševanja 

proračuna Republike Slovenije ob upoštevanju učinkov proračuna (Performance Budgeting), 
ter priprava poročil, ki bodo zahtevana s strani organov Evropske unije. Prav tako bo 
organizirano s tem povezano izobraževanje delavcev Ministrstva za finance in drugih 
ministrstev. 

2. 5. PODROČJE LOKALNIH FINANC 

Cilj aktivnosti Ministrstva za finance je tudi na področju lokalnih financ vzpostavitev enakega 
oziroma primerljivega sistema javnih financ kot velja za državo v ožjem smislu. Za dosego 

tega cilja bo potrebno lokalnim skupnostim za pripravo, planiranje in izvrševanje njihovih 
proračunov, posredovati smiselno enake usmeritve, kot bodo veljale za državni proračun. 

2.5.1. Projekti 

- Posredovanje usmeritev za pripravo proračunov lokalnih skupnosti za leto 2001.Priprava 
končnih izračunov lastnih prihodkov in pripadajočih sredstev finančne izravnave občinam 

za leto 2000. 
Priprava ocene lastnih prihodkov občin in izračunov finančne izravnave občinam za leti 
2000 in 2001. 
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- Nadgradnja funkcionalne klasifikacije proračunov lokalnih skupnosti za leto 2001. 
-. Izdelava proračunskega priročnika za lokalne skupnosti in drugih metodoloških gradiv kot 

pomoč pri pripravi in izvrševanju proračunov lokalnih skupnosti ter reševanju vprašanj, ki 
se nanašajo na financiranje lokalnih skupnosti. 

Izdajanje soglasij k zadolževanju občin. 
Izdajanje soglasij k investicijam v lokalnih skupnostih, ki bodo sofinancirane iz državnega 

proračuna. 
Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in pristojnimi ministrstvi pri reševanju tekoče 
problematike lokalnih skupnosti. 

2.5.2. Zakonodajni program 

Sodelovanje z resornimi ministrstvi pri pripravi sistemske zakonodaje, ki ureja lokalno 
samoupravo v Republiki Sloveniji in sistem financiranja na posameznih področjih 
(področje javnih zavodov in gospodarske infrastrukture). 

- Priprava oziroma sodelovanje pri pripravi podzakonskih predpisov na podlagi Zakona o 
financiranju občin in ostalih sistemskih zakonov, ki se nanašajo na financiranje lokalnih 
skupnosti, s čimer bo omogočena operativna izvedba teh predpisov. 

- Priprava zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 1999 v delu, ki se 
nanaša na financiranje lokalnih skupnosti iz sredstev državnega proračuna. 

2.5.3. Vključevanje Slovenije v Evropsko unijo 

Tudi v prihodnje bodo predstavniki Ministrstva za finance sodelovali pri usklajevanju 
slovenske zakonodaje s standardi in drugimi zahtevami Evropske unije - predvsem na 
področjih naslednjih delovnih skupin: 11. »Ekonomska in monetarna unija«, 21. »Regionalni 

razvoj«, 28. »Finančna kontrola« in 29. »Financiranje in proračun«. 

2.6. PODROČJE ANALIZ IN BILANC JAVNEGA FINANCIRANJA 

Osnovni cilji ministrstva na tem področju so: 

Kot osnova za pripravljanje proračunov bodo izdelana v sodelovanju z drugimi 
institucijami večletna globalna izhodišča makrofiskalne politike ter globalni javnofinančni 
okviri za naslednje leto v okviru posameznih blagajn in segmentov javnih financ ter 
proračunski memorandum za naslednje leto; 

- Tekoče spremljanje realizacije državnega proračuna in priprava predlogov ukrepov za 
njeno usklajevanje s cilji proračunske politike; > 
Sestavljanje konsolidirane bilance javnega financiranja v Republiki Sloveniji in 
spremljanje javnofmančni-h gibanj v državnem proračunu, bilancah ZPIZ, ZZZS, bilancah 
proračunov občin ter izvenproračunskih skladih; 
Sodelovanje pri razvoju sistema upravljanja s proračunom; 
Sodelovanje pri izpopolnjevanju virov podatkov in metodoloških osnov za spremljanje 
fiskalnih gibanj skladno s priporočili mednarodnih organizacij ter za potrebe vključevanja 
v Evropski unijo; > 
Objavljanje podatkov in drugih informacij o fiskalnih gibanjih in politiki skladno s 
kodeksom fiskalne transparentnosti Mednarodnega denarnega sklada; 

2.6.1. Projekti 
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- Razvoj modela finančnega programiranja kot osnove za pripravo globalnih izhodišč 
makrofiskalne politike in javnofinančnih okvirov, 

- Vzpostavitev publiciranja podatkov in drugih informacij o fiskalni politiki in gibanjih 
skladno s kodeksom fiskalne transparentnosti Mednarodnega denarnega sklada, 

- Vzpostavitev analitske baze podatkov in programske podpore njeni uporabi in 
publiciranju podatkov. 

Sodelovanje pri vzpostavitvi funkcionalne klasifikacije. 

2.6.2. Vključevanje Slovenije v Evropsko unijo: 

Sodelovanje pri pripravi podatkov o primanjkljaju in dolgu (Excessive deficit procedure), 
Sodelovanje pri pogajanjih z Evropsko unijo. 

2.7. PODROČJE JAVNIH NAROČIL 

Popolna harmonizacija področja javnih naročil s predpisi, ki veljajo v EU, je eden glavnih 

ciljev, ki izhaja iz Državnega programa za sprejem pravnega reda EU. Sam sprejem zakonov 
s področja javnih naročil, ki pomenijo le implementacijo direktiv EU, pa ne zadošča, da bi 
sistem deloval v praksi. 

Zakon o reviziji javnega naročanja postopkov je bil dokončno sprejet 16.09.1999 inje začel 
veljati 25.09.1999. Zakon o javnih naročilih ocenjujemo, da bo sprejet do konca leta 1999, z 

začetkom veljavnosti 6 mesecev po objavi v Uradnem listu RS. Oba zakona predvidevata 
vrsto podzakonskih predpisov. Pooblastilo za izdajo podzakonskih predpisov ima Vlada (na 

predlog ministra, pristojnega za finance) in minister, pristojen za finance samostojno ali v 
sodelovanju z drugimi ministrstvi ali Gospodarsko zbornico Slovenije. Za zakon o reviziji 
postopkov javnega naročanja se predvidevajo štirje podzakonski predpisi, ki jih je treba 
sprejeti najkasneje v enem letu po uveljavitvi zakona. Za zakon o javnih naročilih je 

predvidenih po sedanjem predlogu 10 podzakonskih predpisov, ki jih je treba sprejeti v enem 
letu po uveljavitvi zakona. Nekateri podzakonski predpisi pomenijo implementacijo nekaterih 
dodatnih predpisov EU za javna naročila oz. pomenijo možnost večje uporabnosti zakona v 
praksi. 

Ker se predvidevajo v EU tudi na področju javnih naročil nekatere spremembe direktiv, bo 

treba sproti spremljati to področje ter pripraviti ustrezne spremembe in dopolnitve zakonov ali 
podzakonskih aktov. 

Priključevanje Evropi nalaga Republiki Sloveniji, poleg sistemskega urejanja javnih naročil, 

tudi nekatere vzporedne naloge, ki<se nanašajo na sistemsko spremljavo javnih naročil v 
praksi in na zbiranje določenih podatkov na področju javnih naročil. Zato je treba pripraviti 
projekt zbiranja podatkov o postopkih javnega naročanja (statistika javnih naročil). 

Zaradi poenotenja postopkov in zmanjšanja možnosti napak je tendenca, da se pripravi 
standardna razpisna dokumentacija za nekatere vrste javnih naročil, ki se večkrat ponavljajo, 
tako časovno kot pri naročnikih. Gre za nadaljevanje naloge iz leta 1999. 

i 
2.7.1. Zakonodajni program 

- Zakon o koncesijah, 
- Priprava podzakonskih predpisov na podlagi zakona o javnih naročilih, 
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Priprava podzakonskih predpisov na podlagi zakona o reviziji postopkov javnega 

naročanja 

2.7.2. Projekti 

- Priprava pomožne literature za javna naročila, 

- priprava analiz o organiziranosti javnih naročil pri naročnikih za različna področja, 
- razvoj kadrov za operativno in sistemsko izvajanje javnih naročil, 
- sistem razvoja računalniške podpore objav, 
- vzpostavitev statistike javnih naročil, 

- vzpostavitev sistema za pripravo, spremljanje in evidentiranje investicij in razvojnih 
programov. 

2.7.3. Vključevanje Republike Slovenije v Evropsko unijo 

Sodelovanje pri pripravi pogajalskih izhodišč za 1., 6., 8. in 29. delovno skupino. 

Poleg implementacije pravnega reda EU za področje javnih naročil pa se na to področje 

navezujejo tudi nekatere druge obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz njenih 
mednarodno sprejetih obveznosti v Svetovni trgovinski organizaciji, organizaciji EFTA in 

CEFTA. Sodelovanje pri implementaciji teh sporazumov pomeni stalno spremljanje področja 
javnih naročil in pripravo poročil in trenutnega stanja, sodelovanje na skupnih sestankih ter 

razreševanje nekaterih spornih zadev iz operativnega izvajanja vsebine teh sporazumov. V 
tem primeru so stroški povezani predvsem s prevodi pisnega gradiva ter potnimi stroški. 

2.8. PODROČJE DONACIJ EVROPSKE UNIJE 

V okvir delovnega področja MF sodi tudi finančno upravljanje donacij, ki jih RS namenja EU 

preko Evropske komisije. 

Za izvajanjem nalog v zvezi z upravljanjem donacij je MF ustanovilo posebno organizacijsko 
enoto, Centralno finančno in pogodbeno enoto (CFPE), ki v sodelovanju z ministrstvi in 
vladnimi službami po določilih Evropske komisije opravlja naloge na področju javnih naročil, 
priprave in upravljanja pogodb, izvedbe plačil ter finančnega poročanja o stanju in porabi 
sredstev po pravilih decentraliziranega implementacijskega sistema za program PHARE. 

V smislu povečane decentralizacije, ki zahteva uvedbo novih izvajalskih struktur, je bil pri 
MF ustanovljen Nacionalni sklad, preko katerega bodo v bodoče v RS pritekala vsa EU 
sredstva. Za izvajanje projektov investicij in institucionalne krepitve v okviru nacionalnega 
programa 98 in programov prekomejnega sodelovanja (Cros Border Cooperation) je CFPE od 
leta 98 dalje prevzela vlogo nosilca izvajanja Implementacijske agencije - IA. 

Od leta 2000 dalje bo nastopilo obdobje predstrukturnih skladov. Poleg programa PHARE za 
katerega bodo pričele veljati nove usmeritve, bo Evropska komisija uvedla dva nova finančna 
instrumenta in sicer: 
- program ISPA, ki zajema financiranje okoljevarstevnih in infrastrukturnih projektov 

(predhodnik kohezijskega sklada), 

program SAPARD za področje kmetijstva (predhodnik garancijskega in usmerjevalnega 

sklada za področje kmetijstva - EAG'GF) 
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V prihodnje bodo poleg CFPE ustanovljene tudi druge 1A, ki bodo odgovorne za izvajanje 

posameznih programov. Vse 1A bodo pri izvajanju programov donacij vezane na Nacionalni 

sklad. 

Cilj povečane decentralizacije predstavlja tudi vključevanje donacij v proračun ob planiranju 
proračuna (ex-ante) in organiziranje finančne kontrole na nivoju države, ki kontrolira pravilno 

in ustrezno porabo sredstev. 

Po zahtevi donatorjev izvaja ministrstvo na tem področju naslednje projekte oziroma naloge: 
- upravljanje sredstev donacij preko sistema obstoječih izvajalskih struktur, 

upravljanje sredstev donacij preko sistema novih izvajalskih struktur v okviru 
Nacionalnega sklada, 

- upravljanje sredstev donacij preko sistema novih izvajalskih struktur za program ISPA in 
SAPARD, 

- izobraževanje delavcev doma in v državah EU, kjer že deluje sistem strukturnih skladov, 
za izvajanje novih nalog, 
izobraževanje prejemnikov sredstev donacij o principih upravljanja , ki jih predpisuje EK 

za posamezne finančne instrumente, 
- sodelovanje pri uvajanju sistema finančne kontrole za področje donacij, 

dograditev informacijskega sistema in programov za pripravo in izvrševanje proračuna 

donacij, 
- zaposlovanje novih kvalitetnih kadrov za izvajanje nalog na novem delovnem področju 

enote. 

2.8.1. Zakonodajni program 

Sodelovanje pri pripravi posameznih vsebin sistemske zakonodaje, ki urejajo upravljanje 
s sredstvi donacij, 

- sodelovanje pri pripravi podzakonskih predpisov, ki operativno urejajo upravljanje 
donacij. 

2.8.2. Projekti 

- Nadgradnja sistema upravljanja sredstev donacij v okviru obstoječih izvajalskih struktur, 

- Vzpostavitev sistema upravljanja sredstev donacij v okviru novih izvajalskih struktur 
Nacionalnega sklada, 

- Vzpostavitev sistema upravljanja sredstev donacij v okviru novih izvajalskih struktur za 
program ISPA in SAPARD, 

- Izobraževanje prejemnikov sredstev donacij o principih upravljanja, ki jih predpisuje EK 
za posamezne finančne instrumente, 

Sodelovanje pri uvajanju sistema finančne kontrole za področje donacij, 
Dograditev informacijskega sistema in programov za pripravo in izvrševanje proračuna 
donacij, 

- Zaposlovanje novih kvalitetnih kadrov za izvajanje nalog na novem delovnem področju 

enote, 
Izobraževanje delavcev doma in v državah EU, kjer že deluje sistem strukturnih skladov, 
za izvajanje novih nalog. 

2.8.3. Vključevanje Republike Slovenije v Evropsko unijo 
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Sodelovanje v delovnih skupinah: DS 7, DS 21, DS 28, DS 29: 

2.9. PODROČJE UPRAVLJANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM DRŽAVE 

Pri upravljanju finančnega premoženja države so cilji Ministrstva za finance predvsem: 

cenejše in učinkovitejše opravljanje javnih služb in dejavnosti v javnem interesu, 
ureditev odnosov z izvajalci javnih služb in upravitelji državnega premoženja, 
koncentracija lastniških naložb države v pravnih osebah, ki so posebnega pomena za 
narodno gospodarstvo in dekapitalizacija v pravnih osebah, v katerih država nima 
omembe vrednega vpliva, ne dajejo ustreznega kapitalskega donosa in ne opravljajo 

dejavnosti, ki so v javnem interesu, 
stabilen dotok proračunskih prihodkov in naslova lastniških naložb države, 

stabilna rast tržne vrednosti kapitalskih naložb države, 
postopno prenehanje prenosa finančnih obveznosti pravnih oseb v državni lasti na državo, 

- podpiranje procesa osamosvajanja pravnih oseb v državni lasti na področju upravljanja in 
financiranja ter prevzemanja odgovornosti za rezultate poslovanja. 

2.9.1. Zakonodajni program 

Zakona o javnih financah, ki bo spremenil pristojnosti in sistem upravljanja finančnega 

premoženja države ter ukinil prepoved privatizacije državnega premoženja. 

2.9.2. Projekti 

Preprogramiranje baze podatkov o finančnem premoženju države, ki predstavlja centralno 
in enotno evidenco finančnega premoženja za vso državo in je osnova za upravljanje tega 

premoženja. Baza omogoča preiskovanje podatkov po številnih ključih in njihovih 
kombinacijah. Obenem je za hitro preiskovanje postala preokorna, zato v naslednjih dveh 

letih načrtujemo njeno preprogramiranje z uporabo tehnološko sodobnejših orodij. 

V sodelovanju z Računskim sodiščem izdelava obveznih navodil za računovodsko 
izkazovanje proračunskih sredstev v računovodskih izkazih prejemnikov in oblikovanje 

standardnega modela za poslovna poročila pravnih oseb javnega sektorja ter izvajalci 
gospodarskih javnih služb. 

- Vzpostavitev sistema permanentnega izobraževanja in poročanja članov nadzornih svetov, 
upravnih odborov in svetov, ki so zastopniki Republike Slovenije. 

Priprava predloga in izvedba privatizacije nekaterih subjektov javnega sektorja 

Sodelovanje z resornimi ministrstvi pri pripravi vladnih uredb o opravljanju gospodarskih 
javnih služb in sklepanju pogodb s koncesionarji 

2.9.3. Mednarodno sodelovanje 

Nadaljevali bomo sodelovanje s finančnimi ministrstvi zahodnoevropskih in srednjeevropskih 
držav pri pripravi sistemske preobrazbe slovenskega gospodarstva in vzpostavljanju sistema 

upravljanja državnega premoženja. Poudarek bo na prevzemanju izkušenj manjših evropskih 
držav, predvsem Nizozemske in Belgije. 
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V okviru Namenskega sklada za sofinanciranje projektov Svetovne banke bomo sodelovali 
tudi s Svetovno banko na področju Podpora pri upravljanju državnega premoženja in 

privatizacijski program. 

2.10. PODROČJE UPRAVLJANJA Z JAVNIM DOLGOM REPUBLIKE SLOVENIJE 

Osnovni cilj ministrstva na tem področju je zagotoviti zanesljivo in cenejše financiranje 
proračuna Republike Slovenije. 
Z dolgoročnim zasledovanjem tega cilja so povezane naloge za doseganje povezanih ali 
podrejenih ciljev: 

zagotavljanje nemotenega dostopa države na domače in mednarodne trge kapitala, 
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga, 

spremljanje zadolževanja javnega sektorja z vidika ravni zadolženosti in zaščite dolžniške 
varnosti države, 
zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna, 

razvoj fleksibilnih inštrumentov financiranja. 

Pri realizaciji cilja je za ministrstvo ključna politika upravljanja celotnega dolga javnega 

sektorja. V tem okviru je Vlada RS že opredelila strategijo upravljanja z zunanjim dolgom 
Republike Slovenije, potrebno pa bo opredeliti še strategijo upravljanja z notranjim dolgom 
Republike Slovenije in strategijo upravljanja z dolgom celotnega javnega sektorja. 

2.10.1. Projekti 

Za zagotovitev kvalitetnejših in trajnih podlag za odločanje pri upravljanju z javnim dolgom 

so že v delu ali načrtovani za pričetek v letu 2000 naslednji projekti oziroma zahtevne naloge: 

- Zagotovite.v sofhvarske podpore projekcijam zadolževanja RS, 
- Zagotovitev modela in softwarske podpore za spremljanje zadolženosti javnega sektorja, 

Izbira, zagotovitev softwarske podpore in uvedba modela upravljanja s tveganjem. 

Projekti, ki jih predlagamo za pričetek v letu 2000, so namenjeni postavitvi strategije 
upravljanja s celotnim dolgom države z uporabo instrumentov, ki so v pristojnosti Vlade. 

2.10.2. Drugo mednarodno sodelovanje 

Drugo mednarodno sodelovanje je predvsem projektnega značaja v funkciji spremljanja trgov 
mednarodnega kapitala in priprave na izvajanje programov financiranja. Sodelujemo tudi z 
nekaterimi državami - dolžnicami po posebnih instrumentih (Kuba, ev. Irak in SFRJ) in v 

podkomisiji za EMU slovenskega dela skupne komisije za vključevanje Slovenije v Evropsko 
skupnost. 

2.11. PODROČJE UPRAVLJANJA S TEKOČO LIKVIDNOSTJO 

Glavni cilj ministrstva na tem področju je povečanje učinkovitosti upravljanja z državnim 

denarjem, kar se bo odrazilo na ekonomičnejši porabi državnega denarja in znižanju njenih 
transakcijskih stroškov. Izboljšanje finančnega upravljanja pogojuje centralizacija upravljanja 
z državnim denarjem, postavitev globalnega informacijskega sistema Zakladnice ter razvoj 

denarnega trga, ki bo omogočil aktivno upravljanje z dolgom in optimalno upravljanje z 
likvidnostjo. S tem namenom bo ministrstvo v letu 2000 nadaljevalo z izvedbo že v letu 1998 
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oz. 1999 začetih projektov. V okviru le-teh se nadgrajuje obstoječi informacijski sistem 

Zakladnice, vzpostavljajo pogoji za upravljanje z vsem denarjem države preko enega računa 
ter poteka razvoj inštrumentov denarnega trga in pogojev za delovanje primarnega in 

sekundarnega trga kratkoročnih vrednostnih papirjev. 

2.11.1. Zakonodajni program 

Sprememba zakona o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in 
zavarovalnih organizacij. 

2.11.2. Projekti 

- Prenova sistema za upravljanje z likvidnostjo proračuna, 
- Projekt enotnega zakladniškega računa, 
- Projekt razvoja denarnega trga. 

Vsi navedeni projekti so se začeli že v letu 1999 in se bodo v letu 2000 nadaljevali. 

2.12. POSLOVANJA TER SKUPNIH NALOG REPUBLIŠKIH UPRAVNIH 
ORGANOV IN VLADNIH SLUŽB PRI OPRAVLJANJU FINANČNO 

RAČUNOVODSKIH SLUŽB PODROČJE RAČUNOVODSTVA, REVIZIJE IN 
FINANČNEGA 

Glavni cilj ministrstva na področju računovodstva, finančnega poslovanja in skupnih nalog 
republiških upravnih organov in vladnih služb je: 
- vzpostavitev enotnega računovodstva za celotni javni sektor, 
- vzpostavitev enotne glavne knjige zakladnice. 

Zakon o računovodstvu, ki je bil sprejet 23.3.1999 inje stopil v veljavo 23.4.1999, uporabljati 
pa se bo začel s 1.1.2000 pomeni vzpostavitev enotnega računovodskega sistema za celotni 

javni sektor in s tem povezano izobraževanje uslužbencev javnega sektorja pri implementaciji 
tega zakona. Ministrstvo za finance vodi računovodstvo za 198 proračunskih uporabnikov. Je 
nosilec projekta MFERAC in nosilec projekta Enotne glavne knjige zakladnice, katere glavni 
cilj je ločiti denarni in informacijski tok. 

2.12.1. Zakonodajni program 

- Implementacija Zakona o računovodstvu 

- Izdaja podzakonskih predpisov k navedenemu zakonu 

2.12.2. Projekti 

Projekt MFERAC, 
- Enotna glavna knjiga zakladnice, 

Izdelava računovodske podpore enotnemu zakladniškemu računu. 

3. FINANČNI DEL POROČILA 

Finančni načrt ministrstva obsega: 
- bilanco odhodkov, 
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račun finančnih terjatev in naložb, 

- račun financiranja. 

Finančni načrt organov v sestavi ministrstva pa obsega samo bilanco odhodkov. 

A. BILANCA ODHODKOV 

Bilanca odhodkov je razdeljena na zaokrožene vsebinske sklope, ki so prikazani v 
nadaljevanju in sicer: 
- uprava in administracija, 

- financiranje javnih služb, 
- programi, 

servisiranje dolga, obresti in rezerve. 

Organi v sestavi ministrstva imajo bilanco odhodkov razdeljeno samo na upravo in 
administracijo in programe. 

3.1. UPRAVA IN ADMINISTRACIJA 

3.1.1. Plače - postavka 3008 

3.1.1.1. Plače in drugi izdatki zaposlenih 

Pri izračunu sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih smo v skladu s koalicijskim 
dogovorom upoštevali stanje zaposlenih in število koeficientov na dan 15.9.1999 in 

vrednostna izhodišča za izračun plač, povračil in nadomestil ter drugih izdatkov zaposlenim, 
ki so bila potrjena na Vladi RS. Na Ministrstvu za finance smo imeli na dan 15.9.1999 
zaposlenih 352 delavcev in funkcionarjev. 

Pri izračunu sredstev za delovno uspešnost smo upoštevali maso plač za leto 2000, sklep 

Vlade RS o višini delovne uspešnosti delavcev Ministrstva za finance ter delovno uspešnost 
za funkcionarje. 

Vse nove že odobrene zaposlitve do konca leta 1999 in potrebe po novih delavcih v letu 2000, 
ki se nanašajo predvsem na implementacijo pravnega reda EU, ki obsega sistemsko 

spremljanje pravnega reda in izvajanje pravnega reda ter na prevzem delavcev Agencije za 
plačilni promet, bomo vključili v načrt novih zaposlitev pri Kadrovski službi vlade RS. 

Na Ministrstvu za finance se soočamo s perečo kadrovsko problematiko, saj število ustreznih 
strokovnjakov z visoko izobrazbo že nekaj časa ni sorazmerno z nalogami in obveznostmi 

ministrstva še posebno v obdobju izvajanja nacionalnega programa za prevzem pravnega reda 
EU. Izvajanje nalog je skoncentrirano na številčno majhni skupini strokovnih delavcev, ki so 
nosilci ključnih nalog pri oblikovanju sistemskih rešitev na celotnem področju financ. Zaradi 

njihove stalne obremenjenosti z operativnimi nalogami ne moremo dodatno zahtevati in 
pričakovati, da bi ti strokovnjaki lahko prevzeli in uspešno izpeljali nove naloge pri pripravi 
zakonskih predpisov na različnih področjih iz pristojnosti ministrstva. Zato jih je potrebno 

razbremeniti tekočih operativnih nalog, saj bomo le tako lahko pripravili ustrezne spremembe 
zakonov in podzakonskih aktov, kijih zahteva program za prevzem pravnega reda EU. 
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3.1.1.2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so planirani od mase sredstev za plače in dodatke 

ter sredstev za delovno uspešnost v naslednjih odstotkih: 
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je planiran v višini 8,85 %, 

- prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje je planiran v višini 6,36 %, 
- prispevek za zaposlovanje je planiran v višini 0,06 %, 

- prispevek za porodniško varstvo je planiran v višini 0,1 %. 

3.1.1.3. Davek na izplačane plače 

Davek na izplačane plače je planiran v višini 5,7 % od mase sredstev za plače in dodatke ter 
sredstev za delovno uspešnost. 

Tudi pri organih v sestavi imamo pri izračunu mase sredstev za prispevke delodajalca in 

davek na izplačane plače enaka izhodišča kot pri ministrstvu in jih v nadaljevanju ne 
ponavljamo. 

3.1.2. Materialni in drugi stroški 

3.1.2.1. Sredstva za udeležbo Slovenije v Fiscalis programu EU 

V skladu s sklepom vlade RS so na postavki planirana sredstva za udeležbo Slovenije v 

Fiscalis programu EU. Program je namenjen izobraževanju, izmenjavi izkušenj in 
razreševanju problemov na področju davčnega in carinskega področja. Na Ministrstvu za 

finance potrebujemo ta znanja in izkušnje tako za pripravo raznih zakonov in podzakonskih 
aktov z davčnega in carinskega področja kot tudi za operativno izvajanje zakonov v Davčni in 
Carinski upravi. Do sedaj je ministrstvo te storitve koristilo z minimalnim sofinanciranjem 
predvsem potnih stroškov. V letu 2000 pa je po zahtevi EU za udeležbo Republike Slovenije 

potrebno prispevati letno članarino v višini 94.000 EUR. Naloga ministrstva pa bo, da ta 
sredstva v celoti najbolje izkoristi. 

3.1.2.2. Materialni stroški - postavka 3332 

Pri planiranju materialnih stroškov za leto 2000 smo izhajali iz ocene stroškov za izvajanje 
tekočih nalog ministrstva, ocene stroškov za izvedbo novih nalog, ki v proračunu nimajo 
posebej predvidenih sredstev. Prioriteto pri planiranju so dobile naloge, ki so povezane z 
vključevanjem Slovenije v Evropsko unijo in sicer na usklajevanju zakonodaje in 
podzakonskih aktov ter uvedbi enotnega zakladniškega sistema - glavne knjige zakladnice. 
Stroški za tekoče naloge so bili ocenjeni na podlagi osemmesečne realizacije stroškov v letu 
1999 ter ocenjenih stroškov do konca leta 1999 in povečani za planirano inflacijo. Podrobno 
je plan odhodkov za materialne stroške obrazložen po kontih v nadaljevanju. 

• Pisarniški in splošni material in storitve (kto. 4020) 

Stroški pisarniškega in splošnega materiala in storitev bodo znašali 81.555 tisoč SIT. 

Primerjalno na ocenjene stroške za leto 1999 so stroški povečani za nove naloge, ki niso 
prikazane pod posebnimi programi, povečano število zaposlenih in predvideno naraščanje 
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cen. Primerjalno na sprejeti proračun za leto 1999 so planirani stroški za leto 2000 povečani 
za 27%. 

Največji del odhodkov na kontu odpade na stroške pisarniškega materiala, ki se povečujejo 

predvsem zaradi novih zaposlitev, spremenjenega načina financiranja računalniškega papirja 
ter novih nalog. Največja poraba papirja je planirana v Sektorju za javno računovodstvo, ki 

vodi finančno računovodsko funkcijo skoraj za celotno državno upravo, ter v Sektorju za 

proračun, ki je zadolžen za pripravo proračuna za Republiko Slovenijo. Drug pomemben 

odhodek so stroški za strokovno literaturo, predvsem tujo, ki jo potrebujemo pri pripravi 
novih zakonov, spremembi zakonov in podzakonskih aktov ter sistemskih sprememb pri 
organiziranju proračuna in javnih financ. V letu 2000 bo nabava strokovne literature 

povečana predvsem zaradi uvajanja enotnega zakladniškega sistema in državnega programa 

za prevzem pravnega reda EU. 

Pomembni so tudi stroški, ki obsegajo storitve svetovanja ter razne strokovne analize in 

študije in so posledica raznih aktivnosti, ki jih bo izvajalo ministrstvo v sklopu usklajevanja 

naše zakonodaje z zakonodajo Evropske skupnosti, izdelava enotne metodologije za izdelavo 
programov za javna naročila investicijskega značaja ter uvedba glavne zakladniške knjige. 

• Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (kto. 4022) 

Na kontu so planirani stroški za energijo, komunalne storitve in komunikacije. Primerjalno na 
ocenjene stroške v letu 1999 so povečani za 10%, primerjalno na sprejeti proračun v letu 1999 
pa za 62%. Povečanje stroškov se nanaša predvsem na povečane stroške telefonskih in 
poštnih storitev ter stroškov električne energije in ogrevanja. 

i 

Stroški telefonskih storitev in elektronske pošte bodo znašali 22.000 tisoč SIT in so povečani 

za nove zaposlitve, planirane nove naloge, ki so bile navedene v predhodnem poglavju in za 
naraščanje cen.. Kljub temu, da je ministrstvo že v letu 1996 omejilo direktno dostopnost 

telefonskih uporabnikov na mednarodne linije samo za delavce ministrstva, ki imajo po svoji 
funkciji potrebo po direktnih mednarodnih linijah pa se število upravičencev do mednarodnih 

linij zaradi povečanega mednarodnega sodelovanja stalno povečuje. Ocenjujemo, da bo 
največji del telefonskih stroškov odpadel ravno na mednarodno telefonijo. 

Stroške poštnih storitev planiramo v višini 6.500 tisoč SIT in so povečani za rast cen in nove 
naloge. 

V letu 2000 bodo bistveno povečani stroški električne energije in ogrevanja, ki se nanašajo na 

pokrivanje obratovalnih stroškov za poslovne prostore Agencije za plačilni promet na 
Cankarjevi 18, ki jih že uporablja ministrstvo. Glede na predvideno dinamiko prenosa 

plačilnega prometa na banke, in potreb po dodatnih poslovnih prostorih, se bo obseg 
poslovnih prostorov, kijih bomo uporabljali v naslednjem letu, še povečal. 

• Prevozni stroški in storitve (kto. 4023) 

Prevozni stroški in storitve so planirani realno v višini ocenjenih stroškov za leto 1999. 
Indeks povečanja se nanaša samo na planirano inflacijo. 

• Izdatki za službena potovanja (kto. 4024) 

Izdatki za službena potovanja so planirani za službena potovanja po Sloveniji in za službena 

potovanja v tujini. Podlaga za planiranje stroškov je bil obrazec 5/2, kjer so ločena službena 

poročevalec, št. 74/V 766 26. oktober 1999 



potovanja po Sloveniji in službena potovanja v tujini. Istočasno so v obrazcu planirani 
posebej stroški za dnevnice, stroški hotelov za nočitve in prevozni stroški. V obrazcu 5/2 so 
prikazani stroški za poslovna potovanja in potni stroški, ki so povezani z izobraževanjem. 
Velik del stroškov za službena potovanja odpade na tekoče poslovanje ministrstva, predvsem 
na mednarodno sodelovanje na davčnem in carinskem področju, servisiranje javnega dolga ter 
sodelovanje z mednarodnimi finančnimi organizacijami. Pomemben del stroškov pa se nanaša 

tudi na projekte in programe ministrstva, ki niso navedeni v posebnih postavkah. Glede na to, 

da se stroški nočitev, ki so obračunani na potnem nalogu knjižijo na kontu dnevnic, je tudi v 
finančnem načrtu za leto 2000 pretežni del nočitev planiran pod dnevnicami za službena 
potovanja. 

• Tekoče vzdrževanje (kto. 4025) 

Na kontu tekočega vzdrževanja so planirani stroški za tekoče vzdrževanje poslovnih 
prostorov in opreme predvsem pohištva in biro opreme. Velik del stroškov odpade na 

vzdrževanje telekomunikacijske opreme in fotokopirnih strojev. Zaradi izredno visoke 
obremenitve fotokopirnih strojev in starosti le teh, se povečujejo stroški preventivnega 

vzdrževanja. Kljub temu so okvare vedno pogostejše, stroški popravil pa naraščajo. Zaradi 
skromnih sredstev, ki so bila v preteklih letih namenjena za vzdrževanje poslovnih prostorov 

se povečujejo tudi stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov, predvsem beljenja, 
brušenja in lakiranja parketa, popravila sanitarij itd. S prevzemom poslovnih prostorov 

Agencije za plačilni promet se bodi ti stroški v letu 2000 še povečali. 

• Najemnine in zakupnine (kto. 4026) 

V skladu z usmeritvami proračunskega priročnika smo planirali na tem kontu najem novih 
poslovnih prostorov za nove delavce, ki jih bomo potrebovali v skladu z Nacionalnim 
programom za prevzem pravnega reda EU. V skladu s tem smo v letu 2000 planirali 

najemnino za 370 m2 poslovnih prostorov v višini 12.240 tisoč SIT. Najemnine za poslovne 
prostore, ki jo je v letu 1999 plačeval Servis skupnih služb vlade RS na ministrstvu nismo 
planirali, saj je pogodbeno razmerje sklenil Servis skupnih služb vlade. Poleg najemnine za 
poslovne prostore planiramo na kontu tudi najemnino za sejne dvorane za razne izobraževalne 
in informativne sestanke v zvezi z planiranjem proračuna in financiranjem občin ter 
najemnino za parkirne prostore, ki jih ima v uporabi ministrstvo. 

• Drugi operativni odhodki (kto. 4029) 

Med drugimi operativnimi odhodki so planirani stroški za strokovno in dodatno izobraževanje 
zaposlenih, predvsem kotizacija za udeležbo na seminarjih in simpozijih ter stroški šolnin za 
pridobitev dodatne stopnje izobrazbe. V letu 1999 so bili stroški za pridobitev dodatne stopnje 

izobrazbe planirani na postavki plač. Sprememba sistema planiranja je tudi največji razlog za 
visoko povečanje stroškov na kontu drugih operativnih odhodkov. Dodatno so na kontu 
planirani tudi odhodki za plačilo avtorskih honorarjev, plačila za delo preko študentskega 
servisa in plačila storitev plačilnega prometa. Ministrstvo je planiralo avtorske honorarje 
predvsem za priznane strokovnjake, ki nam zaradi pomanjkanja pravnih strokovnjakov 
pomagajo pri razreševanju problemov na področju denacionalizacije ter za pripravo enotne 
metodologije za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. 

3.1.2.3. Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema - postavka 4600 

26. oktober 1999 767 poročevalec, št. 74/V 



Planirana sredstva so za leto 2000 znižana, ker so predlagane nekatere vsebinske spremembe 
pri financiranju stroškov za informacijsko tehnologijo. V skladu s tem so na ministrstvu 

planirana sredstva za informatizacijo ožjega ministrstva in uradov v sestavi, sredstva za 
informatizacijo uprav v sestavi pa so planirana pri vsaki upravi posebej v okviru materialnih 

stroškov. 

Največje del sredstev na ministrstvu in sicer 560 milijonov SIT je planiran za vzdrževanje in 
dopolnjevanje informacijskega sistema MFERAC . Del sredstev je še vezan na zaključek prve 

faze projekta, del pa na naslednjo drugo fazo. 
• 

Projekt MFERAC sestavljajo naslednja področja oziroma naloge: 
1. priprava, nadzor in izvrševanje državnega proračuna (DPS), 

2. glavna knjiga in saldakonti (GKS), 
3. stroški dela, obračuna in kadrovska evidenca (KOD), 

4. vodenje osnovnih sredstev (OSN), 
5. tolarska in devizna blagajna (TDB), 
6. stanovanjski krediti in najemnine (SKN). 

Projekt MFERAC se nahaja v prvi fazi, ki se postopoma tudi zaključuje. Naloga 4 je v stanju 
izgradnje. Zaključevanje je še posebej težavno, ker se zakonodajno okolje spreminja. 

Predvidoma bo ta naloga končana do konca tega leta in predana v produkcijo. 
Pri ostalih nalogah so bile izvedene obsežne spremembe in dopolnitve, ki so bile nujne že za 

prvo fazo in so bile pogojene s spreminjajočo zakonodajo in organizacijo ter optimizacijo 
delovnih postopkov. 

Trenutno z MFERAC sistemom aktivno dela povprečno 265 uporabnikov. Glavnina je v 
ministrstvu, ostali pa so zunanji proračunski uporabniki. Glavnina največjih priključitev bo 
predvidoma do konca leta 1999, ostali pa v letu 2000 in 2001. Skupno število uporabnikov bo 
preseglo število 3000. 

Prva faza, ki se zaključuje, bo vključevala osnovno funkcionalnost za vsa področja, ki jih tako 
obsežen sistem mora podpirati. 

Druga faza bo vsebovala spremembe in dopolnitve v arhitekturi sistema, ki bodo zmanjšale 
potrebe po virih za delovanje sistema in omogočile vključitev večjega števila uporabnikov. 
Poleg tega bodo vključeni funkcionalni dodatki oziroma moduli, ki bodo predvsem uvajali 
racionalizacije v delovne postopke (npr. modeli knjiženja) in moduli, ki bodo povečali 
informacijske lastnosti sistema. Ti dodatki bodo vključeni kot nadgradnja osnovnega sistema. 
Pomembno je, da bodo na postavljeni standardni obseg lahko posamezni uporabniki gradili 
svoje specifične modele, pri tem pa obdržali osnovno podatkovno strukturo in algoritme. 

Del druge faze bo predvidoma obremenjeval tudi investicijsko postavko, v kateri so 
predvidevani izdatki za navedene razširitve in dograditve. 

Pomembne izdatke predstavljajo aktivnosti v projektih, ki so v teku in zadevajo dopolnitve 
nekaterih programskih rešitev, nakupe dodatnih strojnih in programskih elementov, 
izkoriščanje plačljivih baz, ki delujejo v sektorjih ministrstva, in sicer v višini 102 milijonov 
SIT. 
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Za urade v sestavi ministrstva so planirane dopolnitve obstoječih informacijskih sistemov v 
višini 16 milijonov SIT. 

Za vzdrževanje komunikacijske opreme, vzdrževanje elektronske pošte, priprave na projekt 

pisarniškega poslovanja, testiranja informacijske opreme, izkoriščanje katalogov različnih 
komercialnih baz, stroške računalniškega papirja, izobraževanja, standardizacije v okviru 

strateških projektov ter integracije informacijskih obeh služb ministrstva in Agencije za 
plačilni promet je planirano 71,5 milijonov SIT. Posebno pozornost bomo namenili 
funkcionalnemu izobraževanju in usposabljanju delavcev za čim bolj učinkovito uporabo 
računalniških pisarniških orodij in orodji za globalno pisarniško poslovanje ter postopkov in 
računalniških orodij za upravljanje in vodenje projektov. 

Vzroke za stroške vzdrževanja je potrebno iskati v izredno velikem deležu zunanjih 
izvajalcev, v velikem številu specifičnih programskih rešitev in v delno zastareli strojni 

opremi. 

Potrebno je opozoriti na že večkrat obravnavano dejstvo, da neustrezno razmerje med 
lastnimi kadri in zunanji izvajalci otežuje učinkovito izvajanje projektov in dolgoročno 
postavlja informatiko ministrstva v odvisnost od zunanjih izvajalcev. Zaradi premajhnega 
števila lastnih kadrov je zunanje izvajalce tudi zelo težko nadzorovati. 

Vsakoletno povečevanje skupnega obsega sredstev, ki so namenjena za vzdrževanje 
informacijske tehnologije na celotnem ministrstvu je pogojena z vedno večjim številom 
delovnih nalog in zadolžitev, ki izhajajo iz novo vgrajenih funkcionalnosti v predhodnem 

obdobju in z vedno novimi spremembami v načinu poslovanja ter vključevanja novih 
uporabnikov v delujoče sisteme. Po drugi strani pa v ministrstvu zelo malo povečujemo 
zaposlovanja novih strokovnjakov, ki bi lahko prevzeli nekatere naloge. Pri tem naraščanju 

stroškov je treba omeniti tudi učinke investiranja, ki zahtevajo dodatno vzdrževanje vgrajene 
informacijske opreme. 

Precejšen del stroškov v stroških vzdrževanja predstavlja prav vgrajevanje novih postopkov 
in funkcionalnosti v posamezne dele aplikativnih rešitev. Nove dopolnitve odpravljajo stare 
rešitve in odpirajo vedno nove dodatne funkcijske povezave, ki jih je potrebno optimizirati in 
preurediti. Še vedno so zelo pogoste dopolnitve sistema baze podatkov. Zaradi velikega 
števila sprememb so stroški testiranja programske opreme visoki. 

3.1.2.4. Stroški urejanja kreditnih razmerij s tujino - postavka 8693 

Ocenjujemo, da bodo v letih 2000 in 2001 znašali odhodki iz tega naslova okoli 68.000 USD 
letno oziroma 12.175 tisoč SIT letno. Sredstva bodo porabljena predvsem za stroške tožb, ki 
se v tujini vodijo zoper Republiko Slovenijo in za plačilo pravnih storitev, ki so v tujini 
potrebne za zaščito slovenskih interesov zvezi s sklenitvijo NFA sporazuma. Gre predvsem za 
postopke pred londonskim ter new yorškim sodiščem. 

Stroški za to postavko se v letu 2000 v primerjavi z letom 1999 prepolovijo. Tako (50%) 

znižanje gre pripisati predvsem dejstvu, da je bila Republika Slovenija v letu 1999 uspešno 
izvzeta iz nekaterih tožb, ki se vodijo na tujih sodiščih. V letu 2001 je iz tega naslova 
pričakovati približno enake izdatke kot leta 2000. 

3.2. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB 
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Na kontih skupine 413 so planirani odhodki za druge domače transfere predvsem drugim 
ravnem države in skladom socialnega zavarovanja, ki so po programih oziroma postavkah 
prikazani v nadaljevanju. 

3.2.1. Obveznosti do ZPIZ-a 

3.2.1.1. Tekoče obveznosti do ZPIZ - postavka 4760 

Tekoče obveznosti države do ZPIZ so opredeljene z Zakonom o poračunavanju obveznosti 
Republike Slovenije do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Ur. 1. RS 
št. 71/93), Pravilnikom o metodologiji za obračunavanje obveznosti Republike Slovenije do 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Ur. 1. RS št. 16/94, 32/96) in letnim 
finančnim načrtom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Z navedenim 
pravilnikom je natančno določena metodologija obračunavanja obveznosti RS do ZPIZ po 

posebnih predpisih in so jasno določene kategorije, za katere je Republika dolžna zavodu v 

celoti ali delno povrniti izdatke za izplačevanje pokojnin in drugih dajatev iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. 

Tekoča zakonska obveznost se poravnava na podlagi potrjenega finančnega načrta ZPIZ in 

sprejetega proračuna v mesečnih akontacijah ter na podlagi polletnih in letnih dokončnih 
obračunov. V letu 1999 bo z akontacijami iz proračuna RS plačano manj, kot bo znašal obseg 

pravic po zakonu, saj finančni načrt ZPIZ za leto 1999 še ni bil potrjen, zato se predvideva 
dokončen obračun obveznosti za leto 1999 v aprilu leta 2000. 

Obveznost RS za pokojnine, priznane pod ugodnejšimi pogoji za leto 2000 je ocenjena v 

višini 43.502.900 tisoč SIT, kar predstavlja mesečno akontacijo v višini 3.625.242 tisoč SIT. 
Višino sredstev smo določili na podlagi predvidenega gibanja števila upravičencev po 

posameznih kategorijah in ob upoštevanju predvidene rasti povprečnih plač v letu 2000, kot 
izhodišču za valorizacijo pravic. 

3.2.1.2. Dodatne obveznosti do ZPIZ - postavka 6396 

Republika Slovenija iz Državnega proračuna zagotavlja Zavodu za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje poleg tekočih obveznosti države za pokrivanje izplačil pokojnin in drugih dajatev 
za posebne kategorije zavarovancev tudi dodatna sredstva. Dodatni transferi sredstev v ZPIZ 

iz državnega proračuna so določeni v višini, ki predstavlja razliko v bilanci prihodkov in 
odhodkov ZPIZ med izvirnimi prihodki povečanimi za tekoče transfere sredstev iz državnega 

proračuna, in celotnimi odhodki ZPIZ za izplačilo pokojnin in drugih obveznosti iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Projekcija potrebnih sredstev za dodatne obveznosti države do ZPIZ za leto 2000 je izdelana 
na osnovi projekcije celotne bilance prihodkov in odhodkov ZPIZ za naslednje leto. 
Pripravljena je na podlagi globalnih izhodišč in predpostavk za pripravo projekcij 
makroekonomskih bilanc in upošteva predvidena gibanja osnovnih makroekonomskih 
okvirov razvoja za leto 2000. 

Po sedanjih izračunih bomo morali za pokritje celotnih odhodkov v bilanci pokojninsko - 

invalidskega zavarovanja iz državnega proračuna v letu 2000 nameniti sredstva v višini 
110.117,3 mio. 
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3.2.2. Občine - transfer 

3.2.2.1. Dopolnilna sredstva občinam - postavka 7505 

Zaradi razveljavitve posameznih določb zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO; 
Uradni list RS, št.56/98 in 80/94, 45/97-odločba Ustavnega sodišča RS, 67/97 -odločba 
Ustavnega sodišča RS, 59/99 -odločba Ustavnega sodišča RS in št. 61/99 -odločba Ustavnega 

sodišča RS) je bilo potrebno pripraviti izračun dopolnilnih sredstev občin za leto 2000 na 
vsebinsko novem pristopu. Vlada je ob upoštevanju zneska primerne porabe, ki naj bi ga 

sprejel Državni zbor RS (v višini 66.865 tolarjev) pripravila izračun primerne porabe občin in 
pripadajočih sredstev finančne izravnave (za posamezno občino in vse občine). Gradivo z 

vsemi izračuni in obrazložitvami je posebna priloga k predlogu državnega proračuna. 

Na podlagi predhodno navedenih izračunov je v predlogu državnega proračuna za leto 2000 
na ustrezni proračunski postavki pri Ministrstvu za finance predvideno 31,3 milijarde tolarjev 
za tekoče transfere drugim ravnem države. Ta sredstva bodo občinam akontativno nakazana v 
obliki dvanajstin skladno z določbami ZFO. 

3.2.3. Sukcesija 

3.2.3.1. Sklad RS za sukcesijo - postavka 4980 

Sklad Republike Slovenije za sukcesijo bo v letu 2000, v okviru svoje pristojnosti, nadaljeval 

postopke v tujini, s katerimi predlaga zamrznitev nekdanjega skupnega premoženja. Večina 
postopkov se nanaša na zamrznitev depozitov nekdanje NBJ pri tujih poslovnih bankah. 

Upoštevati je namreč treba, da so bile z resolucijo Varnostnega sveta sankcije proti ZRJ 

odpravljene, s tem pa se je povečal pritisk na tuje poslovne banke, da odmrznejo sredstva na 
računih nekdanje SFRJ/ NBJ. Intenzivnost postopkov za zamrznitev denarnega premoženja se 

je začela v juniju 1996 in nadaljevala v vsem letu 1997, 1998 in 1999. Za razliko od 
postopkov, v katerih je Republika Slovenija predlagala pri tujih sodiščih zamrznitev 

razpolage z nepremičninami in so terjali manjše stroške, pa gre v postopkih za zamrznitev 
sredstev nekdanje NBJ za dolgotrajnejše in veliko dražje postopke. Vendar pa sodni stroški v 

tujini niso dokončno določeni, ker še niso znani sodni stroški postopka na Cipru, ki jih 
ciprsko sodišče še ni določilo. Prav tako niso znani stroški v Franciji, kjer je dogovorjena v 
primeru, da RS zmaga v pravdi, še posebna nagrada odvetniku. 

S 1.5.1998 je Sklad RS za sukcesijo postal lastnik Ljubljanske banke, d.d, Ljubljana in 
Kreditne banke Maribor, d.d., Ljubljana, skladno z 68. členom zakona o zaključku 

lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (UL 30/98). S tem 
pa je tudi postal Sklad plačnik stroškov, ki jih vodi pred sodišči v Republiki Sloveniji, 
Republiki Hrvaški, ZRN in še v nekaterih državah Ljubljanska banka. Sklad mora refundirati 

tudi stroške Novi Ljubljanski banki, d.d., Ljubljana, na podlagi posebne pogodbe, ker le- ta 
plačuje nekaj delavcev Ljubljanske banke ter z zaposlitvijo povezane stroške (prehrana, 
prevoz, telefon, IT storitve, najemnine za poslovne prostore ipd) ter potne stroške, ki so 
povezani z vodenjem postopkov Ljubljanske banke. 

V letu 2000 se v strukturi povečujejo stroški za financiranje Ljubljanske banke in zmanjšujejo 
stroški za ostale naloge iz naslova sukcesije. 
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Po vrstah stroškov so v letu 2000 planirani naslednji stroški (v tisoč S1T): 

1. sodni stroški v tujini 
2. potovanja v tujino 
3. sejnine 
4.plača direktorja sklada 
5. prevodi in druge neproizv. storitve 
6. ostali odhodki 

7. Stroški LB (po pogodbi med Skladom in Novo LB) 

- plače treh zaposlenih (bruto) 
- sodni stroški v tujini 
- sodni stroški v RS 
- potovanja v tujino 
- IT storitve 
- operativni stroški poslovanja 
- najemnina 
- upravlj. in vzdrž. premoženja LB GP Zagreb in Sarajevo 
- stroški plačilnega prometa 

65.000 SIT 

1.400 SIT 
1.000 SIT 

16.622 SIT 
1.500 SIT 

100 SIT 

28.500 SIT 
50.000 SIT 

1.500 SIT 
2.000 SIT 

1.600 SIT 
3.200 SIT 

5.100 SIT 
2.500 SIT 

350 SIT 

Skupaj 180.372 SIT 

3.2.4. Uresničevanje Zakona o denacionalizaciji 

3.2.4.1. Uresničevanje zakona o denacionalizaciji - postavka 4629 

Določba 73. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 5/96, 

78/97, 87/97, 34/98 in 91/98) določa, da se v proračunu zagotavljajo sredstva za izplačilo 
odškodnin po 50. členu ZDen. V proračunu za leto 1999 so bila na postavki 4629 planirana 

sredstva v višini 20.000 tisoč SIT in bodo po sedanjih ocenah v celoti porabljena. Iz postavke 
4629 se plačujejo odškodnine po 50. členu ZDen, ki jo upravičenci skladno z določilom 48. 

člena ZDen uveljavljajo pri Ministrstvu za finance. V preteklih letih je bilo tovrstnih 
zahtevkov sorazmerno malo, ker je bilo malo pravnomočnih odločb, ki so se glasile na 

obveznice Slovenskega odškodninskega sklada, teh pravnomočnih odločb je čedalje več, vse 
več pa je tudi upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje iz 50. člena ZDen (osebe slabšega 

premoženjskega stanja). Zato primerjava z dosedanjimi izplačili ne more biti realna osnova za 
planiranje sredstev v naslednjih letih. Ob upoštevanju navedenega predlagamo, da se v 

proračunu za leto 2000 planirajo sredstva za plačevanje odškodnin po določbi 50. člena ZDen 
v višini 29.842 tisoč SIT. 

3.3. PROGRAMI 

3.3.1. Občine - investicije in razvojni programi 

3.3.1.1. Dopolnilna sredstva občinam - sredstva za investicije - postavka 2475 

Občinam se lahko skladno z ZFO v državnem proračunu zagotovijo dodatna sredstva za 

sofinanciranje posameznih ukrepov in investicij, kadar obstaja v skladu z zakonom ali drugim 
predpisom poseben interes za njen razvoj. Za ta namen se že zagotavljajo dodatna sredstva pri 
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posamežnih resornih ministrstvih. Izhajajoč iz opredelitev in sprejetih rešitev v državnem 
proračunu za leto 1999, se bi tudi v proračunskem letu 2000 občinam pri Ministrstvu za 
finance zagotavljalo dopolnilna sredstva za investicije in financiranje dvojezičnosti ter 
izvajanje ustavnih pravic italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti. V proračunskem 
letu 2001 pa bi morala biti ta sredstva zagotovljena na ustreznih proračunskih postavkah pri 

posameznih resornih ministrstvih in vladni službi. 

3.3.2. Evidentiranje nepremičnin 

3.3.2.1. Projekt posodobitve nepremičnin - postavka 6751 

Na postavki so planirani stroški za projekt posodobitve nepremičnin, ki je sestavljen iz več 
podprojektov. Na ministrstvu smo planirali samo tiste stroške, ki se nanašajo na projekte 
ministrstva,in sicer: 
- Projekt priprave zakona o hipotekarnem kreditiranju, kjer so stroški delavnice za 

hipotekarno financiranje, mednarodnega in domačega pravnega eksperta za hipotekarno 
pravo za leto 2000 ocenjeni na 13.380 tisoč SIT, 

- Projekt vrednotenja in obdavčenja nepremičnin, kjer so stroški za leto 2000 ocenjeni v 
višini 46.680 tisoč SIT in 

- Podpora in koordinacija projekta in strateške študije, kjer za organizacijo projektne 
pisarne za evidentiranje nepremičnin odpade na Ministrstvo za finance 5.074 tisoč SIT. 

Stroški projekta so v izvirniku prikazani v USD, zato bo končna višina stroškov projekta 

odvisna od tečaja USD v letu 2000. 
Pri financiranju projekta bo sodelovala s kreditnimi sredstvi tudi Svetovna banka. Kredit je 
planiran med prilivi v računu financiranja. 

3.3.3. Privatizacija in upravljanje z državnim premoženjem 

3.3.3.1. Stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev - postavka 4006 

Na postavki so planirani stroški ki nastajajo ob prodaji terjatev in kapitalskih deležev v 

primeru, da se bo Vlada Republike Slovenije odločila, da v letu 2000 za pokrivanje 
proračunskega deficita odproda nekatere terjatve in deleže v javnih podjetjih in gospodarskih 

družbah. Stroški so le okvirno ocenjeni in bodo odvisni od višine odprodanih terjatev oziroma 
kapitalskih deležev ter načine odprodaje oziroma dogovora kdo nosi stroške prodaje. 

Praviloma pa znašajo stroški prodaje terjatev okrog 2% od kupnine in stroški prodanih 
kapitalskih deležev okrog 1% od kupnine. 

Glede na to, da je obseg sredstev opredeljen za stroške prodaje terjatev sorazmerno nizek, 
bomo skušali ob povečanem obsegu prodaje, navedene stroške prevaliti na kupce terjatev. V 
Zakonu o izvrševanju proračuna pa bomo za navedene storitve predlagali neto sistem 
knjiženja. 

3.3.3.2. Stroški upravljanja s premoženjem RS (SRD) - postavka 6595 

Slovenska razvojna družba (SRD) izvaja na podlagi Zakona o Slovenski razvojni družbi 
(Uradni list RS, št. 39/97 in 68/97) ukrepe in metode za izvajanje programa prestrukturiranja 
podjetij oz. ohranjanja ter odpiranja novih delovnih mest v tistih gospodarskih družbah, ki so 
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v program vključene, pri tem pa za odkup terjatev oz. drugega premoženja, delnic/deležev teh 
gospodarskih družb uporabi obveznice RS. 

V skladu z 29. členom Zakona se premoženje, ki ga pridobi Republika Slovenije pri uporabi 
obveznic, prenese v upravljanje SRD, ki opravlja posle v zvezi z upravljanjem tega 
premoženja v imenu in za račun Republike Slovenije. 

V skladu z zakonom je Ministrstvo za finance sklenilo pogodbo s SRD, v kateri je podrobno 
opredeljena: 

- vrsta premoženja, ki se prenese v upravljanje SRD, 
način upravljanja s premoženjem Republike Slovenije, 

obseg pooblastil v zvezi z upravljanjem premoženja, 
- vodenje finančno računovodske dokumentacije, 

plačilo za upravljanje s premoženjem, 
- način in rok vplačila zneskov, ki jih SRD pridobi v okviru upravljanja s premoženjem, v 

proračun, 
- posredovanje poročil o upravljanju premoženja. 

V skladu s to pogodbo so za leto 2000 planirane storitve upravljanja v višini 53.100 tisoč SIT. 

3.3.3.3. Stroški privatizacije - postavka 6596 

Na postavki so planirani stroški, predvsem stroški tujih pravnih in ekonomskih svetovalcev, 
ki bodo nastali v primeru, da se Vlada Republike Slovenije odloči privatizirati banke, 
zavarovalnice in podjetja, ki so v njeni lasti. Stroški na postavki so zgolj groba ocena in bodo 
odvisni od števila privatiziranih subjektov in načina privatizacije. 

3.3.4. Razvoj financiranja infrastrukture 

3.3.4.1. Konferenca o financiranju infrastrukture - postavka 6750 

Vlada Republike Slovenije je na svoji 160 seji (korespondenčna seja) z dne 10.5.1999 
sprejela sklep št. 064-00/99-8N, da bo Vlada Republike Slovenije gostitelj mednarodne 
konference o financiranju infrastrukture. V njenem imenu pripravo med resorji usklajuje 
Ministrstvo za finance. 

Po grobih ocenah bodo stroški konference znašali okrog 174.000 USD oziroma 31.845 tisoč 
SIT. 

Pretežni del stroškov se predvideva pri prevoznih stroških tujih gostov, najemu hotelskih 
storitev za te goste, najemu sejnih dvoran in predavalnic ter pripravi gradiva, ki naj bi ga 

obravnavali na konferenci. 

3.3.5. Sofinanciranje projektov Svetovne banke 

3.3.5.1. Namenski sklad za sofinanciranje projektov Svetovne banke v RS ( Trust Fund ) 

- postavka 4005 

Zakonska podlaga za ustanovitev namenskega,sklada za sofinanciranje projektov Svetovne 
banke v Republiki Sloveniji je sklep Vlade RS št. 430-03/97-11 (B) 910-02/97-5 (N ) z dne 
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12.6.1997. Iz namenskega sklada se bo financiralo delo strokovnjakov v okviru projektov 

Svetovne banke. Glavna področja zajemajo: 

a) Prestrukturiranje javnih financ in povečanje domačih prihrankov, v tem okviru pa je 
najpomembnejša podpora pri: 

- razvoju financiranja stanovanjske gradnje, vključno s projektom zemljiškega katastra, 
- reformi financiranja zdravstva. 

b) Dokončanje sistemske preobrazbe gospodarstva, kjer bo delovanje usmerjeno na naslednja 
prioritetna področja: 

- podporo pri upravljanju državnega premoženja in privatizacijskem programu, 

podpora pri razvoju domačega privatnega sektorja, 
- ustvarjanje pogojev za domače in tuje investicije v infrastrukturo, 

povečanje konkurenčnosti v bančnem sektorju, okrepitev kapitalskih trgov, razvoj trga 
hipotekarnega financiranja, ureditev regulative finančnega sektorja in nadzora v skladu 
z direktivami Evropske unije, 

pomoč pri vključevanju slovenskega gospodarstva v Evropsko unijo. 
c) Zagotavljanje socialne stabilnosti. 
d) Doseganje rasti, ki je uravnotežena z okoljem. 

3.3.6. Investicije 

3.3.6.1. Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov - postavka 2847 

• Nakup prevoznih sredstev 

V letu 2000 planiramo zamenjavo osebnega avtomobila Nissan Sanny, ki bo star 12 let in je 
zaradi starosti in varnosti neuporaben celo za prevoze delavcev Ministrstva za finance po 
Sloveniji. Planiramo nabavo osebnega avtomobila do 1400 cm3 v karavan izvedbi (Citroen 

Berlingo), in sicer zato, ker bomo avtomobil uporabljali tudi za prevoz računalnikov in 
pisarniškega materiala pri selitvah. 

• Nakup opreme 

Nakup pisarniškega pohištva, pisarniške in telekomunikacijske ter ostale opreme 

V planu je predvidena nabava dveh srednje zmogljivih fotokopirnih strojev (cca 28 do 30 

kopij na minuto) v letu 2000 in dveh v letu 2001. Vsi fotokopirni stroji s podajano in sortirao 
napravo bodo namenjeni za zamenjavo istrošenih oziroma najetih fotokopirnih strojev, ter za 
popolnitev fotokopirnih strojev na novih lokacijah (Župančičeva 3 pritličje, Cankarjeva 18). 

Telefaksi Cannon Multipas oziroma drug enakovreden model so planirani za zamenjavo 
starih telefaksov na termalni papir, ki zaradi zastarele tehnologije ne delajo trajnih kopij in 

nimajo podajalnega sistema ter za nove lokacije na Cankarjevi 18. 

Dograditev telefonske centrale na Tivolski 50 in novi telefonski aparati so potrebni predvsem 
zaradi povezav telefonskih številk na Tivolski 50 (7 in 9 nadstropje) v enotno omrežje 
državne uprave (območje 178 ). 

V letu 2000 planiramo nabavo pisarniškega pohištva za 25 delavcev Sektorja za javno 
računovodstvo, ki so v letu 1999 prešli v poslovne prostore na Cankarjevi 18. Začasno smo 
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potrebe po pohištvu rešili s starim nefunkcionalnim pohištvom, ki nam ga je zagotovila 

Agencija za plačilni promet. Zato v letu 2000 planiramo za te delavce nabavo novega 

sodobnega pohištva, kije prilagojeno sedanjim pisarniškim potrebam. V letu 2001 planiramo 
dodatno pisarniško pohištvo za Cankarjevo 18 za 20 delavcev. 

Med ostalo opremo načrtujemo nabavo klima naprav za visoko pritličje in tretje nadstropje na 

Zupančičevi 3 in sicer za sobe, ki ležijo na južni strani objekta (Cankarjeva ulica).V poletni 
vročini je delo v teh sobah izredno težavno, zato ocenjujemo, da je klimatizacija teh prostorov 

nujna. 

Zaradi velike količine zaupnega gradiva in širitve lokacij potrebujemo tudi nove stroje za 
uničevanje zaupnih dokumentov. 

Za dosledno izvajanje Pravilnika o določanju zaupnih podatkov in varovanju zaupnih in 

osebnih podatkov potrebujemo vsako leto tudi nekaj varnostnih omar za shranjevanje zaupnih 
dokumentov. 

V letu 2000 planiramo ponovno tudi ureditev centralne klima naprave na Beethovnovi 11, saj 

bo po ocenah sodelavcev Servisa skupnih služb Vlade RS izvedba v letu 1999 iz proračuna za 
leto 1999 zelo vprašljiva predvsem zaradi zahtevnosti izvedbe in problematike gradnje na 
tujih objektih. Zato bodo po sedanjih ocenah končani predvsem izvedbeni projekti s popisom 
del in pridobitev soglasja za izvedbo posega na tujem objektu. V primeru, da bo investicija v 

centralno klimo napravo končana v letu 1999, bomo del sredstva v letu 2000 potrebovali 
zaradi morebitne prenizko planirane skupne vrednosti investicije, kar bo dokončno znano po 

popisu del. 

Investicije v informacijski sistem 

Največja investicijska sredstva so predvidena v strojno opremo in to na skupinah projektov 
MF-02, MF-03, MF-04 v višini 476 milijonov SIT. Investicije bodo namenjene v razširitev 
uporabe MFERAC aplikativne rešitve na večje število uporabnikov, v posodobitev 
dvonivojske strukture trenutne aplikativne rešitve MFERAC ter redizajnu njegove 
podatkovne baze, poenotenju in standardizaciji programske opreme, uvajanju informacijskih 
rešitev za podporo pisarniškemu poslovanju in delovnemu okolju, uvajanje sodobnih 
programskih rešitev z Internet tehnologijo, zamenjave zastarele in izrabljene aparaturne in 

komunikacijske opreme. 

Pomembne investicije se pričakuje v sistem enotnega zakladniškega sistema v povezavi z 
MFERAC, reformo plačilnega sistema, zakladniško glavno knjigo in funkcijami novo 
nastajajoče UJP. Sistem bo predvsem zahteval znatne vložke strokovnih virov kot tudi 
neposredna finančna sredstva. Dobro zasnovan centraliziran računalniški sistem lahko 
zagotavlja vse podrobne informacije o določenih aktivnostih in kontrolo porabe 
proračunskega denarja in pritokov dohodkov tako, da ne bo več potrebe, tudi s tega vidika, po 

obstoju bančnih računov za posamezne državne subjekte. Centralizacija denarnih tokov na en 
račun in centralizacija računovodskega sistema bosta omogočila nadgradnjo obstoječega 

finančnega upravljanja državne zakladnice. V okviru tega sistema naj omenimo konkretne in 
najpomembnejše segmente. To je projekt enotnega zakladniškega računa, projekt nadaljnjega 

razvoja denarnega trga (v povezavi z Banko Slovenije) ter projekt prenove sistema za 
upravljanje likvidnosti proračuna. 
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Ostali projekti, ki obravnavajo področje strateških odločitev, uvajanja analitskih metod in 
modeliranja, komercialnih baz podatkov, uvajanja standardizacije, integracija informacijskih 

služb MF in APP ter njihovih informacijskih sistemov znašajo skupaj 168 milijonov SIT. 

Informacijska podpora posameznim sektorjem v okviru MF bo potekala v okviru skupine 
projektov MF-02 v vrednosti 276 milijonov SIT. Tu bodo pomembni projekti kot so 

planiranje proračuna, uvajanje avtomatizacije pisarniškega poslovanja in upravljanja z 
dokumentarnimi gradivi z uvajanjem avtomatiziranih rešitev procesnih problemov v 
posameznih dejavnostih ministrstva. Velik del aktivnosti bo tudi na področju urejanja in 

poenotenja katalogov ter vključevanja posameznih aplikativnih rešitev v enotni podatkovni 
repozitorij. Postopno uvajanju integracijskih modelov v posamezne postopke in še posebej v 

podatkovne strukture, bo prav tako zelo pomembna projektna naloga. Na ta način bo mogoče 
priti do konsistentnih podatkov kot osnove za izvajanje učinkovitega nadzora. 

Sodobni načini komuniciranja in izmenjave podatkov bodo zahtevali večja vlaganja v 
elektronsko izmenjavo podatkov in dokumentov. Vladni projekti izmenjave in posredovanja 
dokumentacije v procese odločanja bodo v naslednjem obdobju zahtevali intenzivna in 
usklajena vlaganja (spremljanje zakonodajnega postopka in uvajanje elektronskega 

poslovanja z gradivi za vladne odbore in seje vlade). Komunikacije in prilagajanja delovnim 
načinom organov v EU bo zahtevalo večje angažiranje strokovnih potencialov in tudi 

sredstev. 

V Uradu za nadzor prirejanja iger na srečo se bo dokončala investicija v nadzorni sistem, ki 
bo omogočil neposreden nadzor igralnih dogodkov v igralnicah v vrednosti 20 milijonov SIT. 

Tudi v ostalih enotah, ki delujejo v okviru ministrstva bodo izvedene manjše investicije v 
informacijsko strojno opremo in programsko opremo v vrednosti 15 milijonov SIT. 

Na področju uvajanja orodij za izdelavo aplikacij so planirana različna testiranja v realnih 
okoljih. Poleg tega predvidevamo testiranje sistema za nadzor delovanja aplikativnih rešitev 
ter dela v okolju uporabniške pomoči. Na ta način bo dosežena večja učinkovitost delovanja 

in izboljšan nadzor nad delovanjem aplikativnih rešitev. 

Nič manj pomembni ne bodo v planskem obdobju strateški projekti kot so plačilni sistemi za 
državo, sistemi za povečevanje varnosti v komunikacijah in nadzoru delovanja informacijskih 

sistemov. 

* Od vseh naštetih projektov so najpomembnejši projekti MFERAC, enotni zakladniški sistem 
in pisarniško poslovanje. Investiranje v ostale projekte bo omogočilo usklajeno delovanje in 

napredovanje tudi preostalih sektorjev. 

• Investicijsko vzdrževanje in obnove 

V planu za leto 2000 je planirana obnova fasade poslovne stavbe na Župančičevi 3, ter 

obnova dvigal in vhodne avle na isti lokaciji. V letu 1999 smo planirali na tej lokaciji ureditev 
sanitarij desne vertikale, klimatskih naprav in obnovitev dvigal. Glede na to, da je streha na 

objektu v zelo slabem stanju, bom del sredstev, ki so bila v letu 1999 planirana za obnovitev 
dvigal in funkcionalno ureditev prostorov namenili za obnovitev strehe. Ker je objekt na 
Zupančičevi 3 sedež dveh pomembnih ministrstev ocenjujemo, da je zelo pomembna tudi 

zunanja ureditev objekta. Po nekaterih ocenah bomo za obnovo fasade lahko pridobili tudi 
finančna sredstva Mesta Ljubljane, ki jih nudi za te namene. Po grobem predračunu naj bi 
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celotna obnova na lokaciji Župančičeva 3 stala okrog 60.000 tisoč SIT. Od tega je Ministrstvo 
za finance planiralo polovico okvirne predračunske vrednosti, polovico pa Ministrstvo za 
pravosodje. 

Druga pomembna investicijsko vzdrževalna dela so planirana na poslovnem objektu na 
Beethovnovi 11. Kot smo že omenili je na tem objektu za leto 1999 planirana izvedba 

centralne klimatizacije pisarn. Glede na to, daje poseg, ki je bil planiran zahtevnejši, kot smo 
prvotno načrtovali in bo zahteval tudi manjša gradbeno vzdrževalna dela, smo leta planirali v 

letu 2000. 

Poleg teh dveh investicijsko vzdrževalnih del pa planira ministrstvo tudi del sredstev v višini 
10.000 tisoč SIT za obnovitvena in investicijsko vzdrževalna dela na lokaciji Cankarjeva 18. 

Objekt je v letu 1999 v pretežni meri še vedno v uporabi Agencije za plačilni promet vendar 
pa Ministrstvo za finance zaradi prostorske stiske že uporablja nekatere pisarne. V letu 2000 

naj bi se obseg uporabe prostorov še razširil. Glede na to, da vsi prostori niso primerni za 
pisarniško delo, ki ga opravljamo na ministrstvu, bodo potrebne razne predelave prostorov. 
Podrobne ocene teh del bodo znane kasneje, ko bo pripravljen tudi natančen terminski plan 
prevzemanja poslovnih pisarn. 

3.3.7. Donacije - Phare 

3.3.7.1. PHARE NF - bančni stroški - postavka 6578 

Navedena proračunska postavka je namenjena evidentiranju in plačevanju obveznosti iz 
naslova bančnih stroškov, povezanih s finančno realizacijo programov PHARE, ki se izvajajo 
preko Nacionalnega sklada pri Ministrstvu za finance. Sredstva za plačilo obveznosti so 
zagotovljena na podlagi posameznega finančnega memoranduma. Iz naziva postavke je 

razvidno, da gre za donacijo. 

Podlaga: 
- Navodilo o donacijah, ki so prihodek proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 

51/98), 
Okvirni sporazum med Vlado RS in Komisijo ES o uresničevanju ukrepov o finančnem, 
tehničnem in drugih oblikah sodelovanja (Uradni list RS, št. 17/93), 

- Memorandum o dogovoru o ustanovitvi Nacionalnega sklada (NF), sklenjen med Vlado 

RS in Evropsko komisijo dne 23.12.1998, 
- Letni finančni memorandum za posamezne programe PHARE, ki se izvajajo v sistemu 

povečane decentralizacije. 

3.3.7.2. PHARE CFCU - Bančni stroški - postavka 8335 

Navedena proračunska postavka je namenjena evidentiranju in plačevanju obveznosti iz 
naslova bančnih stroškov, povezanih s finančno realizacijo programov PHARE, ki se izvajajo 

preko Centralne finančne in pogodbene enote pri Ministrstvu za finance. Sredstva za plačilo 
obveznosti so zagotovljena na podlagi posameznega letnega finančnega memoranduma. Iz 

naziva proračunske postavke je razvidno, da gre za donacijo. 

Podlaga za vodenje sredstev na posebni proračunski postavki so: 
- Navodilo o donacijah, ki so prihodek proračuna RS (Uradni list RS, št. 51/98), 

Okvirni sporazum med Vlado RS in Komisijo ES o uresničevanju ukrepov o finančnem, 
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tehničnem in drugih oblikah sodelovanja (Uradni list RS, št. 17/939), 
- Memorandum o dogovoru o ustanovitvi Centralne finančne in pogodbene enote (CFCU), 

sklenjen med Vlado RS in Evropsko komisijo dne 18.02.1997, 
- Letni finančni memorandumi za posamezne programe PHARE, ki se izvajajo skladno z 

določili decentraliziranega implementacijskega sistema (D1S). 

3.3.7.3. PHARE CFCU - Reforma plačilnega sistema - postavka 8414 

Postavka za proračunsko planiranje za področje tuje tehnične pomoči v obdobju 2000-2001, 
je bila za to proračunsko obdobje uvedena prvič. 

Gre za donacije EU v sklopu COP 97 (področje enotnega zakladniškega računa, podpora 
Carinski upravi, podpora informacijsko knjižnični enoti na MF in projekt Reforma plačilnega 

sistema - Banka Slovenije) in COP 98, ki zajema plan plačila za twinning sodelovanje 
(podpora Davčni upravi in področje proračuna). 

Tudi za FM99 so predvidene donacije EU in sicer na naslednjih področjih: zavarovalni 
nadzor, proračun, finančna kontrola in projekt študije na področju liberalizacije kapitalskih 
tokov. 

3.3.7.4. PHARE CFCU - Javne finance - COP 97 - postavka 8453 

Postavka je bila odprta v letu 1999. Gre za donacijo Evropske unije v okviru Phare programa. 

Sredstva so namenjena izvedbi projektov iz COP 97, ki se izvajajo na finančnem področju. V 
tej postavki so vključeni trije projekti, in sicer: 
- posodobitev knjižnice na Ministrstvu za finance, 
- podpora pri uvajanju enotnega zakladniškega računa, 
- podpora Carinski upravi RS. 
Sredstva za posodobitev knjižnice na Ministrstvo za finance v višini 9.885 tisoč SIT so 
namenjena za nakup različne opreme, kot so računalniki, programska oprema, projektor, 
tiskalnik ipd. Najustreznejši dobavitelj bo izbran preko javnega razpisa. 

Za podporo enotnega zakladniškega računa je planirano 19.770 tisoč SIT. Sredstva so 
namenjena podpori sektorja Zakladnica pri uvajanju enotnega zakladniškega računa, in sicer v 
obliki prenosa znanja iz EU na sodnih področjih (svetovalna storitev) in organizaciji 
študijskih poti za predstavnike Ministrstva za finance in Agencije za plačilni promet. 

Sredstva v višini 108.735 tisoč SIT so planirana za podporo Carinski upravi RS. Sredstva so 
namenjena dvema projektoma, in sicer za: 
- nakup laboratorijske opreme (spektometer) in 
- nakup druge opreme (mobilni registrski sistem, naprava za tihotapski pregled, endoskop). 

Najugodnejši dobavitelj bo izbran preko javnega razpisa. 

3.3.7.5. PHARE CFCU - Javne Finance - COP 98 - postavka 8454 

Postavka je bila odprta v letu 1999. Sredstva iz te postavke so namenjena Carinski in Davčni 
upravi ter Sektorju za proračun. 

Sredstva za podporo Davčni upravi so namenjena predvsem za svetovanje, in sicer na 

področju izobraževanja, analiziranja učinkov uvedbe davka na dodano vrednost in 
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združevalne funkcije Davčne in carinske uprave. Podpora Carinski upravi je namenjena 

svetovalni dejavnosti. Prav tako so tudi sredstva Sektorja za proračun planirana za svetovalno 
dejavnost ter za organizacijo seminarjev in za izobraževanje. 

3.3.7.6. PHARE CFCU - Javne finance - COP 99 - postavka 8479 

To je postavka, ki je planirana, ni pa še odprta (podpis Finančnega predloga za Phare državni 
program 1999 je predviden v jeseni 1999). V programu so predvideni štirje projekti, in sicer: 

- podpora Uradu za zavarovalni nadzor, 
- podpora Službi za proračunsko inšpekcijo, 
- podpora Sektorju z proračun in 
- podpora Sektorju za finančni sistem. 

Pri vseh štirih projektih gre za svetovalne storitve, prenos specifičnih znanj po področjih, 

organizacijo izobraževanj v Sloveniji in tujini ter za izdelavo poročil oziroma študije 
izvedljivosti. 

3.3.8. Obveznosti do mednarodnih finančnih ustanov 

3.3.8.1. Donacija skladu Svetovne banke (GEF) - postavka 4147 

Na postavki so planirana sredstva za donacijo RS Globalnemu skladu za okolje (Global 

Environment Facility - GEF). 
Zakonska podlaga za planiranje sredstev donacije je: 

članstvo RS v Organizaciji združenih narodov, Globalnem skladu za okolje (GEF), 
Konvenciji o biološki raznovrstnosti in Okvirni konvenciji ZN o podnebni spremembi, 

sklep 34. seje Vlade z dne 30.oktobra 1997, da Republika Slovenija prispeva v sklad GEF 
1 mio SDR. 

Do nepovratnih sredstev iz sklada GEF so upravičene države v razvoju in države z 
gospodarstvom v prehodu. Republika Slovenija je doslej prejela 6,2 mio USD za 
zmanjševanje emisij, ki škodijo ozonu, v teku pa so priprave za še nekaj manjših projektov z 

drugih področij. Po mednarodnih merilih Slovenija že spada v skupino donatork in je bila s 
strani Svetovne banke kot skrbnice sklada GEF dvakrat pozvana, naj se odloči za donacijo v 

sklad GEF. Da bi porazdelili breme donacije, bo znesek 1 mio SDR plačan v treh obrokih, 
tako da zadnji obrok zapade v plačilo leta 2000. 

3.4. SERVISIRANJE DOLGA, OBRESTI IN REZERVE 

3.4.1. Odškodnine 

3.4.1.1. Odškodnine po sodnih sklepih - postavka 7610 

Na osnovi dopisov Javnega pravobranilstva predvidevamo, da bo poraba na postavki 7610 v 
letu 2000 zelo povečana, kar bi bilo mogoče preprečiti le z ustreznimi spremembami Zakona 
o izvrševanju kazenskih sankcij oziroma z ustrezno spremembo ZIP-ra. Glede na stališča o 
povračilu nacionaliziranega premoženja v zvezi s 145. členom ZIKS, izražena pri 
sprejemanju Zakona o izdaji obveznic za plačilo odškodnin po 145. členu ZIKS, lahko 
pričakujemo, da bo potrebno iz proračunskih sredstev RS zagotoviti ustrezen nivo sredstev za 

kritje obveznosti iz obveznic, ki bodo izdane po tem zakonu, zaradi česar ne pričakujemo, da 
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bi v tem delu prišlo do drugačnih sistemskih rešitev za pokrivanje teh obveznosti. Glede na 
določbe ZIP-ra, pa bi bilo možno razmejiti odškodnine po sodnih odločbah na odškodnine v 
ožjem pomenu besede in plačila, ki pomenijo poravnavo obveznosti iz obligacijskih razmerij 

pokrivati s prerazporeditvami iz sredstev proračunskih porabnikov, ki so nosilci teh 

obveznosti. Ministrstvo za finance bo v pripravi ZIP-ra za leto 2000 predlagala ustrezno 
dopolnitev predloga zakona. Če bo predlagana rešitev sprejeta, bi lahko postavko odškodnine 
in rente po pravnomočnih sodbah znižali za polovico ali več. 

Ministrstvo ugotavlja nenehen trend naraščanja števila pravdnih zadev zoper Republiko 
Slovenijo. Po podatkih državnega pravobranilstva, ki jih je zbralo Ministrstvo za pravosodje, 

je bilo konec leta 1998 v teku 4.233 različnih zahtevkov, katerih glavnica je znašala skoraj 
173 milijard tolarjev. Glede na nov Zakon o pravdnem postopku, ki je stopil v veljavo 
14.7.1999, lahko pričakujemo, da bo sodišče mnogo hitreje, kot do sedaj odločalo v pravdnih 
zadevah, kar bo imelo za posledico hitrejše naraščanje pravnomočno razsojenih zadev proti 
Republiki Sloveniji. 

Po do sedaj ugotovljenih obveznostih je moč pričakovati v letu 2000 po posameznih temeljih 
naslednje višine zahtevkov: 

- Odškodnine in rente po pravnomočnih sodbah pričakujemo v višini 200 mio SIT. 
Odpravnine ob upokojitvi pričakujemo v višini 10 mio SIT, glede na dejstvo, da bo trend 

števila upokojitev upadel, vendar se večajo posamezne odpravnine zaradi višjih osnov. 
Stroške postopkov pričakujemo v višini 30 mio SIT. 
Slovenski odškodninski in stanovanjski sklad pri prodaji stanovanj v upravljanju RS nista 
prejela zakonsko predvidenega deleža iz doseženih kupnin. Po oceni gre za 998,9 mio 
SIT, skupaj z obrestmi kot obveznost do Slovenskega odškodninskega sklada, ter 115,2 
mio SIT z obrestmi do Stanovanjskega sklada RS. Predlagani sta bili dve poravnavi, s 
katerima naj bi se Stanovanjskemu skladu nakazalo za prodana vojaška stanovanja v 
višini približno 54 mio SIT in Slovenskemu odškodninskemu skladu za prodana 

stanovanja carinikov v višini približno 37 mio SIT. S tem bi poravnali le del obveznosti 
do glavnice brez plačila obresti, gotovo pa bo celoten znesek obveznosti potrebno plačati 
v naslednjih letih. 

- Odškodnine po 145. členu ZIKS na podlagi odločb Ustavnega sodišča RS in sprememb in 
dopolnitev Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, je Republika Slovenija zavezanec za 

plačilo odškodnin, kadar ni mogoče vrniti premoženja v naravi, če je bilo to premoženje 
vzeto z razveljavljeno kazensko sodbo. Višino teh zahtevkov je nemogoče oceniti, 
vsekakor pa bodo zahtevki zapadli v plačilo v naslednjih letih in bo verjetno iz postavke 

7610 kriti poravnavanje zapadlih anuitet iz obveznic, v kolikor bo takšna rešitev glede na 
zakon, ki je v proceduri sprejeta. Ocenjujemo, da bo v letu 2000 potrebno za ta naslov 
zagotoviti 800 mio SIT. 

- Napredovanje po Zakonu o razmerjih plač temelji na pravnomočni sodbi po tožbi 
policijskega sindikata. Zneska poračunov iz tega naslova zaenkrat ni mogoče natančno 
predvideti. Večino stroškov bo po sklepu Vlade zagotoviti z prerazporeditvami v zadnji 
polovici leta 1999, za leto 2000 pa predvidevamo še plačila v višini 280 mio SIT. 

- Odškodninski zahtevki gospodarskih družb so posledica najrazličnejših makroekonomskih 
ukrepov, ki so koristni za državo, kot celoto, vendar prizadenejo posamezna podjetja. 
Glede na strukturno prilagajanje Evropski uniji, pričakujemo, da bodo odškodnine iz tega 
naslova porasle. 

- Glede na verjetno utemeljenost zahtevka delavcev rudnikov Kanižarica v zapiranju d.o.o., 
predvidevamo, da bo potrebno v letu 2000, ob upoštevanju glavnice 34 mio SIT vsote 
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neizplačanih plač po kolektivni pogodbi in zakonitih zamudnih obresti zagotoviti 50 mio 

SIT. 
- Odškodnine zaradi dela Carinske uprave RS sledijo iz objektivne odgovornosti države za 

škodo, ki nastane zaradi napak njegovega organa. Glede na naravo dela Carine v carinskih 
postopkih predvidevamo, da bo iz tega naslova potrebno zagotoviti po 100 mio SIT na 

leto. 
- Za razlike v plačah delavcev v pravosodju ugotavljamo, da je večina zahtevkov že 

poplaćanih, v naslednjih dveh letih pa predvidevamo še izplačila v višini 60 mio SIT na 
leto. 

- Republika Slovenija je po pravnomočni sodbi VII/Pg 173/94 dolžna z IMP d.d. skleniti 
pogodbo in IMP d.d. izročiti za 17.662.532,95 EUR in s tem odkupiti terjatve IMP d.d. do 
SDPR po določilih Zakona o odkupu tako imenovanih iraških terjatev. V izogib izdaji 

obveznic in poravnavi že zapadlih anuitet, kar bi skupaj do konca leta 2000 zneslo cca 32 
mio EUR, bo na podlagi sklepa Vlade št. 314-07/98-4 z dne 8.7.1998 potrebno podpisati 

pogodbo o poravnavi, po kateri bo potrebno plačati IMP d.d. v roku 30 dni po sprejemu 
proračuna za leto 2000, vendar ne prej, kot 30.1.2000 protivrednost 5 mio ECU in drugi 

obrok v roku 30 dni po sprejemu proračuna za leto 2001, vendar ne prej, kot 30.1.2001 
protivrednost 5 mio ECU. Glede na gibanje tečajev EUR - a ocenjujemo, da je potrebno 

zagotoviti za leto 2000 1 milijardo SIT in za leto 2001 1,05 milijarde SIT. 

Glede na vse navedeno, pričakujemo, da bo v letu 2000 potrebno za postavko 7610 zagotoviti 
2.880,6 mio SIT. 

3.4.2. Stroški povezani s servisiranjem dolga 

3.4.2.1. Stroški Finančnih razmerij - postavka 6522 

V okviru te postavke so planirani odhodki iz naslova stroškov, ki: 

- nastajajo pri servisiranju državnega dolga in drugih finančnih obveznosti državnega 

proračuna (npr. provizija plačilnega prometa Banke Slovenije, nadomestilo stroškov 
upnikom ob najemanju kreditov, stroški od nečrpanih kreditov, stroški plačilnega prometa 

korespondenčnih bank, stroški konverzije, stroški vnovčevanja kuponov pri obveznicah, 
stroški kotacije vrednostnih papirjev na borzi, stroški plačilnega agenta itd.) in 

ki so povezani z zadolževanjem doma in v tujini v letu 2000. 

3.4.2.2. Stroški izdaje kratkoročnih vrednostnih papirjev - postavka 8761 

V skladu z ZIP-rom (Uradni list RS št. 91/98) bo Republika Slovenija - Ministrstvo za finance 
v letu 2000 izdajala kratkoročne vrednostne papirje "zakladne menice" in zakladni zapis. Pri 

izdaji teh papirjev in pri ostalem kratkoročnem zadolževanju bodo nastajali različni mesečni 
stroški kot so: 

stroški oglaševanja (najava avkcij, objava rezultatov avkcij, promocija - mediji), 
stroški storitev pooblaščenih vpisnikov pri prodaji zakladnih menic, 
stroški storitev KDD za vodenje registra izdanih vrednostnih papirjev, 
stroški plačilnega agenta za izpolnitev obveznosti ob zapadlosti zakladnih menic, 

- stroški Borze (kotacije), 
stroški odobritve posojil in 

- ostali stroški. 
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Ocenjujemo, da bodo stroški, ki bodo nastali pri izdaji zakladnih menic (cca 0,27 % vrednosti 
izdane emisije zakladnih menic) ter stroški najema posojil pri poslovnih bankah, ki nastanejo 

ob odobritvi posojil, znašali v letu 2000 194 mio SIT. 

Pri oceni stroškov izdaje kratkoročnih vrednostnih papirjev želimo opozoriti, da ocena teh 

stroškov ne predstavlja največje možne porabe, saj bo višina teh stroškov odvisna od dejanske 
kvote zadolževanja s kratkoročnimi vrednostnimi papirji v posameznem letu. Pri planiranju 
stroškov smo lahko dokaj natančno določili le tiste stroške, ki so znani (iz obstoječih pogodb), 

stroške predvidenih novih izdaj vrednostnih papirjev, pa smo ocenjevali na osnovi 
predvidenega zadolževanja in izkušenj iz preteklosti. 

3.4.3. Plačila domačih obresti 

Na skupini kontov 403 so planirana plačila domačih obresti poslovnim bankam in plačila 
obresti od vrednostnih papirjev skladom in drugim domačim kreditodajalcem. Podrobno so 
plačila obresti za leto 2000 prikazana po programih oziroma postavkah. 

3.4.3.1. Obresti - prevzeti domači dolg Slovenskih železnic - postavka 1023 

Na tej postavki so planirana sredstva, ki naj bi jih Republika Slovenija zagotavljala 
Slovenskim železnicam za odplačevanje obresti iz naslova domačih kreditov ob predpostavki, 

da bo sprejet predlagani Zakon o železniškem prometu, ki je v sprejemanju v Državnem 
zboru. V primeru, da ta Zakon ne bo sprejet, bomo s te postavke plačevali obveznosti 
Slovenskih železnic, za katere smo prevzeli izpolnitev na podlagi Zakona o načinu 
opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in 
lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice (Ur. 1. RS, št. 71/93) in 

Zakona o poravnavi obveznosti Slovenskih železnic na področju prometnih storitev (Ur. 1. 

RS, št. 37/95). 

3.4.3.2. Obresti - RS 9 (6%, 1997 - 2000) - postavka 3999 

Obveznice so bile izdane z namenom financiranja proračuna Republike Slovenije. Obveznice 
so imenske, izdane v nematerializirani obliki. Ponujene so bile v odkup slovenskim bankam, 
zavarovalnicam in skladom. Zakonska podlaga za izdajo teh obveznic je bil Zakon o 
zagotovitvi sredstev za potrebe Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu 

1997 (Ur. 1. RS, št. 31/97). 

Prospekt obveznice določa znesek izdaje v višini 25.551.000 tisoč SIT. Obveznice so bile 
izdane v štirih delih. Prvič so bile izdane v višini 5.161.300 tisoč SIT dne 23.07.1997, drugič 
v višini 4.838.600 tisoč SIT dne 06.10.1997, tretjič v višini 6.124.500 tisoč SIT dne 
05.01.1998 in četrtič v višini 9.426.600 tisoč SIT dne 26.02.1998. 

Porabo predstavlja plačilo obresti v januarju in juliju po vsakokrat veljavni temeljni obrestni 
meri, povečani za 6 odstotnih točk (TOM + 6% p a.). Obveznice so bile uvrščene v kotacijo A 

na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev dne 06.08.1998. Na dan 31.05.1999 je bilo v 
centralnem registru Klirinško depotne družbe vpisanih 701 različnih imetnikov teh obveznic. 

3.4.3.3. Obresti - RS 10 (zamenjava za neizplačane devizne vloge - banke) 
- postavka 4000 
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Vlada Republike Slovenije je na podlagi 48. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije (ZIP-ro, Ur. 1. RS, št. 5/96) ponudila zamenjavo vsem imetnikom obveznic 

Republike Slovenije za prevzete obveznosti do bank iz neizplačanih deviznih vlog RS04 
(Uradni list RS, št. 68/97) z novimi TOM obveznicami. 

Obresti od novih obveznic se obračunavajo od valorizirane glavnice na konformni način, po 
obrestni meri, ki znaša 4,5 odstotke letno, plačujejo se enkrat letno, vsakega 31. maja iz 

proračuna Republike Slovenije. Prvo obrestno obdobje seje začelo 31. maja 1997. 

Datum zamenjave obveznic za neizplačane devizne vloge je bi! 30.10.1997. 

Dne 14.06.1999 so bile obveznice uvrščene v borzno kotacijo A Ljubljanske borze 
vrednostnih papirjev. Na dan 31.05.1999 je bilo v centralnem registru Klirinško depotne 

družbe vpisanih 129 različnih imetnikov teh obveznic. 

3.4.3.4. Obresti - zadolžnica ZZZS - postavka 4001 

Zadolžnica je bila izdana na osnovi sklepa Vlade RS št. 400-04/97-2 (M) z dne 15.05.1997 
zaradi izpolnitve obveznosti Republike Slovenije iz zadolžnice, izdane 31. marca 1994 za 

tranšo B kredita iz 4. člena pogodbe o načinu poravnave dolžniških obveznosti po pogodbi o 
dolgoročnem kreditu, sklenjeni med Republiko Slovenijo in ZZZS. 

Ročnost zadolžnice je 5 let, glasi se na znesek 5.122.572.476 SIT in se obrestuje po obrestni 

meri TOM + 4%. Obroki glavnice se izplačujejo polletno od 22.09.1997 do 22.03.2002. 

3.4.3.5. Obresti - domači krediti - TRP - postavka 4145 

V znesku so planirani odhodki za domače kredite, najete na osnovi Zakona o zagotavljanju 
sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih projektov obrambnih sil v letih 1994 - 2003 (Ur. 1. 

RS, št. 13/94). 

Leta 1995 je bil najet kredit pri sindikatu bank z agentom Novo ljubljansko banko, d.d. v 
znesku 15.705.567 USD Kredit bo odplačan leta 2002. 

Od leta 1996 do konca leta 1998 so bili pri slovenskih bankah najeti tolarski krediti v višini 
33.500.000 tisoč SIT in bodo odplačani do leta 2003. 

Do konca leta 1999 bodo za izvedbo TRP programa najeti še krediti v višini 5.700.000 tisoč 
SIT. 

3.4.3.6. Obresti RS 12 - postavka 5607 

Zaradi zagotovitve denarnih sredstev za financiranje potreb državnega proračuna v obdobju 
začasnega financiranja v letu 1998 so bile izdane obveznice Republike Slovenije z oznako 
RS 12, ki so bile preko zbiranja ponudb ponujene v odkup in nadaljnjo prodajo slovenskim 
bankam. 

Obveznice so bile izdane prvič 29.05.1998, drugič pa 15.10.1998, v plačilo pa dospejo 
29.05.2002. Glavnica obveznice se izplača v enkratnem znesku na dan dospetja, obresti pa se 
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plačujejo enkrat letno. Obveznica prinaša obresti v višini vsakokrat veljavne temeljne 

obrestne mere, povečane za 4,5 odstotne točke (TOM + 4,5% letno). 

• 
Obveznice so izdane v apoenih po 10.000 SIT, skupna višina izdaje pa znaša 9.632.810 

tisoč SIT. 

Dne 14.06.1999 so bile obveznice uvrščene v borzno kotacijo A Ljubljanske borze 
vrednostnih papirjev. 

Na dan 31.05.1999 je bilo v centralnem registru Klirinško depotne družbe vpisanih 546 
različnih imetnikov teh obveznic. 

Porabo proračuna predstavlja plačilo obresti maja 2000. 

Zakonska osnova za plačilo je Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. 1. RS, 
št. 5/96, 78/97, 87/97). 

3.4.3.7. Obresti RS 13 - postavka 5630 

Obveznice so bile izdane z namenom izvajanja programa prestrukturiranja podjetij, ki ga vodi 

Slovenska razvojna družba d.d.. Zakonska osnova je zakon o slovenski razvojni družbi in 
programu prestrukturiranj podjetij (Ur. 1. RS, št. 39/97). Datum izdaje obveznic je bil 
29.06.1998. 

V skladu z Uredbo o datumu izdaje in podrobnejši vsebini pravic iz obveznic Republike 
Slovenije za izvajanje programa prestrukturiranj podjetij (Ur. 1. RS, št. 63/97) je bil natančno 
določen način izdaje obveznic in obrestna mera v višini 5,55% letno. Nominalna vrednost 

izdaje obveznic je 106.701.000 DEM. Vrednost lota je 1.000 DEM. Obresti iz obveznice 

zapadejo v plačilo dvakrat letno in sicer 29. junija in 29. decembra. Zadnje plačilo obresti je 
29. junija 2008, to je tudi dan zapadlosti glavnice. Do 26.06.1999 je bilo črpanih 95.058 lotov 

teh obveznic. 

Dne 14.06.1999 so bile obveznice uvrščene v borzno kotacijo A Ljubljanske borze 
vrednostnih papirjev. 

Na dan 31.05.1999 je bilo v centralnem registru Klirinško depotne družbe vpisanih 119 
različnih imetnikov teh obveznic. 

3.4.3.8. Obresti RS 2 (izvozne stimulacije) - postavka 6580 

Obveznice so bile izdane na podlagi Zakona o izdaji obveznic za pospeševanje izvoza v letu 
1990 (Ur. 1. RS, št.41/90). Izdane so bile z namenom zagotovitve sredstev za pospeševanje 

izvoza blaga in storitev na konvertibilno področje. 

Obveznice so bile izdane v višini 220.000.000 DEM, z obrestno mero 9,5% letno in 
dospelostjo leta 2000. Obveznice kotirajo v borzni kotaciji A na Ljubljanski borzi vrednostnih 
papirjev. 

Porabo predstavlja plačilo obresti v aprilu in oktobru. 
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3.4.3.9. Obresti RS 3 (Irak) - postavka 6581 
• 

Obveznice so bile izdane na podlagi Zakona o odkupu terjatev do Iraka, Kube in Ljudske 

republike Angole ter Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega pomena (Ur. 
1. RS, št. 55/92). 

V skladu z uredbo o izdaji obveznic za odkup terjatev do Iraka, Kube in Ljudske republike 

Angole ter Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega namena (Ur l. RS, št. 
7/94) je bila določena višina izdaje v znesku 28 milijonov EUR. Dejansko izdanih je bilo za 

27,6 milijonov EUR obveznic, ki jih je prejelo 19 slovenskih podjetij. Strokovno tehnične 
naloge v zvezi s pregledom dokumentacije in oceno njihove utemeljenosti je opravljala Banka 

Slovenije. 

Obrestna mera za obveznice je 7% letno. Obresti se skladno z amortizacijskim načrtom 
skupaj z obrokom glavnice izplačujejo dvakrat letno (prvi obrok 15.07.1995, zadnji obrok 
15.01.2000). Obveznice so bile izdane z namenom odkupiti neplačane terjatve Slovenskih 

podjetij do naročnikov, oziroma kupcev iz imenovanih držav in institucij. 
Obveznice kotirajo v borzni kotaciji A na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. 

3.4.3.10. Obresti - RS 8 (neizplačane devizne vloge - občani) - postavka 6582 

Zakonska podlaga za izdajo teh obveznic je bil Zakon o poravnavanju obveznosti iz 
neizplačanih deviznih vlog (Ur. 1. RS, št.7/93), ki določa, da mora banka na zahtevo lastnika 

za devizno vlogo izročiti prenosljive obveznice Republike Slovenije po stanju devizne vloge s 
pripisanimi obrestmi, preračunane v DEM po srednjem tečaju BS na dan izročitve obveznic. 

Obveznice se glasijo na DEM, del obveznic je izplačljiv DEM, del pa v tolarski protivrednosti 
po ustreznem tečaju Banke Slovenije na dan dospelosti. 

Uredba o izdaji in uporabi obveznic Republike Slovenije za poravnavo obveznosti iz 
neizplačanih deviznih vlog (Ur. 1. RS, št. 36/93) določa, da je velikost izdaje 96.533.000 

DEM. 

Obresti se izplačujejo dvakrat letno po fiksni obrestni meri 5% letno. Porabo predstavlja 

plačilo obresti v maju in novembru, zadnja obveznost pa zapade 31.05.2003. 

Obveznice kotirajo v borzni kotaciji A Ljubljanske borze vrednostnih papirje 

3.4.3.11. Obresti - RS 4 (neizplačane devizne vloge - banke) - postavka 6583 

Zakonska podlaga za izdajo teh obveznic je bil Zakon o poravnavanju obveznosti iz 
neizplačanih deviznih vlog (Ur. 1. RS, št.7/93), ki določa, da Republika Slovenija zamenja 
svoje obveznice za terjatve bank z ozemlja Republike Slovenije do Narodne banke 

Jugoslavije. V skladu z uredbo o izdaji obveznic Republike Slovenije za prevzete obveznosti 
do bank iz neizplačanih deviznih vlog (Ur. 1. RS, št. 68/96) določa višino izdaje obveznic v 

znesku 841.426.000 DEM. 

Obresti se izplačujejo dvakrat letno po obrestni meri D + 8% letno in sicer v maju in 
novembru, zadnja obveznost pa zapade 31.06.2022. 
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Dne 15.10.1997 je bilo zamenjanih 573.770.000 DEM oziroma 68,19% obveznic RS 04 

(neizplačane devizne vloge - banke) za obveznice RS 10 (zamenjava neizplačane devizne 
vloge - banke), tako daje trenutno izdanih 267.706 lotov z nominalno vrednostjo 1.000 DEM, 
od tega je v lasti Republike Slovenije 2.718 lotov. 

Obveznice so bile uvrščene v borzno kotacijo A na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev dne 
06.08.1998. Na dan 31.05.1999 je bilo v centralnem registru Klirinško depotne družbe 
vpisanih 263 različnih imetnikov teh obveznic. » 

3.4.3.12. Obresti - RS 6 (izplačane devizne vloge) - postavka 6585 

Obveznice so bile izdane z namenom poravnavanja obveznosti iz naslova deviznih vlog, 
vloženih na območju Republike Slovenije, ki so jih banke deponirale pri Narodni banki 
Jugoslavije in izplačale vlagateljem do 3112.1992. Zakonska podlaga za izdajo teh obveznic 
je bil Zakon o poravnavanju obveznosti do bank iz izplačanih deviznih vlog (Ur. 1. RS, 
št.20/95), ki določa, da Republika Slovenija prevzame terjatev bank do Narodne banke 

Jugoslavije iz izplačanih deviznih vlog. 

Uredba o izdaji obveznic Republike Slovenije za prevzete obveznosti iz izplačanih deviznih 
vlog (Ur. 1. RS, št. 66/96) določa znesek izdaje v višini 44.386.200 tisoč SIT. Porabo 

predstavlja plačilo obresti v februarju in avgustu po obrestni meri (90% DPC) + 3%, zadnja 
obveznost zapade 15.02.2015. 

Na dan 31.05.1999 je bilo v centralnem registru Klirinško depotne družbe vpisanih 13 
različnih imetnikov teh obveznic. 

PREJEMNIKI OBVEZNIC ZA IZPLAČANE DEVIZNE VLOGE OB IZDAJI 

ID PREJEMNIK OBVEZNICE ZNESEK V SIT 

410009 Abanka Ljubljana 7.359.400.000 
410009 Banka Celje * 5.293.300.000 
410009 DB Novo mesto 3.104.100.000 
410009 GB Kranj 6.947.500.000 
410009 LB Banka Domžale 1.564.500.000 
410009 LBBZ Trbovlje 1.606.000.000 
410009 LBKB S. Gradec 2.008.400.000 

410009 NLB 1.909.600.000 
410009 LBPB M. Sobota 5.704.800.000 
410009 LB SB Velenje 1.596.600.000 
410009 Banka Koper 7.184.500.000 
410009 SKB Ljubljana  107.500.000 

SKUPAJ 44.386.200.000 

3.4.3.13. Obresti - novo domače zadolževanje - postavka 6589 

V znesku so planirani odhodki za obresti iz naslova. 
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- domačega zadolževanja za odplačilo glavnic državnega dolga, ki zapadejo v letu 2000 in 

predvidenega proračunskega deficita v višini 0,5 % bruto družbenega proizvoda, 

- zadolževanje za potrebe TRP do konca leta 1999 in za potrebe TRP v letu 2000 po 

sprejetih programih in 

predvidenega domačega zadolževanja za potrebe proračuna 1999 do konca leta 1999. 

Zakonska osnova za planiranje sta Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. 1. 
RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98) in Zakon o zagotavljanju sredstev za realizacijo TRP 
obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2003 (Ur. 1 RS, št. 13/94). 

3.4.3.14. Obresti - domači krediti - postavka 6590 

V znesku so planirani odhodki za obresti domačim pogodbenim upnikom. 

Obveznost do Nove ljubljanske banke za del dolga Splošne banke Koper za obveznosti 

Splošne plovbe Portorož iz naslova deviznega kredita za refinanciranje oz. reprogramiranje v 
skladu z Novim finančnim sporazumom v znesku 86.333.796 USD, je Republika Slovenija - 
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti prevzelo na osnovi Zakona o prevzemu dolgov in 
lastninskem preoblikovanju Splošne plovbe Portorož (Ur. 1. RS, št. 18/95). Isti zakon je bil 

osnova za sklenitev Pogodbe o načinu in roku povračila dolga ter povračilu plačanih provizij 
Splošni banki Koper, po kateri ima Republika Slovenija obveznost do Splošne banke Koper v 

višini 4.513.800 USD. Obveznost, tako do Nove ljubljanske banke, kot tudi do Splošne banke 
Koper, bo odplačana v letu 2006. 

Obveznost Republike Slovenije - Ministrstva za gospodarske dejavnosti do Nove ljubljanske 
banke iz naslova deviznega kredita za refinanciranje oz. reprogramiranje v skladu z Novim 
finančnim sporazumom v znesku 6.006.861 USD temelji na Zakonu o določitvi nalog, ki jih 

od 1.1.1990 začasno opravljajo organi SIS (Ur. 1. SRS, št. 42/89) in bo odplačana leta 2006. 

Zakonska osnova za najetje kredita iz sredstev inozemskega okvirnega kredita pri 
Mednarodni banki za obnovo in razvoj v znesku 29.993.769 USD je Zakon o najetju posojila 

za odpravljanje posledic poplav v osrednji Sloveniji v letu 1990 (Ur. 1. RS, št. 26/91). Kredit 
bo odplačan v letu 2001. 

Za financiranje potreb državnega proračuna v letu 1998 in letu 1999 so bili pri slovenskih 
bankah črpani krediti v skupni višini 31.150.000 tisoč SIT, ki bodo odplačani v letih 2002, 
2003 in 2004. 

3.4.3.15. Obresti - domači krediti (avtoceste) - postavka 6591 

Na postavki so planirani odhodki za obresti po kreditnih pogodbah z Novo Ljubljansko banko 
d.d. za izgradnjo avtocestnega omrežja. 

Obveznost do Nove ljubljanske banke iz naslova deviznega kredita za refinanciranje oz. 
reprogramiranje v skladu z Novim finančnim sporazumom (NFS) v znesku 60.214.080 SIT 
temelji na Zakonu o določitvi nalog, kijih od 1.1.1990 začasno opravljajo organi SIS (Ur. 1. 

SRS, št. 42/89). Konec leta 1996 je bil podpisan Dodatek k pogodbi o deviznem kreditu za 
refinanciranje oz. reprogramiranje v skladu z NFS, ki spreminja pogoje odplačila kredita, 
razen za del, ki se nanaša na obveznice po Alternative Participation Instruments Exchange 
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Agreement (APIE). Del kredita v znesku 57.364.704 USD, ki je predmet Dodatka, bo 
odplačan leta 2006, del kredita v skladu z APIE v znesku 2.849.375 USD, pa bo odplačan v 

letu 2008. 

Obveznost do Nove ljubljanske banke po kreditu 1/88 - Citicorp v znesku 19.000.000 USD 
temelji na Ustavnem zakonu za izvedbo ustavnih amandmajev k Ustavi SRS (Ur. 1. SRS, št. 
32/89). Konec leta 1996 je bil podpisan Dodatek k pogodbi 1/88, ki spreminja pogoje 

odplačila kredita, razen za del, ki se nanaša na obveznice po Alternative Participation 

Instruments Exchange Agreement (APIE). Del kredita v znesku 18.502.163 USD, ki je 
predmet Dodatka, bo odplačan leta 2006, del kredita v skladu z APIE v znesku 497.837 USD, 

pa bo odplačan v letu 2008. 

3.4.3.16. Obresti RS 14 - postavka 6594 

Zaradi zagotovitve denarnih sredstev za financiranje potreb državnega proračuna v letu 1999 
so bile izdane obveznice Republike Slovenije z oznako RS 14, ki so bile preko zbiranja 
ponudb ponujene v odkup in nadaljnjo prodajo slovenskim bankam. 

Obveznice so bile izdane 01.06.1999 v višini 6.304 mio SIT (630.400 lotov z nominalno 

vrednostjo 10.000 SIT). Celotna glavnica obveznic dospe v plačilo 01.06.2003. Obresti od 
obveznic se plačujejo enkrat letno, vsakega 01.06. do vključno 01.06.2003. Obrestna mera 

znaša TOM + 4 % p. a. 
Porabo proračuna predstavlja plačilo obresti junija 2000. 

3.4.3.17. Obresti RS 15 (obveznice za sanacijo bank) - postavka 6923 

Obveznice so bile izdane na osnovi Zakona o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za 
obveznice Agencije RS za sanacijo bank in hranilnic (Ur. 1. RS, št. 59/95) v zameno za 
obveznice, ki jih je izdala Agencija Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic na 

podlagi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije bank in 
hranilnic (Uradni list RS, 57/92). 

Skupna vrednost vseh izdanih serij obveznic Republike Slovenije (serije A do T) za 
zamenjavo za sanacijske obveznosti ASBH je znašala 145.540.500 tisoč SIT. Od tega je 
NK.BM prejela za 52,5 milijard SIT obveznic, NLB pa za 93,0 milijard SIT obveznic. 

Del obveznic (serije od N do T) je izdanih z izbirnim kuponom, ki omogoča imetniku izbiro 
med indeksacijo s TOM in indeksacijo z gibanjem tečaja DEM (devizna klavzula). 

Seriji F in H sta bili namenjeni za poplačilo nekaterih terjatev bank, ki izhajajo še iz obdobja 
njihove sanacije. Črpanje serije H je že zaključeno. Črpano je bilo 47.902 lotov od 
razpoložljivih 88.660 lotov z nominalno vrednostjo 100.000 SIT, kar predstavlja 54 % serije. 
Serija F se še vedno črpa. Do konca junija 1999 je bilo tako črpanih 39.609 lotov obveznic od 
razpoložljivih 89.813 lotov z nominalno vrednostjo 100.000 SIT, kar predstavlja nekaj več 

kot 44 % serije. 

Porabo predstavlja plačilo obresti v januarju, aprilu, juliju in oktobru skladno z 
amortizacijskim načrtom. Obveznice serije I so od leta 1996 uvrščene v borzno kotacijo A na 
Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. 
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SANACIJSKE OBVEZNICE - RAZDELITEV MED BANKI OB IZDAJI 

ID ŠIFRA OBVEZ. NOVA LB NOVA KBM SKUPAJ 

400021 RS 150995A 6.028.200.000 2.953.100.000 8.981.300.000 
400022 RS151095B 6.028.200.000 2.953.100.000 8.981.300.000 

400023 RS151095C 6.028.200.000 2.953.100.000 8.981.300.000 
400024 RS151095D 6.028.200.000 2.953.100.000 8.981.300.000 

400025 RS151095E 6.028.200.000 2.953.100.000 8.981.300.000 
400026 RS151095F 3.415.600.000 5.565.700.000 8.981.300.000 

400027 RS 151095G 6.028.200.000 2.953.100.000 8.981.300.000 
400028 RS151095H 3.782.300.000 5.083.700.000 8.866.000.000 
400029 RS1510951 6.028.200.000 2.953.100.000 8.981.300.000 
400030 RS151095J 6.028.200.000 2.953.100.000 8.981.300.000 
400031 RS151095K 6.028.200.000 2.953.100.000 8.981.300.000 
400032 RS151095L 6.028.200.000 2.953.100.000 8.981.300.000 
400033 RS151095M 9.316.300.000 4.563.900.000 13.880.200.000 
400015 RS 151095N 2.700.000.000 1.300.000.000 4.000.000.000 
400016 RS151095O 2.700.000.000 1.300.000.000 4.000.000.000 
400017 RS151095P 2.700.000.000 1.300.000.000 4.000.000.000 

400018 RS151095R 2.700.000.000 1.300.000.000 4.000.000.000 

400019 RS151095S 2.700.000.000 1.300.000.000 4.000.000.000 
400020 RS151095T 2.700.000.000 1.300.000.000 4.000.000.000 

SKUPAJ 92.996.200.000 52.544.300.000 145.540.500.000 

3.4.3.18. Obresti kratkoročnega zadolževanja - postavka 8760 

V skladu z ZIP-rom predstavljajo sredstva, ki se nanašajo na plačila obresti od državnega 
dolga načrtovane vrednosti in ne najvišjih zneskov, do katerih se lahko vršijo plačila iz tega 

naslova. 

Pravna podlaga zadolževanja, v okvir katere sodi tudi kratkoročno zadolževanje, je v 44. 
členu ZIP-ro. 

Republika Slovenija - Ministrstvo za finance namerava poleg rednih mesečnih izdaj 
trimesečnih zakladnih menic (s povprečno višino 3.000 mio SIT) v oktobru 1999 pričeti z 
rednimi avkcijami šestmesečnih zakladnih menic (s povprečno višino 2.000 mio SIT) in v 

novembru 1999 z izdajo zakladnega zapisa (s povprečno višino 2.000 mio SIT). Izdaja novih 
kratkoročnih vrednostnih papirjev naj bi v letu 2000 dosegla povprečno mesečno kratkoročno 
zadolžitev v višini 7.000 mio SIT zakladnih menic. 

Poleg tega se bo likvidnostno premoščanje neusklajenega gibanja prihodkov in odhodkov RS 
tudi v letih 2000 pokrivalo z izdajo zadolžnic in zadolževanjem pri ZPIZ-u oz. pri poslovnih 

bankah. 

Povprečna obrestna mera kratkoročnega zadolževanja je ocenjena na 8 % p a., kar pomeni, da 
bi znašale obresti kratkoročnega zadolževanja v letu 2000 2.900 mio SIT. 
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Ker na višino postavke 8760 - Obresti kratkoročnega zadolževanja, vpliva višina zadolžitve, 
struktura instrumentov in pogoji financiranja, bo le to mogoče podrobneje opredeliti po 

sprejemu programa financiranja za leto 2000, ki ga bo za posamezno leto sprejela Vlada RS. 

3.4.4. Plačila obresti v tujino 

Na skupini kontov 404 so planirana plačila obresti v tujino mednarodnim finančnim 

institucijam, tujim vladam, tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam ter drugim 
tujim kreditodajalcem. Podrobno so plačila obresti za leto 2000 prikazana po programih 

oziroma postavkah v nadaljevanju. 

3.4.4.1. Obresti - prevzeti tuji dolg Slovenskih železnic - postavka 1025 

Na tej postavki so planirana sredstva, ki naj bi jih Republika Slovenija zagotavljala 
Slovenskim železnicam za odplačevanje obresti iz naslova tujih kreditov ob predpostavki, da 

bo sprejet predlagani Zakon o železniškem prometu, ki je v sprejemanju v Državnem zboru. 
V primeru, da ta Zakon ne bo sprejet, bomo s te postavke plačevali obveznosti Slovenskih 
železnic, za katere smo prevzeli izpolnitev na podlagi Zakona o načinu opravljanja in 

financiranja prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem 
preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice (Ur. 1. RS, št. 74/93) in Zakona o 
poravnavi obveznosti Slovenskih železnic na področju prometnih storitev (UR. 1. RS, št. 

37/95). 

3.4.4.2. Obresti - sukcesija SFRJ - Pariški klub- postavka 4002 

Postavka vsebuje oceno zneskov obresti, ki bodo v letu 2000 dospele iz naslova dolgov, 
prevzetih z dvostranskimi pogajanji z državami članicami Pariškega kluba ZR Nemčijo, 
Norveško in Italijo. 

V primeru ZR Nemčije so obveznosti že bile prevzete, v primeru Norveške in Italije pa še 
bodo in to na osnovi Zakona o načinu in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz dvostranskih 
sporazumov za prevzem slovenskega dolga, ki izvira iz dvostranskih sporazumov za 
konsolidacijo dolga bivše SFRJ, sklenjenih med SFRJ in državami članicami Pariškega kluba 
v obdobju 1984-1988 (Ur. 1. RS, št. 1/96). 

Do julija 1999 je Republika Slovenija dokončno uredila sukcesijske odnose oziroma 

ratificirala deset bilateralnih sporazumov z naslednjimi državami članicami Pariškega kluba: 
Združenimi državami Amerike, ZR Nemčijo, Švedsko, Francijo, Kuvajtom, Belgijo, Avstrijo, 

Japonsko, Kanado in Španijo. Do konca leta 1999 pa bo Republika Slovenija predvidoma 
ratificirala še sporazume z Dansko, Nizozemsko, Veliko Britanijo in Švico, ter iz tega naslova 
poravnala obveznosti. 

Od držav članic Pariškega kluba mora tako Republika Slovenija ratificirati sporazume le še z 

Italijo in Norveško, kar bo predvidoma storjeno v letu 2000. 

Na postavki Obresti - sukcesija Pariški klub so za leto 2000 predvidena plačila obresti iz 
naslova obveznosti, ki so bile in bodo prevzete z dvostranskimi sporazumi z ZR Nemčijo, 
Norveško in Italijo. 
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3.4.4.3. Obresti Evroobveznica - DEM - postavka 4004 

Izdaja teh obveznic je bila namenjena financiranju proračuna Republike Slovenije. Obveznice 

so bile izdane na podlagi Zakona o zagotovitvi sredstev za potrebe Republike Slovenije v 
obdobju začasnega financiranja v letu 1997 (Ur. 1. RS, št. 31/97). 

V skladu s sklepom Vlade RS z dne 5. junija 1997 št. 440-01/97-5 je bil natančno določen 
način izdaje obveznic in obrestna mera v višini 5,75% letno. Nominalna vrednost izdaje 
obveznic je znašala 400 mio DEM, datum izdaje je bil 16.06.1997, glavnice obveznic pa 
dospejo v plačilo 16.06.2004. 

Porabo predstavlja plačilo obresti enkrat letno po fiksni obrestni meri 5,75%. 

3.4.4.4. Obresti - tuji krediti - TRP- postavka 4146 

Planirani so odhodki za plačilo obresti za tuje kredite, najete na osnovi Zakona o 

zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih projektov obrambnih sil v RS v letih 
1994 - 2003 (Ur. 1. RS, št. 13/94). ' 

Leta 1994 je bil najet kredit pri Export Development Corporation, Ottawa v znesku 

23.088.886 USD po obrestni meri LIBOR + 1,25 % in bo odplačan leta 2001. Kredit, najet 
leta 1995 pri Union Bank of Switzerland v znesku 10.612.411 CHF po obrestni meri SEBR + 
0,88 %, bo odplačan leta 2000, kredit najet leta 1996 pri sindikatu bank z Bankgesellschaft 
Berlin kot agentom v znesku 60.000.000 DEM, pa se bo odplačeval do leta 2003 po obrestni 

meri LIBOR + 0,23 %. 

Zakon o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih projektov obrambnih sil v 
RS v letih 1994 - 2003 (Ur. 1. RS, št. 13/94), je zakonska osnova tudi za del kredita v znesku 
34.338.562 USD najetega pri sindikatu bank z Bayerische Landesbank kot agentom v 
skupnem znesku 60.000.000 USD. Kredit se bo odplačeval po obrestni meri LIBOR + 0,56% 

do leta 2002. 

3.4.4.5. Obresti - novo zadolževanje v tujini - postavka 4609 

V znesku so planirani odhodki za obresti iz naslova dolgoročnega tujega zadolževanja na 
osnovi prodaje vrednostnih papirjev, najemanja kreditov in črpanja revolving posojila. 

3.4.4.6. Obresti Evroobveznica - EUR - postavka 5777 

Prva Evroobveznica v EUR je bila izdana 27.05.1998 v nominalni vrednosti 500 mio EUR. 
Obveznice so bile izdane na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za 

leto 1998 (Ur. 1. RS, št. 87/97), in sicer za namene določene s tem zakonom. V skladu s 
sklepom Vlade RS z dne 12.03.1998 št. 400-05/98-1 je bil natančno določen način izdaje 

obveznic v smislu dospetja, velikosti izdaje in namena izdaje. 

Obresti se izplačujejo enkrat na leto, vsakega 27. maja. Obrestna mera je fiksna in znaša 
5,375 % p.a. Glavnica zapade v plačilo ob dospetju dne 27.05.2005. 

Izdaja obveznic je bila namenjena predčasnemu odplačilu vseh obveznosti iz NFA obveznic 
DM-1 in USD-1, izdanih 11.06.1996 v skladu z zakonom o prevzemu dela dolga po novem 
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finančnem sporazumu iz leta 1988 in o izdaji obveznic zaradi zamenjave tega dolga (Ur. 1. 
RS, št. 14/96). Predčasno odplačilo je bilo opravljeno v skladu s programom financiranja 
Republike Slovenije za leto 1998. 
Porabo predstavlja plačilo obresti obveznice enkrat letno po fiksni obrestni meri. 

3.4.4.7. Obresti Evroobveznica - EUR 1999 - postavka 6593 

Druga Evroobveznica v EUR je bila izdana 18.03.1999 v nominalni vrednosti 400 mio EUR. 

Izdana je bila za potrebe financiranja proračuna v letu 1999. Tudi obresti te Evroobveznice se 
izplačujejo enkrat na leto in sicer vsakega 18.03., do vključno 18.03.2009, ko dospe v plačilo 

tudi glavnica. Obrestna mera je fiksna in znaša 4,875 % p.a. 

Porabo predstavlja plačilo obresti obveznice enkrat letno po fiksni obrestni meri. 

3.4.4.8. Obresti - tuji krediti - postavka 6600 

Planirani so odhodki za plačilo obresti za tuje kredite. 

Na osnovi Zakona o najetju kredita za nakup opreme za potrebe RUZP (Ur. L. RS, št. 55/92), 
je bil najet kredit pri Kreditanstalt fiir Wiederaufbau, Frankfurt v znesku 18.054.000 DEM. 
Kredit bo odplačan leta 1999. 

Pri Svetovni banki za obnovo in razvoj sta bila najeta dva kredita. Kredit v znesku 80.000.000 
USD je bil najet na osnovi Zakona o najetju posojila pri IBRD za prestrukturiranje 

podjetniškega sektorja EFSAL (Ur.l. RS, št 46/93), odplačan bo leta 2008. Zakonska osnova 
za kredit v višini 4.600.000 DEM je Zakon o najetju posojila pri IBRD za Slovenski ekološki 
projekt - GIS (Ur. 1. RS, št.31/96). 

Kredit v višini 30.000.000 USD, najet pri Evropski banki za obnovo in razvoj, temelji na 
Zakonu o najetju kredita pri EBRD za prenovo magistralnih cest in bo odplačan v letu 2009. 

Na osnovi Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 1994 in 1995 (Ur. 1. RS, št.26/94) je bil 
najet kredit pri sindikatu bank s Sumitomo Bank Limited, London kot organizatorjem kredita 
v višini 60.000.000 USD. 

Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 1994 in 1995 (Ur. 1. RS, št.26/94) je zakonska 
osnova tudi za del kredita v znesku 25.661.438 USD najetega pri sindikatu bank z Bayerische 
Landesbank kot agentom v skupnem znesku 60.000.000 USD. Kredit bo odplačan leta 2002. 

Na podlagi zakona o najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj (Ur. 1. RS, št. 
52/98) lahko Republika Slovenije najame posojilo v skupnem znesku 9.203.490.200 SIT. 
Posojilo se črpa do največ 40% vrednosti investicije. V letu 2000 se predvideva črpanje v 
višini 7,4 mlrd SIT. 

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 1998 je Republika Slovenija v 
novembru 1998 najela dve Schuldschein posojili v zneskih 50 mio DEM in 124,5 mio DEM 

po fiksnih obrestnih merah 5,56 % oz. 5,51%. Glavnici obeh posojil zapadeta v enkratnem 
znesku leta 2006. 
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Do konca leta 1999 bo predvidoma sprejet Zakon o najetju posojila pri Mednarodni banki za 
obnovo in razvoj za posodobitev evidentiranja nepremičnin, na osnovi katerega bo Republika 
Slovenija najela kredit v višini 14.050.000 EUR po fiksni obrestni meri z devetletno 
odplačilno dobo z vključenim 3 letnim moratorijem. 

3.4.4.9. Obresti - sukcesija SFRJ - NFA - postavka 6601 

Postavka vsebuje oceno zneska obresti, ki bodo v letu 2000 dospele iz naslova dolgov, 

prevzetih v dvostranskih pogajanjih s konzorcijem komercialnih bank o izvajanju pogodbe, 
imenovane Novi finančni sporazum, ki gaje leta 1988 sklenila s konzorcijem komercialnih 

bank skupina poslovnih bank na čelu z Narodno banko Jugoslavije v višini 4,2 milijarde SIT 
(za omenjeni sporazum se je prijela kratica NFA, ki izvira iz njegovega angleškega naziva: 
New Financing Agreement). 

V letu 1996 je Državni zbor sprejel zakon, ki določa način urejanja odnosov Republike 
Slovenije z navedenimi upniki: 

- Londonski klub: Zakon o prevzemu dela dolga po novem finančnem sporazumu iz leta 
1988 in o izdaji obveznic Republike Slovenije zaradi zamenjave tega dolga (Ur. 1. RS, št. 

14/96). 

V letu 1996 je Slovenija uresničila dogovor z Londonskim klubom komercialnih upnikov 
nekdanje SFRJ in na tej osnovi izdala za 812 milijonov USD obveznic (646,2 milijona USD 

in 255,5 milijona DEM). Stanje obveznosti iz naslova prevzema dolga do Londonskega kluba 
se je do konca leta 1996 že zmanjšalo na 649 milijonov USD zaradi predčasnega odplačila 

dela obveznic, financiranega s sredstvi na fiduciarnem računu, v višini 125 milijonov USD 
njihove nominalne vrednosti in zapadlosti prvega obroka glavnice v višini 37 milijonov USD. 

NFA obveznice so bile izdane v skupni višini 812.057.5267 USD. Izdane so bile v dveh 

serijah in v vsaki seriji v dveh valutah: 
- Serija 1/DEM je bila izdana v višini 161.674.000 DEM, 
- Serija 2/DEM v višini 93 .814.000 DEM, 

- Serija 1/USD v višini 426.272.000 USD in 
- Serija 2/USD v višini 219.895.000 USD. 

V postavki je zajeta neto obveznost do tujine, saj bodo ustrezni del sredstev za odplačilo 
obveznosti iz tega naslova zagotavljali nekdanji dolžniki do tujine: Nova Ljubljanska banka, 
Nova kreditna banka Maribor in Abanka. To je v skladu s 66. členom Zakona o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije ki pravi, da se pri odplačevanju sukcesijskih obveznosti na 
koncu proračunskega leta izkaže le razlika med prihodki in odhodki (Ur. 1. RS 5/96). Ob 
izdaji obveznic so terjatve Republike Slovenije do nekdanjih dolžnikov znašale: 
- Abanka: 668.807 DEM in 1.725.333 USD 
- NKBM: 265.291 DEM in 711.520 USD 
- NLB: 109.752.727 DEM in 285.-884.768 USD 
- Nafta Lendava: 3.212.366 DEM in 8.188.288 USD. 

S pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij so se nekdanji dolžniki obvezali, da bodo redno 
poravnavali zapadle pogodbene obveznosti. Teh obveznosti ne izpolnjuje le Nafta Lendava, 
ki bi morala do julija 1999 poravnati 1.223.505 DEM in 3.635.517 USD že zapadlih 
obveznosti. 
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Z izdajo obveznic je bila dosežena izpustitev vseh slovenskih dolžnikov iz še vedno veljavne 
mednarodne pogodbe (New Financing Agreement, NFA), ki vključuje solidarnostno klavzulo. 

Če bi slovenski dolžniki ostali zavezani po navedeni pogodbi, bi imeli upniki pravico od njih 
izterjati celotno vrednost pogodbe, ki je v začetku leta 1996 dosegla vrednost 5,6 milijarde 

USD (vključno z dospelimi in neplačanimi obveznostmi). 

V letu 1998 je bilo izvedeno predčasno plačilo celotne serije USD-1 in DM-1 dne 12.06.1998 
in sicer: 

USD-1 v znesku 329.392.097 USD 
DEM-1 v znesku 124.929.946 DEM 

Predčasno plačilo je bilo financirano z izdajo Evroobveznice v EUR-ih s fiksno obrestno 
mero 5,375%, kar je precej manj od LIBOR-ja pri obstoječih obveznicah, ki je naraščal. 

Porabo proračuna predstavlja le neto znesek obveznosti, kar pomeni, da se od obveznosti, ki 
jih ima Republika Slovenija do tujine odštejejo obveznosti, ki jih imajo navedene tri banke do 

Republike Slovenije. 

3.4.4.10. Obresti - tuji krediti (avtoceste) - postavka 6602 

Na postavki so planirani odhodki za plačilo obresti po sklenjenih kreditnih pogodbah z 
mednarodnimi finančnimi institucijami pred letom 1992 za izgradnjo avtocestnega omrežja. 
Podatki o kreditorjih oziroma kreditnih pogodbah so prikazani v tabeli. 

Gre za kredite najete pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj v skupnem znesku 
36.528.965 USD ter Evropski investicijski banki v skupnem znesku 151.639.000 ECU. 
Zakonska osnova je Zakon o določitvi nalog, ki jih od 1.1.1990 opravljajo organi SIS (Ur. 1. 

SRS, št.42/89). 

3.4.4.11. Obresti - Evroobveznica USD - postavka 7386 

Obveznice so bile izdane 06.08.1996 v nominalni vrednosti 325 mio USD na podlagi zakona 

o izvrševanju proračuna za leto 1996 ( Ur. 1 RS, št.5/96), in sicer za namene določene v 
prvem odstavku 85. člena tega zakona. V skladu s sklepom Vlade RS z dne 22.07.1996 št. 
430-03/93-9/7-8 je bil natančno določen način izdaje obveznic v smislu predpisanega donosa. 

Glavnice obveznic dospejo v izplačilo 06.08.2001. 

Porabo predstavlja plačilo obresti dvakrat letno po fiksni obrestni meri 7%. 

3.4.5. Stroški razporejanja prihodkov 

3.4.5.1. Stroški plačilnega prometa - postavka 7654 

Na kontu so planirana sredstva, potrebna za plačilo izvajanja posebnih storitev plačilnega 
prometa bodisi v Agenciji za plačilni promet, Banki Slovenije, tujih in domačih poslovnih 
bankah. Gre predvsem za storitve pri prenosih sredstev s transfernih in drugih računov in so 
dogovorjene v posebnih pogodbah oziroma določene v sklepih Banke Slovenije oziroma 

Agencije za plačilni promet. 

Sredstva za zbiranje in razporejanje prispevkov proračuna v letu 2000 niso planirana. 
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3.4.6. Stroški tiskanja vrednotnic 

3.4.6.1. Stroški tiskanja tobačne znamke in vrednotnic - postavka 7523 

Stroški na postavki se nanašajo na založniške in tiskarske storitve za tobačno znamko in 

kolke. 

Označevanje tobačnih izdelkov s kontrolnimi listki (tobačna znamka) je predpisala Republika 

Slovenija v Zakonu o prometnem davku. Na postavki so planirana sredstva za plačilo 
stroškov tiskanja kontrolnih listkov za označevanje tobačnih izdelkov v skladu z Odredbo o 
kontrolnih listih za označevanje tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 42/92). Tiskanje in 

dobavo kontrolnih listkov izvaja specializirano podjetje za tiskanje, ki je bilo izbrano na 
javnem razpisu za dobavo in tiskanje tobačnih znamk in kolkov. 

Prav tako so na tej postavki predvidena sredstva za plačilo stroškov za tiskanje in distribucijo 
vrednotnic (upravni in sodni kolki), ki jih izdaja Republika Slovenija v skladu s Pravilnikom 
o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov (Uradni list RS, št. 17/92 in 28/95). Tudi 
tiskanje kolkov izvaja specializirana organizacija, ki je izbrana na javnem razpisu. Nadzor 
nad izvajanjem tiskanja, distribucijo in prodajo vrednotnic izvajata Banka Slovenije in 

Agencija RS za plačilni promet. Stroški distribucije in prodaje so opredeljeni s pogodbo, ki jo 
skleneta Republika Slovenija in Banka Slovenije in znašajo v skupni višini do 5% od 
vrednosti distribuiranih in prodanih vrednotnic. 

Obseg sredstev za tiskanje in distribucijo tobačne znamke in kolkov je za leto 2000 
opredeljen na ocenjenem količinskem obsegu porabe v letu 1999 in predvideni inflaciji za 
leto 2000 v višini 6,2%. 

Potrebno je tudi omeniti, da se ustvarjajo pri prodaji tobačne znamke in kolkov tudi 
proračunski prihodki, ki so razvidni v tabelah prihodkov proračuna. 

3.4.7. Rezerve 

3.4.7.1. Tekoča proračunska rezerva - postavka 7608 

Višina sredstev na postavki Tekoče proračunske rezerve je za leto 2000 in 2001 določena v 
obsegu, ki naj bi omogočal Vladi RS izvrševanje državnega proračuna v okviru pristojnosti, 
ki so določene z Zakonom o izvrševanju proračuna RS. Tekoča proračunska rezerva je v 

skladu z 22. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS namenjena za financiranje 
nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za 

katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem 
obsegu. 

3.4.7.2. Rezerva Republike Slovenije - postavka 7640 

V skladu z Zakonom o financiranju javne porabe se v proračunu Republike Slovenije za 
sredstva rezerv nameni ustrezen obseg sredstev za namene, opredeljene v 31. členu 
navedenega zakona. Gre predvsem za zagotovitev sredstev za odpravo posledic elementarnih 
nesreč in sicer v višini 1,0 mlrd SIT. 
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V letu 2000 je potrebno v okviru sredstev Rezerv Republike Slovenije zagotoviti sredstva za 
neurja in poplave po zakonu iz leta 1999 v višini 4 mlrd SIT za leto 2000 in 2,0 mlrd SIT 
sredstev iz leta 1999, ki niso bila zagotovljena, kot je predvideval zakon, in sicer s 
prerazporejanjem sredstev v okviru proračuna 1999. 

Za leto 2001 se predvideva nadaljnja potrebna sredstva za sanacijo in odpravo posledic 
elementarnih nesreč, za katere sredstva niso bila zagotovljena v letih 1999 in 2000. 

B. RAČUN FINANČNIH TERJA TE V 

3.5. PROGRAMI 

3.5.1. Obveznosti do mednarodnih finančnih ustanov (B) 

3.5.1.1. Obveznosti do mednarodnih finančnih ustanov - postavka 8687 

V letu 2000 bo potrebno iz naslova obveznosti RS do mednarodnih finančnih ustanov plačati 
244.500.000 SIT. V primerjavi z letom 1999 gre za 16.3% nižje obveznosti, predvsem na 

račun zmanjšanih obveznosti za Evropsko banko za obnovo in razvoj ter delno na račun 
manjših obveznosti za Medameriško razvojno banko. 

V letu 2000 zapadejo v plačilo naslednje obveznosti: 

Evropska banka za obnovo in razvoj - EBRD: Pričakujemo vplačilo v znesku 648.400 
EUR oziroma 128.188.680 SIT. Od tega 200.000 ECU (okoli 39.54 mio SIT) iz naslova 
dokončnega prevzema slovenskega deleža kapitala bivše SFRJ in 448.400 EUR (okoli 
88.65 mio SIT) iz naslova 1. povečanja kapitala. V primerjavi z lđtom 1999 gre za okoli 
16.6% nižje obveznosti, saj bo v letu 2000 potrebno iz naslova dokončnega prevzema 

slovenskega deleža kapitala bivše SFRJ, poravnati še njihov zadnji obrok (200.000 EUR). 

Medameriška razvojna banka - IDB: Pričakujemo vplačilo v znesku 649.768 USD 
oziroma 116.311.320 SIT. Vsa vplačila se nanašajo na 8. povečanja kapitala. Iz naslova 
rednih vplačil zapade v plačilo 260.089 USD (okoli 46.56 mio SIT), medtem ko iz 

naslova pospešenih vplačil v Sklad za posebne operacije 389.679 USD (okoli 69.75 mio 
SIT). Posebna resolucija IDB št. AB-1960 (sprejeta marca 1999) namreč nalaga 
neregionalnim članicam (mednje sodi tudi Slovenija), da pospešijo vplačila v Sklad za 
posebne operacije, saj na ta način ne bi bilo potrebno povečevati kapitala Banke. Namesto 
prvotno predvidenega načrta vplačil do leta 2004, bo Slovenija vse svoje obveznosti 

poravnala do leta 2001. Zaradi odločitve da se, v povezavi s sukcesijskimi razmerji, 
plačila iz naslova zamenjave bivših jugoslovanskih dinarjev v USD (ki jih je Slovenija 
nasledila od bivše SFRJ v Medameriški razvojni banki), ne izvede dokler ne bodo 
ugotovljene jasne pravne podlage za tako zamenjavo, gre v primerjavi z letom 1999 za 
14.2% zmanjšanje obveznosti iz tega naslova. 

3.6. SERVISIRANJE DOLGA, OBRESTI IN REZERVE 

3.6.1. Jamstva 

3.6.1.1. Jamstva Republike Slovenije - postavka 6611 
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Znesek vnovčitev iz naslova jamstev v letu 2000 predvideva : 

a) unovčitve tistih jamstev, ki se že unovčujejo v letu 1999 in se nanašajo na podjetja, ki se 
trenutno nahajajo v postopkih prisilne poravnave in stečaja (TAM Maribor, AM BUS). 
Jamstva tem podjetjem so dana na podlagi zakona o poroštvu Republike Slovenije za 

obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov (Ur. 1. RS, št. 69/94) in 
zakona o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor d.d. in njegovih 
odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS d.o.o., Ljubljana (Ur 1. RS, št. 20/96); 

b) realno pričakovanje unovčitve poroštev danih: 

Rudniku Zagorje v zapiranju. Rudniku Kanižarica v zapiranju in Rudniku Senovo v 
zapiranju, na podlagi Zakona o ukrepih za sanacijo finančnega položaja podjetij s 
področja elektrogospodarstva in rudnikov rjavega premoga v zapiranju (Ur. 1. RS, št. 
59/96), ki določa ročnost porokovanih kreditov najkasneje do konca sanacije, to je 
31.12.2000. 

Slovenskim železarnam za izdane obveznice po zakonu o jamstvu Republike Slovenije za 

obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (Ur. 1. RS, št. 55/92) in 

nekaterim podjetjem (nekateri pozivi so že aktualni) po zakonu o merilih in postopku za 

dajanje poroštev Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št. 21/95, 18/96). 

V primeru, da pride še do unovčitev iz naslova obstoječih poroštev danih elektrogospodarstvu 
in Slovenskim železnicam, se lahko znesek v višini 7,4 mlrd SIT za predvidene unovčitve 

obveznosti (točki 1 in 2 zgoraj) iz naslova jamstev v letu 2000 poveča še za naslednje 
obveznosti: 

* 

*■ elektrogospodarstvo 26,7 mlrd SIT 
>• Slovenske železnice 6.8 mlrd SIT 

SKUPAJ 33,5 mlrd SIT 

Zakonsko osnovo za izplačilo predstavljajo naslednji zakoni: 

- Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov 
restrukturiranja dolg (Ur. 1. RS, št. 69/94), 

- Zakon o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor d d. in njegovih 
odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS d.o.o., Ljubljana (Ur. 1. RS, št. 20/95) 

- Zakon o ukrepih za sanacijo finančnega položaja podjetij s področja elektrogospodarstva 
in rudnikov rjavega premoga v zapiranju (Ur. 1. RS, št. 59/96), 

- Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih 
železarn (Ur. 1. RS, št. 55/92), 

- Zakon o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št. 21/95, 
18/96). 

C RAČUN FINANCIRANJA 

3.7. SERVISIRANJE DOLGA 
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3.7.1. Dolg 

3.7.1.1. Odplačevanje domačega dolga 

Na kontih skupine 550 so planirana odplačila dolga domačim poslovnim bankam in odplačila 

glavnice od vrednostnih papirjev skladom socialnega zavarovanja in drugim domačim 
kreditodajalcem. Podrobno so odplačila glavnic prikazana po postavkah oziroma projektih. 

3.7.1.1.1. Glavnica - prevzeti domači dolg Slovenskih železnic - postavka 1037 

Na tej postavki so planirana sredstva, ki naj bi jih Republika Slovenija zagotavljala 
Slovenskim železnicam za odplačilo glavnic iz naslova domačih kreditov ob predpostavki, da 

bo sprejet predlagani Zakon o železniškem prometu, ki je v sprejemanju v Državnem zboru. 
V primeru, da ta Zakon ne bo sprejet, bomo s te postavke plačevali obveznosti Slovenskih 
železnic, za katere smo prevzeli izpolnitev na podlagi Zakona o načinu opravljanja in 

financiranja prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem 
preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice (Ur. 1. RS, št. 74/93) in Zakona o 
poravnavi obveznosti Slovenskih železnic na področju prometnih storitev (UR. .1. RS, št. 
37/95). 

3.7.1.1.2. Glavnica - RS 10 (zamenjane za neizplačane devizne vloge - banke) 

- postavka 4007 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 48. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije (ZIP-ro, Ur. 1. RS, št. 5/96) ponudila zamenjavo vsem imetnikom obveznic 

Republike Slovenije za prevzete obveznosti do bank iz neizplačanih deviznih vlog (Uradni 
list RS, št. 68/97) z novimi TOM obveznicami, ki se zamenjajo za RS04. 

Glavnica novih obveznic se od 31. maja 1997 dalje valorizira s stopnjo, ki je enaka 

vsakokratni veljavni temeljni obrestni meri, izplačuje pa se v letnih obrokih, od katerih zadnji 
dospe v izplačilo 31. maja 2007. 

Dne 14.06.1999 so bile obveznice uvrščene v borzno kotacijo A Ljubljanske borze 
vrednostnih papirjev. Na dan 31.05.1999 je bilo v centralnem registru Klirinško depotne 
družbe vpisanih 129 različnih imetnikov teh obveznic. 

3.7.1.1.3. Glavnica - RS 15 (obveznice za sanacijo bank) - postavka 4008 

Obveznice so bile izdane na osnovi zakona o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za 
obveznice Agencije RS za sanacijo bank in hranilnic (Ur. 1. RS, št. 59/95) v zameno za 
obveznice, ki jih je izdala Agencija Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic na 
podlagi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije bank in 
hranilnic (Uradni list RS, 57/92). 

Skupna vrednost vseh izdanih serij obveznic Republike Slovenije (serije A do T) za 
zamenjavo za sanacijske obveznosti ASBH je znašala 145.540.500 tisoč SIT. Od tega je 
NKBM prejela za 52,5 milijard SIT obveznic, NLB pa za 93,0 milijard SIT obveznic. 
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Del obveznic (serije od N do T-) je izdanih z izbirnim kuponom, ki omogoča imetniku izbiro 
med indeksacijo s TOM in indeksacijo z gibanjem tečaja DEM (devizna klavzula). 

Seriji F in H sta bili namenjeni za poplačilo nekaterih terjatev bank, ki izhajajo še iz obdobja 

njihove sanacije. Črpanje serije H je že zaključeno. Črpano je bilo 47.902 lotov od 
razpoložljivih 88.660 lotov z nominalno vrednostjo 100 tisoč SIT, kar predstavlja 54 % serije. 

Serija F se še vedno črpa. Do konca junija 1999 je bilo tako črpanih 39.609 lotov obveznic od 
razpoložljivih 89.813 lotov z nominalno vrednostjo 100 tisoč SIT, kar predstavlja nekaj več 

kot 44 % serije. 

V letu 1998 je zapadla v plačilo serija A, v letu 1999 bo zapadla v plačilo serija B, v letu 2000 
pa serija C, ki tudi predstavlja porabo v letu 2000. 

SANACIJSKE OBVEZNICE - RAZDELITEV MED BANKI OB IZDAJI 

ID ŠIFRA OBVEZNICE NOVA LB NOVA KBM SKUPAJ 

400021 
400022 

400023 
400024 

400025 
400026 
400027 

400028 
400029 
400030 

400031 
400032 
400033 
400015 
400016 
400017 
400018 
400019 
400020 

RS 150995A 
RS151095B 

RS151095C 
RS151095D 

RS151095E 
RS151095F 

RS151095G 
RS151095H 
RS 1510951 

RS151095J 
RS151095K 
RS151095L 
RS151095M 
RS151095N 

RS1510950 
RS151095P 
RS151095R 

RS151095S 
RS151095T 

6.028 
6.028. 

6.028 
6.028. 

6.028. 
3.415. 
6.028. 
3.782. 
6.028. 
6.028. 

6.028. 
6.028. 

9.316. 
2.700. 
2.700. 
2.700 
2.700 
2.700 
2.700 

200.000 
200.000 

200.000 
200.000 
200.000 
600.000 

200.000 
300.000 
200.000 
200.000 
200.000 
200.000 
300.000 
000.000 
000.000 
.000.000 
000.000 
.000.000 
.000.000 

2.953. 
2.953. 

2.953. 

2.953. 
2.953. 
5.565. 
2.953. 
5.083. 
2.953. 

2.953. 
2.953 
2.953 

4.563 
1.300 
1.300 
1.300 
1.300 
1.300 
1.300 

100.000 
100.000 
100.000 

.100.000 

.100.000 

.700.000 

.100.000 

.700.000 

.100.000 

.100.000 

.100.000 

.100.000 

.900.000 

.000.000 

.000.000 

.000.000 

.000.000 

.000.000 
000.000 

8.981. 
8.981. 
8.981. 
8.981. 

8.981. 
8.981. 
8.981. 

8.866. 
8.981. 

8.981. 
8.981. 
8.981. 

13.880. 
4.000. 
4.000. 

4.000 
4.000 
4.000 
4.000 

300.000 
300.000 
300.000 
300.000 

300.000 

300.000 
300.000 
000.000 
300.000 
300.000 
300.000 
300.000 

200.000 
000.000 
000.000 
.000.000 
.000.000 
.000.000 

.000.000 

SKUPAJ 92.996.200.000 52.544.300.000 145.540.500.000 

3.7.1.1.4. Glavnica - novo domače zadolževanje - postavka 4009 

Ta znesek obsega odplačilo glavnic v letu 2000 iz novega zadolževanja za financiranje 
proračuna 1999, ki bo izvedeno do konca leta 1999. Domače zadolževanje za potrebe 
proračuna 2000 bo v letu 2000 predvidoma izvedeno z letnimi odplačili glavnic in obresti. 
Tako iz tega zadolževanja v letu 2000 predvidoma ne bo zapadla nobena glavnica. 
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Zakonska osnova za najem kredita sta Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 

(Ur. 1. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98) in Zakon o zagotavljanju sredstev za 
realizacijo TRP obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2003 (Ur. 1. RS, št. 13/94). 

3.7.1.1.5. Glavnica - domači krediti - TRP- postavka 4149 

V znesku so planirani odhodki za plačilo glavnic domačih kreditov, najetih na osnovi Zakona 
o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih projektov obrambnih sil v letih 
1994 - 2003 (Ur. 1. RS, št. 13/94). 

Leta 1995 je bil najet kredit pri sindikatu bank z agentom Novo ljubljansko banko d.d. v 

znesku 15.705.567 USD. Kredit bo odplačan leta 2002. 

Od leta 1996 do konca leta 1998 so bili pri slovenskih bankah najeti tolarski krediti v višini 
33.500.000 tisoč SIT in bodo odplačani do leta 2003. 

3.7.1.1.6. Glavnica RS 2 (izvozne stimulacije) - postavka 5637 

Obveznice so bile izdane na podlagi Zakona o izdaji obveznic za pospeševanje izvoza v letu 
1990 (Ur. 1. RS, št.41/90). Izdane so bile z namenom zagotovitve sredstev za pospeševanje 

izvoza blaga in storitev na konvertibilno področje. 

Obveznice so bile izdane v višini 220.000 tisoč DEM, z obrestno mero 9,5% letno. Obveznice 
kotirajo v borzni kotaciji A na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. 

Porabo predstavlja vračilo glavnice dne 01.12.2000. 

3.7.1.1.7. Glavnica - RS 9 - postavka 5640 

Obveznice so bile izdane z namenom financiranja proračuna Republike Slovenije. Obveznice 

so imenske, izdane v nematerializirani obliki. Ponujene so bile v odkup slovenskim bankam, 
zavarovalnicam in skladom. Zakonska podlaga za izdajo teh obveznic je bil Zakon o 

zagotovitvi sredstev za potrebe Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu 
1997 (Ur. 1. RS, št. 31/97). 

Prospekt obveznice določa znesek izdaje v višini 25.551.000 tisoč SIT. Obveznice so bile 

izdane v štirih delih. Prvič so bile izdane v višini 5.161.300 tisoč SIT dne 23.07.1997, drugič 
v višini 4.838.600 tisoč SIT dne 06.10.1997, tretjič v višini 6.124.500 tisoč SIT dne 
05.01.1998 in četrtič v višini 9.426.600 tisoč SIT dne 26.02.1998. 

Obveznice so bile uvrščene v kotacijo A na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev dne 
06.08.1998. Na dan 31.05.1999 je bilo v centralnem registru Klirinško depotne družbe 

vpisanih 701 različnih imetnikov teh obveznic. 

Porabo predstavlja plačilo glavnice v juliju 2000. 

Zakonska osnova je Zakon o zagotovitvi sredstev za potrebe Republike Slovenije v obdobju 
začasnega financiranja v letu 1997 (Ur. 1. RS, št. 31/97). 
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3.7.1.1.8. Glavnica RS 3 (Irak) - postavka 6621 

Obveznice so izdane na podlagi Zakona o odkupu terjatev do Iraka, Kube in Ljudske 
republike Angole ter Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega pomena (Ur. 
1. RS, št. 55/92). 

V skladu z uredbo o izdaji obveznic za odkup terjatev do Iraka, Kube in Ljudske republike 
Angole ter Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega namena (Ur.l. RS, št. 
7/94) je bila določena višina izdaje v znesku 28 milijonov EUR. Dejansko izdanih je bilo za 

27,6 milijonov EUR obveznic, ki jih je prejelo 19 slovenskih podjetij. Strokovno tehnične 

naloge v zvezi s pregledom dokumentacije in oceno njihove utemeljenosti je opravljala Banka 

Slovenije. 

Glavnica se izplačuje skladno z amortizacijskim načrtom (prvi obrok 15.07.1995, zadnji 
obrok 15.01.2000). Obveznice so bile izdane z namenom odkupiti neplačane terjatve 
Slovenskih podjetij do naročnikov, oziroma kupcev iz imenovanih držav in institucij. 

Obveznice kotirajo v borzni kotaciji A na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. 

3.7.1.1.9. Glavnica RS 8 (neizplačane devizne vloge - občani) - postavka 6622 

Zakonska podlaga za izdajo teh obveznic je zakon o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih 
deviznih vlog (Ur. 1. RS, št.7/93), ki določa, da mora banka na zahtevo lastnika za devizno 

vlogo izročiti prenosljive obveznice Republike Slovenije po stanju devizne vloge s 
pripisanimi obrestmi, preračunane v DEM po srednjem tečaju BS na dan izročitve obveznic. 

Obveznice se glasijo na DEM, del obveznic je izplačljiv v DEM, del pa v tolarski 
protivrednosti po ustreznem tečaju Banke Slovenije na dan dospelosti. 

Uredba o izdaji in uporabi obveznic Republike Slovenije za poravnavo obveznosti iz 
neizplačanih deviznih vlog (Ur. 1. RS, št. 36/93) določa, da je velikost izdaje 96.533 tisoč 
DEM. 

Glavnica se izplačuje v maju in novembru skladno z amortizacijskim načrtom, zadnja 
obveznost pa zapade 31.05.2003. 

Obveznice kotirajo v borzni kotaciji A na Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. 

3.7.1.1.10. Glavnica kratkoročnega zadolževanja - postavka 6624 

V skladu z ZIP-rom predstavljajo sredstva, ki se nanašajo na odplačila glavnic državnega 
dolga načrtovane vrednosti in ne najvišjih zneskov, do katerih se lahko vršijo plačila iz tega 
naslova. 

V skladu z ZIP-rom se pri kratkoročnem zadolževanju oziroma izdajanju kratkoročnih 

vrednostnih papirjev na koncu proračunskega leta izkaže le razlika med prihodki in odhodki. 

Ugotovljena razlika predstavlja osnovo za postavko 6624 - Glavnica kratkoročnega 
zadolževanja v naslednjem proračunskem letu. 
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Znesek kratkoročnega zadolževanja v posameznem letu ter posledično odplačilo glavnic 

kratkoročnega zadolževanja v naslednjem proračunskem letu pa je, glede na s proračunom za 
posamezno leto opredeljeno kvoto zadolževanja odvisen od: 

odločitve glede razmerja med kratkoročnim in dolgoročnim zadolževanjem, 

- spremenjenih razmer v gibanju prihodkov proračuna, ko ni več mogoče izpeljati postopka 

za dolgoročno zadolževanje, 
- višine možnega in realiziranega črpanja kreditov, ki so pogojeni s predložitvijo ustrezne 

dokumentacije (EBRD, krediti, ki jih najamejo proračunski uporabniki za določene 
programe...), 
spremembe tečajev tujih valut, ki posledično vplivajo na dosežen obseg zadolževanja v 
tujini. 

Glede na: 
a) dovoljeno kvoto zadolževanja v letu 1999 in 

b) ocenjen obseg dolgoročnega zadolževanja v letu 1999 

ocenjujemo, da bo ob koncu leta 1999 razlika med prihodki in odhodki iz naslova 
kratkoročnega zadolževanja 13.000.000 tisoč SIT. 

V letu 2000 bo ta razlika narasla na 21.000.000 tisoč SIT. Od tega bo del zadolžitve namenjen 

obnovitvi kratkoročnega zadolževanja iz leta 1999, del pa bo nadomestil dolgoročno 
zadolževanje RS v letu 2000. 

Višina zadolžitve, struktura instrumentov in pogoji financiranja, ki posledično vplivajo na 

višino postavke 6624 - glavnica kratkoročnega zadolževanja, bodo podrobno opredeljeni v 
programu financiranja za leto 2000, ki ga bo sprejela Vlada RS. 

i 
3.7.1.1.11. Glavnica - domači krediti- postavka 6625 

V znesku so planirani odhodki za plačilo glavnic domačim pogodbenim upnikom. 

Obveznost do Nove ljubljanske banke za del dolga Splošne banke Koper za obveznosti 

Splošne plovbe Portorož iz naslova deviznega kredita za refinanciranje oz. reprogramiranje v 
skladu z Novim finančnim sporazumom v znesku 86.333.796 USD, je Republika Slovenija - 
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti prevzelo na osnovi Zakona o prevzemu dolgov in 
lastninskem preoblikovanju Splošne plovbe Portorož (Ur. 1. RS, št. 18/95). Isti zakon je bil 

osnova za sklenitev Pogodbe o načinu in roku povračila dolga ter povračilu plačanih provizij 
Splošni banki Koper, po kateri ima Republika Slovenija obveznost do Splošne banke Koper v 
višini 4.513.800 USD. Obveznost, tako do Nove ljubljanske banke, kot tudi do Splošne banke 
Koper, bo odplačana v letu 2006. 

Obveznost Republike Slovenije - Ministrstva za gospodarske dejavnosti do Nove ljubljanske 
banke iz naslova deviznega kredita za refinanciranje oz. reprogramiranje v skladu z Novim 
finančnim sporazumom v znesku 6.006.861 USD, temelji na Zakonu o določitvi nalog, ki jih 
od 1.1.1990 začasno opravljajo organi SIS (Ur. 1. SRS, št. 42/89) in bo odplačana leta 2006. 

Zakonska osnova za najetje kredita iz sredstev inozemskega okvirnega kredita pri 
Mednarodni banki za obnovo in razvoj v znesku 29.993.769 USD je Zakon o najetju posojila 
za odpravljanje posledic poplav v osrednji Sloveniji v letu 1990 (Ur. 1. RS, št. 26/91). Kredit 

bo odplačan v letu 2001. 
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Za financiranje potreb državnega proračuna v letu 1998 in letu 1999 so bili pri slovenskih 
bankah črpani krediti v skupni višini 31.150.000 tisoč SIT, ki bodo odplačani v letih 2002, 
2003 in 2004. 

3.7.1.1.12. Glavnica - domači krediti (avtoceste) - postavka 6626 

Na postavki so planirani odhodki za plačilo glavnic po kreditnih pogodbah z Novo 
Ljubljansko banko d.d. za izgradnjo avtocestnega omrežja. 

Obveznost do Nove Ljubljanske banke iz naslova deviznega kredita za refinanciranje oz. 
reprogramiranje v skladu z Novim finančnim sporazumom (NFS) v znesku 60.214.080 USD, 

temelji na Zakonu o določitvi nalog, ki jih od 1.1.1990 začasno opravljajo organi SIS (Ur. 1. 

SRS, št.42/89). Konec leta 1996 je bil podpisan Dodatek k pogodbi o deviznem kreditu za 
refinanciranje oz. reprogramiranje v skladu z NFS, ki spreminja pogoje odplačila kredita, 

razen za del, ki se nanaša na obveznice po Alternative Participation Instruments Exchange 
Agreement (APIE). Del kredita v znesku 57.364.704 USD, ki je predmet Dodatka, bo 
odplačan leta 2006, del kredita v skladu z APIE v znesku 2.849.375 USD, pa bo odplačan v 

letu 2008. 

Obveznost do Nove ljubljanske banke po kreditu 1/88 - Citicorp v znesku 19.000 tisoč USD 
temelji na Ustavnem zakonu za izvedbo ustavnih amandmajev k Ustavi SRS (Ur. 1. SRS, št. 
32/89). Konec leta 1996 je bil podpisan Dodatek k pogodbi 1/88, ki spreminja pogoje 
odplačila kredita, razen za del, ki se nanaša na obveznice po Alternative Participation 
Instruments Exchange Agreement (APIE). Del kredita v znesku 18.502.163 USD, ki je 
predmet Dodatka, bo odplačan leta 2006, del kredita v skladu z APIE v znesku 497.837 USD, 

pa bo odplačan v letu 2008. 

3.7.1.1.13. Glavnica zadolžnica ZZZS - postavka 6629 

Zadolžnica je bila izdana na osnovi sklepa Vlade RS št. 400-04/97-2 (M) z dne 15.05.1997 
zaradi izpolnitve obveznosti Republike Slovenije iz zadolžnice, izdane 31. marca 1994 za 

tranšo B kredita iz 4. člena pogodbe o načinu poravnave dolžniških obveznosti po pogodbi o 
dolgoročnem kreditu, sklenjeni med Republiko Slovenijo in ZZZS. 

Ročnost zadolžnice je 5 let, glasi se na znesek 5.122.572.476 SIT in se obrestuje po obrestni 

meri TOM + 4%. Obroki glavnice se izplačujejo polletno od 22.09.1997 do 22.03.2002. 

3.7.1.2. Odplačilo tujih glavnic 

Na kontih skupine 551 so planirana odplačila glavnic v tujino mednarodnim finančnim 
institucijam, tujim vladam, tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam ter drugim 
tujim kreditodajalcem. Podrobno so odplačila prikazan po postavkah oziroma projektih. 

3.7.1.2.1. Glavnica - Prevzeti tuji dolg Slovenskih železnic - postavka 1038 

Na tej postavki so planirana sredstva, ki naj bi jih Republika Slovenija zagotavljala 
Slovenskim železnicam za odplačevanje glavnic iz naslova tujih kreditov ob predpostavki, da 
bo sprejet predlagani Zakon o železniškem prometu, ki je v sprejemanju v Državnem zboru. 
V primeru, da ta Zakon ne bo sprejet, bomo s te postavke plačevali obveznosti Slovenskih 
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železnic, za katere smo prevzeli izpolnitev na podlagi Zakona o načinu opravljanja in 
financiranja prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem 

preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice (Ur. 1. RS, št. 74/93) in Zakona o 
poravnavi obveznosti Slovenskih železnic na področju prometnih storitev (UR. 1. RS, št. 
37/95). 

3.7.1.2.2. Glavnica - sukcesija SFRJ - Pariški klub- postavka 4010 

Postavka vsebuje oceno zneskov glavnic, ki bodo v letu 2000 dospele iz naslova dolgov, 
prevzetih z dvostranskimi pogajanji z državami članicami Pariškega kluba ZR Nemčijo, 

Norveško in Italijo. 

V primeru ZR Nemčije so obveznosti že bile prevzete, v primeru Norveške in Italije pa še 
bodo, in to na osnovi Zakona o načinu in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz dvostranskih 
sporazumov za prevzem slovenskega dolga, ki izvira iz dvostranskih sporazumov za 

konsolidacijo dolga bivše SFRJ, sklenjenih med SFRJ in državami članicami Pariškega kluba 
v obdobju 1984-1988 (Ur. 1. RS, št. 1/96). 

Do julija 1999 je Republika Slovenija dokončno uredila sukcesijske odnose oziroma 
ratificirala deset bilateralnih sporazumov z naslednjimi državami članicami Pariškega kluba: 
Združenimi državami Amerike, ZR Nemčijo, Švedsko, Francijo, Kuvajtom, Belgijo, Avstrijo, 
Japonsko, Kanado in Španijo. Do konca leta 1999 pa bo Republika Slovenija predvidoma 
ratificirala še sporazume z Dansko, Nizozemsko, Veliko Britanijo in Švico, ter iz tega naslova 
poravnala obveznosti. 

Od držav članic Pariškega kluba mora tako Republika Slovenija ratificirati sporazume le še z 
Italijo in Norveško, kar bo predvidoma storjeno v letu 2000. 

Na postavki Glavnica - sukcesija Pariški klub so za leto 2000 predvidena plačila glavnic iz 
naslova obveznosti, ki so bile prevzete iz dvostranskega sporazuma z ZR Nemčijo in na 

osnovi novih sporazumov z Italijo in Norveško. V postavki je vključeno tudi plačilo 
obveznosti na osnovi Rimskega sporazuma. 

Plačila iz naslova prevzetih garancij ali prevzetih dolgov po alociranem dolgu bodo 

zagotavljali nekdanji dolžniki. 

Zakonska osnova za najem kredita je Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado ZR Nemčije o prevzemu zunanjih dolgov nekdanje SFRJ (Ur. 1. RS, št. 
44/96). 

3.7.1.2.3. Glavnica - tuji krediti - TRP - postavka 4148 

Planirani so odhodki za plačilo glavnic tujih kreditov, najetih na osnovi Zakona o 
zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih projektov obrambnih sil v RS v letih 
1994 - 2003 (Ur. 1. RS, št. 13/94). Specifikacija kreditov je podana na Obrazcu 7. 

Leta 1994 je bil najet kredit pri Export Development Corporation, Ottawa v znesku 
23.088.886 USD, ki bo odplačan leta 2001. Kredit, najet leta 1995 pri Union Bank of 
Switzerland v znesku 10.612.411 CHF bo odplačan leta 2000, kredit najet leta 1996 pri 

26. oktober 1999 805 poročevalec, št. 74/V 



sindikatu bank z Bankgesellschaft Berlin kot agentom v znesku 60.000 tisoč DEM pa bo 
odplačan leta 2003. 

Zakon o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih projektov obrambnih sil v 
RS v letih 1994 - 2003 (Ur. 1. RS, št. 13/94), je zakonska osnova tudi za del kredita v znesku 

34.338.562 USD najetega pri sindikatu bank z Bayerische Landesbank kot agentom v 

skupnem znesku 60.000 tisoč USD. Kredit bo odplačan leta 2002. 

3.7.1.2.4. Glavnica - tuji krediti- postavka 6640 

Planirani so odhodki za plačilo obresti za tuje kredite. 

Na osnovi Zakona o najetju kredita za nakup opreme za potrebe R.UZP (Ur. 1. RS, št. 55/92), 
je bil najet kredit pri Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt v znesku 18.054 tisoč DEM. 

Kredit bo odplačan leta 1999. 

Pri Svetovni banki za obnovo in razvoj sta bila najeta dva kredita. Kredit v znesku 80.000 
tisoč USD je bil najet na osnovi Zakona o najetju posojila pri IBRD za prestrukturiranje 

podjetniškega sektorja EFSAL (Ur.l. RS, št. 46/93), odplačan bo leta 2008. Zakonska osnova 
za kredit v višini 4.600 tisoč DEM je Zakon o najetju posojila pri IBRD za Slovenski ekološki 

projekt - GIS (Ur. 1. RS, št. 31/96). 

Kredit v višini 30.000 tisoč USD, najet pri Evropski banki za obnovo in razvoj, temelji na 
Zakonu o najetju kredita pri EBRD za prenovo magistralnih cest in bo odplačan v letu 2009. 

Na osnovi Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 1994 in 1995 (Ur. 1. RS, št. 26/94) je 

bil najet kredit pri sindikatu bank s Sumitomo Bank Limited, London kot organizatorjem 
kredita v višini 60.000 tisoč USD. 

Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 1994 in 1995 (Ur. 1. RS, št. 26/94) je zakonska 
osnova tudi za del kredita v znesku 25.661.438 USD najetega pri sindikatu bank z Bayerische 
Landesbank kot agentom v skupnem znesku 60.000 tisoč USD. Kredit bo odplačan leta 2002. 

3.7.1.2.5. Glavnica - sukcesija SFRJ - NFA - postavka 6641 

Postavka vsebuje oceno zneska glavnic, ki bodo v letu 2000 dospele iz naslova dolgov, 
prevzetih v dvostranskih pogajanjih s konzorcijem komercialnih bank o izvajanju pogodbe, 
imenovane Novi finančni sporazum, ki gaje leta 1988 sklenila s konzorcijem komercialnih 
bank skupina poslovnih bank na čelu z Narodno banko Jugoslavije v višini 4,2 milijarde SIT 

(za omenjeni sporazum se je prijela kratica NFA, ki izvira iz njegovega angleškega naziva: 
New Financing Agreement). 

V letu 1996 je Državni zbor sprejel zakon, ki določa način urejanja odnosov Republike 
Slovenije z navedenimi upniki: 
- Londonski klub: Zakon o prevzemu dela dolga po novem finančnem sporazumu iz leta 

1988 in o izdaji obveznic Republike Slovenije zaradi zamenjave tega dolga (Ur. 1. RS, št. 
14/96). 

V letu 1996 je Slovenija uresničila dogovor z Londonskim klubom komercialnih upnikov 

nekdanje SFRJ in na tej osnovi izdala za 812 milijonov USD obveznic (646,2 milijona USD 
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in 255,5 milijona DEM). Stanje obveznosti iz naslova prevzema dolga do Londonskega kluba 

se je do konca leta 1996 že zmanjšalo na 649 milijonov USD zaradi predčasnega odplačila' 

dela obveznic, financiranega s sredstvi na fiduciarnem računu, v višini 125 milijonov USD 
njihove nominalne vrednosti in zapadlosti prvega obroka glavnice v višini 37 milijonov USD. 

NFA obveznice so bile izdane v skupni višini 812.057.527 USD. Izdane so bile v dveh serijah 

in v vsaki seriji v dveh valutah: 

- Serija 1/DEM je bila izdana v'višini 161.674 tisoč DEM, 
- Serija 2/DEM v višini 93.814 tisoč DEM, 

- Serija 1/USD v višini 426.272 tisoč USD in 
- Serija 2/USD v višini 219.895 tisoč USD. 

V postavki je zajeta neto obveznost do tujine, saj bodo ustrezni del sredstev za odplačilo 

obveznosti iz tega naslova zagotavljali nekdanji dolžniki do tujine: Nova Ljubljanska banka, 
Nova kreditna banka Maribor in Abanka. To je v skladu s 66. členom Zakona o izvrševanju 

proračuna Republike Slovenije ki pravi, da se pri odplačevanju sukcesijskih obveznosti na 
koncu proračunskega leta izkaže le razlika med prihodki in odhodki (Ur. 1. RS 5/96). Ob 

izdaji obveznic so terjatve Republike Slovenije do nekdanjih dolžnikov znašale: 

- Abanka: 668.807 DEM in 1.725.333 USD 
- NKBM: 265.291 DEM in 711.520 USD 

- NLB: 109.752.727 DEM in 285.884.768 USD 
- Nafta Lendava: 3.212.366 DEM in 8.188.288 USD 

S pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij so se nekdanji dolžniki obvezali, da bodo redno 
poravnavali zapadle pogodbene obveznosti. Teh obveznosti ne izpolnjuje le Nafta Lendava, 
ki bi morala do julija 1999 poravnati 1.223.505 DEM in 3.635.517 USD že zapadlih 

obveznosti. 

Z izdajo obveznic je bila dosežena izpustitev vseh slovenskih dolžnikov iz še vedno veljavne 
mednarodne pogodbe (New Financing Agreement, NFA), ki vključuje solidarnostno klavzulo. 
Če bi slovenski dolžniki ostali zavezani po navedeni pogodbi, bi imeli upniki pravico od njih 
izterjati celotno vrednost pogodbe, ki je v začetku leta 1996 dosegla vrednost 5,6 milijarde 
USD (vključno z dospelimi in neplačanimi obveznostmi). 

V letu 1998 je bilo izvedeno predčasno plačilo celotne serije USD-1 in DM-1 dne 12.06.1998 
in sicer: 

USD-1 v znesku 329.392.097 USD 
DEM-1 v znesku 124.929.946 DEM 

Predčasno plačilo je bilo financirano z izdajo Evroobveznice v EUR-ih s fiksno obrestno 
mero 5,375%, kar je precej manj od LIBOR-ja pri obstoječih obveznicah, ki je naraščal. 

Porabo proračuna predstavlja le neto znesek obveznosti, kar pomeni, da se od obveznosti, ki 
jih ima Republika Slovenija do tujine odštejejo obveznosti, ki jih imajo navedene tri banke do 
Republike Slovenije. 

3.7.1.2.6. Glavnica - tuji krediti (avtoceste) - postavka 6642 
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Na postavki so planirani odhodki za plačilo glavnic po sklenjenih kreditnih pogodbah z 
mednarodnimi finančnimi institucijami pred letom 1992 za izgradnjo avtocestnega omrežja. 

Gre za kredite najete pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj v skupnem znesku 
36.528.965 USD ter Evropski investicijski banki v skupnem znesku 151.639.000 ECU. 

Zakonska osnova je Zakon o določitvi nalog, ki jih od 11.1.1990 opravljajo organi SIS (Ur. 1. 
SRS, št. 42/89). 
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1612 DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 

1. UVODNA POJASNILA IN GLAVNE NALOGE V LETU 2000 

Davčna uprava Republike Slovenije v skladu z Zakonom o davčni službi odmerja, 
obračunava, pobira in izterjuje davke, opravlja davčni nadzor nad davčnimi zavezanci. Vodi 
in vzdržuje register, evidentira plačevanje davkov, organizira in vodi davčni informacijski 

sistem, izterjuje denarne kazni, izvaja programe izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev ter 

opravlja druge naloge, določene z zakonom in z drugimi predpisi. 

Poleg osnovne dejavnosti opravlja na osnovi pogodbenih razmerij za zavode (Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje), sklade in lokalne 

skupnosti nadzor obračunavanja, plačevanja in izterjavo prispevkov. Nadomestilo za nastale 
materialne stroške za opravljene storitve zaračunava v višini predpisani z Uredbo Vlade 
Republike Slovenije. 

Temeljni cilj Davčne uprave Republike Slovenije je pobrati vse davke s strokovno in enako 
obravnavo zavezancev s čim nižjimi stroški, ter izvajanje davčne reforme na področju 

posrednega obdavčenja v skladu s predpristopno strategijo Republike Slovenije za 
vključevanje v Evropsko unijo in državnim programom za prevzem pravnega reda Evropske 
unije. 

Davek na dodano vrednost je obvezna davčna oblika in pogoj za članstvo v državah Evropske 

unije. Davčna uprava RS je uvedla davek na dodano vrednost 1. julija 1999. Uveljavitev 
Zakona o davku na dodano vrednost zahteva uskladitev Zakona o davčnem postopku, Zakona 
o davčni službi, organizacijske spremembe vključno z vzpostavitvijo sodobnega davčnega 
informacijskega sistema. 

Neposredno izvajanje davka na dodano vrednost bo doseženo s prenosom operative iz 
izpostav na davčne urade, ter vzpostavitvijo centraliziranega informacijskega sistema, ki bo 
zajemal vse osnovne funkcije: registracijo, knjigovodstvo, nadzor in podporo vodstvu. 

Vsled navedenega se v letu 2000 načrtuje sprememba financiranja tekočih in investicijskih 
odhodkov predvidenih na področju vzdrževanja in razvoja informacijske tehnologije. Vsi 
navedeni odhodki so v letu 2000 planirani v finančnem načrtu Davčne uprave Republike 

Slovenije. 

Za izvajanje načrtovanih predpisov in politik se bo morala Davčna uprava kadrovsko, 
organizacijsko in tehnično okrepiti in usposobiti kar je upoštevano tudi v načrtovanih tekočih 
in investicijskih odhodkih Davčne uprave za leto 2000. Začete organizacijske spremembe v 
letu 1999 (oblikovanje organizacijskih enot in delovnih mest na nivoju davčnih uradov) se 

bodo nadaljevale tudi v letu 2000 in 2001. V Glavnem uradu bo organiziran Sektor za nadzor, 
znotraj katerega bodo oddelki za inšpekcijo in preiskavo, Oddelek za mednarodno izmenjavo 
podatkov in posebna služba za medsebojno sodelovanje s pristojnimi organi drugih držav. 

2. FINANČNI DEL POROČILA 

Davčna uprava planira sredstva za zagotavljanje materialne podlage za realizacijo načrtovanih 
nalog za delo za tekoče in investicijske odhodke v letu 2000 v višini 15.580.227 tisoč SIT, od 

tega iz proračunskih sredstev 14.991.227 tisoč SIT in iz drugih virov ustvarjenih s prihodki 
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lastne dejavnosti 589.000 tisoč SIT. Za tekoče odhodke oziroma za financiranje uprave in 
administracije so planirana proračunska sredstva v višini 13.623.768 tisoč SIT, za 

investicijske odhodke pa 1.367.459 tisoč SIT. 

Od celotno načrtovanih sredstev se za izvajanje davka na dodano vrednost načrtujejo 
proračunska sredstva za tekoče odhodke v višini 1.100.686 tisoč SIT. 

Pri izdelavi finančnega načrta odhodkov Davčne uprave Republike'Slovenije so upoštevana 

globalna kvantitativna izhodišča za financiranje rednih programov, ter planirana dodatna 
sredstva za izvajanje prevzemanja pravnega reda Evropske unije. 

V finančnem načrtu se predvideva povečanje materialnih stroškov, in sicer za: 

- izvajanju novih nalog (prevzemanja reda EU, obratovalni stroški prevzetih prostorov 
APP), 

- spremembi financiranja informacijske tehnologije (vzdrževanje programske opreme, 
računalniško izobraževanje s področja razvojnih orodij, sistemske podpore, pisarniškega 

poslovanja ter uporabe drugih aplikacij) in 
financiranju stroškov najemnine in obratovalnih stroškov novih prostorov Glavnega urada 

v višini. 

2.1. UPRAVA IN ADMINISTRACIJA 

2.1.1. Plače - postavka 3030 in 4599 

2.1.1.1. Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Izhodišče za izračun proračunskih sredstev za osnovne plače in splošne dodatke je Število 
zaposlenih na dan 15.9.1999, koje bilo v Davčni upravi zaposlenih 2418 delavcev. Zaradi 

nadaljevanja nalog na projektu DDV in obveznosti, ki jih ima Davčna uprava RS po Zakonu o 
davčni službi in po sklepu Vlade Republike Slovenije do Agencije za plačilni promet, smo na 
postavki plače DDV planirali sredstva za 120 zaposlenih. 

Za povračila in nadomestila iz naslova stroškov prehrane med delom in prevoza na delo smo 
upoštevali število zaposlenih na dan 15.09.1999 ter normativne vrednosti za posamezno vrsto 
odhodka. 

Sredstev za delovno uspešnost so planirana v višini 2% od bruto plač in povečana za delovno 
uspešnost direktorja in namestnika direktorja. 

Planirana sredstva za nadurno delo so namenjena izvajanju dohodnine v mesecih april, maj, 
junij in delavcem za reševanje pritožb na II. Stopnji iz preteklih let. 

V planiranih sredstvih za druge izdatke je upoštevano 216 jubilejnih nagrad, 40 odpravnin in 
22 solidarnostnih pomoči.Pri jubilejnih nagradah so upoštevane višine v skladu s 
kvantitativnimi izhodišči. 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost in davki na izplačane plače so planirani v enakih 
odstotkih kot za ministrstvo in jih v nadaljevanju na ponavljamo. 

3.1.2. Materialni in drugi stroški 
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3.1.2.1. Materialni stroški - postavka 3354 in 4605 

• Pisarniški in splošni material in storitve (kto. 4020) 

Sredstva za financiranje pisarniškega in splošnega materiala ter storitev so planirana v skupni 
vrednost 1.417.728 tisoč SIT. Od tega odpade na sredstva proračuna 1.336.428 tisoč SIT in na 

sredstva iz lastne dejavnosti 81.300 tisoč SIT. Pretežni del stroškov predstavljajo stroški 
vzdrževanja programske opreme (RRC, IXTLAN, Krim, Zavarovalnica Triglav), in sicer 

vsled načrtovane spremembe financiranja vzdrževanja informacijske tehnologije, ki jo v letu 
1999 financira ministrstvo iz svojih sredstev. Stroški pisarniškega materiala se planirajo v 

vrednosti 389.451 tisoč SIT, od tega iz proračuna v višini 339.451 tisoč SIT in iz drugih virov 
50.000 tisoč SIT. Sredstva, namenjena za nabavo potrošnega pisarniškega materiala za vse 

zaposlene v Davčni upravi Republike Slovenije, za financiranje nabave obrazcev in 
obračunov s področja davčne dejavnosti in izvajanja davka na dodano vrednost, ne presegajo 

sredstev odobrenih v proračunu 1999, saj planiranih sredstev v letu 2000 ne bremenijo 
zagonski stroški uvedbe DDV (registracija davčnih zavezancev, navodila za vodenje DDV 
evidenc). 

Stroški čistilnega materiala in storitev ter stroški storitev varovanja zgradb in prostorov se 
povečujejo zaradi vzpostavitve sistema varovanja poslovnih in sistemskih prostorov in zaradi 

prevzema financiranja poslovnih prostorov prevzetih od APP. Založniške in tiskarske storitve 
se v pretežni višini planirajo za izdelavo obrazcev za obračune DDV in interna glasila, ostali 
davčni obrazci pa bodo strošek davčnih zavezancev. V letu 2000 se iz naslova teh sredstev 

planira tudi izdelava časopisa Davčne uprave Republike Slovenije. Stroški prevajalskih 
storitev bodo posledica aktivnosti pri prevzemanju pravnega reda EU. 

Stroški oglaševalskih storitev so planirani za nadaljevanje kampanije oglaševanja in 
promoviranja DDV ob njegovi uvedbi, ki se bo nadaljevala tudi v prihodnjem letu. 
Oglaševanje zajema: pripravo oglasov in media plan oglaševanja v tiskanih in elektronskih 
medijih ter na Internetu, pripravo in predvajanje informativno izobraževalnih televizijskih 
dokumentarnih oddaj, ki so namenjene širši javnosti, za vzpostavitev informacijskega servisa 

za oglaševanje in svetovanje s ciljem nadaljevanja začetega programa izobraževanja davčnega 
osebja in zavezancev. 

Stroški drugega in splošnega materiala so namenjeni izvajanju administrativno tehničnih 
storitev, svetovalnih storitev ter stroškom vzpostavitve celotnega arhiva. 

• Posebni materiali in storitve (kto. 4021) 

1 

Stroški posebnega materiala in storitev se planirajo skupni višini 203.590 tisoč SIT od tega iz 
proračuna 171.000 tisoč SIT v glavnem za financiranje računalniškega izpisovanja in 
konfekcioniranja odločb za odmero dohodnine, odmernih odločb, nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča, potrdila o višini katastrskega dohodka in ostalih odmernih odločb. 

• Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (kto. 4022) 

Sredstva planirana na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so 
namenjena financiranju stroškov poštnine iz naslova pošiljanja odmernih odločb za 
dohodnino in ostalih odločb, pošiljanja obračunov DDV ter pošiljanju odločb iz naslova 
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odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Stroški pošiljanja odmernih odločb za 
NUSZ se bodo v celoti pokrivali iz planiranih sredstev lastne dejavnosti. 

Stroški za elektriko, ogrevanje, vodo, komunalne storitve in snago so posledica velikega 
števila poslovnih prostorov in financiranja navedenih stroškov v poslovnih prostorih prevzetih 
od APP v pogodbeno dogovorjenih deležih ter spremembe financiranja stroškov v novih 

poslovnih prostorih Glavnega urada, ki bodo vključevali tudi obratovalne stroške novega 
računalniškega centra in učilnice. 

• Prevozni stroški in storitve (kto. 4023) 

Za prevozne stroške, stroške goriv in maziv ter zavarovalnih premij za vozila se planirajo 
višja sredstva vsled realizacije nakupa novih vozil v letu 1999 in načrtovanih nabav novih 

vozil v letu 2000. 

Polovica vozil v voznem parku (161 vozil) je starejših od šestih let in zaradi tega nauporabnih 
za vožnjo na daljše razdalje. 

• Izdatki za službena potovanja (kto. 4024) 

Kljub povečanemu številu zaposlenih ter s tem tudi terenskih delavcev (inšpektorji, 
kontrolorji, izterjevalci, nadzor) so planirana sredstva za službena potovanja doma in v tujini 

nižja od odobrenih v letu 1999, in sicer predvsem iz naslova znižanja planiranih zagonskih 
stroškov programa uvedbe projekta DDV. 

Sredstva so namenjena za izvrševanje nalog s področja inšpiciranja, izterjave in nadzora na 
celotnem območju Republike Slovenije. 

Potovanja v tujino so predvidena za komunikacijo, medsebojno sodelovanje in konzultacije s 
tujimi davčnimi upravami pri prevzemanju pravnega reda EU, ter udeleževanja vodstva v 

mednarodni organizaciji IOTA, katere članica je tudi Davčna uprava Republike Slovenije. 
Navedena organizacija pod pokroviteljstvom Evropske unije ter OECD, skrbi za dvig 
učinkovitosti davčnih uprav v prehodu. 

• Tekoče vzdrževanje (kto. 4025) 

Izdatki za tekoče vzdrževanje so namenjeni vzdrževanju poslovnih prostorov in pisarniški 
opremi (beljenje, popravila pohištva, biroopreme, popravila senčil, talnih oblog ipd.). V 

planiranih izdatkih so predvidena sredstva za financiranje stroškov vzdrževanja poslovnih 
prostorov prevzetih od APP v pogodbeno dogovorjenemu deležu. 

Zaradi spremembe financiranja informacijske tehnologije in dograditve lokalnega omrežja se 

načrtujejo sredstva za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme. Sredstva so planirana tudi 
za zavarovalne premije za pisarniško opremo in računalnike, ter za zavarovanje objektov v 

skladu s sprejetimi akti o varovanju podatkov in pogodbeno dogovorjenimi obveznostmi. 

• Najemnine in zakupnine (kto. 4026) 

Stroški najemnin in zakupnin izhajajo iz že sklenjenih najemnih pogodb za poslovne prostore 
davčnih uradov in njihovih dislociranih enot - izpostav, za najete skladiščne prostore za 
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potrebe zarubljene opreme, za najete poslovne prostore za potrebe zarubljenih in službenih 
vozil. Nadalje se planirajo dodatni stroški najemnin za nove prostore Glavnega urada v višini 
192.000 tisoč SIT, kar pomeni spremembo financiranja, saj je v letu 1999 financiranje 
obstoječih poslovnih prostorov Glavnega urada zagotavljal Servis skupnih služb Vlade. Prav 

tako se zaradi dodatnih zaposlitev planirajo novi prostori na lokacijah Davčnih uradov 
oziroma nekatere preselitve na nove lokacije zaradi prenašanja operative iz izpostav na 

davčne urade. 

• Drugi operativni odhodki (kto. 4029) 

Za druge operativne odhodke se planirajo znatno nižja sredstva od odobrenih v proračunu za 
leto 1999, in sicer zaradi nižjih stroškov iz naslova DDV. Sredstva za pogodbe o delu se 
načrtujejo za izvajanje cenitev zarubljenih nepremičnin in premičnin za poplačilo davčnega 
dolga. Planiranje stroškov za plačilo dela preko študentskega servisa izhaja iz nezasedene 
sistematizacije delovnih mest. 

Za izvedbo programov strokovnega izobraževanja zaposlenih se načrtujejo sredstva za leto 
2000 v višini 192.000 tisoč SIT od tega za strokovno izobraževanje zaposlenih s področja 
informacijske tehnologije v višini 55.000 tisoč SIT, in sicer za izobraževanje s področja 
razvojnih orodij, sistemske podpore ter s področja orodij za pisarniško poslovanje. 

Ostala sredstva so planirana za financiranje izvajanja funkcionalnega izobraževanja 
(kotizacije za seminarje in tečaje), izvedbe strokovnih izpitov (pripravniški izpiti, strokovni 

izpiti, izpiti za pooblaščene uradne osebe in izpiti iz upravnih postopkov) in financiranje 
pogodb za študij ob delu. Stroški šolnin predstavljajo spremembo, saj so se stroški iz tega 

naslova v letu 1999 planirali na proračunski postavki plače. V letu 1999 seje vršilo predvsem 
izobraževanje svetovalcev, inštruktorjev za pripravo in uvedbo DDV, v letu 2000 pa se 

načrtuje strokovno usposabljanje vseh zaposlenih v skladu z izdelanim programom 
izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja. 

Med operativnimi odhodki se planirajo sredstva za plačila storitev APP, v glavnem stroškov 
iz naslova plačevanja obveznosti DDV. Plačila bančnih storitev izhajajo iz sklenjenih pogodb 
z bankami za vračila preplačil iz naslova dohodnine, s posebnimi nakaznicami in na tekoče 

račune zavezancev. 

2.2. PROGRAMI 

2.2.1. Investicije - postavka 2848 

V Davčni upravi Republike Slovenije se v letu 2000 planirajo sredstva za investicijske 
odhodke v višini 1.367.459 tisoč SIT, od tega za vzpostavitev sodobnega davčnega 
informacijskega sistema, vključno z vzpostavitvijo računalniškega centra in učilnice v sklopu 
tega centra, v vrednosti 949.859 tisoč SIT, za nakup ostale opreme za poslovne prostore 

Davčne uprave (pohištvo, birooprema, klimatizacija, telekomunikacije) sredstva v višini 
336.600 tisoč SIT ter za nakup vozil sredstva v višini 81.000 tisoč SIT. 

2.2.1.1. Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

• Nakup prevoznih sredstev (kto. 4201) 
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V letu 2000 planiramo nabavo - zamenjavo 40 vozil v skupni vrednosti 81.000 tisoč SIT. 

Potreba po večji količini vozil je nastala zaradi zastarelega voznega parka Davčne uprave 
(161 vozil), v katerem je kljub nabavam v letu 1999 (41 vozil) še vedno več kot polovica 

vozil starejših od šest let in so neuporabni za vožnje na daljše razdalje. Iz naslova izvajanja 
DDV potrebujemo za inšpektorje in izterjevalce najmanj 40 vozil. 

• Nakup opreme (kto. 4202) 

• i 
- Nakup pisarniškega pohištva 
V letu 2000 planiramo nabavo pisarniškega pohištva v višini 189.000 tisoč SIT. Zaradi 
začetka izvajanja DDV bo potrebno dodatno opremiti nova delovna mesta iz naslova 
povečanega števila zaposlenih. Pohištvo posameznih izpostav Davčne uprave je zelo staro 

(tudi do 20 let) zato želimo z novo nabavo nekoliko izboljšati delovne pogoje zaposlenih. Iz 
naslova izvajanja DDV in sprememb v organizaciji Davčne uprave (selitve nekaterih izpostav 
na lokacije poslovnih prostorov Davčnega urada) ima za posledico nakup novega 
pisarniškega pohištva. Od planiranih sredstev se za pisarniško pohištvo v novih prostorih 
Glavnega urada načrtuje 77.000 tisoč SIT. 

- Nakup pisarniške opreme 

Za nakup pisarniške opreme smo planirali sredstva v višini 19.300 tisoč SIT. Sredstva so 
planirana za opremo novih prostorov Glavnega urada in za dodatno opremo za nova delovna 
mesta na DDV. Istočasno smo planirali del sredstev za zamenjavo starega in 
nefunkcionalnega pohištva. Pohištvo nekaterih davčnih uprav in izpostav je starejše od 20 let 
in je glede na sedanjo tehnologijo pisarniškega dela nefunkcionalno. Posledica tega je,' da 

planiramo postopno zamenjavo tega pohištva. 

- Nakup računalnikov in programske opreme 
V Davčni upravi se hkrati s predlagano spremembo financiranja stroškov informacijske 

tehnologije načrtuje vzpostavitev sodobno zasnovanega davčnega informacijskega sistema. V 
ta namen se planirajo za nabavo računalniške in programske opreme sredstva v višini 812.859 

tisoč SIT. Od tega za hardware 134.859 tisoč SIT in za programsko opremo novo načrtovanih 
projektov 678.000 tisoč SIT. Sredstva za financiranje programske opreme (licenčni in 

aplikacijski softvvare) so namenjena: 

- za nakup orodij za razvoj in dokumentiranje v vrednosti 20.000 tisoč SIT, 
- za orodja za revizijo v vrednosti 20.000 tisoč SIT, 
- za orodja za podporo pisarniškemu poslovanju 120.000 tisoč SIT, 
- za vzpostavitev EPD - elektronskega poslovanja 125.000 tisoč SIT, 
- za organizacijo podatkovnega skladišča 24.000 tisoč SIT, 
- za vzpostavitev informacijskega sistema osrednjega knjigovodstva in dohodnine 210.000 

tisoč SIT, 
- za register davčnih zavezancev 25.000 tisoč SIT, 

za vzpostavitev sistema za optični zajem dokumentov 49.000 tisoč SIT, 
- za sistem podpore inšpekciji 20.000 tisoč SIT, 
- za sistem načrtovanja javnofinančnih prihodkov 10.000 tisoč SIT, 
- za sistem za podporo izterjavi 25.000 tisoč SIT, 

za sistem za podporo pravni praksi 20.000 tisoč SIT ter 
- za programsko podporo gospodarjenju 10.000 tisoč SIT. 

Planirana sredstva za nabavo strojne računalniške opreme v višini 135.859 tisoč SIT se 
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načrtujejo za nabavo: namiznih računalnikov v višini 50.000 tisoč SIT, nabavo prenosnikov v 
višini 20.000 tisoč SIT, nabavo tiskalnikov v višini 45.859 tisoč SIT in za nabavo strežnikov 
20.000 tisoč SIT. 

V Davčni upravi planiramo v letu 2000 tudi dograditev lokalnega omrežja v vrednosti 30.000 
tisoč SIT. 

- Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 

Za nabavo opreme za hlajenje se načrtujejo sredstva v višini 75.000 tisoč SIT, od tega za 
klimatizacijo poslovnih prostorov 48.000 tisoč SIT ter za hlajenje sistemskih sob 27.000 tisoč 
SIT. 

- Nakup opreme za varovanje 
Za tehnično varovanje poslovnih ter sistemskih prostorov na davčnih uradih se planirajo 

sredstva v višini 10.000 tisoč SIT. 

Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav 

Potrebe po novi opremi izhajajo iz naslova prezasedenosti obstoječih telefonskih linij, in 
namena zagotavljanja hitrejšega pretoka informacij znotraj Davčne uprave in zagotavljanja 

hitrejšega dostopa do davčnih informacij zunanjim uporabnikom. Planirana sredstva v višini 
21.500 tisoč SIT, so namenjena torej tudi razširitvi in posodobitvi telekomunikacijske linije z 

nabavo telefonskih central in dodatnih telefonov. Dodatna oprema med drugim izhaja tudi iz 
novih zaposlitev in povečanja poslovnih površin. 

- Nakup avdiovizualne opreme 
Za nakup avdiovizualne opreme planiramo sredstva v višini 1.600 tisoč SIT. Potrebe izhajajo 
predvsem iz zagotovitve videonadzornega centra v novih prostorih Glavnega urada, v katerem 

bo vzpostavljen računski center Davčne uprave Republike Slovenije. 

- Nakup opreme za učilnice 
V letu 2000 bo Davčna uprava v novih prostorih Glavnega urada organizirala učilnico za 

potrebe izobraževanja s področja informacijske tehnologije. Za nabavo video opreme za 
učilnico se planirajo sredstva v višini 20.000 tisoč SIT. 

- Nakup druge opreme in napeljav 
Davčna uprava načrtuje nabavo opreme za nov računski center, organiziran v novih prostorih 
Glavnega urada v vrednosti 50.000 tisoč SIT, kar predstavlja osnovo za realizacijo načrtovane 
izgradnje sodobnega davčnega informacijskega sistema. 

• Investicijsko vzdrževanje in obnove (kto. 4205) 

Za investicijsko vzdrževanje in obnove se načrtujejo sredstva v višini 19.600 tisoč SIT, in 
sicer predvsem za obnovo poslovnih prostorov prevzetih od Agencije za plačilni promet 

(sanacija arhivskih prostorov in garaž po poplavi, obnova plinske kotlovnice, sanacija strehe, 
izdelava predelnih sten in vrat, lakiranje parketa, sanacije sanitarij). 
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1613 CARINSKA UPRAVA RS 

1. UVODNA POJASNILA IN GLAVNE NALOGE V LETU 2000 IN 2001 

V drugi polovici leta 1999 so stopili v veljavo trije zakoni, ki močno posegajo v delokrog 

carinske službe. Dva zakona predpisujeta uvedbo dveh novih dajatev, in sicer trošarin in 
davka na dodano vrednost, tretji pa spreminja in dopolnjuje obstoječi carinski zakon. Del 
finančnih posledic, ki se izražajo v finančnem načrtu za leto 2000, izhaja iz dodatnih nalog, ki 
so potrebni za izvajanje novih zakonov. 

Zakon o trošarinah je stopil v veljavo 1.7.1999. Izvajanje nalog, ki jih predpisuje ta zakon in 
podzakonski akti, je v celoti v pristojnosti carinske službe. Zakon predvideva izvajanje nalog 
na celotnem območju države, kar pomeni popolno novost v službi, ki je bila sedaj usmerjena 

v izvajanje carinskega nadzora na meji. Kljub temu, da je zakon stopil v veljavo že v 
letošnjem letu, v proračunu za leto 1999 niso bila zagotovljena sredstva za vse potrebe, ki 

bodo nastopile v zvezi z izvajanjem tega zakona. Na postavkah, kjer pa so bila zagotovljena 
določena sredstva za izvajanje novih nalog pa je potrebno upoštevati, da so predvidena samo 

za polletno obdobje. To dejstvo smo upoštevali pri pripravi finančnega načrta za leto 2000. 

Istočasno s trošarinskim zakonom je stopil v veljavo tudi Zakon o davku na dodano vrednost, 
ki carinski službi nalaga dodatne naloge. V carinskih postopkih predstavlja predvsem 

zamenjavo dosedanjega prometnega davka zaračunanega pri uvozu z obračunavanjem nove 
dajatve. Povečan obseg nalog pa izhaja iz deleža pobranega davka na dodano vrednost; 
ocenjuje se, da bo ta delež dosegel četrtino vsega pobranega davka na dodano vrednost. To 
pomeni bistveno povečan obseg dela na področju pobiranja, zavarovanja in izterjave dajatev. 

Carinska služba je v istem časovnem obdobju postala pristojna tudi za pobiranje takse za 
obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida pri uvozu in delno po obračunu in za 

pobiranje davka na motorna vozila pri uvozu. 

Poleg omenjenih zakonov je potrebno omeniti tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah 
carinskega zakona in vse podzakonske akte, ki bodo zagotovili večjo harmonizacijo z 
evropsko zakonodajo in so stopili v veljavo istočasno. Dodatne naloge, ki izhajajo iz tega 
zakona so nujno potrebne za uskladitev naših carinskih postopkov s postopki v Evropski uniji 
(skupni tranzitni postopek, organ zavarovanja ipd ). 

Skoraj istočasno z zgoraj navedenimi zakoni je bil objavljen tudi nov Zakon o carinski službi 
(Ur.l. RS, št. 56/99), ki opredeljuje delovno področje Carinske uprave Republike Slovenije. 
Zaradi novih nalog, ki izhajajo iz navedene zakonodaje je bilo potrebno razširiti delovno 
področje službe z novimi pooblastili in zadolžitvami ter urediti nekatera področja kot so: 
delovna razmerja, zbiranje, varstvo in zavarovanje podatkov, priznanja, itd. 

Poleg zakonsko predpisanih nalog Carinska uprava izvaja in bo izvajala, tudi v naslednjem 
letu, ukrepe za uresničitev ciljev Državnega programa za prevzem pravnega reda Evropske 
unije do konca leta 2002, ki gaje sprejela Vlada RS na svoji 111. seji dne 27. maja 1999. 
Nekateri cilji so že bili realizirani, realizacija številnih pa je v teku. Za slednje so bila v 
okviru državnega programa predvidena tudi sredstva, in sicer za: 

krepitev carinske uprave, človeških in infrastrukturnih potencialov, 
- • uporabo carinske zakonodaje in postopkov EU, 
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spremembe carinskega sistema v smeri nadaljnjega prilagajanja evropskemu carinskemu 
kodeksu, 

- nadalje usposabljanje za izvajanje carinskih postopkov v skladu z veljavno carinsko 

zakonodajo do popolne uskladitve z evropskim in carinskim kodeksom, 
- reorganizacijo carinske službe v skladu s spreminjanjem statusa meje z obstoječimi 

članicami EU ter novo funkcijo južne meje EU in 
reorganizacijo carinske uprave v povezavi z uvedbo DDV in trošarin. 

Ukrep, za realizacijo katerega bo potreben največji obseg sredstev, je reorganizacija carinske 
službe v skladu s spreminjanjem statusa meje z obstoječimi članicami EU ter novo funkcijo 
južne meje. V okviru tega ukrepa bodo potrebna sredstva za postopno ureditev objektov na 
južni meji, in sicer za izgradnjo maloobmejnih mejnih prehodov in za postopno zamenjavo 

zabojnikov na obstoječih mejnih prehodih. 

2. FINANČNI DEL POROČILA 

Carinska uprava planira v letu 2000 izdatke na skupini proračunskih postavk za upravo in 
administracijo in na programih, ki se nanašajo predvsem na investicije in investicijsko 

vzdrževanje Carinske uprave 

2.1. UPRAVA IN ADMINISTRACIJA 

2.1.1. Plače - postavka 3096 

2.2.1.1. Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Pri planiranju sredstev za plače smo v skladu z izhodišči koalicijskega dogovora izhajali iz 
števila zaposlenih na dan 15.9.1999, koje bilo v Carinski upravi zaposlenih 2.258 delavcev in 

normativnih izhodišč za vrednost plač, povračil in nadomestil ter drugih izdatkov zaposlenim. 
Pri planiranju finančnih sredstev za plače predvsem dodatke smo upoštevali tudi finančne 

posledice sprejema novega zakona o carinski službi. Primerjalno na sprejeti proračun za leto 
1999 je izhodiščno stanje zaposlenih za leto 2000 nižje za 12 delavcev, kar bo vsekakor 

povzročalo probleme pri zagotavljanju sredstev za nadomestne delavce. Poleg nadomestnih 
zaposlitev bodo v letu 2000 problem tudi vsi novozaposleni delavci za potrebe trošarin, ki jih 

bo Carinska uprava še zaposlila v letu 1999 in vsi novozaposleni delavci. 

Vse nove zaposlitve in nerešene probleme iz leta 1999 bomo razreševali v okviru načrta 
zaposlitev pri Kadrovski službi Vlade RS, ki so bili planirani v državnem proračunu za 

prevzem pravnega reda Evropske unije. 

Nove zaposlitve v letu 2000 so nujne zaradi delovnih potreb carinske službe, novih 
pristojnosti, ki jih je carinska služba dobila s sprejemom Zakona o trošarinah ter glede na 
sklepe Vlade RS, sprejete na 111. seji dne 27. maja 1999, ki se nanašajo na sprejem 
Državnega programa RS za sprejem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002. 

V skladu z novim Zakonom o carinski službi, ki določa nekatere nove dodatke in sicer 

dodatek v višini do 20 % osnovne plače za vrednotenje posebnih odgovornosti, dodatek za 
stalnost in dodatek za vrednotenje posebne ogroženosti, smo, glede na število upravičencev 
do posameznih dodatkov, planirali tudi sredstva za dodatke v letu 2000. 
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Sredstva za dodatke za delo v posebnih pogojih planiramo glede na dosedanjo porabo 
sredstev za ta namen v letu 1999. Sredstva za ta namen so bila v proračunu za leto 1999 

zagotovljena v enakem obsegu kot v letu 1998, zato se pričakuje konec leta 1999 
primanjkljaj, ki ga bomo morali pokrivati iz drugih kontov za plače. 
Regres za letni dopust in povračila in nadomestila smo planirali v skladu z danimi izhodišči in 

glede na predvideno število zaposlenih. 

Sredstva za delovno uspešnost smo planirali v višini 2 % od mase plač in povečali za delovno 
uspešnost direktorja in namestnika direktorja. 

Sredstva za nadurno delo so planirana v skladu z dejansko porabo sredstev za ta namen. 

Na osnovi podatkov iz kadrovske evidence zaposlenih, so planirana sredstva za druge izdatke 
zaposlenim. 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost in davki na izplačane plače so planirani v enakih 
odstotkih kot za ministrstvo in jih v nadaljevanju na ponavljamo. 

V skladu z novim Zakonom o carinski službi so planirana tudi sredstva za obvezno dodatno 
zavarovanje pooblaščenih oseb, katere bi po novem Zakonu o carinski službi imeli pravico do 

obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 

2.1.2. Materialni stroški 

2.1.2.1. Materialni stroški - postavka 3420 

Pri planiranju materialnih stroškov smo izhajali iz ocenjene realizacije stroškov za leto 1999, 
predvidene rasti cen v letu 2000 in planiranih nalog v letu 2000. Stroški do konca leta 1999 so 

bili ocenjeni na podlagi polletne realizacije ter predvidenih stroškov za drugo polletje, pri 
rasti cen pa smo upoštevali Vladna izhodišča. Posebej je potrebno poudariti, da bomo večino 

novih nalog prevzeli v drugi polovici leta 1999 in, da se finančne posledice teh nalog še niso 
izrazile v porabi letošnjega proračuna. 

Pri planiranju materialnih stroškov smo upoštevali tudi sredstva za financiranje nalog 

opredeljenih v Državnem programu za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 
2002. To so predvsem sredstva za permanentno izobraževanje in usposabljanje carinskih 
delavcev, sredstva za nabavo tekočih navodil za učinkovito delo carinskih delavcev 
(strokovna literatura) ipd. 

Bistveno povečanje materialnih izdatkov v veliki meri odpade na planirana sredstva za 

stroške informatizacije carinske službe, ki so bili v preteklih letih planirani na postavkah 
ožjega Ministrstva za finance. 

Za postavko 3420 materialni stroški smo planirali stroške na naslednjih kontih: 

• Pisarniški in splošni material in storitve (kto.4020) 

Stroški pisarniškega materiala in storitev bodo v letu 2000 znašali 659.025 tisoč SIT. V 
primerjavi z letom 1999 gre za povečanje teh stroškov predvsem na račun novih nalog s 
področja pobiranja trošarin (povečanje korespondence s trošarinskimi zavezanci, obrazci 
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ipd ). Nabava pisarniškega materiala se vrši po pogodbah, ki so sklenjene z izbranimi 
izvajalci na javnem razpisu. 

Stroške čistilnega materiala in storitev za leto 2000 planiramo v višini 50.000 tisoč SIT in so 

v primerjavi z letom 1999 povečani za predvideno rast cen in glede na potrebe po čiščenju 
dodatno najetih prostorov carinske službe. Obseg najetih prostorov seje v letu 1999 in se bo 
tudi v letu 2000 še povečal, in sicer iz naslova dodatnih nalog s področja pobiranja trošarin, 
kar bo imelo za posledico tudi večje stroške čiščenja. Glavnina stroškov se nanaša na plačilo 
pogodbenih partnerjev, ki opravljajo čiščenje prostorov in so izbrani na javnem razpisu. 

Planirani stroški časopisov, revij, knjig in strokovne literature znašajo 110.000 tisoč SIT in so 

glede leta 1999 nižji. 

Za vzdrževanje informacijske tehnologije smo planirali 340.225 tisoč SIT. Računalniške 
storitve predstavljajo zelo pomemben segment informacijske podpore carinske službe, saj so 
skozi te storitve zagotovljeni pogoji za nemoteno izvajanje carinskih opravil. Tako spada sem 

uporabnina kapacitet centralnega računalnika, ki je v lasti CVI in v okolju katerega se 
izvajajo aplikacije za podporo carinskemu delu že vse od osamosvojitve, ustrezna podpora 

aplikacijam, s katerimi se obdelujejo posamezna vsebinska področja (carinjenje, carinski 
nadzor, obračun in spremljanje plačevanja dajatev, elektronska izmenjava podatkov itd ). Ker 

uporabljamo za medsebojno povezljivost hitro komunikacijsko omrežje državnih organov 
(HKOM), je potrebno tudi za njegovo nemoteno delo zagotoviti kvalitetno storitev. Rezultati 

carinskih obdelav se dnevno izpisujejo in pošiljajo strankam v postopkih, zato so potrebne 
tiskovine. 

Stroške za nabave drugega splošnega materiala in storitev za leto 2000 planiramo v višini 
33.000 tisoč SIT. V primerjavi z letom 1999 gre za bistveno povečanje teh stroškov. 
Povečanje ni posledica dodatnih ali večjih nakupov v letu 2000, ampak posledica drugačne 

opredelitve teh stroškov. V letu 1999 smo te stroške namreč planirali na kontu 4021. 
Planirana vsota stroškov na obeh podkontih pa je v primerjavi z letom 1999 nespremenjena. 

• Posebni material in storitve (kto. 4021) 
S 

Poleg zgoraj omenjenih splošnih izhodišč za planiranje smo za planiranje posebnega 
materiala in storitve upoštevali tudi pravne akte, ki določajo obveznost nabave tega materiala 
za carinsko službo. 

Pretežni del planiranega zneska odpade na : 

stroške za nabavo uniform in službene obleke, in sicer 210.000 tisoč SIT. V primerjavi z 
letom 1999 bo nabava v letu 2000 zahtevala nižja sredstva. Nabava službene obleke carinskih 
delavcev poteka v skladu s Pravilnikom o službeni obleki delavcev v organih carinske službe 
(Ur.l. RS, št. 17/94), ki med drugim predpisuje roke trajanja posameznih delov službene 
obleke in število posameznih delov v rokih trajanja. Plan je izdelan na podlagi natančno 
ugotovljenih potreb o številu različnih kosov oblačil in dodatkov službene obleke. Glavnina 
službene obleke se nabavlja z javnimi razpisi. 

Stroške za nabavo posebnega materiala in storitev načrtujemo v višini 16.000 tisoč SIT. V 
primerjavi z letom 1999 so stroški bistveno nižji iz razloga, ki je naveden v obrazložitvi 
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stroškov na kontu 4020. V okviru nabave posebnih materialov se predvideva nabava carinskih 

zalivk in carinske vrvice. 

• Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (kto. 4022) 
t 

Za plačilo električne energije, vode in komunalnih storitev planiramo 160.000 tisoč SIT, kar 
predstavlja v primerjavi z letom 1999 povečanje za predvideno rast cen in povečanje glede na 

dodatne najete prostore zaradi novih nalog na področju pobiranja trošarin. 

Za plačilo komunikacij planiramo 118.000 tisoč SIT. V primerjavi z letom 1999 so stroški 
povečani za predvideno rast cen in dodatno na račun poštnine za pisno komuniciranje z 

trošarinskimi zavezanci. 

• Prevozni stroški in storitve (kto. 4023) 

V primerjavi z letom 1999 so stroški povečani za predvideno rast cen. Dodatno so se povečali 
stroški goriva za prevozna sredstva zaradi predvidenih kontrol trošarinskih zavezancev, ki se 

bodo začela izvajati v naslednjem letu ter zaradi predvidene selitve uprave na novo lokacijo. 

• Izdatki za službena potovanja (kto. 4024) 

Izdatki za službena potovanja so planirani za službena potovanja v Sloveniji in službena 
potovanja v tujini. 

Velik del stroškov v zvezi s službenimi potovanji doma odpade na izvedbo izobraževanja za 
pripravo na carinski izpit in specialno izobraževanje po področjih, ki jih morajo posamezne 
skupine carinskih delavcev podrobneje poznati. Poleg izobraževanja so v večjem delu 
vključene v stroške službenih poti tudi večdnevne kontrole pravilnosti poslovanja posameznih 
carinarnic s strani delavcev Carinske Uprave Republike Slovenije, kontrole carinskih in 
trošarinskih zavezancev, inšpekcijski pregledi ter usposabljanje ravnanja z orožjem v 

Gotenici itd. 

Stroški za potovanja v tujino so v glavnem povezani s sodelovanjem naših strokovnih služb z 
drugimi carinskimi administracijami na področju preiskav, porekla in vrednosti blaga, 
prilagajanjem carinske in druge zakonodaje evropskemu pravnemu redu, udeležbo na 
bilateralnih srečanjih (pogajanja in podpisi sporazumov, ki smo jih po sklepu Vlade pričeli 

sklepati v letu 1999) in udeležbo na drugih srečanjih (WCO, SECI, EFTA, CEFTA, 
MATTHAEUS, RILO, EPC, UNDCP). 

• Tekoče vzdrževanje (kto. 4025) 

Glavnina stroškov na tem kontu so stroški zavarovalnih premij za objekte in opremo. Večji 

del stroškov odpade tudi na vzdrževanje računalnikov, komunikacijske in druge opreme. 
Izvajalci servisnega vzdrževanja opreme so izbrani na javnih razpisih. 

Za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov so planirana sredstva, ki so 
bila v preteklih letih planirana pri Ministrstvu za finance. Področje vzdrževanja zajema tako 
strojno kot komunikacijsko opremo. Posebej pomembno je dejstvo, da deluje carinska služba 

vse dni v letu in da mora biti temu primerno zagotovljena pripravljenost vzdrževalnih služb 
(strežniki, delovne postaje, tiskalniki, lokalna omrežja ipd ). 
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• Najemnine in zakupnine (kto. 4026) 

Glavnina stroškov na tem kontu je planirana za najemnine in zakupnine za poslovne objekte. 
Predvideni stroški so izračunani na podlagi sklenjenih pogodb o najemu poslovnih prostorov 
in dodatnih potreb po najetju prostorov predvsem za zagotovitev delovnih pogojev za 
delovanje trošarinskih oddelkov. 

• Drugi operativni odhodki (kto. 4029) 

Pretežni del sredstev na tem kontu je planiran za naslednje stroške : 

Izdatki za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev so predvideni v višini 56.000 tisoč 
SIT. Stroški na tem kontu predstavljajo bistven porast v primerjavi s preteklim letom zaradi 

vključitve izobraževanja zaposlenih s področja informatike. Gre za izobraževanje, ki ga 
izvajajo zunanje institucije tako za programsko opremo, ki jo uporabljajo vsi zaposleni, kot 

specifična znanja, ki jih uporabljajo zaposleni v sektorju za informatiko. 

V letu 2000 planiramo izdatke za strokovno izobraževanje v višini 57.500 tisoč SIT. V 
Carinski upravi RS se za pridobitev višje stopnje šolske izobrazbe izobražuje ob delu 

približno 50 delavcev. Uprava sklene pogodbo o izobraževanju le s tistimi delavci, ki bodo po 
zaključku študija razporejeni na delovno mesto v skladu s pridobljeno izobrazbo in zahtevami 

pravilnika o sistemizaciji. 

Sodne stroške planiramo v višini 10.000 tisoč SIT. Predvidevamo namreč, da bodo v obdobju 
2000-2001 zaključene nekatere zadeve v sodnih postopkih in bo Uprava zavezana za plačilo 

sodnih stroškov. Na tem kontu so predvideni le stroški v zvezi s postopki, ne pa tudi kazni in 
odškodnine, ki so v skladu z dosedanjo usmeritvijo planirana na Ministrstvu za finance na 

posebni postavki. 

Drugi operativni odhodki so planirani v višini 45.800 tisoč SIT. V največji meri bodo sredstva 
s tega podkonta bremenila zdravstvene preglede carinskih delavcev in jezikovno 
izobraževanje. 

2.1.2.2. Tekoče vzdrževanje objektov CURS - postavka 7391 

Sredstva na postavki 7391 tekoče vzdrževanje objektov CURS so namenjena za izvajanje 
vzdrževalnih del na mejnih prehodih in objektih v notranjosti. Pri planiranju teh sredstev smo 

izhajali iz trenutnega stanja objektov in nujno potrebnih del, da se to stanje nekoliko izboljša 
ali vsaj ohrani. Na nekaterih lokacijah so zadeve kritične, saj se pozna, da v letih 1997 in 
1998 za redno vzdrževanje nismo imeli na razpolago nič sredstev, čeprav je Vlada Republike 
Slovenije sprejela sklep, da za tekoče vzdrževanje svojih poslovnih prostorov skrbijo 

uporabniki sami. Kljub temu, da smo v letu 1999 dobili nekaj sredstev, nam ta ne bodo 
omogočila vzpostaviti solidno stanje vseh objektov. 

Sredstva na postavki bodo namenjena rednemu vzdrževanju inštalacij in naprav, beljenju in 
pleskanju prostoru, ostalim rednim in vzdrževalnim delom na mejnih prehodih in drugih 
objektih carine in vzdrževanju mostnih tehtnic. 
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Planirana sredstva za tekoče vzdrževanje objektov, prostorov in inštalacij v lasti in uporabi 
Carinske uprave RS na meji ter upravah carinarnic in izpostav v notranjosti so za nas izredno 
pomembna. Objektom in prostorom v naši uporabi se močno pozna, da niso bila redno 

vzdrževana in marsikje dajejo vtis zanemarjenosti, kar pa za državno mejo ni primerno. 

2.1.2.3. Organizacija carinskih iger držav CEFTE in alpskih držav - postavka 7392 

Sredstva iz te postavke bi namenili za pokrivanje stroškov vsakoletne udeležbe na različnih 
carinskih srečanjih držav članic CEFTE, alpskih držav, ipd. Organiziranje in udeležba na teh 
prireditvah se nam zdi pomembna s stališča mednarodnega sodelovanja na carinskem 

področju in s stališča promoviranja naše države. Nerazumljivo bi bilo, da bi udeležbo 
odpovedali, ker v ta namen nimamo zagotovljenih sredstev. 

2.1.2.4. Stroški prodaje zaplenjenih vozil - postavka 6315 

Na postavki so planirana sredstva za poravnavanje stroškov prevzemanja, zbiranja, hrambe in 

prodaje motornih vozil in njihovih delov, ki se izvajajo v skladu z Uredbo o pogojih in 
načinu prodaje carinskega blaga ter drugem ravnanju s carinskim blagom. Ta dela je za nas do 

sedaj izvajal AMZS. V skladu z novo uredbo bo zaplenjena vozila prodajal carinski organ ali 
izbran izvajalec, ki bo izbran v skladu z Zakonom o javnih naročilih. Ocenjujemo, da bodo 

stroški prodaje zaplenjenih vozil v letu 2000 ostali na ravni iz leta 1999. 

2.1.2.5. Stroški prodaje carinskega blaga - postavka 7393 

Na postavki so planirana sredstva za prodajo ostalega carinskega in drugega blaga, ki se bo 
tudi izvajala v skladu z Uredbo o pogojih in načinu prodaje carinskega blaga ter drugem 

ravnanju s carinskim blagom. V letu 1999 so ta dela izvajale carinarnice same. Stroški 
prodaje drugega carinskega blaga naj bi se primerjalno na leto 1999 povečali, in sicer 

predvsem na račun najetja dodatnih prostorov za skladiščenje tega blaga.V skladu z novo 
uredbo bo blago prodajal carinski organ ali izbrani izvajalec, kibo izbran v skladu s predpisi, 
ki urejajo javna naročila. 

2.2. PROGRAMI 

2.2.1. Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov - postavka 2849 

Pri planiranju investicijskih odhodkov smo izhajali iz nujnih potreb carinske službe. Poudariti 
je potrebno, da Carinska uprava Republike Slovenije v letu 1997 in v letu 1998 v proračunu 
ni imela na razpolago nikakršnih sredstev za nabavo opreme, prevoznih sredstev, zemljišč, 
zgradb in prostorov. S sredstvi, ki smo jih dobili v letu 1999, bomo opravili najnujnejša dela 

in deloma zamenjali zastarelo opremo. 

V okviru te postavke smo planirali tudi odhodke za realizacijo ukrepov za uresničitev ciljev 

Državnega programa za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002. Sredstva 
so planirana za investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih stavb ter nabavo opreme za 
potrebe preiskovalne službe. Planirana so sredstva za izgradnjo nove južne meje (v skladu z 
zahtevami EU), nakup stanovanj za delavce, ki bodo ob vstopu v EU premeščeni na južno 

mejo, za investicijsko vzdrževanje obstoječih objektov na južni meji in nabavo opreme za 
preiskovalno službo. Preiskovalna služba je bila formirana junija 1997 za preprečevanje 
tihotapstva in trgovine z mamili, orožjem in sredstvi za množično uničevanje in odkrivanje 
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carinskih in davčnih zlorab. Za učinkovito delo preiskovalne službe je specialna oprema 
ključnega pomena. Vključena pa je tudi nabava računalniške in programske opreme ter 
pridobitev blagovnih znamk za dvig tehnološke opremljenosti na področju informatike. 

2.2.1.1. Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

• Nakup zgradb in prostorov (kto. 4200) 

V okviru nakupa zgradb in prostorov načrtujemo nakup stanovanj za delavce carinske službe 
zaradi narave carinske dejavnosti, ki zahteva občasna razporejanja delavcev iz ene v drugo 

carinarnico, ki so od kraja prebivališča delavca tudi tako oddaljene, da se delavec ne more 
dnevno voziti na delo in nazaj. 
Velik del stanovanj pa je predviden za delavce, ki bodo premeščeni na južno mejo zaradi 

formiranja nove meje EU. 

V letu 2000 pa načrtujemo tudi postopno zamenjavo zabojnikov na obstoječih mejnih 
prehodih na južni meji v skladu z Državnim programom za prevzem pravnega reda Evropske 

unije do konca leta 2002. 

• Nakup prevoznih sredstev (kto. 4201) 

Načrt nabave prevoznih sredstev (osebnih avtomobilov in kombijev) temelji na zamenjavi 
starih prevoznih sredstev za nove in na nabavi novih prevoznih sredstev. 

V letu 2000 bo predvidoma iz uporabe izločeno veliko vozil, ki niso več tehnično brezhibna, 

ali so starejša od 5-ih let ali pa imajo veliko število prevoženih kilometrov. Z izkupičkom od 
prodaje bomo nabavili nova prevozna sredstva. 

Načrt nabave temelji tudi na nabavi novih prevoznih sredstev, in sicer: 

- za uresničitev ukrepov Državnega programa za prevzem pravnega reda Evropske unije do 
leta 2002, in sicer prevozna sredstva za potrebe preiskovalne službe (avtomobili), 

- za kritje potreb zaradi novih nalog na področju pobiranja trošarin (trošarinske kontrole in 
inšpekcijski pregledi), 

- za povečane carinske kontrole in inšpekcijskih pregledov 
za kritje tekočih potreb (dostop na slabo dostopne in oddaljene prehode, prevoz delavcev 
na delo na oddaljena delovna mesta, ki imajo slabe avtobusne povezave ipd.) in 

- zaradi prodaje iztrošenih prevoznih sredstev. 

Nakup novih vozil se bo v manjšem delu financiral tudi z odprodajo starih, neuporabnih in 
izrabljenih vozil. 

• Nakup opreme (kto. 4202) 

V letu 2000 planiramo: 
- nakup pisarniškega pohištva v višini 35.345 tisoč SIT, 

nakup pisarniške opreme v višini 2.485 tisoč SIT, 
nakup računalnikov in programske opreme v višini 165.000 tisoč SIT, 

- nakup drugega pohištva v višini 50.771 tisoč SIT, 
- nakup laboratorijske opl-čfne v višini 21.720 tisoč SIT, 

- nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav v višini 25.840 tisoč SIT, 
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- nakup opreme za tiskanja in razmnoževanje v višini 18.250 tisoč SIT, 

- nakup opreme za nadzor prometa in napeljav v višini 1.200 tisoč SIT, 
- nakup opreme za proizvodnjo energije v višini 26.950 tisoč SIT, 

- nakup telekomunikacijske opreme in napeljav v višini 27.480 tisoč SIT in 
nakup avdiovizualne opreme v višini 2.239 tisoč SIT. 

Načrt nabave opreme temelji na nabavi opreme, ki je posebej pomembna za opravljanje 

tekočih in specifičnih nalog carinske službe: 

- nabavi pohištva, kjer gre v največji meri za nakup novih pisarniških miz, stolov in omar 

zaradi zamenjave dotrajane opreme, ki jo imajo delavci sedaj v uporabi in za nabavo 
kovinskih regalov za arhiv; direktor CURS je na podlagi Uredbe o pisarniškem 

poslovanju in o dolžnostih upravnih organov do dokumentarnega gradiva (Ur.l. RS, št. 
72/94 in 82/94) določil roke hrambe dokumentarnega gradiva v carinski službi, na podlagi 

katerih se v letu 1999 in se bo tudi v naslednjih dveh letih izvajalo arhiviranje; glede na 

to, da do sedaj arhivi niso bili povsod urejeni, je za njihovo ureditev sedaj potreben velik 

obseg sredstev, 
- nabavi računalniške opreme -iz že obstoječih ocen, ki jih je pripravil SIT MF je razvidno, 

da je stanju na področju strojne opreme v CURS najslabše med vsemi organi v sestavi 
MF. Zato je nujno pristopiti k sistematičnemu dvigu tehnološkega nivoja opreme. To nam 

omogoča boljšo izrabo same opreme, hitrejše in zanesljivejše delo, istočasno pa se 
zmanjšujejo stroški za vzdrževanje stare in tehnološko "preživete" opreme. 

- nakupu laboratorijske opreme za potrebe carinskega laboratorija, ki na podlagi 

opravljenih analiz izdaja strokovna mnenja na področju uvrščanja blaga v nomenklaturo 

carinske tarife in za svoje delo potrebuje ustrezno opremo, 
- nakupu opreme za hlajenje in ogrevanje 
- nakupu opreme za tekoče delo carinskih delavcev (pisarniška oprema, oprema za tiskanje 

in razmnoževanje 
- nakupu opreme za boli učinkovito delo carinskih delavcev (nakup monitorja za kontrolo 

na mejnem prehodu, videokamer,...) 
- nakup opreme za zagotovitev osnovnih pogojev za delo (radiatorji, termoakumulacijske 

peči, klime, agregati za elektriko, telekomunikacijska oprema); 
- nakup specialne opreme za potrebe preiskovalne službe ( detektorji, spektrometer, mobilni 

rentgen, fotoaparati,..). 

Pri planiranju sredstev za nakup opreme smo upoštevali tudi nakup opreme za uresničitev 

nalog Državnega programa za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002, še posebej 
nakup opreme za preiskovalno službo. 

• Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (kto. 4204) 

Na kontu so planirana sredstva za naslednje izdatke: 

- priprava zemljišč za izgradnjo novih mejnih prehodov na južni meji v višini, 
- novogradnje ter 
- rekonstrukcije in adaptacije. 

Na temu kontu so skoraj v celoti planirana sredstva za uresničitev Državnega programa za 
prevzem pravnega reda EU do leta 2002 za postopno ureditev objektov na južni meji, in sicer 
izgradnja maloobmejnih mejnih prehodov. 
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Sredstva za pripravo zemljišč so planirana za odkup zemljišč in ureditev zemljiško knjižnega 

stanja za izgradnjo treh pomembnih mejnih prehodov na južni meji, ki jih zahteva EU, in 

sicer mejne prehode na Gruškovju, Jelšanah in Obrežju. 
Novogradnje v letu 2000 so planirane na mejnem prehodu Izola. 

• Investicijsko vzdrževanje in obnove (kto. 4205) 

Za leto 1999 smo na tem kontu planirali sredstva v višini 319.500 tisoč SIT. Planiran znesek 
je bil zmanjšan na 100.000 tisoč SIT, kar je po natančni analizi zadoščalo le za najnujnejša 

dela po carinarnicah, posebej če je bila zaradi dotrajanih naprav ogrožena varnost delavcev. 
Glede na to, da v letu 1999 ni bilo moč opraviti vseh nujnih del, sredstva za njihovo izvedbo 

planiramo v letu 2000 in delno v letu 2001. 

• Nakup nematerialnega premoženja (kto. 4207) 

Z uporabo sodobnih tehnoloških rešitev na področju informatike prihaja tudi obdobje, ko je 
potrebno ob samih produktih plačevati (zaradi licenčne politike dobaviteljev) tudi dodatne 

uporabnike. To velja tako za uporabnike Oracle na centralnem računalniku kot za vse tiste, ki 
preko terminalske emulacije dostopamo do aplikacij. Tudi trendi na področju namiznega 
računalništva gredo v tej smeri, zato je potrebno zagotoviti ustrezno število različnih licenc za 

najrazličnejše uporabnike. 

• Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija (kto. 4208) 

Sredstva na tem kontu 4208 bodo namenjena pripravi dokumentacije za izgradnjo južne meje 
EU. 
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1614 - URAD RS ZA ZAVAROVALNI NADZOR 

1. UVODNA POJASNILA IN GLAVNE NALOGE 

Urad RS za zavarovalni nadzor opravlja naloge nadzornega organa. Ustanovljen je bil na 

osnovi Zakona o zavarovalnicah (Ur. list RS, št. 64/94), z delom pa je pričel dne 1.4.1995. Po 
sistematizaciji delovnih mest je za delovanje urada predvidenih poleg direktorja in treh 
pripravnikov še 12 delavcev, dejansko število zaposlenih trenutno znaša 8 delavcev. 

Pri opravljanju nadzora ima nadzorni organ pravice in obveznosti, ki so določene v Zakonu o 
zavarovalnicah. Naloge urada zajemajo predvsem: izvajanje nadzora nad poslovanjem ' 

zavarovalnic, s posebnim poudarkom na nadzoru solventnosti zavarovalnic ter doseganju 
garancijskega sklada, udeležba na sejah organov upravljanja, potrjevanje odločitev 
zavarovalnic v zvezi s spremembami poslovnega načrta, naloge v zvezi s sanacijskimi ukrepi 
in uvedba stečajnega postopka ter vodenje registra in izdajanje soglasij za opravljanje drugih 

zavarovalnih poslov. 

V skladu z opredeljeno strategijo razvoja slovenskega zavarovalništva, si urad prizadeva 
finančno učvrstiti zavarovalnice, ki se srečujejo s problematiko primanjkljajev garancijskih 
skladov in doseganja minimalne solventne meje. 

Nadalje si urad prizadeva za bolj uravnotežen razvoj zavarovalnega trga z dvema do tremi 

finančno močnimi zavarovalnicami oz. zavarovalnimi grupacijami, ki se bodo lahko soočile s 
prihajajočo tujo konkurenco v pogojih sprostitve pretoka zavarovalnih storitev. 

Poleg nalog, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje, bodo v prihodnjih dveh letih odpadle na urad 
tudi določene dodatne naloge povezane s pripravami na včlanitev Slovenije v Evropsko unijo. 
Posebno odgovorne naloge pričakujemo na področju nadzora nad poslovanjem zavarovalnic 
pri uvajanju produktov pokojninskega zavarovanja v okviru reforme pokojninskega sistema 
Slovenije. 

Za učinkovito izvajanje vseh obstoječih in predvidenih novih nalog pri opravljanju nadzora 

bo potrebno zagotoviti primerne kadrovske in materialne pogoje delovanja. Pomemben del 
materialnih sredstev bo v okviru proračunskih prihodkih zagotovljen s pristojbino, ki so jo po 

zakonu dolžne plačevati zavarovalnice in družbe ter podjetniki, ki opravljajo druge 
zavarovalne posle. Pristojbina je namenjena izključno pokrivanju dela neposrednih stroškov 

delovanja nadzora. 

2. FINANČNI DEL POROČILA 

Na podlagi polletne realizacije in rasti zavarovalnih poslov ocenjujemo, da bo višina 
prihodkov iz naslova pristojbine za leto 2000 znašala 74.915 tisoč SIT . 

Pri planiranju potrebnih sredstev za finančni načrt smo upoštevali usmeritve, ki jih je sprejela 

Vlada RS. V letu 1998 je skupna realizacija stroškov znašala 52.980 tisoč SIT, za leto 1999 je 
bil sprejet proračun v višini 68.566 tisoč SIT, za leto 2000 pa planiramo potrebna sredstva v 

višini 78.326 tisoč SIT. 

2.1. UPRAVA IN ADMINISTRACIJA 
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2.1.1. Plače - postavka 5947 

2.1.1.1. Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Pri planiranju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim smo upoštevali stanje zaposlenih 
in število koeficientov na dan 15.9.1999 in normativna izhodišča za izračun plač in dodatkov, 
povračil in nadomestil in drugih izdatkov zaposlenim. 

Vse potrebe po novih zaposlitvah, predvsem delavcev za nadzor poslovanja zavarovalnic, 

bomo reševali v okviru načrta novih zaposlitev pri Kadrovski službi Vlade RS 

Pri planiranju potrebnih sredstev regresa za letni dopust in povračil stroškov prehrane med 
delom smo izhajali iz števila zaposlenih na dan 15.9.1999 in normativnih vrednosti za 
posamezno vrsto odhodka. Pri planiranju povračila stroškov prevoza na delo in iz dela smo 
upoštevali trenutne stroške za omenjeni namen, povečane za rast cen življenjskih potrebščin. 

Sredstva za delovno uspešnost so planirana v višini 2 % od bruto plače in povečana za 

delovno uspešnost funkcionarjev. Delovna uspešnost za funkcionarja je planirana na podlagi 
sedanje uspešnosti z upoštevanjem rasti cen. 

Drugi izdatki zaposlenim se nanašajo na jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne 
pomoči. Pri obračunu sredstev za druge osebne prejemke smo upoštevali za leto 2000 eno 
jubilejno nagrado za 10 let. Prav tako smo za leto 2000 planirali po eno solidarnostno pomoč. 

Izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih smo za leto 2000 planirali v okviru materialnih 
stroškov. 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost in davek na izplačane plače so planirani v enakih 
odstotkih kot za ministrstvo in jih v nadaljevanju ne ponavljamo. 

2.1.2. Materialni in drugi stroški 

Plah odhodkov za izdatke za blago in storitve za leto 2000 smo ocenili na osnovi realizacije v 
letu 1998, sprejetega proračuna za leto 1999 in realizacije v prvih petih mesecih leta 1999, z 
upoštevanjem indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v višini 6,2%. Upoštevali smo tudi 
povečanje obsega dela in predvidene nove zaposlitve. 

Urad bo v letu 2000 potreboval 27.868 tisoč SIT sredstev za izdatke blaga in storitev. 

Največji del izdatkov za blago in storitve odpade na pisarniški in splošni material in storitve 
(predvsem na stroške revizij) in na druge operativne odhodke (predvsem avtorske honorarje, 

pogodbe o delu in izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih). 

Pri razčlenitvi izdatkov za blago in storitve po ekonomski klasifikaciji na posamezne vrste 
stroškov, podajamo obrazložitev samo za pomemben izdatke. 

2.1.2.1. Materialni stroški - postavka 4501 

• Pisarniški in splošni material in storitve (kto. 4020) 
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V letu 2000 bo urad potreboval 8.659 tisoč SIT sredstev za pisarniški in splošni material in 
storitve. Večji del potrebnih sredstev iz omenjenega naslova odpade na stroške revizij. 

Potrebna sredstva iz naslova revizij smo planirali v višini 6.219 tisoč SIT. Planirane so tuje 

specialne revizije finančnega poslovanja treh zavarovalnic in domače specialne revizije 
finančnega poslovanja dveh zavarovalnic. 

Ostala potrebna sredstva iz naslova pisarniškega in splošnega materiala in storitev so bila 
planirana na osnovi realizacije v prvih petih mesecih 1999, ocene za leto 1999 in planirane 
inflacije. Ostala sredstva iz naslova pisarniškega in splošnega materiala in storitev se tako 

nanašajo na pisarniški material, časopise, revije, knjige in strokovno literaturo, stroške 
prevajalskih storitev, stroške oglaševalskih storitev, izdatke za reprezentanco, in drugi splošni 

material in storitve. 

• Posebni material in storitve (kto. 4021) 

Za posebni material in storitve bo urad potreboval 1.900 tisoč SIT. Vsa potrebna sredstva iz 
omenjenega naslova so planirana za razne študije, cenitve in izdelave analiz s strani drugih 

institucij (vrednotenje nepremičnin zavarovalnic, analiza potresnih zavarovanj, ugotavljanje 
primanjkljajev pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti...). 

• Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (kto. 4022) 

Planirana sredstva na tem kontu se nanašajo na stroške telefona, telefaksa, stroške poštnine in 

kurirskih storitev in so planirana na osnovi ocenjenih stroškov v letu 1999 in planirane 
inflacije. 

• Izdatki za službena potovanja (kto. 4024) 

V letu 2000 bo urad za službena potovanja potreboval sredstva v višini najmanj 3.997 

tisoč SIT. Večji del omenjenih sredstev se nanaša na službena potovanja v tujini. 
Omenjena sredstva smo v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 1999 precej povečali, 

saj je realizacija dnevnic za službena potovanja v tujini v prvih petih mesecih leta 1999 za 
100% presegla sprejeti proračun. Zaradi približevanja Slovenije Evropski uniji je 

pričakovati, da se bodo omenjeni stroški tudi nadalje povečevali. Urad je med drugim 
predvidel sodelovanja z nadzori srednjeevropskih držav, udeležbo in sodelovanja na 
mednarodnih konferencah predstavnikov zavarovalnih nadzorov vseh držav v tranziciji v 
Varšavi, udeležbo na seminarju s področja zavarovalništva v organizaciji OECD na 

Dunaju, enotedenski obisk v GAD - u (London). 

Sredstva za službena potovanja v državi so planirana predvsem za redne kontrolne obiske 
zavarovalnic. 

- Drugi izdatki za službena potovanja; potrebna višina sredstev znaša 31 tisoč SIT in 

zajema druge izdatke za službena potovanja v državi in v tujini. 

• Tekoče vzdrževanje (kto. 4025) 
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Potrebna sredstva za tekoče vzdrževanje urada znašajo 2.570 tisoč SIT. Večji del omenjenih 
stroškov odpade na tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in sicer 2.050 tisoč SIT, ostali 
stroški tekočega vzdrževanja se nanašajo na tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, 

računalnikov in druge opreme. 

Poleg stroškov, ki se nanašajo na tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov smo planirali tudi 

obratovalne stroške za najete poslovne prostore, ki so prikazani v skupnem znesku. 

• Najemnine in zakupnine (kto. 4026) 

Urad RS za zavarovalni nadzor bo potreboval 320 tisoč SIT sredstev za najemnine za garažo 

oz. parkirni prostor. 

Najemnino za poslovne prostore, ki jih uporablja Urad RS za zavarovalni nadzor plačuje 
Servis skupnih služb Vlade, zato v finančnem načrtu sredstev iz omenjenega naslova nismo 
planirali. 

• Drugi operativni odhodki (kto. 4029) 

Drugi operativni odhodki so planirani v višini 9.806 tisoč SIT, nanašajo pa se v večji meri na 

plačila avtorskih honorarjev, plačila po pogodbah o delu, izdatke za strokovno izobraževanje 
zaposlenih, članarine v mednarodnih organizacijah in druge. 

Pretežni del sredstev za druge operativne odhodke odpade na avtorske honorarje in pogodbe o 

delu. 

Predvidena kadrovska zasedba urada, ki še vedno ne pokriva vseh potreb po delavcih v skladu 
s sistematizacijo ne omogoča, da bi urad lahko vse predvidene naloge izvajal v celoti in brez 

pomoči zunanjih sodelavcev. Tako si urad na aktuarskem in finančnem področju pomaga z 
zunanjimi aktuarji na podlagi avtorskih pogodb. Zaradi odhoda dveh izkušenih svetovalcev 

Vlade v letu 1999 in obstoječe kadrovske strukture urada bo potrebno v prihodnjem letu 
dodatno koristiti storitve na področju zavarovalnih financ. Potrebna sredstva iz naslova 
avtorskih honorarjev tako znašajo najmanj 4.190 tisoč SIT. 

Zaradi nezadostne kadrovske zasedbe smo prisiljeni koristiti pomoč zunanjih sodelavcev tudi 
na pravnem področju (v obliki pravnega svetovanja). Urad bo za omenjeni namen potreboval 
najmanj 2.450 tisoč SIT. 

Večji del izdatkov za strokovno izobraževanje zaposlenih odpade na izdatke po pogodbah o 
izobraževanju in sicer stroške plačila šolnin na visokošolskem zavodu. 

Članarine v mednarodnih organizacijah; Urad se je včlanil v International Association of 

Insurance Supervisors, katerega članarina je v letu 1999 znašala 3500 USD. 

2.2. PROGRAMI 

2.2.1. Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov - postavka 2851 

2.2.1.1. Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
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Vsa potrebna sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev Urada RS za zavarovalni nadzor 

se nanašajo na nakup opreme in znašajo 930 tisoč SIT. 

Urad RS za zavarovalni nadzor namerava v letu 2000 nabaviti naslednjo opremo: 
- računalniška miza in pisarniški stoli; zaradi predvidenih novih zaposlitev, 

omara za registratorje; zaradi vedno večje količine dokumentacije in listin, 
- konferenčni ali klubski stoli; zaradi dotrajanosti obstoječih, 
- nakup košev za smeti, stoječega obešalnika in druge drobne pisarniške opreme. 
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1615 URAD RS ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA 

1. UVODNA POJASNILA IN GLAVNE NALOGE V LETU 2000 

Urad RS za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju urad) je bil ustanovljen z Zakonom 
o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur l. RS št. 71/94) in sicer kot organ v 

sestavi Ministrstva, za finance. Na podlagi 19. člena tega zakona je urad formalno pričel z 

delom 01.01.1995. Pravno - formalno podlago za delovanje urada - poleg že omenjenega 
zakona - predstavljajo naslednji predpisi: 

- Zakon o preprečevanju pranja denarja (U.l. RS št. 36/94 in 63/95), v nadaljevanju ZPPD; 

- Kazenski zakonik Republike Slovenije (U.l. RS št. 63/94 in 23/99); 
- Zakon o kazenskem postopku (U.l. RS št. 63/94 in 72/98); 
- Zakon o ratifikaciji konvencije Združenih narodov zoper nezakonit promet mamil in 

psihotropnih snovi (U.l. RS št. 14/90); 

Odredba o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju nekaterih 
transakcij (U.l. RS št. 64/94 in 1/96); 

- Navodilo o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje 
pranja denarja (U.l. RS št. 81/94 in 1/96); 

- Uredba o metodologiji za notranjo kontrolo v organizacijah iz 2. člena ZPPD (U.l. RS št. 
62/96); 

- Zakon o ratifikaciji Konvencije št. 141 o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi 
premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem (U.l. RS, Mednarodne pogodbe št. 

11/97 in 8/98), 
- Zakon o deviznem poslovanju (U.l.RS, št.23/99), 

- Zakon o bančništvu (U.l. RS, št. 7/99J, 
Odlok o spremembi zneskov iz Zakona o preprečevanju pranja denarja (U.l.RS, št. 29/99). 

V zgoraj navedenih predpisih so natančno opredeljene naloge na področju preprečevanja in 

odkrivanja kaznivih dejanj pranja denarja, ki jih je urad dolžan izvajati tudi v obravnavanih 
proračunskih obdobjih. 

Pri načrtovanju sredstev za leto 2000 smo upoštevali izvedbo naslednjih pomembnejših 

nalog: 

izdelava poročila o delu urada za leto 1999, 
- sprejem novega Zakona o preprečevanju pranja denarja, 

sprejem podzakonskih aktov v skladu z novim Zakonom o preprečevanju pranja denarja; 
sodelovanje pri pripravi Zakona o razpolaganju z zaplenjenim premoženjem; 

izvajanje novih nalog po Konvenciji Sveta Evrope št. 141 na področju izmenjave 
podatkov; 

izdaja periodičnih avtorskih publikacij urada; 
priprava in podpis pisem o sodelovanju in izmenjavi podatkov med uradom ter italijansko 

finančno stražo (Guardia di Finanza), ter uradom in pristojnim bolgarskim uradom, 
- nadaljnje sodelovanje predstavnikov urada v svetu Evrope in sicer v delovnih skupinah 

oziroma odborih PC-R-EV (poseben odbor strokovnjakov Sveta Evrope za vrednotenje 
ukrepov proti pranju denarja), GMC in GRECO ter v projektu OCTOPUS; 
organizacija seminarja v okviru projekta OCTOPUS v Sloveniji; 

- intenzivnejše sodelovanje v skupini EGMONTin sicer v pravni podskupini in podskupini 

za izobraževanje; 
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- organizacija delavnice (workshop-a) v okviru mednarodne skupine EGMONT v Sloveniji; 

sodelovanje na področju pregleda usklajenosti slovenske zakonodaje z evropsko v okviru 

4. delovne skupine - prost pretok kapitala ter na kazenskopravnem področju v okviru 3. 

stebra; 
izobraževanje delavcev urada doma in v tujini. 

Natančnejši opis posameznih nalog oz. projektov je podan v okviru posameznih kontov oz. 
podkontov. 

2. FINANČNI DEL POROČILA 

V skladu s sprejetim proračunom Republike Slovenije za leto 1999 je bil za delo Urada RS za 
preprečevanje pranja denarja določen skupen znesek porabe v višini 65.345 tisoč SIT, za leto 
2000 pa smo planirali porabo sredstev v višini 79.261 tisoč SIT . 

Pri planiranih sredstvih smo podali obrazložitve pri tistih kontih oziroma vrstah stroškov, pri 

katerih gre za bistveno povečanje načrtovanih sredstev v primerjavi s planiranimi sredstvi v 
proračunskem letu 1999. 

, 2.1. UPRAVA IN ADMINISTRACIJA 

1.1.1. Plače - postavka 5920 

2.1.1.1. Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Pri planiranju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim smo upoštevali stanje zaposlenih 

in število koeficientov na dan 15.9.1999 in normativna izhodišča za izračun plač in dodatkov, 
povračil in nadomestil in drugih izdatkov zaposlenim. 

Vse potrebe po novih zaposlitvah oziroma dodatnih sredstvih, bomo reševali v okviru načrta 
novih zaposlitev pri Kadrovski službi Vlade RS. 

Po določbah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizacij delovnih mest Ministrstva za 
finance, urada in drugih organov v sestavi ter spremembah in dopolnitvah tega Pravilnika, je 
v uradu sistemiziranih 15 delovnih mest, od katerih je bilo na dan 15.09.1999 zasedenih 13 
delovnih mest. Dne 01.06.1999 je v uradu prekinil delovno razmerje višji upravni delavec, ki 

je bil razporejen na delovno mesto višjega svetovalca v sektorju za sumljive transakcije. V 
uradu bo v okviru nadomestne zaposlitve že v septembru leta 1999 na tem delovnem mestu 

zaposlen nov višji upravni delavec z istim količnikom. Do konca leta 2000 bo tako v uradu od 
sistemiziranih 15 delovnih mest zasedenih 14 delovnih mest. 

Izdatki za regres za letni dopust, povračila in nadomestila ter drugi izdatki zaposlenim so 
planirani na osnovi obstoječega števila zaposlenih in kolektivnih izhodišč določenih s 
sklepom Vlade RS. 

V skladu s smernicami za pripravo proračuna smo planirali sredstva za delovno uspešnost v 
višini 2% od bruto plač zaposlenih, v znesek pa je vključena tudi uspešnost direktorja urada. 

Prispevki delodajalca za socialno varnost in davek na izplačane plače so planirani v enakih 

odstotkih kot za ministrstvo in jih v nadaljevanju ne ponavljamo. 
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2.1.2. Materialni in drugi stroški 

V načrtu porabe proračunskih sredstev na postavki "Izdatki za blago in storitve" je skupna 
poraba planirana z indeksom 128,6 glede na odobrena sredstva na tej proračunski postavki za 

leto 1999. Pri tem je potrebno upoštevati, da je na izrazito povečanje planiranih sredstev 
najbolj vplivalo povečanje stroškov za telefonske in poštne storitve ter potnih stroškov za 

potovanja v tujino. Razlogi za povečanje sredstev na navedenih postavkah, so predvsem 
posledica že opisanega povečanega števila zaposlenih delavcev v uradu, prevzema novih 
obveznosti z Zakonom o ratifikaciji Konvencije št. 141 o pranju, odkrivanju, zasegu in 
zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, intenzivnejšega 
mednarodnega sodelovanja in povečanega obsega poslovanja z elektronsko pošto. Bolj 

podrobno so razlogi za povečanje planiranih sredstev razvidni iz obrazložitve pri posameznih 
vrstah stroškov v nadaljevanju. 

2.1.2.1. Materialni stroški - postavka 4502 

• Pisarniški in splošni material in storitve 

Povečana poraba pisarniškega materiala je povezana z dokončno porabo vseh dosedanjih 

zalog, ki izvirajo iz predhodnih let, že uvodoma opisanim povečanim obsegom dela ter 
povečanjem števila zaposlenih. 

Načrtovano je tiskanje publikacije s statističnimi podatki o prejetih gotovinskih in sumljivih 

transakcijah, prav tako pa namerava urad v navedenem obdobju pripraviti publikacijo s 
podatki o modusih operandi pri pranju denarja. 

Sredstva, namenjena za nabavo časopisov, revij in strokovne literature, ostajajo za na ravni 
planiranih sredstev za leto 1999. 

Stroški prevajalskih storitev bodo predvidoma ostali na isti ravni kot leta 1999, oziroma bodo 
le neznanto večji. 

Razlog za povečanje stroškov za reprezentanco pa je v predvidenem povečanju aktivnosti 

urada na mednarodnem področju, povečanju števila obiskov predstavnikov tujih sorodnih 
organov, pogostejšem sodelovanju s tujimi organi v konkretnih zadevah ter s tem povezanimi 

stroški. V letu 2000 bo urad predvidoma organiziral delavnico za države članice mednarodne 
skupine EGMONT in skupaj z nekaterimi drugimi ministrstvi sodeloval pri organizaciji 

seminarja za preko 100 udeležencev iz evropskih držav v okviru projekta OCTOPUS pri 
Svetu Evrope. 

• Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 

Izdatki za električno energijo in stroški ogrevanja niso planirani, saj razdelilnik stroškov med 
vsemi uporabniki v objektu na naslovu Cankarjeva 5 doslej ni bil narejen, zatorej je 

nemogoče planirati porabo sredstev za navedene stroške. 
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Izdatki za stroške telefona, telefaksa, elektronske pošte, poštnine in kurirskih storitev 

predstavljajo pomemben strošek urada in so v primerjavi s stroški za leto 1999 bistveno višji. 

Razlogi za povečanje so predvsem naslednji: 

- povečanje stroškov poštnine, zaradi posredovanja sodnih zaprosil v tujino, 

- prav tako se bo pri delu na področju sumljivih transakcij progresivno povečevala 
frekvenca dnevnega komuniciranja z zavezanci, tujimi uradi in drugimi mednarodnimi 
institucijami, kar je posledica tako vedno večjega števila podobnih specializiranih uradov 
po svetu in vedno večjega števila organizacij iz 2. člena ZPPD, ki sodelujejo z uradom, 

dodatne elektronske povezave za neposredno komuniciranje urada z organizacijami iz 2. 
člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in carinskimi organi, kar vzpostavlja nujno 
potrebno operativnost internega informacijskega sistema, 

povečanje stroškov komuniciranja preko mobilnih telefonov, ki je nujno zaradi 
operativnosti dela urada. 

• Prevozni stroški in storitve 

Sredstva, namenjena za prevozne stroške in storitve ostajajo za leto 2000 na ravni planiranih . 

• Izdatki za službena potovanja 

Planirana sredstva na teh postavkah so višja od v letu 1999 odobrenih sredstev za indeks 168. 
Izrazito povečanje predvidenih stroškov na navedenih podkontih utemeljujemo s sledečim: 

- nadaljevanje in intenziviranje že začetih aktivnosti predstavnikov urada na mednarodnem 

področju (sodelovanje predstavnikov urada v Svetu Evrope in sicer v delovnih skupinah 
oziroma odborih PC-R-EV (poseben odbor strokovnjakov Sveta Evrope za vrednotenje 
ukrepov proti pranju denarja), GMC in GRECO ter v projektu OCTOPUS. Predstavnik 
urada še vedno opravlja funkcijo predsedujočega odboru Sveta Evrope PC-R-EV in se bo 

v tej funkciji tudi v letu 2000 udeleževal sestankov mednarodne skupine FATF - Financial 
Action Task Force. Navedeni stroški bodo še naprej bremenili urad. 

- intenzivnejše sodelovanje v skupini EGMONT (pravna podskupina in podskupina za 
izobraževanje). Aktivna udeležba v pravni podskupini in podskupini za izobraževanje v 
okviru mednarodne skupine EGMONT zahteva veliko dela in časa, ter je povezana tudi s 
potovanji v tujino. Skupina pripravlja program pomoči drugim državam, kjer je izražen 

interes za ustanovitev podobnih uradov ter uradom v ustanavljanju. Glede na naše 
prednosti in izdelan sistem preprečevanja in odkrivanja pranja denarja ter štiriletne 
izkušnje, bomo skupaj s predstavniki drugih podobnih uradov v bodoče še bolj angažirani 
pri tovrstnem nuđenju izobraževanja in pomoči drugim državam. Stroški, ki nastajajo na 
tej postavki, se uradu v veliki meri povrnejo skozi sofinanciranja različnih projektov 
urada na področju nabav računalniške opreme in izobraževanja delavcev urada s strani 
mednarodnih organizacij in programa PHARE. 

- izobraževanje delavcev urada doma in v tujini. S hitrim spreminjanjem načinov storitve 
kaznivih dejanj pranja denarja in nenehnimi novostmi pri pravnem urejanju te 
problematike, postaja sprotno izobraževanje delavcev doma in v tujini vse bolj 
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pomembno. Znanje s področja preprečevanja in odkrivanja pranja denarja je v veliki 
večini na voljo predvsem v tujini, včasih kot bilateralna pomoč, večinoma pa v obliki 
specializiranih seminarjev, na katerih je udeležba predstavnikov urada nujno potrebna; 

priprava in podpis pisem o sodelovanju in izmenjavi podatkov med uradom in italijansko 
finančno stražo (Guardia di Finanza), ter uradom in pristojnim bolgarskim uradom ter 

povečano sodelovanje z drugimi državami, ki na operativni ravni zahteva skupna srečanja 
zaradi izmenjave podatkov; 

usklajevanje slovenske zakonodaje z zakonodajo Evropske skupnosti in temu namenjeni 

"screeningi" v okviru 4. delovne skupine - prost pretok kapitala ter na kazenskopravnem 
področju v okviru 3. stebra, ki praviloma potekajo v Bruslju. 

Čeprav so bili v preteklosti nekateri stroški za te namene pokriti s strani različnih 
mednarodnih institucij (Svet Evrope, Phare, OZN, ipd), pa je mogoče v letu 2000 pričakovati 
znaten upad tovrstnih sredstev in bo zato potrebno nekatere začrtane projekte izpeljati z 

lastnimi sredstvi. 

• Drugi operativni odhodki 

Povečanje planiranih sredstev za udeležbo na seminarjih in simpozijih v primerjavi z letom 

1999 je posledica dejstva, da se je urad, skupaj z nekaterimi drugimi ministrstvi zavezal v 
maju leta 2000 soorganizirati seminar v okviru projekta OCTOPUS v Sloveniji. Na seminarju 

bodo poleg slovenskih prisotni tudi predstavniki iz 16 evropskih držav. Poleg tega bo urad v 
prihodnjem letu v Sloveniji organiziral tudi delavnico v okviru mednarodne skupine 

EGMONT. 

Izdatki za strokovno izobraževanje delavcev urada izvirajo iz naslova sklenjenih pogodb o 
izobraževanju na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Gre predvsem za financiranje 

stroškov za pridobitev doktorskega naziva enega delavca v uradu. 

2.2. PROGRAMI 

2.2.1. Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov - postavka 2852 

2.2.1.1. Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

• Nakup opreme (4202) 

Za leto 2000 so načrtovani investicijski odhodki za sledeče namene: 

nabava senzorjev za tehnično varovanje zaradi tehnične neprimernosti starih, 
nabava magnetne table, kot pripomoček pri izobraževanju zaposlenih, 
nabava ionizatorja, ki bi omogočil bolj primerne delovne pogoje urada, 
nabava registrirne ure. 

• Investicijsko vzdrževanje in obnova (kto. 4205) 

Zaradi starosti in dotrajanosti prostorov, v katerih se nahaja urad, bi bilo potrebno v letu 2000 
obnoviti parket (brušenje in lakiranje), kije na določenih mestih popolnoma obrabljen. 

26. oktober 1999 835 poročevalec, št. 74/V 



1616 DEVIZNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE 

1. UVODNA POJASNILA IN GLAVNE NALOGE V LETU 2000 

Devizni inšpektorat Republike Slovenije je organ v sestavi ministrstva, ki poleg Carinske 
uprave Republike Slovenije in Banke Slovenije nadzoruje izvrševanje zakonov, podzakonskih 
aktov in drugih predpisov, ki urejajo devizno in zunanjetrgovinsko poslovanje, kreditne 

odnose s tujino in opravljanje gospodarske dejavnosti v tujini ter vodi postopke o prekrških na 
1. stopnji proti kršilcem predpisov z delovnega področja inšpektorata. Osnovo delovanja 
inšpektorata predstavlja Zakon o deviznem poslovanju in Zakon o zunanjetrgovinskem 

poslovanju, ter vsi podzakonski akti, izdani na podlagi teh dveh zakonov. Natančnejše 
določbe o delu inšpektorata so vsebovana v VIII. poglavju Zakona o deviznem poslovanju - 
devizna kontrola. 

V letu 1999 je Državni zbor sprejel novo devizno zakonodajo - Zakon o deviznem 
poslovanju, ki ureja materijo, katero so do sedaj urejali navedena zakona Zakon o kreditnih 

poslih s tujino, Zakon o tujih vlaganjih in podzakonski akti. Veljaven Zakon o spremembah 
Zakona o prekrških pa še naprej ohranja Deviznemu inšpektoratu pristojnost za vodenje 

deviznih in zunanjetrgovinskih prekrškov na I. stopnji. To omenjamo predvsem zaradi tega, 
ker nov Zakon o deviznem poslovanju, ne pozna več gospodarskih prestopkov. Pozna samo 

prekrške, kar se bo v nadaljevanju odražalo v povečanju obsega dela v Oddelku za prekrške. 
Prav tako se nam vsako leto povečuje število neposrednih nadzorov oziroma kontrol pri 

gospodarskih subjektih. Zaradi povečanega obsega dela zato planiramo dodatno zaposlitev. 

2. FINANČNI DEL POROČILA 

Pri finančnem delu poročila smo izhajali iz usmeritev, ki so določene v proračunskem 
priročniku za pripravo državnega proračuna za leto 2000, v katerem so opredeljene temeljne 

smernice gospodarske politike in kvantitativna izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 
2000. Kot podlago za planiranje nominalnih okvirov javnofinančnih prihodkov in odhodkov 

za leto 2000 smo upoštevali izhodišča Vlade Republike Slovenije, korigirana s koalicijskimi 
dogovori. 

2.1. UPRAVA IN ADMINISTRACIJA 

2.1.1. Plače - postavka 5920 

Pri planiranju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim smo upoštevali stanje zaposlenih 

in število koeficientov na dan 15.9.1999 in normativna izhodišča za izračun plač in dodatkov, 
povračil in nadomestil in drugih izdatkov zaposlenim. 

Vse potrebe po novih zaposlitvah, predvsem pa enega inšpektorja za vodenje postopkov o 

prekrških bomo reševali v okviru načrta novih zaposlitev pri Kadrovski službi Vlade RS. 

Pri planiranju sredstev za regres za letni dopust in povračil ter nadomestil za prehrano med 
delom smo upoštevali kvantitativna izhodišča za izračun plač, ki jih je sprejela Vlada 

Republike Slovenije. Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela smo planirali tako, da smo 
upoštevali porabljena sredstva v letu 1999, povečana za predvideno stopnjo rasti v letu 2000. 
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Sredstva za delovno uspešnost smo planirali v višini 2% od bruto plač, obračunanih po 
Zakonu o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, 
prav tako pa smo planirali delovno uspešnost za glavnega deviznega inšpektorja. 

Pri drugih izdatkih zaposlenim smo planirali jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in 

sredstva, ki izhajajo iz pogodb o izobraževanju. 

2.1.2. Materialni in drugi stroški 

2.1.2.1. Materialni stroški - postavka 4503 

V načrtu porabe sredstev, na postavki materialni stroški, smo skupno porabo za leto 2000 

nasproti letu 1999 povečali za 5%. To povečanje sredstev izhaja predvsem iz naslednjih 
dejstev : 

Kot smo že omenili, smo v letu 2000 zaradi povečanega obsega dela v Deviznem 
inšpektoratu, planirali dodatno zaposlitev. 

Pri planiranju odhodkov oziroma materialnih stroškov smo izhajali iz polletne realizacije v 

letu 1999. 

Devizni inšpektorat ima prostore v Ljubljani na Tivolski cesti 50, kateri so last Republike 
Slovenije. Velik del materialnih stroškov oziroma največji del tako predstavljajo obratovalni 
stroški, ki zajemajo porabo vode in elektrike, komunalne storitve in energijo. 

Kot smo že omenili, Devizni inšpektorat za razliko od drugih inšpektoratov v Republiki 
Sloveniji vodi postopek o deviznih in zunanjetrgovinskih prekrških na I. stopnji. To 

pristojnost je ohranil tudi v letu 1997 sprejet zakon o spremembah zakona o prekrških. V 
zadnjem letu je bil sprejet nov zakon o deviznem poslovanju, ki združuje normativno ureditev 

deviznega in zunanjetrgovinskega poslovanja, ki je sedaj urejeno v več zakonih in 
podzakonskih aktih. Ta zakon ukinja gospodarske prestopke, ki so v novem zakonu 
okvalificirani kot prekrški, le-to pa se bo odražalo v povečanju obsega dela. 

V zvezi z vodenjem postopkov o prekrških na I. stopnji, kakor tudi z neposredno kontrolo 
deviznih in zunanjetrgovinskih predpisov neposredno pri gospodarskih subjektih, predstavlja 

visoko postavko materialnih stroškov tudi pisarniški material. Devizni inšpektorat Republike 
Slovenije oziroma inšpektorica, ki vodi postopke o prekrških, vsako leto izda približno 1000 
odločb. Vse to pa se odraža v stroških pri porabi pisarniškega materiala, poštnih storitvah, 
stroških izterjave in podobno. 

Zaradi nenehnega spreminjanja zakonodaje, ki ureja devizno in zunanjetrgovinsko 
poslovanje, se morajo zaposleni v Deviznem inšpektoratu nenehno strokovno izobraževati in 
izpopolnjevati. Ker ob svojem delu naletijo tudi na druge kršitve, ki niso neposredno v 

pristojnosti devizne in zunanjetrgovinske zakonodaje, morajo poznati tudi zakonodajo, ki 
ureja računovodstvo in knjigovodstvo, statusne oblike gospodarskih subjektov, davčno 
zakonodajo, carinsko zakonodajo in podobno. 

Planirali smo tudi povečan obseg reprezentančnih stroškov, saj v letu 2000 planiramo 
povečano sodelovanje s podobnimi organi v sosednjih državah, katerih obisk pričakujemo 
tudi pri nas. 
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Drugi materialni odhodki predstavljajo predvsem stroške za redno servisiranje in uporabo 
dveh službenih vozil, kakor tudi izplačilo kilometrine inšpektorjem, ki za nemoteno 

opravljanje neposrednega nadzora uporabljajo pretežno svoja prevozna sredstva. V zvezi s 
službenima avtomobiloma so planirani tudi stroški za zavarovanje avtomobila. 

Ker se večina neposrednih nadzorov gospodarskih subjektov opravlja izven sedeža Deviznega 
inšpektorata, ti nadzori pa praviloma trajajo več kot 1 dan, smo planirali sredstva za dnevnice 

v skladu s porabo za dnevnice, povprečno na enega inšpektorja. Po približnih izračunih 
pripada po 1 dnevnica enemu inšpektorju na dan, kar znese skupno 365 dnevnic letno. 

Zaradi že prej navedenih stikov s tujimi sorodnimi organi smo planirali tudi dnevnice za 

službena potovanja v tujino. Nismo planirali stroškov za prevoz v tujino, saj se le-ti opravljajo 
s službenim avtomobilom, stroški za uporabo službenega vozila pa so omenjeni v prejšnjem 

odstavku. 

V zvezi z vodenjem postopka o prekrških na I. stopnji so povezani tudi stroški za storitve v 
plačilnem prometu. 

Material in storitve, katere nismo mogli locirati v opredeljene postavke, smo locirali na 

postavko drugi splošni material in storitve. 

2.2. PROGRAMI 

2.2.1. Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov - postavka 2583 

2.2.1.1. Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

• Nakup opreme (kto. 4202) 

Pri nakupu osnovnih sredstev - opreme smo izhajali iz planiranih sredstev za leto 1999, 

nismo pa jih povečevali. Ta sredstva se bodo porabila za nakup drobnih osnovnih sredstev - 
manjših investicij in za manjša investicijska vzdrževanja poslovnih prostorov na Tivolski 

cesti 50. 

Devizni inšpektorat RS namerava v letu 2000 nabaviti naslednjo opremo: 

- fotokopirni stroj format A4 in A3 s podnožjem, 
- računalniško mizo in mizo za tiskalnik, 

- konferenčno mizo in konferenčne stole, 
- omare za registratorje in 

- čajno kuhinjo. 

V letu 1998 smo pri Avtotehni začasno najeli nov fotokopirni aparat Canon NP 1550, za 
katerega mesečno plačujemo najemnino. Aparat bi bilo potrebno kupiti. 

Pisarniška oprema, ki jo planiramo v letu 2000 je nujno potrebna za nemoteno delo. 

Obstoječa oprema je stara in dotrajana, večina le-te pa ne služi svojemu namenu. 
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Delo v Deviznem inšpektoratu zahteva nenehno koordinacijo in usklajevanje. Zato bi za 

nadaljnje delo potrebovali tudi konferenčno mizo s pripadajočimi stoli, kjer bi tako 

usklajevanje in koordinacija potekala. 

Od ostale opreme bi nujno potrebovali manjšo čajno kuhinjo za potrebe reprezentance, za 

stranke Deviznega inšpektorata. 

• Investicijsko vzdrževanje in obnove (kto. 4205) 

Sredstva so planirana za pleskanje kovinske konstrukcije klima naprave (65 m2). 
Kovinska konstrukcija klima naprave v času obstoja poslovne stavbe še ni bila deležna 
kakršnihkoli obnovitvenih del. Navedene kovinske konstrukcije, prevlečene s pločevino, se 
nahajajo v vsaki pisarni Deviznega inšpektorata in so trenutno prepleskane z rjavo barvo. Le- 

ta je že zelo zbledela, prav tako pa jo je na več mestih načela rja. 
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1617 URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRIREJANJA 

IGER NA SREČO 

1. UVODNA POJASNILA IN GLAVNE NALOGE 

Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo (v nadaljevanju: urad) je bil ustanovljen v 
septembru 1995 na podlagi Zakona o igrah na srečo (Ur.l.RS, št.27/95, v nadaljevanju: ZIS). 

Le-ta v 107. do 109.členu natančno opredeljuje naloge nadzornega organa. Kot prednostne 
naloge v letu 2000 navajamo naslednje: 

Poleg stalnega nadzora nad poslovanjem pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo, bo 
prednostna naloga urada preverjanje in analiziranje podatkov za sklenitev koncesijskih 

pogodb. Od obstoječih petih pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo v igralnicah, sta 
v letu 1999 dve pravni osebi že dobili koncesijo (HIT d.d. za pet igralnic in Casino Portorož 

d.d. za dve igralnici), ostale tri pa jo bodo morale še pridobiti. Strategija razvoja igralništva v 
Sloveniji predvideva 14 igralnic, kar pomeni, da se lahko dodelijo še največ štiri koncesije. 

Koncesijo sicer podeli Vlada Republike Slovenije, gradivo potrebno za dodelitev pa preverja 
in analizira urad. 

Urad pripravlja tudi projekt izdelave igralniških standardov, ki bo vključeval sodelovanje 

drugih državnih institucij, kot tudi neodvisnih zunanjih ekonomsko - tehničnih institucij. 
Igralniški standardi bodo predstavljali osnovo za celovit nadzor nad prirejanjem posebnih iger 

na srečo in določali minimalne pogoje za prirejanje iger na srečo. Izvedba projekta bo 
pomenila dodatno finančno obremenitev urada. 

Na področju klasičnih iger na srečo izpostavljamo naloge v zvezi s podelitvijo koncesij za 

trajno prirejanje posamezne klasične igre na srečo prirediteljem le-teh. Potrebno bo tudi 
sodelovanje pri izdelavi strategije za področje prirejanja klasičnih iger na srečo v Republiki 

Sloveniji. Glede na to, da se v svetu in tudi že pri nas pojavljajo razne igre preko Interneta, 

telefonske linije 090 ter preko televizije, bo potrebno tudi na tem področju opravljati nadzor 
in preverjati prireditelje takih iger na srečo, kar v končni fazi pomeni dodatna finančna 
sredstva. V zadnjem času se pojavljajo tudi stave v konjskem športu in glede na to, daje to pri 

nas čisto novo področje, bo tudi nadziranje in urejanje tega področja ena izmed prednostnih 
nalog. 

Področje klasičnih iger na srečo pokriva tudi prireditelje, ki prirejajo občasne igre na srečo. 

Tem prirediteljem je potrebno vsako leto izdati dovoljenje za prirejanje, prav tako pa je 
potreben nadzor in kontrola nad temi prireditelji (tudi na terenu). 

Spremljanje in analiziranje podatkov, ki jih urad dnevno pridobiva neposredno od 
prirediteljev posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic (t.i. on line nadzor) 
ter izdelava on line sistema za nadzor večjih prirediteljev (sedaj ima vgrajen on line sistem le 

en prireditelj) sta prednostni nalogi urada na omenjenem področju. Zahtevna naloga je tudi 
preverjanje pogojev za povečanje vložka v skladu z 20.členom Pravilnika o uporabi igralnih 
avtomatov zunaj igralnic. Strategija razvoja igralništva v Sloveniji predvideva največ 20 
igralnih salonov z večjim številom igralnih avtomatov in on line povezavo, ki morajo 

pridobiti koncesijo Vlade Republike Slovenije, to pa dodatno pomeni nadzor, analizo in 
preverjanje pogojev za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo na igralnih 
avtomatih zunaj igralnic s strani urada. 
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Na zakonodajnem področju naj omenimo spremembo Zakona o igrah na srečo in Pravilnika o 
uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic na podlagi Strategije razvoja igralništva v Sloveniji. 

Urad bo v letu 2000 organiziral mednarodno konferenco Gaming Regulators European 

Forum, ki bo predvidoma v juniju v Sloveniji Organiziranje te konference bo zahtevalo del 
proračunskih sredstev urada. 

Od ostalih opredeljenih nalog urada naj omenimo naslednje: izdelavo finančnih analiz ter 

poročanje vladi o poslovanju koncesionarjev oziroma prirediteljev, stalni nadzor nad 
igralnicami in prireditelji posebnih iger na srečo, nadziranje izvajanja določil koncesijske 

pogodbe, izvajanje neposrednega nadzora pri opravljanju vseh procesov, ki so neposredno ali 
posredno vezani s prirejanjem iger na srečo itd. 

2. FINANČNI DEL POROČILA 

Pri planiranju potrebnih sredstev smo izhajali iz navodil in kvantitativnih izhodišč, ki jih je 
sprejela Vlada RS. 

Za leto 1999 je bil za urad sprejet proračun v višini 82.018 tisoč SIT, za leto 2000 pa smo 
predvideli 93.467 tisoč SIT potrebnih sredstev. 

2.1. UPRAVA IN ADMINISTRACIJA 

2.1.1. Plače - postavka 7233 

2.1.1.1. Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Pri planiranju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim smo upoštevali stanje zaposlenih 
in število koeficientov na dan 15.9.1999 in normativna izhodišča za izračun plač in dodatkov, 

povračil in nadomestil in drugih izdatkov zaposlenim. 

Vse potrebe po novih zaposlitvah, ki so razvidne v nadaljevanju bomo reševali v okviru 
načrta novih zaposlitev pri Kadrovski službi Vlade RS. 

V uradu je sistematiziranih 19 delovnih mest, dejansko pa je po stanju 15.09.1999 zaposlenih 
le 14 delavcev. V letu 2000 načrtujemo eno novo zaposlitev na mesto svetovalca direktorja. 
Novo zaposlitev utemeljujemo z novimi nalogami, ki jih je urad pridobil s sprejetjem 
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi igralnih avtomatov zunaj 
igralnic (Ur. 1. RS, št. 67/97 s spremembami). Pri tem gre predvsem za naloge s področja 
odobritve povečanja višine vložka v igro ter v zvezi z vzpostavitvijo on line nadzora igralnih 
avtomatov zunaj igralnic. 

Pooblaščene osebe urada za nadzor pri svojem delu v skladu z določili Zakona o igrah na 
srečo nadzirajo vse procese, ki so neposredno ali posredno povezani s prirejanjem iger na 

srečo, zlasti pa so pri opravljanju nadzora v igralnicah prisotni pri dnevnem obračunu naprav, 
blagajne in trezorja ter pri drugih postopkih, ki se opravljajo v času obratovanja igralnic, to je 
v večini primerov ponoči. Pooblaščene osebe urada opravljajo tudi nadzor pri prirediteljih 
občasnih iger na srečo, ki se v glavnem odvijajo ob sobotah in nedeljah. Del delovnih nalog 
tako pooblaščene osebe urada opravljajo v delovnem času, ki je za delavce manj ugoden 
(ponoči, ob nedeljah in dela prostih dnevih po zakonu). Glede na predvideni program nadzora 
v letu 2000 ocenjujemo, da bodo vse pooblaščene osebe urada skupaj mesečno opravile v 
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povprečju 250 nočnih ur ter 80 nedeljskih in prazničnih ur. Zaradi restriktivnega pristopa k 
izdelavi proračuna urada, je ta znesek v skupnem znesku bruto plač planiran v višini 200 tisoč 

SIT, kar dejansko pomeni porabo drugih postavk (sredstev za materialne stroške) za te 
namene. 

Pri planiranju potrebnih sredstev za regres za letni dopust in povračil stroškov prehrane med 
delom smo izhajali iz števila zasedenih delovnih mest in normativnih izhodišč opredeljenih s 
sklepom Vlade RS. Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela so planirana glede na 
cenjene stroške za leto 1999, povečane za rast cen življenjskih potrebščin. 

Sredstva za delovno uspešnost so planirana v višini 2% od bruto plač in povečana za delovno 
uspešnost direktorja. 

Prispevki delodajalca za socialno varnost in davek na izplačane plače so planirani v enakih 
odstotkih kot za ministrstvo in jih v nadaljevanju ne ponavljamo. 

1.1.2. Materialni in drugi stroški 

2.1.2.1. Materialni stroški - postavka 7236 

Višino odhodkov za izdatke za blago in storitve smo planirali na osnovi sprejetega proračuna 
za leto 1999 in realizacije v prvih petih mesecih leta 1999, korigirane z indeksom rasti 
življenjskih potrebščin v višini 6,2 % . 

Urad bo v letu 2000 potreboval 21.762 tisoč SIT sredstev za izdatke blaga in storitev. Porast 
omenjenih stroškov je posledica dejstva, daje urad za omenjeni leti sam planiral najemnino 

za novo najete poslovne prostore, ki jo tudi sami plačujemo. Ti stroški so zaradi najetih 
prostorov neizogibni. 

Hkrati pa smo upoštevali tudi stroške novih programov in sicer: organiziranje izdelave 
igralniških standardov in dodeljevanje koncesij. 

• Pisarniški in splošni material in storitve (kto. 4020) 

V letu 2000 bo urad potreboval 5.521 tisoč SIT sredstev za pisarniški in splošni material in 

storitve. 

Plan za pisarniški in splošni material in storitve smo izračunali na podlagi ocenjene realizacije 
v letu 1999, korigirane z rastjo cen življenjskih potrebščin in na podlagi dejstva, da se je v 

letu 1999 v uradu povečalo število zaposlenih in sicer za šest zaposlenih. Med "posameznimi 
vrstami stroškov je največje povečanje planirano za pisarniški material in storitve. 

Glede na 108. člen Zakona je izdelava igralniških standardov ena od prednostnih nalog urada 
v naslednjih letih. V izdelavo igralniških standardov bodo vključene domače ekonomsko - 

tehnične institucije. Igralniški standardi bodo natančno opredelili vse vidike poslovanja 
koncesionarjev oziroma prirejanja posebnih iger na srečo in bodo podlaga za nadzor s strani 

urada. Predvidene stroške izdelave le-teh naj bi zaradi varčevalnih ukrepov pokrili s sredstvi, 
ki so planirana v okviru navedenega konta za drugi material in storitve. Urad načrtuje tudi, da 
bo za vsa potrebna obsežna opravila v zvezi z dodeljevanjem koncesij potrebna pomoč 
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zunanjih strokovnjakov, zato se bodo iz naslova sredstev za materialne stroške pokrivali tudi 

nastali stroški v zvezi z dodeljevanjem koncesij. 

• Posebni material in storitve (kto. 4021) 

» 
Za posebni material in storitve bo urad v letu 2000 potreboval 1.546 tisoč SIT sredstev . Vsa 
sredstva iz omenjenega naslova so planirana za druge storitve in sicer za izdelavo igralniških 
standardov. 

• Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (kto. 4022) 

Planirana sredstva na tem kontu se nanašajo na stroške električne energije, vode, telefona, 

telefaksa, stroške poštnine in kurirskih storitev. Urad bo v letu 2000 potreboval 2.070 tisoč 
SIT sredstev. Pretežni del stroškov odpade na stroške telefona, faksa, elektronske pošte in 

energije. Stroški se povečujejo zaradi zaposlitve novih ljudi, ki so zadolženi za izvajanje 
nadzora nad igralnicami in uvedbe elektronske povezave igralnic z uradom zaradi neposredne 

kontrole. 

• Prevozni stroški in storitve (kto. 4023) 

Sredstva za prevozne stroške in storitve so planirana na podlagi ocenjene porabe v letu 1999 

, in predvidene inflacije. 

• Izdatki za službena potovanja (kto. 4024) 

Pooblaščene osebe urada opravljajo svoja dela in naloge tudi neposredno pri prirediteljih 
posebnih in klasičnih iger na srečo v skladu s 109.členom Zakona. Delež opravljenega dela na 
terenu se bo v prihodnjih letih stalno povečeval in sicer naj bi terensko delo predstavljalo 
50% delovnega časa pooblaščenih oseb urada. Smatramo, da je planirani znesek nujno 
potreben za nemoteno opravljanje del in nalog urada. Glede na Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah pravilnika o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (Ur.I.RS, št.6/99), je urad 

pridobil še nove naloge, ki so predvsem terenskega značaja, kar je razlog več za načrtovano 
višino teh sredstev v okviru materialnih stroškov. 

• Tekoče vzdrževanje (kto. 4025) 

Stroške za vzdrževanje odpadejo na tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in tekoče stroške 
za vzdrževanje druge opreme ter na tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme. Za leto 2000 
so planirana sredstva 1.612 tisoč SIT in so povečana za nove poslovne prostore, ki jih je urad 

pridobil zaradi zaposlitve novih nadzornikov. 

• Najemnine in zakupnine (kto.4026) 

Na tem kontu so planirana sredstva za najemnino 50 m2 poslovnih prostorov, ki jo plačujemo 
iz materialnih stroškov urada za prostore na Slovenski 54. Poslovne prostore smo najeli v 

skladu s sklepom Vlade RS zaradi povečanega obsega dela in novih delavcev (začasno 
razporejenih iz Agencije RS za plačilni promet) v letu 1999. Celotna površina najetih 

poslovnih prostorov v II. etaži na Slovenski 54 je 333,50 m2, od tega plačuje najemnino za 
283,50 m2 Servis skupnih služb in predvidevamo, da bo tako tudi v naslednjih dveh letih. Za 
ostalih 50 m2 pa plačujemo najemnino iz proračunskih sredstev urada 
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Sredstva so bila planirana glede na realizacijo v prvih petih mesecih leta 1999, pri čemer je 

upoštevano, da se ti prostori niso uporabljali celih pet mesecev, ampak približno mesec dni 
manj, zato je tudi realizirana najemnina manjša. Pri planiranju sredstev se je upoštevala tudi 

predvidena inflacija. 

• Drugi operativni odhodki (kto. 4029) 

Drugi operativni odhodki so planirani v višini 1.988 tisoč SIT, nanašajo pa se v večji meri na 
stroške konferenc, seminarjev ter izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih. 

Sredstva za stroške konferenc, seminarjev, simpozijev so planirana na podlagi pretekle 
realizacije z upoštevanjem inflacije. Dodatno je za organiziranje konference GREF v 
Sloveniji namenjenih 500 tisoč SIT. Izdatki za strokovno izobraževanje so planirani za 
pridobitev dodatne stopnje izobrazbe in za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih. 

2.2. PROGRAMI 

2.2.1. Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov - postavka 2855 

2.2.1.1. Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

Sredstva, ki so planirana za investicije so namenjena predvsem za nakup opreme in sicer 

zamenjavo obrabljene pisarniške in biro opreme (mize , stoli, omare, telefoni). 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

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 

'611 V Ministrstvo za finance 
1 Uprava in administracija 

1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

2 Financiranje javnih služb 
1601 Obveznosti do ZPIZ-a 
1602 Občine - transfer 
1603 Sukcesija 
1604 Uresničevanje Zakona o denacionalizaciji 

3 Programi 
1651 Občine -investicije in razvojni programi 
1652 Evidentiranje nepremičnin 
1653 Privatizacija in upravljanje z držav, premoženjem 
1654 Razvoj financiranja infrastrukture 
1656 Sofinanciranje projektov Svetovne banke 
1685 Investicije 
1691 Programi EU - donacije D1S 
1693 Druge donacije 
1694 Donacije - lastna udeležba 
9970 Obveznosti do mednarodnih finančnih ustanov 

J. 

4 Servisiranje dolga, obresti in rezerve 
1655 Odškodnine 
9950 Obresti 
9975 Stroški razporejanja prihodkov 
9976 Stroški tiskanja vrednotnic 
9980 Splošna proračunska rezervacija 
9981 Proračunska rezerva 

[l^l^JDavčnsMiprav^^^ 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
1685 Investicije 

(l613J^Carin2^ 
1 Uprava in administracija 

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

3 Programi 
1685 Investicije 
1694 Donacije • lastna udeležba 

J C 

1161-» I' Urad RS za zavarovalni nadzor i: 
1 Uprava in administracija 

1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
1683 Investicije 

239.221.898 
220.988.772 

2.114.640 
1.107.271 
1.007.369 

161.748.784 
133.3.20.270 
28.308.287 

113.032 
7.195 

4.030.706 
3.270.713 

0 
110.662 

0 
2.511 

552.689 
2.177 

19.822 
0 

72.133 
53.094.642 

899.875 
42.317.884 

74.943 
224.384 

0 
9.577.557 

i l 

J l___J0234i555J 
9.983.950 
7.352.380 
2.631.571 

250.605 
250.605 

7.755.036 
7.727.108 
6.691.903 
1.035.205 

0 
27.928 
27.699 

229 

52.980 
52.762 
37.015 
15.747 

218 
218 

274.373.745 
251.035.103 | [ 

2.855.058 
1.276.369 
1.578.689 

175.448.050 
149.461.000 
25.800.000 

167.050 
20.000 

295.929.777 107.9 
268.148.810 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

Leto: 2000 
v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija 
1998 (1) 

Ocena realizacija 
1999 (2) 

Predlog proračuna Indeks 
2000 (3) 4:3/2 

1615 JUradJiS^^jreprečevan^ 
1 Uprava in administracija 

1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
1685 Investicije 

[l61^DcviznnnSpektorarRS^^^^^^^^^^^ 
1 Uprava in administracija 

1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
1685 Investicije 

[l617j^UradJ*Sza^iadz(^p^^ na srečo 
1 Uprava in administracija 

1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
1685 Investicije 

B. Račun finančnih terjatev in naložb 
11611 

3 Programi 
1696 Kupnine 
9971 Obveznosti do mednarodnih finančnih ustanov (B) 

4 Servisiranje dolga, obresti in rezerve 
9960 Jamstva 

j: 

C. Račun financiranja 
|l611 JMinistrs^ozafinajice 

4 Servisiranje dolga, obrati in rezerve 
9900 Dolg 

57.173 
56.816 

> 48.220 
8.596 

357 
357 

65.759 I . 
65.759 

'58.531 
7.228 

0 
0 

67.623 
67.465 
55.677 
11.788 

159 
159 

2.850.899 
2.850.899 

307.215 

307.215 
2.543.683 
2.543.683 

69.646.685 

69.646.685 
69.646.685 

i C 

64.994 I 
63.728 
55.138 

8.590 
1.266 
1.266 

73.615 I 
73.134 
64.529 

8.605 
481 
481 

82.105 
81.721 
61.184 
20.537 

384 
384 

4.514.983 
4.514.983 I 

292.132 

292.132 
4.222.851 
4.222.851 

74.297.814 

74.297.814 
74.297.814 

5.419.415 
5.419.415 

117.854.956 158.6 

117.854.956 
117.854.956 

158.6 
158,6 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

A. Bilanca odhodkov 
[40~fr|TEKQĆI ODHODKT 

239.221.898 274.373.745 295.929.777 

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 P ril pevki 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 

73.195.028 

13.052313 
11.190.745 

418.064 
1.003.988 

278.709 
65.012 
95.794 

1.834.778 
1.022.038 

794.133 
6.978 

11.629 
7.684.121 
1.735.104 

321.344 
1.162.320 

93.056.688 I 
14.773.946 
12.635.106 

441.483 
1.170.106 

324.851 
74.273 

128.127 
2.053.847 
1.143.179 

890.000 
7.750 

12.917 
11.723.540 
3.267.650 

434.701 
1.273.582 
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4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 
4027 Kazni in odškodnine 
4029 Drogi operativni odhodki 

403 Plačila domačih obresti 
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam 
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 
4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev 

404 Plačila obresti v tujino 
4040 Plačila obresti - mednarodnim finančnim institucijam 
4041 Plačila obresti - tujim vladam 
4042 Plačila obresti - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam 
4043 Plačila obresti - drugim tujim kreditodajalcem 

409 Rezerve 
4090 Tekoča proračunska rezerva 
4091 Rezerva za naravne nesreče 

ST~i PfEKO?I transferi 
413 Drugi tekoči domači transferi 
4130 Tekoči transferi drogim ravnem države 
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 
4132 Tekoči transferi v droge javne sklade in agencije 

414 Tekoči transferi v tujino 
4140 Tekoči transferi mednarodnim institucijam 

|42~| {INVESTICIJSKI ODHODKI 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4200 Nakup zgradb in prostorov 
4201 Nakup prevoznih sredstev 
4202 Nakup opreme 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 
4207 Nakup nematerialnega premoženja 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring 

sn INVESTICIJSKI TRANSFERI 
430 Investicijski transferi 
4300 Investicijski transferi drogim ravnem države 

B. Račun finančnih terjatev in naložb 
44~ j iDANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
—^ [deležev 
440 Dana posojila 
4404 Dana posojila privatnim podjetjem 

441 Povečanje kapitalskih dcleiev 
4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije podjetij 
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 

115.701 
229.562 
180.854 
800.459 
909.877 

2.228.900 
27.562.666 

3.005.768 
5.904 

394.809 
24.156.185 
13.483.593 
3.441.443 

936.097 
1.644.595 
7.461.458 
9.577.557 

0 
9.577.557 

161.924.321 
161.852.189 
28.308.287 

133.320.270 
223.632 

72.133 
72.133 

1 L 

831.836 

831.836 
10.062 
13.519 

784.236 
2.291 
2.314 

18.714 
700 

0 
0 

3.270.713 

2.543.683 
2.543.683 

307.215 
307.215 

3.270.713 
3.270.713 

2.850.899 
2.850.8991 

144 167 
375.042 
271.868 

1.018.820 
873.400 

4.064.311 
32.533.725 

4.702.427 
0 
0 

27.831.298 
22.670.518 

4.565.190 
403.569 

2.558.147 
15.143.612 
9.301.112 
1.683.289 
7.617.823 

175.508.050 J 
175.428.050 
25.800.000 

149.461.000 
167.050 
80.000 
80.000 

2.809.007 

2.809.007 
18.472 
8.237 

2.609.403 
251 

0 
22.645 

0 
150.000 

0 

3.000.000 I 

3.000.000 
3.000.000 

4.514.983 
^5I4983J 

4.222.851 
4.222.851 

292.132 
292.132 

171.549 
366.836 
346.113 

1.244 491 
2.881 442 . 
3.538.523 

34.611.539 
5.135.125 

0 
0 

29.476.414 
26.182.629 

5.157.568 
798.862 

3.715.379 
16.510.820 
9.914.000 
2.914.000 
7.000.000 

185.182.623 I 

4.304.252 

119.0 
97.8 

127.3 
122.2 
329.9 

87.1 
106.4 
109.2 

105,9 
115.5 
113.0 
197.9 
145.2 
109.0 
106.6 
173.1 
91,9 

185.096.123 
31.295.601 

153.620.150 
180.372 
86.500 
86.500 

105,5 
121,3 
102,8 
108.0 
108.1 
108.1 

4304.252 
379.025 
186.300 

2.611.205 
550 

446.000 
256.641 

0 
70.019 

354.512 

1S3,2| 

153,2 

100.1 
219,1 

46,7 

3.161.228 I 105,4 

3.161.228 
3.161.228 

105,4 
105,4 

5.961.415 132,0 
5.961.415 F132 0! 

5.419.415 
5.419.415 

244.500 
244.500 
297.500 
297.500 

1283 
128,3 
83,7 
83,7 
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C. Račun financiranja 
155 I ODPLAČILA DOLGA 

550 Odplačila domačega dolga 
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 
5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev 

551 Odplačila dolga v tujino 
5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam 
5511 Odplačila dolga tujim vladam 
5512 Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finačnim institucijam 
5513 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem 

69.646.685 
69.646.685 | 

36.477.344 
7.116.569 
4449.538 

24.911.236 
33.169.342 

3.231.630 
20.055.933 

3.575.274 
6.306.505 

74.297.814 
74.297.814 | 

57.943.474 
24.716.189 

0 
33.227.285 
16.354.340 
4.908.823 
5.737.221 
4.014.000 
1.694.296 

117.854.956 158.6 
117.854.956 158,6 

103.554.384 
20.397.736 

0 
83.156.648 
14.300.572 
8.957.937 
3.403.120 

133.255 
1.806.260 

178,7 
82.5 

250.3 
87,4 

182.5 
59.3 
3.3 

106.6 
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III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 239.221.898 
1 IlUprava in administracija 20.068.500 

1010 Plače 
1611 3008 Plače 
1612 3030 Plače 
1612 4599 Plače DDV 
1613 3096 Plače 
1614 5917 Plače 
1615 5920 Plače 
1616 5923 Plače 
1617 7233 Plače 

1020 Materialni in drugi stroški 
1611 1015 Sredstva za udeležbo Slovenije v Fiscalis programu EU 
1611 3332 Materialni stroški 
1611 4600 Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema MF 
1611 5606 Zastarane obveznosti 
1611 8693 Stroški urejanja kreditnih razmerij s tujino 
1612 3354 Materialni stroški 
1612 4605 Materialni stroški DDV 
1613 3420 Materialni stroški 
1613 6315 Stroški prodaje zaplenjenih vozil 
1613 7391 Tekoče vzdrževanje objektov CURS 
1613 7392 Organizacija carinskih iger držav CEFTE in alpskih držav 
1613 7393 Stroški prodaje carinskega blaga 
1614 4501 Materialni stroški 
1615 4502 Materialni stroški 
1616 4503 Materialni stroški 
1617 7236 Materialni stroški 

9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 
1613 8467 Nakup prevoznih sredstev - sredstva odškodnine 
1613 8328 Nakup prevoznih sredstev - ZAMENJAVA PREMOŽENJA 
1613 8385 Nakup poslovnih prostorov - sredstva od prodaje državnega 

premoženja 
1613 8406 Nakup opreme - sredstva odškodnine 
1613 8437 Nakup opreme - sredstva od prodaje državnega premoženja 

15.350.997 
1.107.271 
7.321.384 

30.996 
6.691.903 

37.015 
48.220 
58.531 
55.677 

4.717.503 

189.600 
807.877 

0 
9.892 

2.571.947 
59.624 

981.205 
54.000 

0 
0 
0 

15.747 
8.596 
7.228 

11.788 
0 
0 
o 
o 

o 
o 

274.373.745 
24.853.443] 
17.355.783 

1.276.369 
8.177.020 

326.089 
7.350.074 

45.380 
55.138 
64.529 
61.184 

7.476.214 

277.699 
1.256.700 

20.000 
24.290 

2.560.653 
1.800.000 
1.348.440 

65.000 
41.200 

5.000 
17.000 
22.501 

8.590 
8.605 

20.537 
21.445 

977 
1.759 

18.472 

160 
76 

1601 Obveznosti do ZPIZ-a 
1611 4760 Tekoče zakonske obveznosti države do ZPIZ 
1611 6396 Dodatne obveznosti do ZPIZ 

1602 Občine - transfer 
1611 6399 Uresničevanje 29. člena Zakona o financiranju občin 
1611 7505 Dopolnilna sredstva občinam 

1603 Sukcesija 
1611 4980 Sklad RS za sukcesijo 

1604 Uresničevanje Zakona o denacionalizaciji 
1611 4629 Uresničevanje Zakona o denacionalizaciji 

133.320.270 
32.228.000 

101.092.270 
28.308.287 

53.141 
28.255.146 

113.032 
113.032 

7.195 
7.195 

149.461.000 
39.987.196 

109.473.804 
25.800.000 

0 
25.800.000 

167.050 
167.050 
20.000 
20.000 

1651 Občine -investicije in razvojni programi 
1611 2475 Dopolnilna sredstva občinam - sredstva za investicije 

1652 Evidentiranje nepremičnin 
1611 6751 Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin 

3.270.713 
3.270.713 

0 
0 

3.000.000 
3.000.000 

0 
o 

295.929.777 107.9 
26.984.246 108,6 
19.392.236 

1.461 481 
8 856.250 

481.687 
8.339 461 

49.529 
66.682 
66.043 
71.103 

7.592.010 
18.307 

298.445 
768.300 

0 
12.175 

3.666.833 
619.000 

2.006.905 
65.000 
42.261 

4.874 
20.468 
27.868 
10.772 
9.040 

21.762 
0 
o 
o 
o 

o 
o 

111,7 
114,5 
108.3 
147.7 
113.5 
109.1 
120,9 
102.3 
116.2 

101.6 

107.5 
61,1 

0.0 
50.1 

143,2 
34.4 

148.8 
100.0 
102.6 
97.5 

120.4 
123,8 
125,4 
105.1 
106,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

153.620.150 
43.502.900 

110.117.250 
31.295.601 

0 
31.295.601 

180.372 
180.372 
29.842 
29.842 

102,8 
108.8 
100,6 

121,3 

121.3 
108,0 
108,0 

149,2 
149,2 

3.161.228 
3.161.228 

65.134 
65.134 

105,4 
105,4 
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1653 Privatizacija in upravljanje z držav, premoženjem 
1611 4006 Stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev 
1611 6595 Stroški upravljanja s premoženjem države RS (SRD) 
1611 6596 Stroški privatizacije , 
1611 1824 Agencija RS za sanacijo bank in hranilnic 

1654 Razvoj financiranja infrastrukture 
1611 6750 Konferenca o financiranju infrastrukture 

1656 Sofinanciranje projektov Svetovne banke 
1611 4005 Namenski sklad za sofinanciranje projektov Svetovne banke 

1685 Investicije 
1611 2847 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
1611 8354 Investicijsko vzdrževanje informacijskega sistema • sredstva 

odškodnine 
1612 2848 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
1613 2849 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
1614 2851 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
1615 2852 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
1616 2853 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
1617 2855 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1691 Programi EU - donacije DIS 
1611 6578 PHARE NF bančni stroški 
1611 8335 PHARE CFCU - Bančni stroški 
1611 8414 PHARE CFCU - Državni operativni program za leto 1997 - 

prevzem sektorskih normativov in standardov - COP 97 - SL 
9704 

1611 8453 PHARE CFCU - Javne finance - COP 97 
1611 8454 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1998- 

Predpristopna pomoč k izgradnji institucij na področju javnih 
financ - SNP 98 - SL 9803 

1611 8479 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1999 - SNP 99 
1693 Druge donacije 

1611 8336 Priprava projekta pokojninske reforme-TUJA DONACIJA 
1611 8762 Stroški storitev tuje tehnične pomoči (CAS) 
1611 8439 Nakup opreme - TUJA DONACIJA 

1694 Ponacije - lastna udeležba 
1611 8463 PHARE NF - Bančni stroški (ukiniti dvakrat - 6578) 
1613 8260 Lastna udeležba - PHARE 

9970 Obveznosti do mednarodnih finančnih ustanov 
1611 4147 Donacija skladu svetovne banke (GEF) 

!4 IServisiranje dolga, obresti in rezerve 
1655 Odškodnine 

1611 7610 Odškodnine po sodnih sklepih 
9950 Obresti 

1611 6522 Stroški finančnih razmerij 
8761 Stroški izdaje kratkoročnih vrednostnih papirjev 
1023 Obresti - prevzeti domači dolg Slovenskih železnic 
3999 Obresti - RS 9 (6%, 1997 - 2000) 
4000 Obresti - RS 10 (zamenjava za neizplačane devizne vloge • 

banke) 
4001 Obresti - zadolžnica ZZZS 
4145 Obresti - domači krediti - TRP 
4182 Obresti - prevzeti domači dolgovi Slovenskih železarn 
5607 Obresti RS 12 
5630 Obresti RS 13 

1611 
1611 
1611 
1611 

1611 
1611 
1611 
1611 
1611 

110.662 
62 

0 
0 

110.600 
0 
0 

2.511 
2.511 

831.726 
551.650 

1.038 

250.605 
27.699 

218 
357 

0 
159 

2.177 
0 

2.177 
0 

19.822 
19.822 

0 
0 

229 
0 

229 
72.133 
72.133 

53.094.642 I 
899.875 

899.875 
42.317.884 

1.243.013 
28.612 

1.339.622 
2.581.611 

588.162 
1.614.227 

159.596 
0 
0 

0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 

110.000 
110.000 

2.789.157 
1.438.375 

10.525 

'1.261.996 
75.500 

630 
1.266 

481 
384 

32.682 
0 

3.364 
19.07$ 

10.243 

17.284 
0 

15.377 
1.907 
837 
837 

0 
80.000 
80.000 

68.042.292 
900.000 
900.000 

57.539.330 
2.185.087 

150.000 

3.469.534 
2.503.902 

427.533 
2.073.961 

0 
1.132.308 

577.386 

104.184 
12 456 
53.100 
38.628 

0 
31.845 
31.845 

78.092 
78.092 

4.185.632 
811 965 

18.238 

1.367.459 
1.982.759 

930 
1.808 
1.873 

600 
524.914 

5.604 
5.700 

19.075 

138.390 
168.045 

188.100 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 

86.500 
86.500 

75.582.037 

71,0 
71.0 

150,1 
56.5 

173.3 

108.4 

147,6 
142.8 
389,4 
156.3 

169.4 
100,0 

0,0 

0,0 
0,0 
0.0 
0.0 

108,1 
108,1 

111,1 
2.880.600 

2.880.600 
62.512.437 

1.524.269 
194.000 
243.469 

3.300.125 
2.351.047 

254.006 
2.298.968 

0 
1.073.490 

609.408 

320.1 
320,1 
108,6 

69.8 
129,3 

95,1 
93.9 

59,4 
110.8 

94,8 
105.6 
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1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 

6580 Obresti 
6581 Obresti 
6582 Obresti 
6583 Obresti 
6585 Obresti 
6586 Obresti 
6589 Obresti novega domačega zadolževanja 
6590 Obresti 
6591 Obresti 
6592 Obresti 
6594 Obresti 
6923 Obresti 

RS 2 (izvozne stimulacije) 
RS 3 (Irak) 
RS 8 (neizplačane devizne vloge - občani) 
RS 4 (neizplačane devizne vloge - banke) 
RS 6 (izplačane devizne vloge) 
zakladni zapis 1993 

domači krediti 
domači krediti (avtoceste) 
železniška infrastruktura 
RS 14 
RS 15 (obveznice za sanacijo bank) 

8760 Obresti kratkoročnega zadolževanja 
1025 Obresti • prevzeti tuji dolg Slovenskih železnic 
4002 Obresti - sukcesija SFRJ - Pariški klub 
4004 Obresti - Euroobveznica - DEM 
4146 Obresti - tuji krediti - TRP 
4609 Obresti - novo zadolževanje v tujini 
5777 Obresti Evroobveznica - ECU 
6593 Obresti - euroobveznica - EUR99 
6600 Obresti - tuji krediti 
6601 Obresti - sukcesija SFRJ - NFA 
6602 Obresti - tuji krediti (avtoceste) 
6604 Obresti - železniška infrastruktura 
7386 Obresti - Euroobveznica - USD 

9975 Stroški razporejanja prihodkov 
1611 7654 Stroški plačilnega prometa 

9976 Stroški tiskanja vrednotnic 
1611 7523 Stroški tiskanja in distribucije tobačne znamke in vrednotnic 

9980 Splošna proračunska rezervacija 
1611 7608 Tekoča proračunska rezerva 

9981 Proračunska rezerva 
1611 5849 Sredstva rezerv - za popotresno obnovo Posočja (v letu 1999) 
1611 7640 Rezerva Republike Slovenije 
1611 8400 Sredstva rezerv - za popotresno obnovo Posočja (posočnina) 

1.823.406 
176.423 
248.437 

2.001.677 
1.692.123 

0 
2.530.357 

814.252 
576.842 
235.213 

0 
9.900.119 
1.280.599 

869.951 
2.165.057 

780.894 
509.025 

0 
0 

2.164.305 
445.644 

2.206.986 
' 451.635 

3.890.096 
74.943 
74.943 

224.384 
224.384 

0 
o 

9.577.557 
0 

5.189.000 
4.388.557 

1.856.951 
106.358 
278.618 

2.066.509 
1.832.862 

110 
2059.600 
1.521.447 

515.666 
203.980 

0 
10.407.000 

1.500.000 

285.899 
2.277.500 

728.919 
3.324.245 
5.474.437 

0 
3.146.302 

740.253 
2.124.802 

471.036 
4.097.125 

80.250 
80.250 

221.600 
221.600 

1.683.289 
1.683.289 

7.617.823 
4.000.000 
3.011.491 

606.332 

2.108.266 
22.931 

188 894 
2.181.054 
2.035.939 

0 
841.857 

1.824 654 
469.034 

0 
673.734 

11.234.663 
2.900.000 
1.510.262 

717.294 
2.366.792 

672.600 
1.056.000 
5.408.935 
3.924.623 
4.042.330 

570.907 
1.673.323 

0 
4.239.563 

31.000 
31.000 

244.000 
244.000 

2.914.000 
2.914.000 

7.000.000 
0 

7.ooo.doo 
o 

113,5 
21.6 
67.8 

105.5 
111.1 

0.0 
40.9 

119.9 
91.0 

0.0 

108.0 
193.3 

250,9 
103,9 
92.3 
31.8 
98,8 

128,5 
77.1 
78.8 

0,0 
103,5 
38,6 
38,6 

110.1 
110,1 

173,1 
173,1 
91.9 

0,0 
232.4 

0,0 
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B. Račun finančnih terjatev in naložb 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija 

1998 (1) 
Ocena realizacija 

1999(2) 
Predlog proračuna Indeks 

2000 (3) 4:3/2 

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 
13 /Programi 

14 /Servisiranje dolga, obresti in rezerve 
9960 Jamstva 

1611 6611 Jamstva Republike Slovenije 

2.850.899 
307.215 

1696 Kupnine 
1611 7246 Sred.za poplač vojne odškodnine in odšk.po z.o popr.krivic 

9971 Obveznosti do mednarodnih finanfnih ustanov (B) 
1611 8687 Obveznosti do mednarodnih finančnih ustanov 

307.215 
307.215 

2.543.683 ] 
2.543.683 

2.543 683 

4.514.983 
292.132 

292.132 
292.132 

4.222.851 
4.222.851 

4.222.851 

5.961.415 132.0 
542.000 

5.419.415 
5.419.415 

5.419.415 

185,5 
297.500 

297.500 
244.500 83,7 

244.500 83.7 

128,31 
128,3 
128.3 
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C Račun financiranja 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija 

1998 (1) 
Ocena realizacija 

1999 (2) 
Predlog proračuna Indeks 

2000 (3) 4:3/2 

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 
|4 jjServisiranje dolga, obresti in rezerve 

9900 Dolg 
1611 1037 Glavnica 

4007 Glavnica 
4008 Glavnica 
4009 Glavnica 
4144 Glavnica 
4149 Glavnica 
5637 Glavnica 
5640 Glavnica 
6621 Glavnica 
6622 Glavnica 
6624 Glavnica 
6625 Glavnica 
6626 Glavnica 
6629 Glavnica 
6630 Glavnica 
6643 Glavnica 
1038 Glavnica 
4010 Glavnica 
4148 Glavnica 
6640 Glavnica 
6641 Glavnica 
6642 Glavnica 
6644 Glavnica 

1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 
1611 

- prevzeti domači dolg Slovenskih železnic 
-RS 10 
- RS 15 (obveznice za sanacijo bank) 
- novo domače zadolževanje 
- prevzeti domači dolgovi Slovenskih železarn 
- domači krediti • TRP 
-RS 2 
-RS 09 
- RS 3 (Irak) 
- RS 8 (neizplačane devizne vloge - občani) 
- kratkoročno zadolževanje 
- domači krediti 
- domači krediti (avtoceste) 
- zadolžnica ZZZS 
železnica - infrastruktura 
železnica - prometna dejavnost 
- prevzeti tuji dolg Slovenskih železnic 
- sukcesija SFRJ - Pariški klub 
- tuji krediti - TRP 
- tuji krediti 
- sukcesija SFRJ - NFA 
avtoceste 
železnica - infrastruktura 

69.646.685 74.297.814 
69.646.685 
69.646.685 

5.736.891 
10.140 013 

0 
3.994.008 
4.405.965 

0 
0 

1.054.220 
896.597 

6.059.000 
1.748 106 

962.498 
1.024.515 

455.530 
987.212 

19.503.093 
795.282 

4.480.706 
4.741.685 
2.083.755 

577.608 

74.297.814 j 
74.297.814 

6.301.462 
13.313.601 

0 
0 

7.822.498 
0 
0 

1.186.463 
901.244 

10.500.000 
14.940.205 

1.009.842 
1.024.515 

442.887 
501.757 

5.153.511 
841.346 

5.578.114 
1.694.296 
2.245.655 

840.418 

117.854.956 158,6 
117.854.956 158,6 
117.854.956 

911.797 
6.512.445 

14.122.771 
796.500 

0 
8.177.881 

20.959.165 
25.551.000 

654.689 
1.082.062 

13.250.000 
9.432.326 
1.079.232 
1.024.516 

0 
0 

2.429.279 
2.776.164 

760.211 
4.230.245 
1.806.260 
2.298.413 

0 

158,6 

103.3 
106.1 

104.5 

55,2 
120.1 
126.2 
63.1 

106,9 
100,0 

0.0 
0,0 

53.9 
90,4 
75,8 

106.6 
102.3 

0,0 
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17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA MINISTRSTVA ZA NOTRANJE 

ZA LETO 2000 

1. UVOD 

Temeljna področja dela Ministrstva za notranje zadeve, kot enega največjih državotvornih 
resoijev so naslednja: 

• razvoj, organizacija, delovanje in sistemsko urejanje področja uprave s posebnim 

poudarkom na procesih reforme javne uprave ter njenega prilagajanja sodobnim 

institucionalnim oblikam ter metodam dela, 

• področje upravnih notranjih zadev, ki temelji na urejanju statusnih in drugih zadev 
državljanov Republike Slovenije in drugih oseb, ki se iz kakršnihkoli razlogov nahajajo na 
njenem območju, predvsem pa na normativnem, organizacijskem in institucionalnem 

prilagajanju pravnemu redu Evropske skupnosti, 

• izvajanje vseh z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog policije ter zagotavljanje 

ustrezne stopnje varnosti na vseh področjih dela policije, ter izvajanje nalog v zvezi s 
sprejemanjem, nastanitvijo in oskrbo tujcev. 

• sistemsko urejanje področja dela policije z določanjem temeljnih razvojnih, 

organizacijskih, kadrovskih in drugih usmeritev, izvajanje nadzora nad delom policije, 

• priprava izhodišč skupne evropske, na III. stebru Maastrichtskega sporazuma temelječe, 
kriminalne politike s ciljem preprečevati in zatirati vse oblike odklonskih ravnanj, 
povezanih z mamili, terorizmom in drugimi oblikami organiziranega kriminala, 

Ne gre prezreti dejstva, da je v osmih letih samostojnosti slovenske države na zgoraj 

navedenih področjih že narejeno ogromno dela. Ne gre pa tudi prezreti dejstva, daje obdobje 

osmih let sorazmerno kratko obdobje, prekratko, da bi lahko ob upoštevanju tudi izjemnih 
varnostnih razmer v naši najbližji soseščini, kot tudi zahtevnimi nalogami, vezanimi na 
evropske integracijske procese, nekatere pomembne naloge že dokončali. 

Specifika dela ministrstva zahteva tudi ustrezne spremembe v organizaciji. Z njimi smo pričeli 
zlasti v letu 1998, dokončali pa naj bi jih do konca leta 1999. Z navedenimi organizacijskimi 
spremembami želimo oblikovati sodobno, učinkovito ter racionalno ministrstvo, predvsem pa 

sodobno, učinkovito in racionalno policijo, kot organ v sestavi. 
Ob tem želimo posebej poudariti močan vpliv zaostrenih varnostnih razmer, kot posledico 

bližine nemirnega območja bivše Jugoslavije. Pri tem je potrebno zlasti izpostaviti problem 
ilegalnih migracij ter v tej zvezi posledično probleme sprejema, nastanitve in oskrbe tujcev. 
V letu 1999 je bila sprejeta nova tujska zakonodaja (Zakon o azilu in Zakon o tujcih) ki tudi 

prinaša novo organiziranost ministrstva, saj je dosedanji Prehodni dom RS za tujce prenehal z 
delom, v okviru ministrstva in policije pa bosta ustanovljeni novi notranji organizacijski enoti 
in sicer Azilni dom in Center za odgon tujcev. 
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Posledice zaostrenih varnostnih razmer se kažejo zlasti v: 

• bistveno povečanem obsegu dela vseh zaposlenih v ministrstvu, 

• povečanih materialnih stroških in stroških dela, ki v finančnem načrtu niso v celoti 
predvideni, oz zagotovljeni 

• spremenjenih prioritetah pri izvajanju določenih nalog na področju normativnega urejanja 

delovnega področja, saj je potrebno v odvisnosti od razmer prilagoditi tudi določene 
pravne akte ter zagotoviti njihovo izvajanje, 

• spremenjenih prioritetah pri izvajanju policijskih nalog, pri čemer se je bilo potrebno 

osredotočiti na trenutne aktualne zadeve kot na primer poostreno varovanje meje in 
preprečevanje ilegalnih prestopov. 

Ne glede na navedena dejstva pa mora Ministrstvo za notranje zadeve slediti tudi splošnim 

usmeritvam Republike Slovenije v zvezi s prilagajanjem pravnega reda Evropski skupnosti, pri 
čemer sta posebej izpostavljeni dve obsežni področji: 

• reforma javne uprave, v okviru katere posebej poudaijamo obsežno opravljeno delo na 

področju reorganizacije državne uprave ob uvajanju lokalne samouprave, kjer potekajo 
sedaj projekti za doseganje bolj učinkovite, kakovostne in racionalne ter na 
standardiziranih postopkih temelječe uprave, ki jo je potrebno na osnovi zadnjega poročila 

EU še pospešiti, ter 

• področje pravosodja in notranjih zadev, kjer je Republika Slovenija zaradi že opravljenega 

dela v zvezi z normativno ureditvijo področja, ter upoštevaje pripravljene rešitve, ki so že 
bile posredovane v zakonodajni postopek, prejela pozitivne ocene. 

Na žalost pa povečan obseg zahtevnih aktivnosti, vezanih na varnostno problematiko, kamor 
sodi tudi zagotovitev varnosti ob visokih državniških obiskih , ki jih ni mogoče predhodno 

načrtovati, ni ustrezno spremljan z zagotovitvijo ustreznih dodatnih finančnih sredstev v 
okviru proračuna. 

Kljub vsemu smo do sedaj vse zastavljene naloge opravili strokovno korektno. Ob tem pa 

želimo opozoriti, da smo z lastnim financiranjem povečanega obsega dela dodatno posegli v 
maso sredstev, namenjenih rednemu delu. Navedeno dejstvo v celoti ni bilo upoštevano ob 

usklajevanju proračuna za leto 2000, kar posledično pomeni, da se bo ministrstvo tudi v letu 
2000 soočalo s pomanjkanjem sredstev, predvsem za pokrivanje materialnih stroškov za redno 

delo. Stanje ponazarjajo tudi sledeči statistični pokazatelji: 

• delež sredstev za delo ministrstva v BDP od leta 1993 pada, in sicer z 1,289 v letu 1993 na 

1,026 v letu 1999, 

• delež sredstev za delo ministrstva v državnem proračunu od leta 1993 prav tako pada, in 

sicer s 5,717 v letu 1993 na 3,891 v letu 1999, pri čemer je potrebno posebej poudariti, da 
je ta delež dejansko nižji, ker je bil proračun za leto 1999 zmanjšan za 'obveznosti iz leta 

1998, ki so nastale zaradi varčevalnih ukrepov države, 

poročevalec, št. 74A/ 856 26. oktober 1999 



• delež sredstev za investicije, ki pomenijo izboljšanje materialnih pogojev dela, se v 
proračunu ministrstva od leta 1995 zmanjšuje oziroma izkazuje realni padec v državnem 

proračunu, in sicer od 0,512 % v letu 1993 na 0,266 % v letu 1999. 

Za lažje razumevanje je potrebno posebej opozoriti tudi na nekatere posebnosti proračuna 
ministrstva, in sicer: 

• struktura proračuna za ministrstvo, upoštevaje velikost ministrstva, njegovo organizacijsko 

strukturo na območju celotne države, vrsto in vsebino nalog ter število zaposlenih, 
dopušča malo možnosti notranjega prerazporejanja oziroma določanja prioritet glede na 

spremenjen obseg in vrsto nalog, 

• 80 % vseh sredstev v proračunu obsegajo sredstva za plače, 

• 14% sredstev pomenijo sredstva za materialne stroške, pri čemer je potrebno posebej 

poudariti, da je 80% teh sredstev namenjenih za "fiksne" stroške (zakupi telefonskih 
vodov, energija, telefon, stroški goriva, vzdrževanje opreme), 

• 6% sredstev je namenjenih za investicije, kar očitno kaže na dejstvo, da je stanje na tem 

področju neustrezno (neprimerni delovni prostori, ponekod tudi neprimerni prostori za 
pridržanje, na kar je opozoril tudi Varuh človekovih pravic v svojem poročilu, zastarela in 

neustrezna telekomunikacijska in informacijska ter osebna oprema in prevozna sredstva). 

2. PODROČNI CILJI MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE 

Področni cilji ministrstva sledijo nalogam, ki izhajajo iz posameznih področij dela, za katera je 

ministrstvo pristojno. Cilji niso samo rezultat nalog in obveznosti ministrstva kot celote, 

temveč tudi posledica zunanjega okolja, v katerem ministrstvo deluje. 

PODROČJE UPRAVNIH NOTRANJIH ZADEV 

Pri pripravi finančnega načrta na tem področju smo prvenstveno zasledovali temeljne cilje, ki 

izhajajo iz Strategije Republike Slovenije za vključitev v EU in iz obveznosti, ki smo jih v 

procesu približevanja EU sprejeli v načrtih pristopne strategije s področja " pravosodja in 
notranjih zadev". Naloge in obveznosti, ki jih je potrebno izpolniti za dosego teh ciljev, se 

nanašajo na vzpostavitev sistema v organizacijskem, institucionalnem in zakonodajnem 

pogledu, ki bo ustrezal zahtevam "evropskega pravnega reda", in ki bo omogočal oblikovanje 
osnovnih izhodišč skupne kriminalne in (i)migracijske politike. Tovrstne obveznosti, ki so 

večplastne in tudi časovno različno opredeljene, so operativno konkretizirane v "državnem 

operativnem programu" ( DOP ), ki je povezan tudi s pridobitvijo sredstev v okviru programa 

PHARE. 

Z vidika upravnih notranjih zadev se po časovni dinamiki posebej v ospredje postavlja 

prilagoditev zakonodajne ureditve pravnemu redu v EU. Izpostavljamo /i/migracije in azil, 
kjer smo zadnje leto intenzivirali aktivnosti za sprejem novega Zakona o tujcih, Zakona o 

azilu, Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v RS. 
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Temeljni cilji v povezavi s sprejeto zakonodajo pa so v nadaljevanju vezani na njeno izvajanje, 
kar pomeni realizacijo v praksi oziroma uresničitev načel in ciljev, postavljenih pred in med 
samim zakonodajnim postopkom. 

S sprejemom Zakona o azilu bo potrebno z začetkom leta 2000 vzpostaviti Azilni dom. ki bo 

zagotavljal oskrbo in nastanitev prosilcev za azil, ki so bili do sedaj nastanjeni v Prehodnem 

domu za tujce, ki je prenehal delovati s sprejemom nove zakonodaje. 

PODROČJE JAVNE UPRAVE 

Prvi cilj na področju javne uprave je reorganizacija državne uprave. V svojem normativnem 

delu zajema pripravo Zakona o vladi in ministrstvih, Zakona o javnih skladih, Zakona o javnih 
agencijah, Zakona o javnih zavodih in Zakona o javnih podjetjih. Temeljni cilj reorganizacije 
je izoblikovati nove institucionalne oblike javnega sektorja, očistiti državno upravo neupravnih 

funkcij in izoblikovati novo teritorialno strukturo centralne uprave. 

\ 
Prav tako pomembna je normativna ureditev ustavne kategorije predsednika države. 

Zaradi odsotnosti ustreznega zakonskega akta, ki bi podrobneje urejal navedeno tematiko, v 

naši pravni in politični praksi pogosto prihaja do nejasnosti, zlasti pri izvajanju pristojnosti, ki 
jih ustava neposredno določa predsedniku države, v zvezi z odnosom do drugih, v ustavi 

določenih institucij. Še zlasti je naloga nujna z vidika dejstva, da gre pri 
predsedniku/predsednici države za enega temeljnih elementov ustavno-pravnega sistema, ki ga 

pozna večina sodobnih evropskih in svetovnih demokracij. 

Implementacija normativne ureditve sistema javnih uslužbencev predstavlja naslednji cilj 

ministrstva na tem področju. Po sprejetju novega zakona, ki bo urejal navedeno področje, je 

potrebno sprejeti celo vrsto podzakonskih aktov, ki bodo natančneje urejali in določali 

njegovo izvajanje v praksi ter metodologij, ki bodo omogočale ustrezno 'kvantificiranje in 
uravnoteženje samega sistema. 

Pri informatizaciji državne uprave bo ministrstvo sodelovalo pri informatizaciji preko 

sedemstotih upravnih postopkov v upravnih enotah, za katere bo izdelan tudi ustrezen 

referenčni model. Njegova postopna implementacija v praksi bo odpravila najpogostejše 

dosedanje slabe strani izvajanja upravnih postopkov. 

Strateška usmeritev Upravne akademije je pokrivanje horizontalnih vsebin oziroma 

oblikovanje horizontalnih programov usposabljanja in izpopolnjevanja javnih 

uslužbencev. Ko govorimo o t i. "horizontalnih" oziroma splošnih nalogah upravnih organov 

oziroma javnih uslužbencev, imamo v mislih vse tiste upravne naloge, ki se v večji ali manjši 
meri pojavljajo v vseh ali večini upravnih organov. Gre za tiste tipične naloge, ki jih opravlja 
večina javnih uslužbencev enake ravni oziroma poklica pri svojem vsakdanjem delu v organih 

javne uprave. 

PODROČJE SISTEMSKEGA UREJANJA IN NADZORA NAD DELOM POLICIJE 

V okviru ukrepov za ureditev oziroma pripravo organiziranosti Ministrstva za notranje zadeve 

v skladu z veljavno zakonodajo je potrebno v letu 2000 zagotoviti delovanje v skladu s 

funkcijami in nalogami, ki izhajajo iz zakona o policiji glede določanja načina in oblik izvajanja 

pooblastil ministrstva v razmerju do policije. 
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Gre za nove naloge ministrstva, ki se nanašajo na sistemsko urejanje področja policije, kot to 

izhaja iz zakona o upravi, ki opredeljuje razmerja med ministrstvom in organom v sestavi. 
Hkrati pa gre prav tako za pristojnosti ministrstva, ki izhajajo iz 2. člena zakona o policiji. Gre 

predvsem za naslednje naloge: 

• priprava razvojih, organizacijskih in kadrovskih ter drugih temeljnih usmeritev za delo 
policije, 

• usmerjanje in nadzor nad delom policije, kar pomeni nadzor nad izvajanjem nalog policje in 

posebej policijskih pooblastil, 

• priprava varnostne politike in strategije delovanja ministrstva na tem področju. 

Ministrstvo za notranje zadeve ocenjuje, da bo na podlagi ustrezne organiziranosti navedenih 
nalog doseglo tudi temeljni cilj, ki je bil vodilo pri oblikovanju zakonske rešitve, in sicer 
zagotavljanje ustreznega notranjega nadzora in s tem tudi ustrezen nivo strokovnosti, 

učinkovitosti in zakonitosti pri delu policije. 

POLICIJA 

Policija je že v letu 1998 v okviru svojega delovnega področja pripravila smernice razvoja 
slovenske policije do leta 2002, na osnovi katerih se uresničuje nadaljnji vsebinski in 
organizacijski razvoj policije. Izhodišča za pripravo omenjenih smernic temeljijo na nalogah 
povezanih z izvajanjem rednih, z zakonom določenih nalog policije in z izvajanjem strategije 

RS za vključitev v EU. 

Temeljna naloga policije je zagotavljati visoko stopnjo varnosti državljanov, prebivalcev in 
drugih ljudi na območju Republike Slovenije. Za dosego zastavljenega cilja in za zagotovitev 

učinkovitosti svojega dela, ob upoštevanju veljavne zakonodaje, policija neprestano prilagaja 
svojo organizacijo ter programe in metode dela varnostnim potrebam in zahtevam. 

Osnovni strateški cilji policije v letu 2000 bodo: 

• zakonitost in učinkovitost pri izvajanju nalog, 

• zagotavljanje in ohranjanje visoke ravni varnosti v državi, 

• uveljavljanje organizacijskih pravil in norm, 

• razvijanje potencialov policije, 

• razvijanje partnerskega odnosa z državljani, 

• oblikovanje nove podobe policije, 

• razvijanje mednarodnega sodelovanja, 

• približevanje policije javnosti. 

Pri tem je dolžna upoštevati varnostne standarde in standarde, ki so potrebni za realizacijo • 

strategije priključitve Slovenije EU. 

V letu 1999 je bila sprejeta nova tujska zakonodaja (Zakon o azilu in Zakon o tujcih), ki 

med drugim določa, da z uveljavitvijo Zakona o tujcih (108.člen) preneha z delom Prehodni 

dom RS za tujce, njegovo delovno področje po starem Zakonu o tujcih pa prevzameta Azilni 

dom (oskrba in nastanitev prosilcev za azil), ki se ustanovi v šestih mesecih po uveljavitvi 

zakona, in Center (Center za odstranjevanje tujcev (COT)), kot policijska enota. Zakona 
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jasno določata naloge ene in druge enote, ki bosta dobili status notranje organizacijske enote 

Ministrstva za notranje zadeve. Sprejem obeh zakonov je pomemben tudi zaradi pridruževanja 
naše države EU, ki zahteva učinkovit nadzor in obvladovanje nezakonitih migracij preko 

Slovenije v države zahodne Evrope, saj imajo le-te ne le ekonomske, socialne in politične 

posledice, temveč lahko postanejo eden ključnih varnostnih problemov. Zato pomeni 
prilagoditev zakonskih podlag bistveni element za učinkovito izvajanje migracijske politike. 

3. POLITIKA, UKREPI IN SREDSTVA MINISTRSTVA ZA NOTRANJE 

ZADEVE ZA URESNIČEVANJE TEMELJNIH, STRATEŠKIH CILJEV ZA 

LETO 2000 

PODROČJE UPRAVNIH NOTRANJIH ZADEV 

Izvajanje Zakona o tujcih in Zakona o azilu prinaša poleg vrste novosti pri vodenju postopkov 

za podelitev azila, tudi organizacijsko vzpostavitev azilnega doma. Vzpostavitev organizacije 
ter pogojev za delo azilnega doma bo prioritetna naloga na tem področju, realizacija katere bo 

omogočala tudi doseganje zastavljenih ciljev na tem področju. Zato bo potrebno v okviru 
proračuna zagotoviti sredstva za realizacijo te naloge, in sicer v prostorskem, organizacijskem, 

kadrovskem in materialno tehničnem smislu. 
Zaradi zagotavljanja učinkovite podpore področju (i)imigracij in azila "Načrt informatizacije 

UrUNZ" (in MNZ) nujno vključuje tudi "projekt vzpostavitve Informacijsko 

dokumentacijskega centra - IDC" za področje migracij, ki predpostavlja kompleksno 

informacijsko povezavo ne samo s policijskim delom informacijskega sistema (meja), temveč 
tudi z Ministrstvom za zunanje zadeve in v perspektivi zagotovo s t.i. "Schengenskim 

informacijskim sistemom". Programske aplikacije bodo zahtevne, kar predpostavlja tudi 

zagotovitev visokega tehničnega nivoja informacijske infrastrukture. 

V "Državni operativni program" so uvrščeni tudi drugi (zakonodajni) projekti na področju: 

orožja, prevoza nevarnega blaga, prometa z eksplozivnimi snovmi, sodijo pa sicer v pristojnost 

upravnih notranjih zadev. 

Priprave Zakona o javnih shodih in javnih prireditvah, Zakona o prijavi bivališča. Zakona o 
spremembah Zakona o potnih listinah in dopolnitev Zakona o državljanstvu, sodijo v kontekst 

reforme javne uprave oz. notranjih zadev (zajeti so prav tako v DOP). 

Prav zaradi takšne dinamike so nekatere postavke, zlasti v projektnem delu, ki so vezane 

hkrati na realizacijo DOP in tudi naše sodelovanje v t.i. "twiningu", stroškovno dokaj visoke. 

Ugotavljamo pa, da bo potrebno na tem področju veliko sredstev nameniti tudi implementaciji 
novo sprejetih zakonov, podzakonskih aktov, predvsem pa informatizaciji novih postopkov, 
listin, evidenc ter zagotoviti (dopolniti) potreben strokoven kader oz. ga ustrezno dodatno 

usposabljati in usposobiti na vseh ravneh, kar je predpogoj, če hočemo naše delo ustrezno 

organizirati in obveznosti sicer strokovno in pravočasno realizirati. 

V procesu aktivnosti približevanja oz. pristopanja k EU, bodo prav zaradi nujnosti 
strokovnega izobraževanja ter usposabljanja in udeleževanja različnih seminarjev, posvetov, 

strokovnih obiskov in delavnic, pomembno finančno obremenitev predstavljali stroški 
službenih potovanj, prenočevanja in dnevnic, stroški prevodov literature (zakonskih in 

podzakonskih tekstov v različne jezike), stroški simultanega prevajanja in tudi stroški 
angažiranja zunanjih strokovnjakov na različnih področjih. 
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Nov Zakon o azilu predvideva (44. člen - Pravice prosilcev za azil in 46. člen - Azilni dom iri 

bivanje v domu), daje prosilcem za azil zagotovljena: 

• nastanitev, 

• prehrana, 

• obleka, 

• žepnina, 

• osnovno zdravstveno varstvo. 

Pomemben je tudi 4. odstavek 46. člena, ki določa, da prosilec za azil, ki je nastanjen izven 

azilnega doma in nima sredstev za preživljanje, prejema denarno pomoč največ v višini 60% 
zajamčene plače v Republiki Sloveniji. 

Nove finančne obveznosti predstavlja organizacijska postavitev novega azilnega doma (najem 
novih nastanitvenih kapacitet, pisarniških prostorov ter opreme:), ter novi obveznosti iz naslova 

zdravstvenega varstva prosilcev za azil ter pomoči prosilcem, ki ne bodo nastanjeni v azilnem 
domu. 

PODROČJE UPRAVE 

Reorganizacija centralne uprave pomeni implementacijo cei'otnega institucionalnega dela 

javnega sektoija, ki ga normativno pokrivajo Zakon o vladi i:ti ministrstvih, Zakon o javnih 
skladih, Zakon o javnih agencijah, Zakon o javnih zavodih in normativna ureditev institucij na 

področju gospodarskih javnih služb. V ta namen bo treba opraviti obsežne funkcionalne in 

strukturne analize sedanjega upravnega sistema posledica kater ih bo prenos številnih funkcij 
državne uprave na novo nastale subjekte v okviru javnega sektoija (javne sklade, javne 

agencije), kakor tudi na institucije v zasebnem sektorju. Aktivn osti na tem področju se bodo 

odvijale, poleg omenjenih analiz, še na področju oblikovanja novih institucij ter na. 

vzpostavljanju njihovih normativnih okvirov. 

Drugi del reorganizacije centralne uprave zajema njen teritorialni del, ki se vsebinsko odraža v 

oblikovanju novih upravnih okrajev. V ta namen bo treba izvesti analizo vseh teritorialnih 
funkcij centralne uprave ter jih povezati v organizacijske okvire upravnih okrajev, pri čemer 
bo treba dati poseben poudarek njihovi pospeševalni funkciji in nji hovi povezanosti z lokalnimi 

oblastmi. Reorganizacija tega področja tako pomeni korenite spremembe v teritorialnem 

obsegu sedanjih upravnih enot, kakor tudi v širitvi njihovih funl ccij in spremembi njihovega 

položaja. 

V zvezi z normativno ureditvijo predsednika države bo treba prip raviti Zakon o Predsedniku 
RS. Predsednik republike je sedaj edina ustavna institucija, ki ni ure jena z zakonom. 

Uveljavitev Zakona o splošnem upravnem postopku zahteva ob;sežno seznanitev upravnih 

delavcev s spremembami na tem področju. V ta namen bomo nadai Ijevali z izobraževanjem na 
tem področju, ki ga bomo obogatili s povezavo tega postopka z mat erialnim pravom. 

Implementacija zakona o javnih uslužbencih zajema aktivnos ti pri pripravi številnih 
podzakonskih aktov in metodologij. Poleg tega zajema tudi int( ;nzivno izobraževanje na 

področju upravljanja s človeškimi viri. 
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Implementacija zakona o javnih, zavodih zajema preoblikovanje velikega števila obstoječih 
zavodov, ki nimajo opredeljenega statusa. Vzporedno s tem bo potrebno opredeliti dejavnosti 
na tem področju, ki jih je že mogoče privatizirati, temu pa bo sledila še institucionalna 

privatizacija. 

Aktivnosti na področju info rmatizacije postopkov v upravnih enotah, bodo zajele 
standardizacijo postopkov, oblikovanje njihovih normativov za zaposlovanje in financiranje, 
ter končno tudi njihovo informatizacijo. Posebna pozornost bo posvečena presoji kvalitete 
upravnega dela v upravnih enot ah. 

Pospešitev postopkov na področju denacionalizacije je ena prednostnih nalog na področju dela 

upravnih enot. V ta namen bomo nadaljevali z usklajevalnim delom pri oblikovanju navodil 
upravnim enotam ter z izobraževanjem na tem področju. 

V okviru Upravne akademije bomo nadalje izvajali programsko shemo, kije bila izoblikovana 
v letu 1999. Poleg tega jo borno še razširili s posebnimi programi približevanja Evropski uniji. 

Ti programi bodo zagotovili sistematično izobraževanje visokih javnih uslužbencev ter tudi 
mlajših upravnih delavcev, ki naj bi jih s sistematičnim izobraževanjem usposobili za prevzem 
nalog v organih Evropske Un ije. 

PODROČJE SISTEMSKEG A. UREJANJA IN NADZORA NAD DELOM POLICIJE 

Za doseganje navedenih cilje jv na področju sistemskega urejanja področja policije in nadzora 
nad delom policije je v letu 2000 nujno potrebno zagotoviti vse pogoje za nemoteno delo 

organizacijske enote ministrs itva, organizirane na podlagi nalog, določenih v 2. členu zakona o 
policiji. 

Ministrstvo ocenjuje, da je potrebno za nemoteno delo navedene organizacijske enote 

zagotoviti: 

• normativno ureditev po dročja dela s pripravo in sprejemom vseh potrebnih podzakonskih 
aktov in morebitnih drugih predpisov, 

• ustrezno sistemizacijo delovnih mest, 

• ustrezno strokovno kad rovsko zasedbo, 

• primerne pogoje dela, 

kar vse temelji na finančni! ti sredstvih, ki morajo biti zagotovljena v okviru finančnega načrta 

ministrstva za leto 2000 . 

Glede na to, da bodo doli očene naloge, predvsem tiste finančne narave, navedene v 2. členu 

zakona o policiji, izvajale pristojne organizacijske enote ministrstva, seveda v sodelovanju s 
prej omenjeno organizac ijsko enoto, bo število sistemiziranih delovnih mest v novi enoti 

relativno majhno. Ob tem posebej poudarjamo, da bo določen del zaposlenih na tem področju 
imel tudi posebna poobl; istila, na kar napotuje tudi zakon o policiji v drugem odstavku 2. 
člena, kar je upoštevano pri planiranju potrebnega števila zaposlenih in pri sredstvih za plače v 

ministrstvu. 

PODROČJE SPLOŠNI! 1 IN SPREMLJAJOČIH DEJAVNOSTI 
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V okviru Ministrstva za notranje zadeve so organizirane tudi splošne in spremljajoče 

dejavnosti, ki omogočajo nemoteno, učinkovito in zakonito izvajanje vseh funkcij in nalog s 
področij dela, za katera je ministrstvo kot celota pristojno. 

Upoštevaje velikost in obseg ter raznovrstnost nalog za izvajanje katerih je pristojno 

ministrstvo, so v njem organizirane naslednje dejavnosti: 

• organizacijsko kadrovska dejavnost, ki vključuje organizacijo in sistemizacijo delovnih 
mest, plače, delovna razmerja, razporejanje in napredovanje zaposlenih, dokumentacija in 

kadrovska evidenca, informacijska podpora navedenim dejavnostim, izpopolnjevanje, 
usposabljanje in izobraževanje ter zdravstvena dejavnost, 

• finančno planske in investicijske zadeve, 

• področje skupnih služb, ki vključuje vzdrževanje objektov in opreme, stanovanjsko in 

počitniško področje ter prehrano, pisarniško poslovanje, 

• knjižnična dejavnost, 

• mednarodna dejavnost, 

• pravne zadeve, 

• področje informatike, ki zagotavlja informacijsko podporo predvsem temeljnim 

dejavnostim ministrstva, nujno potrebna pa je tudi za izvajanje vseh ostalih nalog, 

• stiki z javnostjo. 

Osnovni cilji vseh navedenih dejavnosti so: 

• zakonito, učinkovito in strokovno izvajanje vseh nalog, 

• zagotavljanje ustreznih pogojev dela ter primernih osnov za delovanje temeljnih dejavnosti 

ministrstva in organov v sestavi za doseganje področnih ciljev, 

• delovanje v skladu s pravili stroke ter v sodelovanju z zunanjo in notranjo javnostjo. 

Upoštevaje pomembnost splošnih in drugih dejavnosti pri zagotavljanju pogojev za izvajanje 

funkcij in nalog ministrstva je potrebno za doseganje ciljev zagotoviti naslednje pogoje: 

• zagotoviti racionalizacijo poslovanja, doseči delitev dela v skladu s pristojnostmi in 

ustrezno definirati postopke za hitrejše doseganje ciljev ter izpolnjevanje nalog, 

• odpraviti večtirnost in podvajanje dela na istih področjih dela in zagotoviti zbiranje, 

obdelavo, hrambo in posredovanje vseh potrebnih podatkov z enega mesta za potrebe vseh 

služb znotraj ministrstva in organov v sestavi in za potrebe zunanjih uporabnikov, 

• urediti razmerja in odnose med vsemi službami in organizacijskimi enotami, in sicer jih je 

potrebno postaviti na enakopravne in na strokovnih izhodiščih utemeljene osnove, 

• doseči spremembe v delovnih procesih, in sicer tako, da se bodo iz izključno odločanja 

spremenili v sodelovanje in dogovarjanje vseh pristojnih in zainteresiranih strani ter v 

skupno, učinkovitejše reševanje zadev na osnovi enotnih strokovnih podlag. 

Na področju financ in javnih naročil bo poudarek na sledečih aktivnostih: 

• strokovnem in ažurnem vodenju finančnega poslovanja ministrstva, 

• zagotavljanje kvalitetnih in ažurnih podatkov porabnikom sredstev, 

• strokovno in racionalno vodenje investicij, 
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• vpeljava novih metod dela, s katerimi bomo dosegli racionalnejšo ter transparentnejšo 

porabo sredstev, 

• nadzor nad porabo sredstev, 

• pomoč posameznim uporabnikom sredstev proračuna MNZ pri vodenju lastnega 
finančnega poslovanja, kot sestavnega dela finančnega poslovanja MNZ. 

MNZ se bo v tej zvezi aktivno vključeval v proces preobrazbe finančnega sistema v državni 
upravi. Ministrstvo bo zaključilo in po potrebi zahtevalo nadgraditve sistema enotnega 
računovodstva (MFERAC), s katerim bo omogočeno enotno vodenje in spremljanje rezultatov 

finančnega poslovanja. S tem bo dokončan izjemno obsežen projekt, s katerim smo dejansko 

pričeli ob koncu leta 1998. V tej zvezi bodo izpeljane tudi organizacijske spremembe, tako na 

nivoju ministrstva, kot tudi posameznih policijskih uprav. Namen navedenih sprememb je zlasti 
prilagoditev organizacije novemu sistemu finančnega poslovanja. V procesu predvidenih 

sprememb finančnega poslovanja bodo delavci ministrstva aktivno sodelovali praktično v vseh 
fazah postopkov. 
Poseben poudarek bo po dokončni vpeljavi sistema MFERAC dan tudi nadaljnji dograditvi 

sistema finančnega poslovanja, s katero bomo poskušali doseči kar najbolj ažurno ter 
gospodarno porabo dodeljenih finančnih sredstev. V tej zvezi bo potrebno optimalizirati 

krogotok finančnih dokumentov ter internim porabnikom proračunskih sredstev ministrstva 

zagotoviti ažurne podatke o porabi sredstev. 

Vezano na že izvedene spremembe na finančnem področju ter upoštevaje še nadaljnje 
predvidene spremembe, bo potrebno tekoče spreminjati in dopolnjevati interne akte. Poseben 

poudarek bomo v zvezi z zgoraj navedenimi spremembami dali tudi izobraževanju delavcev. 

POLICIJA 

Uresničevanje temeljnih ciljev bo policija dosegla z izvajanjem naslednjih aktivnosti: 

• z organizacijskimi, strokovnimi in tehničnimi rešitvami bo zagotavljala visoko raven 

varnosti v cestnem prometu, pri vzdrževanju javnega reda, varovanju določenih oseb in 
objektov, ter pri izvrševanju drugih z zakonom določenih nalog policije, 

• na južni meji bo zagotovila izvajanje Schengenskih kriterijev za vstop v EU kar zahteva 

vzpostavitev-učinkovitega nadzora prehajanja državne meje in obvladovanje nezakonitih 
migracij, 

• za uresničevanje strategije boja zoper organizirani in gospodarski kriminal, zoper ilegalni 

promet z mamili, orožjem in terorističnimi sredstvi ter za odkrivanje in preiskovanje druge 
kriminalitete bo usposabljala ustrezen strokovni kader, se povezovala z mednarodnimi 

institucijami in zagotavljala materialno tehnična sredstva za izvajanje posebnih metod dela, 

• z zagotavljanjem kakovostnih policijskih storitev, ob spoštovanju pravnih in etičnih norm 
ter s strokovnim izvajanjem policijskih pooblastil, 

• z izboljšavo organiziranosti policije in uvajanjem novih metod dela ter izdelavo pravnih 

aktov, s katerimi bo konkretizirana nova vloga in podoba policije, 

• z intenzivnim kadrovanjem ter dograjevanjem sistema izobraževanja, izpopolnjevanja in 

usposabljanja, 
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• z zagotavljanjem ustreznega ščitenja komunikacij in z zaščito podatkov v vseh evidencah 
in bazah, s katerimi policija razpolaga ali ima do njih dostop, 

• z intenzivnim vključevanjem policije v mednarodne misije in aktivnim sodelovanjem na 

področju mednarodnega sodelovanja, 

• z razvijanjem preventivne dejavnosti ter vzpostavljanjem partnerskega odnosa v okoljih 

delovanja policijskih enot. 

S predvideno vključitvijo v EU bo država morala na svojih južnih mejah zagotoviti izvajanje 
Schengenskih kriterijev, kar zahteva vzpostavitev učinkovitega nadzora in obvladovanje 

nezakonitih migracij. V ta namen bo potrebno dodatno usposobiti policiste, zagotoviti 

ustrezno povezanost objektov policije v celovit telekomunikacijski sistem EU, investirati v 

nabavo informacijske opreme, posebnih sistemov za identifikacijo prstnih odtisov, slik in 
dokumentov, nabavo opreme za učinkovit nadzor globine državne meje in prehajanja čez 

državno mejo (termovizijske kamere, detektorji prisotnosti C02, prevozna sredstva, 
helikopter, rečna in morska plovila in drugo). 

Za uresničevanje strategije boja zoper organizirani in gospodarski kriminal ter zoper ilegalni 
promet z mamili, orožjem in terorističnimi sredstvi ter za odkrivanje in preiskovanje druge 

kriminalitete je potrebno usposobiti ustrezen strokovni kader, se povezati z mednarodnimi 
institucijami in zagotoviti materialno tehnična sredstva za izvajanje posebnih metod dela 

(sistem za kontrolo komunikacij s tehničnimi sredstvi, posebna tehnična sredstva in 
pripomočki, oprema delavnic in laboratorijev, oprema za zaščito podatkov in drugo). 

Za zagotavljanje visoke ravni varnosti v državi v okviru drugih z zakonom določenih nalog 
policije bo policija investirala v dodatno in novo opremo za delo na področju zagotavljanja 
varnosti v cestnem prometu (merilniki hitrosti, alkoskopi, mobilni sistem za nadzor prometa 

PROVIDA, specialna vozila za nadzor prometa in reševanje prometnih nesreč idr.), za 
vzdrževanje javnega reda (sredstva za prisilno ustavljanje vozil, plinska in druga sredstva za 

vzdrževanje reda in miru na javnih prireditvah in ob množičnih demonstracijah, službeni psi in 
konji ter specialna vozila in drugo), za varovanje določenih oseb in objektov (sredstva za 

tehnično varovanje objektov in nadzor prostora, specialna vozila in komunikacijska oprema, 

selitev na novo lokacijo zaradi reorganizacije službe varovanja). 

Policija je pri svojem delu odvisna od kvalitetne in učinkovite informacijske in 

telekomunikacijske podpore, hkrati pa mora zagotoviti ustrezno ščitenje komunikacij in 
zaščito podatkov v vseh evidencah in bazah podatkov, s katerimi razpolaga ali ima do njih 

dostop. Zaradi tega so predvidene investicije v posodobitev in nadgradnjo obstoječega 
policijskega informacijskega in telekomunikacijskega sistema, hkrati pa bo policija nosilec 

priprave podlag za prehod v enoten in na podlagi sprejetega mednarodnega standarda TETRA 
zgrajen sistem zvez državne uprave. 

Policija razpolaga s starim voznim parkom zato stroški vzdrževanja iz leta v leto naraščajo. 
Popolnjenost v primerjavi s sistemizacijo prevoznih sredstev je le 80 %, povprečna starost pa 
pet let. V skladu z razvojnim programom policije bi bilo potrebno za zagotovitev ustrezne 

zamenjave in dopolnitve vsako leto nabaviti do 400 vozil. 
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Razpolagamo tudi s petimi helikopterji, od katerih eden ni v uporabi, ker stroški generalnega 
popravila presegajo vrednost helikoptera. Zadnja nabava helikopterja je bila v letu 1986. 
Glede na razpoložljive resurse ostalih štirih helikopteijev bi morali v letu 2000 nabaviti vsaj en 
helikopter in nato vsako drugo leto vsaj po en helikopter do končne zamenjave celotne flote. 

Za nadzor državne meje in prometa na morju policija razpolaga samo z enim večjim plovilom, 
ki zagotavlja potrebne pogoje za delo policije na morju. Ker je plovilo zaradi 

preobremenjenosti občasno v izpadu, policija takrat ne more opravljati teh nalog, ker ne 
razpolaga z drugim ustreznim plovilom, kar pomeni da je takrat državna meja na morju 
nenadzirana in neustrezno varovana. Zato je nujno potrebno realizirati nabavo v letu 2000. 

Policija nima vpliva na mednarodno dejavnost države, ki pogojuje številne tuje obiske v državi 
in potovanja visokih predstavnikov slovenske države v tujino. Ta dejavnost je povezana z 
velikimi izdatki iz naslova varovanja in operativnega dela policije, ki jih ni mogoče vnaprej v 

celoti načrtovati in posegajo v maso proračuna, namenjeno za redno dejavnost policije, 
medtem ko dodatnih sredstev proračun praktično ne zagotavlja. 

Policija deluje v preko 400 objektih v vsej Sloveniji. Za objekte, ki so v lasti občin moramo 

plačevati najemnine, ki so se v zadnjih letih povečale za 400 %. Z namenom racionalizacije 
stroškov poslovanja je potrebno zagotoviti postopen odkup ali izgradnjo novih objektov, s 

čemer bomo bistveno zmanjšali stroške najemnin. Z investiranjem v obnovo in posodabljanjem 
objektov želimo policistom zagotoviti ustrezne, v veliko primerih pa tudi boljše delovne 

pogoje od obstoječih. 

S sprejetjem Zakona o azilu in Zakona o tujcih bo potrebno izvesti določene organizacijske 
posege, prav tako pa bo to pomembno tudi v materialnem kot kadrovskem pogledu, saj se 

bodo naloge sedanjega Prehodnega doma RS za tujce prenesle na Azilni dom in Center za 

odstranjevanje tujcev. 

Nov Zakon o tujcih v 56.členu - Omejitev gibanja tujcev, ki mora zapustiti državo določa, da 
za tujca, ki ne zapusti države in ga iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče takoj odstraniti, odredi 

policija do njegove odstranitve iz države, a ne za dalj kot za šest mesecev, nastanitev v Centru 
za odstranjevanje (COT). To pomeni, da bo bivanje posameznih tujcev v COT daljše (veljavna 

zakonodaja določa en mesec), s tem bodo tudi nastanitveni stroški višji. 

Novi Zakon o tujcih in Zakon o azilu prinašata določene dodatne obveznosti in finančne 

obremenitve, poleg tega število tujcev narekuje, da bo potrebno poiskati nove lokacije tako za 

delovanje Azilnega doma, kakor tudi za Center za odstranjevanje. Dodatni vzroki za iskanje 
novih lokacij pa so neprimernost sedanje lokacije ob mestni vpadnici in zaprtje lokacije na 

Velikem Otoku pri Postojni. 

4. FINANČNI NAČRT MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE ZA LETO 

2000 

Na prenizko odobritev, predvsem na postavki za materialne stroške, opozarjamo že od 

proračuna za leto 1996. Kljub izredno racionalni porabi sredstev, smo leto 1998 še vedno 

zaključili s primanjkljajem, ki pa bi bil le v višini 163 mio SIT, v kolikor bi pridobili vsa 

sredstva, ki so nam bila odobrena s proračunom za leto 1998. Primanjkljaj iz leta 1997 smo 

zmanjšali za 327 mio sit oziroma za 67%. Zaradi ukrepov Vlade ob koncu leta 1998 (sklep 
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Vlade RS št. 400-09/98-10(1), z dne 24.12.1998) nismo mogli v celoti koristiti vseh odobrenih 
sredstev s proračunom 1998. Zato je primanjkljaj porastel na 672 mio sit oziroma 1,94% 
celotnih sredstev. 

Zaradi tega primanjkljaja ocenjujemo, da nam bo v letu 1999 primanjkovalo za cca 2 meseca 
sredstev za redne materialne stroške. Pomanjkanje sredstev onemogoča normalno delo 

celotnega ministrstva, predvsem na področju operativnega dela policije. 
Pri načrtovanju potrebnih sredstev smo morali upoštevati dane temeljne smernice in 

kvantitativna izhodišča za pripravo finančnih načrtov proračunskih uporabnikov za leto 2000 
ter zagotoviti minimalni sprejemljivi finančni obseg sredstev za zagotavljanje normalnega 

delovanja ministrstva. 

1711 - MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

1. UPRAVA IN ADMINISTRACIJA 
Plan za leto 2000 - 2.201.014.000 SIT 

Plače 

Plan za leto 2000 -1.552.390.000 SIT 

Planirana sredstva vsebujejo sredstva za plače, v katerih so upoštevani vsi znani elementi plač 
(dodatki, delovna doba, napredovanje zaposlenih v letu 2000, davki in prispevki) za že 

zaposlene. Ker nove zaposlitve v skladu z izhodišči ni bilo mogoče planirati niso upoštevane 

nove zaposlitve za izvajanje novih naloge ministrstva, ki jih bo potrebno v skladu z zakonom 
izvajati. Obseg nalog se namreč bistveno spreminja in to ne samo na temeljnih področjih dela 

ministrstva, temveč tudi na področjih splošnih in spremljajočih dejavnosti (uvajanje novih oblik 
in metod dela, novih projektov, prilagajanje sistemskim spremembam). Sredstva za nove 
zaposlitve bodo v skladu z dogovori ob pripravi proračuna zahtevana iz tekoče proračunske 

rezerve. 

Sredstva za plače so razdeljena med ministrstvom in organom v sestavi na osnovi ocene, saj 
dokončna razmejitev ni možna, ker reorganizacija ministrstva še ni dokončno izvedena in je 

nemogoče natančno razmejiti število zaposlenih na del, ki bo na ministrstvu in na del, ki bo 

prešel na policijo kot organ v sestavi. 

Materialni in drugi stroški 

Plan za leto 2000 - 458,127.000 SIT 

Sredstva so namenjena za izdatke za blago in storitve povezani z rednim delom ministrstva 
Pri načrtovanju smo upoštevali povečanje obsega dela na področju usklajevanja zakonodaje 

povezanih z vključevanjem v EU, kar pomeni zlasti povečanje stroškov za prevajanje, nakup 
literature in pisarniškega materiala. Pri ostalih rednih stroških smo upoštevali le predvideno 

rast cen. 

Sredstva so namenjena tudi za pokrivanje stroškov preventivnih pregledov delavcev za 
sprejem v delovno razmerje, za pokrivanje stroškov posebnih storitev, za nabavo drobne 
opreme ter za pokrivanje stroškov v okviru projektov na področju upravno notranjih zadev, 

javne uprave in spremljajočih dejavnosti. 
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Sredstva so namenjena za stroške za službena potovanja, tako v državi kot v tujini za delavce 
MNZ povezanih z usposabljanjem in izobraževanjem ter za stroške konferenc in seminarjev. 

Ti stroški se bodo v naslednjih letih nekoliko povečali zaradi stopnjevanja aktivnosti, 

povezanih z usklajevanjem zakonodaje z zakonodajo EU. 

Velik del sredstev je namenjen za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, zavarovalne 

premije, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, tekoče vzdrževanje 

druge opreme. 

Pri načrtovanju smo upoštevali, da se stroški vzdrževanja zaradi zastarelosti opreme vsako leto 
povečujejo, kar je posledica premajhnih sredstev za investicije v preteklih letih. 

Sredstva bodo porabljena za najemnine in zakupnine za poslovne prostore, za nadomestilo za 

uporabo stavbnega zemljišče ter druge najemnine in zakupnine za MNZ. 

Pri načrtovanju smo upoštevali obveznosti po sklenjenih pogodbah in predvidene nove 

obveznosti. 

Največji delež predstavljajo najemnine in zakupnine za poslovne prostore, saj zaradi 

pomanjkanja sredstev ni možen nakup prostorov za izvajanje novih nalog na področju 
upravno notranjih zadev in organizacije in razvoja uprave. 

Del sredstev bo namenjen tudi za odškodnine iz naslova odgovornosti MNZ za vse 
organizacijske enote. Povečanje sredstev na tej postavki je posledica tega, da je obveznost 

plačevanja mednarodnih članarin iz MZZ prešla na MNZ. 

Na višino sredstev bistveno vpliva tudi dejstvo, da je ministrstvo pristojno za področje 

izpopolnjevanja in usposabljanja za področje uprave ter za izvajanje strokovnih izpitov in 
preizkusov znanja. Potrebno je zagotavljati sredstva za delovanje vseh komisij za strokovne 

izpite in preizkuse znanja, za plačilo dela članom teh komisij ter sredstva za plačilo sodelavcev, 

ki izvajajo programe usposabljanja in izpopolnjevanja. 

% 
2. FINANCIRANJE J A VNIH SL UŽB 

• Plan za leto 2000 - 28.913.000 SIT 

Tekoči stroški - tujci 

Plan za leto 2000 - 20.928.000 SIT 

Stroški, povezani s tujci, ki so v postopku za pridobitev azila, so povezani predvsem s 

prehrano in oskrbo (oblačila, obutev, pribor za higieno ter stroški zdravstvenih pregledov). 

Po zakonu o tujcih je potrebno vsakemu tujcu, ki biva izven azilnega doma zagotoviti 

nadomestilo v višini 60% zajamčene plače. Realizacija tega določila bo v okviru odobrenih 
sredstev težko izvedljiva. 

Transferi neprofitnim organizacijam 
Plan za leto 2000 - 7.000.000 SIT 
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V okviru tekočih transferov so sredstva namenjena za štipendije ter sofinanciranje Zbornice za 

zasebno varovanje na osnovi Zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju 
službe varovanja (Ur.l.RS ,št. 32/94,23/97 odločba US in 9/98) in Detektivske zbornice v 
skladu s 6. členom Zakona o detektivski dejavnosti (ur l.32/94). 

Štipendije 

Plan za leto 2000 - 985.000 SIT 

Sredstva so namenjena za štipendije, ki jih razpiše MNZ za potrebe organizacijskih enot s 
področja upravno notranjih zadev, javne uprave in spremljajočih dejavnosti. 

3. PROGRAMI 
Plan za leto 2000 - 3.605.764.000 SIT 

Objekti in oprema za delo 
Plan za leto 2000 - 3.253.684.000 SIT 

6597 Nadgradnja obrazcev potnega lista 

Plan za leto 2000 - 11.579.000 SIT 

Ministrstvo za notranje zadeve mora zagotoviti boljšo kvaliteto obrazcev potnih listov, kar ■ 
pomeni večjo stopnjo zaščite pred ponarejanjem in uskladitev obrazcev z zahtevami Evropske 

unije. V zvezi s tem je imenovana delovna skupina, ki bo do predvidene zamenjave v letu 2001 

pripravila projekt in izvedla vse potrebne aktivnosti za izbor izdelovalca. Sredstva so 

namenjena za oblikovanje obrazca ter za določitev zaščitnih elementov, ter računalniško 

aplikacijo, ki bo podpirala izdajanje potnih listin na upravnih enotah. Kot sofinancer bo 

sodelovalo tudi Ministrstvo za zunanje zadeve za diplomatske potne listine in Center vlade za 

informatiko, ki mora zagotoviti informacijsko infrastrukturo za vse upravne enote 

7429 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
Plan za leto 2000 - 3.242.105.000 SIT 

Sredstva za programe so predvsem namenjena za investicijske nabave in investicijsko 
vzdrževanje objektov in naprav, kijih uporablja ministrstvo v celoti (skupaj s Policijo). Realno 
se obseg sredstev iz leta v leto manjša. 

Posledica zmanjševanja sredstev za investicijske namene se kaže predvsem v nepopolni 
opremljenosti policije, zaostajanju v razvoju glede uporabe najnovejših metod dela, kjer so 
potrebna najsodobnejša tehnična sredstva in pripomočki. Opremljenost policije z materialno 

tehničnimi sredstvi v pnmeijavi s sistemiziranimi potrebnimi sredstvi po veljavnem Pravilniku 
o sistemizaciji materialno tehničnih sredstev krepko zaostaja in je na nekaterih področjih že 

precej kritična. Predvsem to velja za vozni park policije, ki je že star in iztrošen (povprečna 
starost avtomobilov je 5 let, veliko avtomobilov ima prevoženih preko 200.000 km), zato 

stroški vzdrževanja iz leta v leto naraščajo. Za zagotovitev ustrezne zamenjave in dopolnitve bi 

vsako leto morali nabaviti 300 do 400 vozil. 

Podobno velja za informacijsko in telekomunikacijsko opremo, kjer je tehnološki razvoj 

izredno hiter, policiji pa so bila v preteklih treh letih sredstva za ta namen drastično zmanjšana. 
Sodobni način poslovanja, povečevanje učinkovitosti in kakovostnejšega dela na vseh 

področjih dela policije zahtevajo najsodobnejšo telekomunikacijsko in informacijsko opremo. 
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Policija deluje v objektih, ki so starejšega letnika in so potrebni temeljitih prenov. Zaradi 
pomanjkanja sredstev ostajajo ti objekti neurejeni, neprimerno vzdrževani, običajno se izvajajo 

le najnujnejša investicijska dela. 

Z dodeljenimi sredstvi se bodo zagotovile le najnujneše investicijske nabave za zagotavljanje 
izvrševanja zastavljenih nalog policije, zatiranje organiziranega kriminala, vzdrževanje 
javnega reda, izvajanje preventivne dejavnosti policije in zagotovili najnujnejši standardi 

varovanja oseb in objektov. 

Proračunska sredstva bodo porabljena tudi za: 

• nakup, gradnjo in adaptacije objektov ministrstva in policije. 
Stroški najemnin se iz leta v leto povečujejo, zato je postopoma potrebno zagotoviti odkup ali 

izgradnjo novih objektov, s čimer bi lahko bistveno zmanjšali sredstva za najemnine. 
Plan vključuje investicije v teku in pomeni realizacijo novogradenj in rekonstrukcij objektov za 

potrebe ministrstva na vsem območju R Slovenije, s katerimi se rešuje prostorska stiska in 
vzpostavljajo primerni poslovni prostori za delovanje delavcev ministrstva in policije. Zaradi 
kroničnega pomanjkanja sredstev v te namene, se prostorska problematika le počasi rešuje, 

zadeve pa prelagajo nerešene na prihodnja obdobja. 
V planu so vključena investicijska dela za izvajanje nujnih vzdrževalnih del na objektih z 

območja vseh policijskih uprav v RS, nadaljevanje obnove prostorov za pridržanje in 
prostorov dežurnih policistov, investicijsko vzdrževanje drugih poslovnih objektov ministrstva, 

stanovanj in samskih domov policije po Sloveniji. 

• prevozna sredstva 

Zaradi vsakoletnega pomanjkanja sredstev namenjenih za nakup prevoznih sredstev, postaja 

vozni park policije zastarel, povečujejo se stroški tekočega vzdrževanja, obseg uporabnih 
prevoznih sredstev se iz leta v leto zmanjšuje. Predlagana sredstva so namenjena predvsem 

nakupu patruljnih, intervencijskih ter patruljnih civilnih vozil. Za leto 2000 smo planirali tudi 
sredstva v višini 100 mio SIT za nakup manjšega, sodobno opremljenega policijskega čolna za 

kontrolo morske meje in nadzor priobalnega pasu. 

• Telekomunikacije in informacijska oprema 
Velik del sredstev bo namenjen nadaljevanju posodabljanja telekomunikacijskega omrežja, ki 

bo omogočala kakovostne, racionalne in zaščitene integrirane storitve. Nadaljuje se 
modernizacija telekomunikacijskega dela ITSP, v postopkih so zamenjave VF prenosnih 
sistemov z digitalnim multipleksoijem. Nadaljuje se posodabljanje modemskih komunikacij in 

integracija SNA omrežja v enotno komunikacijsko omrežje. 

Cilj bomo dosegli s postopno izgradnjo multiprotokolnega omrežja z integriranim prenosom 
govora. Sredstva so namenjena posodobitvi komunikacijskih in informacijskih servisov na 
južni meji, ki naj bi postala zunanja meja EU. Razvojni cilj je tudi izgradnja multiprotokolnega 

integriranega telekomunikacijskega omrežja, ki bo kvalitetna infrastrukturna osnova za 

uporabo multiprotokolnih in multimedijskih aplikacij. 

V okviru teh sredstev bo nabavljena potrebna oprema za izgradnjo LAN infrastrukture t.j. 

ožičenja, aktivne LAN opreme, strežnike in delovnih postaj. Postavitev ustrezne LAN 
infrastrukture je tudi pogoj za zagotovitev Schengenskega informacijskega sistema, s 
katerim se bo zagotovila kontrola in nadzQr nad prehajanjem državne meje; 
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- nadgradnji centralnega računalnika, s katero se bodo dosegli boljši odzivni časi, možnosti 
za uvajanje novih funkcij (imageing, ADSM); 
nabavi strojne opreme za zamenjavo zastarele strojne opreme in s tem vzpostavljanja 
možnosti uporabe novih programskih produktov, ki jih na obstoječih starih delovnih 
postajah sedaj ni možno uporabljati, pa tudi stroški vzdrževanja so visoki; 

- nabavi aplikacije SPIS, s katero se bo dosegla avtomatizacija pisarniškega poslovanja, 

zmanjšala potreba po papirnem komuniciranju ter omogočilo kvaliteten pregled prejetih 

dokumentov in zadev ter reševanja le teh; 
- nabavi programske opreme oz. nadgradnja obstoječe programske opreme. 
- nakupu programske opreme za podporo implementaciji zakonom s področja upravno 

notranjih zadev 

Del nabav bo financiran iz sredstev PHARE, v okviru državnega operativnega programa 1999. 
i 

■ Druga oprema 

Za uspešno opravljanje dela policije na področju varnosti cestnega prometa je nujno potrebno 
nabaviti dodatno opremo, in sicer za zamenjavo stare, dotrajane opreme in opremljanje 
slovenske policije skladno s povečani aktivnostmi za zagotavljanje varnosti v prometu. Prav 

tako pa je za realizacijo nalog potrebno zagotoviti ustrezno opremo laboratorijev, delavnic, 
pisarniško opremo in birooprema. 

Lastna udeležba PHARE 

Plan za leto 2000 - 352.080.000 SIT 

PLAN 2000 
7400 Reorganizacija državne uprave - Lastna udeležba PHARE 

Plan za leto 2000 - 27.080.000 SIT 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje lastne udeležbe v okviru projekta reforme državne 

uprave, ki poteka kot prioritetna naloga v okviru predpristopne strategije in je povezana z 

sprejemanjem pravnega reda evropske unije. Sredstva bodo porabljena predvsem za pripravo 

ustrezne zakonodaje 

Državna meja - Lastna udeležba PHARE 
Plan za leto 2000 - 325.000.000 SIT 

S predvideno vključitvijo v EU mora naša država na svojih južnih mejah zagotoviti izvajanje 
Schengenskih kriterijev za vstop v EU, kar zahteva vzpostavitev učinkovitega nadzora in 

obvladovanje nezakonitih migracij. V ta namen je potrebno objekte opremiti z ustrezno 

telekomunikacijsko in informacijsko opremo ter drugo opremo za nadzor kot so termovizijske 
kamere, detektorje prisotnosti ter drugo posebno tehnično opremo. Oprema, ki je predlagana . 
za nakup do leta 2001 je nujno potrebna in predstavlja le manjši del opreme, ki jo bo policija \ ' 
bodočnosti potrebovala za varovanje bodočih zunanjih meja EU. Pri planiranju sredstev na te j 

postavki so upoštevane tako kratkoročne kot dolgoročne potrebe, kakor tudi omejen* ; 

možnosti proračunskih sredstev. 

Potrebna je tudi vzpostavitev sistema za avtomatsko identifikacijo prstnih odtisov na centraln i 

lokaciji ter zagotovitev povezave z ostalimi lokacijami. Uvajanje projekta AFIS sistema h 3 

poteka od leta 1999 in bo sofinanciran v okviru PHARE programa tehnične podpore. Pra- v 
tako bo izvedeno nadaljevanje realizacije oblikovanja centralne baze slikovnih informac ij 
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i [tiralice, fotografije, izdane listine ...), ki bodo dostopne tudi mejnim prehodom pri izvajanju 
I kontrole nad prehodi tujcev preko naše državne meje. 
V okviru teh sredstev bo izgrajeno digitalno radijsko omrežje policije, s katerim se bo 

; zagotovil operativnim službam v mobilnih pogojih dela kvaliteten prenos govornih in ostalih 
i informacij, z ustrezno zaščito prenosa GPS/AVL, dostop do podatkov v centralnih bazah in 

] orenos video podatkov 

- /. SERVISIRANJE DOLGA, OBRESTI REZERVE 
1 3lan za leto 2000 - 18.720.000 SIT 

< 5754 Plačila obresti stanovanjskih kreditov najetih do 1. 1990 

1 Jlan za leto 2000 - 18.720.000 SIT 
J sredstva so namenjena za odplačila obresti od kreditov poslovnim bankam, najetih po 

p )ogodbah, ki so bile sklenjene pred letom 1990. 

1 714 POLICIJA 

1 . UPRAVA IN ADMINISTRACIJA 

F 'lan za leto 2000 - 28.324.600.000 SIT 

I Vače 
F 'lan za leto 2000 - 28.324.600.000 SIT 

Z iaradi povečanega obsega dela smo predlagali, da se zagotovi plače za 8.183 delavcev. Pri 

t< ;m je upoštevano tudi 54 delavcev bivšega Prehodnega doma RS za tujce, katerega naloge 

p rehajajo v Policijo (v Ministrstvu za notranje zadeve so planirane plače za 333 delavcev). 

S redstva, ki so odobrena, bodo ob nespremenjeni strukturi delavcev zadostovala za 7.817 

d' elavcev, vendar v tem niso upoštevana napredovanja in povečanje dodatka za delovno dobo. 
V kolikor upoštevamo povprečno napredovanje in povečanje dodatka za delovno dobo, bodo 

st edstva zadostovala za plače 7.770 delavcev. Zaradi velikega števila upokojitev ob koncu leta 

1! 398 je ostalo še precej ključnih delovnih mest nezasedenih, vendar pa očitno ne bomo uspeli 

z£ ipolniti vrzeli drugače kot z usposabljanjem kandidatov za policiste in z zaposlitvami 

pi ipravnikov. 

Si edstva za te zaposlitve mora Ministrstvo za finance v skladu z dogovorom zagotoviti iz 

te koče proračunske rezerve, in sicer za: 

225 kandidatov za policiste, 

10 novih nadomestnih zaposlitev, 

zaposlitev 10 štipendistov, ki bodo letos zaključili šolanje, 

127 policistov pripravnikov, ki bodo zaključili šolanje s 1.7.2000. 

Za . plače teh zaposlenih je potrebno zagotoviti 600.000.000 SIT. 

Za napredovanja bi potrebovali dodatno 200.000.000 SIT. 

Za radi nedorečene organizacije, ki bo predvidoma na novo določena konec novembra 

let ošnjega leta, bo med ministrstvom (1711) in policijo kot organom v sestavi (1714) prišlo do 

no' ve delitve dela. Na podlagi drugačne razmejitve del in nalog in s tem tudi drugačne 
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razmejitve delavcev, bomo predlagali ustrezne prerazporeditve. Te bomo zaprosili po sprejeti 
in potrejni reorganizaciji. 

2. FINANCIRANJE J A VNIH SL UŽB 

Plan za leto 2000 - 5.202.418.000 SIT 

Tekoči stroški javni red in varnost 

Plan za leto 2000 - 5.079.984.000 SIT 

V okviru finančnega načrta Policije se za materialne odhodke zagotavljajo sredstva za redno 

delovanje policije . Obseg proračunskih sredstev, za tekoče stroške policije, se že od leta 1996 
dalje realno zmanjšuje. Posledice zmanjševanja sredstev so, da se sredstva namenjajo predvsem 

kritju fiksnih stroškov, najnujnejšega vzdrževanja opreme in prevoznih sredstev, vse manj 
sredstev pa se namenja za preventivo, usposabljanje in izobraževanje, ter druge aktivnosti 

policije. 

Vsako leto se srečujemo s prenosom neporavnanih obveznosti iz preteklega v tekoče leto, tako 

smo v leto 1999 prenesli za cca. 600.000.000,00 SIT neporavnanih obveznosti iz leta 1998. 

Nova struktura proračuna in uvajanje novega programa za spremljanje finančnega poslovanja, 

ter prenos obveznosti iz leta 1998, je v veliki meri vplival na motnje pri oskrbi policije v 

letošnjem letu. 

Poleg tega policija v skladu z zakoni in mednarodnimi sporazumi prevzema nove naloge, ki 

pomenijo dodatne stroške, ki praviloma niso vključeni v veljavni proračun ter pomenijo 
dodatno obremenitev že tako skromno dodeljenih sredstev. 
Poudaijamo, da letošnji obseg sredstev zadošča pokrivanju tekočih obveznosti policije le za 

obdobje 10 mesecev, kar lahko resno ogrozi redno delo policije. 

Enaka situacija se bo ponovila tudi v letu 2000, saj indeksacija obsega sredstev za materialne 

stroške za leto 2000 v višini indeksa 105 ne bo zadoščala pokritju teh prenesenih obveznosti 

kakor tudi ne naraščajočim potrebam in stroškom. 

Povečanje materialnih stroškov je največje na kontu najemnin, in sicer najemnin za poslovne 
objekte, ki jih ima policija v najemu na celotnem območju Republike Slovenije za delovanje 
policijskih postaj ter stroški zakupov telekomunikacijskih storitev. V letošnjem letu so se cene 
telekomunikacijskih storitev drastično povišale (zakup vodov po starem ceniku je znašal 167 

mio SIT/ leto, po novem ceniku pa 320 mio SIT/ leto). 

Bistveno povečanje potrebnih sredstev je tudi na kontu posebni material in storitve, katerih 
sredstva so namenjena nabavi materiala in specialne opreme za policijo, katerih nabava je 

nujna za zamenjavo obstoječe dotrajane in zastarele opreme. 

Stroški vzdrževanja objektov in opreme policije iz leta v leto naraščajo, ker se ne namenja 

dovolj sredstev za nakup nove opreme, niti ni novih investicij. 
Iz materialnih stroškov zagotavljamo tudi sredstva za: 

• izvajanje preventivnega dela policije na področju prometa in kriminala, za izdajo različnih 
brošur, objavo TV spotov in podobno, 

• za izvajanje različnih projektov kot je npr. projekt Hitrost, ki temelji na izvajanju 

nacionalnega programa varnosti cestnega prometa, katerega nosilec je policija, 
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• mednarodno sodelovanje s tujimi policijami, tujimi varnostnimi organi, sodelovanje v 

delovnih skupinah in mednarodnih združenjih, 

• za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev policije bo v letu 2000 
potrebno zagotoviti več sredstev, saj se predvideva večje število nadomestnih zaposlitev, za 
katere bo potrebno pripraviti ustrezne programe usposabljanj. Sredstva bo potrebno 

zagotoviti tudi za uresničevanje drugih izobraževalnih nalog povezanih z zahtevami iz 
AGENDE 2000 oz. smernicami v modulih o izobraževalnih procesih v policiji. 

Prav tako so sredstva namenjena za materialne stroške na mejnih prehodih za pokrivanje 

obratovalnih stroškov in za tekoče vzdrževanje delovnih prostorov mejne policije (beljenje, 

obnova instalacij, parketa, tlakov, streh, fasade, opreme itd.). 

Ugotavljamo, da dodeljena sredstva ne zadoščajo za redno vzdrževanje objektov mejnih 
prehodov in tekoče pokrivanje vseh stroškov, kar se odraža v neurejenosti mejnih prehodov. 

To povzroča slab vtis predvsem pri tujcih, za katere je mejni prehod prvi stik z našo državo, 
prav tako pa onemogoča kvalitetno izvajanje mejne kontrole. 

Sredstva so namenjena tudi za delovanje Srednje policijske šole, zdravstveno varstvo 

(zdravstveno preventivo, zdravstveno-higienski nadzor v obratih javne prehrane MNZ in nad 
pitno vodo v vadbenem centru Gotenica, nabavo zdravil, sredstev za prvo pomoč in podobno), 

za odškodnine delavcem in za posebne operativne namene. Z razpoložljivimi sredstvi bo 

potrebno izvesti program prekvalifikacije za poklic policist (kandidat za policiste), vzpostaviti 

enotni in celostni sistem dodatnega izpopolnjevanja in usposabljanja policistov ter izvajanje 

programa Višje policijske šole. 

V skladu z zakonom o tujcih bo v okviru policije organizirana nova organizacijska enota 

Center za odstranjevanje tujcev za katere delovanje se bodo zagotavljala sredstva v okviru 

materialnih stroškov policije. Prenesena sredstva zaradi ukinitve proračunskega uporabnika 
Prehodni dom RS za tujce, ne bodo zadoščala za povečan obseg dela, ki ga prinaša Zakon o 

tujcih. 

Sredstva so namenjena tudi nabavi streliva in plinskih sredstev v količini ki je potrebna za 

izvajanje najnujnejših usposabljanj policistov in kriminalistov. 

Sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije. 

Svet svoje naloge opravlja v skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa (Ur. list št. 

30/98). Novi zakon o varnosti cestnega prometa nalaga svetu dodatne naloge pri pripravi 

prometno vzgojnih gradiv in dela v lokalnih skupnostih ter na mednarodni ravni. V letu 2000 

smo planirali med rednimi dejavnostmi izvajanje stalnih akcij za prometno vzgojo otrok in 

izdajo gradiv za nekatere najnujnejše akcije. Posebno pozornost bomo poleg varnosti otrok 
namenili tudi akcijam namenjenim mladim voznikom, ki so vse pogosteje med udeleženci in 

povzročitelji prometnih nesreč. 

V letu 2000 bo SPV soorganizator IV. Mednarodne konference Globalna varnost - varnost v 

prometu. Konferenca bo hkrati svetovni seminar mednarodne organizacije za preventivo v 

cestnem prometu PRI in zasedanje generalne skupščine te organizacije. Poleg tega bo v letu 

potekala tretja raziskava o stališčih voznikov o nevarnih ravnanjih v prometu, ki poteka Vsakih 
5 let v državah EU in državah kandidatkah za vstop v EU. Slovenija je prvič sodelovala v 

raziskavi leta 1995, ko smo dobili natančnejšo možnost primerjave podatkov o stališčih 
voznikov do nekaterih najnevarnejših ravnanjih v prometu (hitrost, alkohol, mladi) z drugimi 
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evropskimi državami, Financiranje raziskave v matični državi je pogoj za možno sofinanciranje 

s strani EU in nekaterih programov. 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS ima v skladu z ZVCP pravico in možnost, 

da del sredstev za svojo dejavnost pridobi na podlagi donacij, sofinanciranja in pokroviteljstva 
posameznih akcij in programov in na podlagi prodaje preventivnih materialov občinam in 
posameznim organizacijam. 

Predlog Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu predvideva, da bo Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS dobil pri usklajevanju izvajanja nacionalnega 

programa dodatne obveznosti, ki bi v naslednjih treh letih zahtevale popolnitev zaposlitev na 
Svetu v skladu s sistemizacijo. V letu 2000 bi morali zagotoviti tri zaposlitve, kar omogoča 

dosedanja sistemizacija, saj v nasprotnem primeru ne bomo uspeli izpeljati niti nalog, ki nam 
jih nalagajo ZVCP in mednarodne obveznosti. 

Tekoči stroški tujci 

Plan za leto 2000 - 101.735.000 SIT 

Sredstva bodo namenjena za zagotavljanje prehrane tujcev v COT. Stroški prehrane so v tesni 

povezavi s številom nastanjenih tujcev, lokacijo in načinom organiziranosti prehrane, vendar 

že sedaj ocenjujemo, da dodeljeni obseg sredstev ne bo zadoščal celoletnim potrebam. Zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev smo obroke prehrane zmanjšali na spodnjo mejo, ki količinsko 
in kakovostno še zadostuje v okviru energetske vrednosti obrokov. 

Sredstva se bodo zagotavljala tudi za prevoz tujcev. Poraba sredstev za prevoz tujcev je 

odvisna predvsem od migracijskih zakonitosti, varnostnih in gospodarskih razmer v bližnjih in 

daljnih državah. V kolikor se spremeni katerikoli izmed dejavnikov, sredstva ne bodo 
zadoščala, in bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ker se v nasprotnem primeru 
povečujejo ostali materialni stroški (nastanitev, prehrana, oskrba). Poleg tega so stroški odvisni 

od načina in možnosti odstranitve (letalski ali avtobusni prevoz), ter sklenjenih mednarodnih 

sporazumov. 

Sredstva se zagotavlajo tudi za obleko, obutev, osebni pribor in higieno, stroške žepnin in 

obveznih zdravstvenih pregledov, ki se povečujejo predvsem zaradi hitre menjave tujcev. 

Vedno več je tudi ogroženih skupin (otroci, bolniki, starejši), ki zahtevajo temeljitejšo 

zdravstveno in nastanitveno skrb. Na podlagi normativov je potrebno vsakemu tujcu zagotoviti 

minimalna sredstva za osebno higieno, kar nam v letu 1999 zaradi pomanjkanja sredstev ni 
uspelo. Predvidevamo, da bodo narasli tudi stroški oblačil, saj se dolžina bivanja posameznika 
v COT podaljšuje. 

Štipendije 
Plan za leto 2000 - 20.699.000 SIT 

Sredstva so namenjena za štipendiranje dijakov in študentov za potrebe organizacijskih enot 

policije. Plan je pripravljen na podlagi upoštevanja že sklenjenih pogodb v skladu s 

Pravilnikom o štipendiranju (Ur l. 58/95). 
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3. PROGRAMI 
Plan za leto 2000 - 630.000.000 SIT 

Objekti in oprema za delo 
Plan za leto 2000 - 630.000.000 SIT 

Nabava sredstev in opreme za osebno varstvo pri delu je namenjena za zamenjavo iztrošenih 
sredstev in njihovo dopolnitev, v skladu s pravilnikom o sredstvih in opremi za osebno varstvo 

pri delu, in je načrtovana za vse organizacijske enote policije. 

V zadnjih letih odobrena finančna sredstva, namenjena za nakup osebne opreme za delavce 
policije, ne zadoščajo za nabavo vseh delov uniform, ki policistom pripadajo po Pravilniku o 
rokih trajanja osebne in dopolnilne opreme oziroma delavcem kriminalistične službe po 
Pravilniku o vojni uniformi ... .Višina odobrenih sredstev za leto 1999 omogoča realizacijo le 
51% potrebnih nabav osebne opreme, katero bi bilo glede na veljavne pravilnike potrebno 

zamenjati oziroma dopolniti. Odobrena sredstva bodo porabljena za realizacijo potrebnih 

nabav v približno enakem obsegu kot v letu 1999, kar pomeni, da delavci policije ne bodo 

prejeli vse opreme, ki jim pripada v skladu z veljavnimi pravilniki. 

Stanje zaščitnih sredstev po enotah je kritično, saj se uporabljajo zaščitni jopiči in čelade, ki jim 

je že pred časom potekel garancijski rok. Prav tako je potrebno začeti s takojšnjo menjavo 
vseh zaščitnih mask, saj so v uporabi zaščitne maske Ml in M2. Filtri za te maske se izdelujejo 
v ZR Jugoslaviji, zato je dobava zaščitnih filtrov nesigurna, kar pomeni, da bi bilo smiselno in 

potrebno te maske izločiti iz uporabe. 

4. SERVISIRANJE DOLGA OBRESTI IN REZERVE 

Plan za leto 2000 - 28.080.000 SIT 

Sredstva so namenjena za odplačila anuitet kreditov poslovnim bankam, najetih po pogodbah, 
ki so bile sklenjene pred letom 1990. 
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Leto: 2000 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

PRILOGA K 

OBRAZLOŽITVI 

17: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

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 

17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE 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 
[T^JMinisMjStv(^zt^notnjnj^adev^ 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

34.2S7.1S6 37.802.836 

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

2 Financiranje javnih služb 
1701 Tekoči stroški - javni red in varnost 
1702 Tekoči stroški - tujci 
1703 Transferi neprofitnim organizacijam 
1704 Štipendije 

3 Programi 
1785 Objekti in oprema za delo 
1791 Lastna udeležba PHAR E 
1792 Donacije 

4 Servisiranje dolga, obresti in rezerve 
9950 Obresti 

1713 [Prehodni dom Republike Slovenije za tujce 
1 Uprava in administracija 

1010 Plače 
2 Financiranje javnih služb 

1702 Tekoči stroški - tujci 
3 Programi 

1785 Objekti in oprema za delo 

j!714 |Policij a 
1 Uprava in administracija 

1010 Plače 
2 Financiranje javnih služb 

1701 Tekoči stroški - javni red in varnost 
1702 Tekoči stroški - tujci 
1703 Transferi neprofitnim organizacijam 
1704 Štipendije 

3 Programi 
1785 Objekti in oprema za delo 
1792 Donacije 

C. Račun financiranja 
[17^J Ministrstvo za notranje zadeve 

4 Servisiranje dolga, obresti in rezerve 
9900 Dolg 

A. Bilanca odhodkov 
40 "i TEKOČI ODHODKI 

_33_934_90yj 

30.839.419 
26.424.147 
4.401.206 

14.065 
259.747 
245.248 

0 
14.499 

2.835.744 
2.818.896 

4.230 
12.618 

0 
0 

"'322.24^1 
137.697 
137.697 
168.032 
168.032 
16.519 
16.519 

J L 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

25.057 

25.057 
25.057 

40.011.429 105.8 

31.655.533 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 

21.610.158 
18.125.261 

715.498 
1.817.246 

383.374 
435.522 

294.067 
294.067 

0 
0 

_31571j092J 
27.132.421 
27.132.421 

4.835.021 
4.809.021 

7.000 
19.000 

603.650 
602.000 

1.650 
46.800 
46.800J 

46.800 
46.800 

34.157.018 || 104,9 
28.324.600 
28.324.600 

5.202.418 
5.079.984 

101.735 
0 

20.699 
630.000 
630.000 

0 
28.080 

28.080 
28.080 

104,4 
104,4 
107,6 
105.6 

0.0 
108,9 
104.4 
104.7 

0.0 
60,0 

60,0 
60.0 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

34.257.156 37.802.836 40.011.429 105.8 
34.749.906 I 

23.109.242 
19.061.685 

702.148 
2.045.978 

394.820 
661.774 
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A. Bilanca odhodkov 

'2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

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

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) 
4027 Kazni in odškodnine 
4029 Drugi operativni odhodki 

403 Plačila domaČih obresti 
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 

-ti ISTEKOĆI TRANSFERI 
410 Subvencije 
4100 Subvencije javnim podjetjem 
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
4117 Štipendije 

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

Ej 
INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4200 Nakup zgradb in prostorov 
4201 Nakup prevoznih sredstev 
4202 Nakup opreme 
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 i; 

investicijski inženiring 

C. Račun financiranja 

gj ODPLAČILA DOLGA 

3.708 
129.549 

4.261.241 
2.926.178 
1.304.765 

11.362 
18.936 

5.784.134 
687.783 
390.057 
683.265 

1.016.955 
150.742 
325.943 
716.435 

10.736 
1.802.218 

0 
0 

37.007 | 

22.508 
4.083 

18.425 
14.499 
14.499 

0 
0 

2.564.616 

2.564.616 
231.894 
527.095 

1.110.747 
0 

435.222 
229.973 

9.448 
20.238 

25.057 

53.557 
189.281 

4.728.422 
3.268.969 
1.426.329 

12.425 
20.699 

6.912.242 
899.249 
834.355 
725.223 

1.318.729 
158.991 
442.119 
928.796 

5.530 
1.599.249 

0 
0 

41.181 
14.181 
4.501 
9.680 

20.000 
20.000 

7.000 
7.000 

3.011.749 

3.011.749 
474.081 
554.733 

1.305.207 
0 

319.728 
332.000 

8.200 
17.800 

46.800 

0 
259.421 

4.780.664 
3.318.357 
1.429.122 

12.444 
20.741 

7.160.318 
788.395 
909.011 
842.096 

1.361.063 
172.336 
479.299 
975.446 

20.022 
1.612.650 

18.720 
18.720 

0.0 
137,1 
101.1 
101.5 
100.2 
100.2 
100,2 
103.6 
87,7 

109.0 
116.1 
103.2 
108.4 
108,4 
105.0 
362.1 
100,8 

40.684 | 11 98,8| 
12.000 

0 
12.000 
21.684 
21.684 

7.000 
7.000 

3.747.602 

3.747.602 
303.611 
726.356 

1.705.778 
2.984 

646.922 
314.951 

25.000 
22.000 

84.6 
0,0 

124.0 
108,4 
108,4 
100,0 
100,0 

iS 
124,4 
64,0 

130,9 
130,7 

202.3 
94.9 

304,9 
123,6 

28.080 60.0 

550 Odplačila domačega dolga 
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 
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A. Bilanca odhodkov 

i VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE 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 

17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

{1 Uprava in administracija 

2 j Financiranje javnih služb 
1701 Tekoči stroški - javni red in varnost 

1711 4700 Učni center - materialni stroški 
6099 Republiški družbeni svet za preventivo In vzgojo v cestnem 

prometu 
1925 Mejni prehodi - tekoče vzdrževanje 
7399 Stroški službenih stanovanj in samskih domov 
5572 Materialni stroški 
5573 Strelivo, plinska sredstva 
5574 Tekoče vzdrževanje mejnih prehodov 
5575 Dnigi odhodki za delo na drugih področjih 
5576 Učni center - materialni stroški 
5577 Stroški službenih stanovanj in samskih domov 
5583 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS 

1702 Tekoči stroški - tujci 
1711 1048 Oskrba in prehrana azilantov 

5345 Materialni stroški 
5354 Prehrana tujcev v prehodnem domu 
6232 Prevozi tujcev 
6233 Oskrba tujcev 
1056 Oskrba, prehrana in prevozi tujcev 

1703 Transferi neprofitnim organizacijam 
1711 6599 Zbornica za zasebno varovanje 
1711 6605 Detektivska zbornica 
1714 5584 Zbornica za zasebno varovanje 
1714 5585 Detektivska zbornica 

1704 Štipendije 
1711 5387 Štipendije 
1714 5582 Štipendije 

1711 

1711 
1711 
1714 
1714 
1714 
1714 
1714 
1714 
1714 

1713 
1713 
1713 
1713 
1714 

34.257.156 
30.977.115 

1010 Plače 26.561.844 
1711 3107 Plače 26.424.147 
1713 6025 Plače 137.697 
1714 5569 Plače 0 

1020 Materialni in drugi stroški 4.401.206 
1711 8475 Obisk papeža Janeza Pavla II. 0 
1711 3431 Materialni stroški 4.150.792 
1711 3755 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 237.956 
1711 4150 Financiranje projektov 12.459 

9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 14.065 
1711 8388 Osebna oprema - sredstva od prodaje državnega premoženja 0 
1711 8386 Prevozna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja 12.091 
1711 8387 Nakup psov - sredstva od prodaje državnega premoženja 1.658 
1711 8389 Informacijska oprema - sredstva od prodaje državnega 316 

premoženja 
1711 8404 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine 0 
1711 8407 Stanovanja - sredstva od prodaje državnega premoženja 0 
1711 8433 Oprema - sredstva odškodnine 0 
1711 8443 Nakup stanovanj iz sred. od obročne prodaje po stan.z. - sred. od 0 

prodaje premoženja , 
427.779 
245.248 

82.380 
38.202 

89.621 
35.045 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

168.032 

64.414 
50.508 
41.037 
12.073 

0 
o 
o 
o 
o 

14.499 
14.499 

0 

37.802.836 
29.345.622 
28.612.403 

1.328.077 
151.905 

27.132.421 
429.073 

53.000 
319.413 

26.660 
30.000 

304.146 
2.433 

10.909 
42 

1.298 

14.961 
24.081 

423 
250.000 

5.130.088 
4.809.021 

0 
0 

0 
0 

4.201.675 
55.000 
75.271 

308.551 
84.000 
44.000 
40.524 

294.067 

106.430 
139.400 
28.300 
19.937 

7.000 
0 

> 0 
5.000 
2.000 

20.000 
1.000 

19.000 

40.011.429 105,8 
30.525.614 

5.231.331 

104,0 
29.876.990 

1.552.390 
0 

28.324.600 
458.127 

0 
425.488 

0 
32.639 

190.497 
0 

29.843 
2.984 
2.487 

14.921 
29.843 

995 
109.424 

104,4 
116.9 

0,0 
104,4 

106,8 
0.0 

133,2 
0,0 

108.8 
62.6 

0,0 
273,6 

191,6 

99.7 
123.9 
235,0 

43.8 

102,0 
5.079.984 

0 
0 

0 
0 

4.888.482 
55.000 

0 
0 

33.500 
47.000 
56.002 

122.663 
20.928 

0 
0 
0 
0 

101.735 
7.000 
5.000 

' 2.000 
0 
o 

21.684 
985 

20.699 

105,6 

116,3 
100.0 

0,0 
0,0 

39,9 
106,8 
138,2 
41.7 

0,0 
0.0 
0,0 
0,0 

100,0 

0,0 
0,0 

108,4 
98,5 

108.9 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

A Realizacija 
1998 (1) 

Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 
1999 (2) 2000 (3) 4:3/2 

3 Programi 2.852.263 3.327.126 4.235.764 127,31 
1783 Objekti in oprema za delo 
1 6397 Nadgradnja obrazcev potnega lista 
1 5828 Vzdrževalna dela na objektih Prehodnega doma za tujce 
1 7429 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

2857 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
5578 Sredstva za varstvo pri delu 
5579 Osebna oprema 
5580 Zaščitna sredstva 

4 5581 Oprema Učnega centra MNZ 
1791 Lastna udeležba PHARE 
1 7400 Reorganizacija državne uprave - Lastna udeležba PHARE 
1 6598 Državna meja - Lastna udeležba PHARE 
1792 Donacije 
1 8464 Poligraf-DONACIJA 
1 8330 Proslava 50 letnice orkestra policije - DONACIJA 

8331 Materialni stroški Urada za varnost in zalčito - T. DONACIJA 
8357 Sof.mednarodnega simpozija Policing in Central and Eastem 

Europe - DONACIJA 
8364 Zasebno varovanje in detektivska dejavnost - NOVI IZZIVI 
8381 Podpora pri pov.kapacitet za utijevanje posto dol.statusa 

begunca v SI. - T. DONACIJA 
8403 Sofinanciranje popravila helikopterja AUGUSTA BELL 412 - 

DONACIJA 
8472 Policijski orkester • DONACIJA 
8473 Sofinanciranje 50. letnice Šolanja policijskih psov - DONACIJA 
8451 Nakup opreme za izvedbo akcije "Mladi voznik" - DONACIJA 

Servisiranje dolga, obresti in rezerve 

2.835.415 
0 
0 

2.818.896 
16.519 

0 
0 
0 
0 

4.230 
4.230 

0 
12.618 

0 
8.506 

127 
1.036 

175 
2.773 

9950 Obresti 
11 6754 Plačilo obresti stanovanjskih kreditov najetih do I. 1990 

3.256.266 
0 

21.000 
2.633.266 

0 
8.000 

500.000 
26.000 
68.000 

45.000 
45.000 

0 
25.860 

1.895 
0 
8 

874 

0 
1.433 

20.000 

450 
300 
900 

3.883.684 
11.579 

0 
3.242.105 

0 
10.000 

600.000 
20.000 

0 
352.080 

27.080 
325.000 

0 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

119.3 

0,0 
123.1 

125,0 
120,0 
76.9 
0,0 

782.4 
60,2 

0,0 
0.0 

0,0 
0.0 

0,0 

0,0 

0,0 
0.0 
0.0 

18.720 
0 
0 

18.720 
18.720 
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C Račun financiranja 

1 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

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

17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 25.057 46.800 28.080 60,0 
|4 j [Servisiranje dolga, obresti in rezerve 25.057 I 46.800 28.080 60,01 

9900 Dolg 
1711 5306 Plačilo anuitet stanovanjskih kreditov najetih do I. 1990 

25.057 
25.057 

46.800 
46.800 

28.080 
28.080 

60,0 
60,0 
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18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 

1. UVODNA POJASNILA 

Predloženi finančni načrt Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ) je sestavljen na podlagi nalog 
ministrstva v naslednjem obdobju, katere lahko strnemo v naslednja področja: 

■ sooblikovanje in izvajanje zunanje politike RS, 
■ izvajanje nalog v zvezi z vključevanjem RS v Evropsko Unijo, 

■ vloga RS kot članice OZN in prizadevanja za njeno uveljavitev, 
■ skrb za Slovence v zamejstvu in po svetu 

■ podpora slovenskemu gospodarstvu pri njegovem sodelovanju s tujino 
. ■ priprave za vključitev RS v NATO 

V naslednjem letu ministrstvo ne načrtuje odprtje novih predstavništev, saj mora najprej 

aktivirati predstavništva za katera že obstoja sklep vlade o njihovem odprtju vendar 
realizacija, zaradi pomanjkanja sredstev, do sedaj ni bila mogoča. 

V strukturi finančnega načrta prevladujejo predvsem fiksni stroški, ne načrtujejo se posebni 
razvojni programi, od skupnega zneska proračuna pa mora ministrstvo 30% sredstev, na 

podlagi zakonskih in pogodbenih obveznosti, razporediti drugim porabnikom (mednarodne 
članarine, financiranje slovenske diaspore). 

Leto 2000 2001 

I. 1811-MZZ 

1.UPRAVA IN ADMINISTRACIJA 

Plače 2.876.002.000 3.251.571.000 

2499 PLAČE DKP 2.042.298.000 2.192.177.000 

3015 PLAČE 833.704.000 1.059.394.000 

Materialni stroški 4.038.451.000 4.839.660.000 

3339 - Materialni stroški (MZZ) 276.968.000 295.180.000 

Pretežni del dejavnosti MZZ je povezano s sodelovanjem s tujino, kar se tudi neposredno 

odraža na višino materialnih stroškov. Vsaka širitev mreže predstavništev, kakor tudi nove 
naloge v zvezi z vključevanjem v zahodnoevropske integracije in pobude naše države za 
konkretne akcije v mednarodni skupnosti pomenijo dodatne materialne stroške. Te lahko v 

grobem klasificiramo v tri glavne skupine in sicer: 

■ Stalna komunikacija z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi (PTT stroški, stroški 
elektronske pošte) 

■ Tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in objektov (večina opreme je zastarela, tako da 

naraščajo stroški popravil) 
■ Izpolnjevanje varnostnih standardov NATA in WEU (nakup defenzivno-nadzorne 

varnostne tehnike in varnostnih omar ipd.) 
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■ Povečanje materialnih stroškov zaradi selitve sedeža ministrstva na novo lokacijo v 

naslednjem letu. 

2541 - Materialni stroški DKP 1.043.211.000 1.214.200.000 

Višina materialnih stroškov DKP je neposredno vezana s širitvijo mreže naših predstavništev v 
tujini, oziroma s številom zaposlenih. Njihova specifičnost je, da vsebujejo tudi selitvene 
stroške diplomatov, kritje zdravstvenih storitev v tujini kakor tudi potne stroške, saj je večina 
veleposlaništev praviloma akreditirana tudi v drugih državah. Kljub varčevalnim ukrepom, s 

katerimi je MZZ sicer uspelo znižati večino variabilnih stroškov na zaposlenega, skupni 
materialni stroški DKP mreže naraščajo, tudi zaradi gibanja tečajev tujih valut. 

2542 - Pogodbene obveznosti DKP 2.025.652.000 2..479.880.000 

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva, ki so namenjena pokrivanju pogodbenih obveznosti 

MZZ do tujine. Pretežni del teh obveznosti predstavljajo najemnine za poslovne prostore 
DKP, rezidence ter stanovanja uslužbencev. Sredstva se izplačujejo izključno v tujih valutah, 

tako, da se zopet pojavlja vpliv tečajnih razlik. 

MZZ si prizadeva za nakup lastnih objektov v tujini, kar je dolgoročno najbolj racionalna 
rešitev. Prednost bi imela predstavništva v sosednjih državah, regionalne in svetovne velesile 

ter države, kjer se nahaja slovenska diaspora. Obstaja načelna podpora za takšno rešitev, kjer 
pa seje vedno postavljalo vprašanje zagotavljanja potrebnih sredstev. Tako tudi za naslednjo 

leto ponovno načrtujemo na postavki »Oprema DKP« sredstva za nakup najmanj enega 
objekta v tujini. 

3663 Meddržavno sodelovanje 298.317.000 317.900.000 

Postavka je namenjena financiranju mednarodne diplomatske dejavnosti Republike Slovenije, 
ki se realizira preko MZZ. Ohranjanje doseženega položaja Slovenije v mednarodni 

skupnosti ter načrtovane aktivnosti naše države na zunanje političnem področju 
je pogojeno z večjim številom potovanj v tujino, kakor tudi sprejemanje tujih delegacij v 

Sloveniji. Delovanje našega ministrstva se širi tudi z vključevanjem Slovenije v mednarodne 
aktivnosti v JVE, saj je bil imenovan nacionalni koordinator za Pakt stabilnosti, za 

koordinacijo delovanja RS v vseh regionalnih pobudah ter za medresorsko koordinacijo 

implementacije programa RS v civilnem delu mednarodne misije na Kosovu (UNIAK). 
Predvideva se ustanovitev medresorske delovne skupine, ki bo koordinirana s strani našega 
ministrstva, ter ustanovitev posebnega Oddelka za regionalno sodelovanje. 

2543 - Raziskovalne naloge 3.038.000 3.200.000 

Določene teme iz mednarodnih zadev, katere operacionalizira MZZ, zahtevajo predhoden 

znanstveno-raziskovalni pristop. V ta namen sodelujemo z nekaterimi znanstvenimi 
ustanovami, ki po naročilu obdelajo posamezno vprašanja. To se nanaša predvsem na zadeve v 

zvezi z vprašanjem manjšin, sukcesije, izhodišča v zvezi z reševanjem določitvijo meje itd. 

4012 - Ureditev državne meje 5.064.000 5.300.000 

V letu 2000 se nadaljujejo aktivnosti v zvezi z vprašanjem ureditve državne meje, tako 

kopenske kot morske. Finančni izdatki na tej postavki zajemajo stroške delovanja 
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meddržavnih komisij ter angažiranje zunanjih ekspertov iz področja mednarodnega 

pomorskega prava. Dodatni odhodki so predvideni še za plačilo storitev, kot so različne 
meritve, menjava mejnih oznak na težje dostoipnih terenih itd. 

1297 - Članarine za mednarodne organizacije 386.201.000 524.000.000 

V skladu z 11. točko 2. odstavka 9. člena. Zakona o zunanjih zadevah je Ministrstvo za 

zunanje zadeve dolžno plačevati članarine mednarodnim organizacijam. Poleg rednih letnih 
članarin se iz te postavke pokrivajo tudi prispevki za katere je zavezana Slovenija, kot so 
mirovne operacije na podlagi resolucij OZN ter prispevek Mednarodni ustanovi - fondaciji za 

razminiranje BiH in Kosovo. Pri omenjeni postavki je potrebno upoštevati dejstvo, da vsebuje 
izključno sredstva, ki se plačujejo v tujih valutah, pri čemer pa igrajo pomembno vlogo tečajne 

razlike. 

2.FINANCIRANJE JAVNffl SLUŽB 110.000.000 150.000.000 

8270 Humanitarne pomoči 110.000.000 150.000.000 

Običajna praksa razvitih držav je, da zagotavljajo sredstva za humanitrano pomoč v primeru 
elementarnih nesreč, vojnih razmer in beguncev, v okviru proračuna njihovih zunanjih 
ministrstev. Naša država nima ustreznega postopka za takojšnje odzivanje v navedenih 
primerih, zaradi česar se humanitarna pomoč ne da ali pa se daje prepozno. S poudarjanjem 

sposobnosti RS za članstvo v EU se povečuje tudi naša odgovornost do razvoja dogodkov v 
mednarodni skupnosti. Ocenjujemo, da bi se s ponovnim aktiviranjem omenjene postavke v 

okviru MZZ, lahko zagotovili pogoji za promptno reakcijo v nujnih humanitarnih primerih. 

3.PROGRAMI 690.185.000 1.123.850.000 

7431 - Diplomatska akademija 14.828.000 37.550.000 

Diplomatska akademija je tako, kot v številnih evropskih državah, ustanova, ki kandidatom za 

službo v diplomatsko-konzularnih predstavništvih RS v tujini omogoča pridobitev specifičnih 
diplomatskih znanj. V našem primeru je organizirana v obliki interdisciplinarnega študija, 

katerega po pogodbi izvaja Fakulteta za daižbene vede. 

7432 Vključevanje RS v NATO in VS OZN 60.000.000 86.300.000 
♦ 

Ob sprejetju resolucije VS OZN o Kosovu ter sprejetju Pakta stabilnosti se pojavlja vprašanje 
praktičnega vključevanja RS v aktivnosti OZN, EU, NATO, OVSE ter regionalnih organizacij 
in pobud. V ta name se bodo iz navedene postavke pokrivali stroški sodelovanja RS (MORS) 

v KFOR-u, sodelovanja v civilnem delu misije na Kosovu (UNIAK), stroški sodelovanja v 

Paktu stabilnosti, stroški implementacije pobud RS v Paktu stabilnosti (npr. organizacija in 
vodenje posameznih okroglih miz PS - o človekovih pravicah, manjšinah). 

V skladu s sklepi Vlade RS je članstvo v NATU ena od prednostnih nalog naše zunanje 
politike. Za dosego tega cilja in glede na izkušnje pridobljene v »prvem krogu« širitve NATA 

je potrebno nadaljevati z že začetimii aktivnostmi (konference, meddržavna srečanja, 
izpolnjevanje varnostnih in drugih standardov NATA ipd.). 

7435 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 615.357.000 1.000.000.000 
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Sredstva na tej postavki so namenjena za nakupe opreme diplomatsko-konzularnih 
predstavništev. Nezadostna sredstva v preteklosti so bila vzrok, da je oprema nepopolna, 
posebej še na predstavništvih, ki so bila odprta v letu 1997 in 1998. MZZ načrtuje, da bo v 
letu 2000 uspelo realizirati že sprejete sklepe o odprtju štirih novih veleposlaništev, kar bo 

dodatno obremenilo omenjeno postavko. 
Zaradi izpolnjevanja predpisanih pogojev približevanja EU mora MZZ zagotoviti izvajanje 

projekta harmonizacije vizne politike in informacijske podpore viznih postopkov, kar pomeni 
investiranje v razvoj zahtevane programske podpore in v nabavo ustrezne strojne opreme. 

Načelo gospodarnosti pri ravnanju s proračunskimi sredstvi terja racionalnejšo porabo 
sredstev namenjenih za plačevanje pogodbenih obveznosti iz naslova najemnin za objekte 

naših predstavništev. Ministrstvo si že dalj časa prizadeva najti način, ki bi omogočil nakup 
poslovnih objektov za predstavništva v tujini. Postopni odkup v okviru odobrenih sredstev na 

postavki Pogodbene obveznosti DKP v kombinaciji s hipotekarnim kreditom bi za RS pomenil 
kratkoročno enake finančne obveznosti kot trenutno znašajo najemnine, dolgoročno pa bi 

dejansko plačali skoraj dvojno vrednost objekta. Preprost izračun namreč pokaže, da bi cena 
za objekt vrednega 3,5 mio DEM po 15 letih odplačevanja (ob obrestni meri 5,21, plačilu 

zavarovanja kredita in manipulativnih stroškov) povzpela na 6,3 mio DEM. 

Takojšnji odkup pomeni sicer povečanje sredstev na omenjeni postavki, vendar se hkrati 

poveča tudi vrednost premoženja Republike Silovenije v tujini. Hkrati pa se postopoma 
zmanjšujejo izdatki na postavki Pogodbene obveznosti DKP, saj odpadejo stroški najema. 
MZZ tako načrtuje za leto 2000 nakup ene zgradbe ( predvidoma Pariz ), za kar smo planirali 
dodatnih 257.162.000 SIT. 

SKUPAJ 1811 - MZZ 7.714.638.000 

11.1812 - URAD ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU 

1. UPRA VA IN ADMINISTRACIJA 

6019 - Plače 40.585.000 43.774.000 

4504 - Materialni stroški 11.141.000 15.000.000 

Omenjena postavka zajema predvidene obiske predstavnikov Urada pri Slovencih v 
zamejstvu, Evropi in drugod po svetu. Predvideva se namreč večja udeležba na strokovnih 

seminaijih, ki so pomembni v sedanji fazi priključevanja Slovenije v EU. Sem spadajo še 
stroški rednega vzdrževanja opreme in tehnično zagotavljanje nemotenega delovanja Urada. 

Tako so v končnem znesku zajeti tudi stroški za. komunikacije, pisarniškega materiala ter 

promocijske literature s katero Urad oskrbuje slovenska društva v tujini. 

2.FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB 

5234 - Ustavne obveznosti- 1.344.777.000 1.800.000.000 
podpora slovenski narodnostni skupnosti 

V sodelovanju z zunanjimi institucijami si Urad prizadeva za racionalno in transparentno 
porabo navedenih sredstev, kjer je osnovni kriterij financiranje programov, ki zagotavljajo 

delovanje zamejskih organizacij na njihovem političnem, kulturnem, športnem in 
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gospodarskem področju. V to skupini spadajo slovenska društva in združenja v Italiji, Avstriji, 
Madžarski in na Hrvaškem. Določen del sredstev se bo porabil v Sloveniji in to za projekte, ki 

bodo podpirali delovanje slovenske narodne skupnosti v prej omenjenih državah. Zahtevana 
transparentnost financiranja se bo zagotavljala predvsem v obliki skupnih zastopstev 
slovenskih društev, ki bodo nastopali kot partnerji pri pogajanjiu z Uradom o višini sredstev 
namenjenih za njihovo delovanje.Na ta način se bo izoblikoval usklajeni proračun zastopstev v 

posamezni državi, ki bo zagotavljal njihovo nemoteno delovanje, vključno z 
izobraževanjem(dijaški domovi, vrtci) ter informativnimi programi(časopisna dejavnost, 

radijski programi). 

6212 - Ustavne obveznosti - 163.225.000 200.000.000 
podpora Slovencem po svetu 

Predlagamo, da se samostojne proračunske postavke iz prejšnjegei obdobja 4398 - Izseljensko 
društvo Slovenija v svetu, 4750 - Svetovni slovenski kongres in 4975- Slovenska izseljenska 
matica združijo v postavko 6212, ki se tako poveča za zneske omenjenih organizacij. Namen 
združevanja je omogočiti večjo preglednost in nadzor nad por abo proračunskih sredstev, 

kakor tudi poenostaviti finančno poslovanje Urada. Urad bi namreč sklenil z navedenimi 
ustanovami posebno pogodbo. Omenjeni predlog nikakor ne pomeni ukinjanja katerihkoli 

organizacij, ampak se želi doseči predvsem lažja koordinacija porabe sredstev namenjenih 
Slovencem po svetu in predvsem zagotoviti finančno servisiranje točno določenih projektov. 

Postavka je deloma povečana zaradi tečajnih razlik, predvsem pa zaradi novih kulturnih 
programov ter načrtovani obiski zdomske mladine v Sloveniji. Načrtujemo, da se sredstva na 

prej omenjenih postavkah 4398, 4750 in 4975 koristijo na način, da se jih 25% porabi za 
njihove fiksne stroške, ostalo pa za predložene programe. 

SKUPAJ 1812 - URAD 1.559.728.000 

1. PLAČE 2.916.587.000 

2.MA TERIALNI STROŠKI 4.049.592.000 

3. FINANCIRANJE J A VNIH SL U2B 1.618.002.000 

4. PROGRAMI 690.185.000 . 

SKUPAJ MZZ IN URAD 9.274.366.000 
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Leto: 2000 

2. VLADN I PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

PRILOGA K 

OBRAZLOŽITVI 

18: MINISITRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 

I. SKUP AJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

II. SK UPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 
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A. Bilanca odhodkov 
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 

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 * ' 
1811 J^Minish^stv^^unanj^adeve 

J. 

7.926.920 
6.452.265 | 

1 Uprava In administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

2 Financiranje javnih služb 
1810 Razvojna in humanitarna pomoč 

3 Programi 
1852 Diplomatska akademija 
1853 Vključevanje v NATO 
1885 Investicije 
1893 Druge donacije 

6.080.614 
2.297.805 
3.782.809 

0 
0 

371.650 
3.706 

57.665 
309.131 

1.149 
[181^JUrac^^^Slovence^ami^jstvuinp^vetu 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški , 

2 Financiranje javnih služb 
1801 Ustavne obveznosti 
1802 Sofinanciranje organiz. za izseljence in zamejce 
1810 Razvojna in humanitarna pomoč 

1.474.655 i l 
36.526 
27.875 

8.651 
1.438.129 
1.378.091 

60.038 
0 

A. Bilanca odhodkov 
(40 | TEKOČI ODHODKI 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

7.926.920 
6.214.754 

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 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 

2.127.356 
2.014.179 

34.202 
44.167 
23.099 

1.827 

9.882 
158.082 
103.304 
38.525 

1.592 
14.661 

3.929.316 
572.863 

8.509 
342.068 
144.030 
458.085 
367.042 

1.163.008 
873.711 

o 
(TEKOČI transferi 1.437.772 

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

53.662 
53.662 

8.808.215 
7.290.418 I 

6.726.179 
2.738.869 
3.987.310 

0 
0 

564.239 
12.000 
57.591 

489.700 
4.947 

41.934 
30.934 
11.000 

1.475.863 
1.406.815 

64.048 
5.000 

8.808.215 
6.842.652 I 

2.507.965 
2.372.571 

35.144 
58.844 
25.333 

3.137 

12.937 
204.444 
112.929 
89.434 

781 
1.300 

4.130.244 
447.865 

11.882 
335.593 
141.455 
455.900 
190.381 

1.296.181 
1.250.986 

1.475.863 I 
62.148 
62.148 

9.274.367 105.3 
7.714.639 1 105,8! 

6.914.454 
2.876.003 
4.038.451 

110.000 
110.000 
690.185 

14.828 
60.000 

615.357 
0 

102,8 
105,0 
101,3 

122,3 
123.6 
104,2 
125.7 

0,0 
1.517.797 | j 1 559.728 || 102,8 

51.726 
40.585 
11.141 

1.508.002 
1.508.002 

0 
0 

1233 
131.2 
101.3 
102,2 
107,2 

0,0 
0,0 

9.274.367 105,3 
6.997.551 |i 102,3 

2.640.858 
2.495.648 

44.722 
20.793 
64.120 

448 
910 

14.217 
217.760 
121.192 
94.352 

831 
1.385 

4.138.933 
499.731 

18.052 
378.496 
262.498 
394.004 
141.755 

1.370.060 
1.074.337 

1053 
105.2 
127.3 
35,3 

253.1 
14.3 

109,9 
106,5 
107,3 
105,5 
106.5 
106.5 
100.2 
111.6 
151,9 
112,8 
185.6 
86.4 
74.5 

105.7 
85,9 

1.661.459 I 
il33 

153.457 
153.457 

246,9 
246.9 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog prorafuna Indeks 

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

414 Tekoči transferi v tujino 
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini 
4143 Drugi tekoči transferi v tujino 

|42 | jINVESTIClJSKI ODHODKI 

1384.109 
106.646 

1.277.463 

1.413.715 
113.715 

1.300.000 

1.508.002 
163.225 

1.344.777 

JL 
274.395 I 489.700 I 615.357 

420 Nakup In gradnja osnovnih sredstev 
4200 Nakup zgradb in prostorov 
4201 Nakup prevoznih sredstev 
4202 Nakup opreme 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 

274.395 
0 

33.964 
194.366 
41.065 

5.000 

489.700 
0 

79.300 
297.000 
113.400 

0 

615.357 
257.162 

50.397 
235.472 

0 
72.326 

106,7 
143.5 
103.4 

IS 
125,7 

63.5 
79,3 

0,0 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE 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 

18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 
1 ! Uprava in administracija 

1010 Plače 
1811 2499 Plače DKP 
1811 3015 Plaće 
1812 6019 Plače 

1020 Materialni in drugi stroški 
1811 1297 Članarine in kotizacije v tujini 
1811 2541 Materialni stroški DKP 
1811 2542 Najemnine in druge pogodbene obveznosti DKP 
1811 2543 Raziskovalne dejavnosti 
1811 3339 Materialni stroški 
1811 3663 Meddržavno sodelovanje 
1811 4012 Ureditev državne meje 
1812 4504 Materialni stroški 

2 Financiranje javnih služb 
1801 Ustavne obveznosti 

1812 5234 Ustavne obveznosti - podpora slovenski narodnostni skupnosti 
1812 6212 Ustavne obveznosti - podpora Slovencem po svetu 

1802 Sofinanciranje organiz. za izseljence in zamejce 
1812 4750 Svetovni slovenski kongres 
1812 4975 Slovenska izseljenska malica 
1812 4398 Izseljensko društvo Slovenija v svetu 

1810 Razvojna in humanitarna pomoč 
1811 8270 Humanitarna pomoč 
1812 8434 Humanitarna pomoč Slovencem v Bosni in Hercegovini in 

Republiki Srbski 
3 j Programi 

1852 Diplomatska akademija 
1811 7431 Diplomatska akademija 

1853 Vključevanje v NATO 
1811 7432 Vključevanje RS v NATO in VS OZN 

1885 Investicije 
1811 4397 Tromeja - Trdkova 
1811 7435 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1893 Druge donacije 
1811 8268 Odškodninski zahtevki - Irak - TUJA DONACIJA 

7.926.920 
6.117.140 
2.325.680 

1.604.508 
693.297 

27.875 
3.791.460 

387.565 
1.085.656 
1.790.498 

3.000 
226.498 
284.597 

4.995 
8.651 

1.438.129 
1.378.091 

1.277.463 
100.628 
60.038 

7.981 
45.681 

6.376 
0 
0 
o 

371.650 
3.706 
3.706 

57.665 
57.665 

309.131 
5.000 

304.131 
1.149 
1.149 

8.808.215 
6.768.114 
2.769.803 

1.902.373 
836.496 

30.934 
3.998.310 

289.000 
1.030.751 
2.122.560 

3.000 
273.461 
263.539 

5.000 
11.000 

1.475.863 
1.406.815 

1.300.000 
106.815 
64.048 

8.600 
48.548 

6.900 
5.000 

0 
5.000 

564.239 
12.000 
12.000 

57.591 
57.591 

489.700 
0 

489.700 
4.947 
4.947 

9.274.367 105.3 
6.966.180 

1.618.002 

690.185 122,3 

102,9| 
2.916.588 

2.042.298 
833.705 
40.585 

4.049.592 
386.201 

1.043.211 
2.025.652 

3.038 
276.968 
298.317 

5.064 
11.141 

105.3 
107.4 
99,7 

131.2 
101.3 
133,6 
101.2 
95,4 

101.3 
101,3 
113.2 
101.3 
101,3 

109,6 
1.508.002 

1.344.777 
163.225 

0 
0 
o 
o 

110.000 
110.000 

o 

107,2 
103,4 
152,8 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 

14.828 
14.828 

60.000 
60.000 

615.357 
0 

615.357 
0 
0 

123.6 
123.6 

104,2 
104,2 

125.7 

125.7 
0,0 
0,0 
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20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

FINANČNI NAČRT MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE ZA LETO 2000 

A. PODROČNI-SEKTORSKI-RESORNI CILJI ZA LETO 2000 

Ministrstvo za pravosodje bo v skladu s svojimi zakonskimi obveznostmi, usmeritvami 

Državnega zbora in Vlade R Slovenije nadaljevalo z aktivnostmi na področju priprave vstopa v 
Evropsko Unijo. Na področju zakonodaje bomo nadaljevali s spremembami kazenske 

zakonodaje, ki so v zaključni fazi in nadaljevali z začetimi aktivnostmi na področju prekrškov. 
Enako bomo nadaljevali z delom na področju civilne zakonodaje. 

Na področju pravosodne uprave, kije v pristojnosti ministrstva, bomo nadaljevali z reševanjem 

prostorske problematike pravosodnih organov, izobraževanjem zaposlenih v pravosodju in z 

informatizacijo pravosodnih organov, z izjemo sodišč, za katera v skladu z Zakonom o 

sodiščih skrbi Center za informatiko na Vrhovnem sodišču RS. 

Hkrati bomo večjo pozornost namenili tudi informatizaciji ministrstva in se vključili, v 

sodelovanju in s pomočjo Centra Vlade za informatiko, v skupne informacijske tokove z 

drugimi državnimi organi, zlasti z Državnim zborom in Vlado. 

B. POLITIKE, PROGRAMI, PROJEKTI IN UKREPI 

Za čim bolj racionalno, uspešno in kvalitetno uresničitev zastavljenih ciljev se bo ministrstvo 

posluževalo tako domačih kot tujih strokovnjakov in sredstev. Nadaljevalo bo z izvajanjem 
programa izobraževanja zaposlenih v pravosodju in pri tem intenzivno sodelovalo z v letu 

1999 ustanovljenim Centrom za izobraževanje v pravosodju, ki deluje v okviru ministrstva in 

katerega programski svet sestavljajo predstavniki pravosodnih organov. Pri izvajanju teh 

nalog bodo sodelovali eminentni pravni strokovnjaki iz domovine, v sodelovanju s Svetom 

Evrope in drugimi mednarodnimi institucijami pa bodo tuji pravni strokovnjaki pripomogli k 

lažjemu in hitrejšemu prilagajanju zahtevam Evropske Unije. 

V letu 1999 bo Vlada najela kredit pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj in sicer za 

izvedbo projekta Evidentiranje nepremičnin v R Sloveniji. Del tega kredita bo namenjeno 

pripravi ustrezne zakonodaje s tega področja. 

V sodelovanju s Centrom za informatiko pri Vrhovnem sodišču in tudi z drugimi pravosodnimi 

organi pa bomo nadaljevali z informatizacijo poslovanj pravosodnih organov in sicer v smislu 

posodobitve in poenotenja. 

Pri reševanju prostorske problematike bomo največjo pozornost usmerili h končni rešitvi 

prostorskih problematik v sodnih zgradbah, kjer je izkazana največja prostorska stiska. 

C. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA 

1. PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI PRORAČUNA 
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1.1. 71 - NEDAVCNI PRIHODKI 
plan za leto 2000 29.134.000 SIT 

V okviru skupine 71 smo planirali prihodke, ki se nanašajo na opravljanje lastne dejavnosti, in 

sicer, prihodke od počitniške dejavnosti, prihodke od izdaje Pravosodnega biltena, prihodke v 

zvezi s seminaiji in izpiti za sodne izvedence in cenilce, prihodke v zvezi s seminarji in izpiti za 

sodne tolmače, prihodke v zvezi s seminaiji in izpiti za stečajne upravitelje, prihodke v zvezi s 

seminaiji in izpiti za izvršitelje, ter prihodke v zvezi seminarji za izobraževanje notaijev in 
odvetnikov. Pri pri zadnji vrsti prihodka gre za novo lastno dejavnost, ki predstavlja izvajanje 

določbe Sporazuma o ustanovitvi Centra za izobraževanje v pravosodju, po kateri naj bi se 

izobraževanja proti plačilu organizirala tudi za notarje in odvetnike. 

V okviru skupine 72 smo planirali prihodke iz naslova prodaje premičnin v lasti Republike 

Slovenije. V skladu s 34. Členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije in 2. 

Členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (Ur.l. RS, 14/91) 

Ministrstvo za pravosodje skrbi za tehnološko posodobitev poslovanja pravosodnih organov in 

v okviru tega bo zamenjalo stare avtomobile z novimi avtomobili. S prodajo starih 

avtomobilov bo imelo ministrstvo prihodek od prodaje starih avtomobilov, ki ga bo porabilo 

za nakup novih avtomobilov. 

V programu za leto 1999 je predvidelo sredstva v višini 650.000 EUR za pravosodje. V 

programu, ki se bo realiziral leta 2000 so sredstva namenjena za pomoč pri odpravljanju 

zaostankov, pripravo permanentnega programa izobraževanja za pravosodje s področja 

evropskega prava in pomoč pri implementaciji acquis-a. 

1.4. 50 - ZADOLŽEVANJE 
plan za leto 2000 9.251.000 SIT 

V okviru skupine 50 smo prikazali prihodke iz naslova najetega kredita pri Mednarodni banki 

za obnovo in razvoj. Osnova za pridobitev prihodka je Sporazum o posojilu (Projekt 

posodobitve evidentiranja nepremičnin). 

2. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PRORAČUNA 

2.1. 3010 - PLAČE 

plan za leto 2000 296.325.000 SIT 

V okviru te postavke so planirana sredstva na podlagi dovoljenega števila zaposlenih na dan 

15.9.99 v okviru predvidenih vrednosti. 

1010 PLAČE SKUPAJ 296.325.000 SIT 

2.2. 3334 - MATERIALNI STROŠKI 
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1.2. 72 - KAPITALSKI PRIHODKI 
plan za leto 2000 16.910.000 SIT 

1.3. 73 - PREJETE DONACIJE 

plan za leto 2000 81.180.000 SIT 



plan za leto 2000 92.857.000 SIT 

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za klasične materialne stroške 

(pisarniški material, vzdrževanje opreme in službenih vozil, poštni stroški, nabava dnevnega in 

tedenskega tiska...). Poleg teh pa je potrebno še poudariti: 

- stroške vodenja, urejanja in vzdrževanja Kataloga osebnih podatkov, kar je v skladu z 14. in 
15. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 8/90 in 19/92), 

- materialne stroške, povezane z delovanjem Komisije Vlade RS za izvajanje Zakona o popravi 
krivic, ki vključujejo sredstva sejnin za zunanje člane (v skladu s sklepom vlade o sejninah iz 

leta 1995) in drugih stroškov (potni stroški, pisarniški material...), 
- stroške ekspertiz pri zakonodajnih nalogah in sodelovanje zunanjih strokovnjakov pri 

pripravi zakonov in drugih predpisov, 

- stroške prevajanja predpisov, ki jih pripravlja ministrstvo in predpisov, ki jih od drugih držav 

potrebuje ministrstvo, da lahko pripravlja zakone in druge predpise, 

- stroške prevajanj zakonodaje evropske unije, 

- stroške za vodenje sodne statistike in izdajo statističnih publikacij ter spremljanje 

sodnikovega dela 
V skladu z 12. členom Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev je Ministrstvo 

za pravosodje zadolženo za vodenje pravosodne statistike. Ministrstvo za pravosodje zbira in 

obdeluje statistične podatke o delu sodišč in na podlagi zbranih podatkov izdela statistična 

poročila oziroma biltene: Statistični bilten Sodna statistika, Statistični bilten o delu sodnikov 

za prekrške. V letu 1997 je ministrstvo uvedlo spremljanje sodnikovega dela, za kar so 

potrebna dodatna sredstva v okviru materialnih stroškov. 

Ministrstvo za pravosodje bo v letih 2000 in 2001 skupaj z Ministrstvom za znanost in 

tehnologijo sofinanciralo raziskovalni projekt Pravne fakultete, katerega nosilec je prof.dr. 

Peter Jambreka z naslovom Komentar judikature na podlagi evropskega in slovenskega prava 

človekovih pravic. V letu 2000 bo ministrstvo financiralo projekt varovanja sodišč, ki se je v 

skladu s sklepi vlade pričel izvajati že v letu 1999. 

Sredstva materialnih stroškov je za leto 2000 planiralo ministrstvo v skladu z izhodišči za 

pripravo finančnih načrtov. Sredstva, ki smo jih planirali za leto 2000 so se glede na planirana 

sredstva za leto 1999 bistveno povečala predvsem zaradi vključitve stroškov prevajanja iz 

postavke 3658 - Drugi odhodki za delo na drugih področjih iz leta 1999. 

2.3. 3658 - DRUGI ODHODKI ZA DELO NA DRUGIH PODROČJIH 
plan za leto 2000 19.280.000 SIT 

Na podlagi 61. člena Zakona o sodniški službi in 183. člena Sodnega reda morajo imeti sodniki 

službena oblačila pri opravljanju sodniške službe; na podlagi 185. člena Sodnega reda imajo vsi 

sodniki tudi uradno izkaznico. Ravno tako mora državni tožilec v skladu s 33. členom Zakona 

o državnem tožilstvu nastopati pred sodiščem v službenem oblačilu. V skladu s 33. členom 

Pravilnika o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v RS morajo imeti državni 

tožilci in pomočniki državnih tožilcev uradno izkaznico. Na podlagi 56. člena Zakona o 

državnem pravobranilstvu morajo državni pravobranilci in njihovi pomočniki nastopati pred 

sodiščem v službenem oblačilu in imeti službene izkaznice. Glede na to, da so toge sodnikov in 
tožilcev že močno obrabljene, saj so bile vse že vsaj enkrat v popravilu, bo potrebno toge, ki 

so v uporabi od leta 1995, zamenjati z novimi (cca 800 tog). Izračun potrebnih sredstev za 
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leto 2000 temelji na predvideni rasti življenjskih stroškov ter predvidenega Števila potreb po 

službenih oblačilih in uradnih izkaznicah. 

2.4. 4015 - STROŠKI CENILCEV ZGRADB 

plan za leto 2000 6.314.000 SIT 

Na podlagi 128. člena Zakona o sodiščih (Ur.l. RS, št. 19/94 in 45/95) so postali poslovni 

prostori, ki so bili ob dnevu uveljavitve tega zakona v uporabi temeljnih sodišč, last Republike 

Slovenije. Planirana sredstva te postavke so namenjena za pokritje stroškov v zvezi cenitvijo 

zgradb, kar je potrebno za vpis lastnine Republike Slovenije v zemljiško knjigo ter vpis v 
poslovne knjige. Cenitev zgradb oziroma poslovnih prostorov se je pričela že v letu 1998, ter 

se bo nadaljevala še v letu 2000. Izračuni in ocena potrebnih sredstev za ta namen temeljijo na 

številu zgradb pravosodnih organov in višine tarife trenutno veljavnih avtorskih honorarjev, 

povečani za rast cen življenjskih potrebščin. 

2.5. 6757 - MEDNARODNO SODELOVANJE IN EU 
plan za leto 2000 91.629.000 SIT 

Ta segment vključuje mednarodno sodelovanje pravosodnih delavcev v multilateralnih 

organizacijah kot tudi na regionalni in bilateralni ravni. Sodelovanje vključuje priprave obiskov 

tujih delegacij v Sloveniji tako na ministrski ravni, kot tudi strokovnem nivoju ter priprave in 

realizacijo obiskov tujini. Za leto 2000 je na ministrskem nivoju napovedana organizacija 

centralno in vzhodnoevropskega pravnega foruma ter že tradicionalno sodelovanje pri pripravi 

XV. simpozija panonskih pravnikov. Glede na to, da je v večini primerov v mednarodnih 

organizacijah že sprejeto stališče, da Slovenija že dosega visoko stopnjo razvoja vključevanja 

in sodelovanja pri pripravi dokumentov smo soočeni z dejstvi, da nas obravnavajo kot visoko 

razvito srednjeevropsko državo, ki je sposobna kriti stroške svojih ekspertov, ki nudijo pomoč 
manj razvitim, zato smo bili že v letošnjem letu izključeni iz finančne pomoči mnogih 

organizacij. Za nas to pomeni visoko stopnjo zaupanja v stroko in v prihodnjem letu se bo 

moralo pravosodje vključevati tudi v dejavnosti, kjer nam organizatorji ne krijejo stroškov, če 

naj to zaupanje ohranimo. Nove dimenzije sodelovanja v sferi prenosa strokovnih znanj manj 

razvitim deželam kot tudi sodelovanje z nevladnimi organizacijami postajajo nov izziv, ki ga 

moramo biti sposobni izvajati. 

Ministrstvo za pravosodje je pristojno za plačilo članarine le mednarodni organizaciji za civilno 

pravo UNIDROIT. Ker smo se morali zaradi premajhnih sredstev na tej postavki dogovoriti za 

plačilo članarine za letošnje leto le v polovičnem znesku nam ostaja za prihodnje leto plačilo 

članarine za eno leto in pol, da bi končno poravnali te stroške in prešli na sprotno letno 

poravnavanje članarin. 

Ministrstvo za pravosodje je za področje sodelovanja z Evropsko unijo namenilo največja 

sredstva proračuna iz razloga in izhajajoč iz ocene v Poročilu EU o slabem napredku 

pravosodja pri vključevanju v EU. V ta namen bo v prihodnje zagotovljena udeležba delavcev 

pravosodja na vseh sestankih odborov, pododborov ter drugih konferenc, ki jih pripravlja EU 

tako za države kandidatke kot tudi ministrskih in drugih srečanj držav članic ter tako 

zagotavljalo njihovo aktivno udeležbo na teh sestankih. Hkrati se je pričela tudi nova oblika 

sodelovanja držav kandidatk za EU in sicer permanentna izmenjava izkušenj na posameznih 

vsebinskih področjih, kar zahteva organizacijo in popolno kritje stroškov bivanja 

predstavnikov držav kandidatk na takih zasedanjih. V prihodnjem letu bo moralo tudi MP za 
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področje pravosodnega sodelovanja pripraviti taka srečanja. Dosedanja praksa, kjer so bili 
pravosodni delavci udeleženci kaže, da tak pristop prinaša izjemno kvalitetno izmenjavo 

izkušenj, ki ji sledi tudi kvalitetna harmonizacija zakonodaje na specifičnih področjih prava. 
Seveda pa oblikovanje strategije sodelovanje z EU prinaša vsakokrat toliko novega, da je vseh 

oblik sodelovanje nemogoče vnaprej predvideti. Ustanavljajo se vedno nove ekspertne 

skupine, ki že sodelujejo tudi pri usmeritvah in pripravi novih pravil in aktov, ki naj bi 

doprinesli k hitrejšemu vključevanju držav kandidatk. 

2.6. 8478 - SVETOVALCI ZA BEGUNCE 

plan za leto 2000 126.725.000 SIT 

V skladu s 16. členom Zakona o azilu (Ur l. RS, št. 61/99) je naloženo Ministrstvu za 

pravosodje, da imenuje svetovalce za begunce za podporo in pravno pomoč tujcem, ki 

prestopijo državno mejo. Sredstva te postavke so namenjena za financiranje svetovalcev za 

begunce in sicer vključujejo: nagrade za svetovalce, povračila potnih stroškov svetovalcev ter 

povračila vseh ostalih stroškov v skladu s kriteriji, ki jih določi minister za pravosodje. In sicer 
gre za oblike nuđenja pomoči kot so seznanitev tujcev z vsemi vprašanji, ki zadevajo zakone in 

druge predpise ter splošne pravne akte na področju azila, nuđenje pomoči pri vložitvi prošnje 

za azil, nuđenje splošne pravne pomoči in zastopanje v postopku. Glede na naravo dela in 

zahtev, ki naj jih izpolnjujejo svetovalci za begunce, naj bi se nagrada za opravljeno delo in 

povračila stroškov obračunala po odvetniški tarifi za dejanja v upravnem postopku. 

1020 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI SKUPAJ 336.805.000 SIT 

2.7. 5295 - ŠTIPENDIJE 

plan za leto 2000 25.998.000 SIT 

Ministrstvo za pravosodje na podlagi 31. člena Zakona o pravniškem državnem izpitu 
(Ur.l. RS, št. 13/94 in 71/94) podeljuje štipendije za študij prava za potrebe pravosodnih 

organov v Republiki Sloveniji. Vsako leto jih podli povprečno 17, in sicer na podlagi javnega 

razpisa. Število štipendistov je v povprečju vsako leto enako, to je 51. Višina štipendije se 

določa na podlagi 3. člena Pravilnika o štipendiranju (Ur.l. RS, št. 14/95 in 19/96), na podlagi 

1. člena Pravilnika o. spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju (Ur.l. RS, št. 
58/95) pa se lahko štipendistom odobri povračilo stroškov za dodatno izobraževanje tujih 

jezikov. Višina posamezne štipendije pa se določa glede na študijski uspeh ter glede na to ali 

se štipendist izobražuje v kraju stalnega bivališča ali v kraju izobraževanja začasno biva ali pa 

se v kraj izobraževanja dnevno vozi. Sredstva za štipendije so planirana v skladu s predvideno 

vrednostjo točke za izračun štipendije, ki se usklajuje glede na rast izhodiščne plače za prvi 

tarifni razred. 

2001 ŠTIPENDIJE SKUPAJ 25.998.000 SIT 

2.8. 5281 - ODŠKODNINE V SKLADU S 17. POGLAVJEM ZAKONA O 

PREKRŠKIH 
plan za leto 2000 48.230.000 SIT 

Ministrstvo za pravosodje v skladu s 17. poglavjem Zakona o prekrških (Ur.l. SRS, št. 25/83, 

42/85, 47/87, 5/90 in Ur.l. RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97 in 73/98) vodi postopek 

za povrnitev škode, rehabilitacijo in uveljavitev drugih pravic oseb, ki so bile neupravičeno 
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obsojene ali jim je bila neutemeljeno odvzeta prostost. Sredstva na proračunski postavki so 

namenjena za poplačilo sporazumno dogovorjene škode (premoženjske in nepremoženjske), 

na podlagi odločbe o prekršku oziroma odločbe o odreditvi pripora, med Ministrstvom za 

pravosodje in oškodovancem oziroma njegovim pravnim naslednikom. Izhodišča in kazalci na 
katerih temeljijo izračuni potrebnih sredstev so število vloženih vlog in višine odškodnin v 

preteklih letih. 

2051 ODŠKODNINE SKUPAJ 48.230.000 SIT 

2.9. 6732 - PROJEKT POSODOBITVE EVIDENTIRANJA NEPREMIČNIN 
plan za leto 2000 16.271.000 SIT 

Zakonska podlaga 

• 3., 9., 11., 18., 19., 20., 23., 24., 26., 27., 30. in 32. člen Zakona o zemljiškem katastru 

(Ur.l. SRS št. 16/74);- 4„ 

• 59 in 68. člen zakona o zemljiški knjigi (Ur.l. RS št. 33/95) 

• Zakon o najemu posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj (v vladni proceduri) 

• Zakon o vpisu lastninske pravice na posameznih delih stavb v zemljiško knjigo (v pripravi) 

Predlog projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin je Vlada RS obravnavala na 78. seji 

dne 1.10.1998 in sprejela sklep, da se začne izvajati posodobitev evidentiranja nepremičnin. 

Cilji posodobitve so poenostavitev postopkov zemljiškoknjižnega in zemljiško-katastrskega 

evidentiranja nepremičnin ter celovitost , usklajenost in hitrost zajema podatkov. Z uvedbo 
enotnega identifikatorja za vse nepremičnine bo omogočena povezava obstoječih evidenc o 

nepremičninah. Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin ima 8 podprojektov in 5 
nosilnih institucij. Ministrstvo za pravosodje je nosilec podprojekta z nazivom Priprava 

zakonodaje na področju lastništva nepremičnin. Celotni projekt.evidentiranja nepremičnin je 

ocenjen na 28,9 mio USD in naj bi bil zaključen do 30.6.2005. Mednarodna banka za obnovo 

in razvoj (MBOR) bo za Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin namenila 15 mio 

USD, kar predstavlja 52 % vrednosti projekta. MBOR zahteva, da ostalih 48 % sofinancira 

država RS. 

V okviru kredita so palnirana tudi sredstva za projektno pisarno, ki bo ustanovljena za 

kooordinacijo Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin in bo organizirala in 

koordinirala potek dela, revidirala in kontrolirala finančne tokove ter vodila finančno 

računovodski sistem, vodila administracijo in dokumentiranje, podprla delovanje in 

dokumentiranje sistema nadzora kakovosti ter pripravljala ustrezna poročila o delu. V 

projektni pisarni bo predvidoma zaposlenih 6 delavcev. 

MBOR je pogojevala odobritev posojila za celoten projekt tudi s sodelovanjem Ministrstva za 

pravosodje, ki je pristojno za lastninsko zakonodajo (predvsem Zakon o zemljiški knjigi in 

Zakon o lastninski in drugih stvarnih pravicah, ki je v drugi obravnavi). Ker so trenutno 

problemi z vpisovanjem stanovanj v etažni lastnini v zemljiško knjigo, je MBOR primarno 

zahtevala, da se ti postopki vpisov poenostavijo in se sprejmejo bodisi spremembe in 

dopolnitve Zakona o zemljiški knjigi ali pa nov interventni zakon. Poleg tega zakona pa je v 

drugi obravnavi tudi Zakon o lastninski in drugih stvarnih pravicah, zato so sredstva MBOR 

namenjena predvsem za plačilo petih domačih in enega tujega svetovalcev, ki bodo sodelovali 

pri pripravah zakonskih besedil ter sredstva za plačilo konferenc in seminarjev, ki se bodo 

organizirali za področje lastništva nepremičnin. 
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2052 PROJEKT EVIDENTIRANJA NEPREMIČNIN SKUPAJ 16.271.000 SIT 

2.10. 8777 - STROKOVNE NALOGE V ZVEZI Z DODELITVIJO IN ODVZEMOM 

LICENC STEČAJNIM UPRAVITELJEM IN IZVRŠITELJEM TER STROŠKI 

REVIZIJ MNENJ SODNIH CENILCEV IN SODNIH IZVEDENCEV 
plan za leto 2000 13.122.000 SIT 

V skladu z Zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l. RS, št. 67/93 in 39/97) 

minister za pravosodje predpiše program in način strokovnega opravljanja strokovnega izpita 

za opravljanje funkcije stečajnega upravitelja. Ministrstvo v skladu z zakonom izdaja in 

odvzema dovoljenja za opravljanje funkcije likvidacije v postopkih prisilne poravnave, stečaja 

in likvidacije. Z uvedbo Zakona o izvršbi in zavarovanju (Ur.l. RS, št. 51/98) ter v skladu z 
280., 281. in 282. členom bo ministrstvo za pravosodje opravljalo naloge v zvezi z 

imenovanjem in razrešitvijo izvršiteljev. Sredstva postavke so planirana na podlagi izhodišč 

proračunskega priročnika. 

2053 STROK.NALOGE-LICENCE IN REVIZIJE MNENJ SKUPAJ 13.122.000 SIT 

2.11. 5250 - SREDSTVA CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE V PRAVOSODJU 

plan za leto 2000 53.594.000 SIT 

Na podlagi 12. člena Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS, 
št.71/94 in 47/97), po katerem ministrstvo med drugim opravlja zadeve, ki se nanašajo na 

usposabljanje kadrov za potrebe pravosodja ter na podlagi posameznih določil Zakona o 

sodniški službi (Ur.l. RS, št. 19/94, 8/96 in 24/98), Zakona o državnem tožilstvu (Ur.l. RS, št. 
63/94) in Zakona o državnem pravobranilstvu (Ur.l. RS, št. 20/97) podzakonskih predpisov, s 

katerimi so konkretizirane naloge ministrstva ter na podlagi Sporazuma o ustanovitvi Centra 

za izobraževanje v pravosodju (ki so ga sklenili Ministrstvo za pravosodje, Vrhovno sodišče 

RS in Ustavno sodišče RS ter kot sopodpisniki Državno tožilstvo RS, Državno 

pravobranilstvo in Senat za prekrške RS), je potrebno v proračunu določiti sredstva za 

posamezne aktivnosti na področju izobraževanja, funkcionarjev in drugih zaposlenih v 

pravosodju ter za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz državnega programa za vključitev RS 
v Evropsko unijo, za leto 2000 in sicer: 

- za izplačilo štipendij, ki se na podlagi 62. in 63. člena Zakona o sodniški službi, 32. člena 

Zakona o državnem tožilstvu in 3. člena Zakona o državnem pravobranilstvu, izplačujejo 

sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem za podiplomski študij oz. 

specialistični študij prava doma in v tujini oziroma za strokovno usposabljanje na kakšnem 

drugem strokovnem področju, ki je povezano s sodniškim delom, 

- za izvajanje nalog, določenih s 64. členom Zakona o sodniški službi, 32. Členom Zakona o 

državnem tožilstvu, 3. člena Zakona o državnem pravobranilstvu ter Sporazumom o 

ustanovitvi Centra za izobraževanje v pravosodju, ki so podrobneje opredeljene v letnih 

programih izobraževanj, ki jih sprejema Programski svet Centra. V šolah, seminarjih, 

posvetovanjih o domačem pravu in pravu Evropske unije ter študijskih obiskih funkcionarji v 

pravosodju pridobivajo praktične in teoretične podlage, strokovna spoznanja in odgovore na 

konkretna vprašanja s svojega področja dela. Tako kot v preteklih letih bo tudi v naslednjih letih 
dan poseben poudarek izobraževanju in usposobitvi sodnikov, državnih tožilcev, državnih 

pravobranilcev in notarjev (javna pooblastila) za neposredno uporabo prava evropske unije. 

Organizirani in financirani iz teh sredstev bodo tudi tečaji tujih jezikov s poudarkom na pravni 

terminologiji. V skladu z Zakonom o delavcih v državni upravi in 199. členom Sodnega reda bodo 
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za sodno osebje, za delavce v državnih tožilstvih, državnih pravobranilstvih in v organih za 
postopke za prekrške, organizirani seminarji predvsem o novi zakonodaji oziroma novostmi 

povezanimi z njihovim delom. 

2.12. 6758 - PRAVNIŠKI DRŽAVNI IZPITI 
plan za leto 2000 24.566.000 SIT 

Ministrstvo za pravosodje med drugim skrbi tudi za izvajanje pravniških državnih izpitov. Na 

podlagi Zakona o pravniškem državnem izpitu se ureja pripravništvo diplomiranih pravnikov 

zaradi usposabljanja za opravljanje sodniške funkcije in funkcije državnega tožilca, poklica 

odvetnika in notarja oziroma za opravljanje drugih del, za katere se z zakonom zahteva kot 

pogoj pravniški državni izpit. Sredstva iz te proračunske postavke se črpajo za delo komisij 
pred katerimi kandidati opravljajo pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit. Ravno 

tako se sredstva iz te proračunske postavke namenjajo za delo izpitnih komisij pred katerimi 

opravljajo kandidati strokovni izpit ob zaključku pripravništva oziroma po določenem času, ko 

prvič nastopijo delo v pravosodnih organih (administrativni delavci), preizkus o poznavanju 

določil Sodnega reda in izpit o poznavanju madžarskega in italijanskega jezika. Potrebna 

sredstva na proračunski postavki so planirana upoštevaje rast življenjskih stroškov za leto 

2000, kot izhaja iz Proračunskega priročnika. Hkrati pa smo pri planiranju sredstev upoštevali 

tudi dejstvo, da bo septembra leta 2000 preteklo 5 let od opravljanja izpitov iz poznavanja 

določil Sodnega reda ter, da so delavci v pravosodju dolžni po preteku petih let ponovno 

opravljati preizkus. 
i 

2.13. 6765 - STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE SODNIH CENILCEV, 

IZVEDENCEV IN TOLMAČEV 
plan za leto 2000 2.314.000 SIT 

Sredstva te postavke so namenjena za financiranje aktivnosti v zvezi s strokovnim 

usposabljanjem in izpopolnjevanjem na podlagi 91. člena Zakona o sodiščih in v skladu zli. 

členom Pravilnika o sodnih izvedencih (Ur.l. RS, št. 20/95) in 14. členom Pravilnika o sodnih 

cenilcih (Ur.l. Rs, št. 20/95). In sicer za izobraževanje in uporabo instrumentarija pri simulaciji 

■raziskav prometnih nezgod, za izplačilo avtorskih pogodb za vodenje delavnic za sodne cenilce 

in sodne izvedence ter za pokrivanje stroškov pri pripravi gradiva za sodne tolmače, za 

strokovna izpopolnjevanja in izobraževanja za vse stroke sodnih izvedencev in cenilcev, ki jih 

organizira ministrstvo s pomočjo posameznih združenj. Potrebna sredstva so planirana glede 

na porabo v preteklih letih in v okviru, določenem z izhodišči za pripravo finančnih načrtov za 

leto 2000. 

2054 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE SKUPAJ 80.474.000 SIT 

2.14. 7447 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DRŽAVNIH 

ORGANOV (v Ministrstvu za pravosodje) 
plan za leto 2000 54.005.000 SIT 

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje Ministrstva za pravosodje so namenjena za 

nakup nove telekomunikacijske opreme, nakup računalniške in programske opreme, nakup 

tiskalnikov in za raznovrstne računalniške storitve. Sredstva so planirana v skladu s 

predvidenimi novimi zaposlitvami in potrebami po računalniški in programski opremi zaradi 

dotrajanosti in zastarelosti dosedanje. V letu 2000 v skladu z dogovori s predstavniki Servisa 
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skupnih služb Vlade RS in Ministrstva za finance nadaljujemo tudi s skupnimi načrti za 

adaptacijo zgradbe na Župančičevi 3 v Ljubljani. Polovico sredstev je načrtovalo Ministrstvo 
za finance in polovico Ministrstvo za pravosodje. V proračunu za leto 2000 smo ta sredstva 

načrtovali v okviru finančnega načrta našega ministrstva, po sprejetju proračuna pa smo 

mnenja, da bi bilo bolj racionalno ta sredstva prerazporediti na Servis skupnih služb Vlade RS, 
ki bo skrbel za izvedbo teh del kot skupni vzdrževalec prostorov na Župančičevi 3. V letu 

2000 smo predvideli še 800.000 SIT za primere, ko se poškodujejo osnovna sredstva kot tudi 

možne nesreče, kot so npr. poplave in zmrzali za počitniško dejavnost, saj - Navodilo o 

opravljanju lastne dejavnosti - ne dopušča investicijskih stroškov. 

Vključena so tudi sredstva za nabavo manjših investicij osnovnih sredstev, katerih višina je 
vezana na število zaposlenih. Iz teh sredstev načrtujemo nakup pisarniškega pohištva in 

pisarniške opreme v manjšem obsegu. Del sredstev pa se bo namenil za tekoče vzdrževanje 
poslovnih objektov. Sredstva smo planirali v skladu s proračunskimi izhodišči za leto 2000. 

2.15. 2987 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZGRADB 

PRAVOSODNIH ORGANOV 
plan za leto 2000 1.604.765.000 SIT 

Postavka Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradb pravosodnih organov zajema pet 
sklopov in sicer: 

- Nakup službenih stanovanj za pravosodne organe 

Po stanovanjskem pravilniku, ki ureja dodeljevanje stanovanj sodnikom, državnim tožilcem, 

sodnikom za prekrške in osebju na sodiščih, državnih tožilstvih in v organih za postopek o 

prekrških, sprejetem v letu 1998, Stanovanjska komisija enkrat letno evidentira potrebe po 

službenih stanovanjih. Na podlagi ankete (izkazanih je devetindvajset potreb po službenih 

stanovanjih), izvedene letos bi bilo potrebno v letu 2000 kupiti vsaj 5 službenih stanovanj. V 

skladu s stanovanjskim pravilnikom naj bi bile to manjše stanovanjske enote, to je enosobna 

stanovanja oziroma garsonjere. 

Ob upoštevanju izhodišč iz Temeljnih smernic in kvantitativnih izhodišč za pripravo globalnih 

bilanc javnega financiranja proračuna RS in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov za 

leto 2000, da je potrebno proračunske izdatke planirati skrajno restriktivno pa Stanovanjska 

komisija predlaga, da se v proračunu za leto 2000 predvidijo sredstva za nakup službenih 

stanovanj. Predvideti pa je potrebno tudi sredstva za opremo teh stanovanj in morebitno 

popolnitev odpisane opreme v stanovanjih obstoječega stanovanjskega sklada. 

- Nakup opreme in vozil za pravosodne organe 

V skladu s 34. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije Ministrstvo za 

pravosodje skrbi za tehnološko posodobitev poslovanja pravosodnih organov. Po določbah 

Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah se del prihodkov od sodnih taks 

namensko uporabi za tehnološko posodobitev poslovanja sodišč. Od tega je 40% sredstev 

namenjenih za nakup pisarniškega pohištva in opreme, opreme za varovanje, komunikacijske 

opreme, avtomobilov in nakup audiovizUelne opreme, na podlagi 82. člena Zakona o 

spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (Ur. list RS 92/98 in 6/99) bomo v 

letu 2000 opremili razpravne dvorane z napravami za snemanje kazenskih obravnav. 
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- Informatizacija pravosodnih organov 

V skladu s 34. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije Ministrstvo za 

pravosodje skrbi za tehnološko posodobitev poslovanja pravosodnih organov, z izjemo sodišč, 

za katera v skladu z Zakonom o sodiščih skrbi Center za informatiko na Vrhovne m sodišču 

RS.. Po določbah Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah se del 
prihodkov od sodnih taks namensko uporabi za tehnološko posodobitev poslovanja sodišč. Za 

nabavo računalniške opreme in za vzdrževanje obstoječe strojne in programske opreme se 
nameni 60 % od teh sredstev. Za potrebe pravosodnih organov je poraba omenjenih sredstev 

planirana za: 
□ nakup računalnikov in računalniške opreme, i 

□ nakup velike specialne računalniške napeljave, 

□ izobraževanje in svetovanja pri informatizaciji, 

□ tekoče vzdrževanje kom.opreme in računalnikov ter programske opreme, 
□ pogarancijsko vzdrževanje, nadgraditev in dograditev računalniške opreme in r; ačunalniških 

mrež, 

□ za pridobitev licenčnih pravic za programsko opremo na delovnih napravah, 

□ glede na predvidene nove zaposlitve in potrebe po računalniški in programski o premi zaradi 

dotrajanosti in zastarelosti dosedanje. 

- Nakup poslovnih prostorov pravosodnih organov 

Ministrstvo za pravosodje v skladu z 12. členom Zakona o organizaciji in delovihem področju 

ministrstev (Ur.l. RS, št. 71/94 in 47/97) načrtuje nakup naslednjih poslovnih prostorov za 

potrebe pravosodnih organov v letu 2000: i 

- Okrožno in Okrajno sodišče v Novi Gorici 
V Novi Gorici je stiska s prostorom v obstoječi sodni stavbi. Okrožno državn« d tožilstvo je v 

najetih prostorih izven sodne stavbe. Da bi rešili prostorske težave pravosodnih organov, ki so 

delno tudi v občinski zgradbi, bo Občina Nova Gorica zgradila prizidek k obstoječi sodni 

stavbi, Ministrstvo za pravosodje pa bo od občine odkupilo prostore, ki j ih potrebuje za 

Okrožno in Okrajno sodišče v Novi Gorici. 

J 
- Vrhovno sodišče RS 

Glede na veliko prostorsko stisko v sedanji Sodni palači na Tavčarjevi je piotrebno poiskati 

nove prostore za potrebe Vrhovnega sodišča RS. Ministrstvo za pravosodje s' kupaj z najvišjimi 

predstavniki pravosodja že vrsto let opozarja na perečo problematiko in išče optimalno rešitev 

le te. V letu 1999 je bil sklenjen sporazum med predsednikom Vrhovnega s odišča, ministrom 

za notranje zadeve in ministrom za pravosodje o ureditvi prostorov na Beetl lovnovi ulici 3, ki 

so trenutno v uporabi delavcev Ministrstva za notranje zadeve, za potrebe V rhovnega sodišča. 

Lokacija je zelo primerna tudi iz razloga, daje v neposredni bližini Ustavnes ja sodišča. Objekt, 

za katerega so zainteresirani je v denacionalizacijskem postopku, zato < io realizacije tega 

predloga v letu 1999 ne bo prišlo. V letu 2000 bo potrebno rešiti proste irsko problematiko 

Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, v nasprotnem primeru bo delo v se :danji sodni zgradbi 

v Ljubljani še bolj otežkočeno. 

- Višje državno tožilstvo v Kopru in Sodnik za prekrške v Kopru 

V koprski sodni stavbi primanjkuje prostora vsem organom, ki delujejo v t ej stavbi. Problem bi 

bil rešen, če bi kupili nove prostore za Višje državno tožilstvo in za Sodnil ca za prekrške. 
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- Investicijsko vzdrževanje zgr adb pravosodnih organov 

Ministrst vo za pravosodje v skladu z 12. členom Zakona o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev letno pripravi načrt potrebnih investicijsko vzdrževalnih del na zgradbah v katerih 

delujejo pravosodni organi. V tem načrtuje za vsak pravosodni organ opredeljeno, kakšne so 

potrebe pio investicijsko-vzdrževalnih delih. Ker gre predvsem za stare zgradbe, je potrebno 

zaradi pomanjkanja finančnih sredstev opravljati le najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela, 
kot na pirimer obnovo streh, elektroinstalacij, obnovo in zamenjavo oken, obnovo fasad, 

dvigal, podov, stopnic ter slikopleskarska in mizarska popravila. Ker gre deloma tudi za dela 
tekočega vzdrževanja, je v obrazcu ločeno prikazan del sredstev, ki je namenjen 

investicijslkemu vzdrževanju (podkonto 420500) od dela sredstev, ki je namenjen tekočemu 
vzdrževan ju (podkonto 402500). P rav tako je ločeno prikazan tudi del sredstev, namenjen za 

izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije (podkonto 420804). Pri planiranju 
sredstev za investicijsko vzdrževanje zgradb pravosodnih organov smo upoštevali odstotke 

povečanja, kot so določeni v Temeljnih smernicah in kvantitativnih izhodiščih za pripravo 

proračuna. 

2085 INVI „STICIJE SKUPAJ 1.658.770.000 SIT 

2.16. 84813 - PHARE CFCU - NACIONALNI PROGRAM ZA LETO 1999 - SNP 99 
plan za leto 2000 81.180.000 SIT 

Phare je program EU za pomoč kandidatkam pri vstopu. V programu za leto 1999 je 

predvidelo s redstva v višini 650.000 EUR za pravosodje. V programu, ki se bo realiziral leta 

2000 so srec Istva namenjena za pomoč pri odpravljanju zaostankov, pripravo permanentnega 

programa h :obraževanja za pravosodje s področja evropskega prava in pomoč pri 
implementaci ji acquis-a. Phare zahteva, da se vedno v državi recipientki sredstva v enaki višini 

pokrijejo iz proračuna v interesu zagotavljanja celovite implementacije projekta in skupne 
odgovornosti za realizacijo le-tega. V okviru Phare je Slovenija pridobila twinning, kar 

pomeni, da b o ena izmed držav izbrana za projektnega vodjo, podizvajalci pa so lahko po 

posameznih pi ■ojektih tudi druge države. 

2091 PROGR AMIEU-DONACIJE DIS SKUPAJ 81.180.000 SIT 

2.17. 6731 - 1VAKUPI - SREDSTVA OD PRODAJE DRŽAVNEGA PREMOŽENJA 

plan za leto 2000 16.910.000 SIT 

V skladu s 34. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije in 2. členom 

Zakona o sprem embah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (Ur.l. RS, 14/91) Ministrstvo za 

pravosodje skrbi i za tehnološko posodobitev poslovanja pravosodnih organov in v okviru tega 

bo zamenjalo st; are avtomobile z novimi avtomobili. S prodajo starih avtomobilov bo imelo 

ministrstvo prihodek od prodaje starih avtomobilov, ki ga bo porabilo za nakup novih 

avtomobilov. 

9990 PRODAJA DRŽ. PREM. IN ZAVAROVALNINE SKUPAJ 16.910.000 SIT 
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MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 
SKUPAJ 2.574.085.000 SIT 

LASTNA DEJAVNOST 

2.18. 0048 - POČITNIŠKA DEJAVNOST 

plan za leto 2000 1.770.000 SIT 

Za leto 2000 se predvideva 1.770.000 SIT ustvarjenih prihodkov ter z njimi povezane 

odhodke za opravljanje počitniške dejavnosti. 

2.19. 0054 - PRAVOSODNI BILTEN 

plan za leto 2000 12.744.000 SIT 

Ministrstvo za pravosodje in Vrhovno sodišče RS v sodelovanju z ostalimi pravosodnimi 
organi izdaja publikacijo Pravosodni bilten. Struktura sredstev je naslednja: pisarniški material 

in storitve, založniške in tiskarske storitve, grafična obdelava in oblikovanje publikacije, 

računalniške storitve ter avtorski honorarji za pisce strokovnih člankov, uredniško delo in 

lektorsko delo. Periodičnost publikacije je štiri do pet številk letno. Pretežni del vsebine 

predstavljajo članki iz kazenskopravne šole za sodnike, civilnopravne šole, gospodarskopravne 

šole, delovno pravne šole, področja prekrškov, idr. Sredstva za odhodke lastne dejavnosti smo 
planirali na osnovi razmerij v strukturi stroškov publikacije, Tarif za določanje avtorskih 

honoraijev in predvideno rastjo življenjskih stroškov za leto 2000. 

2.20. IZOBRAŽEVANJE NOTARJEV IN ODVETNIKOV 
plan za leto 2000 6.000.000 SIT 

V okviru delovanja Centra za izobraževanje naj bi se v skladu z izvajanjem določbe 

Sporazuma o ustanovitvi Centra za izobraževanje v pravosodju organizirala izobraževanja za 

notarje in odvetnike. V ta namen se bo odprla nova postavka lastne dejavnosti, na kateri naj bi 
se zbirala sredstva od kotizacij za udeležbo na seminarjih v organizaciji centra ter se bodo 

namenjala za organiziranje seminarjev ter drugih oblik izobraževanja notarjev in odvetnikov. 

2.21. 0234 - IZPITI ZA SODNE CENILCE, IZVEDENCE IN TOLMAČE 
plan za leto 2000 3.600.000 SIT 

Ta postavka seje v letošnjem letu združila, in sicer iz 0234 - sodni cenilci in izvedenci in 0074 

- sodni tolmači. Na podlagi 8. člena Pravilnika o sodnih tolmačih (Ur.l. RS, št. 17/96) in 2. 

člena Pravilnika o sodnih izvedencih ter Pravilnika o sodnih cenilcih (Ur.l. RS, št. 20/95), izda 
minister za pravosodje cenik stroškov preizkusa strokovnosti, ki jih plača kandidat, ki želi 

pristopiti k izpitu. Cenik temelji na Odločbi o določitvi plačila za delo predsednikov in članov 
komisij za preizkuse znanja oseb, ki želijo biti imenovane za sodne cenilce, sodne izvedence in 

sodne tolmače. Sredstva so planirana v okvirih določenih z izhodišči za pripravo finančnih 
načrtov proračunskih uporabnikov za leto 2000. 

2.22. 0242 - STEČAJNI UPRAVITELJI 

plan za leto 2000 4.000.000 SIT 
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Na podlagi Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l. RS, št. 67/93 in 39/97) 
bodo opravljali kandidati za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, 

stečaja in likvidacije strokovni izpit. Na podlagi zakona bo v letošnjem letu izdan Pravilnik o 
programu in načinu opravljanja strokovnega iizpita za opravljanje funkcije upravitelja, ki bo 

določal program strokovnega izpita, prijavo k izpitu, sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, 
potek in ocenjevanje izpita, plačilo stroškov izpita ter vodenje evidenc o kandidatih oziroma 

opravljanju izpitov. V letu 2000 bo predvidoma opravljalo izpit 100 kandidatov. Stroški 
jzpitnih komisij oziroma odhodki v zvezi z lastno dejavnostjo so planirani v skladu z izhodišči 

Proračunskega priročnika in predvidenim številom kandidatov. 

2.23. 0243 - IZVRŠITELJI 

plan za leto 2000 1.020.000 SIT 

Na podlagi Zakona o izvršbi in zavarovanju (Ur.l. RS, št. 51/98) in Pravilnika o vsebini, 

programu in načinu opravljanja izpita za 'izvršitelja (Ur.l. RS, št. 6/99) bodo opravljali 

kandidati izpit za izvršitelja. Stroški izpitnih komisij oziroma odhodki v zvezi z lastno 

dejavnostjo so planirani v skladu z izhodišči Proračunskega priročnika za leto 2000 in 

predvidenim številom kandidatov. 

UPRAVA ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ 

A. UVODNA POJASNILA IN RAZLAGA CILJEV IN POLITIKE UIKS-a 

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij v svoji sestavi vključuje kot organizacijske enote - 

sektorje - zavode za izvrševanje kazenskih sankcij in prevzgojni dom. Uprava opravlja upravne 

in strokovne naloge, ki se nanašajo na izvrševanje kazenskih sankcij, predvsem v smislu 

obravnavanja in ravnanja z zaprtimi osebami, zagotavljanja bivalnih, kadrovskih, materialnih in 

drugih pogojev za življenje in delo v zavodih, spoštovanja pravic zaprtih oseb oziroma 

izvajanja obveznosti, kijih za zaprte osebe in zaposlene nalagajo veljavni predpisi. 

Med cilji uprave za obdobje 2000 - 2001 stca vsekakor najpomembnejša reševanje prostorske 

problematike in priprave na izvajanje novega Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. Večina 
zavodov se nahaja v starih zgradbah, v kaiterih bivalni pogoji zaprtih oseb funkcionalno ne 

ustrezajo sodobnim evropskim zahtevam prestajanja kazni, na kar nas opozarja tudi varuh 
človekovih pravic. Število zaprtih oseb je v zadnjih letih v stalnem porastu. V prvih šestih 

mesecih letošnjega leta imamo v povprečju dnevno 100 zaprtih oseb več, kot je bilo povprečje 

lanskega leta (1998) oziroma 250 več kot je bilo povprečje 1996. Povprečna zasedenost je 90 

%, s tem da se posamezni zavodi in oddelki že srečujejo s problemom »prezasedenosti«. V 
tem smislu je potrebno nadaljevati s prenovo obstoječih bivalnih objektov zaprtih oseb, 

obenem pa je tudi nujno potrebno nadomestiti objekte zaporov v Kopru, ki so bili vrnjeni v 

postopku denacionalizacije. Rok za vrnitev je že potekel v letu 1998, zato je potrebno čim prej 

realizirati novogradnjo. 

B. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PO POSTAVKAH 

1.1. 6028 - PLAČE 
plan za leto 2000 2.882.977.000 SIT 
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Sredstva na tej postavki smo izračunali na osnovi dovoljenega števila zaposlenih za leto 1999 
in predvidenih vrednosti. 

1010 PLAČE SKUPAJ 2.882.977.000 SIT 

1.2. 4016 - NAJEMNINE POSLOVNIH PROSTOROV 
plan za leto 2000 32.000.000 SIT 

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij se je zaradi pomanjkanja prostorov na lokaciji 

Župančičeva 3 preselila na novo lokacijo v najete prostore. Na osnovi tekočih cen v letu 1999, 
podražitev najemnin iz naslova novih davkov, smo planirali sredstva za leto 2000. Za 

povečanje sredstev na tej postavki smo ustrezno zmanjšali del sredstev, ki je bil namenjen 
upravi v sklopu sredstev na postavki 4508. 

1.3. 4508 - MATERIALNI STROŠKI 

plan za leto 2000 639.481.000 SIT 

V to postavko vključujemo stroške bivanja zaprtih oseb (živila, čistila), vzdrževanja opreme za 

zaprte osebe, plačilo za delo zaprtih oseb, stroške izobraževanja zaprtih oseb, stroške 

energije, tekočega vzdrževanja, zavarovanja, funkcionalnega izobraževanja delavcev, 

komunalne in PTT storitve, drobni inventar, pisarniški material ipd. 

S proračunom za leto 2000 združujemo na tej postavki še: 

• druge odhodke URSIKS - proračunska postavka 6392, ki vključujejo stroške 

mednarodnega sodelovanja in znanstveno raziskovalnega dela na področju penologije; 

• in Inventarizacijo objektov zavodov IKS - proračunska postavka 6394. Med stroške 

inventarizacije uvrščamo stroške vpisa zemljišč in objektov v zemljiške knjige, preglede 
stavb in na tej osnovi izdelave načrtov inštalacij, komunalnih napeljav ipd. 

1020 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI SKUPAJ 671.481.000 SIT 

1.4. 7448 - ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBSOJENCEV 

plan za leto 2000 135.147.000 SIT 

V to postavko vključujemo stroške zdravstvenega zavarovanja zaprtih oseb in mladoletnikov, 

ki nam ga nalaga Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. V primeru 

povečanja števila obsojenih oseb oziroma spremenjene osnove za izračun prispevka s strani 

ZZZS planirana sredstva ne bodo zadoščala. 

1.5. 7449 - POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE OBSOJENCEV 
plan za leto 2000 117.925.000 SIT 

Sredstva na tej postavki namenjamo plačilu prispevkov za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje obsojencev po 18. in 240. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju. 

2002 ZDRAVSTVENO IN POKOJNINSKO ZAVAROVANJE SKUPAJ 
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253.072.000 SIT 

1.6. 6395 - IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV 

plan za leto 2000 13.062.000 SIT 

Postavka zajema stroške izobraževanja delavcev, ki jih organizira uprava, ker šole, ki bi v 

celoti zadostila našim zahtevam, ni. Glede na specifičnost penološkega dela in različne profile 
delavcev, predvsem pa zato, ker ne razpolagamo z lastnim izobraževalnim centrom, kakor je 

praksa drugih držav, izvajajo strokovno izobraževanje poleg delavcev uprave tudi drugi 

strokovnjaki iz različnih področij dela. 

2054 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE SKUPAJ 13.062.000 SIT 

1.7. 6680 - OPREMA PUO IN OBSOJENCEV. 

plan za leto 2000 31.477.000 SIT 

Sredstva so namenjena po Pravilniku o izvrševanju del in nalog pooblaščenih uradnih oseb za 

nabavo delovnih in svečanih uniform za paznike in po Pravilniku o izvrševanju kazni zapora za 

nabavo obleke, perila in druge osebne opreme ter osnovnega higienskega pribora po 

minimalnih standardih za zaprte osebe. 

1.8. 2876 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DRŽAVNIH 

ORGANOV 
plan za leto 2000 631.277.000 SIT 

Proračunska postavka 2876 je od leta 1999 združena iz več postavk in vključuje porabo 

sredstev za manjše investicije, investicijsko vzdrževalna dela na zgradbah, nadomestno gradnjo 

priporov v Kopru, investicije v zemljišča in opremo zaporov ter sredstva, ki so bila v prejšnjih 

letih planirana pri Servisu skupnih služb in Centru vlade za informatiko. 

Po odločbi o denacionalizaciji bi morali sedanje prostore Zavoda za prestajanje kazni zapora 

Koper izprazniti že leta 1998. Sklep o nadomestni gradnji je sprejela Vlada RS že konec leta 

1996. Zemljišče za novi objekt je odkupljeno, leta 1999 bo izdelana projektna in investicijska 

dokumentacija, izvedene geomehanske raziskave tal in poravnan komunalni prispevek. V letu 
2000 planiramo pridobitev gradbenega dovoljenja in izgradnjo objekta do III. gradbene faze, v 

kolikor bodo dodeljena sredstva zadoščala, leta 2001 pa dokončanje objekta, zunanjo ureditev 

in opremljanje prostorov. 

1.9. 6681 - OBOROŽITEV IN POSEBNA VARNOSTNA OPREMA 

plan za leto 2000 33.276.000 SIT 

Iz sredstev na tej postavki nabavljamo posebno opremo (strelno orožje, plinska in druga 

prisilna sredstva, zaščitno opremo, specialno alarmno in komunikacijsko opremo, alarmne 

naprave, interne video sisteme, detektorje kovin ...) ter zagotavljamo redno servisiranje in 

vzdrževanje že instalirane opreme in sistemov. 

2085 INVESTICIJE SKUPAJ 695.030.000 SIT 
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UPRAVA ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ 

SKUPAJ 4.515.622.000 SIT 

C. 1. PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI PRORAČUNA 
plan za leto 2000 54.414.000 SIT 

V okviru skupine 71 smo planirali prihodke, kijih kot lastno dejavnost opravljajo zavodi za 

prestajanje kazni zapora, in sicer prihodke od obratov družbene prehrane, prihodke počitniške 

dejavnosti, prihodki od spremstev zaprtih oseb ipd. 

V okviru skupine 72 ocenjujemo realizacijo (odprodajo zemljišča na lokaciji Miklavž na 

Dravskem polju) že v proračunskem letu 1999 in prenos kupnine v leto 2000. 

Med odhodke in druge izdatke iz proračuna uvrščamo lastno dejavnost, iz naslova družbene 

prehrane, počitniške dejavnosti, spremstev zaprtih oseb. Že v načrtu odprodaje državnega 

premoženja smo v skladu z navodili v letu 1999 predvideli prenos sredstev od kupnine in 

porabo v letu 2000. 

C. 2. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PRORAČUNA 

plan za leto 2000 91.490.000 SIT 

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN UIKS 
SKUPAJ 7.089.707.000 SIT 
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A. Bilanca odhodkov 
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

Leto: 2000 
v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija 
1998 (1) 

Ocena realizacija 
1999 (2) 

Predlog proračuna Indeks 
2000 (3) 4:3/2 

A. Bilanca odhodkov . • 
[2011 

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

2 Financiranje javnih služb 
2001 Štipendije 

3 Programi 
2031 Odškodnine neupravičeno obsojenim 
2052 Projekt evidentiranja nepremičnin 
2053 Strokovne naloge - licence in revizije mnenj 
2054 Strokovno izpopolnjevanje 
2055 Stroški EU 
2085 Investicije 
2091 Programi EU - donacije DIS 
2093 Druge donacije 

[2020jjlJpravaJ*^iM^ 
1 Uprava in administracija 

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

2 Financiranje javnih služb 
2002 Zdrav, in pok.zavarovanje obsojencev 

3 Programi 
2054 Strokovno izpopolnjevanje 
2085 Investicije 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

5.821.358 
| I 2.195.0771 F 

358.798 
262.057 
96.741 

.18.266 
18.266 

1.818.014 
477.518 

0 
0 

40.712 
0 

1.299.783 

3.626.281 I 
3.059.262 
2.490.888 

568.374 
0 

196.233 
196.233 
370.785 

5.877 
364.908 

A. Bilanca odhodkov 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

S.821.3S8 
TEKOČI ODHODKI 4.216.651 

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 

2.233353 
1.866.893 

171.470 
97.958 
27.240 
26.952 
42.840 

467.203 
390.805 
74.664 

650 
1.084 

1.516.095 
344.641 

85.538 
132.930 

16.645 
20.298 

224.799 

6.448.078 

420.863 
322.195 

98.668 

23.870 
23.870 

1.717.405 
100.000 

0 
13.884 
85.200 
15.000 

1.497.681 

5.640 
4.285.940 I 

3.545.547 
2.885.275 

659.587 
685 

237.488 
237.488 
502.905 

13.820 
489.085 

6.448.078 
4.565.309 | 

2.593.836 
2.103.907 

68.517 
196.076 
52.266 
77.584 
95.486 

494.750 
337.271 
153.905 

1.340 
2.234 

1.476.723 
390.008 
97.350 

153.900 
17.832 
36.026 

305.192 

7.089.707 110.0 
2.162.138 |  2.574.085 | 119,1 

650.040 
296.325 
336.805 

16.910 
25.998 
25.998 

1.898.047 
48.230 
16.271 
13.122 
80.474 

0 
1.658.770 

81.180 
0 

154,4 
92,0 

341.4 

108,9 
108,9 
110.5 
48,2 

94,5 
94,5 

0,0 
110,8 

0,0 
4.515.622 

3.554.458 
2.882.977 

671.481 
0 

253.072 
253.072 
708.092 

13.062 
695.030 

7.089.707 110.0 
4.698.755 I 

2.583.016 
2.081.639 

86.345 
212.711 

49.161 
92.058 
61.102 

496.858 
340.150 
153.154 

1.332 
2.222 

1.618.881 
415.817 
109.142 
168.715 
28.869 
60.563 

152.147 

102,91 
99,6 
98,9 

126.0 
108.5 
94,1 

118.7 
64,0 

100,4 
100.8 
99,5 
99.4 
99.5 

109.6 
106.6 
112.1 
109,6 
161.9 
168,1 
49,9 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

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

4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 
4027 Kazni in odškodnine 
4029 Drugi operativni odhodki 

141 TEKOČI TRANSFERI 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
4117 Štipendije 
4119 Drugi transferi posameznikom 

413 Drugi tekoči domači transferi 
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 

E) 
INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 Nakup In gradnja osnovnih sredstev 
4200 Nakup zgradb in prostorov 
4201 Nakup prevoznih sredstev 
4202 Nakup opreme 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 
4208 Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring 

44 410 
477.901 
168.933 

1.383.986 
368.307 

63.028 
576.829 

7.482 
39.981 

201.908 
102.738 
23.713 

1.608.411 
238.615 

98.055 
752.677 

10.370 
101.265 
262.650 

85.057 
59.722 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

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 

20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 
|1 ! Uprava in administracija 

1010 Plače 
2011 3010 Plate 
2020 6028 Plače 

1020 Materialni in drugi stroški 
2011 1928 Sodni svet 
2011 3334 Materialni stroški 
2011 36J8 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
2011 4015 Stroški cenilcev zgradb 
2011 6500 Najemnine poslovnih prostorov upravnih sodišč 
2011 6757 Mednarodno sodelovanje in EU 
2011 8478 Svetovalci za begunce 
2020 4016 Najemnine poslovnih prostorov 
2020 4508 Materialni stroški 

9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 
2011 6731 Nakupi - sredstva od prodaje državnega premoženja 
2020 8445 Nakup prevoznih sredstev - sredstva odškodnine 

2 Financiranje javnih služb 
2001 Štipendije 

2011 5295 Stipendije 
2002 Zdrav.in polczavarovanje obsojencev 

2020 7448 Zdravstveno zavarovanje obsojencev 
2020 7449 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje obsojencev 

|3 IProgrami 
2051 Odškodnine neupravičeno obsojenim 

2011 5281 Odškodnine v skladu s 17. poglavjem Zakona o prekršku 
2052 Projekt evidentiranja nepremičnin 

2011 6732 Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin 
2053 Strokovne naloge - licence in revizije mnenj 

2011 8777 Strokovne naloge v zvezi z dodelitvijo in odvzemom licenc 
stečajnim upraviteljem in izvršiteljem ter stroški revizij mnenj 
sodnih cenilcev in sodnih izvedencev 

2054 Strokovno izpopolnjevanje 
2011 5250 Sredstva Centra za izobraževanje v pravosodju 

6758 Pravniški državni izpiti 2011 
2011 6765 Strokovno izpopolnjevanje sodnih cenilcev, izvedencev in 

tolmačev 
2020 6395 Izobraževanje delavcev 

2055 Stroški EU 
2011 5678 Stroški Evropske unije 

2085 Investicije 
2011 7447 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov (v 

Ministrstvu za pravosodje) 
2011 2987 Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradb pravosodnih 

organov 
2020 6680 Oprema PUO in obsojencev 
2020 2876 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
2020 6681 Oboroiitev in posebna varnostna oprema 

2091 Programi EU - donacije DIS 
2011 8480 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1999 • SNP 99 

5.821.358 
3.418.0601 
2.752.945 

262.057 
2.490.888 
665.115 

11.405 
44.684 
13.094 

70 
27.488 

1.342 
567.032 

0 

214.499 
18.266 
18.266 

196.233 
118.726 
77.507 

2.188.799 
477.518 

477.518 
0 
0 
o 
o 

46.589 
40.712 

5.877 
0 
o 

1.664.692 
1.299.783 

30.121 
305.452 

29.336 

6.448.078 
3.966.410 
3.207.470 

322.195 
2.885.275 
758.255 

12.657 
48.311 
30.200 

7.500 
0 

30.500 
629 087 

685 

685 

261.358 
23.870 
23.870 

237.488 
129.228 
108.260 

2.220.310 
100.000 

100.000 
o 
o 

13.884 
13.884 

99.020 
85.200 

13.820 
15.000 
15.000 

1.986.766 
1.497.681 

33.300 
421.011 

34.774 

7.089.707 110.0 
4.204.498 
3.179.302 

296.325 
2.882.977 

1.008.286 
0 

92.857 
19 280 
6.314 

0 
91.629 

126.725 
32.000 

639.481 
16.910 
16.910 

0 

279.070 
25.998 
25.998 

253.072 
135.147 
117.925 

2.606.139 

106.01 
99.1 
92.0 
99.9 

133,0 
0.0 

192,2 
63,8 
84.2 

104.9 
101,7 

0.0 

106,81 
108,9 
108,9 

106,6 
104.6 
108,9 

117,4 
48.230 
48.230 

16.271 
16.271 

13.122 
13.122 

93.536 
53.594 
24.566 

2.314 

13.062 
0 
0 

2.353.800 
54.005 

1.604.765 

31.477 
631.277 

32.276 
81.180 
81.180 

48,2 
48,2 

94,5 
94,5 

94,5 
62,9 

94,5 
0,0 
0,0 

118,5 
3,6 

94,5 
149,9 
92.8 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VI^ADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

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

2093 Druge donacije 
2011 8469 Svet Evrope - TUJA DONACIJA 

5.640 
5.640 

0,0 
0.0 
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