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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

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

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

Uredništvo Poročevalca 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 
Številka: 400-22/2001-6 
Ljubljana, 30.05.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 76. redni seji dne 30.5.2002 
določila besedilo: 

- REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
LETO 2002, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 225. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- mag. Anton Rop, minister za finance, 
- mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje, 
- hinc, minister za notranje zadeve, 
- mag. Franc But, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, 

dr. Lucija Čok, ministrica za šolstvo, znanost in šport, 
dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 
dr. Pavel Gantar, minister za informacijsko družbo, 
dr. Anton Grizold, minister za obrambo, 
dr. Dušan Keber, minister za zdravstvo, 
mag. Janez Kopač, minister za okolje in prostor, 
dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo, 
dr. Janez Potočnik, minister brez resorja, odgovoren za 
evropske zadeve, 
Jakob Presečnik, minister za promet, 
Andreja Rihter, ministrica za kulturo, 
dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
Mirko Bandelj, generalni sekretar Vlade Republike Slovenije, 
državni sekretarji ministrstev, 
dr. Janez Šušteršič, direktor Urada za makroekonomske 
analize in razvoj, 
Goran Bizjak, državni podsekretar v Ministrstvu za finance, 
Stane Vencelj, državni podsekretar v Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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I. RAZLOGI ZA PRIPRAVO REBALANSA 

Razlogi za pripravo rebalansa državnega proračuna za leto 2002 izhajajo iz treh glavnih točk: 

1. Ocene makroekonomskih kazalcev za leto 2001 so bile tako ob pripravi, kot tudi sprejemanju 
proračuna za leto 2001 precej drugačne, kot izhajajo iz statističnih podatkov o doseženi 
realizaciji za leto 2001. Proračun RS za leto 2001 je bil sprejet šele v mesecu maju po dveh 
začasnih financiranjih in je vseboval preko 17 mlrd SIT prenosa neplačanih obveznosti iz leta 
2000, hkrati so bili realizirani prihodki v letu 2001 za več kot 16 mlrd SIT manjši od 
predvidenih. Prenos neplačanih obveznosti iz leta 2001 v leto 2002 je bil 6 mlrd SIT. 

Negotovo mednarodno okolje in s tem povezane napovedi makroekonomskih kazalcev za leti 
2001 in 2002 so izjemno otežili izvrševanje proračuna za leto 2001 in hkrati povzročile, da se 
je proračun za leto 2002 pripravljal in izhajal iz previsoke osnove (predpostavk) tako za leto 
2001 kot tudi 2002, kar pomeni, da proračun za leto 2002, ob upoštevanju novih napovedi 
makroekonomskih kazalcev, ne odraža več dejanskega stanja in so v njem potrebne večje 
spremembe. 

2. V letu 2001 je prišlo do velikih sprememb v strukturi končne porabe bruto domačega 
proizvoda, kar se odraža v počasnejši rasti donosa davka na dodano vrednost (glej V. Bole: 
Davek na dodano vrednost 2001, Gospodarska gibanja, št. 336). V strukturi bruto domačega 
proizvoda se zmanjšuje delež trošenja prebivalstva in izdatkov države za investicije ter blago 
in storitve, povečuje pa se delež potrošnje prehrambnih izdelkov v trošenju gospodinjstev in 
delež blaga v strukturi jzvoza. 

Krčenje skupnega obsega trošenja prebivalstva in države je v lanskem letu zmanjšalo davčni 
donos za približno 0,18 odstotne točke BDP. V zadnjem letu se davčni donos ni zmanjšal le 
zaradi krčenja trošenja prebivalstva, temveč tudi zaradi spreminjanja strukture zasebne 
potrošnje. Od zadnjega četrtletja leta 2000 dalje so se nadpovprečno hitro povečevale cene 
prehrambnih izdelkov - v letu dni so se relativne cene povečale preko 3 %. Cene hrane in 
močno povečana disperzija dohodkov v zadnjih dveh letih sta bistveno povečala delež 
izdatkov za hrano v celotnem trošenju prebivalstva. Ker je hrana obdavčena po znižani stopnji, 
se je zaradi povečanega deleža trošenja za živila v celotnem trošenju prebivalstva začela 
zmanjševati efektivna obdavčitev trošenja prebivalstva. Tako je spreminjanje strukture 
trošenja prebivalstva v letu 2001 zmanjšalo davčni donos od DDV trendno za približno 0,6 
mlrd SIT mesečno. 
V preteklem letu seje zaradi zastoja prodaj na domačem trgu relativno povečal izvoz, z njim 
pa tudi delež tistih podjetij, ki so upravičena do povračil DDV-ja. V letu 1999 je bilo 
upravičenih do vračil 44 % izvoznikov, v letu 2000 pa že 46 % izvoznikov (vir EIPF), kar 800 
podjetij je tik pod mejo, ko bodo postala upravičena do vračil iz naslova DDV v primeru, da 
bo prišlo do dodatnega padanja domačega trošenja. Pomembna je ugotovitev, da je v fazi 
zniževanja deleža prodaj domačim potrošnikom rast vračil v povprečju hitrejša od rasti izvoza 
- v povprečju za vsako točko zmanjšanja deleža domačih prodaj število upravičencev za 
vračila poraste za 67. 

3. Pomladansko poročilo 2002, ki ga je v mesecu maju pripravil Urad za makroekonomske 
analize in razvoj, ocene gospodarskih gibanj za leto 2002 popravlja še enkrat navzdol. Nove 
napovedi makroekonomskih gibanj do konca leta 2002 se razlikujejo od načrtovanih v 
proračunskem memorandumu in ob sprejemanju proračuna za leto 2002. Bruto domači 
proizvod naj bi se po teh ocenah realno povečal za okoli 3,3 % (ob sprejemanju proračuna 
predvideno 3,6%), rast izvoza blaga in storitev bo približno enaka tisti ob sprejemanju 
proračuna (4,8 %), nižja pa bo rast uvoza blaga in storitev (3,8 % namesto predvidenih 4,7 %). 
Precej nižja od predvidevanj je nova ocena rasti domače zasebne potrošnje (največ 2,3 % 
namesto predvidenih 3 %). Končna domača potrošnja (zasebna in državna), ki v pretežni meri 
določa obseg proračunskih prihodkov iz posrednih davkov, bo realno porasla največ za 2,5 % 
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(ob pripravi proračuna predvideno 3,3 %). Tudi predvidena rast investicijske potrošnje bo 
precej nižja od predvidevanj ob sprejemanju proračuna (ocene: največ 2,9 % namesto 
predvidenih 4,6%). Opisana gibanja se že kažejo v vplačanih davkih v prvem četrtletju 
letošnjega leta, če izločimo vpliv decembrske potrošnje na januarske oziroma februarske 
davčne prihodke. 

Rast zaposlenosti v letu 2002 (ki z vidika javnofinančnih prihodkov determinira rast števila 
prejemnikov plač in drugih osebnih prejemkov, od katerih se plačujejo prispevki in davki) bo 
nižja od predvidevanj ob pripravi proračuna in bo dosegla okoli 0,9 %. 

Letošnja gibanja cen in ocene do konca leta kažejo, da bo dosežena inflacija višja od 
predvidevanj ob sprejemanju proračuna; povprečna letna rast cen bo v primeijavi s 
povprečjem leta 2001 dosegla 6,9 % (ob pripravi proračuna predvideno 6,4 %). 

Tabela 1: Osnovni makroekonomski agregati za leti 2001 in 2002 rast v % 

LETO 2001 LETO 2002 
Ocena ob 
sprejemu 
proračuna 

Ocena ob 
izvrievanju 
proračuna 

Realizacija 
Ocena ob 
pripravi 

proračuna 

Ocena ob 
sprejemu 
proračuna 

Novelirana 
napoved 

Objava podatka 
Pomladansko 

poročilo 
UMAR 

maj 2001 

Jesensko 
poročilo 
UMAR 

nov. 2001 

SURS 
apr. 2002 

Pomladansko 
poročilo 
UMAR 

maj 2001 

Jesensko 
poročilo 
UMAR 

nov.2001 

Pomladansko 
poročilo 
UMAR 

maj 2002 
realna rast BDP 4,4 3,7 3,0 4,2 3,6 3,3 
realna rast izvoza proizvodov 
in storitev 7,5 U 62 5.9 4.8 4,7 
realna rast uvoza proizvodov 
in storitev 4,5 3,3 2,1 62 4,7 3.8 

realna rast zasebne potioinje 2,1 1.9 1.7 3,2 3.0 2^ 
realna rast investicij v 
osnovna sredstva 2,6 •1.4 •1.9 6,6 4,6 2.9 
realna rast potrošnje driave 4.2 3.7 3.2 4 2 3,7 2.9 
povprečna realna rast cen 
(l-Xn/I-XH povprečje leta) 8,5 8.5 8,4 6.4 6.4 6,9 

Zaradi poslabšanja makroekonomskih gibanj Vlada ocenjuje, da je potrebno opraviti spremembe 
sprejetega proračuna za leto 2002 v sodelovanju z Državnim zborom in ne le z prerazporejanjem in 
omejevanjem pravic porabe. Sprememba proračuna za leto 2002 je toliko bolj nujna, da bi 
popravljen proračun za leto 2002 omogočil Vladi kvalitetno pripravo dopolnjenega predloga 
proračuna za leto 2003, ki ga bo Vlada predložila Državnemu zboru v mesecu oktobru 2002. Prav 
tako zgodnja sprememba letošnjega proračuna omogoča, da se v večji meri zmanjša odhodke na 
delu, ki ne omejujejo razvojnega in investicijskega dela proračuna, ki bi bili brez rebalansa edini 
deležni zmanjševanja. 
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II. NAPOVEDI GOSPODARSKIH GIBANJ 

ZA LETO 2002 

Pomladansko poročilo 2002, ki ga je Vladi predložil UMAR, ocenjuje, da bo gospodarska rast v 
letu 2002 znašala 3.3 %, kar je za 0.3 odstotne točke nižje od jesenske napovedi ( ki je bila podlaga 
za pripravo proračuna za leto 2002). Do večjih odstopanj navzdol je prišlo predvsem pri napovedi 
rasti domače potrošnje (s 3.5 % na 2.7 %) in posledično uvoza (s 4.7 % na 3.8 %), saj je bil 
popravek napovedi realne rasti izvoza blaga in storitev v letu 2002 minimalen (s 4.8 % na 4.7 %). 
V jesenski napovedi je UMAR za leto 2002 namreč že upošteval izrazitejše umiijanje gospodarske 
rasti v najpomembnejših državah partnericah konec lanskega in v začetku letošnjega leta, kakor 
tudi postopno oživljanje v drugi polovici letošnjega leta, kar potrjujejo tudi najnovejše tuje 
napovedi. Struktura gospodarske rasti v letu 2002 je kljub temu, z vidika prispevkov tujega in 
domačega povpraševanja h gospodarski rasti, bolj uravnotežena kot lani, saj predvideva krepitev 
domače potrošnje in nižjo rast izvoza. 

Napoved rasti izvoza v letu 2002 (4.7 %) predvideva relativno nizke medletne stopnje rasti v prvi 
polovici leta in postopno krepitev v drugi polovici leta, skladno s predvidenim oživljanjem 
gospodarske rasti v državah EU (zamik rasti slovenskega izvoza za krepitvijo rasti izvoznih trgov 
po oceni znaša okoli tri mesece, kar je približno za polovico manj kot v primeru upadanja). Izvoz 
na trge nekdanje Jugoslavije in v Rusijo naj bi še vedno naraščal relativno hitreje kot na trge EU, 
vendar pa zaradi visoke ravni v letu 2001 ne bo možno dosegati tako visokih stopenj rasti, kot v 
preteklem letu (lani je znašala realna rast izvoza na trge nekdanje Jugoslavije 16 %, v Rusijo 46 %, 
letos je predvidena rast 10% oz. 20%). Umiijanje izvoza se bo odrazilo tudi na upočasnjeni 
domači proizvodni aktivnosti, zlasti v predelovalnih dejavnostih, kjer se pričakuje upočasnitev rasti 
dodane vrednosti, s 4.4 % v letu 2001 na 3.7 % v letu 2002. 

V letu 2002 se bo po sedanjih ocenah rast domače potrošnje postopno krepila, vendar nekoliko 
počasneje, kot je bilo predvideno v jesenski napovedi. Naložbena aktivnost je po štirih zaporednih 
četrtletjih upadanja v zadnjem četrtletju 2001 začela kazati prve znake oživljanja. Na investicije v 
zasebnem sektorju sta lani najverjetneje vplivala povečana negotovost in slabše poslovno 
pričakovanje, ki sta zavrla investicijske načrte podjetij, kar bo v določeni meri čutiti tudi v 
letošnjem letu. Razpoložljivi podatki kažejo, da se, bolj kot seje pričakovalo jeseni, ohranjajo tudi 
nekateri drugi razlogi, ki so vplivali že na padec naložbene aktivnosti v letu 2001 (nižje investicije 
v stanovanjsko gradnjo in infrastrukturo, izrazitejše usmerjanje sredstev podjetij v finančne 
naložbe), zato je napoved realne rasti investicij v osnovna sredstva v letu 2002 znižana s 4.6 % na 
2.9 %. 

Četrtletni podatki o realni rasti zasebne potrošnje v letu 2001 kažejo, daje bila rast nekoliko 
manjša od pričakovane. Upoštevajoč rast plač v letu 2001, to pomeni, da je v strukturi porabe 
razpoložljivega dohodka prebivalstva prišlo do večjega premika v korist varčevanja. Zelo verjetno 
je tudi, da prebivalstvo, kljub postopni razbremenitvi prejemkov zaradi odplačila dela posojil iz leta 
1999, del tako sproščenih sredstev bolj kot v ponovno najemanje posojil in porabo usmerja v 
prihranke. K temu prispeva tudi relativno visoka opremljenost s trajnimi dobrinami, katerih nakup 
se navadno financira s posojili. Zato so za leto 2002 znižane napovedi rasti zasebne potrošnje (s 
3 % na 2.3 %), saj pri predpostavki rasti plač in zaposlenosti ni prišlo do bistvenih sprememb. 
Realna rast zasebne potrošnje se bo letos okrepila le za dobre pol odstotne točke, v primerjavi z 
letom 2001. Tudi napoved rasti državne potrošnje (2.9 %) je nižja od jesenske napovedi (3.7 %). 

Zaradi nižje napovedi rasti domače potrošnje so po ocenah UMAR nižje tudi napovedi realne rasti 
uvoza do konca leta 2002. Ob praktično nespremenjeni napovedi izvoza in nižji napovedi uvoza ter 
pričakovanemu rahlem izboljšanju pogojev menjave v letu 2002 se je močno popravila napoved 
salda tekočega računa plačilne bilance, ki naj bi po ocenah UMAR, podobno kot v letu 2001, ostal 
približno izravnan (jesenska napoved -1.2 % BDP). 

1. junij 2002 9 poročevalec, št. 54 



Na področju zaposlovanja se bosta rast zaposlenosti in zmanjševanje brezposelnosti nadaljevali, 
vendar bo dinamika teh gibanj letos še razmeroma umirjena, predvsem zaradi gibanj na trgu dela v 
prvih mesecih 2002 (stopnja brezposelnosti je v prvih dveh mesecih 2002 v povprečju znašala 
11.9 %, lani v povprečju 11.6 %). To je tudi vplivalo na popravek napovedi stopnje registrirane 
brezposelnosti za 0.1 odstotne točke navzgor glede na jesensko napoved. Z rastjo gospodarske 
aktivnosti v prihodnjih dveh letih naj bi se rast zaposlenosti in umiijanje brezposelnosti ponovno 
nekoliko bolj okrepili. Napoved realne rasti bruto plače na zaposlenega v letu 2002 se giblje okoli 
2.5 % (2.6 % v javnem sektoiju in 2.3 % v zasebnem sektorju). V napovedi je upoštevana 
restriktivna dohodkovna politika v javnem sektorju ter ohranjanju stopnje rasti plač v zasebnem 
sektorju na ravni leta 2001, dodatna povišanja plač v letu 2002, poleg že dogovorjenih, pa v 
projekciji plač niso predvidena. 

Relativno visoka rast cen v prvem četrtletju letos (3.2 %) je vplivala na popravek napovedi letošnje 
inflacije navzgor (povprečne s 6.4 % na 6.9 %). Nova napoved temelji na predpostavki, da se bodo 
relativno ugodna cenovna gibanja v tujini nadaljevala tudi v prihodnjih mesecih (pri čemer je lahko 
izjema predvsem cena nafte), med domačimi dejavniki pa naj bi poleg zmanjšanega prispevka 
reguliranih cen k inflaciji (pod 20%, kolikor je znašal v letu 2001) na umirjanje rasti cen vplivale 
še načrtovane strukturne reforme (predvsem odprava TOM za finančne pogodbe do enega leta ter 
nekatere spremembe glede obsega in načina regulacije cen). 1.4-odstotno povišanje cen življenjskih 
stroškov v aprilu (medletna rast cen seje povišala na 8.4 %) je bilo predvsem posledica višjih cen 
nafte, ki so se odrazile preko povišanj cen proizvodov in storitev za prevoz in stanovanje. Največje 
tveganje za dosego predvidene inflacije še naprej predstavlja gibanje cen nafte. 
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III. PREDLAGANI UKREPI 

Glede na nove ocene makroekonomskih gibanj do konca leta bodo celotni proračunski prihodki v 
letu 2002 za okoli 40 mlrd nižji od predvidenih, kar pomeni, da pričakovani prihodki do konca 
letošnjega leta skupaj z dovoljenim obsegom novega zadolževanja ne bodo omogočali financiranja 
s proračunom sprejete ravni odhodkov. Novonastalo situacijo lahko država rešuje na dva načina: 

1. izpad prihodkov nadomesti z novim zadolževanjem ali 
2. odhodke proračuna uravnovesi s pričakovanimi prihodki. 

Dodatno zadolževanje bi sprožilo hitro rast dolga in stroškov dolga, ki vplivajo na višino 
primanjkljaja državnega proračuna. Ker je temeljni cilj fiskalne politike čim večja stabilnost 
(trdnost) javnih financ, država ne sme prevzeti tveganja, ki je posledica predvsem hitre rasti dolga 
in stroškov dolga. Za ohranjanje fiskalne stabilnosti je potrebno poleg zasledovanja ciljnega 
primankljaja zasledovati tudi ciljno višino dolga. 

Če bi se v letu 2002 dodatno zadolžili za 40 mlrd SIT, bi se plačila obresti za nekaj naslednjih let 
povečala do 5 mlrd SIT letno (to povečanje je posledica samo tega zadolževanja ne pa ostalih, ki bi 
verižno sledili v naslednjih letih!). Za enak znesek se poveča primankljaj (ali pa plačila obresti 
izrinejo druge odhodke), kar potem teija večje zadolževanje od planiranega v naslednjih letih. 
Trenutne napovedi javnofinančnih tokov kažejo, da bi plačila obresti v letu 2003 znašala 91,0 mlrd 
SIT (v sprejetem proračunu za 2003 plačila obresti znašajo okoli 78 mlrd SIT), v letu 2004 pa bi 
plačila obresti zrasla čez 101,6 mlrd SIT (1,65 % BDP oziroma 6,54% proračunskih odhodkov). 
Dolg RS bi konec leta 2003 dosegel 1.587 mlrd SIT (28,8% BDP). Tako hitro povečanje višine 
dolga in njegovo servisiranje v naslednjih letih bi resno ogrozilo stabilnost fiskalne politike, kar bi 
posledično slabo vplivalo na rast gospodarstva. Največji neposredni učinek na rast gospodarstva bi 
lahko dosegli s povečanjem investicijske stopnje, kar je bil tudi eden izmed glavnih ciljev priprave 
dvoletnega proračuna, s katero se zagotavlja kontinuiteta na delu investicijskega dela proračuna (to 
omogoča 15. člen ZIPR0203 s povečanim dovoljenim obsegom prevzemanja pravic porabe, ki 
bodo zapadle v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere). 

Pri tem je pomembno poudariti, da pri ugotavljanju fiskalne stabilnosti ne smemo izhajati iz 
Maastrichtskih kriterijev, ki določajo, da proračunski primanjkljaj ne sme presegati 3 odstotkov 
BDP, javni dolg pa ne sme presegati 60 odstotkov BDP: v primeru, da dolg RS znaša 60 % BDP, bi 
plačila obresti presegla 200 mlrd SIT, česar slovenska ekonomija ni zmožna servisirati. Potrebno je 
poudariti, da dosedanja rast dolga ni posledica javnofinančnih primanjkljajev iz preteklosti, temveč 
predvsem prevzemanja dolgov iz naslova sukcesije ter prestrukturiranja gospodarstva in sanacije 
bank. 

Iz povedanega sledi, da je edina primerna rešitev usklajevanje proračunskih odhodkov z novo 
oceno pričakovanih prihodkov v letu 2002 s tremi vrstami ukrepov: 

1. natančna ocena možnih dodatnih nedavčnih virov 
2. zmanjševanje pravic porabe proračunskih uporabnikov 
3. povečanje proračunskega primanjkljaja v obsegu, kot je bilo predvideno z ZIPR0203 v primeru 

nižjih prihodkov. 

Dodatni proračunski viri, ki jih predlaga Vlada v predlogu rebalansa proračuna, imajo značaj 
izrednih prihodkov in ne pomenijo povečanja davčnih obremenitev. Pri zmanjševanju pravic 
porabe se je Vlada izognila linearnemu zmanjševanju pravic porabe in so se le te zmanjševale 
izključno v sodelovanju z resornimi ministrstvi in na področjih oziroma delih proračuna, ki ne 
ogrožajo prioritet in ciljev potrjenih s v Državnem zboru s predlogom proračuna za leto 2002. 
Edino povečanje proračunskih odhodkov je predvideno za dodatne transfere v pokojninsko 
blagajno v obsegu 4,66 mlrd SIT. Če upoštevamo tudi povečanje v okviru veljavnega proračuna, 
potem gre v primerjavi s sprejetim proračunom, za 9 mlrd dodatnih sredstev za te namene. To je 
tudi vzrok za delno povečanje proračunskega primanjkljaja, sicer bi rebalans lahko že negativno 
vplival na gospodarsko rast kot tudi zaustavitev izvajanja nekaterih ključnih nalog države. 
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IV. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA 

PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA 

ZA LETO 2002 

IV.1. NOVELIRANA OCENA PRIHODKOV PRORAČUNA ZA 
LETO 2002 

Ocene skupnega obsega prihodkov državnega proračuna za leto 2002 izhajajo iz dosežene 
realizacije proračunskih prihodkov v prvih petih mesecih letošnjega leta in novih ocen 
makroekonomskih gibanj do konca leta 2002. 

Nižje ocene ključnih makroekonomskih agregatov, ki v bistveni meri vplivajo na oblikovanje 
proračunskih in celotnih javnofinančnih prihodkov, bodo vplivale na nižjo pričakovano realizacijo 
skupnega obsega prihodkov državnega proračuna do konca leta 2002 in na spremenjeno strukturo 
nekaterih osnovnih vrst davčnih in nedavčnih prihodkov v letu 2002. 

Sedanje ocene skupnega obsega prihodkov državnega proračuna do konca leta 2002, ki so 
vgrajene v predlog rebalansa proračuna za leto 2002 kažejo, da bo do konca proračunskega leta 
2002, ki se letos zaključi z 31.12.2002 - brez podaljšanja proračunskega leta - skupni obseg 
proračunskih prihodkov dosegel okoli 1.194,5 mlrd tolarjev, oziroma bo za okoli 29 mlrd SIT nižji 
od obsega proračunskih prihodkov, predvidenega v sprejetem proračunu Republike Slovenije za 
leto 2002. 

Na nižji obseg pričakovanih prihodkov državnega proračuna od predvidenega ob pripravi 
proračuna za leto 2002 vplivata dva ključna razloga: 

Prvi razlog: nižja realizacija proračunskih prihodkov do konca leta 2001 od ocen, ki so v času 
priprave proračuna za leto 2002 služile kot podlaga za projekcije prihodkov za leto 2002. Nižji 
realizirani prihodki v letu 2001 pomenijo tudi nižjo osnovo za leto 2002. 

Projekcije prihodkov državnega proračuna v sprejetem proračunu za leto 2002, ki so bile 
pripravljene v mesecu oktobru 2001, ko je Vlada posredovala dopolnjen predlog proračuna za leto 
2002 v parlament, so pri nekaterih davčnih in nedavčnih prihodkih temeljile na višji oceni 
realizacije za leto 2001 (ta je izhajala iz Jesenskega poročila UM AR 2001) od realizirane do konca 
proračunskega leta 2001. To velja tako za neposredne davke: dohodnina, prispevki za socialno 
varnost in davek na izplačane plače. Prav tako so bile tudi ocene realizacije prihodkov za leto 2001 
za obe glavni kategoriji posrednih davkov (DDV in trošarin) ob pripravi proračuna za leto 2002 
višje, kot so se realizirali do konca proračunskega leta 2001. Tudi pri nekaterih kategorijah 
nedavčnih prihodkov (takse in pristojbine, kazni, drugi nedavčni prihodki) je bila realizacija do 
konca proračunskega leta 2001 nižja od ocen za leto 2001 v času priprave proračuna za leto 2002. 

Zaradi nižje realizacije omenjenih kategorij davčnih in nedavčnih prihodkov v letu 2001 od ocen, 
ki so bile podlaga za projekcije prihodkov v sprejetem proračunu za letošnje leto, so bili prihodki v 
sprejetem proračunu za leto 2002 precenjeni za okoli 20 mlrd SIT. 

Drugi razlog: nižje ocene rasti ključnih makroekonomskih agregatov v letošnjem letu, ki v bistveni 
meri vplivajo na oblikovanje javnofinančnih prihodkov, od predvidevanj ob pripravi 
proračunskega memoranduma in proračuna za leto 2002. 

Ocene možne realizacije posameznih davčnih in nedavčnih prihodkov državnega proračuna do 
konca letošnjega leta, ki upoštevajo nove nižje ocene makroekonomskih agregatov v letu 2002, 
bodo vplivale na dodatno nižjo realizacijo posameznih vrst proračunskih prihodkov. Skupni učinki 
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poslabšanih makroekonomskih gibanj v letošnjem letu na pričakovane prihodke proračuna do 
konca leta 2002 kažejo na dodaten izpad prihodkov za okoli 20 mlrd SIT. 

Skupni ocenjeni izpad proračunskih prihodkov do konca letošnjega proračunskega leta bi po 
sedanjih ocenah tako znašal blizu 40 mlrd SIT. Zato je Vlada iskala možne rešitve v povečanju 
izrednih (enkratnih) nedavčnih prihodkov. 

V predlogu rebalansa proračuna so tako predvideni nekateri dodatni nedavčni viri v obsegu okoli 
10 mlrd SIT. Ti zajemajo predvsem naslednje izredne prihodke: 

sredstva iz naslova presežka prihodkov nad odhodki Agencije za plačilni promet iz preteklega 
leta v višini 5,3 mlrd SIT; 

sredstva, ki jih bo proračun pridobil od SRD iz naslova neporabljenih sredstev bivšega 
Tehnološko-razvojnega sklada, v višini 1,5 mlrd SIT; 

priliv sredstev iz Slovenske odškodninske družbe v višini 1,7 mlrd SIT za pokritje obveznosti 
iz naslova obresti za izdane obveznice RS 39 (predlagana sprememba ZSPOZ); 

priliv sredstev iz naslova dobljene tožbe do NKBM zaradi neplačanega davka od dobička v 
višini 1,7 mlrd SIT. 

Z upoštevanjem predvidenih dodatnih virov skupnega obsega pričakovanih prihodkov proračuna - 
kot so predvidene v predlogu rebalansa proračuna - bodo skupni prihodki državnega proračuna 
nižji za okoli 29 mlrd SIT. 

Tabela: Ocena prihodkov v predlogu rebalansa državnega proračuna za leto 2002 v milijonih SIT 

Sprejeti 
proračun 
2002 

Zmanjšani 
prilivi (-) / 
dodatni viri 
(+) 

Predlog 
rebalansa 
proračuna 
2002 

L SKUPAJ PRIHODKI PRORAČUNA #£1.223.264 it r^'^28.787 ~ K' 1.194.477 

DAVČNI PRIHODKI 1.118.780 -36.320 1.082.460 
vtem: 
Dohodnina • 215.546 -2.897 212.649 
Davek od dobička pravnih oseb 79.156 -3.660 75.496 
Davek na izplačane plače 93.670 -1.640 92.030 
Davek na bilančno vsoto bank in hraniln. 3.712 -1.962 1.750 
Davek na dodano vrednost 452.112 -27.148 424.964 
Trošarine 172.210 -3.524 168.686 
Pristojbine za motorna vozila 20.152 -688 19.464 
Davki na motorna vozila 6.453 -257 6.195 
Carine in uvozne dajatve 28.484 3.698 32.182 

NEDAVČNI PRIHODKI 84.774 7.543 92.317 
v tem: 
Udeležba na dobičku.prihodki od premož. 24.141 50 24.191 
Takse in pristojbine 25.943 -2.607 23.336 
Denarne kazni 8.336 -163 8.173 
Prihodki od prodaje blaga in storitev 7.520 -1.152 6.368 
Drugi nedavčni prihodki 18.833 11.416 30.249 

KAPITALSKI PRIHODKI 3.402 0 3.402 
PREJETE DONACIJE 16.204 0 16.204 
Transfemi prihodki 104 -10 94 
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V nadaljevanju so predstavljene razlike med sprejetim proračunom za leto 2002 in ocenami možne 
realizacije posameznih kategorij davčnih in nedavčnih prihodkov do konca letošnjega leta, ki so 
podrobneje prikazane v predlogu rebalansa proračuna za leto 2002 (splošni del). 

1. Dohodnina 

Pričakovani prihodki iz naslova dohodnine so v predlogu rebalansa za leto 2002 za okoli 2,9 mlrd 
SIT nižji od predvidenih v sprejetem proračunu. Nižje ocene realizacije so predvsem posledica že 
omenjene nižje realizacije prihodkov iz tega vira v letu 2001 od ocenjene ob pripravi proračuna za 
leto 2002, ki vpliva na nižji obseg realizacije tudi v letu 2002. 

Podatki o vplačanih akontacijah dohodnine v prvih petih mesecih letos kažejo, da se prilivi 
mesečnih akontacij dohodnine gibajo skladno z gibanji plač in drugih prejemkov, od katerih se 
obračunava dohodnina. Glede doplačil in vračil dohodnine po letnem obračunu dohodnine za leto 
2001 pa v tem času še niso znani končni podatki, saj so obdelave dohodninskih odločb za preteklo 
leto še v teku. Podatki na osnovi predhodnih obdelav DURS-a pa kažejo, da skupni zneski letnih 
doplačil in vračil dohod.iine za leto 2001 ne bodo bistveno drugačni od predvidenih ob pripravi 
letošnjega proračuna. 

2. Davek od dobička pravnih oseb 

Ocene prihodkov iz naslova davka na dobiček pravnih oseb kažejo, da bodo tudi pričakovani 
prihodki iz tega davčnega vira v letošnjem letu nižji od ocenjenih ob pripravi proračuna. Nove 
ocene prihodkov od davka na dobiček izhajajo iz podatkov iz obračuna davka na dobiček pravnih 
oseb za leto 2001, ki so bili obdelani v mesecu maju. Ti kažejo, da bodo akontacije davka od 
dobička v letu 2002 nižje od ocen ob pripravi proračuna za letošnje leto. Poleg tega se v letošnjem 
letu pričakuje nižji obseg dodatnih prilivov iz tega vira iz naslova izteijav davka od dobička kot v 
preteklem letu. Skupni obseg pričakovanih prihodkov iz naslova davka na dobiček v letu 2002 bo 
za okoli 3,7 mlrd SIT nižji od predvidenega v sprejetem proračunu. 

3. Davek na izplačane plače 

Ocena pričakovanih prilivov iz naslova davka na izplačane plače do konca leta kažejo, da bo iz 
tega vira realizacija prihodkov za okoli 1,6 mlrd SIT nižja od prvotne ocene. Razlog je predvsem 
že omenjena nižja realizacija tega vira v letu 2001 od ocenjene, kar vpliva na nižji obseg 
pričakovane realizacije v letu 2002. 

4. Davek na bilančno vsoto bank in hranilnic 

Podatki o doseženih finančnih rezultatih poslovanja in podatki iz bilanc stanja bank in 
zavarovalnic za leto 2001, ki so osnova za obračun davka na bilančno vsoto kažejo, da bodo tudi 
prihodki iz tega davčnega vira v letu 2002 nižji od ocen ob pripravi letošnjega proračuna. Po 
predhodnih podatkih bodo banke in hranilnice v letošnjem letu vplačale v proračun za okoli 1,75 
mlrd SIT prihodkov iz tega vira, kar je za skoraj 2 mlrd SIT manj, kot so bila prvotna 
predvidevanja. 

5. Davek na dodano vrednost 

Kot je bilo že podrobneje navedeno v uvodni točki tega gradiva, so nižja realna rast osnovnih 
makroekonomskih agregatov in spremenjena struktura končne potrošnje v preteklem letu vplivali 
na nižjo realizacijo neto prilivov davka na dodano vrednost že v letu 2001. 

Gibanja osnovnih agregatov končne potrošnje (dinamika rasti izvoza in uvoza, zasebne in državne 
potrošnje ter investicij) v letošnjem letu nadalje vplivajo na nižje neto prilive sredstev iz tega 
davčnega vira od predvidenih ob pripravi proračuna. Z januarjem letošnjega leta je bila povečana 
stopnja davka na dodano vrednost (splošna stopnja od 19% na 20% in znižana stopnja od 8% na 
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8,5%), kar je bilo predvideno že vključeno v projekcije ob sprejetem proračunu. Ob dvigu davčne 
stopnje pa nižja rast zasebne potrošnje od predvidene v sprejetem proračunu povzroča nižje prilive 
davka na dodano vrednost, višja rast izvoza ohranja mesečne zneske vračil izvoznikom na višji 
ravni od predvidene; nižja rast uvoza pa znižuje višino mesečnih prilivov DDV od uvoza pod 
prvotno predvideno ob pripravi proračuna. Ocene pričakovanih gibanj do konca leta kažejo, da 
bodo celotni neto prilivi DDV po obračunu do konca letošnjega proračunskega leta (ki se zaključi 
31.12.2002 brez podaljšanja) znašali okoli 73 mlrd SIT, kar je za okoli 20 mlrd SIT manj, kot smo 
ocenjevali ob pripravi proračuna. Prilivi DDV od uvoza pa bodo do konca leta znašali okoli 352 
mlrd SIT, kar je za okoli 7 mlrd SIT manj od predvidevanj ob sprejetem proračunu. 

6. Trošarine 

Ocene prihodkov iz naslova trošarin so nižje od predvidevanj ob pripravi proračuna: ocenjujemo, 
da bodo iz naslova vseh treh vrst trošarin (naftni derivati, alkohol ter tobak) prilivi v proračun 
znašali okoli 169 mlrd SIT ali za okoli 3,5 mlrd SIT manj, kot smo ocenjevali ob pripravi 
proračuna. Poglavitna razloga sta na eni strani manjša fizična potrošnja proizvodov, ki so 
obdavčeni s trošarinami (bencin, pivo, cigarete), na drugi strani pa relativno visoke cene naftnih 
derivatov, zaradi katerih Vlada ni realizirala povišanja trošarin za naftne derivate kot je bilo ob 
sprejetem proračunu predvideno. 

7. Pristojbine za motorna vozila, davki na motorna vozila 

Tudi pri teh dveh davčnih virih sedanje ocene kažejo, da bo njihova realizacija do konca leta nižja 
od ocenjene ob pripravi proračuna: pri registracijskih taksah za okoli 0,7 mlrd in pri davkih na 
motorna vozila za okoli 0,3 mlrd; skupaj za okoli 1 mlrd SIT. Razlogi: nižja rast prejemkov in s 
tem nižja potrošnja prebivalstva. 

8. Davki na mednarodno trgovino in transakcije (carine in uvozne 
davščine) 

Ocene prihodkov iz naslova carin in ostalih uvoznih dajatev ( kmetijski prelevmani) so ugodnejše, 
tako da bodo prihodki iz tega vira do konca leta realizirani v nekoliko večjem obsegu (za okoli 3,7 
mlrd SIT več), kot je bilo predvideno ob sprejemanju proračuna. Poglavitni razlog za višjo 
realizacijo je predvsem v tem, da smo ob pripravi proračuna ocenjevali, da bo izpad carin iz 
naslova prostotrgovinskih sporazumov večji, kot se dejansko realizira. 

9. Nedavčni prihodki 

Nedavčni prihodki, ki so vir prihodkov državnega proračuna, zajemajo prihodke od udeležbe 
države na dobičku podjetij in finančnih institucij, v katerih ima država lastniške deleže, prihodke 
od obresti in druge prihodke od premoženja, različne vrste taks in pristojbin, denarne kazni, 
prihodke od prodaje blaga in storitev (t.i. prihodke iz lastne dejavnosti državnih organov) ter druge 
- izredne proračunske prihodke. 

Ocene možne realizacije nedavčnih prihodkov kažejo, da bodo tudi nekatere vrste nedavčnih 
prihodkov realizirane v nižjem obsegu, kot je bilo predvideno: nižja je zlasti ocena realizacije pri 
sodnih in upravnih taksah, denarnih kaznih in pri t.im. lastnih prihodkih državnih organov. 

Ocene pričakovanih prihodkov države iz naslova udeležbe na dobičku podjetij in bank, v katerih 
ima država lastniške deleže, kažejo, da bodo v globalu realizirani prihodki iz teh virov v obsegu, 
predvidenem v sprejetem proračunu. 

Nekoliko nižja od predvidene v proračunu bo realizacija prihodkov iz naslova obresti in prihodkov 
od premoženja (prihodki od najemnin, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev). 

V predlogu rebalansa proračuna pa so predvideni nekateri dodatni izredni nedavčni viri prihodkov 
v letu 2002, ki niso bili predvideni v sprejetem proračunu in so opisani v začetku tega poglavja. 
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Skupni obseg predvidenih nedavčnih prihodkov se bo tako v letu 2002 - z vključitvijo omenjenih 
izrednih prihodkov - povečal na okoli 92,3 mlrd SIT, kar je za okoli 7,5 mlrd SIT več, kot je bilo 
predvideno v sprejetem proračunu. S tem se bo delno nadomestil izpad davčnih prihodkov (ki bo v 
globalu glede na sprejeti proračun znašal okoli 36 mlrd SIT). 

IV.2. ODHODKI PO EKONOMSKIH NAMENIH PO 

PREDLOGU REBALANSA PRORAČUNA 

S predlogom rebalansa državnega proračuna za leto 2002 je predvideno, da se bodo pravice porabe 
pri neposrednih proračunskih uporabnikih zmanjšale za 14.410 mio SIT, kar predstavlja 1,07 % 
veljavnega proračuna po stanju na dan 24.05.2002. Veljavni proračun je enak sprejetemu 
proračunu, ki pa vključuje tudi vse spremembe v strukturi, ki so bile izvršene v okviru vladnih 
pooblastil, kijih določaZlPro. 

Predlog rebalansa proračuna predvideva naslednje znižanje (in povečanje) pravic porabe po 
posameznih ekonomskih namenih: 

v 1000 SIT 

EKONOMSKI NAMEN ABSOLUTNA 
SPREMEMBA 

% SPREMEMBE NA 
VELJAVNI PRORAČUN 

Plače in prispevki -564.332 -0,32 
Izdatki za blago in storitve -4.054.847 -2,82 
Plačila domačih obresti -200.000 -0,43 
Rezerve od tega: -6.026.969 -42,48 
- splošna proračunska rezervacija -4.562.969 
- proračunska rezerva -1.500.000 
Subvencije -471.698 -0,77 
Transferi posameznikom in gospodinjstvom -1.469.485 -0,80 
Transferi neprofit. org. in ustanovam -13.185 -0,13 
Drugi tekoči domači transferi od tega: 3.125.471 0,58 
- tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 3.774.807 
- ostali tekoči transferi v tem sklopu -649.336 
Tekoči transferi v tujino -40.000 -1,38 
Nakup in gradnja osnovnih sredstev -4.316.134 -6,15 
Investicijski transferi -343.256 -0,51 
SKUPAJ -14.410.436 -1,07 

Težišče zmanjšanja pravic porabe je na treh sklopih ekonomskih namenov: rezervah (tekoči in 
stalni), izdatkih za blago in storitve ter nakupu in gradnji osnovnih sredstev. Pri tem velja opozoriti, 
da se več kot polovica zmanjšanja investicij nanaša na »operativne« odhodke, vezane na delovanje 
državnih organov. Pri zmanjšanju transferov posameznikom in gospodinjstvom gre le za nov 
preračun potrebnih sredstev za ta namen (za zakonske obveznosti države) glede na najnovejše 
trende, ki kažejo ugodnejšo sliko od napovedi pri pripravi proračuna. 

V dopolnjenem računu finančnih terjatev in naložb je v predlogu rebalansa prikazan tudi 
pričakovani priliv sredstev iz naslova kupnin za prodajo 39% deleža NLB od KBC-ja in EBRD-ja v 
višini 112,1 mlrd SIT (preračun je bil opravljen po tečaju 1 EURO = 225,7 SIT), ki se v računu 
financiranja začasno kaže kot povečanje stanja sredstev na računih. 

V naslednji tabeli je prikazan zbirni predlog sprememb odhodkov državnega proračuna za leto 
2002 po skupinah proračunskih uporabnikov : 
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Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenija za leto 2002 
po skupinah proračunskih uporabnikov 

    v thoi loiarllk 
Sprejeti Veljavni Spremembe Predlog rebalansa 

NADSKUPINE/SPU proračun 2002 proračan 2002 proračuna 2002 proračaaa 2002 
 01 (i) <31 f4W2HQ) 

A BiJanca_odJjo^JkfiY JAtSs.4%.2%. - - JLifik&tifcffi. . _ lL4i-UM¥_ L-224.Q54.iU 

 WJ5Y^pw.PRQBA.<i«f!5KI.V.M>BAI'.Nnfl.. 
11 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE 
121 DRŽAVNI ZBOR 
122 DRŽAVNI SVET 
123 REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA 
124 varuh človekovih pravic 
131 USTAVNO SODIŠČE 
132 RAČUNSKO SODlSČE 
133 AGENCIJA ZA REVIDIRANJE POSTOPKOV 

LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA 
134 DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA 
39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN 

UMETNOSTI 

477.26J 
J.772.406 

480.435 
589.9% 
301.461 
740.689 

1.275.438 
343.946 

220.461 
688.414 

477.265 
J.772.399 

480.435 
589.996 
301.461 
740.689 

1.275.438 
341.637 

220.461 
685.285 

-4 000 
-374.000 

-2.500 
0 
0 

-27.885 
-57.493 
-9.326 

-3.812 
-16.648 

JA»S>-4ftf 
473.265 

5.398J99 
477.935 
589.996 
301.461 
712.804 

1.217.945 
332.312 

216.649 
668.637 

A y^.P.WI.PB.0.RAČ.U.N8W..V?9.RAMlKJl  MMt&ldfe :AMSMS. JLv?»,#KWKS 
14 URAD PREDSEDNIKA VLADE 496 635 495.082 -11.000 484.082 
li VLADNE SLUŽBE 23.152.409 23.063.403 -1.250.140 21.813.263 
152 SLOVENSKA OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNA 3.907.116 3.881.982 -57.600 3.824.382 

AGENCIJA 
153 URAD VLADE RS ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE 40.708 87.662 0 87.66? 

155 SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO 356.522 353.971 -9.700 344.271 
156 STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 4.596.640 3.463.056 -250.000 3.213.056 
158 SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENUE ZA 1.439.074 1.415.996 -20.000 1.395.996 

EVROPSKE ZADEVE 
159 URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN 449.330 462.801 -5.500 457.301 

RAZVOJ 
16 MINISTRSTVO ZA PINANCE 372.142.424 378.656.654 -2.800.000 375.856.654 
17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 57.141.097 56.976.850 -705.000 56.271.850 
18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 12-297.735 12.183.125 -250.000 11.933.125 
19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 66.815.248 66.495.230 -340.000 66.155 230 
20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 8.051.750 7.952.772 -279.000 7.673.772 
21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 30.351.707 30.567.217 -630.000 29.937.217 
23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN »3.981.408 53.875.587 -642.608 53.232.979 

PREHRANO 
24 MINISTRSTVO ZA PROMET 89.628.930 88.423.354 -1.904.982 86.518.372 
25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 31.713.608 31.187.376 -420.000 30.767.376 
26 MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE 228.232.425 226.333.956 -2.250.000 224.083.956 

ZADEVE 
2* MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 13.397.085 13.362.218 -1.100.000 12.262.218 
28 MINISTRSTVO ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO 3.233.516 3.218.079 -72.000 3.146.079 
33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO. ZNANOST IN ŠPORT 257.250.924 255.383.452 0 255.383.452 

35 
62 

i  
41 
42 
44 
452 
454 
46 
49 
50 
61 

MINISTRSTVO ZA KULTURO 
UPRAVNE ENOTE 

28.844.414 
18.829.366 

28.697.998 
19.823.646 

-501.313 
-59.816 

28.196.685 
19.763.830 

..PF^.YQ§0MI.r.RPMČ.VW5.Kl.H.P<?RARWl.K{ JMSUTJL  :J.8kU.4.  
VRHOVNO SODIŠČE RS 1.603.177 1.603.177 -68.000 1.535.177 
VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA 18.921.113 18.921.113 0 18.921.113 
TOŽILSTVA 3.414.760 3.414.760 -159.000 3.255.760 
DRUŽBENI PRAVOBRANILEC RS 155.715 154 688 -1.500 153.188 
DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO RS 1.367.765 1.361.233 -63.600 1.297.633 
UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 560 769 560.769 0 560.769 
SENAT ZA PREKRŠKE RS 404.473 414.473 -4.500 409.973 
DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA 1.460.601 1.460.601 0 1.460.601 
SODNIKI ZA PREKRŠKE 3.367.301 3.357.301 -59.514 3.297.787 
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V. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA 

PREDLOGA REBALANSA 

(PREDLOG SPREMEMB FINANČNIH NAČRTOV 

PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV) 

V nadaljevanju so podrobno prikazane in obrazložene predlagane spremembe odhodkov v 
posebnem delu proračuna. Predlagane spremembe finančnih načrtov proračunskih uporabnikov so 
prikazane po skupinah proračunskih uporabnikov in razčlenjene po programsko-funkcionalni 
klasifikaciji proračunskih odhodkov. 

V.l. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

# 

11 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE 

1111 Predsednik Republike Slovenije 

01011101 Dejavnost Urada predsednika Republike Slovenije 

Postavka 3000 Plače, Konto 4009 Sredstva za druge dodatke zaposlenim se zmanjša za 
4.000.000,00 SIT. 

Potrebna sredstva na tej postavki so bila pri pripravi predloga proračuna izračunana na osnovi 
števila zaposlenih ob uporabi metodologije in parametrov, ki jih je posredovalo Ministrstvo za 
finance in na osnovi zakonsko določenih obveznosti. 

Zmanjšanje sredstev za druge dodatke zaposlenim je mogoče, ker smo načrtovali odpravnine v 
skladu z zakonitimi obveznostmi do funkcionarjev in delavcev, ki v letošnjem letu izpolnjujejo 
pogoje za upokojitev, vendar seje izkazalo, da se vsi ne bodo upokojili v tekočem proračunskem 
letu in se glede na to lahko zmanjšajo za 4 milijonov sredstva na tem kontu. 

01 Politični sistem 

0101 Politični sistem 

121 DRŽAVNI ZBOR 

1211 Državni zbor 

01 Politični sistem 

0101 Politični sistem 
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01011201 Dejavnost državnega zbora 

proračunska postavka - Plače se zniža za 303 mio SIT ob predpostavki, da se bodo morebitna 
manjkajoča sredstva za realizacijo sprememb odloka o organizaciji in delu služb za dodatno 
strokovno pomoč poslanskim skupinam in nove zaposlitve, v skladu s kadrovskim načrtom 
DZ, skladno z 18. členom ZIPRa zagotovila iz splošne proračunske rezervacije; 
proračunska postavka - Investicije se zniža za 42 mio SIT, kar pomeni, da v letu 2002 ne 
bodo izvedene vse predvidene investicije in nakup enega stanovanja; 
proračunska postavka - Materialni stroški se zniža za 29 mio SIT (proporcionalno po 
podkontih), za kar se bo striktno izvajal že sprejet varčevalni program in pripravili še dodatni 
ukrepi varčevanja. 

122 DRŽAVNI SVET 

1212 Državni svet 

01 Politični sistem 

0101 Politični sistem 

01011204 Dejavnost državnega sveta 

Državni svet ocenjuje, da na postavki 8139 Drugi odhodki za delo, konto 4029 lahko zmanjša 
pravice porabe v višini 2.500.000,00 SIT 

Obrazložitev: 

Ocena zmanjšanja pravic porabe temelji na predpostavki enake dinamike sej državnega sveta in 
delovnih teles do konca leta. 

Poudarili pa bi, da je delo državnega sveta vezano na delo državnega zbora in hkrati tudi na 
odločitve državnega zbora, s tem pa so seveda povezani tudi stroški na postavki 8139. 

131 USTAVNO SODIŠČE 

1311 Ustavno sodišče 

01 Politični sistem 

0101 Politični sistem 

01011301 Ustavno sodišče in njegovo delovanje 

Po pregledu realiziranih stroškov in predvidene realizacije finančnih obveznosti do konca 
letošnjega proračunskega leta je Ustavno sodišče sklenilo, daje možno načrtovati manjšo porabo 
proračunskih sredstev glede na veljavni proračun ob izpolnitvi določenih predpogojev: 

plače -zmanjšanje za 18.400.000 SIT je možno ob predpostavki, da bodo v drugi polovici 
leta realizirane nove zaposlitve v skladu s 18. členom ZIPRa dodatno financirane iz tekoče 
proračunske rezervacije. 
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investicije - glede na to, da bo prenova novih prostorov realizirana v letu 2003, se lahko 
sredstva za investicije zmanjšajo za 7.277.000 SIT. 
materialni stroški, vzdrževanje stanovanj, drugi odhodki zmanjšanje v višini 2.208.000 SIT 
je možno, ker bo proračunsko leto za en mesec krajše. 

Ustavno sodišče je soglasno sprejelo sklep, da predlaga zmanjšanje proračunskih v skupnem 
znesku 28.885.000,00 SIT. 

132 RAČUNSKO SODIŠČE 

1312 Računsko sodišče 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 

0203 Fiskalni nadzor (Računsko sodišče) 

02031301 Dejavnost Računskega sodišča 

Računsko sodišče za leto 2002 znižuje pravice porabe glede na sprejeti finančni načrt na 
naslednjih proračunskih postavkah: 

1. 5911 plače v višini 20.000.000 SIT na račun novih zaposlitev v letu 2002; do konca leta je 
načrtovana zaposlitev samo sedmih novih strokovnjakov. Načrtujemo, da bo na dan 30.11.2002 
zaposlenih 109; skratka manj kot izhaja iz obrazložitve sprejetega finančnega načrta 

2. 5914 materialni stroški v višini 28.860.000 SIT zaradi sprejetih ukrepov Vlade Republike 
Slovenije z dne 9. 5. 2002. Pri pripravi predloga smo tudi upoštevali, da za opravljanje 
revizijskih storitev do konca leta 2002 ne bo več podpisanih pogodb z zunanjimi strokovnjaki 
oz. revizijskimi hišami. 

3. 2822 investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 8.633.000 SIT na račun zmanjšanja 
nakupa računalniške in programske opreme. 

133 AGENCIJA ZA REVIDIRANJE POSTOPKOV 

LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA 

1313 Agencija za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 

0205 Privatizacija in nadzor 

02051301 Revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij 

proračunska postavka: 7278 - Plače, drugi odhodki in prispevki za zaposlene 
veljavna proračunska sredstva: 263.584 tisoč SIT 
znižana pravica porabe na: 257.453 tisoč SIT 

Agencija za revidiranje je v letu 2002 planirala letno višino sredstev za vse zaposlene (funkcionarje 
in delavce) po stanju na dan 15.12.2001 in pri tem predvidela ponovno aktiviranje upokojene 
delavke-revizorke lastninskega preoblikovanja za dokončanje začetih postopkov revidiranja. 
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Agencija za revidiranje v predlogu rebalansa na proračunski postavki 7278 - plače znižuje veljavna 
proračunska sredstva za znesek 6.131 tisoč SIT iz razloga, da se v letu 2002 upokojena delavka ni 
reaktivirala in agencija ne predvideva nadomestne zaposlitve za upokojeno delavko, 2 (dve) 
zaposleni koristita pravice po zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, v drugi 
polovici leta pa bo te pravice koristila Se 1 (ena) zaposlena. 

proračunska postavka: 7281 - izdatki za blago in storitve 
veljavna proračunska sredstva: 58.144 tisoč SIT 
znižana pravica porabe na: 54.303 tisoč SIT 

Na podlagi poročila o realizaciji odhodkov za obdobje od 1.1. do 10.5.2002 in predloga Ministrstva 
za finance o 5 %-tnem znižanju materialnih stroškov za proračunske uporabnike kot del ukrepa za 
uravnoteženje proračuna RS za leto 2002, agencija za revidiranje znižuje proračunsko postavko 
7281 - materialni stroški za znesek 3.841 tisoč SIT. Za celotni znesek znižuje namenska 
proračunska sredstva na kontu 4029 - drugi operativni odhodki, podkontu 402920 - sodni stroški. 
Agencija za revidiranje je za leto 2002 planirala odhodke za poplačilo sodnih stroškov (stroške 
odvetniških storitev) v ocenjenih vrednostih glede na dinamiko reševanja pravdnih postopkov v 
preteklih letih. Pri pristojnih sodiščih je v teku še 12 pravdnih zadev. Agencija za revidiranje ne 
more predvideti niti trajanja reševanja sodnih sporov niti pogostosti obravnavanja teh zadev, zato 
znižuje namenska sredstva le v predlaganem znesku. 

proračunska postavka: 2823 - investicijska sredstva 
veljavna proračunska sredstva: 1.624 tisoč SIT 
znižana pravica porabe na: 1.104 tisoč SIT 

Agencija za revidiranje znižuje proračunsko postavko na znesek 1.104 tisoč SIT. V okviru 
razpoložljivega zneska namerava realizirati načrt nabave za leto 2002 za namen nakupa serverja v 
skupni vrednosti 590 tisoč SIT, 2 (dveh) laserskih tiskalnikov v skupnem znesku 300 tisoč SIT, 
scanneija v znesku 80 tisoč SIT in diktafona v vrednosti 134 tisoč SIT. 

134 DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA 

1314 Državna revizijska komisija 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

02021301 Javna naročila in nadzor 

Glede izvajanja ukrepov, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije (40. člena Zakona o javnih 
financah, Uradni list RS, Št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) dne 9.5.2002, je bil na 4. občni seji 
Državne revizijske komisije obravnavan predlog znižanja proračuna za leto 2002. Na podlagi že 
realiziranih nalog, kot tudi tistih, katere bi glede na sprejeti program dela realizirali do konca 
letošnjega proračunskega leta, je bil sprejet sklep o predlaganem znižanju proračuna za 
3.812.000,00 SIT (1,7291 %). 

Znižanje proračuna smo predvideli na naslednjih postavkah: 

PP 1021 materialni stroški za 2.910.000,00 SIT (4,5 % v okviru proračunske postavke). 

Na podlagi planiranih nalog in načrta dela se bodo predvidene nabave realizirale le delno. 
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PP 1022 investicije in investicijsko vzdrževanje za 902.000.00 SIT (6,2967% v okviru 
proračunske postavke). 

Zaradi dotrajanosti in preobremenjenosti obstoječe programske in druge opreme, nakupa 
računalnikov tudi za novo zaposlene sodelavcev (zelo povečan obseg dela), ne moremo znižati 
sredstev proračuna na navedeni postavki za več kot je navedeno. 

39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 

3911 Slovenska akademija znanosti in umetnosti 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti je pripravila predlog rebalansa za leto 2002, ki je 
manjši za 16.649.000,00 SIT od sprejetega proračuna. 

Znižane so naslednje proračunske postavke: 

05 Znanost in tehnološki razvoj 

0501 Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja 

05013901 Akademija znanosti in umetnosti 

6165 Tisk Letopisa in publikacij SAZU - 229.000,00 SIT bomo privarčevali pri tiskarskih 
stroških ene publikacije 
8719 Oddelek za spremljanje razvoja znanosti - za 388.000,00 SIT bomo zmanjšali 
nabavo pisarniškega in splošnega materiala 
5252 Članske nagrade akademikom - 8.028.000,00 SIT ne bomo potrebovali zaradi ocene 
rasti povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji do konca leta 
2938 Investicije in investicijsko vzdrževanje - 7.640.000,00 SIT - odpovedali se bomo 
zamenjavi službenega avtomobila in postavitvi doprsnega kipa 

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost 

05023901 Znanstveno-raziskovalna dejavnost- 

4483 Znanstvenoraziskovalni center SAZU - 363.000,00 SIT - odpovedali se bomo 
izvajanju ene naloge iz skupnega dolgoročnega programa »Naravna in kulturna dediščina 
slovenskega naroda« 

poročevalec, št. 54 22 1. junij 2002 



V.2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

14 URAD PREDSEDNIKA VLADE 

1411 Urad predsednika vlade 

01 Politični sistem 

0101 Politični sistem 

01011401 Dejavnost urada predsednika vlade 

Na uradu predsednika vlade se zavedamo, da je javnofinančni položaj nekoliko slabši kot je bil ob 
sprejemanju proračuna. Pregledali smo vse svoje projekte in ugotovili, da ob maksimalni 
racionalizaciji stroškov lahko bistvene projekte v letu 2002 (PP 1823 - Financiranje projektov) 
izpeljemo tudi z nekoliko manj sredstvi (3 mio SIT). Enako velja za PP - Sistem varovanja (2 mio 
SIT). Poleg racionalizacije stroškov na vseh naših projektih, smo se odločili, da bomo v letu 2002 
znižali tudi investicije in sicer bomo nakup nekaj opreme, ki smo jo prvotno nameravali nabaviti v 
letu 2002, premaknili v leto 2003. 

15 VLADNE SLUŽBE 

1520 Servis skupnih služb vlade 

04 Skupne administrativne sluibe in splošne javne 

storitve 

0403 Druge skupne administrativne sluibe 

04031501 Nabava osnovnih sredstev in gradnja objektov ter njihovo vzdrievanje za 
potrebe driavnih programov 

Postavka 1094: Izgradnja bodoče zunanje meje EU 

V skladu z načrtom nabav in gradenj ter načrtom razvojnih programov je bil večji del sredstev na 
postavki namenjen za financiranje izgradnje na MM P Obrežje. Na izbiro izvajalca z javnim 
razpisom je bila vložena revizija, zaradi česar je prišlo do časovnega zamika pri začetku gradbenih 
del. Finančna realizacija v letu 2002 bo zaradi tega bistveno nižja. 

Postavka 2837: Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

100.000.000,00 SIT 

V skladu s sprejetim načrtom nabav in gradenj za leto 2002 je bil v mesecu maju izveden javni 
razpis za izbiro izvajalca za 1. fazo obnove nekdanje vojašnice na Roški cesti. Javni razpis ni uspel 
in ga bo potrebno ponavljati, vendar bo zaradi tega prišlo do časovnega zamika pri začetku del in 
nižje finančne realizacije v letu 2002 od prvotno predvidene. 
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04031502 Najemnine poslovnih prostorov 

Postavka 1875: Najemnine poslovnih prostorov in drugi stroški 

V finančnem načrtu postavke za leto 2002 je bil del sredstev namenjen za dve novi najemni 
razmeiji, in sicer za prostore Ministrstva za kulturo in Centra vlade za informatiko. Postopek izbire 
izvajalca je Se v teku, predvidoma bosta obe pogodbi sklenjeni v drugi polovici leta, za plačilo 
najemnine pa bo potrebno zagotoviti le 2 do 3 mesečne obroke, zaradi česar je bilo v okviru 
rebalansa predlagano znižanje postavke. 

1521 Center vlade za informatiko 

04 Skupne administrativne sluibe in splošne javne 
storitve 

0402 Informatizacija uprave 

04021501 Izgradnja in delovanje centralne informacijske infrastrukture 

Prihranke v višini 100.000.000 SIT Center vlade za informatiko omogoča na postavkah investicij. 
Prihranki na področju, ki ga Ministrstvo za finance obravnava kot materialne stroške, niso mogoči, 
ker gre v veliki večini za fiksne obveznosti, ki zapadejo mesečno. Postavko 2838 Investicije in 
investicijsko vzdrževanje državnih organov bomo prilagodili dinamiki investicij na področju 
izgradnje oz. nadgradnje komunikacijskega omrežja državnih organov in jo prilagodili novi višini 
sredstev. 

1535 Urad za varovanje tajnih podatkov 

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 

0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost 

07021501 Varovanje tajnih podatkov 

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov je bil ustanovljen s sklepom Vlade RS dne 17.1.2002, 
z delom pa je formalno pričel februaija 2002. Omejitve v Zakonu o izvrševanju proračuna za leto 
2002 in 2003, niso omogočile odprtja novega proračunskega uporabnika med letom, zato bo to 
urejeno šele sedaj ob rebalansu. Urad vlade RS je ustanovljen za izvrševanje zakonsko določenih 
nalog s področja določanja in varovanja tajnih podatkov. Naloge so opredeljene v sklepu vlade o 
ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada vlade RS za varovanje tajnih podatkov. Z odprtjem 
Urada kot proračunskega uporabnika, bodo zagotovljena sredstva za izvajanje njegovih nalog, 
določenih v prej navedenem sklepu. 
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SLOVENSKA OBVEŠČEVALNO - VARNOSTNA AGENCIJA 

1524 Slovenska obveščevalno - varnostna agencija 

8 Notranje zadeve in varnost 

0803 Obveščevalno-varnostna dejavnost 

08031501 Obveščevalno-varnostna dejavnost 

Postavka: 1109 Predstavniki agencije v tujini 

Na tej proračunski postavki znaša veljavni proračun 120.174365,00 SIT. S preložitvijo odhoda 
predstavnikov v tujino na konec leta bomo znižali obseg porabe sredstev za 16.500.000,00 SIT. 

Postavka: 1337 Materialni stroški — Svet za nacionalno varnost 

Veljavni proračun na postavki 1337 Materialni stroški - Svet za nacionalno varnost znaša 
4.970.000,00 SIT. Na tej postavki smo zagotavljali sredstva za osnovne pogoje dela (pisarniški in 
splošni material ter storitve, posebni material in storitve ter izdatki za službena potovanja). 

Zmanjšanje sredstev na tej postavki znaša 4.000.000,00 SIT. 

Postavka: 1112 Investicije - Svet za nacionalno varnost 

Na tej proračunski postavki znaša veljavni proračun 20.000.000,00 SIT. Znižali smo načrtovana 
sredstva za 5.500.000,00 SIT in s tem, da bomo odložili dokončanje projekta, ki gaje sprejel Svet 
za nacionalno varnost, v prihodnje proračunsko leto. 

Postavka: 2840 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

Veljavni proračun na tej postavki znaša 981.895.000,00 SIT. Sredstva smo znižali za 
31.600.000,00 SIT. To bo možno z preložitvijo dokončnega nakupa poslovnih prostorov v leto 
2003. Gre za naložbo, s katero poleg prostorskih težav rešujemo tudi varnostne, saj bomo z njo 
zagotovili varnost naših varnostno najbolj izpostavljenih uslužbencev. Posodobitev avtoparka bo 
potekala počasneje, z nižanjem sredstev pa bomo odložiti tudi del načrtovane zamenjave splošne 
opreme, ki je tehnično zastarela. 

155 SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne 

storitve 

0403 Druge skupne administrativne slulbe 

04031506 Priprava in nadzor zakonov ter drugih pravnih aktov 

Skladno s predlogom rebalansa za leto 2002 je Služba Vlade RS za zakonodajo znižala pravice 
porabe za nakup opreme na PP 2833 Investicije in investicijsko vzdrževanje ter pravice porabe na 
PP 6206 Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU v višini 6.970.000 SIT. Služba Vlade RS za 
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zakonodajo je ocenila, da gre pri znižanju za sredstva, zaradi katerih ne bodo ogrožene naloge te 
službe in tudi ne izvedba v letu 2002 načrtovanih projektov. 

156 STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 

1522 Statistični urad RS 

04 Skupne administrativne slulbe in splošne javne 
storitve 

0403 Druge skupne administrativne slutbe 

04031512 Popis prebivalstva 

Statistični urad RS znižuje pravice porabe na podprogramu Popis prebivalstva, na PP 5215 Popis 
prebivalstva. Stroški na terenu so bili nižji od planiranih, ker je pri popisu prebivalstva na terenu 
sodelovalo več študentov in manj ostalih, ki so delali po pogodbah o delu, kot je bilo načrtovano. 
Poleg tega so bili popisovalci izbrani tako, da so popisovali v bližini svojega prebivališča, kar je 
zmanjšalo prevozne stroške. 

158 SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

EVROPSKE ZADEVE 

03 Zunanja politika in mednarodna pomoč 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeleiba 

03021502 Koordinacija aktivnosti v procesu vključevanja v EU 

Na postavki 2846 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov je na podlagi realizacije 
z dne 9.6.2002 ocenjeno, da se lahko znižajo pravice porabe na tej postavki v višini 10.000.000 
SIT. 

Na postavki 2627 Plače je bil ugotovljen prihranek. Ob upoštevanju, da gresta dve delavki na 
porodniški dopust in se jih ne namerava nadomestiti z novima zaposlitvama, ter da je mesečno 
izkazan prihranek iz naslova vračila sredstev zaradi bolniške odsotnosti, se lahko na postavki plač 
zagotovi prihranek v višini 10.000.000 SIT. 

159 URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN 

RAZVOJ 

1532 Urad za makroekonomske analize in razvoj 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 
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0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 

02011502 Podlage ekonomske in razvojne politike 

Urad za makroekonomske analize in razvoj je predlagal rebalans na podprogramu 02011502 - 
Podlage ekonomske in razvojne politike v znesku 5.500.000 SIT, na naslednjih proračunskih 
postavkah: 

1138 Okoljski monitoring gospodarskih gibanj in razvoja 1.436.066,00 SIT 
1173 Spremljanje in vrednotenje socialnega in človekovega razvoja 436.066,00 SIT 
1550 Spremljanje strategije gospodarskega razvoja Slovenije 3.627.868,00 SIT. 

Za znižanje sredstev na podprogramu so se odločili, ker so ocenili, da sicer Urad ne bo mogel 
financirati svoje osnovne dejavnosti, ki jo opravlja. Stroški, ki se pojavljajo v okviru prvega 
podprograma so namreč v veliki večini fiksni (zaradi same narave stroškov - elektrika, telefon, 
oziroma zaradi nizke porabe), nižali bi lahko edino stroške izobraževanja in nabave strokovne 
literature, s tem pa bi trpela kvaliteta dela Urada. 

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

1611 Ministrstvo za finance 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

02021601 Urejanje na področju fiskalne politike 

Podprogram 02021601 - Urejanje na področju fiskalne politike je eden glavnih podprogramov 
Ministrstva za finance za izvajanje njegove osnovne dejavnosti. Na tem podprogramu ima 
ministrstvo planirane plače, materialne stroške in investicije. Zaradi pomembnih ciljev, ki so bili 
planirani v letu 2002, je racionalizacija na tem podprogramu minimalna, saj bi večja znižanja 
finančnih sredstev poseglo že v korekcijo planiranih ciljev in nalog ministrstva. 

Racionalizacija v višini 10.000 tisoč SIT je izvedena na postavki 2847 - Investicije in investicijsko 
vzdrževanje konto 4202 Oprema. Ministrstvo bo izvedlo v letu 2002 racionalizacijo v nabavi 
pisarniške opreme, fotokopirnih strojev in telefonske opreme. Ocenjujemo, da predlagano znižanje 
nabav ne bo vplivalo na operativno sposobnost ministrstva za izvajanje planiranih nalog v letu 
2002. 

02021602 Fiskalni sistem 

Podprogram 02021602 - Fiskalni sistem je bil planiran predvsem za financiranje stroškov 
plačilnega sistema in financiranje stroškov izdelave kovancev ter tiskanje in distribucijo kolkov in 
tobačnih znamk. 

Ker smo se z vodstvom APP dogovorili, da APP izvaja distribucijo kolkov na debelo do konca leta 
oziroma do prenosa distribucije na UJP ocenjujemo, da bo na postavki 7523 - Stroški tiskanja in 
distribucije tobačne znamke in vrednotnic rezerva v višini 20.000 tisoč SIT. Znižanje finančnih 
sredstev ne bo ogrozilo izvajanje planiranih nalog ministrstva na tej postavki. 

09 Pravosodje 

0905 Odškodnine 
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09051601 Odškodnine po sodnih sklepih 

Ministrstvo na tem podprogramu izvaja plačila za odškodnine po sodnih sklepih in zahtevke 
upravičencev po zakonu o denacionalizaciji. V letu 2002 še nismo izplačali nobenega zahtevka po 
zakonu o denacionalizaciji. Glede na to, da v letu 2001 poraba na postavki 4629 - Uresničevanje 
zakona o denacionalizaciji ni presegla 10.000 tisoč SIT, ocenjujemo, da tudi v letu 2002 razen 
izjemne situacije poraba na tej postavki ne bo presegla 25.000 tisoč SIT. Zato ocenjujemo, daje na 
postavki rezerva v višini 20.000 tisoč SIT. 

Iz postavke 7610 - Odškodnine po sodnih sklepih izplačuje ministrstvo odškodnine po sodnih 
sklepih in izvensodnih poravnavah. Poraba v prvih štirih mesecih leta 2002 je pod planirano 
dinamiko. Postavka je zelo neobvladljiva, saj na njeno porabo vplivajo zunanji dejavniki predvsem 
tožbeni zahtevki in odločitve sodišča. Predvidevamo, da lahko na tej postavki v letu 2002 
prihranimo 650.000 tisoč SIT. 

21 Pokojnine 

2102 Pokojnine 

21021601 Tekoče zakonske obveznosti države do ZPIZ 

Ocene odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do konca leta 2002 kažejo, da 
bodo celotni odhodki za pokojnine, invalidnine in druge dajatve upokojencev v letu 2002 za okoli 
11 mlrd SIT višji, kot je bilo predvideno v sprejetem finančnem načrtu ZPIZ za leto 2002. Razlogi 
za povečane odhodke ZPIZ so: višja valorizacija pokojnin (3,0% - 4,1 %) in višja rast števila 
upravičencev do dajatev (2,7 % - 3,6 %), kot je bila predvidena ob pripravi finančnega načrta. Pri 
pripravi proračuna smo izhajali iz enakih izhodišč, zato je razumljivo da imamo na postavki 6396 - 
Dodatne obveznosti do ZPIZ primanjkljaj, ki ga bomo pokrili ob rebalansu državnega proračuna. 
Predviden primanjkljaj ZPIZ-a, kije posledica zgoraj navedenih dejstev, je 11 mlrd SIT. 

Sredstva v višini 4,34 mlrd smo zagotovili že s prerazporeditvami v skladu z Zakonom o 
izvrševanju proračuna, ob rebalansu na to postavko dodatno zagotavljamo 4,66 mlrd SIT. Tako 
bodo dodatno zagotovljena sredstva v višini 9 mlrd SIT v okviru proračuna, 2 mlrd SIT bo 
zagotovljeno s sredstvi Kapitalske družbe, z nekoliko pospešeno dinamiko od prvotno predvidene. 

22 Servisiranje javnega dolga 

2201 Servisiranje javnega dolga 

22011603 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

Na PP 2352 - Zakladne menice za razvoj denarnega trga predvidevamo prihranek v višini 200 mio 
SIT, ker je tekoče likvidnostno zadolževanje za potrebe izvrševanje proračuna nižje od 
predvidenega ob pripravi proračuna, zato bo ta finančni instrument izkoriščen v manjšem obsegu 
od predvidenega. 

22011605 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

Zaradi dosedanje realizacije na PP 6522 Stroški finančnih razmerij, ki je za prvih pet mesecev 
znašala 172,9 mio SIT in zaradi predvidenega manjšega obsega novega zadolževanja, se stroški 
finančnih razmerij lahko znižajo za 500 mio SIT. 
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23 Intervencijski programi in obveznosti 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 

23021601 Rezerva Republike Slovenije 

VeČina zakonov, ki imajo osnovo za izplačila v proračunski postavki 7640 - Rezerva Republike 
Slovenije, se izvršuje s počasnejšo dinamiko od predvidene ob pripravi proračuna za leto 2002. 
Sredstva PP 7640 - Rezerva Republike Slovenije, se tekom leta izločajo v proračunski sklad, iz 
katerega se potem vršijo izplačila za razne zakonske namene. Glede na dinamiko izplačil po 
posameznih namenih, je bilo izločanje v proračunski sklad v prvih petih mesecih manjše od 
načrtovanega, zato predvidevamo v letu 2002 za 1,5 mlrd nižjo porabo na postavki Rezerva 
Republike Slovenije. Sredstva na postavki in sredstva proračunskega sklada, bodo zadoščala za 
poplačilo vseh zakonskih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2002. 

17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

1711 Ministrstvo za notranje zadeve 

08 Notranje zadeve in varnost 

0801 Notranje zadeve 

08011701 Urejanje notranjih zadev 

Znižanje pravic porabe: 20.000.000 SIT PP 7429 Investicije in investicijsko 
vzdrževanje državnih organov. 

Podprogram vključuje naloge urejanja notranjih zadev, kar pomeni reševanje statusnih in drugih 
zadev državljanov RS in drugih oseb na njenem ozemlju. Postopke in način urejanja je potrebno 
uskladiti z evropskimi standardi. Gre za naloge, ki izhajajo iz predpostavk, opredeljenih v Pristopni 
strategiji s področja pravosodja in notranjih zadev in opredeljene naloge v Državnem programu za 
sprejem evropskega pravnega reda do leta 2002. 

Vključuje tudi sredstva v zvezi z aktivnostmi glede rednih nalog na podlagi določb zakonov in 
drugih predpisov v zvezi z reševanjem različnih vlog in izdajanjem dovoljenj in odločb s področja 
osebnih in državljanskih stanj, tujcev, javnega reda, prometa in ugovora vesti vojaški dolžnosti 

Za realizacijo zgoraj navedenega je potrebno v ta namen investirati v opremo, ki omogoča dosego 
zastavljenih ciljev. Predvsem gre za modernizacijo in razširitev informacijske in 
telekomunikacijske opreme ter drugo opremo, ki je potrebna za uspešno opravljanje vseh, na 
podlagi zakonov temelječih nalog in aktivnosti. 

Z znižanjem pravic porabe bo tako modernizacija opreme letos izvedena v manjšem obsegu 
oziroma bo nakup sredstev za izvajanje nalog časovno zamaknjen. Prav tako bo časovno 
zamaknjena posodobitev telefonskega omrežja in zamenjava nekaterih iztrošenih birotehničnih in 
drugih tehničnih sredstev. 

20 Socialno varstvo 

2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu 
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20031701 Programi za tujce 

Znižanje pravic porabe: 35.000.000 SIT PP 1048 Oskrba in prehrana azilantov 

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov v zvezi z oskrbo, prehrano in namestitvijo prosilcev 
za azil v skladu z Zakonom o azilu in drugimi izvedbenimi predpisi s tega področja. Poraba 
sredstev je namenska in odvisna predvsem od števila prosilcev za azil. Na tej podlagi smo tudi 
načrtovali potrebna finančna sredstva za zagotovitev pravic iz Pravilnika o pravicah za azil, kar 
pomeni upravičenost do nastanitve, prehrane, obleke, žepnine ali denarne pomoči in osnovnega 
zdravstvenega varstva. Zakon o azilu prosilcem zagotavlja tudi pravico do pravnega svetovalca in 
osnovnošolskega izobraževanja. 

Znižanje pravic porabe zaradi letošnjega manjšega števila azilantov od načrtovanega ne bo imelo 
večjih posledic. Stanje se lahko spremeni le, če bo Hrvaška razglašena za nevarno državo, zaradi 
česar bi bilo oteženo zavračanje prosilcev. 

1714 Policija 

08 Notranje zadeve in varnost 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

08021702 Notranja varnost 

Zaradi rebalansa proračuna RS za leto 2002 in zmanjšanja pravic porabe tako v okviru materialnih 
stroškov (PP 5579 osebna oprema, PP 2142 Samski domovi), kot v okviru investicijskih odhodkov 
(PP 1228 Investicije in investicijsko vzdrževanje), se bo proces izboljševanja materialno tehničnih 
pogojev dela policije preložilo na kasnejši čas. 

Zmanjševanje pravic porabe je predvideno na naslednjih proračunskih postavkah: 

PP 5579 Osebna oprema (40.209.837,00 SIT) 

Prihranek bo dosežen z zmanjševanjem stroškov vzdrževanja in upočasnjeno dinamiko obnavljanja 
fonda uniform, dopolnilnih delov in dodatkov. 

PP 2142 Samski domovi (13.000.000,00 SIT) " 1 

Del vzdrževalnih del na samskih sobah za nastanitev policistov, ki so potrebne temeljite prenove, 
se bo preložila v breme prihodnjega leta. 

PP 1228 Investicije in investicijsko vzdrževanje (100.000.000,00 SIT) 

Dinamika uresničevanja opremljanja policije z ustrezno telekomunikacijsko in informacijsko 
opremo, kakor tudi izvedba določenih adaptacij in novogradenj za vzpostavljanje primernih 
delovnih pogojev bo preloženo v breme prihodnjih let. 

Podprogram: 08021703 Kriminalistična dejavnost 

PP 1236 Posebna sredstva za izvajanje kriminalistične dejavnosti (38.040.163,00 SIT) 

Zmanjšanje pravic porabe v okviru tega podprograma pomeni, da bo policija del nabav specialne 
tehnike, ki omogočajo izvajanje posebnih metod dela ter s tem tudi večjo učinkovitost policije pri 
odkrivanju in dokazovanju kaznivih dejanj, preložila v breme prihodnjih let. 
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20 Socialno varstvo 

2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu 

20031701 Programi za tujce 

PP 1056 Oskrba, prehrana in prevozi tujcev (8.750.000,00 SIT) 

Sredstva planirana na tej proračunski postavki so namenjena oskrbi tujcev, ki nedovoljeno bivajo v 
RS ter za odstranjevanje iz RS v njihovo matično državo. Obseg potrebnih sredstev za izvdjanje teh 
zakonskih nalog je odvisen predvsem od migracijskih zakonitosti, varnostnih in gospodarskih 
razmer v bližnjih in daljnih državah. V primeru povečane dinamike gibanja nedovoljenih migracij 
bo potrebno v te namene zagotoviti dodatna sredstva. 

18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 

1811 Ministrstvo za zunanje zadeve 

03 Zunanja politika in mednarodna pomoč 

0301 Zunanje zadeve in konzularne storitve 

03011802 Delovanje diplomatsko konzularnih predstavništev 

Postavka 2542 Najemnine in druge pogodbene obveznosti DFCP 

Ministrstvo za zunanje zadeve je pripravilo predlog znižanja pravic porabe na glavnem programu - 
Zunanja politika in mednarodna pomoč, programu zunanje zadeve in konzularne storitve, 
podprogramu - Delovanje diplomatsko konzularnih predstavništev (postavka - Najemnine in druge 
pogodbene obveznosti DKP), na račun prihrankov, ki jih je ministrstvo ustvarilo tako, da se 
načrtovane politično-diplomatske ter lobistične aktivnosti na področju vključevanja Republike 
Slovenije v EU in v NATO izvajajo v načrtovanem obsegu s povečano intenzivnostjo vključevanja 
razpoložljivega kadrovskega potenciala v predstavništvih, ter z neposrednim vključevanjem v 
izvajanje načrtovanih aktivnosti kadrov na MZZ - doma, s čimer je bilo doseženo znižanje 
stroškov, povezanih z delovanjem diplomatsko konzularne mreže. Dejstvo pa je, da je lahko to 
samo začasna rešitev, saj je potrebno za dosego takšne pripravljenosti, ki bi Sloveniji zagotovila 
članstvo v NATO in članstvo v EU, povečati aktivnosti na vseh zunanje političnih področjih, kar je 
z nespremenjenimi kadrovskimi in tehničnimi pogoji zelo težko, oziroma skoraj nemogoče. 

1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 

18 Kultura, šport in nevladne organizacije 

1804 Podpora posebnim skupinam 

18041801 Podpora Slovencem v zamejstvu in tujini 

Postavka 5234 Ustavne obveznosti - podpora slovenski narodnostni skupnosti 
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Kljub predlaganemu znižanju pravic porabe na glavnem programu - Kultura, šport in nevladne 
organizacije, programu Podpora posebnim skupinam, oziroma podprogramu - Podpora Slovencem 
v zamejstvu in tujini (postavki - Ustavne obveznosti - podpora slovenski narodnostni skupnosti), 
bo Urad z razpoložljivimi sredstvi omogočil redno delovanje slovenskih zamejskih organizacij v 
Italiji, Avstriji, na Madžarskem ter deloma na Hrvaškem na njihovem vzgojno-izobraževalnem, 
političnem (vključno z mediji), športnem in gospodarskem področju. Del sredstev se bo uporabil v 
Sloveniji, za izvedbo projektov, ki so namenjeni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in sicer 
na osnovi izvedenega javnega razpisa. 

% 

19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

1911 Ministrstvo za obrambo 

Pri proračunskemu uporabniku 1911 Ministrstvo za obrambo predlagamo znižanje pravic porabe na 
naslednjih podprogramih: 

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 

0701 Splošne in skupne funkcije 

07011901 Urejanje skupnih funkcij na področju obrambe 

v skupni višini 100.000.000 SIT na proračunskih postavkah: 

3333 Materialni stroški 25.000.000 SIT in 
5883 Stroški operativnega delovanja 75.000.000 SIT. 

Zmanjšanje finančnih sredstev na omenjenih postavkah zahteva veliko racionalizacijo tekočega 
poslovanja na področju pisarniškega materiala, čistilnega materiala in storitev, reprezentance, 
izobraževanja zaposlenih, prevoznih stroškov in povračil. Pomeni tudi zmanjšanje tekočega 
vzdrževanja tako vozil, informacijske in druge opreme in objektov. 

Z zmanjšanjem pravice porabe na investicijah v višini 29 mio SIT se odpovedujemo posodobitvi 
sistema tehničnega varovanja objekta na Kardeljevi ploščadi. 

07011902 Nabor in napotitev 

v višini 30.000.000 SIT na proračunski postavki: 

6286 Civilno služenje vojaškega roka 30.000.000 SIT 

V načrtu porabe finančnih sredstev za civilno služenje za leto 2002 smo predvidevali, da bodo 
zneski za povračilo stroškov civilnega služenja višji od zneskov v letu 2001 za 8 %. Povečali so se 
le stroški za prehrano. Ostanek sredstev bo zadostoval za plačilo stroškov civilnega služenja do 
vključno novembra 2002. Do konca leta so načrtovane še tri napotitve na civilno služenje, od tega 
bosta zadnji dve napotitvi plačani že iz sredstev za leto 2003. 

1912 Uprava RS za zaščito in reševanje 

Pri proračunskemu uporabniku 1912 Uprava RS za zaščito in reševanje predlagamo znižanje pravic 
porabe na naslednjem podprogramu: 

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 
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0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 

07031902 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih 
dogodkih 

v višini 40.000.000 SIT na proračunski postavki: 
5890 Gradnje in adaptacije 40.000.000 SIT 

Omenjena sredstva so bila načrtovana za izgradnjo vadbenega tunela v Izobraževalnem centru za 
zaščito in reševanje RS na Igu. Po podatkih Službe za gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva 
za obrambo še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje in še vedno potekajo dogovori z DARS glede 
izvedbe projekta. Izgradnjo vadbenega tunela bomo zato iz leta 2002 prestavili v leto 2003. 

1914 Slovenska vojska 

Pri proračunskem uporabniku 1914 Slovenska vojska predlagamo znižanje pravic porabe na 
naslednjem podprogramu: 

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 

0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost 

07021901 Usposabljanje in obrambni sistem 

v skupni višini 170.000.000 SIT na proračunskih postavkah;: 

- 2156 Nakup streliva 135.000.000 SIT, 
- 5866 Plače 30.000.000 SIT, 

5901 Centralna logistična oskrba 5.000.000 SIT. 

Znižujemo nabavo nabojev 20x11 mm - vadbeni naboj za top M55. Postopki nabave omenjenih 
nabojev bodo v teku, realizacija pa bo prestavljena v proračunsko leto 2003. 

Pri izplačilu plač pričakujemo, da bomo v prihodnje dosegli prihranek sredstev z naslednjimi 
ukrepi večje racionalizacije poslovanja: 

prerazporejanjem delovnega časa, 
omejitvijo dela v delovnem času, ki ja ža delavce manj ugoden in nadomestil za čas 
pripravljenosti na domu, dežurstev in obvezne prisoTnosti na delovnem mestu 
ter znižanjem obsega nadur na najmanjšo možno mero. 

Na področju logistične oskrbe ocenjujemo, da bomo v navedenem obsegu letošnje leto znižali uvoz 
iz sredstev Varšavske iniciative, kjer za navedeno vrednost plačujemo uvozne in carinske dajatve. 

20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

2011 Ministrstvo za pravosodje 

09 Pravosodje 

0901 Koordinacija pravosodja in splošne administrativne zadeve 

09012002 SploSne storitve za pravosodne organe 
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Rebalans proračuna zajema proračunske postavke: 

3658 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

Zmanjšanje pravic porabe za 3,0 mio SIT na račun zmanjšanega obsega zamenjav tožilskih tog v 
letu 2002 ter na račun zmanjšanega obsega nabave blaga za toge. 

2987 Investicije in investicijsko vzdrževanje pravosodnih organov 

V okviru proračunske postavke 2987 se preloži izvajanje adaptacije dela podstrehe na Okrožnem 
sodišču v Mariboru v višini 100 milijonov SIT, zaradi problema pridobitve gradbenega dovoljenja, 
v prihodnje leto. Nakup prostorov za Sodnika za prekrške v Črnomlju se ravno tako umakne. 
Sodnik za prekrške v Črnomlju sedaj posluje v najetih prostorih, ki naj bi bili predmet odkupa in 
tako z drugačnim pravnim razmerjem rešuje svojo prostorsko situacijo - 165,0 mio SIT 

2170 Reševanje stanovanjskih vprašanj za zaposlene v pravosodju 

Nakup dveh stanovanj ne bo izvedljiv in se prioritetno prestavi v naslednje leto - 5 mio SIT 

09012003 Oblikovanje in izvajanje politike v pravosodju 

8777 Strokovno sodelovanje v zvezi z dodelitvijo in odvzemom licenc 

Sredstva za leto 2002 so bila planirana glede na predvideno število vloženih kandidatur za licence 
glede na vloge v preteklih letih. Ker pa je v letošnjem letu upadlo zanimanje za opravljanje izpitov 
za stečajne upravitelje, je posledično manj tudi vlog za dodelitev licenc, zato je možno zmanjšanje 
postavke za 2,0 mio SIT. 

09012006 Mednarodno pravno sodelovanje 

2157 Sodelovanje z evropskimi integracijami in mednarodnimi organizacijami 

Aktivnosti se bodo odvijale v omejenem obsegu - 2,0 mio SIT 

2020 Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij 

09 Pravosodje 

0904 Uprava in delovanje zaporov 

09042001 Delovanje uprave za izvrševanje kazenskih sankcij 

2876 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov; 

Zmanjšan bo načrtovani obseg izgradnje novega zavoda v Kopru, odpovedali se bomo tudi 
manjšim vzdrževalnim delom v zavodih - 81,0 mio SIT. 

4508 Materialni stroški; 

S sredstvi te proračunske postavke zagotavljamo bivalne, materialne in druge pogoje za življenje in 
delo v zavodih. Postavko znižujemo za 10 mio SIT. 

6680 Nakup opreme za paznike 
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Z zmanjšanjem pravic porabe ne bomo realizirali vseh zahtev za izvrševanje nalog paznikov 
(nakup uniform in ostalih oblačil za paznike) - 8,0 mio SIT. 

6681 Oborožitev in posebna varnostna oprema 

V 1.2002 so bili načrtovani nakup video nadzora v Mariboru, nadgradnja ograje na Dobu in 
dotrajane opreme za namene varovanja. Postavko znižujemo za 3,0 mio SIT in se bomo morali 
odpovedati nakupu nujne opreme za varovanje. 

21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 

Pri oblikovanju prihrankov ob rebalansu proračuna za leto 2002 smo izhajali iz predpostavke, daje 
treba prihranke (rezerve) iskati najprej znotraj državne uprave (ministrstva) in pri organizacijah, ki 
se financirajo iz državnega proračuna. Tako smo predlog zmanjšanja sredstev v okviru posameznih 
programov in proračunskih postavk pripravili izključno v delu, ki se nanaša na materialne stroške, 
medtem ko v višino sredstev za posamezne programe nismo posegali. Za tak pristop smo se 
odločili iz dveh razlogov: razpisi za dodelitev nepovratnih sredstev so bili že objavljeni v Uradnem 
listu ali napovedani na spletni strani našega ministrstva; prejemniki teh sredstev so bili v prejšnjih 
letih pri varčevalnih ukrepih proračuna prvi na udaru. 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 

0205 Privatizacija in nadzor 

02052101 Program privatizacije in upravljanje z državnim premoženjem 

V okviru navedenega podprograma se znižujejo pravice porabe za 22 mio tolaijev in sicer na dveh 
proračunskih postavkah: 4017 - Privatizacija in upravljanje državnega premoženja za 2 mio 
tolarjev in 1771 - Agencija RS za prestrukturiranje za 20 mio tolaijev. Predlagano zmanjšanje je 
pri Agenciji RS za privatizacijo posledica manjšega obsega dela od načrtovanega ob sprejemanju 
proračuna, v okviru proračunske postavke Privatizacija in upravljanje državnega premoženja pa je 
predlagano zmanjšanje posledica nižjih stroškov za spremljanje naložb finančnega premoženja. 

05 Znanost in tehnološki razvoj 

0504 Tehnološki razvoj 

05042101 Programi pospeševanja tehnološkega razvoja gospodarstva 

Sredstva se zmanjšujejo na proračunski postavki 1739 - Tehnološki razvojni in drugi ciljni 
programi v delu, ki se nanaša na materialne stroške. 

06 Lokalna samouprava 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 

06012102 Razvojni regionalni programi - neposredne regionalne spodbude 

Zmanjšanje sredstev na proračunski postavki 6521 - Razvojno prestrukturiranje Zasavske regije po 
ZPZRTH v višini 22 mio tolarjev je predlagano na podlagi dosedanjih informacij o pripravi 
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projektov in možnostih njihovega financiranja do konca leta. Tudi v letu 2001 na tej proračunski 
postavki sredstva niso bila v celoti porabljena. 

09 Pravosodje 

0905 Odškodnine 

09052101 Poprava krivic 

V okviru tega podprograma se sredstva znižujejo na proračunski postavki 1777 - Priprava 
predpisov s področja financiranja poprave krivic za 5 mio tolaijev (do sedaj na tej proračunski 
postavki ni bilo zabeleženo porabe). 

14 - Gospodarstvo 

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva 

14012101 Urejanje na področju gospodarstva 

Zmanjšanje sredstev v višini 20 mio tolaijev je rezultat ponovne proučitve načrtovanih materialnih 
stroškov in sprejetega načrta racionalizacije na strani porabe. Sredstva se zmanjšujejo na 
proračunski postavki 3342 - Materialni stroški. 

14012102 Prilagajanje gospodarske zakonodaje pravnemu redu EU 

Zmanjšanje sredstev v višini 40 mio tolaijev je rezultat premaknitve izdelave raziskav in ekspertiz s 
tega področja v leto 2003. Na proračunski postavki 7453 - Sofinanciranje ekspertiz priprave 
programa prilagajanja EU se sredstva zmanjšujejo za 30 mio tolarjev, na proračunski postavki 8784 
- Izvajanje strategije Republike Slovenije za vključitev v EU pa za 10 mio tolaijev. 

14012103 Mednarodno sodelovanje in udelelba 

Sredstva se v okviru tega programa zmanjšujejo za 30 mio tolarjev in sicer na proračunski postavki 
1549 - Stroški delegacij in gospodarskega sodelovanja s tujino za 10 mio tolaijev in na proračunski 
postavki 1927 - Gospodarska predstavništva za 20 mio tolarjev. Navedeni ostanek sredstev na 
proračunski postavki stroški delegacij in gospodarskega sodelovanja s tujino smo ocenili po 
proučitvi do sedaj opravljenega dela in predvidene dinamike na področju sodelovanja s tujino do 
konca leta, zmanjšanje sredstev na proračunski postavki 1927 _ Gospodarska predstavništva pa je 
posledica nekoliko upočasnjene dinamike odpiranja gospodarskih predstavništev do sedaj. 

14012107 Nacionalni meroslovni sistem 

Zmanjšanje sredstev za 70 mio tolaijev je posledica ugotovljenih ostankov sredstev (presežek 
prihodkov nad odhodki) ob zaključnem računu za leto 2001 pri Slovenskem inštitutu za 
standardizacijo in Slovenski akreditaciji. Prvemu javnemu zavodu se sredstva zmanjšujejo za 60 
mio tolaijev, drugemu pa za 10 mio tolaijev. 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14022101 Programi povečevanja konkurenčnosti 

Zmanjšanje sredstev za 190 mio tolarjev je izključno na proračunski postavki 2224 - Priprava, 
evalvacija in razvoj programov, saj v programe, ki se izvajajo v okviru proračunske postavke 6372 
- Razvojni program za pospeševanje konkurenčnosti slovenske industrije, ki je tudi v okviru tega 
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podprograma, nismo želeli in mogli poseči. Ta program je bil zaradi varčevalnih ukrepov v letu 
2000 in 2001 izredno prizadet, zato smo ocenili, da bo manjša Škoda, če se sredstva zmanjšajo na 
proračunski postavki, katere načrtovana sredstva v letu 2002 so bila namenjena predvsem za kritje 
stroškov predhodnih analiz, študij in razvojnih projektov, za spremljanje in merjenje učinkov 
razvojnih spodbud ter za izvajanje evalvacije projektov. Na proračunski postavki smo zadržali le 
toliko sredstev, da bomo lahko izvedli najnujnejše raziskave, vse druge predvidene aktivnosti pa 
bodo prenesene v naslednje leto. 

14022103 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

V okviru tega podprograma se sredstva zmanjšujejo na proračunski postavki 1724 - Razvoj 
podpornega okolja za malo gospodarstvo za 2 mio tolarjev v delu, ki se nanaša na materialne 
stroške. 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14032101 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Sredstva se zmanjšujejo na proračunski postavki 1732 - Spodbujanje razvoja turizma za 7 mio 
tolarjev v delu, ki se nanaša na materialne stroške, medtem ko sredstva za programski del in 
Slovensko turistično organizacijo ostajajo nespremenjena. 

16 Prostorsko planiranje in stanovanjska izgradnja 

1601 Prostorska politika in splošne administrativne zadeve 

16012101 Gradbena regulativa in nadzor 

Sredstva se zmanjšujejo za 5 mio tolarjev na proračunski postavki 2359 - Aktivnosti k 
približevanju k EU (gradbeni proizvodi), ker bomo potrebne naloge lahko pokrili v okviru sorodnih 
proračunski postavk ministrstva. 

23 Intervencijski programi in obveznosti 

2301 Blagovne rezerve 

23012101 Oblikovanje in vzdrievanja blagovnih rezerv 

Zmanjšanje sredstev v višini 149 mio tolarjev na proračunski postavki 1924 - Obnavljanje in 
dopolnjevanje blagovnih rezerv je rezultat prenosa rezerv naftnih derivatov na Zavod za obvezne 
rezerve naftnih derivatov, kar je povezano z manjšimi stroški skladiščenja in obnavljanja. Sredstva 
na proračunski postavki 1781 - Intervencije na trgu se znižujejo za 5 mio tolarjev, ker v letu 2002 
ne predvidevamo izrednih ukrepov, zmanjšanje sredstev na proračunski postavki 1902 - Storitve 
Zavoda za blagovne rezerve v višini 20 mio tolarjev pa se nanaša na zmanjšanje materialnih 
stroškov zaposlenih na zavodu. 
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23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 

PREHRANO 

2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

Za namen rebalansa proračuna 2002 se podprogram zniža za 12.000 tisoč SIT na postavkah 2426 
Vzpostavitev in povezava baz podatkov v kmetijstvu za 10.000 tisoč SIT ter 5548 Investicije in 
investicijsko vzdrževanje državnih organov za 2.000 tisoč SIT. Izvedba nujnih investicij se bo 
izvršila tekom letošnjega leta, medtem ko se bodo določene spremljajoče aktivnosti izvedle in 
izplačale v prihodnjem proračunskem letu. 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
•» 

11022302 Slovenski kmetijski okoljski program 

Za namen rebalansa proračuna 2002 se podprogram zniža za 36.000 tisoč SIT na postavki 5851 
Slovenski kmetijski okoljski program - ECO 2. ECO 3. Na postavki znižujemo sredstva za 
promocijo programa in osveščanje javnosti. 

11022303 Prestrukturiranje kmetijstva in livilstva 

Za namen rebalansa proračuna 2002 se podprogram zniža za 11.000 tisoč SIT na postavkah 1473 
Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov - podpora za 2.000 tisoč SIT, 2430 Komasacije in 
sanacija nedokončanih komasacij za 5.000 tisoč SIT, 5538 Programi podpor za prestrukturiranje 
in prenovo kmetijske proizvodnje 2.000 tisoč SIT ter 5853 Programi podpor za prestrukturiranje 
živilstva za 2.000 tisoč SIT. Manj sredstev bo namenjenih promociji kmetijstva in živilstva na 
sejmih in drugih promocijskih dogodkih. 

11022304 Razvoj po detelja 

Za namen rebalansa proračuna 2002 se podprogram zniža za 4.000 tisoč SIT na postavkah 2429 
Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij 2.000 tisoč SIT ter 2470 Podpore ekonomski 
diverzifikaciji podeželja - alternativni dohodkovni viri za 2.000 tisoč SIT. Znižanje sredstev na 
podprogramu bo imelo za posledico krčenje stroškov za pripravo analiz in študij, izdelave 
blagovnih znamk in promocijo pridelkov podeželja. 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

11032301 Delovanje sluib in javnih zavodov 

Za namen rebalansa proračuna 2002 se podprogram zniža za 17.000 tisoč SIT na postavki 1328 
Identifikacija in registracija živali. Izvedba določenih delov projektov se bo prenesla v prihodnje 
proračunsko leto, delno pa se zniža sofinanciranje storitev. 

11032302 Zdravstveno varstvo rastlin in iivali 
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Za namen rebalansa proračuna 2002 se podprogram zniža za 20.000 tisoč SIT na postavki 1335 
Odškodnine - zdravstveno varstvo rastlin. Zaradi spremenjenih dejavnikov na področju varstva 
rastlin ter na podlagi dosedanjih podatkov o zdravstvenem stanju rastlin predvidevamo manj 
zahtevkov ter tako nižja izplačila za ta namen iz letošnjega proračuna. 

11032305 Kakovost in nadzor 

Za namen rebalansa proračuna 2002 se podprogram zniža za 3.000 tisoč SIT na postavki 6631 
Politika kakovosti. Znižalo se bo sofinanciranje priprave dokumentacije za zaščito posebnih 
kmetijskih pridelkov oziroma živil in projektov za povišanje kakovosti kmetijskih pridelkov in živil 
v vseh fazah od pridelave do prodaje. 

11032306 Zmanjševanje škod v kmetijstvu 

Za namen rebalansa proračuna 2002 se podprogram zniža za 15.000 tisoč SIT na postavki 4106 
Zavarovanje kmetijske pridelave. Ustanovitev vzajemne zavarovalnice že poteka v letošnjem letu. 
Zaključna dela glede ustanovitve se bodo pomaknila v leto 2003 (izgradnja sistema vzajemnega 
zavarovanja na območju cele države). 

23 Intervencijski programi in obveznosti 

2301 Blagovne rezerve 

23012301 Intervencije na kmetijskih trgih 

Za namen rebalansa proračuna 2002 se podprogram zniža za 377.800 tisoč SIT na postavki 2252 
Intervencije na kmetijskih trgih. Znesek na postavki je bil zagotovljen z namenom, da se v primeru, 
ko bi cene na domačem trgu padle pod nivo cen, določen z ureditvijo posameznega kmetijskega 
trga, proizvajalcem jamči določena minimalna cena in odkup proizvodov v primeru kriznih 
obdobij. Glede na sedanje stanje ter gibanje cen na svetovnem trgu je možno, da se potreba po 
intervencijskih nakupih ne bo pokazala. 

2312 Veterinarska uprava RS ... 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

Za namen rebalansa proračuna 2002 se podprogram zniža za 10.000 tisoč SIT na postavkah 4522 
Materialni stroški za 5.000 tisoč SIT ter 7717 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih 
organov za 5.000 tisoč SIT. Zaradi varčevalnih ukrepov ter prenosa določenih investicij v 
prihodnje leto je bila sprejeta odločitev o prihranku dela proračunskih sredstev. 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

11032302 Zdravstveno varstvo rastlin in iivali 

Za namen rebalansa proračuna 2002 se podprogram zniža za 57.608,21 tisoč SIT na postavkah 
1343 Certifikati in zaračunljive tiskovine za 5.000 tisoč SIT, 2353 Sistematičen nadzor 
povzročiteljev zoonoz za 10.000 tisoč SIT ter 2255 Odstranjevanje odpadkov živalskega izvora za 
42.608,21 tisoč SIT. Izkazalo seje, da bodo stroški za te namene nižji od predvidenih. Odhodki za 
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odstranjevanje odpadkov živalskega izvora bodo nižji od načrtovanih zaradi sklepa Vlade, s 
katerim seje znižala tarifa za odvoz odpadkov Nacionalnemu veterinarskemu inštitutu. 

11032305 Kakovost in nadzor 

Za namen rebalansa proračuna 2002 se podprogram zniža za 10.000 tisoč SIT na postavki 1340 
Monitoring škodljivih ostankov okolja v živalih. Določene aktivnosti načrtovane za konec 
letošnjega leta se bodo dejansko izvedle v začetku prihodnjega, zaradi česar je mogoče znižati 
sredstva v letošnjem proračunu. 

2314 Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

Za namen rebalansa proračuna 2002 se podprogram zniža za 9.000 tisoč SIT na postavkah 4524 
Materialni stroški za 3.000 tisoč SIT ter 7720 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih 
organov za 6.000 tisoč SIT. Zaradi varčevalnih ukrepov ter prenosa določenih investicij v 
prihodnje leto je bila sprejeta odločitev o prihranku dela proračunskih sredstev. 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

11032302 Zdravstveno varstvo rastlin in Hvali 

Za namen rebalansa proračuna 2002 se podprogram zniža za 15.000 tisoč SIT na postavki 6775 
Izvršbe inšpekcijskih odločb. Načrtovanje izvršb je zelo nepredvidljivo. Na podlagi znanih 
podatkov je verjetno, da tolikšna sredstva za ta namen iz letošnjega proračuna ne bodo potrebna. 

2319 Urad RS za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

Za namen rebalansa proračuna 2002 se podprogram zniža za 3.600 tisoč SIT na postavkah 1334 
Materialni stroški za 2.000 tisoč SIT ter 1345 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih 
organov za 1.600 tisoč SIT. Zaradi varčevalnih ukrepov ter prenosa določenih investicij v 
prihodnje leto je bila sprejeta odločitev o prihranku dela proračunskih sredstev. 

2320 Inšpektorat RS za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

poročevalec, št. 54 40 1. junij 2002 



11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

Za namen rebalansa proračuna 2002 se podprogram zniža za 31.600 tisoč SIT na postavkah 2261 
Materialni stroški za 11.600 tisoč SIT, 2262 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih 
organov za 4.000 tisoč SIT, 2264 Izvršbe inšpekcijskih odločb in odškodnine za 10.000 tisoč SIT 
ter 2265 Certifikati, informatika, obrazci in registri 6.000 tisoč SIT. Zaradi varčevalnih ukrepov ter 
prenosa določenih investicij v prihodnje leto je bila sprejeta odločitev o prihranku dela 
proračunskih sredstev. 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

11032305 Kakovost in nadzor 

Za namen rebalansa proračuna 2002 se podprogram zniža za 8.000 tisoč SIT na postavki 2266 
Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci. Znižala se bodo sredstva za plačevanje izvidov 
analiz in mnenj za vzorce, kijih vzamejo inšpektorji po uradni dolžnosti in za redne letne kontrole in 
monitoring (mejna kontrola in kontrola v notranjost). 

2321 Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

Za namen rebalansa proračuna 2002 se podprogram zniža za 2.000 tisoč SIT na postavki 2271 
Materialni stroški. Zaradi varčevalnih ukrepov je bila sprejeta odločitev o prihranku dela 
proračunskih sredstev. 

24 MINISTRSTVO ZA PROMET 

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 

1301 Urejanje in nadzor na področju prometa 

13012403 Urejanje in nadzor na področju prometa 

Ministrstvo za promet (ožji organ) je zagotovilo sredstva v višini 301 mio SIT. Sredstva v višini 
110 mio SIT so bila zagotovljena s postavke 5498 Strokovno razvojne naloge, kar pomeni, da ne 
bomo pričeli z izvajanjem novih projektov, ampak bomo zaključili izvajanje že podpisanih pogodb 
in zaključili postopke, ki so bili začeti pred sprejetimi sklepi Vlade RS. Del pogodb bomo izvajali 
fazno, tako da bomo plačila delno prenesli v leto 2003. Na postavki 2278 Subvencije javnim 
avtobusnim linijskim prevoznikom so bila zmanjšana sredstva v višini 49 mio SIT. Na tej postavki 
je bila realizacija evidentirana nižje od sprejetega proračuna, saj določeni prevozniki v letošnjem 
letu še niso zahtevali subvencij. Na postavki 2275 Prometna politika smo zmanjšali sredstva za 12 
mio SIT, ker je bila dosežena pogodbena vrednost po opravljenem javnem razpisu nižja od 
predvidene v finančnem načrtu ministrstva. Na postavki 2276 Privatna sovlaganja smo znižali 
sredstva za 75 mio SIT. Zaključena je bila 1 .faza projekta; preostanek sredstev bo zadostoval za 
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izvedbo dela 2.faze, preostanek pa bo realiziran v letu 2003. Na postavki 2277 Logistični centri so 
bila sredstva zmanjšana za 40 mio SIT, ker projekt ni bil začet v predvidenem roku. 

13012412 Inšpekcijske službe 

Za. 6 mio SIT je zmanjšan obseg sredstev na postavki 4534 Materialni stroški pri Prometnem 
inšpektoratu RS 

1302 Cestna infrastruktura 

13022404 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

Finančni načrt DRSC v letu 2002 je bil znižan za 1,3 mlrd SIT in sicer na postavki 1350 
Investicijsko vzdrževanje državnih cest v višini 1,2 mlrd SIT in postavki 1351 Gradnja državnih 
cest v višini 132 mio SIT. Dela bodo večinoma izvedena v letu 2002, plačila pa bodo delno 
odložena v leto 2003. Manjši del gradenj se bo nadaljeval tudi v letu 2003. Izplačilo odškodnin se 
ne more izvajati po trerminskem planu, ki mu ne sledijo občine, ki sprejemajo lokacijske načrte. 

1303 Železniški promet in infrastruktura 

13032402 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne železniške infrastrukture 

Zmanjšana so sredstva na postavki 2284 Vodenje železniškega prometa pri Direkciji za železniški 
promet za 86 mio SIT. 

1304 Letalski promet in infrastruktura 

13042402 Vodenje zračnega prometa 

Prihranki v višini 94 mio SIT so bili zagotovljeni na postavki 2279 Reorganizacija URSCL; le-ta 
naj bi se izvedla šele v letu 2003. Preostanek sredstev na postavki bo namenjen dejavnostim službe 
kontrole letenja. 

13042405 Preiskovalni organ v letalskem prometu 

Prihranek v višini 15 mio SIT je bil dosežen na postavki 6755 Preiskovalni organ v letalskem 
prometu. Omenjeni organ v letu 2002 še ne bo začel delovati kot samostojna institucija. 

1305 Vodni promet in infrastruktura 

13052403 Pristaniška infrastruktura 

Sredstva v višini 53 mio SIT so bila znižana na postavki 6256 Investicije v pristaniško 
infrastrukturo in varnost plovbe. Zmanjšanje sredstev bo nekoliko upočasnilo izvajanje projekta 
izkopa bazena III, ki del projekta izgradnje pomola III v koprskem pristanišču. 
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25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

2511 Ministrstvo za okolje in prostor 

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 

1201 Urejanje sistema na področju pridobivanja in distribucije 
energetskih surovin 

12012501 Urejanje področja pridobivanja in distribucije energetskih surovin 

Pravice porabe so se v okviru tega podprograma znižale na proračunski postavki 

2368 Investicijska dokumentacija za ekološko in tehnično sanacijo energetskih objektov 

Iz navedene proračunske postavke je bilo načrtovano financiranje Indikativnega razvojnega načrta, 
ki bo zato financiran iz PP 2374 - Operacionalizacija energetske zakonodaje. 

12012502 Prilagajanje energetske zakonodaje pravnemu redu EU 

Pravice porabe so se v okviru tega podprograma znižale na proračunski postavki 

2374 Operacionalizacija energetske zakonodaje 

Zaradi konkurence na trgu študij pričakujemo, da bo zaradi števila ponudb prišlo do zmanjšanja 
potreb po proračunskih sredstvih. 

12012503 Prestrukturiranje energetike 

Pravice porabe so se v okviru tega podprograma znižale na proračunski postavki 

2370 Program prestrukturiranja v energetiki 

Zaradi konkurence na trgu študij pričakujemo, da bo zaradi števila ponudb prišlo do zmanjšanja 
potreb po proračunskih sredstvih. 

1202 Urejanje in nadzor na področju proizvodnje in distribucije 

električne energije 

12022501 Urejanje in nadzor na področju električne energije 

Pravice porabe so se v okviru tega podprograma znižale na proračunski postavki 

2361 Agencija za energijo 

Sredstva na tej postavki se bodo znižala na kontu drugi tekoči domači transferi. 
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12022502 Intervencije in programi na področju proizvodnje in distribucije 
električne energije 

Pravice porabe so se v okviru tega podprograma znižale na proračunski postavki 

2369 Odstranjevanje mulja iz jezer HE - Mariborski zatok, Zbilje, Most na Soči 

Zaradi znižanega proračuna ne bo izdelana študija in pripravljena dokumentacija za HE Boštjan in 
ne bo sofinancirano odstranjevanje naplavin in mulja na Mariborskem otoku, Zbiljah in Mostu na 
Soči. 

4252 Priprava dela in študije HE - spodnja Sava 

Glede na zmanjšanje sredstev, bo del strokovnih nalog, ki jih mora ministrstvo kot predstavnik 
koncedenta pridobiti, (naloge s področja termične polucije reke Save in delno problematike 
ribištva) financiranih iz proračunskih sredstev leta 2003. 

1204 Urejanje in nadzor na področju predelave in distribucije nafte in 
zemeljskega plina 

12042501 Programi podpor na področju predelave in distribucije nafte in 
zemeljskega plina 

Pravice porabe so se v okviru tega podprograma znižale na proračunski postavki 

2375 Ekološka in tehnološka sanacija Nafte Lendava 

Letni načrt 2002, ki ga je Vlada RS potrdila dne 23.4.2002, obsega poleg vodenja projekta 
predhodna dela na 15 vrtinah, sanacijo 12 vrtin, sanacijo cevovodov in gradbenih objektov 1 zbirne 
postaje. Finančno so dela razdeljena na sklope A - rudarska dela (lahko izvaja le Nafta Lendava), B 
- gradbena dela (javni razpis brez omejitev) in C - specialna rudarska dela (kvalificirani izvajalci 
iz tujine). Proračunska sredstva so bila prilagojena sprejetemu letnemu načrtu del. 

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 

1501 Okoljevarstvena politika in splofne administrativne zadeve 

15012501 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 

Pravice porabe so se v okviru tega podprograma znižale na proračunski postavki 

2327 Svet za varstvo okolja 

Sredstva v višini 3.000.000 SIT smo znižali na transferih neprofitnim organizacijam in ustanovam. 

1502 Zmanjševanje onesnaienja, kontrola in nadzor 

15022501 Izboljšanje stanja okolja 

Pravice porabe so se v okviru tega podprograma znižale na naslednjih proračunskih postavkah: 
1366 Sofinanciranje okoljske komunalne infrastrukture 
4300 Ekološka sanacija gorskih postojank 
1364 Nacionalni program voda 
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Razpis za sofinanciranje okoljske komunalne infrastrukture je zaključen. Zaradi znižanega 
proračuna za leto 2002, bomo dinamiko plačil delno prenesli v naslednje proračunsko leto. 

Sofinanciranje sanacij gorskih postojank v tem proračunskem obdobju ne bo realizirano, ker 
planinska društva letos ne bodo uspela pridobiti projektne dokumentacije. 

Realizacija programa na proračunski postavki Nacionalni program voda je tesno povezana s 
sprejetjem novega zakona o vodah. Ker je sprejetje ponovno premaknjeno na III. oz. IV. četrtletje 
proračunskega leta 2002, je realizacija predvidenega programa nalog v vrednosti 2,000.000.00 SIT, 
ki se nanaša na kategorijo voda, onemogočena. 

15022501 Izboljšanje stanja okolja 

Za pokrivanje obveznosti iz leta 2001 do KOTO d.d. Ljubljana se prerazporedijo sredstva v višini 
30.000.000 SIT in sicer. / 
iz PP 1366 Sofinanciranje okoljske komunalne infrastrukture, konto 4300 
na PP 1088 Predelava živalskih odpadkov ter skladiščenje in odstranjevanje produktov predelave, 
konto 4021 

Prerazporeditev sredstev je potrebna za pokrivanje premalo zaračunane količine toplotne obdelave 
živalskih odpadkov v obdobju od 01.01.2001 do 15.01.2001 in zaradi napačno uporabljene tarife 
obdelave živalskih odpadkov izvajalca KOTO d.d. Ljubljana. 

Zaradi znižanja proračunske postavke 1366, bomo dinamiko plačil za sofinanciranje okoljske 
komunalne infrastrukture delno prenesli v naslednje proračunsko leto. 

1503 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki 

15032501 Nadzor in kontrola sevanj 

Pravice porabe so se v okviru tega podprograma znižale na proračunski postavki 

2371 Agencija za radioaktivne odpadke 

Letni načrt 2002 se zaradi rebalansa proračuna spremeni na projektih za dolgoročno ravnanje z 
RAO in izrabljenim jedrskim gorivom, vrednotenje lokacije za odlagališče NSRAO in obnova ter 
modernizacija centralnega skladišča NSRAO za male uporabnike v Brinju. 

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 

15052501 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

Pravice porabe so se v okviru tega podprograma znižale na proračunski postavki 

2303 Biotehnologija 

Obseg nalog zaradi znižanega proračuna ne bo okrnjen, temveč bo dinamika plačil prenesena v 
naslednje proračunsko obdobje. 

16 Prostorsko planiranje in stanovanjska izgradnja 

1605 Spodbude stanovanjske gradnje; posojila in premije 
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16052501 Spodbude stanovanjske gradnje 

Pravice porabe so se v okviru tega podprograma znižale na proračunski postavki 

1378 Objektne subvencije za denacionalizirana stanovanja 

Glede na to, da upravičenci - lastniki denacionalizaranih stanovanj ne vlagajo zahtevkov za 
subvencije, ocenjujemo da zagotovljena sredstva v proračunu za leto 2002 ne bodo v celoti 
porabljena. 

2512 Geodetska uprava RS 

16 Prostorsko planiranje in stanovanjska izgradnja 

1602 Prostorsko in podetelsko planiranje in administracija ' 

16022503 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

Pravice porabe so se v okviru tega podprograma znižale na naslednjih proračunskih postavkah: 

6812 Geodetske podlage za državno mejo s Hrvaško 
5775 Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin 

Zaradi neizdelanih vsebinskih osnov do zaključka leta ne bo mogoče izvesti pripravljalnih del na 
sanaciji evidenc ob meji. Meddržavni sporazum o meji do danes še ni bil podpisan, zato ne bodo 
izvedene naloge operativne podpore pri testni izvedbi prenosa meje. 

Zaradi sklepov Vlade RS in dolgih potrebnih rokov za sklepanje pogodb, v skladu s predpisi 
mednarodne banke za obnovo in razvoj, bodo nekatere obveznosti prenesene v naslednje 
proračunsko obdobje. 

2513 Uprava RS za jedrsko varnost 

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 

1503 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki 

15032501 Nadzor in kontrola sevanj 

Pravice porabe so se v okviru tega podprograma znižale na naslednjih proračunskih postavkah: 

6356 Vzdrževanje pripravljenosti 
5060 Enkratne naloge jedrske varnosti 
1319 Publikacije in obveščanje javnosti 

Krčenje programov, kot so bili predvideni ob pripravi proračuna za leto 2002 ter delni prenos nalog 
v leto 2003. 

2514 Urad RS za prostorsko planiranje 

16 Prostorsko planiranje in stanovanjska izgradnja 

1602 Prostorsko in podetelsko planiranje in administracija 
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16022505 Prostorsko načrtovanje 

Pravice porabe so se v okviru tega podprograma znižale na proračunski postavki 

1802 Prostorski izvedbeni akti RS in druga dokumentacija. 

V obrazložitvi proračuna smo zapisali, da bodo sredstva namenjena za pripravo lokacijskih načrtov 
za odseke avtocestnega omrežja, lokacijske načrte za zavarovana območja in za vodnogospodarske 
objekte ter na recenzije pripadajočih aktivnosti. Zaradi dejavnikov, ki vplivajo na realizacijo 
posameznih faz po sklenjenih pogodbah in niso odvisni ne od naročnika ne od izvajalca, prihaja do 
velikih zamud, zamikov rokov in s tem povezano spremenjeno dinamiko plačil oziroma prenosom 
dinamike plačil v naslednje proračunsko obdobje. 

2523 Agencija RS za okolje 

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 

15042501 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

V okviru podprograma so bile zmanjšane pravice porabe glede na veljavni proračun na sledečih 
proračunskih postavkah: 

2422 Strokovne podlage za vodnogospodarsko in prostorsko dokumentacijo 
2507 Upravna in razvojna dokumentacija 
3538 Vodnogospodarska javna služba 
3529 Lokacijski načrti za državne vodnogospodarske objekte 

Poraba v okviru postavke 2422 Strokovne podlage za vodnogospodarsko in prostorsko 
dokumentacijo poteka na osnovi potjjenega programa za leto 2002, ki pa ne bo realiziran v celoti - 
v zmanjšanem obsegu bo realizirana projektna naloga: Analiza stanja in predlog ureditve Drave 
med Ormožem in Ptujem. 

Realizacija v okviru postavke 2507 Upravna in razvojna dokumentacija bo zmanjšana, ker bosta 
zaradi dolgotrajnih postopkov javnih razpisov iz programa izločeni projektni nalogi Hidrološka 
študija pritokov Save na odseku od vtoka Savinje*do državne meje in Hidrologija Meže in Mislinje 
in bosta realizirani šele v letu 2003. 

V okviru postavke 3529 Lokacijski načrti za državne vodnogospodarske objekte poraba ne poteka 
v skladu s termini, določenimi v programu dela za leto 2002 zaradi dolgotrajnih postopkov 
pridobivanja pogojev in usklajevanj z drugimi ministrstvi. Zaradi navedenega ne bo v celoti 
realizirano planirano naročilo in izdelava idejnih projektov za LN Drave in bo preneseno v leto 
2003. 

Na postavki 3538 Vodnogospodarska javna služba je bil v okviru veljavnega proračuna izdelan 
program izvajanja strokovnih opravil vodnogospodarske javne službe in program izvajanja 
vzdrževalnih del na vodnogospodarskih objektih in napravah v splošni rabi. Znižanje pravic porabe 
glede na veljavni proračun gre v celoti na račun objektov, za katere ne bo možno v roku urediti 
zemljiško knjižnih oz. lastninskih zadev. Zaradi tega bodo v letu 2002 izpadli naslednji objekti: 
Pritoki mejne Mure, Brestaniški potok, Vrački potok, vzdrževanje prodišč, Kolpa - Želebej in 
Mišinci, Bistrica v Trebnjem, Borovniščica, Bela in Hribski potok, Češnjica - Železniki, 
Rupovščica - Kranj, Volarja, Soča v Soči, Reka Reka-Divača, Bezovica in Osp. 

Neizvedena vzdrževalna dela na vodnogospodarskih objektih in napravah bodo izvedena v letu 
2003. 
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1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 

15052501 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

V okviru podprograma so bile z rebalansom proračuna 2002 zmanjšane pravice porabe glede na 
veljavni proračun na naslednjih proračunskih postavkah: 
2399 Mednarodno sodelovanje in konvencije - varstvo narave 
2504 Naravni rezervat Škocjanski zatok 
2523 Naravovarstveno usposabljanje in publikacije 
3546 Zavarovana območja narave 
3547 Triglavski narodni park. 

Na postavki 2399 Mednarodno sodelovanje in konvencije - varstvo narave bo Agencija s 
predlaganim zmanjšanjem skrajno racionalizirala potovanja v tujino na področjih, ki niso vezana na 
že podpisane mednarodne dogovore. 

V okviru postavke 2504 Naravni rezervat Škocjanski zatok bo v letu 2002 zmanjšana poraba 
sredstev od načrtovane zaradi manjših potreb pri pripravi ureditvenega načrta. 

Na postavki 2523 Naravovarstveno usposabljanje in publikacije je predlagano zmanjšanje pravic 
porabe utemeljeno z nenačrtovanim zaostankom pri pripravi gradiv za tisk dveh publikacij, ki se bo 
izvedlo v letu 2003. 

V okviru postavke 3546 Zavarovana območja narave je razlog za predlagano zmanjšanje sredstev 
zlasti v dejstvu, da se je upočasnila dinamika načrtovanega procesa ustanavljanja zavarovanih 
območij zaradi dolgotrajnih usklajevanj z lokalnimi skupnostmi in interesi različnih skupin, ki se 
bo podaljšalo tudi v prihodnje leto. 

V okviru proračunske postavke 3547 Triglavski narodni park bodo zmanjšane pravice porabe 
zaradi skrajne racionalizacije na področju izvajanja programa. 

1506 SploSne okoljevarstvene storitve 

15062501 Informacijski sistem varstva okolja in narave 

V okviru podprograma je glede na veljavni proračun zmanjšana postavka 

2518 Informacijski sistem varstva okolja 

Z razpoložljivimi pravicami porabe na omenjeni postavki zagotavlja ARSO zanesljivo delovanje 
računalniške in komunikacijske infrastrukture, ki je temelj vseh njenih dejavnosti. Zmanjšanje 
višine teh sredstev je posledica omejenega obsega vzdrževalnih aktivnosti v omrežju, pri 
vsebinskih in razvojnih informacijskih projektih pa se bodo nekatere dejavnosti upočasnile, 
oziroma preložile na kasnejši datum. Rahlo zmanjšana bo informacijska podpora meteorološkemu 
in hidrološkemu monitoringu ter laboratoriju iz dejavnosti Urada za monitoring. Urad za okolje bo 
preložil razvoj informacijske podpore katalogu ekološko pomembnih območij in indikatorjem 
ekološkega razvoja v leto 2003. V okviru skupnih zadev bo Agencija zmanjšala stroške za 
računalniški potrošni material in pogarancijsko vzdrževanje opreme. 

23 Intervencijski programi in obveznosti 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 

nesreč 
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2302251 Posebni programi v primeru nesreč 

V okviru podprograma so bile z rebalansom zmanjšane pravice porabe glede na veljavni proračun 
na postavki 

2521 Komisija za oceno škod po naravnih nesrečah 

zaradi ugotovljenih zmanjšanih potreb po nakupu programske in splošne računalniške opreme. 

2524 Uprava RS za rudarstvo 

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 

1205 Urejanje in nadzor na področju rudarstva (vključuje tudi 
premogovništvo) 

12052502 Oblikovanje strategije na področju rudarstva 

Pravice porabe so se v okviru tega podprograma znižale na naslednjih proračunskih postavkah: 
2532 Operacionalizacija Zakona o rudarstvu 
2534 Sofinanciranje dejavnosti Nacionalnega geološkega zavoda 

Aktivnosti predvidene v 105., 106 in 111. členu zakona o rudarstvu bodo potekale ob večji 
racionalizaciji, delno pa bodo tudi prenesene na začetek prihodnjega proračunskega leta. 

Večja racionalizacija bo na področju informacijskega sistema mineralnih surovin in oblikovanja 
baze podatkov. Vse druge aktivnosti bodo lahko potekale z vidika razpoložljivih sredstev skladno 
planu. 

2525 Agencija RS za učinkovito rabo energije 

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

12062502 Spodbujanje učinkovite rabe energije. 

Pravice porabe so se v okviru tega podprograma znižale na naslednjih proračunskih postavkah: 

2346 Kogeneracije 
3939 Sofinanciranje pilotnih projektov DSM 

Z izdajo Uredbe o pravilih za določitev cen in za odkup električne energije od kvalificiranih 
proizvajalcev električne energije (Uradni list RS, št. 25/2002), so kvalificirani proizvajalci 
električne energije kamor spada tudi večina kogeneracij, spodbujeni z višjo odkupno ceno 
električne energije. Zaradi tega, program spodbujanja gradnje kogeneracij ne bo bistveno prizadet. 

Zmanjšanje sredstev na postavki 3939 pomeni upočasnitev izvajanja programa usposabljanja 
potrošnikov za učinkovito rabo energije s strani distribucijskih podjetij. 
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26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE 

ZADEVE 

10 Trg dela in delovni pogoji 

1001 Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in brezposelnosti 

10012601 Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in brezposelnosti 

5908 Priznanja na področju zaposlovanja 

V skladu z oceno, da se program dodeljevanja priznanj na področju zaposlovanja lahko prenese v 
naslednje leto in dodeli priznanja za dejansko uspešne dosežke, ki jih za leto 2001 nismo 
evidentirali, se predlaga znižanje s proračunom za leto 2002 zagotovljenih sredstev v celoti, to je 
4.494,00 tisoč SIT. 

10012604 Javne službe za zaposlovanje in brezposelne 

4173 Koncesije na področju zaposlovanja 

Pravna podlaga 

Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/1999, 
RS 79-3681/2000) in Sklep o določitvi plačila agenciji, ki posreduje zaposlitev brezposelnim 
osebam (Uradni list RS, št. 88/2000). 

Na podlagi realizacije prvih petih mesecev leta 2002 se ocenjuje, da koncesionaiji - agencije za 
posredovanje zaposlitev, za izvajanje storitev - posredovanje v zaposlitev brezposelnih oseb, ne 
bodo realizirale predvidenega obsega sredstev za plačilo navedenih storitev za 1.320 oseb. 
Ocenjuje se realizacija storitev za do 700 oseb, zato se predlaga znižanje sredstev v višini 
30.000,00 tisoč SIT. 

7869 Spremljanje, nadzor in evalvacija programov na področju trga dela 

Pravne podlage 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer .brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 
12/92, 71/93, 38/94 in 69/98), 
Priporočila Računskega sodišča. 
Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji, 
Joint Assessment of the Emplovment Policy Priorities of Slovenia. 

Predvideni obseg sredstev za evalvacije posameznih programov, ki naj bi jih izvajali tudi zunanji 
evalvatoiji (do 30,0 mio SIT), se bo. v skladu z vzpostavljenim sistemom spremljanja izvajanja in 
financiranja programov aktivne politike zaposlovanja in usmeritvijo, da se izvajajo predvsem 
interne evalvacije (ministrstva nad izvajalci in v okviru samih izvajalcev), realiziral v nižjem 
obsegu za storitve zunanjih evalvatoijev (do 20,0 mio SIT). Tako se predlaga znižanje obsega 
sredstev v višini 10.000,00 tisoč SIT. 

1002 Varstvo brezposelnih 

10022601 Prejemki in pravice brezposelnih 

1826 Transferi nezaposlenim 
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Denarna nadomestila 

Pravna podlaga 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 
12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98) 

Na podlagi realizacije prvih petih mesecev in ob predpostavki, da bo gibanje prejemnikov 
denarnega nadomestila do konca leta 2002 v upadanju oz. da ne bo večjih prilivov brezposelnih 
oseb - prejemnikov denarnih nadomestil, se ocenjuje da bo v povprečju mesečno prejemalo 
nadomestilo 19.956 (od planiranih 20.060) brezposelnih v letu 2002. Povprečna višina nadomestila 
je 87.511 SIT mesečno, ob upoštevanju pripadajočih prispevkov delodajalca pa 101.281 SIT. 

Sredstva na proračunski postavki Transferi nezaposlenim iz navedenih razlogov znižujemo za 
400.000,00 tisoč SIT za leto 2002. 

Denarne pomoči 

Pravna podlaga 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 
12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98) 

Na podlagi realizacije prvih petih mesecev leta 2002 se ugotavlja nadaljnja rast števila prejemnikov 
denarnih pomoči, tako da se ocenjuje, da bo v povprečju mesečno denarne pomoči prejemalo 5.582 
brezposelnih oseb v letu 2002. Tako kot število prejemnikov, je tudi povprečna mesečna višina 
denarne pomoči višja od planirane, in sicer znaša 31.446 SIT mesečno oz. skupaj s prispevki 
delodajalca 34.482 SIT. 

Drugi transferi nezaposlenim 

Pravna podlaga 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 
12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98) 

V skladu s Pravilnikom o merilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o prenehanju 
pravice do denarnih prejemkov iz zavarovanja za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 2/99) 
lahko brezposelna oseba uveljavlja: 

povračilo prevoznih stroškov (v višini cene javnega-prevoza) za obisk pri delodajalcu; 
povračilo stroškov za priporočene poštne pošiljke (v višini poštnine) za pošiljanje vlog 
delodajalcem za zaposlitev. 

Obseg potrebnih sredstev se realizira na nivoju in v obsegu predvidenih sredstev za leto 2002, in 
sicer za 332 upravičencev povprečno mesečno z 2.193 SIT denarne pomoči na mesec. 

Skupen potreben obseg sredstev je v višini 26.567.939,19 tisoč SIT, in sicer za denarna 
nadomestila in denarne pomoči v višini 23.066.773,98 tisoč SIT, kar je nižje od veljavnega 
proračuna za 92.100,00 tisoč SIT in za prispevke delodajalca v višini 3.501.165,21 tisoč SIT, kar je 
nižje od veljavnega proračuna za 307.900,00 tisoč SIT. 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 

10032601 Izobralevanje in usposabljanje brezposelnih 

5512 Mreža poklicno informacijskih centrov 

Pravna podlaga 
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Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 
12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98), 

Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji. 

Program mreže poklicno informacijskih centrov - CIPS se bo v letu 2002 izvajal v obsegu sredstev, 
ki je za 5.000,00 tisoč SIT nižji od planiranega. Navedena sredstva se bo namenilo za nakup in 
izdelavo gradiv, ki se uporabljajo v navedenih centrih, in sicer tako za šolajoče otroke in mladino, 
ki išče ustrezno poklicno usmeritev v nadaljnjem izobraževanju, kot tudi za brezposelne osebe, ki 
se jih poklicno usmerja v ustrezne programe dodatnega izpopolnjevanja ali izobraževanja. 

20 Socialno varstvo 

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 

20012601 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 

V okviru podprograma bo ministrstvo s spremembami veljavnega proračuna zagotovilo zmanjšanje 
sredstev na proračunskih postavkah: 

2910 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
1435 Spodbujanje socialnega dialoga 
1444 Stroški vodenja upravnih postopkov 

v skupni višini 15.000,00 tisoč SIT. 

2910 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Ministrstvo bo zaradi nujnih ukrepov racionalizacije pri izvrševanju proračuna zmanjšalo planirana 
sredstva za nakup pisarniške in druge opreme v letu 2002 za 5.000,00 tisoč SIT. 

1435 Spodbujanje socialnega dialoga 

Upoštevaje potek aktivnosti v zvezi s projektom za okrepitev socialnega dialoga v letu 2002 
ministrstvo ocenjuje, daje mogoče znižati sredstva za 5.000,00 tisoč SIT za leto 2002. 

1444 Stroški vodenja upravnih postopkov - - . 
« 

Glede na dinamiko nastajanja obveznosti, ki izhajajo iz novega zakona o splošnem upravnem 
postopku v letu 2002 ministrstvo ocenjuje, daje možno znižanje proračunske postavke za 5.000,00 
tisoč SIT. 

2002 Varstvo otrok in druiine 

20022601 Druiinski prejemki in starševska nadomestila 

Zaradi manjšega števila rojstev v letu 2001 in v letu 2002, kije nižje od načrtovanega za okoli 500 
otrok, se sredstva za starševska nadomestila v odnosu do veljavnega proračuna za leto 2002 
zmanjšajo za 1.150.000,00 tisoč SIT. Prav za toliko se bodo znižala tudi sredstva na podprogramu. 
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20022603 Rejništvo 

Sredstva za rejnine se zmanjšajo za 300.000,00 tisoč SIT, ker ocenjujemo, da bo zakon o izvajanju 
rejniške dejavnosti predvidoma stopil v veljavo do konca letošnjega leta in ne do meseca septembra 
2002, kot je bilo predvideno ob pripravi proračuna za Ieto2002. 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

20042602 Socialno varstvo invalidov 

Proračunska sredstva na podprogramu socialno varstvo invalidov se bodo zmanjšala v skupni višini 
167.506,00 tisoč SIT, in sicer na proračunskih postavkah 
4444 Poslovni prostori in oprema zavodov za usposabljanje 
7094 Institucionalno varstvo v zavodih za usposabljanje 
2363 Izvajanje zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika. 

4444 Poslovni prostori in oprema zavodov za usposabljanje 

Sredstva se bodo zmanjšala za 67.427, 00 tisoč SIT zaradi časovnih zamikov pri realizaciji 
programa investicij, in sicer pri gradnji Malega doma Baije, kjer so v teku postopki za potrditev 
investicijskega programa ter zaradi priprave projektov za razpis za prizidek za Dom Škofljica, kar 
bo pomenilo spremenjeno dinamiko za realizacijo investicije. 

7094 Institucionalno varstvo v zavodih za usposabljanje 

Višino sredstev na proračunski postavki, ki je vključevala planirano povečanje s predvideno rastjo 
plač in drugih izdatkov v javnih zavodih, smo zmanjšali za 84.079,00 tisoč SIT zaradi časovnega 
odmika za uveljavitev novih normativov materialnih stroškov v teh zavodih. Priprava normativov 
materialnih stroškov za izvajanje programa institucionalnega varstva v zavodih za usposabljanje je 
v pripravi, vendar še niso sprejeti, njihovo uveljavitev pa bomo zaradi proračunskih omejitev 
izvedli v kasnejšem časovnem obdobju. 

2363 Izvajanje zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika 

Sredstva za izvajanje zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika se bodo zmanjšala za 
16.000,00 tisoč SIT, ker so prvotno planirana sredstva upoštevala sprejem zakona o uporabi 
slovenskega znakovnega jezika v drugi polovici leta 2002. Glede na to, da zakon še ni sprejet in bo 
njegov sprejem in uveljavitev imel finančne posledice šele konec leta, smo proračunska sredstva 
ustrezno znižali. 

20042603 Socialno varstvo starih 

Ministrstvo bo proračunska sredstva na podprogramu znižalo za 168.000,00 tisoč SIT, in sicer na 
proračunskih postavkah 

6195 Investicijsko vzdrževanje socialnovarstvenih zavodov 
6848 Zagotavljanje, vzdrževanje in oprema posebnih socialnovarstvenih zavodov 
7884 Program mreže domov za starostnike. 

6195 Investicijsko vzdrževanje socialnovarstvenih zavodov 

Načrtovana sredstva investicijsko vzdrževalnih del v socialno varstvenih zavodih bo ministrstvo 
izvedlo v manjšem obsegu; odložena bodo investicijsko vzdrževalna dela v posameznih socialno 
varstvenih domovih in prenesena na kasnejše obdobje. Sredstva bodo nižja za 58.000,00 tisoč SIT. 

6848 Zagotavljanje, vzdrževanje in oprema posebnih socialnovarstvenih zavodov 
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Program investicij na tem področju bo zmanjšan v višini 50.000,00 tisoč SIT zaradi časovnih 
zamud, zlasti pri izdaji gradbenega dovoljenja za izgradnjo objekta na Stari gori. 

7884 Program mreže domov za starostnike 

Program investicij domov za starostnike za leto 2002 bo zmanjšan za 60.000,00 tisoč SIT zaradi 
časovnih zamikov pri potrditvi investicijskega programa za gradnjo Dnevnega centra v Domu 
Celje, kjer je predvidena izdaja gradbenega dovoljenja šele v mesecu avgustu 2002. 

27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 

17 Zdravstveno varstvo 

1701 Urejanje in nadzor sistema zdravstva 

17012701 Urejanje sistema zdravstva 

PP 6105 Reforma zdravstvenega varstva: V okviru proračunske postavke se financira Projekt 
razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva, ki ga sofinancira Svetovna banka. Pregled 
dosedanje realizacije in prevzetih pogodbenih obveznosti ter realna ocena predvidenih obveznosti, 
ki zapadejo še v I. 2002, kaže na manjšo porabo sredstev od planiranih. Zmanjšanje proračunske 
postavke v višini 77 mio SIT predstavlja v strukturi financiranja projekta sredstva, kijih zagotavlja 
RS. 

Bistveni razlog za manjšo porabo v letu 2002 je zamik aktivnosti pri oblikovanju sistemskih rešitev 
v sistemu zdravstvenega varstva in oblikovanju enotnih standardov zdravstveno informacijskega 
sistema, zaradi kasnejšega oblikovanja delovnih skupin in drugačnega načina njihovega 
financiranja, ter prestavitev drugih aktivnosti (testiranje in uvajanje rešitev v pilotne institucije ter 
oblikovanje centra za oblikovanje podatkov), ki so objektivno vezane na predhodno zaključitev 
prvih faz, na kasnejše obdobje (2003, 2004). 

1703 Bolnišnično zdravstvo 

17032701 Investicijska vlaganja v bolnišnice 

V okviru podprograma 17032701 Investicijska vlaganja v bolnišnice zmanjšujemo pravice porabe 
na postavki 2446 Investicije v zdravstvu za 400 mio SIT in sicer na investicijskem projektu 
Klinični center Ljubljana, ORL klinika - novogradnja, rekonstrukcija, adaptacija za 150 mio SIT in 
na investicijskem projektu Oprema za več javnih zdravstvenih zavodov za 250 mio SIT. 

Obrazložitev: Na investicijskem projektu Klinični center Ljubljana, ORL klinika - novogradnja, 
rekonstrukcija, adaptacija je zaradi povezanosti z dinamiko izgradnje Onkološkega inštituta 
Ljubljana prišlo do upočasnjene dinamike izvedbe v letošnjem letu, zato se bodo predvidena dela 
za leto 2002 v večjem obsegu nadaljevala v letu 2003. 

Na investicijskem projektu Oprema za več javnih zdravstvenih zavodov je zaradi zelo dolgih rokov 
dobave za nekatero specialno opremo predvidena realizacija v začetku leta 2003, v to leto bodo tudi 
prenesene potrebe po sredstvih." 
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17032702 Obveznosti driave do ZZZS 

Na proračunski postavki 1290 Tekoči transferi v ZZZS znižujemo prvotno planirano vrednost 1 
mlrd SIT na 500 mio SIT. Dodatni vir ZZZS namenjen zmanjšanju predvidenega primanjkljaja v 
delu, ki se nanaša na obvezno zdravstveno zavarovanje za leto 2002, se zniža zaradi spremenjenih 
makroekonomskih izhodišč, ki vplivajo na predvideni primanjkljaj ZZZS v tem letu. Prvotno 
zastavljeni cilj, da bi z zagotovitvijo dodatnega vira finančnih sredstev iz proračuna dosegli 
stabilno financiranje programov zdravstvenih storitev v okviru obveznega zdravstvenega 
zavarovanja ne bo v celoti uresničen. 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

17072702 Nujno zdravstveno varstvo 

PP 7122 Nujno zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb: Glede na realizacijo proračunske 
postavke in že prejete obveznosti v prvih petih mesecih letošnjega leta ocenjujemo, da ob 
upoštevanju enake dinamike porabe sredstev le-ta v višini 80 mio SIT ne bodo porabljena. Nižanje 
proračunske postavke dolgoročnih ciljev podprograma v ničemer ne spreminja. 

17072704 Sekundariji in pripravniki 

Spremembe oziroma znižanje finančnih sredstev na proračunski postavki 1453 Pripravniki ostali 
poklici za 43 mio SIT v ničemer ne spreminja glavnih dolgoročnih ciljev na tem podprogramu in je 
le posledica ponovne preveritve plana zaposlovanja pripravnikov ostalih poklicev v letu 2002, ki 
glede na realizacijo te proračunske postavke v prvih štirih mesecih ne bo dosežen v prvotnem 
številu 500 pripravnikov. 

28 MINISTRSTVO ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO 

Za Rebalans proračuna Republike Slovenije 2002 je Ministrstvo za informacijsko družbo na osnovi 
podrobne analize svojih programov in projektov pripravilo predlog znižanja pravic porabe v višini 
72.000.000 SIT na naslednji ravni podprogramov in proračunskih postavkah: 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne 
storitve 

0402 Informatizacija uprave 

04022801 Administracija 

1477 Investicije in invest.vzdržev.državnih org. 2.500.000 SIT, 

Prihranki bodo ustvaijeni pri zmanjšanju planirane nabave opreme za poslovne prostore, v katere se 
seli Ministrstvo. 

1478 Članstvo v mednarodnih organizacijah 13.500.000 SIT, 

Prihranek bo narejen na plačilu članarine za program Internet Action Plan v višini 21.000 EUR ker 
seje projekt zaključil po obvestilu Evropske skupnosti. 

Plačilo članarine za program eContent Programme v višini 82.000 EUR bo poravnana polovičnem 
znesku, ker bomo v program vstopali sredi leta 2002. 
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1481 Strokovno razvojne naloge 10.000.000 SIT, 

Področje za informacijsko infrastrukturo bo polovico proračunskih prihrankov zagotovilo z 
zmanjšanjem obsega prve faze projektiranja za nalogo »e-vas«, kjer bomo morali izpeljati nekatere 
dejavnosti z dodatnimi napori z lastnimi močmi in bomo zunanje eksperte uporabili za preverajnje 
izbranih reSitev. 

Drugo polovico prihrankov bomo lahko dosegli s spremenjeno dinamiko priprav na noveliranje 
ZTel, kar je naša obveza v skladu z novimi direktivami EU. Zato pa bo potrebno zagotoviti 
sredstva v proračunu 2003, da bi lahko imeli zakon pripravljen ob vstopu v EU. 

04022802 Sistemi elektronskega komuniciranja 

1482 Skupni projekt aplikacij v ID 1.000.000 SIT 
1485 DP-e Slo, javna uprava 20.000.000 SIT 
1488 DP-e Slo, gospodarstvo in civilna dmžba 5.000.000 SIT 

Področje za aplikacije v informacijski družbi bo proračunske prihranke zagotovilo z zmanjšanjem 
obsega individuelanega svetovanja ter dela ekspertnih skupin, ki je potrebno kot pomoč pri 
oblikovanju skupnih projektov aplikacij v informacijski družbi. Dodatne prihranke bomo lahko 
zagotovili le z zavestnim krčenjem obsega tistih razvojnih programov, kjer še nismo pričeli 
razpisnih postopkov za dodeljevanje spodbud oziroma še nismo dogovorili pogodbenih elementov 
z insitucijam, s katerimi te projekte izvajamo. Prihranke nameravamo zagotoviti z zmanjšanjem 
sredstev za projekte za spodbujanje elektronskega poslovanja podjetij, ki jih v sodelovanju z MID 
izvaja Pospeševalni center za malo gospodarstvo (PCMG) ter z zmanjšanjem razpoložljivih 
sredstev za spodbujanje aplikativnih projektov za razvoj in inovacij na področju informatike. 

18 Kultura, šport in nevladne organizacije 

1803 Programi v kulturi 

18032801 Podpora radijski in televizijski dejavnosti 

2390 Gradnja in vzdržev.omrežja za lokal.in nekomerc.programe 20.000.000 SIT 

Na podlagi veljavne zakonodaje je obveznost države podpora gradenj, razvoj in vzdrževanje 
infrastrukture za delovanje nekomercialnih radijskih postaj, ki jih v letošnjem letu ne bo mogoče 
realizirati. 

35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 

18 Kultura, Šport in nevladne organizacije 

3511 Ministrstvo za kulturo 

1801 Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti 

18013501 Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti 

V okviru rebalansa državnega proračuna je Ministrstvo za kulturo najprej pregledalo možnost 
zmanjševanja sredstev, ki so v proračunu za leto 2002 namenjena delovanju ministrstva in predlaga 
zmanjšanje sredstev na naslednjih postavkah: 
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1529 Popularizacija kulturnih dejavnosti 

Zmanjšanje sredstev na proračunski postavki bo pomenilo tudi zmanjšanje zastavljenega programa 
promocije najvidnejših projektov in programov javnih zavodov ter drugih izvajalcev kulturnih 
programov. Prav tako bo zmanjšan program promocije kulturne dediščine. 

2929 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
Z zmanjšanjem sredstev na postavki bodo zmanjšane planirane nabave in nadgradnje računalniške 
ter programske opreme. 

7112 Raziskovalne naloge 

Zaradi zmanjševanja sredstev bo v precejšnji meri zmanjšan tudi program sofinanciranja raziskav z 
najrazličnejših kulturnih ali s kulturo povezanih področij. 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

18023506 Nepremična kulturna dediščina 

2450 Javni zavodi za nepremično dediščino 

Zmanjšanje sredstev na tej postavki, ki so namenjena opravljanju javne službe na področju varstva 
nepremične kulturne dediščine, bo pomenilo zmanjšanje sredstev za materialne stroške, za 
investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme. Javnim zavodom pa bo prepuščeno, koliko in katere 
stroške bodo v tem okviru zmanjševali. 

18023507 Premična kulturna dediščina 

1533 Odkupi premične kulturne dediščine 

Zmanjšanje sredstev na proračunski postavki bo pomenilo tudi zmanjšanje števila odkupljenih 
predmetov za oblikovanje nacionalnih zbirk. 

2488 Muzeji, galerije, arhivi 

Zmanjšanje sredstev na postavki, ki so namenjena opravljanju javne službe na področju varstva 
premične kulturne dediščine, bo pomenilo zmanjšanje sredstev za materialne stroške, za 
investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme. Javnim zavodom pa bo prepuščeno, koliko in katere 
stroške jjodo v tem okviru zmanjševali. 

1803 Programi v kulturi 

18033501 Umetniški programi 

1532 300-letnica Slovenske filharmonije 

Zmanjšanje sredstev na postavki bo pomenilo okrnitev sofinanciranja programskih vsebin jubileja, 
ki ga predstavlja 300 let delovanja Slovenske filharmonije. Zmanjšanje sredstev je bilo pogojeno z 
dosedanjo nerealizacijo postavke. 

2497 Umetniški programi v javnih zavodih 

Postavka je namenjena sofinanciranju programskih vsebin za javne zavode na področju umetnosti. 
Zmanjšanje sredstev na postavki bo pomenilo zmanjšanje sredstev za materialne stroške, za 
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investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme. Javnim zavodom pa bo prepuščeno, koliko in katere 
stroške bodo v tem okviru zmanjševali. 

18033505 Mediji in audiovizualna kultura 

2492 Viba, Slovenska kinoteka 

Zmanjšanje sredstev na postavki bo pomenilo zmanjšanje sredstev za materialne stroške, za 
investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme. Javnim zavodom pa bo prepuščeno, koliko in katere 
stroške bodo v tem okviru zmanjševali. 

18033506 Knjižničarstvo in založništvo 

2490 Narodna in univerzitetna knjižnica 

Zmanjšanje sredstev na postavki bo pomenilo zmanjšanje sredstev za materialne stroške, za 
investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme. Javnim zavodom pa bo prepuščeno, koliko in katere 
stroške bodo v tem okviru zmanjševali. 

18033511 Drugi programi v kulturi 

2477 Investicije v kulturi 

Zaradi zmanjšanja sredstev na postavki bomo načrtovano financiranje priprave projektne 
dokumentacije za SNG Drama Ljubljana prenesli v naslednje proračunsko leto 

5666 Kulturni tolar - javni zavodi 

Zaradi zmanjševanja sredstev na postavki bomo prenesli del izplačil v prihodnje proračunsko leto 
predvidoma v okviru naslednjih projektov: knjižnica Ravne na Koroškem, knjižnica v Murski 
Soboti, obnova stare dvorane SNG Maribor, priprava projektne dokumentacije za SNG Opera in 
balet Ljubljana. 

3512 Uprava RS za kulturno dediščino 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine • 

18023501 Urejanje in nadzor na področju kulturne dediščine 

2934 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Z zmanjšanjem sredstev na postavki bodo zmanjšane planirane nabave in nadgradnje računalniške 
ter programske opreme. 

18023506 Nepremična kulturna dediščina 

5672 Kulturni tolar - spomeniki 

Iz pregleda izvajanja pogodbenih obveznosti in njihove realizacije je bilo razvidno, da bo del 
projektov obnove spomenikov v okviru t.i. kulturnega tolarja dokončanih v letu 2003 in s tem se 
financiranje teh projektov prenese v naslednje proračunsko leto. 

8594 Spomeniki 
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Pregled izvajanja pogodbenih obveznosti in njihove realizacije je pokazal, da bodo nekateri 
projekti dokončani v letu 2003, kar pomeni prenos financiranja teh projektov v naslednje 
proračunsko leto. 

62 UPRAVNE ENOTE 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne 
storitve 

0404 Upravne slutbe na lokalnem nivoju 

04046201 Administracija upravnih enot 

Glede na realizacijo pravic porabe do 13.05.2002, ki na postavkah materialnih stroškov znaša 
32,0 % veljavnega proračuna ocenjujemo, daje, ob racionalni porabi proračunskih sredstev, možen 
prihranek pravic porabe v višini 59,8 mio SIT. 

V.3. PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

41, 42, 46, 50 SODIŠČA 

4111 Vrhovno sodišče RS 

Vrhovno sodišče je ocenjuje, da so prihranki možni le na tistih podprogramih, ki ne pomenijo 
okrnitve temeljne funkcije sodišč - sojenja in, ki pomenijo le odlog izvršitve določene funkcije in s 
tem le omejen vpliv na delo sodišč. 

09 Pravosodje 

0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč 

09024101 Administracija vrhovnega sodišča 

Postavka 3377 Materialni stroški: prihranek je možen iz sredstev za postopke povezane z 
raziskovanjem povojnih pobojev, ki so do konca meseca maja bila porabljena le v višini cca 20 mio 
SIT in ker gre za sodne postopke, ki jih je mogoče tudi časovno tempirati - 20 mio SIT 

09024102 Brezplačna pravna pomoč 

Postavka 6660 Brezplačna pravna pomoč: prihranek je možen glede na podatek o realizaciji do 
13.05.2002, ki znaša le cca 5%, ob predpostavki, da v teku leta ne bo prišlo do bistvenega 
povečanja zahtevkov - 40 mio SIT 
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09024105 Posodobitev evidentiranja nepremičnin 

Postavka 7950 Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin, prihranek na tem podprogramu je 
možen z zamikom začetka izvrševanja ene od nalog v projektu, ki ne pomeni bistvenega posega v 
dinamiko dokončanja projekta - 8 mio SIT 

44 TOŽILSTVA 

Državno tožilstvo RS ocenjuje, da so prihranki možni na postavkah materialnih stroškov pri 
podprogramih 09034401 Administracija državnega tožilstva, 09034402 Administracija višjih 
državnih tožilstev in 09034403 Administracija okrožnih državnih tožilstev. 

09 Pravosodje 

0903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva 

09034401 Administracija državnega tožilstva 

Postavka 3378 - Materialni stroški, prihranek na tem podprogramu je možen ob racionalnem 
trošenju pravic porabe za materialne stroške glede na realizacijo dne 13.05.2002, ki znaša 32,7 % - 
2 mio SIT. 

09034402 Administracija višjih državnih tožilstev 

Postavke materialnih stroškov pri višjih državnih tožilstvih, prihranek je možen glede na realizacijo 
do 13.5.2002, katera znaša 30,8 %, - 2 mio SIT. 

09034403 Administracija okrožnih državnih tožilstev 

Postavke materialnih stroškov, prihranek je možen glede jia podatek o realizaciji do 13.05.2002, ki 
znaša 30,9 %, ob predpostavki, da v teku leta ne bo prišlo do bistvenega povečanja zahtevkov - 30 
mio SIT. 

452 DRUŽBENI PRAVOBRANILEC RS 

4512 Družbeni pravobranilec RS 

Družbeni pravobranilec RS ocenjuje, da so prihranki možni na postavki materialnih stroškov, 
podprogramu 09034501 Administracija družbenega pravobranilca. 

09 Pravosodje 

0903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva 

09034501 Administracija družbenega pravobranilca 
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Postavka 3374 - Materialni stroški, prihranek na tem podprogramu je možen ob 
racionalnem trošenju pravic porabe za materialne stroške -1.500.000,00 SIT. 

454 DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO RS 

4514 Državno pravobranilstvo RS 

Državno pravobranilstvo RS ocenjuje, da so prihranki možni na postavki materialnih stroškov pri 
podprogramu 09034502 Administracija državnega pravobranilca, ter na postavki v okviru 
podprograma 09054501 Odškodnine neupravičeno obsojenim. 

09 Pravosodje 

0903 Delovanje toftlstva in pravobranilstva 

09034502 Administracija driavnega pravobranilca 

Postavka 3376 - Materialni stroški. Ob racionalni porabi proračunskih sredstev je možno 
zmanjšanje pravic porabe v višini 10 mio SIT. 

0905 Odškodnine 

09054501 Odškodnine neupravičeno obsojenim 

Postavka 8436 - Sredstva za odškodnine neupravičeno obsojenim, možno zmanjšanje pravic porabe 
v višini 17 mio SIT. 

49 SENAT ZA PREKRŠKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

4911 Senat za prekrške 

Senat za prekrške ocenjuje, da so prihranki možni na postavkah materialnih stroškov pri 
podprogramu 09064901 Administracija senata za prekrške. Pri sodnikih za prekrške predlagatelj 
finančnih načrtov ocenjuje, da zaradi nezadostnih pravic porabe v sprejetem proračunu 2002 ter 
visoke dosedanje realizacije pravic porabe v letošnjem letu, prihranki na postavkah materialnih 
stroškov niso možni, možen pa je prihranek na postavkah investicij in investicijskem vzdrževanju. 

. ■ j n 
09 Pravosodje 

0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

09064901 Administracija senata za prekrške 

Ob pripravi predloga znižanja pravic porabe na posameznih proračunskih postavkah smo izhajali iz 
dejstva, da se pri porabi proračunskih sredstev obnašamo skrajno racionalno. To pomeni, da se v 
okviru materialnih stroškov del prihrankov doseže z zagotavljanjem sredstev za nakup le 
najnujnejšega pisarniškega materiala in strokovne literature ter za plačilo kotizacij za udeležbo na 
izobraževanjih, ki so za opravljanje dela nujno potrebna. Nadalje bomo zmanjšanje dosegli s tem, 
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da za zaposlene na Senatu za prekrške v letošnjem letu ne bomo izvedli zdravniških pregledov, kar 
je sicer po zakonu o varnosti in zdravju pri delu dolžnost delodajalca, udeleževali pa se bomo le 
tistih oblik izobraževanja, ki so brezplačna ali pa so cenovno izredno ugodna. Če želimo, da se 
bodo za poslovanje nujni potrebni stroški, ki bodo nastali v letošnjem letu, lahko tudi pokrili iz 
proračunskih sredstev za leto 2002, se moramo tudi pri porabi sredstev za pokritje vseh ostalih 
izdatkov omejiti na najnižje možne izdatke, ki še omogočajo opravljanje naše dejavnosti. - 4,5 mio 
SIT. 

61 SODNIKI ZA PREKRŠKE 

09 Pravosodje 

0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

09066101 Administracija organov za postopek o prekršku 

Zmanjšajo se pravice porabe na proračunskih postavkah investicij in investicijskega vzdrževanja. 
Zmanjšanje je možno glede na trenutno realizacijo, ob predpostavki, da v teku leta ne bo prišlo do 
bistvenega povečanja zahtevkov - 1,3 mio SIT. 
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VI. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NAČRTA 

RAZVOJNIH PROGRAMOV 

Načrt razvojnih programov jc kot III. del proračuna popravljen v skladu z zmanjšanim obsegom 
pravic pri posameznih proračunskih uporabnikih. Od pregleda II. posebnega dela proračuna se 
razlikuje v tem, da pri načrtu razvojnih programov ni prikazanih podatkov o veljavnem načrtu 
razvojnih programov, ampak se .razlike nanašajo na sprejeti načrt razvojnih programov. 

Pri Ministrstvu za promet, Direkciji Republike Slovenije za ceste, je v prvih mesecih leta 2002 v 
okviru podprograma »Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest« prišlo do zmanjšanja 
sprejetega proračuna za 1,050.000.000 SIT, zaradi česar je pri tem podprogramu v načrtu razvojnih 
programov osnovo za prikaz prihrankov predstavljal veljavni načrt razvojnih programov. Razlika v 
načrtu razvojnih programov torej predstavlja poleg že zmanjšanega obsega sredstev med letom 
dodatnih 1,363.423.000 SIT prihrankov. 
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L SPLOSNI DEL REBALANSA PRORAČUNA 
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Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 79/99,124/00,79/01 in 30/02) in 225. člena Poslovnika 
državnega zbora (Uradni list RS, št 80/94,3/95, 28/96,26/97,95/99,46/00,3/01,9/01,13/01,45/01 in 52/01) je Državni zbor 
Republike Slovenije sprejel 

Rebalans proračuna 
Republike Slovenije za leto 2002 

L SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 

(1) Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki rebalansa proračuna Republike Slovenije so izkazani v bilanci 
prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja. 
(2) Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2002 se določa v naslednjih zneskih: 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjih 

Konto 
Sprejeti Veljavni Spremembe Predlog rebalansa 

proračun 2002 proračun 2002 proračuna 2002 proračuna 2002 
(D (2) (3) (4M2) + (3) 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+741 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 

72 DAVČNI PRIHODKI 

700 Davki na dohodek in dobiček 
■ooo Dotrnktna 
~00l Davek t)d dobička pravnih oseb 

701 Prispevki za socialno varnost 
"010 Prispevki zaposlenih 
TO 11 Prispevki delodajalcev 
7012 Prispevki samozaposlenih 
7013 Ostali prispevki za socialno varnost 

702 Davki na plačilno listo in delovno silo 
"020 Davek na izplačane plače 
"02 J Posebni davek na določene pt jjemke 

703 Davki na premoženje 
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 

704 Domači davki na blago in storitve 
"040 SpJaint prometni davki, davki na iknicmo vrednost 
7041 DrugI davki na blago In storitve 
"042 Troiarine (akcize) 
"044 Davki na posebne storitve 
"046 Pristojbine za motorna vozila 
'04" Drugi davki na uporabo blaga In storitev 
"04H Davki na motorna vozilu 

705 Davki na mednarodno trgovino in transakcije 
"030 Carine 
'031 Orvgt MVttzm Jtyatvi 

706 Drugi davki 
'OHO DnflJavki 

21 NEDAVČNI PRIHODKI 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

"100 Prihodki od udeležbe na dobičku In dividmdjavnih podjetij, Javnih skiadov 
in javnih finančnih institucij 

'101 Prihodki od udeležbe na dobičku in Jtvidcnd drugih podjetij In finančnih 
institucij 

'102 Prihodki od obresti 
"103 Prihodki od premoženja 

711 Takse In pristojbine 
"1/0 Smbte takse 
"III Upravne takse In pristojbine 

1.223.263.943 

1.203.553.674 

M13.780.QK 

294.701.881 
213.5-13.611 
"9.156.270 

8.083.569 
4.409.201 
3 034.802 

443.310 
196236 

98.335.989 
93.6"0.976 
4.665.013 

3.711.865 
3." 11.863 

685.462.796 
452."11.'64 

'5*0.382 
l'2.210.335 

- l'.H00 4S2 
20 152.424 
H.554.605 
6.452."85 

28.483.921 
2~ 451.669 

I.032.252 
0 
0 

84.773.652 

24.141346 
9.500.000 

211.000 

5.880846 
8.549.500 

25.943.161 
9 050 "20 

16.892.441 

1.223.263.943 

1.203.553.674 

1-H8.780.022 

294.701.881 
215.545.611 

79.156.270 

8.083.569 
4 409.201 
3034.802 

443.310 
196.256 

98335.989 
93 670.976 
4.665.013 

3.711.865 
3.711.865 

685.462.796 
452.711.764 

7.580.382 
r2.2IO.335 
I" 800.482 
20 152.424 
8.554.605 
6 452m85 

28.483.921 
27.451669 

1.032.232 
0 
0 

H77J.«? 

24.141346 
9.300.000 

211.000 

5.880.846 
8 549.500 

25.943.161 
9.030 "20 

16.892.441 

-28.786.845 

-28.776.894 

-3<m?.8ft 

-6.556.751 
-2.896.731 
.3.660000 

0 
47.150 

-10.575 
-27.000 

-9.5"5 

-1.740.000 
-1.640.980 

-99.020 

-1.961.865 
■1.961.865 

-29.990.549 
•2'.046.501 

120.500 
-3.324.249 
1.300000 
-68-900 
103.000 

-237400 
3.697.950 

3.5/Z243 
180.-07 

231350 
231.350 

7.542.972 

50.030 
3.368.-80 

1.400.000 

-2.857.650 
'1.861 100 

-2.607.050 
.1.101.340 
-1.305.710 

1.194.477.098 

1.174.776.780 

288.145.130 
212.648.860 

75.496.270 

8.083.569 
4.456.351 
3.024.22- 

416.310 
186.681 

96.595.989 
92.029.996 

4.565.993 
1.750.000 

I."30.000 

655.472.247 
423.665.263 

7.~00.882 
168.686.106 

19.100.482 
19.464.524 
8.659.605 
6.195.385 

32.181.871 
30.968.912 

1.212.959 
231350 

231.350 

24.191376 
12.868 '80 

1.611.000 

3.023.196 
6.688.400 

23336.111 
7.949.380 

15.396.-31 
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjih 

Konto 
Sprejeti Veljavni Spremembe Predlog rebalansa 

proračun 2002 proračun 2002 proračuna 2002 proračuna 2002 
(1) (2) (3) (4H?) + (3) 

712 Denarne luzni 
"120 Denarne kotni 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
"130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 

714 Drugi nedavčni prihodki 
"141 Drugi nedavčm prihodki 

22 kapitalski prihodki 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 

"200 Prihodki od proda/* :#rodh in prostorov 
7201 Prihodki od prodaj* p rt rožnih sredstev 
'202 Prihodki od prodaje opreme 
"20J Prihodki odprodaj* drugih osnovnih xreds/*v 

Tli Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 
"221 Prihodki odprodaje stavbnih zemljišč 

22 ŽRHME BOHACUS 
731 Prejete donacije iz tujine 

"310 Prejele donacije it tujine za tekočo porabo 
"311 Prejele donacije it tujine za investicije 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
"400 Prejeta sredstva it državnega proračuna 
7402 Prejela sredstva n skladov socialnega zavarovanja 

8-336.085 
H.336.0H5 

7.520.166 
"520.166 

18.832.894 
IH.H32.K94 

M02.4$0 

2.902.460 
2.623.290 

21H4I5 
H. 200 

32.335 

500.000 
500.000 

16.203.740 

16.203.740 
4.4H6.999 

II. "16. "41 

mm 
104.069 

9H.6H2 
5.3*7 

8.336.085 
H.336.0H5 

7.520.166 
7..320.166 

18.832.894 
IH.H32.H94 

3.402.460 

2.902.460 
2.623.290 

2IH.4I5 
H. 200 

52.555 

500.000 
500.000 

16.203.740 

16.203.740 
4.4H6.999 

II.716-41 

mm 
104.069 

9H.6H2 
5.3H7 

-163.450 
■163.430 

-1.152.538 
•1.152.53H 

11.415.980 
I1.4I3.9H0 

0 
0 
o 
o 
o 

-9.951 

-9.951 
•10.562 

611 

8.172.635 
H.172.635 

6-367.628 
6.367.62H 

30.248.874 
30.24H.H-4 

3.402.460 

2.902.460 
2.623.290 

2IH.4I5 
H 200 

52.555 

500.000 
500.000 

203,740 

16.203.740 
4.4H6.999 

11.-16.741 

24J15 
94.118 

M. 120 
5.99H 

11. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
TEKOČI ODHODKI 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plato m JnJolki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredvva za delovno Mpebtosl 
4004 Sredstva za nadurno delu 
4003 Plače za delo ncrezukntov po pogodbi 
4009 DrugI izdatki zaposlenim 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko m Invalidsko xavarov<mJe 
4011 Prixpevek sa zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanj* 
4013 Prispevek za starševsko varstvo 

402 Izdatki za blago in storitve 
4020 Pisarniški in splainl material in storitve 
4021 Posebni mole rud in storitve 
4022 Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prtroznl sirotki in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4023 Tekoče vzdrževanje 
4026 Nqjemnine in zakupnine (leasing) 
402" Kazni In odškodnine 
402H Davek na tzpločone plače 
4029 Drugi operativni odhodki 

1.348.496-254 

114-394,700 

154.302.041 
IJI.IJ~.2M 

4.6I6H90 
IUV9.tr 
i.rjsti 
tMi.m 

IH.3H2 
I.212.196 

25.152.492 
l3.sin.j4H 
9.J—.H94 

H0.6IH 
133.33] 

142.608.293 
I9.H-9.H2J 
33.6JH.HJS 
IO.IMU.H22 
6 109 53' 
3.310103 

19 339,431 
II.390.4IJ 

3.402.366 
• '0IH94 

2~.JJI.0JH 

1.348.494.649 

41$,?10.7?0 
153.156.499 

129 906. JIH 
464J.942 

12292.604 
3 160 940 
I.92I.IH9 

IH.JH2 
I.212.92J 

24.944.070 
IJ.4JI.664 
9.2'H.riH 

H0.443 
133 246 

143.615.238 
20.JSI.4J0 
33 0TH003 
10 263.433 

6 29S.4S0 
3 433 223 

I9.H6H.HS6 
tl.644.HI0 

3 376.6HH 
•6H6.SJI 

2~.J94.HI2 

-14.410.436 

-10.882.148 

-537.672 
■JIJSJJ 

o 
•2.JIJ 
2.569 

0 
0 

■22.193 

-26.660 
■2J.6J6 

■3.026 
H 

14 
-1.054.847 

-403.330 
■961.024 
■6HH32 
■IJ.JJI 
-IJ2I0 

■I4HIS9 
■290.JJT 
■'42134 

■SH.H39 
■I.J2J4IJ 

1.334.084.212 

405.628.602 

152.618.827 
I29.390.-HS 

4.643.942 
12.290.091 

3 163.509 
I.921.IH9 

IH.JH2 
■ I.I90.-J0 

24.917.410 
IS.42H.00S 
9.2-3.69! 

HO. 431 
133 260 

139.560.391 
20.I4H.0HO 
32.ll6.9~t 
10.196 601 
6.2BI.9I9 
3.410 013 

19-2069- 
II.JJ4.4JJ 
26J4JJ4 
~.62~.692 

26 069 399 
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjih 

Konto 
Sprejeti Veljavni Spremembe Predlog rebalansa 

proračun 2002 proračun 2002 proračuna 2002 proračuna 2002 
(D (2) (3) (4H2) + (3) 

403 Plačila domačih obresti 
4031 Plačila obresti ud kreditov - poslovnim bankam 
4032 Plačila oh resi t od kreditov - drugim finančnim institucijam 
4033 Plačila obresti itd kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 
4034 Plačila obresti od vrednost, papirjev izdanih na domač, trgu 

404 Plačila obresti v tujino 
4040 Plačila ohresti itd kreditov - mednarodnim finančnim institucijam 
4041 Plačila ohresti od kreditov - tujim vladam 
4042 Plačila ohresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim 

Institucijam 
4044 PlačUa ohresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih 

409 Rezerve 
4090 Splaina proračunska rezervacija 
4091 Proračunska rezerva 

il TEKOČI TRANSFERI 

410 Subvencije 
4100 Subvencije javnim podjetjem 
4J 02 Subvencije privatnim podjetjem in tehnikom 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
4110 Tn»vferi nezaposlenim 
41/1 Dndmski prejemla in starševska nadomestila 
4/12 Transferi zu zagotavljanje socialne varnosti 
4/13 Transferi vojnim invalidom, veteranom in irtvam vojnega nasilja 
4115 Nadomestila plač 
4/1" Štipendije 
4//9 Drugi transferi posameznikom 

412 Transferi neprofltnim organizacijam in ustanovam 
4/20 Tekoči transferi neprofltnim organizacijam m ustanov** 

413 Drugi tekoči domači transferi 
4/30 TekočI transferi drugim ravnem driave 
4/3/ Tekoči transferi v sk/ade socialnega zavarovanja 
4/32 TekočI transferi v druge Javne sk/ade in agencije 
4/33 Tekoči transferi v Jame zavode m druge izvajalce Javnih služb 
4/34 Tekoči transferi v tkriavnl proračun 

414 Tekoči transferi v tujino 
4140 Tekoči transfen mednarodnim Institucijam 
4/4/ Tekoči tnmsfen luflm vladam in vladnim Institucijam 
4/42 Tekoči transfen neprofltnim organizacijam v tujini 
4/43 Drugi tekoči transferi v tujina 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4200 Nakup zgradb in prostorov 
420/ Nakup prevoznih sredstev 
4202 Nakup opreme 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 
4204 * Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 
4203 Investicijsko vzdrieveetfe m obnove 
4206 Nakup zemljilč m naravnih hitgastev 
4207 Nakup nematerialnega premoženja 
4208 Študije o iz**d(jrvastl projektov, projektna dokumentacija, nadzor m 

investicijski Inženiring 
4209 Nakup blagovnih rezerv In intervencijskih zalog 

46.180.402 
1*3/. m 

o 
600 

37348.680 

34.340.389 
3.209. '27 

44.2/6 
2. "1.4" t 

26.314.9'S 
11.811.083 

3.000.000 
*.* 11.0*3 

793.984.091 

62.027.374 
13.900.399 
4*126.973 

184.407.782 
23.934.494 
91.510. "33 
24.04-.45S 
I"IH4.92" 

21. M' 
/9.*"2.550 
',136.536 

9.173.541 
9.1-3.54/ 

535.474.430 
34.-32.464 

2/3.-6*644 
2.440.336 

2*4.436.995 
95.990 

2.900.964 
/66.334 
396 940 
355.263 

!.'82.42" 

7?.$4)r7W 
73.641.700 

2.22m.t63 
/399<10* 

/5.0*1 392 
61.643 

31.606*9* 
/1.2/3.1-2 
1.66/.669 

132.345 
I0.I98.-13 

39.692 

46.807.502 
7.232.-03 

627.000 
-00 

3*94709* 
33.713.389 

4.5*2.-2" 
44.2/6 

2.-71.47/ 

26.3/4.975 

14.274.052 
5.462.969 
*.8//.0*3 

72.4r51?.M4 
61.334.166 

/3.823.373 
47.5/0.79/ 

182.749.650 
23.947.552 
90 594*66 
23.806.9*0 
17.0/3.078 

/8.376 
/9.665.253 
7.703.544 

9.971.605 
9.97/.605 

537.557.095 
34.808.203 

2/8.106.039 
2.44*. 436 

2*2.09*427 
95.990 

2.899399 
166.334 
406.940 
320.034 

1.806.291 

70.171.802 

70.171.802 
2.393.213 
1.2-6.4-7 

14.615.672 
68.776 

29.052.Kn 
10.731093 
1.670.8*6 

157.769 
10.165.893 

39.147 

-200.000 
o 
o 
o 

200.000 

0 
o 

-6.062.969 
-4.562.969 
-I 500.000 

M3MW 
-471.698 

99.687 
•372.01/ 

-1.469.485 
•92.100 

•1066.936 
-300.000 

0 
0 
0 

-10.449 

-13.185 
-13.185 

3.125.471 
•13.000 

3.774.807 
•6.539 

-626.995 
•2.801 

-40.000 
o 
o 
o 

•40.000 

-4.316.134 
•118.876 
-37.7/2 

-580.97* 
0 

•2.348.043 
-88*759 

-62.695 
0 

-279.072 

46.607.502 
7.232.703 

62'000 
"00 

3* '47.098 

33.713.389 
4.582.-2' 

44.2/6 
2.77147/ 

26.3/4.975 
8.211.083 

900.000 
7.311.083 

7?$..64j.?17 

60.862.468 
13.-23.68* 
47/38.780 

181.280.165 
23.855.452 
89.527.930 
23.506.980 
I-.013.0-8 

18.376 
19.665.253 

7.693.095 

9.958.420 
9.958.420 

540.682366 
34.793.203 

221.880.846 
2.441.896 

281.471.432 
93.189 

2.859.599 
166.334 
406.940 
520.034 

1.766 291 

65.855.668 

65.855.668 
2.2-4.337 
1.238. '63 

14.034.695 
68. "6 

26.704.834 
9.842.333 
1.608.192 

137.-69 
9.886.821 

39.147 
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjih 

Konto 
Sprejeti Veljavni Spremembe Predlog rebalansa 

proračun 2002 proračun 2002 proračuna 2002 proračuna 2002 
(1) (2) (3) (4H2) + <3) 

42 INVESTICIJSKI TRANSFER1 

430 Investicijski transferi 
4300 Investicijski transferi drugim ravnem driav« 
4301 Investicijski iransferi javnim skladom in agencijam 
■4302 Investicijski tnmsferi neprofttnim organizacijam 
4303 Investicijski tnmsferi Javnim podjetjem 
4305 Investicijski iransferi privatnim podjetjem in zasebnikom 
4306 Investicijski iravferi posameznikom 
430" Investicijski transferjavnim zavodom in Javnim gospodarskim zavodom 
43OH Investicijski iransferi v tujino 

66.47S.763 

66.475.763 
I6.I26.S92 

1.319.235 
2.381.188 

33.954.991 
3.446.105 
2. "XI.392 
6.418.49" 

4".262 

yr.2».9g2 
67.299.982 

I5.H29.JII 
IJ19.878 
1343 654 

33.888.985 
3.440.069 
2.743.658 
7.65" 499 

56.928 

■343.256 

-343.256 
•149.67" 

0 
'30000 
>51.674 

0 
0 

-111.905 
0 

66.956.725 

66.956.725 
15.679.634 

1.319.878 
2.333.654 

33.83". 311 
3.440.069 
2."43.658 
"545.594 

56.928 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
(L-II) 
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) 

- Primanjkljaj tekočega proračunskega leta 

- Izravnalni primanjkljaj 
(uskladitev proračunskega leta s koledarskim letom) 

nm, PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) 
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti 
minus skupaj odhodki brez plačil obresti) 

Ill/la. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
BREZ IZRAVNALNEGA PRIMANJKLJAJA 

HI/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKIJAJ) 

(70 + 71). (40 + 41) 
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) 

III/2a. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
BREZ IZRAVNALNEGA PRIMANJKLJAJA 

-125.232.311 -125.230.706 -14.376.409 -139.607.114 

-49.632.311 -49.630.706 -14.376.409 -64.007.114 

-75.600.000 -75.600.000 -75.600.000 

-50.592.367 -50.590.661 -11.718.758 -62.309.420 

25.007.633 25.009.339 -11.718.758 13.290.580 

-4.825.117 -7.469.191 -19.025.848 -26.49?.039 

70.774.883 68.130.809 -19.025.848 49.104.961 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v tisoč tolarjih 

Konto 
Sprejeti Veljavni Spremembe Predlog rebalansa 

proraiun 2002 proračun 2002 proračuna 2002 proračuna 2002 
(1) (2) (3) <4M2) + <3) 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752') 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

750 Prejeta vračila danih posojil 
"501 Prtjcta vračila danih posojil - ud javnih skladov 

751 Prodaja kapitalskih deležev 
"5/0 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deleiev v javnih podjetjih 
"511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deleiev v finančnih institucijah 

752 Kupnine iz naslova privatizacije 
"520 Srtduva kupnin iz naslova privatizacije 

14.130.232 14.130.232 112.109.517 126.239.749 

14.130.232 

490.232 
490.232 

13.240.000 
13.240.000 

0 

400.000 
400.000 

14.130.232 

490.232 
490.232 

13.240.000 
13.240.000 

0 
400.000 

400.000 

112.109.517 

0 
o 

112.109.517 
o 

/12.109.51" 
0 
0 

126.239.749 

490.232 
490.232 

125.349.517 
13.240.000 

H2A09.51' 
400.000 

400.000 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442") 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV 
440 Dana posojila 

4400 Dana posojila posameznikom 
4-104 Dana posojila privatnim podjetjem 

441 Povečanje kapitalskih deleiev in naložb 
4410 Povečanje kapitalskih delefev v javnih podjetjih 
441/ Povečanje kapitalskih deleiev v finančnih institucijah 
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 
4414 Povečanje kapitalskih deleiev v tujino 

442 Poraba sredstev kupnin Iz naslova privatizacije 
4420 Dana posojila i: sredstev kupnin 
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade tn agencije 
■1422 Povečanje kapitalskih deleiev driave iz sredstev kupnin 

21.655.651 21.657.257 

21.-6Sg.6Sl 

6.423.951 
2.000 

6.421.951 

14.831.700 
6.000.000 
5 "50.000 
2./161. "00 

220.000 

400.000 
62.000 

314.000 
24.000 

21.657,257 

6.425.557 
3.606 

6.421.951 

14.831.700 
6.000.000 
5. "50.000 
2.H61. "00 

220.000 

400.000 
62.000 

314.000 
24.000 

21.657.257 

21.657.257 

6.425.557 
3.606 

6.421.951 

14.831.700 
6.000.000 
5 "50.000 
2.861.-00 

220.000 
400.000 

62.000 
314.000 

24.000 

VI. PREJETA MINUS DANA POSJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (TV. - V.) 

-7.525.419 »7.527.025 112.109.517 104.582.492 
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C. RAČUN FINANCIRANJA v tisoč tolarjih 

Konto 
Sprejeti Veljavni Spremembe Predlog rebalansa 

proračun 2002 proračun 2002 proračuna 2002 proračuna 2002 
(1) (2) (3) <4)=<2) + (3) 

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 257.989.300 257.989.300 14376.409 272.365.709 
50 ZADOLŽEVANJE 257.989JOP 257.989300 14.376.409 272365.709 

500 Domače zadolževanje 211.689300 211.689300 14376.409 226.065.709 
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 
5004 Sredstva, pridobitna z Izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu 206.6M9.300 206.6H9.300 14.376.409 221.065. "09 

501 Zadolževanje v tujini 46300.000 46.300.000 0 46300.000 
5010 Najeli krediti pri mednartxJnihfinančnih institucijah 1.300.000 1.300.000 0 1.300.000 
5014 Sredvrva. pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev v tujini 45.0(X).000 J5.000.000 0 45.000.000 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+5511 

55 ODPLAČILA DOLGA 

550 Odplačila domačega dolga 
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 
5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu 

551 Odplačila dolga v tujino 
5510 Odplačila dttlga mednarodnim finančnim institucijam 
55 JI Odplačila dolga tujim vladam 
5512 Odplačila dolga tujim poslovnim bankam m finančnim institucijam 
55/4 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev. Izdanih na tujih trgih 

129.331.570 

129.331.570 

102.169.119 
2S.619.336 
m6 549.'» 

27.162.451 
-6-1360 
2.HS.M- 

14312.346 
2.'M6.0'H 

129331.570 

129.331.570 

102.169.119 
2S.6I9.336 
-6.S49.~R3 

27.162.451 
-6711.360 
2. mS. 46' 

I4.3I2.S46 
2.9X6.07* 

0 

2 
o 
o 
o 

0 
o 
o 
o 
o 

129.331.570 

129.331.570 

102.169.119 
2S.619.336 
76.S49.-H3 

27.162.451 
7 67H.360 
2.IMS.467 

14.3I2.S46 
2.9H6.07H 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU -4.100.000 
a.+rv.+vii.-ii.-v.-viin 
X. NETO ZADOLŽEVANJE fVTI.-VIH.) 128.657.730 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-1X.> 125.232-311 

-4.100.000 112.109.517 108.009.517 

128.657.730 

125.230.706 

14.376.409 

14.376.409 

143.034.139 

139.607.114 

poročevalec, št. 54 70 

Nadaljevanje v Poročevalcu št. 54/1 

1. junij 2002 



NAROČILNICA 

| Ime in priimek:   

i Naslov:    

■ Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:  

I Davčna številka:  

| NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

i Datum:    

I Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
1 ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno, 
i  



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike 
Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka taksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi 
Zakona o davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS, 
št.89/98) 
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