
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVfcNIJfc 
DOKUMENTACIJA 

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 29. oktober 2002 Letnik XXVIII Št. 105 

PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA 
- Obrazložitev predloga Zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za skupino proračunskih 

uporabnikov Ministrstva za obrambo za leto 2001 (RZ2001) - EPA 652 - III 

PRILOGA: POROČEVALEC DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE 



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 
TRR : 01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 



Obrazložitev 

PREDLOGA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 

PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA SKUPINO PRORAČUNSKIH 

UPORABNIKOV MINISTRSTVA ZA 

OBRAMBO ZA LETO 2001 (RZ2001) 

EPA 652 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 400-08/2001-2 
Ljubljana, 18.10.2002 

Ministrstva za obrambo, s katere je umaknjena stopnja 
zaupnosti. 

K dopisu št 400-08/2001 -2 z dne 4.10.2002, s katerim je poslala 
predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za 
leto 2001, Vlada Republike Slovenije pošilja: 

Vlada Republike Slovenije prosi, da se gradivo upošteva pri 
obravnavi zaključnega računa proračuna Republike Slovenije 
za leto 2001. 

Obrazložitev predloga zaključnega računa proračuna 
Republike Slovenije za skupino proračunskih uporabnikov 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

poročevalec, št. 105 4 29. oktober 2002 



Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Sektor za javno računovodstvo 

VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

A. Bilanca odhodkov 

► tisoč tolarjih 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 
Sprejeti Veljavni Realizacija RE/SP RE/VP 

proračun 2001 proračun 2001_ 2001 2001 2001 
(1) " (2) (3) (4-3/1)" (5-3/2) 

ji9 fMINISTRSTVO ZA OBRAMBO | 61.795.048^ [~62.750.333 1 j 62.140.993 j! 100,6;; 99,Oj 

1911 [Ministrstvo za obrambo 

11.2243831 j 11.984.623 |! 11.708.056] 104,3j f |07 [OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH ||  
Q7fll Soloine in »kupne funkcije 11.224383 11.984.623 11.708.056 104,3 
07011901 Urejanje skupnih funkcij na področju obrambe 9.564.402 9.529.852 9.409.458 98,4 

109 Publicistika 780 0 0 0.0 
402 Izdatki zn blago in storitve 780 0 0 0,0 

116 COU Poljče 3.765 12.950 10.272 272,8 
402 Izdatki za blago in storitve 3.765 12.930 10.272 272,8 

117 Počitniška dejavnost 7.933 27.270 20.662 260,5 
402 Izdatki za blato in storitve 7.933 27.170 20.662 260J 

I IS Oddelek za prehrano Triglav 14.728 67.953 56.501 383,6 
402 Izdatki za blago in storitve 14.728 67.953 56.501 383,6 

3009 Plače 6.825.006 6.599.385 6.581.651 96,4 
400 P1a£e in drogi izdatki zaposlenim 5.699.632 5.514.011 5.498.380 96.5 
401 Prispevki delodajakev za socialno varnost 825.040 814.340 112.248 98,5 
402 Izdatki za blago in storitve 300.334 271.034 271.024 90.2 

JJJJ Materialni stroSkt 1.745.951 1.581.893 1.540.410 88,2 
400 Pta£e in drugi izdatki zaposlenim 990 990 0 0,0 
402 Izdatki za blago in storitve 1.689.247 1.542.776 1.503.989 89,0 
411 Transferi posameznikom m gospodinjstvom 55.714 38.127 36.421 65.< 

4740 Sofinanciranje organizacije slovenskih častnikov in drugih 20.000 32.000 32.000 160,0 
organizacij 
412 Transferi neprofitnim organuxijam in ustanovam 20.000 32.000 32.000 160,0 

5883 Siroih operativnega delovanja 898.439 1.170.601 1.130.715 125,9 
402 Izdatki za blago in storitve 486.946 498.119 467.957 96.1 
411 Transferi posameznikom in gospodavitvom 4.769 356 156 3,3 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 406.724 672.126 662.602 162.9 

6295 Razvoj in preukvianje vojaSke opreme In oborožitve ter nabava 47.800 37.800 37.247 77,9 
vzorcev 
402 Izdatki za blago in storitve 47.000 31.726 31.22« 66.' 
420 Nakup in padnja oanovnih sredstev 800 6.074 6.023 732,9 

07011902 Nabor In napotitev 1.122.910 1.337.510 1.331.988 118,6 
5884 Vojaške zadeve 554.228 489.146 485.785 87,7 

402 Izdatki za blago in storitve 554.228 489. U6 485.785 87,7 
5886 Zdravstveno varstvo 315.500 340.374 338.857 107,4 

402 Izdatki za blago in storitve 299.500 325.810 324.341 108J 
420 Nakup m gradila osnovnih sredstev 16.000 14.564 14.516 90.7 

6286 Civilno slačenje vojaSkega roka 253.1S2 5 0 7.990 507.346 200,4 
402 Izdatki za blago in stontv« 220 252 444.8*2 U4.306 201,7 
411 Trantfen posameznikom in gospodinjstvom 32.930 63.118 63.040 191,4 

07011903 Mednarodno sodelovanji 340.471 341.023 334.480 98,2 
5885 Mednarodno sodelovanje 340.471 341.023 334.480 98.2 

400 Plače in drogi izdatki zaposlenim 140.000 145.000 Mtjll 100,9 
402 Izdatki za blago in storitve 198.471 189.733 186.878 9*,2 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.000 6.290 6.290 31 J.i 

07011904 Upravljanje Z driavnintpremoienjem 196.600 776.238 632.131 321,5 
8376 Nepremičnini-sredstvo od prodaje driavnega pnmoitnja 186.860 705 493 597.028 319,5 

402 Izdatki za blago m stonrve 87.660 243.15? 219.400 2 50.3 
420 Naimp in gradnja osnovnih sredstev 99 200 453.817 377.310 380.4 
430 Investicijski tninsfen 0 8.519 317 

97,71 

211 
98,7 

79.3 
79J 
75.3 
7J.S 

82.2 
83.J 

99.7 
99.7 
».7 

100,0 
97.4 

0,0 
97.J 
9SJ 

100.0 

100,0 
96.6 
93.9 
43.5 
98.6 

93.5 

98.4 
99J 

99.6 
99.3 
99J 
99.6 
99.6 
99.7 
99.9 
99.9 
99.9 

93,1 
98.1 
97J 
984 

100.0 
51.4 
8 J. 6 
90.2 
U.l 

3.7 
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Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Sektor ta javno računovodstvo 

VLADNI PRORAČUNSKI UPOR.ABNIKJ 

19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

A. Bilanca odhodkov 

v tisoč tolarjih 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 
Sprejeti Veljavni Realizacija RE/SP R£/VP 

proračun 2001 proračun 2001 _____ 2001 2001 
  (iT (2) (3) (4=3/1)  (5*3/2) 

8410 Prtmičmnt' srtdsrva od prodaje driavngga premoženja 
402 Izdatki za blago in storitve 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredjtev 

841 1 Zavarovalnica- sredstva odškodnine 
402 Izdatki za blago in storitve 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

0 
0 
0 

9.740 
9.740 

0 

24.893 
7J43 

17.350 
45.853 
43.387 

2.466 

15.980 
2.692 

13.288 
19.123 

19.123 
0 

196,3 
196.3 

1912 [Uprava RS za taSČito in reševanje "|! 2.700.801 | f 3.240.292 Ii)53.S3I |f 

<2221 ' Civilna zaščita in protipožarna varnost 2.700.80) 3.240.292 3.053.531 113.1 
07031901 Urejanje civilne zaiiite in protipoiarne varnosti 578.167 562.126 559.822 96,8 

4921 Plače 387.670 3 74.210 3 72.643 96.1 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 324.684 JI2.S14 3] UM 95,9 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 49.020 46.930 46.715 95J 
402 Izdatki za blago in storitve U.966 14.766 14.719 105.4 

4923 Materialni stroik 163.035 167.176 166.433 99.0 
402 Izdatki za blago in storitve 162.933 162.321 162.183 99,5 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 5.122 4.356 4.255 >3.1 

5889 Ranoj in raziskave 22.442 20.741 20.741 92,4 
402 Izdatki za blago in storitve 22.442 20.741 20.741 92,4 

07031902 Usposabljanje In delovanje sistema za posredovanje ob 1.270.621 1.396.852 1.385.740 109,1 
Izrednih dogodkih 

U0 Izobraievalnt center IG 21.061 41.981 32.313 154.4 
402 Izdatki za blago in storitve 21.061 41.981 32.513 154,4 

5887 Stroiki operativnega dtlovanja 1.012.103 1.102.003 1.100.405 108,7 
402 Izdatki za blago in storitve 220.696 222.930 22IJ32 I0OJ 
412 Tnnaferi neprofimim organizacijam m ustanovam 277.012 316.262 316.262 114.2 
413 Drugi tekoči domaČi transferi 1J.079 14.311 14.311 94,9 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 104.347 129.802 129 802 124,4 
430 Investicijski nanafen 394.969 418.699 418 699 106,0 

5888 Usposabljanje in Uobraievanje 96.203 79.444 79.426 82.6 
402 Izdatki za blago in sioritve 85.503 70.344 70.326 82J 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 0 600 600 
412 Traniferi neprofimim organizacijam in ustanovam 10.700 8.500 8.500 79,4 

5890 Gradnje in adaptacije 47.032 48.207 43.180 102.4 
420 Nakup iss gradnja osnovnih sredstev 47.032 48.207 48.180 102,4 

3391 Investicij* v nakup Opreme 73.192 1 07.072 107.072 142,4 
402 Izdatki za blago in storitve 3.323 16.970 16.970 318J 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 69.864 90.102 90.102 129.0 

8824 Usposabljaje driavljanov: ugovorom vesti za zaSiuo m 19 030 18.145 18.145 95.4 
relevar\/e 
402 Izdatki za blago m storitve 19,030 18.145 18.14} 95,4 

07031903 Protipolarna varnost 813.711 1.250.672 1.080.676 132,8 
4791 Poiarnt sklad 758.933 1.195.899 1.025.903 133.2 

402 Izdatki za blago in storitve 38.960 98.013 68.847 1 76,7 
412 Tnneferi neprofimim organizacijam in ustanovam 533.040 695.196 667 852 125J 
420 Na)wp ifl gradnja osnovnih sredstev 186.938 399.621 2S6.204 153,1 
430 Investicijski materi 0 3.000 3.000 

7645 Gasilska rveza Slovenija 34.773 . 54.773 54.773 100,0 
412 Traniferi neprofimim organizacijam in ustanovam 54.773 54.773 5Z.773 100.0 

07031904 Mednarodno sodelovanje 38.302 30.642 27.293 71,3 
8833 Mednarodno sodelovanje 38.302 30.6J2 27 293 71 3 

400 PtaCe in drugi izdatki zaposlenim 9.900 9 900 7.150 72.2 
402 Izdatki za blago in storiivt 28 402 20.r42 20 14 3 70.^ 

64,2 
36.7 
75.7 
41.7 
44.1 
0,0 

~94^21 

[o? ^OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH j! 2.7QQ.8o"n | 3.240.292 j[ 3.0S3.53lj Il3.ll | 94^, 

2^ 
99,6 
99.6 
99.6 
99.5 
99.7 

99.6 
99.6 
97.7 

100.0 
100,0 
99.2 

77.3 
rij 

99.9 
99J 

100,0 
loe.o 
100.0 
100.0 

100.0 
100,0 
100.0 
too.o 
99.9 
995 

100.0 
100.0 
I0C.0 

100.0 

100,0 
86.4 
35. J 
70.2 
96.1 
7!,5 

100.0 
1000 
100.0 
S9.1 
39.1 
7" ' 
o*.| 
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Vir podatkov: Ministrstvo za finance, Sektor za javno računovodstvo 

VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

A. Bilanca odhodkov 

v tisoč tolarjih 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 
Sprejeti Veljavni Realizacija RE/SP RE/VP 

proračun 2001 proračun 2001 2001 _ 2001 2001 
7ij *   (2) "   (3) (4-3/1) "(5-3/2)" 

(l913_JiInJpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 
[nesrečami 

FIobramba in ukrepi ob izrednih dogodkm ~i[ 
0702 fovilna zaščita in protipožarna varnost 
07031901 Urejanje civilne laičite In protipolarne varnosti 

4951 Plat, 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
401 Prispevki delodajalcev u socialno varnost 
402 Izdatki a blago in storitve 

4955 Materialni stroiki 
402 Izdatki za blago in storitve 
411 Transfcri posameznikom in gospodinjstvom 

4959 Oprema za rtdno dejavnost 
420 Nakup in gradnja osnovnih sradstev 

5892 Stroih operativnega delovanja 
402 Izdatki u blago in storitve 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

fl914 |'Generalštab slovenske vojske |[ 47.442.819 [ 47.121.591 1[ 46.977.360 |! 99,0| [ 99,7| 

07 |OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 47.442.819 47.121.591 46.977J601 99,0 1 99,7j 
Q7Q1 Vojaška obramb« in nacionalna varnost 

07021901 Usposabljanje ln obrambni sistem 
111 Vadbeni ce mer Pokljuka 

402 izdatki za blago in storitve 
5866 Plače 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
tOl Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
402 Izdatki za blago in stootve 

586 7 Materialni stroiki 
400 Plače ia drugi izdatki zaposlenim 
402 Izdatki za blago in storitve 
411 Transfen posame trnkom in gospodinjstvom 

5893 Stroiki operativnega delovanja 
402 Izdatki za blago in storitve 

5394 Vojaiko Šolstvo 
400 Plače m drugi izdatki zaposlenim 
402 Izdaikj za biago ui storitve 
4] I Transfen posameznikom in gospodinjstvom 

5895 Usposabljanje stalne sestave 
400 Plače in drugi izda i to zaposlenim 
402 Izdatki za blago in storitve 

5896 Usposabljanje vojnega sestava Slovenske vojske 
400 Plače m drugi izdatki zaposlenim 
402 Izdatki za blago in storitve 
411 Trans fen posameznikom in gospod iiystvom 

5897 Usposabljanje vojakov na slidenju vo/aikega roka 
400 Plača in drugi izdatki zaposlenim 
402 Izdatki za blago in storitve 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

5900 l':drievanje K/TS 
402 Izdatki za blago m storitve 

47.442.819 
46,281.390 

13.603 
13.603 

21.856.253 
17.I12.S78 
3.323.469 

719.906 
3.295.210 

430 
3.210.760 

M 000 
279.538 

279.331 
114378 

82 
107.942 

6.334 
276.675 

5.330 
271.345 

344.502 
396 

76.623 
267.483 

2.725.301 
11.903 

2.431486 
274.912 

1.922.676 
1.9:2.676 

47.121.591 
45.979.715 

8.734 
1.734 

22.117.303 
18.034.318 
3.340.329 

742.656 
3.286.985 

450 
3.229.486 

57.049 
291.414 

291.414 
156.578 

82 
151.502 

4.994 
285.531 

7 330 
278.201 

104.092 
396 

27.JSO 
76.316 

2.105.639 
5.657 

1.905.160 
19^.822 

2.099 494 
2.099 494 

'6.977.360 
4S.85S.500 

4.313 
4 313 

i2.087.567 
IS.009.692 
3.333-224 

742.651 
3.281 753 

450 
3.224.254 

57.049 
290.849 

290.849 
155.733 

42 
150.697 

4 994 
279 514 

7.309 
272-205 

101.882 
396 

26.502 
74.9S4 

: .052 404 
3.911 

1.361.117 
136 606 

2.082 049 
2.082 049 

99.0 
99.1 
31.7 
31.7 

101.1 
101.1 
100,4 
103.2 
99,6 
99 3 

100,4 
67,9 

104.1 
104.1 

136.2 
51.1 

139,6 
78.6 

101.0 
137.1 
100 J 
29.6 
99J 
34.6 
25,0 
7 5.3 
33J 
76.4 
67,9 

108. J 
108.) 

99,7 
99.7 
49.4 
49.4 
99.9 
99.9 
99,9 

100,0 
99.8 
99.9 
99,8 

100,0 
99.8 
99.8 
99.5 
51.1 
»J 

100.0 
97.9 
99.7 
97.8 
97.9 
99.9 
»6.3 
93J 
97.5 
70,4 
91.7 
95.8 
99.2 
99.2 
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Vir podatkov: Ministrstvo za financi, Sektor za javno računovodstvo 

VLADNI PRORA ČUNSKI UPORABNIKI 

19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

A. Bilanca odhodkov 

v tisoč tolarjih 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 
Sprejeti 

proraiun 2001 
(1) 

Veljavni 
proračun 2001 

(2) 

Realizacija 
2001 

" (3)' 

RE/SP R£/VP 
2001 _ 2001 

(4»3/i) (5*3/2)" 

5901 

5902 

Centralna logistična oskrba 
402 Izdatki za blago ifl »tonrve 
Konstrukcije in infrastruktura 
402 Izdatki za blago in storitve 
411 Transferi po*arneLaikom in gospodinjstvom 

6969 Invtsttcije v temeljne razvojne programe obrambnih sil 
402 Izdatki za blago in storitve 

07021902 Mednarodno sodelovanje 
5898 Sodelovanje Slovenske vojske v mednarodnih mirovnih operacijah 

400 Ptade u drugi izdatki zaposlenim 
402 Izdatki za blago in storitve 

5899 Mednarodno sodelovanje 
400 Plač« ie drugi izdatki zaposlenim 
402 Izdatki za blago u> storirv« 

521.718 
521.71 S 

• 555.181 
258.181 
277.000 

J 4.396.355 
14.396J55 

J.161.429 
780.710 

621.020 
159.690 

380.719 
88.897 

291.822 

464 784 
464.784 

578.019 
578.019 

0 
14.481.144 

14.431.144 
1.141.876 

692.893 
571.020 
121.873 

448.983 
114.897 
534.086 

464.487 
464.487 

576.806 
576.806 

0 
14.481.144 

14.481.144 
1.118.860 

678.622 
561.025 
117.597 

440.237 
109.991 
330.246 

89,0 
89,0 

107.8 
223,4 

0.0 
100,6 
100,6 
96,3 
86.9 
90J 
73.6 

115.6 
123.7 
113 J 

99.9 
99.9 
99,S 
99.S 

100,0 
100.0 
98.0 
97.9 
9SJ 
96.5 

93.1 
95.7 
98.9 

poročevalec, št. 105 8 29. oktober 2002 



19 ZAKLJUČNI RAČUN MINISTRSTVA ZA OBRAMBO ZA 

LETO 2001 

1 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA MINISTRSTVA ZA 
OBRAMBO ZA LETO 2001 

Sprejeti finančni načrt 

Finančni načrt Ministrstva za obrambo za leto 2001 je po dveh obdobjih začasnega 
financirana (januar-marec 2001 in januar-junij 2001) bil sprejet 27.04.2001 v višini 
61.795.048 tisoč SIT oziroma: 
• 256 mio USD (povprečni letni tečaj USD za leto 2001 je 241 SIT), 
• kar je predstavljalo 1,35 % predvidenega BDP za leto 2001 (4.571.200 mio SIT- 

pomladanska ocena), 
• pomenilo 5.11 % skupnih odhodkov proračuna RS za leto 2001 (1.210.376 mio 

SIT), 
• bil podlaga za izračun obrambnih izdatkov RS v višini 66.725 mio SIT, kar je bilo 

1.47 % predvidenega BDP 
• in pomenilo v primerjavi z realizacijo doseženo v letu 2000 (48.777,7 mio SIT) 

povečanje z indeksom 128. 

Veljavni finančni načrt 

Med letom se je sprejeti finančni načrt strukturno prilagajal tekočim potrebam preko 
opravljenih prerazporeditev, povečeval z namenskimi prihodki in zmanjševal s sklepi Vlade 
RS. 
Veljavni finančni načrt MORS za leto 2001 v višini 62.750338 tisoč SIT predstavlja: 
• 260 mio USD (povprečni letni tečaj USD za leto 2001 je 241 SIT), 
• kar predstavlja 138 % predvidenega BDP za leto 2001 (4.540.500 mio SIT - 

jesenska ocena), 
• in pomeni v primerjavi z realizacijo doseženo v letu 2000 (48.777,7 mio SIT) 

povečanje z indeksom 129. 

Realizacija finančnega načrta 

Realizacija finančnega načrta Ministrstva za obrambo za leto 2001 je v višini 62.140.993 
tisoč SIT oziroma: 
• 257 mio USD (povprečni letni tečaj USD za leto 2001 je 241 SIT), 
• kar je predstavljalo 1,37% predvidenega BDP za leto 2001 (4.540.500 mio SIT), 
• bil osnova za izračun obrambnih izdatkov RS v višini 64.533 mio SIT, kar je 1.42 

% predvidenega BDP 
• in pomenilo v primerjavi z realizacijo doseženo v letu 2000 (48.777,7 mio SIT) 

povečanje z indeksom 127. 

Po proračunskih uporabnikih je realizacija finančnega načrta naslednja: 
PU 1911 - Upravni del MORS 11.708.056 tisoč SIT - 19 %, 
PU 1912 - Uprava RS za zaščito in reševanje 3.053.531 tisoč SIT - 5 %, 
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PU 1913 - Inšpektorat RS VNN 
PU 1914 - Slovenska vojska 

402.046 tisoč SIT - 1 %, 
46.977.360 tisoč SIT - 75 %. 

1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta 

1.1.1 Proračunski uporabnik 1911 - Upravni del Ministrstva za obrambo 

Sprejeti proračun pri neposrednem uporabniku 1911 - Upravni del ministrstva je bil v letu 
2001 11-224.383 tisoč SIT, veljavni proračun 11.984.623 tisoč SIT, realizacija pa 11.708.056 
tisoč SIT, oziroma 97,69%. Razlika med veljavnim proračunom in plačano realizacijo je 
276.567 tisoč SIT. Omenjena razlika se izkazuje, če ne upoštevamo namenskih prihodkov, 
predvsem na proračunski postavki 3333- Materialni stroški in na 5883 - Stroški operativnega 
delovanja. 

Proračunska sredstva Upravnega dela MO so bila v letu 2001 porabljena na štirih 
podprogramih v okviru glavnega programa 701 - Splošne in skupne funkcije: 

1.1.1.1 Podprogram 07011901 - Urejanje skupnih funkcij na področju obrambe 

Sprejeti proračun na proračunski postavki 3009 - Plače je pri Upravnem delu MORS v letu 
2001 je bil 6.825.006 tisoč SIT, veljavni proračun konec leta 6.599.385 tisoč SIT, realizacija 
pa je 6.581.651 tisoč SIT, kar predstavlja 99,73% od veljavnega proračuna. Ostanek sredstev 
na proračunski postavki plač je 17.734 tisoč SIT. 
Po Sklepu vlade Republike Slovenije je bilo v okviru upravnega dela v Ministrstvu za 
obrambo na dan 15.12.2001 dovoljeno število zaposlenih 1.410, dejansko pa je bilo na isti 
dan zaposlenih 1400 delavcev. V letu 2001 torej ni bilo realiziranih 10 zaposlitev v okviru 
upravnega dela ministrstva. 

Največji izdatek v okviru proračunske postavke plače predstavljajo izdatki v okviru 
podskupine izdatkov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim v višini 5.498.380 tisoč SIT in 
izdatki v okviru podskupine izdatkov 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost v 
višini 812.248 tisoč SIT. 

Sprejeti proračun na proračunski postavki Materialni stroški je pri Upravnem delu MORS v 
letu 2001 je bil 1.745.951 tisoč SIT, veljavni proračun konec leta 1.581.893 tisoč SIT, 
realizacija pa 1.540.410 tisoč SIT, kar predstavlja 97,38% od veljavnega proračuna. Ostanek 
sredstev na proračunski postavki 3333 je bil 41.483 tisoč SIT. 

Največje izdatke v okviru omenjene proračunske postavke predstavljajo izdatki v okviru 
podskupine izdatkov 402 - Izdatki za blago in storitve in sicer 1.503.989 tisoč SIT : 

stroški pisarniškega in splošnega materiala in storitev 380.317 tisoč SIT, 
posebni material in storitve 19.968 tisoč SIT, 
energija, voda in komunalne storitve 369.456 tisoč SIT, 

- prevozni stroški in storitve 191.134 tisoč SIT, 
izdatki za službena potovanja 82.284 tisoč SIT, 

- tekoče vzdrževanje 2.245 tisoč SIT, 
• najemnine in zakupnine 282.122 tisoč SIT, 
- kazni in odškodnine 14.825 tisoč SIT in 

drugi operativni odhodki 161.640 tisoč SIT. 

Izdatki v okviru podskupine izdatkov 411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom je bil 
36.421 tisoč SI.T. 

Sprejeti proračun na proračunski postavki 109 - Lastna dejavnost - Publicistka je bil 780 
tisoč SIT. Realizacije na tej proračunski postavki za leto 2001 ni bilo. 
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Veljavni proračun na postavki 116 - Lastna dejavnost - COU Poljče je konec leta 2001 
12.950 tisoč SIT, realizacija 10.272 tisoč SIT, kar predstavlja 79,32% od veljavnega 
proračuna. Ostanek sredstev na proračunski postavki 116 je bil 2.678 tisoč SIT. Neporabljena 
sredstva, 689 tisoč SIT, so bila vrnjena v državni proračun. 

Največje izdatke v okviru omenjene proračunske postavke predstavljajo izdatki za pisarniški 
in splošni material in storitve in sicer 9.975 tisoč SIT in obratovalni stroški, elektrika, voda in 
komunalne storitve 296 tisoč SIT. 

Veljavni proračun na postavki 117 - Lastna dejavnost - počitniška dejavnost je konec leta 
2001 27.270 tisoč SIT, realizacija 20.662 tisoč SIT, kar predstavlja 75,77% od veljavnega 
proračuna. Ostanek sredstev na proračunski postavki 117 je bil 6.608 tisoč SIT. Neporabljena 
sredstva, 2.813 tisoč SIT, so bila vrnjena v državni proračun. 
Največja poraba je bila na obratovalnih stroških, elektriki, telefonu, komunalnih storitvah, 
stroških ogrevanja, tekoče vzdrževanje objektov, vodenja recepcij in plačevanja pogodbenih 
sodelavcev. Omenjeni izdatki so zajeti v podskupini izdatkov 402 _ Izdatki za blago in 
storitve, 20.662 tisoč SIT. 

Veljavni proračun na postavki 118 - Lastna dejavnost - Oddelek za prehrano Triglav je bil 
konec leta 2001 67.953 tisoč SIT, realizacija 56.501 tisoč SIT, kar predstavlja 83,15% od 
veljavnega proračuna. Ostanek sredstev na proračunski postavki 118 je bil 11.452 tisoč SIT. 
Neporabljena sredstva, 587 tisoč SIT, so bila vrnjena v državni proračun. 
Največje izdatke v okviru omenjene proračunske postavke predstavljajo izdatki podskupine 
402 - Izdatki za blago in storitve, 56.501tisoč SIT. 

Sprejeti proračun na proračunski postavki 4740 - Sofinanciranje organizacije slovenskih 
častnikov in drugih organizacij, pri Upravnem delu MORS, je bil v letu 2001 20.000 tisoč 
SIT, veljavni proračun konec leta 32.000 tisoč SIT, realizacija 32.000 tisoč SIT, kar 
predstavlja 100,00% od veljavnega proračuna. 
Omenjena proračunska postavka vključuje izdatke podskupine 412 - Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam, 32.000 tisoč SIT. 

Sprejeti proračun na proračunski postavki 5883 * Stroški operativnega delovanja, pri 
Upravnem delu MORS, je bil v letu 2001 898.439 tisoč SIT, veljavni proračun konec leta 
1.170.601 tisoč SIT, realizacija 1.130.715 tisoč SIT, kar predstavlja 96,59% od veljavnega 
proračuna. Ostanek sredstev na proračunski postavki 5883 je bil 39.886 tisoč SIT. 
Največje izdatke v okviru omenjene proračunske postavke predstavljajo izdatki v okviru 
podskupine izdatkov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev, 662.602 tisoč SIT in izdatki 
v okviru podskupine izdatkov 402 - Izdatki za blago in storitve , 467.957 tisoč SIT. 

Sprejeti proračun na proračunski postavki 6295 - Razvoj in preizkušanje vojaške opreme in 
oborožitve ter nabava vzorcev, pri Upravnem delu MORS, je bil v letu 2001 47.800 tisoč SIT, 
veljavni proračun konec leta 37.800 tisoč SIT, realizacija 37.247 tisoč SIT, kar predstavlja 
98,54% od veljavnega proračuna. Ostanek sredstev na proračunski postavki 6295 je bil 553 
tisoč SIT. Sredstva iz te proračunske postavke so namenjena za financiranje razvojnih 
aktivnosti - projektov na področjih, ki jih strokovno pokrivajo delavci oddelka za vojaško 
tehnologijo v MORS. Posamezna področja porabe so: vozila, oborožitev, inženirstvo, 
neubojna sredstva, prehrana, intendantska oprema, optoelektronika in drugo. 

1.1.1.2 Podprogram 07011902 - Nabor in napotitev 

Sprejeti proračun na proračunski postavki 5884 - Vojaške zadeve, pri Upravnem delu MORS, 
je bil v letu 2001 554.228 tisoč SIT, veljavni proračun konec leta 489.146 tisoč SIT, 

29. oktober 2002 11 poročevalec, št. 105 



realizacija 485.785 tisoč SIT, kar predstavlja 99,31% od veljavnega proračuna. Ostanek 
sredstev na proračunski postavki 5884 je bil 3.362 tisoč SIT. 

Omenjena proračunska postavka vključuje izdatke podskupine izdatkov 402 - Izdatki za 
blago in storitve, 485.785 tisoč SIT. 

Sprejeti proračun na proračunski postavki 6286 - Civilno služenje vojaškega roka, pri 
Upravnem delu MORS, je bil v letu 2001 253.182 tisoč SIT, veljavni proračun konec leta 
507.990 tisoč SIT, realizacija 507.346 tisoč SIT, kar predstavlja 99,87% od veljavnega 
proračuna. Ostanek sredstev na proračunski postavki 6286 je bil 644 tisoč SIT. 

Na tej postavki se planirajo stroški za izvajanje nadomestne civilne službe v 114 
organizacijah. Državljani so bili napoteni na opravljanje nadomestne civilne službe v skladu z 
zakonom o vojaški dolžnosti (Ur. list RS, št. 18/91, 74/95 in 43/01 - odločba US RS). 
Sredstva so bila angažirana za plačilo stroškov civilnega služenja, na podlagi pogodb, 
sklenjenih s 114 organizacijami. Organizacijam smo povrnili stroške za državljane, ki so bili 
na opravljanju nadomestne civilne službe, in sicer za prehrano, žepnino, nabavo oblek ter 
čiščenje in nastanitev oziroma prevozne stroške. 

V letu 2001 je bilo v skladu z razpoložljivi finančnimi sredstvi napoteno na opravljanje 
nadomestne civilne službe 1598 državljanov. Napotitve so bile marca, maja, julija, oktobra, 
novembra in decembra 2001. V skladu z odobrenimi finančnimi sredstvi za civilno služenje 
za leto 2002 bomo lahko na opravljanje nadomestne civilne službe napotili le 1443 
državljanov, čeprav bi glede na število državljanov s priznano pravico ugovora vesti vojaški 
dolžnosti morali povečati število napotenih. 

Do 31.12. 2001 je bila, po podatkih Ministrstva za notranje zadeve, priznana pravica do 
ugovora vesti vojaški dolžnosti 10.708 državljanom, do istega obdobja pa je bilo na 
opravljanje nadomestne civilne službe napoteno 5.764 državljanov. Glede na zaostanek pri 
napotitvi na opravljanje nadomestne civilne službe in povečanje števila vlog za priznanje 
pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti predvidevamo, da bi v letu 2002 morali napotiti na 
opravljanje nadomestne civilne službe 2500 državljanov in 2700 državljanov v letu 2003, če 
bodo seveda zagotovljena potrebna finančna sredstva za izvedbo le-tega. 

Sprejeti proračun na proračunski postavki 5886 - Zdravstveno varstvo, pri Upravnem delu 
MORS, je bil v letu 2001 315.500 tisoč SIT, veljavni proračun konec leta 340.374 tisoč SIT, 
realizacija 338.857 tisoč SIT, kar predstavlja 99,55% od veljavnega proračuna. Ostanek 
sredstev na proračunski postavki 5886 je bil 1.517 tisoč SIT. 

Največje izdatke v okviru omenjene proračunske postavke predstavljajo izdatki podskupine 
izdatkov 402 - Izdatki za blago in storitve in sicer 324.341 tisoč SIT in 14.516. tisoč SIT, v 
okviru podskupine izdatkov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev. 

Zdravstvena služba je od 01.07.2001 v okviru proračunskega uporabnika 1914 - Slovenske 
vojske, finančno pa je bila do konca leta 2001 še v Upravnem delu MO. 

1.1.1 J Podprogram 07011903 - Mednarodno sodelovanje 

Sprejeti proračun na proračunski postavki 5885 - Mednarodno sodelovanje, pri Upravnem 
delu MORS, je bil v letu 2001 340.471 tisoč SIT, veljavni proračun konec leta 341.023 tisoč 
SIT, realizacija 334.480 tisoč SIT, kar predstavlja 98,08% od veljavnega proračuna. Ostanek 
sredstev na proračunski postavki 5885 je bil 6.543 tisoč SIT. 

Največji izdatek omenjene proračunske postavke predstavljajo izdatki v okviru podskupine 
izdatkov 402 - Izdatki za blago in storitve, 186.878 tisoč SIT in izdatki v okviru podskupine 
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izdatkov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim, 141.311 tisoč SIT, kjer se načrtujejo plače 
vojaških diplomatskih predstavnikov v tujini. 
1.1.1.4 Podprogram 07011904-Upravljanje z državnim premoženjem 

Sprejeti proračun na proračunski postavki 8376 - Nepremičnine - sredstva od prodaje 
državnega premoženja, pri Upravnem delu MORS, je bil v letu 2001 186.860 tisoč SIT, 
veljavni proračun konec leta 705.493 tisoč SIT, realizacija 597.028 tisoč SIT, kar predstavlja 
84,63% od veljavnega proračuna. Ostanek sredstev na proračunski postavki 8376 je bil 
108.465 tisoč SIT in se prenese v proračunsko leto 2002. 

Največji izdatek v okviru omenjene proračunske postavke predstavljajo izdatki v okviru 
podskupine izdatkov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev, 377.310 tisoč SIT in izdatki 
v okviru podskupine izdatkov 402 - Izdatki za blago in storitve, 219.400 tisoč SIT. 

Ob sprejemu proračuna nismo planirali sredstev na proračunski postavki 8410 - Premičnine - 
sredstva od prodaje državnega premoženja. Veljavni proračun je bil konec leta 24.893 tisoč 
SIT, realizacija pa je bila 15.980 tisoč SIT, kar predstavlja 64,19% od veljavnega proračuna. 
Ostanek sredstev na proračunski postavki 8410 je bil 8.913 tisoč SIT in se prenese v 
proračunsko leto 2002. 

Največji izdatek v okviru omenjene proračunske postavke predstavljajo izdatki podskupine 
izdatkov 420 — Nakup in gradnja osnovnih sredstev, 13.288 tisoč SIT. Sredstva so bila 
namenjena za nakup novih vozil za potrebe MORS. Izdatki podskupine izdatkov 402 - 
Izdatki za blago in storitve, pa so bili 2.692 tisoč SIT. Sredstva so porabili za nakup zaščitnih 
oblek in obutve. 

Sprejeti proračun na proračunski postavki 8411 • Zavarovalnica — sredstva odškodnine, pri 
Upravnem delu MORS, je bil v letu 2001 9.740 tisoč SIT, veljavni proračun konec leta 
45.853 tisoč SIT, realizacija 19.123 tisoč SIT, kar predstavlja 41,71% od veljavnega 
proračuna. Ostanek sredstev na proračunski postavki 8411 je bil 26.729 tisoč SIT in se 
prenese v proračunsko leto 2002. 

V skladu s Programom odprodaje se odškodninski postopki iz naslova zavarovanj 
nepremičnin planirajo v okviru proračunske postavke 8411 konto 4025 - Tekoče vzdrževanje. 
Na omenjenem kontu se knjižijo izključno sredstva iz naslova priznanih odškodnin s strani 
zavarovalnih hiš na podlagi prijavljenih in ugotovljenih škodnih dogodkov na objektih in 
opremi, ki je v lasti oziroma upravljanju MO in je predmet zavarovalne pogodbe med MORS 
ter izbrano zavarovalnico. 

Največji izdatek v okviru omenjene proračunske postavke predstavljajo izdatki podskupine 
izdatkov 402 - Izdatki za blago in storitve, 19.123 tisoč SIT. 

1.1.2 Proračunski uporabnik 1912 - Uprava RS za zaščito in reševanje 

Sprejeti proračun URSZRje bil v letu 2001 2.700.801 tisoč SIT, veljavni proračun konec leta 
3.240.292 tisoč SIT, realizacija 3.053.531 tisoč SIT, kar predstavlja 94,24% veljavnega 
proračuna. Ostanek neporabljenih sredstev pri URSZRje bil 186.761 tisoč SIT. 

Proračunska sredstva Uprave RS za zaščito in reševanje so bila v letu 2001 porabljena na 
štirih podprogramih v okviru glavnega programa 703 - Civilna zaščita in protipožarna 
varnost: 
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1.1.2.1 Podprogram 07031901 - Urejanje civilne zaščite in protipožarne varnosti 

- podskup ina 400 v višini 311.209 tisoč SIT 
Sredstva so bila porabljena za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, 
delovno uspešnost in nadurno delo. 

- podskupina 401 v višini 46.715 tisoč SIT 
Sredstva so bila porabljena za prispevke delodajalca za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, prispevek za porodniško varstvo ter davek na 
izplačane plače. 

- podskupina 402 v višini 197.643 tisoč SIT 
Sredstva so bila porabljena za delovanje URSZR, izvajanje usposabljanj in 
funkcionalnega delovanja Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS, in sicer: za 
gorivo za vozila, ogrevanje, zemeljski plin, elektriko, komunalne storitve, telefonske 
storitve, najemnine telekomunikacijskih vodov za sisteme javnega alarmiranja na državni 
in regijski ravni, za pisarniški in potrošni material, avtorske honoraije za delo izpitnih 
komisij, za servisiranje gasilnikov in komisije za strokovne izpite iz varstva pred 
požarom. 

Prav tako so bila sredstva porabljena za izdelavo raziskovalnih nalog, in sicer: 
Oblikovanje strokovnega mnenja za izdelavo dodatka k Uredbi o izdelavi in vsebini 
načrtov zaščite in reševanja, Sluz v moiju in možni ukrepi za olajšanje posledic, 
Potrjevanje skladnosti elementov za zaklonišča, Strokovne podlage za vključitev vidikov 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v prostorski plan Slovenije, Analiza neurij 
na hudourniških območjih v Sloveniji, Upravljanje in vodenje v kriznih razmerah, Baza 
nevarnih snovi, Izdelava študije s primerjalno mednarodno analizo v zvezi z 
zavarovanjem tveganj ob naravnih in drugih nesrečah, Izdelava meril za opremljanje 
gasilskih enot za reševanje ob nesrečah na cestah in ob ekoloških nesrečah, Gozdni požari 
v Sloveniji. 

podskupina 411 v višini 4.255 tisoč SIT 
Sredstva so bila porabljena za zavarovalne premije za vozila in zavarovanje oseb. 

1.1.2.2 Podprogram 07031902 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob 
izrednih dogodkih 

podskupina 402 v višini 359.286 tisoč SIT 

Sredstva so bila porabljena za pisarniški in splošni material, plačilo elektrike, vode, 
komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje objektov Izobraževalnega centra za zaščito in 
reševanje RS na Igu, tekoče vzdrževanje materialno tehničnih sredstev (sredstva zvez, 
računalniška omrežna infrastruktura, računalniška, materialna in programska oprema, 
sistem javnega alarmiranja...), vzdrževanje vozil, vzdrževanje avdio-video opreme, 
birotehnične opreme, vzdrževanju RKB opreme in tehnično reševalne opreme. 

Prav tako so bila sredstva porabljena za redno delo enot, ki se ukvaijajo z varstvom pred 
NUS in drugimi zaščitnimi ukrepi, posvet o varstvu pred NUS, tekoče odhodke regijskih 
Štabov in specializiranih enot (dnevnice, sejnine, potni stroški, refundacije plač), nakup 
opreme in plačilo stroškov za izvedbo temeljnega usposabljanja državljanov z ugovorom 
vesti. 

Sredstva so bila porabljena za usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite in sicer za 
potrebe Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS, predvsem za avtorske 
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honoraije, pogodbe o delu predavateljem, povračilo potnih stroškov in dnevnic 
udeležencem usposabljanj. Prav tako so bila sredstva porabljena za poklicno 
izobraževanje gasilcev V. izobrazbene stopnje, usposabljanja državnega pomena, 
usposabljanja društev ter drugih nevladnih organizacij in vaje Vlak 2001, Vrtina 2001 in 
Dravograd 2001. 

Sredstva na tej postavki so se zagotavljala tudi za informativno dejavnost - tiskanje 
propagandnih materialov in tiskovin za vaje ter izdajo revije Ujma, za pripravo učnih 
sredstev, nakup strokovne literature in periodike ter za dopolnilna usposabljanja delavcev 
URSZR v tujini in doma, za nagrade najboljšim učencem in dijakom ter najaktivnejšim 
šolam, ki so sodelovali na državnem natečaju za likovna in literarna dela na tematiko 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Sredstva so bila porabljena za zagotovitev prehrane udeležencem na usposabljanjih in 
pokrivanje drugih stroškov Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS. 

Prav tako smo krili stroške za delo Štaba za Civilno zaščito RS, državnega preverjanja 
usposobljenosti ekip prve pomoči, in svečano obeležitev 1. marca, svetovnega dneva 
Civilne zaščite. 

Iz omenjene podskupine so bili izvedeni nakupi materialno tehničnih sredstev za državne 
rezerve in opremo enot za zaščito, reševanje in pomoč. 

- podskupina 411 v višini 600 tisoč SIT 
Sredstva so bila porabljena za nagrado, podeljeno ob 1. marcu, svetovnem dnevu Civilne 
zaščite. 

- podskupina 412 v višini 324.762 tisoč SIT 
podskupina 413 v višini 14.311 tisoč SIT _ 
podskupina 430 v višini 418.699 tisoč SIT 

Iz navedenih podskupin smo sofinancirali društva ter druge nevladne organizacije, pri 
katerih so v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito 
reševanje in pomoč (Uradni list RS, št.22/99, 99/99 in 102/2000) ustanovljeni operativni 
sestavi za zaščito, reševanje in pomoč. 
Prav tako smo sofinancirali dejavnost gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, 
ki izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah z nevarnimi snovmi in 
tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu, reševanje v predorih ter naloge 
požarnega nadzora iz zraka, ki ga izvajajo določeni letalski centri. 

Regijska prevetjanja usposobljenosti ekip prve pomoči smo sofinancirali iz podskupine 
412. 

- podskupina 420 v višini 268.084 tisoč SIT 

Sredstva so bila porabljena za nakup opreme za redno dejavnost, vozil, opreme in 
tehničnih sredstev za izgradnjo informacijskega sistema in sistema zvez, opreme in 
sredstev za izvajanje izobraževanj in usposabljanj, zagotovitev zaščitne in reševalne 
opreme za državne sile za zaščito, reševanje in pomoč, obnovo državnih zalog sredstev za 
zaščito, reševanje in pomoč ter investicijsko vzdrževanje in obnove objektov URSZR in 
ICZR. 
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1.1.2 J Podprogram 07031903 - Protipožarna varnost 

podskupina 402 v višini 68.847 tisoč SIT 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo raziskovalnih nalog, nakup gasilske opreme in 
sofinanciranje usposabljanja operativnih gasilskih kadrov. 

- podskupina 412 v višini 722.625 tisoč SIT 
Sredstva so bila razporejena lokalnim skupnostim za izvajanje nalog požarnega varstva in 
Gasilski zvezi Slovenije za izvajanje aktivnosti in nalog v skladu z določili Zakona o 
gasilstvu in Zakona o varstvu pred požarom. 

podskupina 420 v višini 286.204 tisoč SIT 
Sredstva so bila porabljena za nakup opreme in sredstev zvez za gasilske enote ter 
investicijsko vzdrževanje opreme in objektov, ki se uporabljajo za gasilsko izobraževanje. 

podskupina 430 v višini 3.000 tisoč SIT 
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje računalniške opreme. 

1.1.2.4 Podprogram 07031904 - Mednarodno sodelovanje 

podskupina 400 v višini 7.150 tisoč SIT 
Sredstva so bila porabljena za plačilo osebnega dohodka predstavnika v EADRCC. 

podskupina 402 v višini 20.143 tisoč SIT 

Sredstva so bila porabljena za sodelovanje v okviru programa Partnerstvo za mir zveze 
NATO ter programa aktivnosti Evropske unije in OZN, sodelovanje v okviru Pakta 
stabilnosti - Pobude za pripravljenost in preventivo, v okviru sodelovanja ministrov za 
obrambo jugovzhodne Evrope (pobuda SEDM) in v okviru Višegrajske pobude, 
sodelovanje v mednarodnih vajah zaščite in reševanja, organizacijo obiskov 
predstavnikov institucij sosednjih in drugih držav s področja varstva pred nesrečami, 
izvajanje nalog, ki izhajajo iz dvostranskih in večstranskih sporazumov o sodelovanju pri 
varstvu pred nesrečami, organizacijo delavnic in seminaijev z mednarodno udeležbo, 
prevajalske in transportne storitve ter nakup promocijskega materiala. 

1.1 J Proračunski uporabnik 1913 - Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami 

Sprejeti proračun IRSVNDN v letu 2001 je bil 427.045 tisoč SIT, veljavni proračun 403.832 
tisoč SIT, realizacija 402.046 tisoč SIT, kar predstavlja 99,56% veljavnega proračuna. 
Ostanek neporabljenih sredstev je bil 1.786 tisoč SIT. 

Proračunska sredstva Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so bila 
v letu 2001 porabljena v enem podprogramu v okviru glavnega programa. 

1.1 J.l Podprogram 07031901 Urejanje civilne zaščite in protipožarne varnosti 

Sredstva na proračunski postavki 4951 - Plače so bila porabljena v višini 360.994 tisoč SIT in 
sicer na podskupini izdatkov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim za dodatke, regres, 
povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo in odpravnine 
delavcem. Na podskupini izdatkov 401 - Prispevki delodajalca za socialno varnost v višini 
43.631 tisoč SIT pa so bila porabljena za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, 
prispevek za zaposlovanje in prispevek za porodniško varstvo 
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Sredstva na proračunski postavki 4955 - Materialni stroški so bila porabljena v višini 26.586 
tisoč SIT za pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, tiskarske storitve, 
časopise, revije, knjige in strokovno literaturo, za reprezentanco, telefon, telefaks, faks, 
poštnino in kurirske storitve, prevozne stroške in storitve, goriva in maziva za prevozna 
sredstva, zavarovalne premije za motorna vozila, izdatke za službena potovanja, stroške 
prevoza, najemnine za poslovne prostore, stroške konferenc, seminaijev in simpozijev, plačila 
po pogodbah o delu in za delo preko študentskega servisa. 

Sredstva na proračunski postavki 5892 - Stroški operativnega delovanja v višini 8.743 tisoč 
SIT so bila porabljena za prevozne stroške in storitve, vzdrževanje in popravil službenih 
vozil, izdatke za službena potovanja, dnevnice za službena potovanja, stroške prevoza in 
tekoče vzdrževanje tehničnih sredstev. Izdatki v okviru podskupine izdatkov 420 - Nakup in 
gradnja osnovnih sredstev v višini 5.270 tisoč SIT so bila porabljena za nakup treh službenih 
vozil za inšpektorje. 

Sredstva na proračunski postavki 4959 - Oprema za redno dejavnost so bila porabljena v 
višini 5.723 tisoč SIT za nakup pisarniškega pohištva, nakup strojne računalniške opreme, 
nakup opreme za hlajenje in ogrevanje, nakup fotokopirnega stroja in nakup fax naprav. 

1.1.4 Proračunski uporabnik 1914 - Slovenska vojska 

Sprejeti proračun SV v letu 2001 je bil 47.442.819 tisoč SIT, veljavni proračun konec leta 
47.121.591 tisoč SIT, skupna realizacija finančnega načrta SV 46.977.360 tisoč SIT, kar 
predstavlja 99,69 % realizacije glede na končni finančni načrt SV. Sredstva so bila razdeljena 
v okviru glavnega programa - Vojaška obramba in nacionalna varnost še na dva podprogram 
in sicer z naslednjo realizacijo: 

Usposabljanje in obrambni sistem, 45.858.500 tisoč SIT, 
- Mednarodno sodelovanje, 1.118.860 tisoč SIT. 

1.1.4.1 Podprogram 07021901 - Usposabljanje in obrambni stotem 

- Plače 22.087.567 tisoč SIT, 
Materialne stroške 3.281.753 tisoč SIT, 
Vadbeni center Pokljuka 4.313 tisoč SIT, 

- Vzdrževanje MTS 2.082.049 tisoč SIT, 
- Stroški operativnega delovanja 290.848 tisoč SIT, 
- Vojaško šolstvo 155.733 tisoč SIT, 

Usposabljanje stalne sestave 279.514 tisoč SIT, 
- Usposabljanje vojnega sestava Slovenske vojske 101.882 tisoč SIT, 
- Usposabljanje vojakov na služenju 2.052.404 tisoč SIT, 

Centralna logistična oskrba 464.487 tisoč SIT, 
Konstrukcije in infrastruktura 576.806 tisoč SIT, 
Investicije v temeljne razvojne programe (odplačila glavnic) 14.481.144 tisoč SIT 

V okviru proračunske postavke 5866 - Plače so bila sredstva porabljena po naslednjih 
podskupinah: 
- Plače in drugi izdatki zaposlenim v višini 18.009.692 tisoč SIT (81,54% celotne 

postavke). 
Prispevki delodajalcev za socialno varnost v višini 3.335.224 tisoč SIT (15,10% 
postavke), 

- Izdatki za blago in storitve v višini 742.651 tisoč SIT (3.36% postavke). 

V okviru proračunske postavke 5867 - Materialni stroški so bila sredstva porabljena po 
naslednjih podskupinah: 
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- Plače in drugi izdatki zaposlenim v višini 450 tisoč SIT, 
- Izdatki za blago in storitve v višini 3.224.254 tisoč SIT od tega: 

- 722.449 tisoč SIT (22,01% sredstev na postavki) za pisarniški in splošni material in 
storitve. 

- 1.340.501 tisoč SIT (40,85% sredstev na postavki) za energijo, vodo, komunalne 
storitve in komunikacije. 

- 776.093 tisoč SIT (23,65% sredstev na postavki) za gorivo in zavarovanje vozil in 
plovil. 

- 101.880 tisoč SIT (3,10% sredstev na postavki) za šolnine na podlagi pogodb o 
izobraževanju in druge operativne stroške zaposlenih v SV. 

- 283.331 tisoč SIT (8,63% sredstev na postavki) za ostale materialne stroške. 

Transferi posameznikom - Zavarovanje oseb v višini 57.049 tisoč SIT (1,74% sredstev na 
postavki) vključuje stalno sestavo, nabornike in dodatno zavarovanje pripadnikov v 
mirovnih misijah. 

V okviru proračunske postavke 111 - Vadbeni center Pokljuka smo sredstva v višini 4.313 
tisoč SIT v celoti porabili za izdatke blaga in storitev. 

V okviru proračunske postavke 5900 — Tekoče vzdrževanje opreme in oborožitve so bila 
sredstva porabljena na podskupini: 

- Izdatki za blago in storitve, od tega: 

- 415.442 tisoč SIT (19,95% sredstev postavke) investicijsko vzdrževanje opreme SV, 
- sredstva v višini 1.278.327 tisoč SIT (61,4% sredstev postavke) za stroške vzdrževanja 

prevoznih sredstev SV, 
. ter sredstva v višini 388.280 tisoč SIT (18,65% % sredstev postavke) za tekoče 

vzdrževanje ostalih MTS. 

V okviru proračunske postavke 5893 - Stroški operativnega delovanja so bila sredstva 
porabljena v višini 290.848 tisoč SIT in sicer za nakup: 
- službenih uniform v višini 59.562 tisoč SIT 
- opreme za redno dejavnost v višini 17.878 tisoč SIT 
• računalniške programske, strojne in komunikacijske opreme v višini 213.408 tisoč SIT. 

V okviru proračunske postavke 5894 - Vojaško šolstvo so bila sredstva porabljena v višini 
155.733 tisoč SIT po naslednjih podskupinah: 

- Za plače in druge izdatke zaposlenim - terenski dodatek v višini 42 tisoč SIT. 
Izdatki za blago in storitve v višini 150.697 tisoč SIT. Največji delež teh sredstev 
odpade na plačilo prehrane ter osnovne materialne zagotovitve slušateljev Centra 
vojaških šol. 

- Žepnine vojakov na služenju vojaškega roka, ki opravljajo šolo za častnike vojnih 
enot v višini 4.994 tisoč SIT. 

V okviru proračunske postavke 5895 • Usposabljanje stalne sestave so bila sredstva 
porabljena v višini 279.514 tisoč SIT po naslednjih podskupinah: 

Plače in drugi izdatki zaposlenim - za izplačilo terenskega dodatka dejavnosti v višini 
7.309 tisoč SIT, 
Izdatki za blago in storitve v višini 272.205 tisoč SIT. 
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Pretežni del sredstev postavke je bil porabljen za izobraževanje in usposabljanje stalne 
sestave v tujini v skladu s potrebami in standardi NATA. S sredstvi postavke smo izvajali 
osnovno usposabljanje tudi doma, izvedli določen obseg poveljniških vaj in vzorčnih vaj ter 
športnih aktivnosti. 

V okviru proračunske postavke 5896 - Usposabljanje vojnega sestava SV so bila sredstva 
porabljena v višini 101.882 tisoč SIT po naslednjih podskupinah: 

Za izplačilo terenskega dodatka dejavnosti v višini 396 tisoč SIT. 
Izdatki za blago in storitve v višini 26.502 tisoč SIT. Več kot 50 % teh sredstev 
odpade na povračila prevoznih stroškov rezervistov ostali stroški pa so predstavljali 
minimalno materialno oskrbljenost teh enot. 
Refundacije udeležencem vojaških vaj v višini 74.984 tisoč SIT. 

Z porabljenimi sredstvi smo usposabljali pripadnike vojnih enot. Manjši delež tega 
usposabljanja je odpadel na poveljniške vaje, tečaje za starešine ter izvajalce mobilizacije. 
Pretežni delež obveznosti je nastal na vaji 'Odločen odgovor 2001', ki je vključevala tako 
stalno kot vojno sestavo SV. 

V okviru proračunske postavke 5897 - Usposabljanje vojakov na služenju vojaškega roka so 
bila sredstva porabljena v višini 2.052.404 tisoč SIT po naslednjih podskupinah: 
- Za plače in druge izdatke zaposlenim - za izplačilo terenskega dodatka dejavnosti v višini 

3.981 tisoč SIT. 
- Izdatki za blago in storitve, od tega: 
- bojne uniforme v višini 731.519 tisoč SIT, 
- potrošna učna sredstva v višini 2.823 tisoč SIT, 
- strelivo in MES v višini 31.536 tisoč SIT. 
- Drugi stroški usposabljanja vojakov na služenju vojaškega roka v višini 1.095.939 tisoč 

SIT. Največji delež teh stroškov v višini 63 % odpade na plačilo prehrane. Z ostalimi 
sredstvi smo pokrili prevozne stroške, čistilni in pisarniški material, časopise in strokovno 
literaturo za potrebe usposabljanja ter ostale stroške. 

- Žepnine vojakov v višini 186.606 tisoč SIT. 

V SV smo v letu 2001 v povprečju usposabljali 2862 vojakov na služenju vojaškega roka. 

V okviru proračunske postavke 5901 - Centralna logistična oskrba SV so bila sredstva 
porabljena v višini 464.487 tisoč SIT za naslednje projekte: 

- plačilo uvoznih dajatev za pridobljena sredstva iz Varšavske pobude v višini 8.199 tisoč 
SIT- 
sredstva za kartografski sistem v višini 50.000 tisoč SIT, 
oprema za protipožarno zaščito in varstvo pri delu v višini 35.000 tisoč SIT, 

- učna sredstva v višini 8.509 tisoč SIT, 
- sanitetna sredstva v višini 14.488 tisoč SIT, 
- oborožitev v višini 39.112 tisoč SIT, 
- vozila v višini 12.786 tisoč SIT, 
- taktična sredstva zvez v višini 60.962 tisoč SIT, 
- intendantska sredstva in oprema v višini 81.336 tisoč SIT, 

sredstva vojaške policije v višini 9.460 Usoč SIT, 
- mornariška sredstva v višini 65.809 tisoč SIT, 
- RKBO sredstva v višini 5.000 tisoč SIT, 
- inženirijska sredstva v višini 5.000 tisoč SIT, 

športna in gomiška oprema v višini 4.674 tisoč SIT, 
strojna in druga oprema delavnic v višini 61.000 tisoč SIT, 
veterinarska sredstva v višini 3.151.000 SIT. 
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Na proračunski postavki 5902 - Konstrukcije in infrastruktura so bila sredstva porabljena v 
višini 576.806 tisoč SIT. 

V okviru proračunske postavke 6969 - Temeljni razvojni programi je bilo v letu 2001 
porabljenih 14.481.143 tisoč SIT. Sredstva so bila porabljena v skladu z amortizacijskim 
načrtom odplačil glavnic za TRJP, ki ga pripravljajo v skladu z Zakonom o TRP na 
Ministrstvu za finance. 

I 
1.1.4.2 Podprogram 07021902 - Mednarodno sodelovanje 

5898 - Sodelovanje SV v mednarodnih mirovnih operacijah v višini 678.622 tisoč SIT po 
naslednjih podskupinah: 

- Plače pripadnikom na mirovnih misijah v višini 561.025 tisoč SIT kar predstavlja 
82,67 % vseh sredstev postavke. 
Izdatki za blago in storitve v višini 117.596 tisoč SIT. Iz teh sredstev smo pokrivali 
stroške namestitve, prehrane, goriva ter drage tekoče materialne stroške misij v tujini. 

Iz sredstev postavke mirovnih operacij smo pokrivali udeležbe SV v sledečih mirovnih 
operacijah: 

• Mirovni misiji SFOR, kjer smo sodelovali z dvema vodoma vojaške policije, 
letalsko helikopterskim oddelkom ter sanitetno enoto ROLE1; 

• Mirovni misiji Joint Guardian na Kosovu; 
• Mirovni misiji UNTSO na Bližnjem vzhodu; 
• Mirovni misiji UNFICYP na Cipru, do polovice leta 2001; 
• Misiji OHR v Sarajevu. 

- 5899 - Mednarodno sodelovanje v višini 440.237 tisoč SIT po naslednjih podskupinah: 

Plače za pripadnike SV na dolžnostih v tujini (stalna misija RS pri NATO in dva 
častnika v PSE) v višini 109.991 tisoč SIT. 
Izdatki za blago in storitve v višini 330.246 tisoč SIT. S temi sredstvi smo pokrivali 
operativno dejavnost misije in častnikov PSE v tujini ter izplačila dnevnic in plačila 
hotelskih stroškov kot posledica službenih potovanj v tujino. 10 % stroškov postavke 
pa odpade na plačilo stroške SV, ki nastajajo v okviru uradnih obiskov predstavnikov 
tujih oboroženih sil v Sloveniji. 

1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom 

Finančni načrt Ministrstva za obrambo za leto 2001 je bil ob sprejemu 61.795.048 tisoč SIT, 
veljavni načrt ob zaključku leta pa 62.750.338 tisoč SIT. Finančni načrt MORS seje tekom 
leta večkrat spreminjal s prerazporejanjem sredstev znotraj ministrstva. Poleg primanjklja, ki 
smo ga morali pokriti znotraj ministrstva, je bilo potrebno prispevati sredstva tudi za potrebe 
drugih proračunskih uporabnikov znotraj ministrstva. 

Razlika med veljavnim in sprejetim finančnim načrtom (povečanje oziroma zmanjšanje 
proračuna) je ob zaključku leta znašala 955.290 tisoč SIT ob upoštevanju prilivov namenskih 
sredstev MORS, opravljenih prerazporeditev sredstev in sklepov Vlade o omejitvi pravic 
porabe proračunskih sredstev in sicer: 

Namenski prihodki lastne dejavnosti 
Namenski prihodki požarnega sklada 
Prihodki od prodaje državnega premoženja 

97.018 tisoč SIT 
436.961 tisoč SIT 
579.639 tisoč SIT 

poročevalec, št. 105 



Povečanje po sklepih Vlade RS (Bush - Putin, proračunska rezerva Vlade RS) 46.899 tisoč 
SIT 
Zmanjšanja po sklepih Vlade RS (suša, korupcija, ZPI2) -205.227 tisoč SIT 

1.2.1 Proračunski uporabnik 1911 - Upravni del Ministrstva za obrambo 

Finančni načrt proračunskega uporabnika 1911-Upravni del ministrstva je bil ob sprejetju 
državnega proračuna za leto 2001 11.224.383 tisoč SIT, veljavni načrt pa 11.984.623 tisoč 
SIT. Razlika med veljavnim in sprejetim finančnim načrtom, ki je nastala iz že navedenih 
razlogov, je bila 760.240 tisoč SIT, oziroma 6,77 %. 

Finančni načrt na podprogramu 07011901 Urejanje skupnih funkcij je bil ob sprejetju 
državnega proračuna za leto 2001 9.564.402 tisoč SIT, veljavni načrt pa 9.529.852 tisoč SIT. 
Razlika med veljavnim in sprejetim finančnim načrtom je 34.550 tisoč SIT. 

Največja negativna razlika med veljavnim in sprejetim proračunom je nastala na postavki plač 
in sicer za 225.620 tisoč SIT oz. za 3,31 % in na materialnih stroških za 9, 4%, medtem ko je 
pozitivna razlika med veljavnim in sprejetim proračunom na postavki Sofinanciranje 
organizacije slovenskih častnikov v višini 12.000 tisoč SIT oziroma 60 % in na postavki 
Stroški operativnega delovanja v višini 272.162 tisoč SIT oziroma 30 %. 

Finančni načrt na podprogramu 7011902 Nabor in napotitev je bil ob sprejetju državnega 
proračuna za leto 2001 1.122.910 tisoč SIT, veljavni načrt pa 1.337.510 tisoč SIT. Razlika 
med veljavnim in sprejetim finančnim načrtom je 214.600 tisoč SIT, kar predstavlja 20 % 
povečanja glede na prvotno načrtovana sredstva podprograma. Največ so se sredstva 
povečevala na postavki Civilno služenje vojaškega roka in sicer za 254.808 tisoč SIT oz za 
100,64 % glede na prvotno načrtovana sredstva postavke. 

Finančni načrt na podprogramu 7021903 Mednarodno sodelovanje je bil ob sprejetju 
državnega proračuna za leto 2001 340.471 tisoč SIT, veljavni načrt pa 341.023 tisoč SIT. 
Razlika med sprejetim in veljavnim finančnim načrtom je 552 tisoč SIT. 

Skupna realizacija finančnega načrta upravnega dela ministrstva za leto 2001 je bila 
11.708.056 tisoč SIT, kar predstavlja 97,69 % realizacije glede na veljavni finančni načrt 
upravnega dela ministrstva. Na plačah je realizacija 99,73 %, na materialnih stroških 97,38 %, 
na stroških operativnega delovanja 96,59 %. Na ostalih postavkah pa realizacija presega 98 
%. 

1.2.2 Proračunski uporabnik 1912 - Uprava RS za zaSčito in reievanje 

Finančni načrt proračunskega uporabnika 1912 - Uprave RS za zaščito in reševanje je bil ob 
sprejetju državnega proračuna za leto 2001 2.700.801 tisoč SIT, veljavni načrt pa 3.240.292 
tisoč SIT. V letu 2001 je bila realizacija 3.053.531 tisoč SIT. Razlika med sprejetim in 
veljavnim finančnim načrtom je 539.491 tisoč SIT. Razlika je nastala, ker so bila sredstva 
proračunske postavke 4791- Požarni sklad, zbrana s požarnimi taksami, višja od plačanih 
sredstev te postavke in zaradi prerazporeditev sredstev znotraj Ministrstva za obrambo. 

Podprogram 07031902 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob 
izrednih dogodkih 

Na proračunski postavki 110 - Lastna dejavnost - ICZR Ig je bil sprejeti proračun v višini 
21.061 tisoč SIT, veljavni proračun ob koncu proračunskega leta pa 41.981 tisoč SIT. 
Realizacija na tej proračunski postavki znaša 32.513 tisoč SIT oziroma 77,45% od 
veljavnega proračuna. 
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Na proračunski postavki 5887 - Stroški operativnega delovanja je bil sprejeti proračun v 
višini 1.012.103 tisoč SIT. Veljavni proračun je bil 1.102.003 tisoč SIT. Porabljenih je bilo 
1.100.405 tisoč SIT oziroma 99,86 % vseh sredstev na tej proračunski postavki. Sredstva smo 
na to proračunsko postavko prerazporedili na konte 4021 - Posebni material in storitve, 4120 
- Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, 4202 - Nakup opreme, 4302 - 
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam, predvsem zaradi prenosa obveznosti iz leta 
2000 v leto 2001. 

Na proračunski postavki 5888 - Usposabljanje in izobraževanje je bil sprejeti proračun v 
višini 96.203 tisoč SIT, veljavni proračun pa je bil manjši, in sicer 79.444 tisoč SIT. Razlika 
med sprejetim in veljavnim proračunom je nastala zaradi prerazporeditev sredstev znotraj 
Ministrstva za obrambo. 

Na proračunska postavka 5891 - Investicije v nakup opreme je bil sprejeti proračun v znesku 
75.192 tisoč SIT sredstva veljavnega proračuna pa 107.072 tisoč SIT. Dodatna sredstva na tej 
proračunski postavki smo potrebovali predvsem za plačilo neplačanih obveznosti iz leta 2000 
in za nadaljevanje postopkov javnih naročil, začetih v letu 2000. 

Podprogram 07031903 - Protipožarna varnost 

Na proračunski postavki 4791 - Požarni sklad je bil sprejeti proračun v višini 758.938 tisoč 
SIT. V letu 2001 so zavarovalnice na podlagi Zakona o varstvu pred požarom vplačale 
sredstva v višini 904.904 tisoč SIT, iz leta 2000 je bilo prenešenih 290.994 tisoč SIT 
neporabljenih sredstev, tako daje bil veljavni proračun na tej postavki 1.195.898 tisoč SIT. 

Ne glede na planirano višino sredstev na tej postavki, se lahko porabijo sredstva v višini 
zbranih požarnih taks. 

Razlika med sprejetim proračunom in porabo znaša 266.965 tisoč SIT, razlika med dejansko 
zbranimi sredstvi in porabo pa znaša 169.996 tisoč SIT. 

Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na vseh omenjenih 
postavkah so nastala zaradi prerazporeditev sredstev za pokrivanje notranjega primanjkljaja v 
Ministrstvu za obrambo ter zaradi pridobitve dodatnih sredstev, ki so bila potrebna za 
poplačilo obveznosti iz leta 2000. 

UJ Proračunski uporabnik 1913 - Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami 

Finančni načrt proračunskega uporabnika 1913 - Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami je ob sprejetju državnega proračuna za leto 2001 je bil 427.045 tisoč 
SIT, veljavni načrt pa 403.832 tisoč SIT. Razlika med sprejetim in veljavnim finančnim 
načrtom je 23.213 tisoč SIT, kar je posledica prerazporeditev sredstev za pokrivanje 
notranjega primanjkljaja v Ministrstvu za obrambo. 

Skupna realizacija finančnega načrta Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami za leto 2001 je bila 402.046 tisoč SIT oz. 99,56 % glede na veljavni finančni načrt 
omenjenega uporabnika. Realizacija na plačah je bila 99,91 %, na materialnih stroških 98,58 
%, na stroških operativnega delovanja 88,88 % in na postavki opreme za redno dejavnost 100 
%. 
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1.2.4 Proračunski uporabnik 1914- Slovenska vojska 

Sprejeti finančni načrt proračunskega uporabnika 1914- Slovenska vojska je bil 47.442.819 
tisoč SIT, veljavni načrt pa 47.121.591 tisoč SIT, razlika med veljavnim in sprejetim 
finančnim načrtom je 321.228 tisoč SIT, kar predstavlja 0,68 % zmanjšanje glede na prvotno 
načrtovana sredstva Slovenske vojske. 

Finančni načrt SV seje tekom leta večkrat spreminjal. 

Finančni načrt na podprogramu 7021901 Usposabljanje in obrambni sistem je bil ob sprejetju 
državnega proračuna za leto 2001 46.281.390 tisoč SIT, veljavni načrt pa 45.979.715 tisoč 
SIT. Razlika med veljavnim in sprejetim finančnim načrtom je 301.675 tisoč SIT, kar 
predstavlja 0.65 % zmanjšanje glede na prvotno načrtovana sredstva podprograma. 

Sredstva so se povečevala na plačah za 261.050 tisoč SIT oz za 1.19 % glede na prvotno 
načrtovana sredstva postavke. Prav tako so se povečevala sredstva za odplačilo glavnic za 
TRP in sicer za 0,59 %, na skupnih 14.481.144 tisoč SIT. Sredstva za dejavnost SV pa so se 
zniževala. Na podlagi sklepov ministra in sklepa Vlade smo zniževali sredstva za dejavnost 
SV, ki so se znižala skupaj za 667.066 tisoč SIT oziroma za 5,96 %. 

Sredstva za dejavnost smo v SV zaradi navedenega povečevali v večjem obsegu zgolj na 
postavki Vojaškega šolstva in sicer za 36,90 % glede na prvotni načrt postavke. Povečanja 
sredstev so bila nujna za nemoteno izvedbo programov. V manjšem obsegu so se povečevala 
sredstva še na postavkah Stroški operativnega delovanja, Usposabljanje stalne sestave, 
Mednarodno sodelovanje, Vzdrževanje MTS ter Konstrukcije in infrastruktura. 

Zmanjšanje sredstev za dejavnost je posledica sklepa Vlade RS za poplačilo škode po suši ter 
sklepov ministra za zagotavljanje sredstev za plačilo obveznosti, ki nastajajo kot posledica 
povečanja civilnega služenja vojaškega roka. Sredstva za dejavnost smo zmanjševali v 
največjem obsegu v okviru postavk Usposabljanje vojne sestave za 240.410 tisoč SIT, kar 
predstavlja kar 69,78 % znižanje glede na prvotni obseg sredstev. Prav tako so se v večjem 
obsegu zniževala Še sredstva na postavki Usposabljanje vojakov na služenju vojaškega roka 
in sicer za 22,74 %. 

Skupna realizacija finančnega načrta Slovenske vojske za leto 2001 je bila 46.977.360 tisoč 
SIT, kar predstavlja 99,69 % realizacije glede na veljavni finančni načrt SV. Realizacija na 
plačah je bila 99,87 %, na odplačilih glavnic za TRP 100%. Realizacija finančnega načrta SV 
je po drugih proračunskih postavkah povsod presegala 97 %. 

1.2.5 Prerazporeditve pravic porabe o katerih odloča Vlada RS 

V letu 2001 je moralo Ministrstvo za obrambo v skladu s sklepi Vlade RS omejiti pravice 
porabe proračunskih sredstev z namenom: 
- zagotovitve sredstev za sušo v višini 177.246 tisoč SIT v skladu s sklepom Vlade RS z 

dne 13.09.2001 (PU 1914), 
- za pokritje primanjkljaja sredstev iz naslova dodatnih obveznosti do ZPIZ v višini 18.000 

tisoč SIT v skladu s sklepom Vlade RS št. 409-00/2001-66 z dne 28.12.2001 (PU 1914), 
- za preprečevanje korupcije v višini 9.981 tisoč SIT v skladu s sklepom Vlade RS št. 023- 

31/2001-1 z dne 05.07.2001 (PU 1911), 
kar skupaj znaša 205.227 tisoč SIT. 

V letu 2001 pa je Ministrstvo za obrambo v skladu s sklepi Vlade RS pridobilo sredstva ob 
obisku predsednikov Bush - Putin v skupni višini 21.899 tisoč SIT od tega PU 1914 10.329 
tisoč SIT in PU 1912 11.570 tisoč SIT in v skupni višini 25.000 tisoč SIT za Sodelovanje SV 
v mednarodnih mirovnih operacijah iz tekoče proračunske rezerve Ministrstva za finance. 
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1.2.6 Okrožnica o zaključku proračunskega leta 2001 

V skladu z okrožnico o zaključku proračunskega leta 2001 št.l Ministrstva za finance (štev. 
401-74/01,1645/ SPUP z dne 08.11.2001) je bil podan rok za pripravo FEP-ov za pogodbe, ki 
bremenijo proračunsko leto 2001, in sicer do 16.11.2001. Določen je bil tudi rok za pripravo 
FOP-ov v breme proračuna 2001 in sicer 28.11.2001. 

Pogodbe, s katerimi se prevzema obveznost plačila v breme proračuna prihodnjih let, so se 
lahko sklepale do vključno 31.12.2001. Zaradi naštetih razlogov, je bilo Ministrstvo za 
obrambo prisiljeno prenesti določene obveznosti v proračunsko leto 2002. 

V skladu z okrožnico o zaključku proračunskega leta 2001 št.2 Ministrstva za finance (štev. 
401-74/01,1469/ SP z dne 27.11.2001) in navodilom o zaključku proračunskega leta 2001 je 
Ministrstvo za obrambo 20.12.2001 posredovalo zadnji zahtevek za pridobitev sredstev na 
Ministrstvo za finance. 

V skladu z navedenim so skupne neporavnane obveznosti iz leta 2001, ki bodo plačane iz 
sredstev za proračunsko leto 2002 v znesku 1.285.957 tisoč SIT. Od tega so obveznosti po 
proračunskih uporabnikih naslednje: 

- 1911- Upravni del ministrstva 340.882 tisoč SIT, 
- 1912- Uprava RS za zaščito in reševanje 80.705 tisoč SIT, 
- 1913- Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 1.639 tisoč SIT, 

- 1914 - Slovenska vojska 862.731 tisoč SIT. 

1J Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v 
sklada s 44. členom ZJF 

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu in se prenesejo v proračun za 
tekoče leto so izkazana na posebnih postavkah PU 1911 in PU 1912: 

8376 - premičnine; sredstva od prodaje državnega premoženja 
8410 - nepremičnine; sredstva od prodaje državnega premoženja 
8411 - zavarovalnica; sredstva odškodnin 

- 4791 - požarni sklad 

Proračunski uporabnik 1911 - Upravni del Ministrstva za obrambo 

• 8376 - premičnine; sredstva od prodaje državnega premoženja 

Veljavni proračun (otvoritveno stanje in prilivi v letu 2001) je bil 705.493 tisoč SIT, 
realizacija do 31.12.2001 597.028 tisoč SIT in ostanek neporabljenih sredstev 108.465 
tisoč SIT. Realizacija je bila v primerjavi z veljavnim proračunom v letu 2001 84,63%. 

• 8410- nepremičnine; sredstva od prodaje državnega premoženja 

Veljavni proračun (otvoritveno stanje in prilivi v letu 2001) na postavki 8410 — 
premičnine je bil 24.893 tisoč SIT, realizacija do 31.12.2001 15.980 tisoč SIT, ostanek 
neporabljenih sredstev pa 8.913 tisoč SIT. Realizacija je v primerjavi z veljavnim 
proračunom v letu 2001 64,19%. 
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• 8411 - zavarovalnica; sredstva odškodnin 

Veljavni proračun (otvoritveno stanje in prilivi v letu 2001) na postavki 8411- sredstva 
odškodnin je bil 45.853 tisoč SIT, realizacija do 31.12.2001 19.123 tisoč SIT, ostanek 
neporabljenih sredstev 26.729 tisoč SIT. Realizacija je v primeijavi z veljavnim 
proračunom v letu 2001 41,71%. 

Proračunski uporabnik 1912 - Uprava RS za zaščito in reševanje 

- Proračunska postavka 4791 - Požarni sklad 

Na tej proračunski postavki so bila načrtovana in ob sprejemu proračuna prikazana 
razpoložljiva sredstva v višini 758.938 tisoč SIT. V letu 2001 so zavarovalnice na 
podlagi Zakona o varstvu pred požarom vplačale sredstva v višini 904.904 tisoč SIT, 
iz leta 2000 je bilo prenešenih 290.994 tisoč SIT neporabljenih sredstev, tako da je bil 
veljavni proračun na tej postavki 1.195.898 tisoč SIT, realizacija do 31.12.2001 
1.025.903 tisoč SIT, ostanek neporabljenih sredstev 169.996 tisoč SIT. Realizacija je v 
primeijavi z veljavnim proračunom v letu 2001 85,79%. 

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu in se prenesejo v državni 
proračun, so izkazana na posebnih postavkah PU 1911, PU 1912 in PU 1914: 

Proračunski uporabnik 1911 — Upravni del Ministrstva za obrambo 

- 116-Lastna dejavnost COUPoljče 

Veljavni proračun na postavki 116 - Lastna dejavnost COU Poljče je bil 12.950 tisoč 
SIT, stanje realizacije 10.272 tisoč SIT, ostanek neporabljenih sredstev 2.678 tisoč SIT. 
Od tega bomo porabili sredstva v višini 1.989 tisoč SIT za račune, katerih obveznost je 
nastala v letu 2001 in bodo plačani v letu 2002, v državni proračun pa je vrnjeno 689 
tisoč SIT. 

- 117 - Lastna dejavnost Počitniška dejavnost 

Veljavni proračun na postavki 117 - Lastna dejavnost Počitniška dejavnost je bil 
27.270 tisoč SIT, stanje realizacije 20.662 tisoč SIT, ostanek neporabljenih sredstev 
6.607 tisoč SIT. Od tega bomo porabili sredstva v višini 3.794 tisoč SIT za račune, 
katerih obveznost je nastala v letu 2001 in bodo plačani v letu 2002, v državni proračun 
pa je vrnjeno 2.813 tisoč SIT. 

- 118 - Lastna dejavnost - oddelek za prehrano Triglav 

Veljavni proračun na postavki 118 - Lastna dejavnost Oddelek za prehrano Triglav je 
bil 67.953 tisoč SIT, stanje znaša 56.501 tisoč SIT, ostanek neporabljenih sredstev 
11.452 tisoč SIT. Sredstva v višini 10.865 tisoč SIT bomo porabili za račune, katerih 
obveznost je nastala v letu 2001 in bodo plačani v letu 2002, v državni proračun pa je 
vrnjeno 587 tisoč SIT. 
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Proračunski uporabnik 1912 - Uprava RS za zaščito in reševanje 

- 110 - Lastna dejavnost - Izobraževalni center IG 

Veljavni proračun na postavki 110 - Lastna dejavnost -Izobraževalni center IG je bil 41.981 
tisoč SIT, realizacija 32.513 tisoč SIT, ostanek neporabljenih sredstev 9.469 tisoč SIT. Od 
tega bomo porabili sredstva v višini 9.175 tisoč SIT za račune, katerih obveznost je nastala v 
letu 2001 in bodo plačani v letu 2002, v državni proračun pa je vrnjeno 587 tisoč SIT. 

Proračunski uporabnik 1914 - Slovenska vojska 

111 - Lastna dejavnost - Vadbeni center Pokljuka 

Veljavni proračun na postavki 111 - Lastna dejavnost - Vadbeni center Pokljuka je bil 8.734 
tisoč SIT, realizacija 4.312 tisoč SIT, ostanek neporabljenih sredstev 4.420 tisoč SIT. Od tega 
bomo porabili sredstva v višini 691 tisoč SIT za račune, katerih obveznost je nastala v letu 
2001 in bodo plačani v letu 2002, v državni proračun pa je vrnjeno 3.729 tisoč SIT. 

1.4 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom 
ZJF 

Prenos neporavnanih obveznosti Ministrstva za obrambo iz leta 2000 v breme proračuna za 
leto 2001 je bil 2,176.356 SIT. Od tega so bile obveznosti iz leta 2000, ki so zapadle v breme 
proračuna leta 2001, po posameznih proračunskih uporabnikih naslednje: 

• proračunski uporabnik 1911 - Ministrstvo za obrambo 680.816 tisoč SIT, 
• proračunski uporabnik 1912 - Uprava RS za zaščito in reševanje 313.121 tisoč SIT in 
• proračunski uporabnik 1913 - Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami 2.362 tisoč SIT in 
• proračunski uporabnik 1914- Slovenska vojska 1.180.057 tisoč SIT. 

Kot je že pojasnjeno v točki 1, bo Ministrstvo za obrambo preneslo določene obveznosti tudi 
iz proračunskega leta 2001 v proračunsko leto 2002 in sicer v višini 1.285.957 tisoč SIT. 

1.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega 
uporabnika v skladu s 41. členom ZJF 

V letu 2001 ni bilo v proračun Ministrstva za obrambo vključenih nobenih novih obveznosti v 
skladu z 41. členom ZJF. 

1.6 Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih 
zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika 

V Ministrstvu za obrambo ne izdajamo poroštev in regresnih zahtevkov. 
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2 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH MINISTRSTVA ZA 
OBRAMBO V LETU 2001 

2.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje Ministrstva 
za obrambo 

Zakonske podlage na področja obrambnega sistema (PU 1911 in 1914) so: 

• Resolucija o strategiji nacionalne varnosti RS, 
• Obrambna strategija, 
• Akcijski načrt za članstvo v NATO, 
• Zakon o obrambi, 
• Zakon o vojaški dolžnosti, 
• Splošni dolgoročni program razvoja in opremljanja Slovenske vojske (Uradni list RS, 

št. 97/2001) 
• Zakon o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov 

obrambnih sil RS v letih 1994-2003 in podaljšanje zakona do leta 2007. 

Zakonske podlage na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (PU 1912 in 
1913) so urejene z naslednjimi zakoni: 

Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97, 
60/99, 30/2001) 

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) 
Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/2001) 

- Zakon o gasilstvu (Uradni list RS , št 71/93,28/2000) 
- Zakon o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 44/2000) 

Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93), 

ter naslednji važnejši podzakonski akti: 

- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč 
(Ur.l.RS, Št. 22/99,99/99,102/2000) 
Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje CZ (Ur.l.RS št. 15/2000, 88/2000 in 
popravek 24/2001) 

- Navodilo za obveščanje ob naravnih in drugih nesrečah (Ur.l.RS,št. 42/2000, 103/2001) 
- Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja 

(Ur.l.RS, št. 45/97,5/2000) 
- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l.RS, št. 3/2002) 

2.2 Dolgoročni cilji Ministrstva za obrambo, kot izhajajo iz področnih strategij in 
nacionalnih programov 

2.2.1 Proračunski uporabnik 1911 - Upravni del Ministrstva za obrambo 

Dolgoročni cilji so usklajeni z Zakonom o organizaciji in delovnih področjih ministrstev in 
Zakonom o obrambi, ter na drugi strani z vrsto zakonov in predpisov, ki podrobno 
predpisujejo način izvajanja splošnih in skupnih aktivnosti. Temeljni cilj Upravnega dela 
MORS (1911) je zagotoviti učinkovito delovanje obrambnega sistema, prilagajanje nabora in 
napotitve preoblikovanju Slovenske vojske in uspešno mednarodno sodelovanje Ministrstva 
za obrambo, ki bo privedlo do včlanitve Republike Slovenije v zvezo NATO. 

Cilj upravyanja z državnim premoženjem je odprodaja dotrajanih in neuporabnih objektov ter 
uresničitev pobude za vzpostavitev Nacionalnega centra za krizno upravljanje. Sredstva 
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pridobljena iz tega naslova pa porabiti v skladu s Programom odprodaje, zamenjave in nakupa 
državnega premoženja. 

Dolgoročni cilj je približevanje nabora napotitvi na služenje vojaškega roka, ki bo potekalo 
sočasno s preoblikovanjem SV, popolnjevanje enot SV ter usposabljanje delavcev MORS in 
Uprav ža obrambo ter njihovih izpostav. Na področju uveljavljanja ugovora vesti pa je cilj 
napotitev državljanov na opravljanje nadomestne civilne službe in za vpoklic državljanov, ki 
jim je priznan ugovor vesti vojaške dolžnosti po odsluženem vojaškem roku, na usposabljanje 
za zaščito in reševanje. 

V okvir Upravnega dela MO spadajo tudi naslednji dolgoročni cilji: 
prilagajanje organiziranosti, kadrovske sestave in tehnične opremljenosti organov v 
sestavi in notranjih organizacijskih enot MO potrebam, ki izhajajo iz nadaljnega razvoja 
obrambnega sistema in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
dokončanje izgradnje celovitega poslovno-informacijskega sistema za potrebe upravnega 
dela MO s standardiziranimi področnimi zbirkami podatkov in enotno komunikacijsko 
podporo, 
zagotavljanje enostavnejšega, gospodarnejšega in učinkovitejšega finančnega in 
materialnega poslovanja MO in 
izboljšanje tehničnega varovanja objektov MO. 

Na področju standardizacije so dolgoročni cilji: vpeljava sistema NATO standardizacije kot 
procesa razvijanja konceptov, doktrin, postopkov in modelov za doseganje in vzdrževanje 
najbolj učinkovite stopnje združljivosti, povezljivosti, zamenljivosti in enakosti na 
operativnem, administrativnem in materialnem področju, vpeljava interne standardizacije za 
specifična področja vojaškega materiala, za kar ne obstajajo nacionalno in mednarodni 
standardi in povezava z Slovenskim inštitutom za standardizacijo ter sodelovanje v NATO- 
vih standardizacijskih organih. Dolgoročni cilj na področju kodifikacije pa je uvedba NATO 
kodifikacijskega sistema označevanja sredstev oskrbe, ustanovitev Nacionalnega 
kodifikacijskega biroja (NCB) in izvedba prehoda iz obstoječega sistema šifriranja 
materialnih sredstev v nov sistem. 

Dejavnost Mednarodno sodelovanje vključuje aktivnosti v zvezi z vključitvijo Republike 
Slovenije v članstvo NATO in temu cilju so podrejeni vsi ostali, poleg tega pa tudi na 
področju dobrososedskega, regionalnega in globalnega sodelovanja, kvalitetni programi 
dvostranskega in večstranskega sodelovanja. V okviru mednarodnega sodelovanja je tudi skrb 
za zagotovitev obveščanja obrambnih atašejev, akreditiranih v Sloveniji in naših 
akreditiranih v tujini in koordinacija dela obrambnih atašejev na obrambnem področju. 

22.2 Proračunski uporabnik 1912 - Uprava RS za zaščito in reševanje 

Dolgoročni cilj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjševanje števila 
nesreč ter preprečevanje oziroma zmanjšanje njihovih posledic, izboljšanje možnosti 
napovedovanja, odkrivanja in spremljanja nevarnosti naravnih nesreč, izboljšanje 
pripravljenosti na naravne, tehnične in tehnološke nesreče, izboljšanje pripravljenosti za 
zaščito in reševanje ob vojaških napadih, pojavih terorizma in drugih varnostnih tveganjih, 
izboljšanje varstva posebno občutljivih območij, ekosistemov in varovanje kulturne dediščine, 
okrepiti vlogo medsebojnega sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami z vsemi sosednjimi državami in državami v regiji ter priprava konceptov 
odpravljanja posledic naravnih nesreč. 
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2.2 J Proračunski uporabnik 1913 - Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami 

Dolgoročni cilj je učinkovito opravljanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakona o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, zakona o varstvu pred požarom, zakona o 
gasilstvu in zakona o varstvu pred utopitvami. 

2.2.4 Proračunski uporabnik 1914 - Slovenska vojska 

Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz Splošnega dolgoročnega programa razvoja in 
opremljanja Slovenske vojske, Obsega in strukture Slovenske vojske 2010, Akcijskega načrta 
za članstvo v NATO in izhajajočih razvojnih načrtov Slovenske vojske ter so: 

• reorganizacija Slovenske vojske v številčno razmeram ustrezno, sodobno opremljeno 
in oboroženo vojsko z znatno povečanim deležem poklicne sestave, sposobno 
vključevanja v mednarodne obrambne in vojaške povezave, 

• razvoj in uvajanje sodobnih sistemov za podporo procesa poveljevanja, 
• razvoj, popolnjevanje in opremljanje sil za hitro posredovanje moči brigade za 

izvajanje nalog vojaške obrambe in sodelovanje v mednarodnih obveznostih RS, 
• razvoj sposobnosti sil za sodelovanje v mednarodnih mirovnih in humanitarnih 

operacijah, 
• vzdrževanje visoke stopnje pripravljenosti Slovenske vojske, 
• razvoj in oblikovanje sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja v skladu s 

kadrovskimi potrebami Slovenske vojske, 
• opremljanje in modernizacija Slovenske vojske s težiščem na: C4I sistemih, opremi 

vojaka, sistemih zemeljske zračne obrambe, zračnem transportu, logistični podpori in 
oklepno mehaniziranih enotah, 

• doseganje povezljivosti Slovenske vojske v skladu s strateškim ciljem RS za članstvo 
v NATO in EU (WEU), 

• razvoj vojaške infrastrukture v skladu s potrebami in potekom reorganizacije 
Slovenske vojske ter v podpori izvajanja temeljnih nalog Slovenske vojske 

2.3 Letni cilji Ministrstva za obrambo, zastavljeni v obrazložitvi predloga finančnega 
načrta za leto 2001 

23.1 Proračunski uporabnik 1911 - Upravni del Ministrstva za obrambo 

Upravni del ministrstva skrbi za izvajanje vseh skupnih funkcij za podporo delovanja za vse 
štiri neposredne uporabnike proračuna v okviru Ministrstva za obrambo. Zagotavljali smo 
podporo na področju financ in računovodstva, izvajanju javnih naročil, kadrovanja, izvajali 
izobraževanje zaposlenih, notranjo revizijo na podlagi strateškega in letnega načrta dela, 
nabor in napotitev na služenje vojaškega roka in napotitve na civilno služenje vojaškega roka. 
V tem letu pa smo preoblikovali Zdravstveno službo ministrstva v Vojaško zdravstveno 
službo Slovenske vojske. 

Letni cilji standardizacije in kodifikacije so bili vodenje postopkov sprejemanja SVS s 
postopkom prevzema NATO standardizacijskih dokumentov (STANAG-ov in AP-jev) v 
skladu z letnim standardizacijskim planom, vodenje standardoteke v MORS, 
vodenje registra materialnih sredstev in posredovanje podatkov organizacijskim enotam za 
potrebe vodenja materialnega in skladiščnega poslovanja. 

Dejavnost mednarodnega sodelovanja obsega aktivnosti v zvezi z pridružitvijo RS v zvezo 
NATO in sodelovanje pri pripravi nekaterih ključnih dokumentov, kot so LNP ANČ (letni 
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nacionalni program akcijskega načrta za NATO), PARP in tudi uresničevanje bilateralnih in 
multilateralnih programov sodelovanja. 

Letni cilji na področju gradbenih zadev in gospodarjenja z nepremičninami so bili: 
- zagotovitev sredstev za vzdrževanje in upravljanje objektov na lokaciji Kardeljeva 

ploščad v Ljubljani, 
- zagotovitev sredstev za izdelavo Študij o izvedljivosti projektov ter projektne 

dokumentacije. 

Poglavitni zastavljeni cilji na področju komunikacij so bili: 
zagotovitev operativnega delovanja obstoječega informacijsko-komunikacijskega 
sistema, 
izvedba razvojnih projektov v celoti oziroma faz posameznih projektov, 
implementacija NATO standardov in priporočil s področja informatike in komunikacij. 

Letni cilji na področju notranje revizije so bili: 
- redni revizijski pregledi, ki se opravljajo v skladu z letnim načrtom, 
- izredni revizijski pregledi, ki se opravljajo na posebno zahtevo ministra, 
- razvojne naloge. 

23 J, Proračunski uporabnik 1912 - Uprava RS za zaščito in reševanje 

V preteklem letu so bili zastavljeni naslednji cilji: vzdrževati pripravljenost in zagotoviti 
učinkovito ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah, zagotoviti kadrovske in materialno 
tehnične možnosti delovanja sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, nadaljevati 
opremljanje in usposabljanje državnih sil za zaščito, reševanje in pomoč, nadaljevati z 
dopolnjevanjem obstoječe zakonodaje za področje sistema varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 
Načrtovani cilji so bili realizirani v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. 

Glede na zgoraj zastavljene cilje smo v Upravi RS za zaščito in reševanje: 

- Na področju zakonodaje smo pripravili Nacionalni program varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami za drugo branje v Državnem zboru, predlog Doktrine zaščite, 
reševanja in pomoči, sprejet je bil zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu 
pred požarom, sprejet je bil pravilnik o reševalcih iz vode, pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah pravilnika o študiji požarne varnosti na železnici, sodelovali smo pri 
sprejemanju druge zakonodaje z vidika vključevanja varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v posameznih predpisih. Sprejeta je bila uredba o vsebini in izdelavi načrtov 
zaščite in reševanja. 

- Na področju razvojno in raziskovalnega dela smo v letu 2001 v okviru ciljno 
raziskovalnega programa Varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, nacionalnega 
raziskovalnega programa, nalog, ki se financirajo s sredstvi požarnega sklada ter nalog , 
ki jih načrtuje Uprava RS za zaščito in reševanje, dokončali številne študije in razvojno 
raziskovalne naloge iz preteklih let, prav tako pa smo izdelali vrsto strokovnih mnenj, ki 
služijo kot podlaga za načrten in strokoven razvoj sistema varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. Že začete naloge bodo raziskovalne institucije nadaljevale tudi v 
prihodnjem letu. 

Podlaga za izdelavo študij in razvojno raziskovalnih nalog so bili že opravljeni razpisi za 
izvedbo nalog v letih 1999 in 2000, dispozicija CRP Varstvo pred naravnimi .in drugimi 
nesrečami ter cilji in usmeritve za razvoj in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi 
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nesrečami do leta 2000, nacionalni ciljno raziskovalni program 2001 - 2006 in predlog 
nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

V letu 2001 je bilo raziskovalno delo usmerjeno v študije in raziskovalne naloge s 
področij, ki se nanašajo na določanje postopkov ukrepanja ob posameznih nesrečah, 
razvoju sodobnega informacijskega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
pripravo nalog, ki se nanašajo na ureditev tveganj ob naravnih in drugih nesrečah, 
prostorske ukrepe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ogroženost morskih 
ekosistemov, pripravo nalog varstva pred požari, ki so usmerjene v izboljšanje ukrepov za 
zaščito in preprečevanje njihovega šiijenja ter razvoj sodobnih metod in tehnologij za 
povečanje požarne varnosti, na ukrepanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, proučevanje 
upravljanja in vodenja v kriznih razmerah, varstvo pred nesrečami z nevarnimi snovmi, 
organiziranje sistema ugotavljanja skladnosti gradbenih proizvodov skladno s predpisi o 
gradbenih proizvodih ter pripravo študij primerov za večje nesreče. 

- Na področju preventivne dejavnosti smo vzpostavili sistem usposabljanja znanj ter 
izdaje letnih dovoljenj za delo za reševalce iz vode, nadaljevali z delom na področju 
standardizacije zakloniščne opreme, pripravi novega prostorskega plana Slovenije ter 
nadaljevali z delom na področju medresorskega sodelovanja pri vključitvi varstva pred 
požarom na posameznih področjih. Nadaljevali smo tudi z izdajanjem potrdil ugotavljanja 
skladnosti za gasilnike in gasilna sredstva . 

• Na področju opazovanja obveščanja in alarmiranja ter telekomunikacij in 
informatike smo v letu 2001 pripravili projekt posodobitve celotnega sistema javnega 
alarmiranja, ki temelji na ocenah ogroženosti posameznih območij ter upošteva sodobne 
tehnične in tehnološke možnosti alarmiranja in vključitve v načrtovan enotni 
informacijsko telekomunikacijski sistem. V letu 2001 smo z namenom pospešitve 
vključevanja lokalnih sistemov javnega alarmiranja v enotni državni sistem postavili 
trinajst radijskih vstopnih točk, po eno v vsakem regijskem centru za obveščanje. Izdelan 
je bil tudi projekt prenove sistema javnega alarmiranja s prehodom na IP podatkovna 
omrežja, kot bodoča osnovna povezovalna omrežja. V začetku leta 2001 je bil 
vzpostavljen tudi sistem javnega alarmiranja v Logu pod Mangartom. Ta ima vključen 
tudi poseben sistem samodejne zaznave plazu. 

Vzpostavili smo prve štiri povezave z regijskimi centri za obveščanje prek virtualnih 
prenosnih poti, vzpostavljenih prek javnega informacijskega omrežja Internet. Te bodo v 
bodoče predstavljale hrbtenico globalnega računalniškega omrežja URSZR. 

Naročili smo izdelavo študije uvajanja sistema radijskih zvez TETRA. Študija je bila 
izdelana koncem leta 2001 in predstavlja osnovo za uvajanje sistema TETRA. 

- Na področju operativnega načrtovanja so bila prizadevanja usmerjena v dokončanje 
dodatkov k načrtom zaščite in reševanja, (izdelavo načrtov dejavnosti ministrstev), ki jih 
je sprejela Vlada RS. Izdelan je bil predlog Načrta zaščite in reševanja ob pojavu kužnih 
bolezni pri živalih, ki bo po končanem medresorskem usklajevanju posredovan v sprejem 
Vladi RS. Nadaljevale so se aktivnosti na področju ukrepanja ob nesrečah z nevarnimi 
snovmi. V sklopu aktivnega sodelovanja pri organizaciji srečanja Bush - Putin je bil 
pripravljen načrt zaščite in reševanja. 

Na področju izobraževanja in usposabljanja je bilo težišče na usposabljanju 
poveljnikov ter članov štabov CZ in posameznih enot in služb CZ, vodij intervencij ter 
poklicnih in prostovoljnih gasilcev za opravljanje določenih nalog. Izveden je bil tudi 
program gasilec - V. stopnja izobrazbe. Prvič smo izvedli tudi program uvajalnega in 
temeljnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči za državljane, 
ki jim je priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti po odsluženem vojaškem roku. V skladu s 
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finančnimi zmožnostmi smo izvajali tudi informiranje, izobraževanje in usposabljanje 
prebivalstva za osebno in vzajemno zaščito ter predšolske in šolske mladine in sodelovali 
pri izvedbi nadomestne civilne službe vojaškega roka na področju varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami ter pri pripravi in izvedbi večjih vaj: VLAK - 2001 in VRTINA - 
2001. 

Izvedeno je bilo tudi dopolnilno usposabljanje poveljnikov CZ ter članov Štabov CZ - 
študija primera Plaz Stože - Log pod Mangartom. Izvedeni so bili strokovni izpiti za 
servisiranje gasilnikov in strokovni izpiti za varstvo pred požarom. 

Na področju osebne in vzajemne zaščite je bil tudi v letu 2001 razpisan nagradni 
natečaj za predšolsko in šolsko mladino na temo »Suša«. Nagradili smo avtoije 
najboljših izdelkov na regijskem in državnem nivoju ter najbolj aktivne vrtce in šole. V 
prostorih ministrstva smo pripravili pregledno razstavo najboljših izdelkov iz vseh 
dosedanjih nagradnih natečajev. 

Zagotovili smo finančna sredstva za nadaljevanje objavljanja izobraževalnih člankov v 
mladinskem revijalnem tisku - Cicido, PIL in PIL plus. 

V letu 2001 so bile uresničene vse naloge v zvezi s sofinanciranjem društev in drugih 
organizacij, ki so vključujejo v sistem zaščite in reševanje in zagotovljena finančna 
sredstva tudi za delo Gasilske zveze Slovenije. 

Nadaljevalo seje tudi delo pri organiziranju, opremljanju in usposabljanju državnih enot 
in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč. 

- Na področju mednarodnega sodelovanja smo sodelovali v okviru programa Partnerstvo 
za mir, pri katerem velja posebej poudariti napotitev in delo slovenskega predstavnika v 
Evroatlantski center za usklajevanje humanitarne pomoči zveze Nato. Sodelovali smo v 
programu aktivnosti Evropske unije in Združenih narodov - Urada za usklajevanje 
humanitarne pomoči, v aktivnosti Pakta stabilnosti - Pobude za pripravljenost in 
preventivo, v pobudi SEDM držav jugovzhodne Evrope v Višjegrajski pobudi in programu 
Vojska - Vojski. 

Izvedli smo naloge, ki izhajajo iz dvostranskih sporazumov o sodelovanju pri varstvu pred 
nesrečami z Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko. 

V letu 2001 smo organizirali obiske predstavnikov ustanov drugih držav s področja varstva 
pred nesrečami: obisk delegacij iz Češke in Poljske ter Švedske. 

- Na področju investicij so se sredstva namenila za investicijsko vzdrževanje in dodelave 
na objektih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS na Igu in logističnega centra 
v Rojah - predvsem tehnično in protipožarno varovanje skladiščnih objektov v Rojah. 

Nadaljevali smo z dopolnjevanjem, obnavljanjem in vzdrževanjem državnih zalog 
sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, dopolnjevanjem opreme za enote za zaščito, 
reševanje in pomoč, dopolnjevanjem opreme in učnih sredstev v Izobraževalnem centru za 
zaščito in reševanje RS, dopolnjevanjem informacijske in telekomunikacijske opreme in 
opreme za redno dejavnost uprave. 
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233 Proračunski uporabnik 1913 - Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami 

V letu 2001 smo imeli zastavljene naslednje cilje: 

Opravljanje inšpekcijskega nadzora nad: 
• izvajanjem zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, zakonom o varstvu 

pred požarom, zakonom o gasilstvu in zakonom o varstvu pred utopitvami, 
• stanjem načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč, 
• izvajanjem nalog opazovanja, obveščanja in alarmiranja, 
• usposobljenostjo, opremljenostjo in pripravljenostjo štabov, enot in služb CZ ter drugih 

sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
• izvajanjem usposabljanja za zaščito, reševanje in pomoč, opravljanjem strokovnih zadev 

na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
• delovanjem gasilskih enot, 
• pooblaščenimi fizičnimi in pravnimi osebami, ki opravljajo naloge varstva pred 

požarom, 
• vodenjem evidenc in podatkov o požarih in eksplozijah, 
• izvajanjem usposabljanja zaposlenih o varstvu pred požarom, 
• usklajenostjo projektne, tehnične in druge dokumentacije s prepisi o varstvu pred 

požarom, 
• nad že zgrajenimi objekti, 
• izvajanjem preventivnih akcij pri preprečevanju požarov v naravnem okolju, pri 

pregledu turističnih objektov pred turistično sezono, pri kontroli organizacij in podjetij, 
ki servisirajo ročne in prevozne gasilne aparate in drugo ter 

Sodelovanje: 
• v postopkih za pridobitev lokacijskih, gradbenih in uporabnih dovoljenj in izdajanje 

požarnih soglasij, 
• pri izdelani podzakonskih predpisov, določenih z zakonom o varstvu pred naravnimi in 

drugimi nesrečami, zakonom o varstvu pred požarom, zakonom o gasilstvu in zakonom 
o varstvu pred utopitvami in drugimi zakoni, 

• s posameznimi državnimi organi in institucijami pri reševanju aktualne problematike na 
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

• na intervencijah ob naravnih drugih nesrečah ter s policijo pri postopkih ugotavljanja 
vzrokov požarov. 

23.4 Proračunski uporabnik 1914 - Slovenska vojska 

• povečanje bojne pripravljenosti v miru, 
• uveljavitev novega organizacijsko mobilizacijskega razvoja SV, 
• izboljšanje pogojev za prenos in obdelavo informacij v podporo poveljevanju, 
• ureditev statusa ter karieme poti pripadnikov SV, 
• realizacije ciljev povezljivosti z NATO, 
• povečanje strokovnosti in učinkovitosti dela v SV, 
• povečanje ravni motiviranosti pripadnikov SV, 
• izpolnitev obveznosti po mednarodnih sporazumih, 
• izvedba opremljanja in modernizacije SV s težiščem na zaključevanju projektov in 

uvajanju opreme in oborožitve v uporabo, 
• zagotovitev potrebnih materialno finančnih in prostorskih pogojev za izvedbo temeljnih 

ciljev SV, 
• delna uveljavitev konceptualnih sprememb usposabljanja in izobraževanja v SV, 
• uveljavitev novih Štabnih in operativnih postopkov in metod v SV, 
• povečanje intenzivnosti sodelovanja z NATO državami. 
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V drugi polovici leta 2001 je prešla v aktivnosti SV tudi Zdravstvena služba MORS. Ta med 
drugim zajema opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, zdravstveno oskrbo 
vojakov na služenju vojaškega roka in vso oskrbo z zdravili in sanitetnim materialom. 
Načrtujejo se tudi odhodki v zvezi z opravljanjem zdravstvenih pregledov rezervistov in 
pripadnikov civilne obrambe. 

2.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in 
opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi predloga finančnega načrta 
Ministrstva za obrambo 

2.4.1 Proračunski uporabnik 1911 - Upravni del Ministrstva za obrambo 

S področja dejavnosti Upravnega dela Ministrstva za obrambo, smo izvedli temeljne 
aktivnosti v letu 2001. Glavni letni cilj je bil izvajanje vseh skupnih funkcij za podporo 
delovanja za vse Štiri neposredne uporabnike proračuna v okviru Ministrstva za obrambo. 
Nudili smo podporo na področju financ in računovodstva, izvajanju javnih naročil, 
kadrovanja, izvajali izobraževanje zaposlenih, publicistike. Izvajali smo nabor in napotitev na 
služenje vojaškega roka in napotitve na civilno služenje vojaškega roka. Pri tem smo opravili 
naslednje ključne naloge: izdelava načrta nabora, izvajanje nabora, zagotavljanje 
propagandnega in drugega gradiva za vojaške obveznike in vojake ter usposabljanje delavcev 
uprav za obrambo in izpostav ter delavcev SV za izvajanje nabora. 

Zastavljeni cilji standardizacije so bili doseženi na vseh njenih področjih, razen na področju 
prevajanja in lektoriranja standardizacijskih dokumentov v procesu prevzemanja NATO 
standardov zaradi omejitev kadrovskih virov ter na področju opremljanja oz. posodabljanja 
računalniške opreme. 

Po pregledu projektov in aktivnosti v zvezi z gospodaijenjem z nepremičninami ter v skladu z 
poročilom o realizaciji finančnega načrta smo bili uspešni pri realizaciji naslednjih nalog: 

Redna dejavnost: 
Uspeli smo zagotoviti sredstva za plačila zakonsko predpisanih in pogodbenih obveznosti. V 
prvo skupino sodijo predvsem plačila nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča v skladu z 
Zakonom o stavbnih zemljiščih, v drugo pa plačila premij za zavarovanje nepremičnin 
MORS. Prav tako smo zagotavljali sredstva za tekoče poslovanje in poravnali dolgove iz 
naslova sklenjene sodne poravnave iz leta 2000. Na področju stanovanjske problematike so 
bili najvišji stroški sodnih in upravnih postopkov, medtem ko so se postopki za vpis etažne 
lastnine v zemljiško knjigo v preteklem letu komaj začeli in niso predstavljali pomembne 
postavke med izdatki. V zvezi s tem je potrebno poudariti še, da v letu 2001 nismo imeli 
zadostnih finančnih sredstev*za vzdrževanje in sanitarno - tehnično urejanje stanovanj. 

Projekti nosilcev planiranja: 
V to področje spada zagotavljanje sredstev za tekoče vzdrževanje in upravljanje objektov na 
lokaciji Kardeljeva ploščad in ZC Šentvid v Ljubljani ter vzdrževanje druge opreme. 
Zagotovili smo tudi sredstva za nujna oziroma interventna vzdrževalna dela, nadzor nad 
izvedbo del ter poskušali v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi redno vzdrževati 
infrastrukturo MO. Realizirane so bile tudi vse potrebne aktivnosti na področju priprave 
prostorske in projektne dokumentacije za rekonstrukcije, novogradnje in vzdrževanje 
infrastrukture MO. Med pomembne naloge, ki so bile izpolnjene v preteklem letu uvrščamo 
ureditev in opremo objekta na Vojkovi 74 ter postavitev spominskega obeležja v Kopru. 

Na področju nepremičnin smo v preteklem letu uspešno izvedli dve javni dražbi za odprodajo 
nepremičnin, potekajo tudi postopki cenitev in postopki za zemljiško knjižno ureditev 
nepremičnin v lasti RS, s katerimi upravlja MORS ter vsa ostala premoženjsko pravna 
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opravila v zvezi s tem. Omenjene naloge se bodo izvajale prioritetno tudi v letih 2002 in 
2003. 

V okolje projekta MFERAC smo vključili vse enote SV do ravni bataljona. Dosegli smo 
planiran cilj v letu 2001 - do konca leta uvesti Nalogo 1 - DPS v SV. Zadnje uprave za 
obrambo so bile vključene v okolje projekta MFERAC v mesecu decembru 2001. V mesecu 
januarju 2002 pa je bila v okolje projekta MFERAC vključena zadnja dislocirana enota MO • 
COU Poljče.. 

Pri zamenjavi programskega produkta FINANCE je ostalo odprto le še vprašanje 
blagajniškega poslovanja, ki ga je potrebno analizirati in izdelati rešitev. Blagajniško 
poslovanje v dislociranih enotah SV, upravah za obrambo, IC Ig in COU Poljče torej še vedno 
vodimo s pomočjo programskega paketa FINANCE. 

Podpora SV se je izvajala v začrtanih okvirih, z izjemo vzdrževanja računalniške opreme. 
Zaradi pomanjkanja sredstev za vzdrževanje namizne opreme je bilo tekoče vzdrževanje, 
zlasti preko poletja, hudo moteno, praviloma so se investicijsko servisirala le najnujnejša 
popravila. Na področju razvoja zaščite hranjenja, obdelave in prenosa podatkov je bilo 
predvsem izvedeno tekoče delo in vzdrževanje. 

Večina revizijskih pregledov so bili delni pregledi poslovanja, ki so zajemali poslovanje 
posameznih delov organizacijskih enot ali posameznih poslov ali faz obravnavanja poslovnih 
dogodkov, v eni ali več organizacijskih enotah. Opravili smo sedem rednih revizijskih 
pregledov ter dva izredna revizijska pregleda. Nismo pa realizirali dveh revizijskih pregledov, 
načrtovanih z letnim načrtom dela. 

2.4.2 Proračunski uporabnik 1912 - Uprava RS za zaščito in reševanje 

Zastavljeni cilji so bili realizirani v skladu planirano porabo finančnih sredstev. 

2.43 Proračunski uporabnik 1913 - Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami 

Realizirali smo vse planirane naloge, ki smo si jih zastavili s svojih Programom dela za leto 
2001 in s finančnim planom. 

Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je v letu 
2001 opravil skupaj 28.012 nalog. Od tega je bilo opravljenih 22.780 nalog na področju 
upravnih zadev in 5.232 nalog na področju inšpekcijskega nadzora. 

Iz podatkov o opravljenem delu Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v letu 2001 je razvidno, daje bilo 81 odstotkov dela opravljenega na področju 
upravnih zadev in 19 odstotkov na področju inšpekcijskega nadzora. 

Inšpektorat je v letu 2001 opravil skupaj 3.622 inšpekcijskih pregledov ali za 5,3 odstotkov 
več kot leto prej. Od tega je bilo opravljenih 2.773 inšpekcijskih pregledov v gospodarskih 
družbah, zavodih ali drugih organizacijah, 92 inšpekcijskih pregledov v občinah, 74 v 
društvih ali drugih nevladnih organizacijah, 500 v stanovanjskih in drugih bivalnih ali 
gospodarskih objektih, v ministrstvu ali drugem državnem organu 30, v vojaških objektih 3, 
v zakloniščih 36 inšpekcijskih pregledov in 114 inšpekcijskih pregledov kopališč. 

Na podlagi opravljenih inšpekcijskih pregledov je Inšpektorat izdal skupno 1.367 
inšpekcijskih ureditvenih odločb. Sodniku za prekrške je bilo prijavljenih 24 fizičnih in 
pravnih oseb. Mandatno kazen na kraju prekrška so inšpektoiji izrekli oziroma so izdali 4 
potrdila o prekršku (plačilni nalog). 

29. oktober 2002 35 poročevalec, št. 105 



Inšpektorat je tudi v letu 2001 izvajal praktične preizkuse pripravljenosti občinskih sil za 
zaščito, reševanje in pomoč v lokalnih skupnostih, ki ležijo na bolj ogroženih območjih z nad 
10.000 prebivalci. V ta namen so bile izdelane smernice za opravljanje preizkusov 
pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč v lokalnih skupnostih tako, da so bili vsi 
pregledi opravljeni na podlagi enotne metodologije in se je bila zagotovljena tudi možnost 
analitične obdelave in vrednotenja rezultatov. 

Na podlagi metodološkega navodila o vajah obrambnega sistema in sistema zaščite in 
reševanja je Inšpektorat izvajal tudi naloge spremljanja vseh vaj zaščite, reševanja in pomoči 
državnega in regijskega pomena, ki so bile izvedene v letu 2001. Izdelal je tudi načrte 
spremljanja posameznih vaj in poročila o spremljanju vaj. 

Inšpektorat je nabavil vso planirano opremo in sicer nakup pisarniške opreme, nakup 
telekomunikacijske opreme, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup strojne 
računalniške opreme in nakup avtomobilov. 

2.4.4 Proračunski uporabnik 1914 - Slovenska vojska 

Zastavljene cilje uresničujemo skozi realizacijo Letnega načrta dela Slovenske vojske. 

Zagotovitev višje ravni bojne pripravljenosti mirnodobnih poveljstev in enot SV 

Naloge na področju bojne pripravljenosti, ki so bile načrtovane v Letnem planu dela SV za 
leto 2001, so bile izvedene pravočasno in dosledno skladno z Direktivo za zagotavljanje 
stalne pripravljenosti za bojevanje SV. Proti koncu leta je prišlo do odstopanja od predpisane 
razpoložljivosti sil. Odstopanje so povzročili spremenjeni vpoklici vojakov na služenje 
vojaškega roka ter nov sistem usposabljanja. Določene enote SV nimajo več vojakov na 
služenju vojaškega roka oziroma jih imajo samo v določenih časovnih obdobjih, kar povzroča 
težave pri uresničevanju samostojnosti in neprekinjenost zagotavljanja sil ter kontinuiranega 
stanja razpoložljivih sil ter samozadostnosti v okviru operativnih območij SV. 

TežišČne naloge za realizacijo cilja so bile: izvajanje ukrepov stalne pripravljenosti (priprava 
enot za realizacijo nalog, alarmiranje, varovanje objektov, dežurstva, dosegljivost, ažuriranje 
načrtov uporabe, ukrepi za pripravljenost in sodelovanje v nalogah zaščite in reševanja), 
zagotovitev mirnodobnih sil (razpoložljive sile, stalne sile in sile za posredovanje) in 
izvajanje nalog operativne pripravljenosti in sposobnosti za neprekinjeno delovanje. 

Zagotovili smo neprekinjeno delovanje sistema poveljevanja in kontrole ter v največjem 
možnem obsegu izkoristili zmogljivosti sredstev in aktivnosti v podpori tega procesa. Izdelali 
smo ustrezne dokumente (načrte, direktive in ukaze), ki so bili planirani z letnim planom dela 
SV za leto 2001 in ki so omogočili neprekinjeno izvajanje funkcije poveljevanja in kontrole. 
Vsi izdelani dokumenti so prilagojeni novi strukturi SV. Preoblikovanje je potekalo v skladu 
z načrtom. 

Dopolnjen je bil, skladno z organizacijsko formacijskimi spremembami SV, načrt delovanja 
SV. Z dopolnili so bili seznanjeni prvi podrejeni. 

Novih sistemov tehnične zaščite v tem obdobju nismo vgrajevali. Varovanje se izvaja z 
obstoječo tehnično zaščito in fizičnim varovanjem. Glede na razpoložljiva sredstva tehnične 
zaščite in razpoložljive sile je stanje na področju varovanja objektov, orožja in ostalih MTS 
na ustreznem nivoju in v skladu z zahtevano stopnjo varovanja. 

Tekoče se vodijo operativna in ostale evidence o stanju sil in sredstev v Slovenski vojski. 
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Ocenjujemo, da smo z izvedenimi usposabljanji mirnodobnih poveljstev in enot, predvsem z 
vajo "Odločen odgovor 2001", dvignili raven usposobljenosti mirnodobnih poveljstev ter 
enot. 

Usposabljanje vojakov stalne sestave smo prednostno usmerili v doseganje visoke stopnje 
psihofizične pripravljenosti in izuijenosti za opravljanje nalog v enotah. Posebno pozornost 
smo posvetili začetku usposabljanja kandidatov za poklicne vojake v l.BR. Izdelani so bili 
učni načrti za nova uvedena sredstva Valuk in Hammer. 

Usposabljanje mirnodobnih enot se je izvajalo skladno z LNIU. Večjih odstopanj od 
načrtovanih aktivnosti ni bilo. 

Obseg usposabljanja v 10.MOTB 1.BR smo določili z učnim načrtom nadaljevalnega 
usposabljanja oziroma uijenja enote. Še vedno imamo težave pri določanju programskih 
izhodišč za VP, kjer razen za enote, ki odhajajo v operacije za podporo miru, programskih 
izhodišč nimamo, zato je tudi materialna podpora usposabljanja problematična. 

Vojaško usposabljanje starešin stalne sestave v okviru poveljstev in enot je bilo usmeijeno v 
razvijanje spretnosti, navad in sposobnosti, za pridobivanje konkretnih praktičnih znanj, ki so 
potrebna za izvajanje nalog v miru in namenskih nalog v vojni. 

Ponovno ocenjujemo, da se oblikovani cilji in naloge pri usposabljanju starešin stalne sestave 
le delno uresničujejo. Ocena, da izvedene temeljne oblike in vsebine usposabljanja (splošno 
vojaško strokovno usposabljanje, usposabljanje za posebne dolžnosti), tako kot so 
organizirane (v okviru poveljstev in enot), ne zagotavljajo učinkovitega in racionalnega 
procesa usposabljanja ter kakovostne stopnje usposobljenosti je podlaga za nov pristop v letu 
2002. V poveljstvih in enotah bomo izvajali izključno samo strelska in potrebna tehnično- 
taktična uijenja specialistov ter vzdrževanje telesne pripravljenosti. Preko novih oblik 
usposabljanja - s strokovnimi razgovori in operativnimi analizami bomo zagotavljali 
predvsem usposabljanje posameznih strokovnih organov. Vsa ostala usposabljanja se bodo 
institucionalizirala v CVŠ v obliki dopolnilnih vojaško strokovnih in dodatnih usposabljanj. 

Stopnja realizacije usposabljanja mirnodobnih poveljstev je bila skladna z načrti. 
Usposabljanje je bilo usmeijeno predvsem v usposabljanje za izvajanje štabnih in operativnih 
postopkov, v izvajanje postopkov poveljevanja in kontrole ter v uporabo uvedene 
terminologije in simbolike. 

Usposabljanje pripadnikov vojne sestave nismo izvedli v načrtovanem obsegu, saj smo zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev odpovedali usposabljanja, načrtovana v zadnjem četrtletju 
leta 2001. V prvi polovici leta smo izvedli le določena vzdrževanja izuijenosti kritičnih 
specialnosti. 

Usposabljanje starešin v okviru programa Vojska-vojski in 12 vaj načrtovanih v programih 
PzM in bilateralnih programih sodelovanja, je bilo izvedeno skladno z letnim načrtom. 

Kljub vloženim naporom za izboljšanje bojne pripravljenosti SV, cilja nismo v celoti 
realizirali. Ocenjujemo, da smo bojno pripravljenost zadržali na dosedanjem nivoju. 

Uveljavitev novega organizacijsko mobilizacijskega razvoja SV 

Težišče dela na področju mobilizacijskega načrtovanja je bila priprava usmeritev in nalog za 
prehodno prilagajanje vojne strukture. Z izvedenim mirnodobnim preoblikovanjem v letu 
2001 je bila vzpostavljena nova poveljniška struktura Slovenske vojske, ki je izvedla 
zmanjšanje vojne sestave. V vseh poveljstvih, enotah in zavodih Slovenske vojske so bile 
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uveljavljene spremembe organizacijsko mobilizacijskega razvoja in zmanjšana vojna sestava. 
Izvedena je bila formalna ukinitev vojnih enot, podreditve in formiranje novih enot. 

Ažurirani so dokumenti za komunikacijsko in informacijsko podporo, dokumenti TPE in 
operativnega poročanja, ki zagotavljajo funkcijo poveljevanja in kontrole ter v primeru potreb 
pravočasen in popolni prehod na vojno organiziranost. Ažurirani so ukazi za pripravo in 
izvedbo mobilizacije na vseh ravneh, ažuriranje ostalih mobilizacijskih dokumentov Se poteka 
v letu 2002. 

Usklajevanje mobilizacijskih priprav je bilo eno zahtevnejših področij načrtovanja uveljavitve 
sprememb v vojni strukturi Slovenske vojske v letu 2001. Postopki razformiranja vojnih enot 
so časovno usklajeni med poveljstvi in enotami ter upravami za obrambo in bodo zaključeni v 
letu 2002. 

Ažuriranje popolnitve vojnih enot je bilo v celoti realizirano. Na vseh ravneh smo izvedli 
ažuriranje preglednic za poročanje o odzivu med mobilizacijo in evidence popolnitve. 

Cilj uveljavitve novega organizacijsko - mobilizacijskega razvoja Slovenske vojske je 
realiziran v načrtovanem obsegu. 

Izboljšanje komunikacijsko informacijskih sistemov za prenos in obdelavo informacij v 
podporo poveljevanju 

Glede na kadrovske in finančne zmožnosti ocenjujemo, da so načrtovane naloge uresničene. 
Osnovna težava pri uresničevanju nalog so sorazmerno kratki roki za realizacijo posameznih 
aktivnosti, ter prepletenost procedur in postopkov pri izvedbi posameznih projektov. 

Velik napredek je bil narejen na področju IT, saj je poleg kadrovskih okrepitev na področju 
informatike bilo veliko narejenega na izboljšanju komunikacijsko informacijskih sistemov za 
prenos in obdelavo informacij v podporo poveljevanju (nadgradnja LAN/WAN, delovnih 
postaj in strežnikov), opremljanju in modernizaciji SV (140 novih delovnih postaj, 
pripadajoča dodatna oprema, dostopi do WAN omrežja preko ISDN), dvigu bojne 
pripravljenosti poveljstev in enot SV (razširitev omrežja LAN/WAN, uvedba projekta 
MFERAC, prenovljena aplikacija FPS, prenovljena informacijska baza SV, izboljšanje 
delovanja NUV), itd. 

Večji napredek je bil dosežen tudi na področju združevanja Zasebnega telefonskega omrežja 
MORS in Stacionarnega radiorelejnega sistema SV z vpeljavo nove opreme. Posodabljanje 
načrtujemo tudi v prihodnje. S tem naj bi omogočili večje prenosne kapacitete in nadomestne 
prenosne poti. 

Zagotavljanje delovanja KIS, zagotavljanje zaščite KIS, zagotavljanje delovanja NUV KIS ter 
izvajanje aktivnosti s področja EB je bilo v tem obdobju realizirano. 

Cilj je realiziran v načrtovanem obsegu in sledi procesu preoblikovanja 

Ureditev statusa ter karierne poti pripadnikov SV 

Sedanja ureditev kariernih poti zaposlenih ima nekatere pomanjkljivosti in pristopili smo k 
dograditvi sistema upravljanja s kadri. 

Vse aktivnosti ravnanja s kadri so povezane z obstoječimi ter nastajajočimi dokumenti: 
Obsegom in strukturo SV, Dolgoročnim program opremljanja in razvoja SV, Zakonom o 
obrambi, Doktrino vojaške obrambe. V razvojne dokumente se vključujejo vse potrebne 
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osnove, pričela pa so se tudi izvajati določila začasnega navodila o ocenjevanju zaposlenih v 
SV. V pripravah na reorganizacijo so se z zaposlenimi opravili službeni razgovori. 

Pripravljen je material o karierni poti. Kariema pot v praksi zagotavlja izvedbo zakonodaje na 
področju kadrovske politike in je le del koncepta upravljanja s človeškimi viri, ki ga želimo 
vzpostaviti v SV. Za njeno celovito in dokončno uveljavitev bo potrebno zagotoviti strokovno 
in kvalitetno delo poveljnikov, vodij ter zaposlenih v kadrovski funkciji, skupaj z 
zaposlenimi. 

Na karierno pot bodo bistveno vplivala tudi določila novo nastajajočih zakonov s katerimi bo 
urejen status javnih uslužbencev in med njimi tudi pripadnikov SV - zakon o sistemu plač, 
Zakon o delovnih razmeijih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o obrambi. 

Ocenjujemo, da je cilj realiziran v načrtovanem obsegu. 

Realizacija ciljev povezljivosti z NATO 

V letu 2001 smo nadaljevali z izpolnjevanjem partnerskih ciljev 2000 v okviru katerih je 
Slovenija za obdobje od leta 2001 do 2006 sprejela 52 partnerskih ciljev. Ministrstvo za 
obrambo je odgovorno za realizacijo 50 ciljev od tega Slovenska vojska 46 od katerih je 26 
splošnih ciljev, 17 ciljev je v kopenskih silah, ter 11 v zračnih silah. 

V letu 2001 je doseženo 8 ci^ev, 35 ciljev je delno doseženih med tem ko je realizacija 7 
partnerskih ciljev na samem začetku implementacije. 

Slovenija je v letu 2001 v celoti implementirala naslednje partnerske cilje: 
• G 0028 Review of Force Structure: pregled strukture sil; 
• G0355 Language Requirements: jezikovno izpopolnjevanje. Realizacija cilja se bo 

nadaljevala ne le za znanje angleškega, temveč tudi francoskega jezika. Zaradi šolanja v 
tujini pa bomo organizirali učenje tudi nemškega in italijanskega jezika; 

• G2790 SATCOM for Deployed Forces: opremljanje sil, ki sodelujejo v operacijah PZM, 
s satelitskimi zvezami; 

• G4050 Allied Deployment and Movement System (ADAMS): uporaba zavezniškega 
sistema za načrtovanje in nadzor premikov; 

• L2721 Internal Structure of Land Forces Headquarters: organizacijska struktura 
poveljstev brigad in bataljonov v kopenski vojski; 

• Al 100 Support Aircraft and Helicopters for NATO-led PfP Operations: podpora letalstva 
v operacijah PzM; 

• L 0940 Target acquisition / locating equipment: artilerijska oprema za določanje ciljev 
• L4211 National Support for Dep!oyed Forces for PfP Operations: nacionalna 

podpora silam, angažiranim za operacije PzM; 
• A 0001 Air operations and training: zračne operacije in usposabljanje 

Cilj ocenjujemo za izpolnjen v potrebnem obsegu, skladno z zahtevami partnerskih ciljev 
2000. 

Povečanje strokovnosti in učinkovitosti dela v SV 

Z rednim delom in usposabljanji ter z nekaterimi kadrovskimi rešitvami smo poskušali doseči 
višji nivo strokovnosti in učinkovitosti dela. 

Strokovnost dela je pomembno odvisna od znanj in pridobljenih izkušenj posameznikov. 
Neuravnoteženost, ki se kaže v različni usposobljenosti ter pomanjkljivi izkušenosti 
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posameznikov, ima negativen vpliv na potek štabnih procesov in kakovostno reševanje 
strokovnih nalog. 

Učinkovitost dela se postopno povečuje s pravilnim izborom oblik in metod dela za različne 
naloge in ob povečani skrbi za usposabljanje in smiselno uporabo štabnih postopkov v praksi. 

• Vendar pa strokovnost in učinkovitost dela še ne dosega ustrezne kakovostne stopnje, Čeprav 
se je v primeijavi s predhodnim letom stanje izboljšalo. 

Stanje na področju strokovnosti in učinkovitosti dela v SV je v primerjali s prejšnjim letom 
boljše. 

Povečanje ravni motiviranosti pripadnikov SV 

Angažiranost poveljujočih ria vseh ravneh vodenja in poveljevanja pri zagotavljanju pogojev 
za izvedbo motivacijskih dejavnosti je vidna, rezultati pa so žal prevečkrat različni, saj so 
neposredno odvisni od iznajdljivosti in zagnanosti posameznikov. 

Pozitiven vpliv na motiviranost so imele napotitve na šolanja tako doma kot v tujini, 
stimulativni ukrepi za odgovorno in kvalitetno izvajanje nalog in ustanovitev ter podelitev 
priznanj v enotah in poveljstev SV. 

Aktivnosti v zvezi s priznanji za pripadnike SV in zunanje sodelavce so potekale po načrtih, 
realizirane so bile z odredbo ministra. Podelitve priznanj so bile pravočasne, kar je ugodno 
vplivalo na motiviranost in pozitivno na občutek pripadnosti do SV. 

Enote in poveljstva so uspešno in bolj zavzeto sodelovala z ustanovami, organizacijami in 
društvi iz svojega okolja. Organizirale so dneve odprtih vrat, dneve rodov in dneve enot. 

Uspešno smo izvajali usposabljanja pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske za delo z 
ljudmi, z lastnimi kadri in s pomočjo zunanjih sodelavcev. 

Načrtovane naloge so realizirane v zadovoljivem obsegu, kljub slabim finančnim in 
kadrovskim pogojem. 

Izvedba opremljanja in modernizacije SV s težiščem na zaključevanju projektov in 
uvajanju opreme in oborožitve v uporabo. 

V sklopu realizacije nalog na področju opremljanja in modernizacije SV je bilo težišče na 
zaključevanju projektov in uvajanju opreme in oborožitve v uporabo. Nadaljevalo seje delo 
na naslednji projektih: 

Projekt: »9301 - Artilerijski bataljon 155 mm« 
Izvedeno je bilo praktično preveijanje sistema za avtomatsko vodenje artilerijskega ognja 
»ACCS«. Priprava zabojnikov »ACCS« Tip 1 in Tip 2 ter vgradnja opreme »ACCS« v 
zabojnike je bila dokončana skladno s pogodbo. Zabojniki »ACCS« so kompletirani in 
pripravljeni za predajo v artilerijske enote. 
Kompletirani so goniometri »ARTES - 1000Al in A2 z ustreznimi binokularnimi 
opazovalnimi daljnogledi. Sredstva so pripravljena za predajo v artilerijske enote. Izvedeni 
so postopki za nakup rezervnih delov in kompresorjev »FOTONE«. 
Izveden so bile aktivnosti za nabavo nadomestnih vozil za prevoz zabojnikov »ACCS« Tip 
1. Postopek za nakup 16 nadomestnih vozil se bo nadaljeval v letu 2002. 

Projekt: »9401 - Modernizacija oklepnih sredstev T - 55« 
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Posodobitev 30 tankov je končana. Izvedene in odpravljene so pomanjkljivosti, ki so bile 
opredeljene s strani IRSO. Tanki so 30NOV01 predani v SV. Izdelan je načrt uvajanja tanka 
M 55 S v operativno uporabo v SV. Načrtovane aktivnosti za leto 2001 po tem načrtu so 
realizirane. Končan je projekt dveh šolskih tankov M 55 USP namenjenih za usposabljanje 
voznikov. Tanka sta 30NOV01 predana v enoto. 
Iz projekta ni realiziran končni test zaradi pomanjkanja vadbene podkalibrne naprave 20 
mm in streliva za isto. 

Projekt: »9601 - Most« 
V drugi polovici leta 2001 so aktivnosti na projektu » MOST » potekale v skladu z 
izdelanim načrtom. Določen je objekt za namestitev in skladiščenje lansirnega mostu v 
vojašnici Novo Mesto, na katerem bo potrebno izvesti manjša adaptacijska dela. 

Projekt: »9205 - ASOC« 
Uvajanje ASOC v operativno uporabo še ni zaključeno. Opravljena je nadgradnja s 
programsko opremo za vodenje orožij ZO. Pri letalstvu ZDA in v sodelovanju inštruktoijev 
Lockheed Martin, so usposobljeni 4 častniki za vodenje orožij ZO na opremi ASOC. 
Tekom leta sta opravljeni namestitvi dveh dopolnjenih verzij programske opreme. 
Izdelana in odobrena je konfiguracija nadgradnje sistema z večjim številom delovnih postaj, 
ki bo omogočal distribucijo slike v enote SV, prvenstveno pa VLZO. 
Oblikovanje zahtevek za nadaljevanje regionalnega sistema vzdrževanja opreme v obdobju 
2003 - 2005 vključno z zamenjavo strojnega dela opreme. 
Izvedene so aktivnosti za nabavo sistema govornih povezav za ASOC. 

Projekt: »9206 - Roland « 
Zaključena so bila načrtovana usposabljanja stalne sestave, izveden je bil količinski in 
kakovostni prevzem osnovnih sredstev, pričeta je bila gradnja logistično-trenažnega objekta. 
Realizacija poteka po načrtih, nadaljuje se uvajanje enote v operativno uporabo (do konca 
2003). 

Z izdajo sklepov je bil tudi formalno zaključen postopek uvajanja radarjev AN/TPS 70 in 
EL/M-2106 HEE v uporabo v SV. 
V uporabo v SV je bilo uvedenih 100 lansimih mehanizmov LPRS Igla. Za SV pomeni to 
povečanje ognjenih zmožnosti za 66% glede na omenjeni raketni sistem. 

Projekt: "Strelivo" 
Pripravljeni so bili elementi za nakup streliva 155 mm in opremljanje fizikalno-kemičnega 
laboratorija in delavnice za delaboriranje streliva. 

Projekt: "Transportni helikopter" 
Projekt se izvaja v skladu z načrtom izvedbe projekta. Z nakupom dveh večnamenskih 
transportnih helikopteijev se zagotavlja 50% povečanje transportnih zmogljivosti 
helikopterske enote SV. 

Projekt: "Šolsko bojno letalo" 
Vsa letala Pilatus PC-9M so bila nadgrajena v tip Hudournik. Osem letal je v enoti. Z njimi 
se izvaja uvajanje letalsko bojne eskadrilje v operativno uporabo. Testno letalo ostaja do 
dokončanja projekta v projektni skupini in zadržuje status zrakoplova v izdelavi. Prevzeta so 
bila vsa MTS in se v skladu z načrtom uvajanja prenašajo v ustrezne enote. Potijeni so 
sistemi vzdrževanja, dokumentacija za usposabljanje pilotov in vzdrževalnega osebja ter 
uporabo nadgrajenih letal. V teku je homologacija uporabe podkrilne oborožitve in opreme. 
Z modernizacijo šolskih letal v šolsko-bojna letala je SV pridobila zmožnost bojnega 
delovanja v celotnem zračnem prostoru RS in do 200km v globino ne glede na dnevni čas, 
vremenske razmere v rajonu cilja, razpoložljivosti radijskih in satelitskih navigacijskih 
sredstev ter z zmožnostjo manevra, ki omogoča popolni izogib izstrelkom protiletalskega 
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raketnega orožje kratkega dosega. V smislu zgoraj navedenega se lahko izvaja ognjena 
podpora iz zraka, protioklepni boj in protihelikopterski boj. Izvajanje potrjenega 
usposabljanja zagotavlja visokokvaliteten strokovni letalskotehnični in pilotski kader za 
izvajanje zgoraj navedenih nalog, ki se je sposoben v reakcijskem času (30 dni) do- 
usposobiti za uporabo in vzdrževanje letalske bojne tehnike, ki bi jo nudilo zavezništvo. 

Projekt: "9502 - Lahko kolesno oklepno vozilo VALUK" 
Izdelan je načrt uvajanja desetih vozil Valuk v 10.MOTB. Realizirane so vse aktivnosti po 
načrtu uvajanja za leto 2001 vključno s predajo LKOV VALUK v 10. MOTB. 

Projekt »9802 - Morje« 
Izdelana je projektna naloga za vojaški privez in lokacijska dokumentacija, nadaljnji 
postopki so začasno prekinjeni, zaradi zaustavitve aktivnosti zunanjih subjektov v sklopu 
POMOLA III v Kopru. Za večnamensko plovilo je izdelana projektna dokumentacija in 
predlog za izvedbo naročila. Ker niso zagotovljena finančna sredstva, so postopki 
prekinjeni. V postopku je rešitev uporabe optoelektronske naprave MSIS2. Zagotovljeno je 
20 kompletov protiminske potapljaške opreme, ki je v fazi uvajanja v mornariški enoti SV. 

Projekt: »9910-04 - Lahko Oklepno Izvidniško Vozilo« 
Izdelana je taktična študija Lahko oklepno izvidniško vozilo. Nabavljenih je trideset lahkih 
kolesnih oklepnih vozil M-1114 HMMWV. Pogodbene obveznosti za leto 2001 so delno 
realizirane. Vozila so predana v SV (10.MOTB). Realizirane so aktivnosti iz načrta uvajanja 
razen aktivnosti, ki so vezane za zamudo izvajalca. 

Projekt: "Bojevnik 21. stoletja" 
a) Izvedene so aktivnosti za nabavo 30.000 kosov ZM. ZM bodo v SV uvedene postopoma 
po 10.000 letno do leta 2003. V preteklem letuje bila realizirana dobava prve kvote 10.000 
zaščitnih mask, katere so bile tudi uvedene v operativno uporabo v SV. 

b) Realizirana je bila nabava 5000 kosov pištol 9X19mm znamke Beretta s pripadajočim 
strelivom in rezervnimi deli. Pištole so bile dobavljene v decembru 2001. Nadaljujejo se 
aktivnosti za uvedbo pištole v operativno uporabo v SV. 

c) Izvedene so bile aktivnosti za nabavo optoelektronskih sredstev, sredstev zvez, taborne 
opreme in osebne opreme vojaka ter sredstev za taktično bojno zaščito. 

d) Izdelani so bili postopki po projektu taborna oprema (šotori) in osebna oprema za bivanje 
na terenu (bivak, spalna vreča). 

Projekt: »9902-Lopotel« - podprojekti 
- »Vgradnja radijskih naprav BROM HF/VHF v vozila in zabojnike«: Podprojekt je v fazi 

vgradnje antenskih stolpov v sistem in je praktično pred zaključkom uvedbe v SV. 
Sistem je že v uporabi v enotah SV in tudi v mirovni operaciji SFOR. Uporaba sistema 
je omejena in do zamenjave vozil projekt formalno še ne bo predan v operativno 
uporabo. 
»Vozila za TK- prikolice za zveze, kesoni za PUCH 230 GE«: Za izvedbo podprojekta 
je podpisana pogodba za izvajalcem del. Po načrtu bo podprojekt in uvedba prikolic v 
SV končana do konca 2002. 
»Antenski stolpi«: Dobava vseh kategorij stolpov je zaključena in s tem omogočeno 
nadaljevanje podprojekta BROM HF/VHF. 
»Merilna oprema za vzdrževanje BROM HF/VHF«: Merilna oprema za vzdrževanje RS 
BROM se dobavlja in bo v celoti uvedena v SV do konca leta 2002. 
»Adaptacija zabojnikov za premične delavnice za zveze«: Opravljene so vse faze 
podprojekta vključno s podpisom pogodbe za izvedbo adaptacije zabojnikov za 
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premične delavnice za zveze. Skladno z dinamiko po pogodbi bo podprojekt zaključen v 
28. tednu v letu 2002. 

Na vseh podprojektih »Lopotel« je bil v letu 2001 narejen bistven napredek. Z 
zaključevanjem podprojektov »Lopotel« se izpolnjujejo formalni pogoji za uvedbo 
radijskega sistema BROM HF/VHF v operativno uporabo. Enote SV bodo z uvedbo BROM 
HF/VHF pridobile radijski sistem zvez za osnovne povezave na relacijah brigada-bataljoni - 
čete- vodi. Omenjeni sistem v omejenem obsegu nadomešča tudi TTKS na vseh nivojih. 

Projekt: »9905 - Sistemi C4I: ISLOG-2« 
Uresničevanje projekta ni poteklo skladno z načrtom. Napredek je dosežen na podprojektih 
kodifikacija in materialno-skladiščno poslovanje, na ostalih podprojektih pa je prišlo do 
zastoja zaradi kadrovskih težav, ki so posredno povzročilo probleme v vodenju in realizaciji 
investicijskih programov. Oblikovano je novo vodstvo projekta in podprojektnih skupin, 
kar omogoča uspešno nadaljevanje projekta. 

Projekt: »9906 - TTKS« 
Po večletnih težavah so bile v začetku leta 2001 ustavljene vse aktivnosti na dotedanjem 
projektu TMO oz. STDCS. Na podlagi ponovne presoje in ugotovitve, da SV potrebuje 
ustrezen večkanalni taktični sistem zvez je bil izdelan nov zahtevek. Glede na omejena 
sredstva je bil izdelan investicijski program za del projekta, ki bo v prvi fazi zagotovil 
osnovne strateške povezave ter prioritetno povezave za SP in ZO. 

Projekt: »9910 - RRN, dlančniki in GPS« 
Za projekt je bil izdelan investicijski program v mesecu oktobru, potem pa se je delo na 
projektu ustavilo. Obstaja resna nevarnost, da projekt ne bo uresničen. 

Cilj je z manjšimi izjemami, realiziran v načrtovanem obsegu m sledi procesu opremljanja in 
modernizacije SV. 

Izpolnjevanje obveznosti po mednarodnih sporazumih. 

V pobudi za vzpostavitev trilateralne enote MLF je na vojaško-strokovni ravni skupina 
častnikov GŠSV sodelovala pri izdelavi izvedbenih dokumentov za notranje organiziranje 
brigade. Zaključni dokumenti so bili združeni v obliki memoranduma in podpisani v Rimu 
12.06.2001. V okviru vzpostavljanja jedra poveljniške strukture SV po konceptu aktiviranih 
sil, sta bili izvedeni poveljniško srečanje in sodelovanje enote na vaji Esperia, ki jo navkljub 
IPP kontekstu ocenjujemo, kot prispevek za MLF. V septembru 2001 sta 2 častnika SV 
pričela z delom v mirnodobnem poveljstvu v Vidmu. 

V pobudi CENCOOP smo sodelovali na politično-vojaški ravni, kjer je bila dosežena 
soglasnost za nov koncept sodelovanja v pobudi. Le-ta je bil formalno sprejet na ministrskem 
srečanju, v okviru katerega so bile določene usmeritve za ponovno aktiviranje suspendiranih 
delovnih teles. Načrtovalna skupina (PLANSTAFF), je formalno pričela z delom v septembru 
2001. 

Sodelovanje v pobudi SHIRBRIG, kjer v statusu države opazovalke prisostvujemo na 
konferencah politično-vojaškega odbora, smo delno izvedli. Zaradi nejasnega stališča MORS 
in odločitve, da ne sodeluje na eni izmed predvidenih polletnih konferenc nismo poslali 
predstavnika SV. Najavljeno pripravljenost, da se SV postopoma vključi v projekt kot polna 
članica, nismo nadaljevali. 

Sodelovanje v pobudi MPF SEE, kjer v statusu države opazovalke prisostvujemo na 
konferencah politično-vojaškega odbora, nismo izvedli. Zaradi odločitve MORS, da ne 
sodelujemo nismo poslali predstavnika SV. V okviru sodelovanja s poveljstvom SEEBRIG 
smo se udeležili ogleda vaje Seven Starš 2001. 

29. oktober 2002 43 poročevalec, št. 105 



Sodelovanje v pobudi smo okrepili na ekspertni ravni s sodelovanjem 2 predstavnikov SV v 
okviru delovne skupine za simulacije (SEESIM). Predstavnika sta sodelovala na obeh 
delavnicah za pripravo vaj kriznega upravljanja v letu 2002. 
V pobudi SEDM smo sodelovali na srečanju namestnikov generalštabov marca v Firencah. 
Verifikacijski center je opravil in usklajeval vrsto aktivnosti v zvezi s pripravami na pristop 
Slovenije k adaptiranemu Sporazumu o konvencionalnih silah v Evropi in Sporazumu o 
odprtem nebu. Izvajal je aktivnosti po dunajskem dokumentu. Poleg tega je deloval na 
področju izpolnjevanja obveznosti iz mednarodnih konvencij, ki jih je podpisala Slovenija. 

Ocenjujemo, da je cilj izpolnjen. 

Zagotovitev potrebnih materialno Finančnih in prostorskih pogojev za izvedbo temeljnih 
ciljev SV 

a) oskrba 
• zagotovitev usposabljanja in bivanja vojakov na služenju vojaškega roka; 
• zagotovitev s sredstvi in opremo za potrebe poveljstev in enot SV; 
• zagotavljanje storitvenih dejavnosti; 
• formiranje intservisov po vojašnicah; 
• zagotovitev obratovanja okrepčevalnic v vojašnicah; 
• zagotavljanje streliva,MES in artificij za usposabljanje; 
• materialno skladiščno poslovanje. 

Opremljanje 

V letu 2001 je bila zagotovljena oprema za nemoteno delovanje poveljstev in enot. Težišče je 
bilo namenjeno opremljanju STAS z službenimi uniformami v okviru razpoložljivih finančnih 
sredstev. Na podlagi razpoložljivih podatkov je opremljenih cca 75% pripadnikov STAS. 

Zagotavljanje streliva, MES in ponazoril za usposabljanje 

V letu 2001 je potekala oskrba z navedenimi sredstvi na podlagi izkazanih potreb enot in 
poveljstev ter izdelanega razdelilnika z "dekadnim" izvzemom v obsegu, ki je zagotavljal 
nemoten potek usposabljanja. Nov način spremljanja porabe sredstev za usposabljanje kaže 
upravičenost smotrne in ekonomične izrabe posameznih vrst streliva, MES in ponazoril. 

Trend porabe kaže na izboljšanje oskrbe in maksimalnega izkoristka finančnih sredstev. 
Sredstva, ki jim je potekel rok uporabe, so bila izvzeta iz uporabe. Za določene artikle se bo 
izvršil kontrolno tehnični pregled in sredstva, ki bodo ustrezna se bodo vrnila v uporabo, 
ostala sredstva pa bodo namenjena odpisu. 

Materialno skladiščno poslovanje 

Materialno skladiščno poslovanje se je v letu 2001 izvajalo s pomočjo programskega 
proizvoda SKLAD, ki je bil instaliran v vseh enotah in poveljstvih SV. V skladu z Ukazom 
NGŠSV je bilo opredeljeno združevanje prometnih datotek, ki se je izvajalo enkrat mesečno 
po posameznih VTP, OPP, do GŠSV. Združeni podatki programskega proizvoda so bili 
dostavljeni v OMK MORS v nadaljnjo obdelavo. V posameznih analizah izdelave materialne 
dokumentacije so ugotovljene pomanjkljivosti in zato so bili izdelali operativni postopki, ki 
določajo rešitve za odpravo pomanjkljivosti. 

Združevanje posameznih skladišč v okviru LOGEVOJ bo zagotovilo enotno vodenje evidenc 
skladiščnega poslovar\ja. Ureditev kadrovskih zadev in zagotovitev skladiščnikov, oziroma 
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upravljalcev z MS bo ena od nalog v naslednjem letu. Usposabljanje po vprašanju materialno 
skladiščnega poslovanja je bilo izvedeno v posameznih operativnih poveljstvih. Ugotovljeno 
je, daje bilo usposabljanj bistveno premalo. Vzroki so predvsem v tem, daje bilo načrtovana 
uporaba novega programskega proizvoda in v okviru uvajanja je bilo načrtovano tudi 
usposabljanje. Novega proizvoda še ni. 

b) Vzdrževanje 

• zagotavljanje pregledanega streliva za izvedbo bojnih streljanj; 
• izvajanje KTP streliva in stabilnosti smodnikov po LND; 
• uničevanje oporečnega streliva in MES; 
• izvajanje vseh vrst vzdrževanj. 

Zagotovljena je oprema, ne pa tudi v celoti prostori za izvajanje osnovnega vzdrževanja v 
enotah SV. 

Vzdrževanje in generalne obnove MTS so se izvajale po kosovnem načrtu TZ. Vzdrževanje 
MTS enot, ki sodelujejo v mirovnih operacijah, je bilo v celoti zagotovljeno. 

V drugem polletju je bila uvedena delna prepoved streljanja z orožji kalibra nad 14,5 mm. 
Direktiva za uporabo orožij in lanseijev kalibra nad 14,5 mm je definirala vrste orožja in 
streliva, s katerim se izvajajo streljanja ter naloge, ki jih bo potrebno opraviti v zvezi s 
pregledi streliva, orožja oziroma s klasifikacijo le-teh za uporabo v miru (tudi predelavo) in v 
vojni ter umikom iz operativne uporabe. 

c) Premiki in transport 
• izvajanje rednih in specialnih transportov, 
• zagotavljanje premikov enot; 
• spremljanje premikov tujih oboroženih sil preko ozemlja RS; 
• izvedba preizkusov tovornih vozil za potrebe SV. 

d) Infrastruktura 
• adaptacije in rekonstrukcije objektov; 
• tekoče vzdrževanje konstrukcij in infrastrukture; 
• izgradnja poveljniškega mesta SV. 

e) Požarna zaščita in varstvo pri delu 
Temeljni cilj na področju požarnega varstva in varstva pri delu je bil dvigniti splošni nivo 
opremljenosti z opremo in zaščitnimi sredstvi na značilnih delovnih mestih in v enotah, ki to 
opremo zahtevajo in skladno s predpisano zakonodajo in z organizacijskimi krepi dvigniti 
splošni nivo varnostne kulture. 

Realizirana je bila nabava gasilskega vozila za hitre intervencije in pripadajoče specialne 
opreme za letališče Cerklje, gasilnih aparatov S-6.S-9, S-50 in S-100 za tehnična skladišča ter 
osebna zaščitna oprema za varstvo pri delu v kuhinjah in delavnicah. Rešena je bila 
problematika avtomatskega gašenja TK naprav na Boču in Krimu. 

V organizaciji J-4, GŠSV je bila izvedena skupaj z gasilskimi zvezami in društvi na območju 
Notranjske in Primorske skupinska vaja zaščite in reševanja na temo gašenja požara v naravi. 
Vaja v podobni obliki se izvaja že tretje leto zapored. 

Ocenjujemo, da so naloge realizirane v obsegu, ki ga opredeljujejo razpoložljivi viri. 
Organizacijske spremembe so pripomogle k izboljšanju stanja. Stanje se Še vedno slabša na 
področju vzdrževanja infrastrukture. 
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Delna uveljavitev konceptualnih sprememb usposabljanja in izobraževanja v SV 

V letu 2001 smo na področju uveljavljanja konceptualnih sprememb na področju 
izobraževanja in usposabljanja vojakov na služenju vojaškega roka v SV izvedli naslednje 
aktivnosti: 
• na podlagi analize v SV že uveljavljenih konceptov usposabljanja je bil na podlagi ukaza 

NGŠ za nadaljevanje preoblikovanja SV in skladno s Konceptom oblikovanja 
mirnodobnih sil SV izdelan koncept izobraževanja in usposabljanja vojakov na služenju 
vojaškega roka; 

• skladno s konceptom smo v mesecu januaiju izdali ukaz za prehod na nov sistem 
izobraževanja in usposabljanja vojakov na služenju vojaškega roka; 

• da bi zagotovili ustrezen prehod na nov sistem služenja vojaškega roka smo v obdobju 
februar - junij prenovili in v preizkusno fazo uvedli dopolnjene programe usposabljanja 
in v drugi polovici leta nekatere prenovljene norme in kriterije za ocenjevanje 
usposobljenosti; 

• skladno z novimi formacijami seje do konca junija oblikovala (učni bataljoni pehote in 
učni center logistike) in preoblikovala (učne enote pri rodovskih enotah) večina enot, ki 
so z generacijama "JULIJ" ter "OKTOBER" pričele izvajati usposabljanje vojakov na 
služenju vojaškega roka skladno z novim konceptom; 

• oblikovana je bila analitična skupina za spremljanje in vrednotenje novega koncepta 
izobraževanja in usposabljanja vojakov na služenju vojaškega roka in evaluacijo 
programov izobraževanja in usposabljanja, ki svoje delo izvaja z nadzori in spremljanjem 
usposabljanja ter z vprašalniki, na katera odgovaijajo starešine - izvajalci usposabljanja; 

• v mesecu maju in septembru so izvedena večdnevna usposabljanja in priprave starešin iz 
enot, ki so sprejele vojake na služenju vojaškega roka v mesecu juliju in oktobru 
(poveljniki učnih bataljonov, pomočniki za učne zadeve, poveljniki učnih enot, skupin, 
inštruktoiji) za izvajanje nalog v novem sistemu izobraževanja in usposabljanja. 

Ugotovitve s spremljanja in vrednotenja novega koncepta so naslednje: 
• proces prilagajanja enot je potekal brez večjih težav ob bistveni pomanjkljivosti, ki 

predstavlja tudi največjo oviro pri zagotavljanju kakovostnega dela - stopnja in kakovost 
kadrovske popolnitve ni takšna, kot smo jo predvideli v konceptu in podrejenim tudi 
izdali navodila; 

• kakovost procesov logistične zagotovitve zaradi premajhne kadrovske popolnjenosti 
logističnih enot ni na pričakovani r&vni. Neusklajeni postopki zagotavljanja sredstev 
negativno vplivajo na kakovost izvajanja nalog usposabljanja; 

• dejansko stanje obsega varovanja objektov se ni prilagodilo tako kot to določajo koncepti 
in uka2i za izvajanje preoblikovanja SV. Čete za varovanje LOGBA OPP so slabo 
kadrovsko popolnjene, poleg lastnih objektov varujejo tudi objekte 157.LOGBA, ki čete 

- za varovanje ni formirala. Stanje negativno vpliva na kakovost izvajanja nalog 
usposabljanja; 

• zelo negativno na motiviranost izvajalcev usposabljanja (inštruktorjev in poveljnikov 
učnih skupin) vpliva dejstvo, da nimajo dodatkov za vodenje. Glede na to, da poveljujejo 
in vodijo usposabljanje velikega števila vojakov (inštruktoiji do 20 in poveljniki učnih 
skupin do 50), je nujno potrebno zagotoviti, da bodo dobili dodatek za vodenje. 

V prvem polletju smo na podlagi konceptualnih sprememb in potreb po intenzivnejšem 
zaposlovanju profesionalnih vojakov, prednostno v 1.BR, vzpostavili nov sistem 
izobraževanja in usposabljanja kandidatov za profesionalne vojake in njihovo nadaljevalno 
urjenje v enotah. Izobraževanje in usposabljanje kandidatov se izvaja v učni enoti l. BR 
skladno s prenovljenimi začasnimi programi usposabljanja. V letu 2001 je usposabljanje 
zaključila l. generacija in pričela seje usposabljati 2. generacija vojakov. 
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Cilj je realiziran v načrtovanem obsegu. 

Uveljavitev novih štabnih in operativnih postopkov in metod v SV 

Predpisane standardne operativne postopke smo intenzivno uvajali v operativno uporabo. 

V okviru poveljniških vaj in vojaško strokovnih usposabljanj v poveljstvih in enotah smo 
poseben poudarek namenili uijenju za štabno delo po Nato standardih (Pravila štabnega dela - 
osnutek). GŠSV je izdelal določene SOP in jih posredoval podrejenim poveljstvom in 
enotam, določene SOP pa so za svoje potrebe predpisala podrejena poveljstva. 

Z ustreznimi strokovnimi dokumenti (ISO 9001, poslovniki, ali posebni akti) definirati SOP 
je potrebno predpisati oziroma podati kriterije za izdelavo standardov v SV. 

Dosegli smo napredek pri realizaciji cilja. Uveljavljanje novih štabnih in operativnih 
postopkov je potrebno nadaljevati v vseh strukturah SV. 

Povečanje intenzivnosti sodelovanja z NATO državami. 

Na podlagi letnega plana dela ter v skladu z meddržavnimi dogovori in sporazumi za leto 
2001 je potekalo načrtovano bilateralno sodelovanje z oboroženimi silami držav članic v 
skladu s prioriteto. 
Opravili smo naknadno prevrednotenje vseh programov sodelovanja. Na osnovi tega smo 
odpovedali 23 aktivnosti, ki niso podpirale PARP oziroma izbranih partnerskih ciljev. 

Ocenjujemo, da je cilj izpolnjen. 

2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih aH nepričakovanih posledic pri izvajanju 
programa dela 

Zaradi ugotovljenih primanjkljajev na ravni države in omejitve porabe finančnih sredstev je 
konec leta 2000 Ministrstvo za finance izdalo Navodilo o zaključku izvrševanja državnega in 
občinskih proračunov za leto 2000 (Ur.l. RS, št. 99/2000 z dne 26.10.2000) s katerim smo 
proračunski uporabniki lahko prevzemali obveznosti , ki so zapadle v izplačilo v breme 
proračuna za leto 2000 le do vključno 2.11.2000. Zaradi teh ukrepov se v Ministrstvu za 
obrambo ni mogla izvesti oziroma zaključiti nabava planirane opreme in sredstev. Vse te 
obveznosti so se prenesle v proračunsko leto 2001. 

V Upravi RS za zaščito in reševanje seje zaradi zmanjšanja sredstev in zamrznitev postopkov 
nakupa informacijske in telekomunikacijske opreme v letu 2000 upočasnil tudi načrtovani 
trend razvoja na tem področju, kar bo imelo zaradi hitrega razvoja informacijsko 
telekomunikacijskih tehnologij dolgoročne posledice, predvsem v smislu zmanjšane 
zmožnosti izvajanja nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. S prenosom denarnih 
obveznosti iz proračunskega leta 2000 v leto 2001, je bil onemogočen načrtovani nakup 
informacijsko telekomunikacijske opreme v letu 2001 in načrtovani nakup investicijske 
opreme in sredstev, namenjenih za popolnjevanje državnih enot Civilne zaščite in državne 
rezerve. Glede na to ugotavljamo, da se bo dinamika popolnjevanja teh enot, s tem pa tudi 
operativna pripravljenost enot za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v primeru 
večjih nesreč na državnem in regijskem nivoju izvajala počasneje, kot smo si zastavili v 
programu opremljanja državnih enot CZ in programu oblikovanja državnih rezerv materialno 
tehničnih sredstev za zaščito in reševanje. 

Slovenski vojski je dolgo obdobje začasnega financiranja in velik prenos neplačanih 
obveznosti iz leta 2000 onemogočalo redno plačevanje obveznosti dobaviteljem vse do 
meseca junija, zaradi česar smo imeli težave tudi pri oskrbi. Zaradi zamud pri izplačilih smo 
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morali plačati zamudne obresti v višini 65.000 tisoč SIT. Obdobje začasnega financiranja je 
onemogočalo tudi sprotno izvajanje vseh načrtovanih nalog, kar se je odražalo predvsem na 
usposabljanju zaposlenih, ter vzdrževanju MTS in infrastrukture. 
Zaradi pozno sprejetega proračuna so se pozno začeli izvajati tudi postopki oddaje javnih 
naročil. 

Naloge smo v SV v letu 2001 kljub racionalizaciji določenih stroškov skušali izpeljati, kot so 
bile prvotno načrtovane, z izjemo usposabljanja vojne sestave, kjer smo morali zaradi 
zmanjševanja sredstev okrniti celotne programe usposabljanja. 

2.6 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz 
poročila preteklega leta ali več preteklih let 

Proračun Ministrstva za obrambo za leto 2001 je bil ob sprejetju 61.795.048 tisoč SIT oz. 
1,36% od BDP, ob koncu leta pa je bil, zaradi opravljenih prerazporeditev proračunskih 
sredstev tekom leta, 62.750.338 tisoč SIT oz. 1,38% od BDP. Od tega je bilo porabljeno 
62.140.993 tisoč SIT ali 1,37% od BDP. 

Realizacija proračuna 2000 je skupno znašala 48.777.713 tisoč SIT, po ekonomskih namenih 
je bila naslednja: 
• plače 24.745.932 tisoč SIT, 
• investicije v TRP 9.243.356 tisoč SIT, 
• požarni sklad 608.842 tisoč SIT, 
• odprodaja državnega premoŽenja 156.577 tisoč SIT, 
• sredstva za redno dejavnost 14.023.005 tisoč SIT. 

Realizacija proračuna 2001 je skupno znašala 62.140.993 tisoč SIT, po ekonomskih namenih 
je bila naslednja: 
• plače 30.234.511 tisoč SIT, 
• investicije v TRP 14.481.144 tisoč SIT, 
• požarni sklad 1.025.903 tisoč SIT, 
• odprodaja državnega premoženja 632.131 tisoč SIT, 
• sredstva za redno dejavnost 15.767.304 tisoč SIT. 

Realizacija sredstev redne dejavnosti v letu 2001 je bila sicer višja kot v letu 2000, vendar če 
primerjamo realizacijo sredstev redne dejavnosti v preteklih letih, ugotovimo, daje nižja kot v 
letu 1994, ko je le-ta znašala 15.792.087 tisoč SIT. Trend zmanjševanja sredstev za redno 
dejavnost MORS beležimo že od leta 1994, posebno občuten pa je ta trend v letih od 1998 do 
2000. 

V primeijavi z letom 1998 in 1999 URSZR ugotavlja, da je bila v letu 2000 realizacija 
proračuna najnižja, zato tudi načrtovani cilji in programi v tem letu niso bili realizirani tako 
kot smo sijih zastavili in jih v preteklih letih tudi realizirali. Ugotavljamo, da so bili s sredstvi 
proračuna URSZR za leto 2001 realizirani zastavljeni cilji, kljub temu, daje morala uprava 
zagotoviti sredstva za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2000. 

Inšpektorat ocenjuje, daje bilo leto 2001 zelo uspešno, saj je realiziral vse zastavljene cilje, ki 
si jih je zastavil s programom dela in s finančnim planom. V primeijavi z letom 2000 je bilo 
leto 2001 precej bolje, saj v letu 2000 nismo mogli realizirati nobene planirane opreme. 

Temeljni dosežki v letu 2001 so bili zagotavljanje ustrezne operativne pripravljenosti in 
sposobnosti za neprekinjeno delovanje, nadaljevanje procesa reorganizacije Slovenske vojske 
skladno z načrti, izdelava koncepta preoblikovanja Slovenske vojske do leta 2004, uvajanje 
novega organizacijsko mobilizacijskega razvoja, izdelava vojnih formacij poveljstev in enot 
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SV, usposabljanje vojakov na služenju vojaškega roka skladno z novim konceptom 
usposabljanja in izobraževanja v SV, izobraževanje in usposabljanje profesionalnih vojakov 
po novem sistemu, sodelovanje v mirovnih operacijah in na mednarodnih vajah. Slovenska 
vojska je skladno s pričakovanji in v obsegu kot to omogočajo razpoložljivi kadrovski, 
materialni in finančni viri ter obseg dela, realizirala načrtovane cilje Slovenske vojske v letu 
2001. 

2.7 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja Ministrstva za obrambo glede na 
predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva in ukrepi 
za izboljianje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja 

Sredstva Uprave RS za zaščito in reševanje so bila porabljena zakonito, učinkovito in 
gospodarno, saj je bila izvedena večina načrtovanih nalog. Zagotovili so, da je sistem ob 
naravnih in drugih nesrečah deloval nemoteno. V skladu z zmožnostmi so izvedli tudi večino 
načrtovanih nalog na področju mednarodnega sodelovanja. V postopkih nakupa opreme so s 
striktnim upoštevanjem postopkov javnega naročanja ter z oblikovanjem tehničnih in ostalih 
zahtev naročnika poskrbeli za tehnično optimalno ustreznost naročene opreme in potrebno 
konkurenco na trgu. 

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je posloval učinkovito in v 
skladu s sprejetimi standardi in merili. Z dodeljenimi finančnimi sredstvi pa je ravnal 
zakonito in gospodarno. Z zakoni naložene naloge so bile opravljene zadovoljivo, tako na 
področju izdaje soglasij v postopkih gradnje objektov, kot tudi na področju izvajanja 
inšpekcijskih pregledov pri posameznih subjektih na območju cele države. 

Pri realizaciji finančnega načrta SV smo težili k učinkoviti rabi finančnih sredstev. Sredstva 
smo porabljali namensko, v skladu z zastavljenimi cilji. 

Precejšen napredek smo naredili pri sprotnem kontroli porabe finančnih sredstev SV, kar je 
omogočila tudi uvedba informacijske podpore finančnega poslovanja v vse poveljstva, enote 
in zavode, ki opravljajo naloge finančnega poslovanja. Varčevalni ukrepi proti koncu leta so v 
precejšni meri vplivali na povečano racionalizacijo in zmanjševanje določenih aktivnosti oz 
njihovo preusmeritev v realizacijo prioritetnejših ciljev zlasti v smeri aktivnosti približevanja 
standardom zveze NATO. V letu 2001 so s proračunskimi sredstvi ravnali gospodarno in z 
danim obsegom sredstev uspešno izpolnjevali temeljne naloge Slovenske vojske. 

2.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 

S Pravilnikom o finančnem poslovanju v Ministrstvu za obrambo in Pravilnikom o 
računovodstvu je vzpostavljen sistem notranjega finančnega nadzora in deluje po vgrajenih 
postopkih, metodah in pravilih. 

Za svetovanje in boljšo kakovost notranjega finančnega nadzora deluje Služba za notranjo 
revizijo, ki opravlja redne revizijske preglede v skladu z letnim načrtom in izredne revizijske 
preglede na posebno zahtevo ministra. 
Predhodno kontrolo finančnih dokumentov pa izvaja«Oddelek za kontrolo finančnega 
poslovanja v okviru Sektorja za finance, plan in analize. 

2.9 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili 
doseženi 

Kljub vloženim naporom v SV nismo uspeli povečati stopnje bojne pripravljenosti. 
Ocenjujemo da smo kljub težavam stopnjo bojne pripravljenosti zadržali na dosedanjem 
nivoju. V letu 2001 sta bila sprejeta dva temeljna strateška dokumenta, Dopolnitev zakona o 
temeljnih razvojnih programih in Splošni dolgoročni razvoj in opremljanje Slovenske vojske. 
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ki služita kot podlaga za nadaljnje prestrukturiranje Slovenske vojske, v skladu s konceptom 
prestrukturiranja v manjšo, sodobnejšo in učinkovitejšo vojsko. 

2.10 Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, 
predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in 
urejanje prostora 

Pri Upravi RS za zaščito in reševanje si prizadevamo za zmanjševanje števila nesreč in 
preprečevanje oziroma zmanjšanje njihovih posledic, izboljšanje varstva posebno občutljivih 
območij, ekostistemov in varovanje kulturne dediščine. Prav tako se trudimo okrepiti vlogo 
medsebojnega sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z vsemi 
sosednjimi državami in državami v regiji. 

Slovenska vojska je naročnik nabav in storitev pri domačih proizvajalcih in storitvenih 
organizacijah, ter s tem prispeva k razvoju domačega gospodarstva. 
Postopno zmanjšujemo število strelišč s katerimi zmanjšujemo vpliv hrupa'na okolje. 
Z odločitvijo o izgradnji vojašnice v Apačah pa bo Slovenska vojska prispevala tudi k 
usklajenemu regionalnemu razvoju Slovenije, kar bo posredno tudi pozitiven vpliv na socilani 
razvoj področja. 

Z rednim in učinkovitim inšpekcijskim nadzorom na področju varstva pred požarom in 
zaščite in reševanja, ter s pripravljenostjo RS za vključitev v NATO prispevamo k 
zagotavljanju varnosti državljanov in prebivalcev celotne Slovenije. 
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3 OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 

V okviru Ministrstva za obrambo se je Načrt razvojnih programov izvajal na naslednjih 
programih: 
• 0701 Splošne in skupne funkcije, 
• 0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost, 
• 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost. 

3.1 Proračunski uporabnik 1911 - Upravni del Ministrstva za obrambo 

podprogram 07011901 - Urejanje skupnih funkcij na področju obrambe 
Sredstva na podprogramu so bila namenjena za potrebe projekta MF ERAC in za plačilo 
licence programske opreme in so bila v celoti porabljena. Sredstva namenjena za projekt 
tehničnega varovanja objektov pa niso bila porabljena v celoti, kjer je bilo potrebno iz 
omenjenih sredstev pokriti obveznosti iz leta 2000. 

Rvjekt Usta/SRP pptrtetere 
aepKj&tfin 

Rse/hadja 
do<Mlučno2000 

\Mt3BtpcjeUa 
v letu2001 

fe/badja 
vktuZJOI 

Guranael. 
poktuZM 

1 2 3 4 5 6 7 
Ctro^irf.in 
cprerrte/MGRE 

I SB83-SrcS<i 
cper.cfekvenja 

171.000 151236 840.932 

podprogram 07011904 - Upravljanje z državnim premoženjem 
Sredstva so bila v višini 89% porabljena za nakup zgradbe na Vojkovi v Ljubljani, ostanek 
sredstev pa seje prenesel v leto 2002. 

Ptcfekt Vstal** ppfeAafere 
SBpnjeMSn. 

Ftethadja 
dovHjuHnoTOOO 

\MkxgLpnjeka 
v letu 2001 

Fbe/izaaja 
v letu2001 

Ocena t&L 
po letu 2001 

1 2 3 4 5 6 7 
Cbroairf.in 
cpnerrite/MTč 

I H56-N=pe 
afcrtrtejadp 

16686C iescoc 36D00C 

3.2 Proračunski uporabnik 1914 - Slovenska vojska 

podprogram 07G21901 - Usposabljanje in obrambni sistem 
Izvajanje razvojnih programov SV je potekalo skladno z načrtom razen na proračunski 
postavki 5897, kjer smo v SV zaradi zagotovitve sredstev za sušo znižali vrednost 
posameznih pogodb, ki jih bomo zagotavljali v prihodnjih letih. Realizacija razvojnih 
programov v letu 2001 glede na načrt znaša 90%. 

Projekt VtafrARP p.pilz katere 
sepraiektfin 

Ratlbadja 
do vH]utno 2000 

1 liu 1 g , f„ | g . vnonos proftm 
v letu2001 

Realizacija 
v letu 2001 

Ocena reol. 
po letu 2001 

1 2 3 4 5 6 7 
Nbfca/a oprem I 5893.5894. 

5897,5602 
1.302.738 1.17&2B1 1.890.000 
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3.3 Proračunski uporabnik 1912 - Uprava RS za zaščito in reševanje 

podprogram 07031902 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob 
izrednih dogodkih 

podskupina 420 
Dopolnjevali smo zaščitno in reševalno opremo za državne sile za zaščito, reševanje in 
pomoč, obnavljali zalogo materialnih sredstev državnih rezerv, povečali vozni park URSZR, 
dopolnjevali opremo in tehnična sredstva za izgradnjo informacijskega sistema in sistema 
zvez, zagotavljali opremo in učna sredstva za izvajanje izobraževanj in usposabljanj, 
vzdrževali oz. obnavljali smo objekte URSZR (ICZR, skladišče Roje) 

podskupina 430 
Sofinancirali smo društva ter druge nevladne organizacije, pri katerih so v skladu z uredbo o 
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ustanovljeni 
operativni sestavi za zaščito, reševanje in pomoč. 

Ftojett IfctaAflP ppizkčtere 
sb projekt fin 

fltofcaoja 
do\MjuSro2000 

\jbechxt projekta 
v letu2001 

RaeToaoja 
v letu2001 

Ocena reel. 
po letu2001 

1 2 3 4 5 6 7 

Rštanstnfcrije; 
oprema, 

I 5887,566015801 613.732 62S64E 2512736 

podprogram 07031903 - Protipožarna varnost 

podskupina 420 
Zagotavljali smo sredstva zvez in opremo za gašenje in reševanje iz sredstev požarnega 
sklada, investicijsko vzdrževanje, predelavo in obnovo objektov in opreme, ki se uporablja za 
usposabljanje gasilcev. 

\AstaNRP ppib katere 
se projekt An 

Fbalizadja 
dovHIulno2000 

Vfoctos? projekta 
v letu2001 

f^siizadja 
v letu2001 

Ocenama!, 
po letu2001 

1 2 3 4 5 6 7 
Čerema, izboljša«, 
vezni perk 

l 4791 
Ftžarriektad 

185.938 288204 C 
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4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA MINISTRSTVA ZA 
OBRAMBO 

4.1 Podatki o stanju sredstev na računu neposrednega uporabnika 

Na žiro računu Ministrstva za obrambo (enotnem za vse proračunske uporabnike v okviru 
MORS) so na dan 31.12.2001 izkazana denarna sredstva v skupni višini 204.533 tisoč SIT. 
Del denarnih sredstev ministrstva je v Zakladnici RS in sicer 70.000 tisoč SIT. 

Stanja denarnih sredstev v blagajnah VojaSko diplomatskih predstavnikov v tujini (PU 1911) 
so izkazana na kontih skupine 101 v skupni višini 42S tisoč SIT. 

Denarna sredstva na žiro računih ministrstva - VojaSko diplomatskih predstavnikov v tujini 
(PU 1911) so izkazana na kontih skupine 112 v skupni višini 24.836 tisoč SIT. 

Stanja denarnih sredstev v blagajnah Vojaško diplomatskih predstavnikov v tujini (PU 1914) 
so izkazana na kontih skupine 101 v skupni višini 469 tisoč SIT. 

Denarna sredstva na žiro računih ministrstva - Vojaško diplomatskih predstavnikov v tujini 
(PU 1914) so izkazana na kontih skupine 112 v skupni višini 43.301 tisoč SIT. 

42 Proračunski uporabnik 1911 - Upravni del Ministrstva za obrambo 

4.2.1 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev 

Otvoritveno stanje opredmetenih OS za leto 2001 180.910.298 tisoč SIT 
Stanje opredmetenih OS na koncu leto 2001 188.706.915 tisoč SIT 
Povečanje opredmetenih OS v letu 2001 23.302.190 tisoč SIT 
Zmanjšanje opredmetenih OS v letu 2001 15.505.573 tisoč SIT 

Vse zaloge, tudi zaloge opredmetenih OS se vodijo po tehtnih povprečnih cenah. 

Povečanja vrednosti opredmetenih OS so v glavnem na račun novih nabav. Zmanjšanja 
vrednosti opredmetenih OS so v glavnem na račun odpisov in primanjkljajev. 

4.2.2 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta 

4.2.2.1 Terjatve do kupcev 

• kratkoročne terjatve do kupcev (konto 120010) 141.890 tisoč SIT 

Od skupnega zneska izkazanih teijatev v poslovnih knjigah MORS na kontu 120010 v znesku 
141.890 tisoč SIT, znašajo teijatve iz naslova prodaje državnega premoženja 59.709 tisoč 
SIT. 

Ostale teijatve v znesku 82.180 tisoč SIT izhajajo iz naslova neplačanih najemnin za poslovne 
in druge prostore, izdanih računov za pogodbene kazni in opravljenih storitev iz naslova 
lastne dejavnosti 

- dolgoročne teijatve do kupcev (konto 0850001,0851001) 14.089 tisoč SIT 

Dolgoročna teijatev izhaja iz naslova pogodbe o denacionalizaciji. Odškodnina naj bi se 
plačala v 14 polletnih obrokih v razdobju 6 mesecev. Ker dolžnica dolga ne poravnava, smo 
vložili na Državno pravobranilstvo predlog za sodno izterjavo v znesku 3.462 tisoč SIT. 
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- sporne terjatve (konto 12001080) 154.590 tisoč SIT 

Sporne teijatve izhajajo iz naslova neplačanih najemnin, od leta 1993 dalje. V tem znesku je 
zajet znesek 4.934 tisoč SIT, ki se nanaša na odprodajo državnega premoženja. 
Postopki na sodiščih potekajo zelo počasi, veliko dolžnikov je ugovaijalo terjatvam. Dolžniki 
v ugovorih navajajo velika finančna vlaganja v prostore, ki bi se kompenzirali s stroški 
najemnine. Veliko jih ugovarja, da sploh ne koristijo prostorov ali so prekinili pogodbe. 

- teijatve do kupcev stanovanj po kriterijih (konto 120000) 14.022 tisoč SIT 

- dolgoročne teijatve do kupcev stanovanj po kriterijih (konto 070000) 173.447 tisoč SIT 

Kupcem, ki so se odločili poravnati terjatev v enkratnem znesku, zapadejo teijatve v plačilo v 
mesecu januarju in februarju 2002. V znesku dolgoročnih terjatev pa bodo teijatve dospele v 
plačilo v obdobju desetih let. Vsi ti kupci do sedaj redno mesečno nakazujejo obroke 

4.2.2.2 Kratkoročna posojila 

Na kontu 15100080 so izkazani dani krediti za nastanitev v skladu z 32. členom Uredbe o 
plačah, nadomestilih in drugih prejemkih osebja v predstavništvih RS v tujini (Ur.l. RS 60/92) 
ter dane akontacije v skladu z 31. členom že omenjene uredbe. Saldo na kontu na dan 
31.12.2001 je 2.264 tisoč SIT. 

4.2.2.3 Druge kratkoročne terjatve 

• KONTI 170400-170600 Terjatve iz naslova plač za boleznine - izkazujejo odprte 
terjatve za boleznine v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki bodo refiindirane v 
začetku leta 2002 v skupni višini 1.792 tisoč SIT 

- KONTO 175100 predstavlja terjatve do zaposlenih, ki so nastale iz naslova izplačanih 
akontacij za službena potovanja v tujino v skupni višini 4.411 tisoč SIT 
KONTO 17510002 predstavlja terjatve do zaposlenih, ki so nastale iz naslova danih 
akontacij zaposlenih, ki so bili napoteni na izobraževanje v tujino v višini 3.218 tisoč SIT 
KONTO 17520001 Teijatve do delavcev za plače in tečaje - izkazuje terjatve do 
delavcev za neuspešno zaključeno šolanje, neuspešno zaključene tečaje in preveč 
izplačane plače v skupni višini 14.070 tisoč SIT. 

4.2.2.4 Terjatve za predujme 

Terjatve za predujme v Ministrstvu za obrambo izkazujemo na: 

KONTU 130000 - Terjatve za kratkoročne predujme 2.638 tisoč SIT 
Konto izkazuje odprte avanse iz preteklega obdobja, za katere organizacijske enote 
ministrstva še pridobivajo ustrezno dokumentacijo za uskladitev stanja v poslovnih 
knjigah. 

4.2-3 Podatki o neplačanih obveznostih 

V poročilu 5.2 - Poročilo o odprtih obveznostih za leto 2001 izkazujemo saldo za nastale 
obveznosti v letu 2000, ki so bile plačane iz sredstev za proračunsko leto 2001. 
V poročilu 5.2 - Poročilo o odprtih obveznostih za leto 2002 izkazujemo saldo za nastale 
obveznosti v letu 2001, ki bodo plačane iz sredstev za proračunsko leto 2002. 
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1911 
v tisoč SIT 

PRENEŠENO IZ LETA 2001 V LETO 2002 340.882 

PRORAČUN 323.118 
LASTNA DEJAVNOST 16.521 
SREDSTVA ODŠKODNIN IN ZAVAROVALNIH PREMIJ 1.243 
PRISPEVKI IN PRISTOJBINE 0 
PRENEŠENO IZ LETA 2000 V LETO 2001 680.816 

PRORAČUN 543.726 
PRODAJA IN ZAMENJAVA STVARNEGA PREMOŽENJA 122.458 
LASTNA DEJAVNOST 14.632 
SREDSTVA ODŠKODNIN IN ZAVAROVALNIH PREMIJ 0 
PRISPEVKI IN PRISTOJBINE 0 

43 Proračunski uporabnik 1912 - Uprava RS za zaščito in reševanje 

4.3.1 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev 

Otvoritveno stanje opredmetenih OS za leto 2001 3.087.453 tisoč SIT 
Stanje opredmetenih OS na koncu leto 2001 3.312.822 tisoč SIT 
Povečanje opredmetenih OS v letu 2001 1.385.965 tisoč SIT 
Zmanjšanje opredmetenih OS v letu 2001 1.160.596 tisoč SIT 

Vse zaloge, tudi zaloge opredmetenih OS se vodijo po tehtnih povprečnih cenah. 

Povečanja vrednosti opredmetenih OS so v glavnem na račun novih nabav. Zmanjšanja 
vrednosti opredmetenih OS so v glavnem na račun odpisov in primanjkljajev. 

4.3.2 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta 

4.3.2.1 Terjatve do kupcev 

• kratkoročne teijatve do kupcev (konto 120010) 8.740 tisoč SIT 

V znesku 8.740 tisoč SIT so zajete tekoče odprte teijatve iz naslova lastne dejavnosti, ki se 
izvaja v Upravi RS za zaščito in reševanje. 

- sporne teijatve (konto 12001080) 2.378 tisoč SIT 

Ta znesek teijatev pa ni bil poravnan v zakonskem roku, zato za ta znesek poteka postopek 
izteijave preko pristojnih sodišč. 

4.3.2.2 Druge kratkoročne terjatve 

• KONTI 170400-170600 Teijatve iz naslova plač za boleznine - izkazujejo odprte 
teijatve za boleznine v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki bodo refundirane v 
začetku leta 2002 v skupni višini 357 tisoč SIT 
KONTO 175100 predstavlja teijatve do zaposlenih, ki so nastale iz naslova izplačanih 
akontacij za službena potovanja v tujino v skupni višini 598 tisoč SIT 
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4.3.2.3 Terjatve za predujme 

Teijatve za predujme v Ministrstvu za obrambo izkazujemo na: 
- KONTU 130000 - Teijatve za kratkoročne predujme 54 tisoč SIT 
Konto izkazuje odprte avanse iz preteklega obdobja, za katere organizacijske enote 
ministrstva še pridobivajo ustrezno dokumentacijo za uskladitev stanja v poslovnih knjigah. 

433 Podatki o neplačanih obveznostih 

V poročilu 5.2 - Poročilo o odprtih obveznostih za leto 2001 izkazujemo saldo za nastale 
obveznosti v letu 2000, ki so bile plačane iz sredstev za proračunsko leto 2001, v poročilu 5.2 
- Poročilo o odprtih obveznostih za leto 2002 izkazujemo saldo za nastale obveznosti v letu 
2001, ki bodo plačane iz sredstev za proračunsko leto 2002. 

1912 
v tisoč SIT 

PRENEŠENO IZ LETA 2001 V LETO 2002 80.705 

PRORAČUN 43.309 

LASTNA DEJAVNOST 8.553 

SREDSTVA ODŠKODNIN IN ZAVAROVALNIH PREMU 0 

PRISPEVKI IN PRISTOJBINE 28.843 

PRENEŠENO IZ LETA 2000 V LETO 2001 313.121 

PRORAČUN 115.457 
PRODAJA IN ZAMENJAVA STVARNEGA PREMOŽENJA 0 

LASTNA DEJAVNOST 2.981 
SREDSTVA ODŠKODNIN IN ZAVAROVALNIH PREMU 0 
PRISPEVKI IN PRISTOJBINE 194.683 

4.4 Proračunski uporabnik 1913 - Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami 

4.4.1 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev 

Otvoritveno stanje opredmetenih OS za leto 2001 82.972 tisoč SIT 
Stanje opredmetenih OS na koncu leto 2001 88.140 tisoč SIT 
Povečanje opredmetenih OS v letu 2001 30.473 tisoč SIT 
Zmanjšanje opredmetenih OS v letu 2001 25.305 tisoč SIT 

Vse zaloge, tudi zaloge opredmetenih OS se vodijo po tehtnih povprečnih cenah. 

Povečanja vrednosti opredmetenih OS so v glavnem na račun novih nabav. Zmanjšanja 
vrednosti opredmetenih OS so v glavnem na račun odpisov in primanjkljajev. 

4.4.2 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta 

4.4.2. J Terjatve do kupcev 

- kratkoročne terjatve ( konto 120010) 315 tisoč SIT 

- sporne teijatve (konto 12001080) 3 tisoč SIT 
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Pri PU 1913 so odprte teijatve iz naslova SKLEPOV za potne stroške inšpektorjev za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

4.4.2.2 Druge kratkoročne terjatve 

KONTI 170400-170600 Teijatve iz naslova plač za boleznine - izkazujejo odprte 
terjatve za boleznine v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki bodo refundirane v 
začetku leta 2002 v skupni višini 462 tisoč SIT 

4.43 Podatki o neplačanih obveznostih 

V poročilu 5.2 - Poročilo o odprtih obveznostih za leto 2001 izkazujemo saldo za nastale 
obveznosti v letu 2000, ki so bile plačane iz sredstev za proračunsko leto 2001, v poročilu 5.2 
- Poročilo o odprtih obveznostih za leto 2002 izkazujemo saldo za nastale obveznosti v letu 
2001, ki bodo plačane iz sredstev za proračunsko leto 2002. 

1913 
v tisoč SIT 

PRENEŠENO IZ LETA 2001 V LETO 2002 1.639 

PRORAČUN 1.639 
LASTNA DEJAVNOST 0 

SREDSTVA ODŠKODNIN IN ZAVAROVALNIH 
PREMIJ 

0 

PRISPEVKI IN PRISTOJBINE 0 

PRENEŠENO IZ LETA 2000 V LETO 2001 2362 

PRORAČUN 2.362 

PRODAJA IN ZAMENJAVA STVARNEGA 
PREMOŽENJA 

0 

LASTNA DEJAVNOST 0 
SREDSTVA ODŠKODNIN IN ZAVAROVALNIH 
PREMIJ 

0 

PRISPEVKI IN PRISTOJBINE 0 

4.5 Proračunski uporabnik 1914 - Slovenska vojska 

4.5.1 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev 

Otvoritveno stanje opredmetenih OS za leto 2001 65.307.624 tisoč SIT 
Stanje opredmetenih OS na koncu leto 2001 68.939.541 tisoč SIT 
Povečanje opredmetenih OS v letu 2001 20.285.540 tisoč SIT 
Zmanjšanje opredmetenih OS v letu 2001 16.653.623 tisoč SIT 

Opredmetena osnovna sredstva v SV predvsem obsegajo orožje, oborožitvene sisteme, ter 
sredstva informatike in komunikacij, kot tudi nastanitvena in transportna sredstva. 

Vse zaloge, tudi zaloge opredmetenih OS se vodijo po tehtnih povprečnih cenah. 

Povečanja vrednosti opredmetenih OS so v glavnem na račun novih nabav. Zmanjšanja 
vrednosti opredmetenih OS so v glavnem na račun odpisov in primanjkljajev. 
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4.5.2 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta 

4.5.2.1 Terjatve do kupcev 

- kratkoročne terjatve (konto 120010) 1.403 tisoč SIT 

Terjatve v znesku 1.403 tisoč SIT izhajajo iz naslova lastne dejavnosti Vadbenega centra 
Pokljuka in odprodaje odpadnega materiala. 

- sporne terjatve (konto 12001080) 3.111 tisoč SIT 

Postopki na sodiščih potekajo zelo počasi, veliko dolžnikov je ugovarjalo terjatvam. 

4.5.2.2 Kratkoročna posojila 

Na kontu 15100080 so izkazani dani krediti za nastanitev v skladu z 32. Členom Uredbe o 
plačah, nadomestilih in drugih prejemkih osebja v predstavništvih RS v tujini (Ur.l. RS 60/92) 
ter dane akontacije v skladu z 31. členom že omenjene uredbe. Saldo na kontu na dan 
31.12.2001 je 1.219 tisoč SIT. 

4.5.2.3 Druge kratkoročne terjatve 

KONTI 170400-170600 Terjatve iz naslova plač za boleznine - izkazujejo odprte 
terjatve za boleznine v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki bodo refundirane v 
začetku leta 2002 v skupni višini 3.126 tisoč SIT 
KONTO 175100 predstavlja terjatve do zaposlenih, ki so nastale iz naslova izplačanih 
akontacij za službena potovanja v tujino v skupni višini 19.285 tisoč SIT 
KONTO 17510002 predstavlja terjatve do zaposlenih, ki so nastale iz naslova danih 
akontacij zaposlenih, ki so bili napoteni na izobraževanje v tujino v višini 
39.106 tisoč SIT 
KONTO 17520080 Terjatve do delavcev za plače - atašeji in mednarodne misije izkazuje 
terjatve do delavcev za preveč izplačane plače v mednarodnih misijah, ki so predane 
Državnemu pravobranilstvu v nadaljnji postopek v skupni višini 366 tisoč SIT 

4.5.2.4 Terjatve za predujme 

Terjatve za predujme v Ministrstvu za obrambo izkazujemo na: 

- KONTU 130000 - Terjatve za kratkoročne predujme 6.180 tisoč SIT 

Konto izkazuje odprte avanse iz preteklega obdobja, za katere organizacijske enote ministrstva 
še pridobivajo ustrezno dokumentacijo za uskladitev stanja v poslovnih knjigah. 

4.5.3 Podatki o neplačanih obveznostih 

V poročilu 5.2 - Poročilo o odprtih obveznostih za leto 2001 izkazujemo saldo za nastale 
obveznosti v letu 2000, ki so bile plačane iz sredstev za proračunsko leto 2001, v poročilu 5.2 
- Poročilo o odprtih obveznostih za leto 2002 izkazujemo saldo za nastale obveznosti v letu 
2001, ki bodo plačane iz sredstev za proračunsko leto 2002. 
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1914 
v tisoč SIT 

PRENEŠENO IZ LETA 2001 V LETO 2002 862.731 

PRORAČUN 862.731 
LASTNA DEJAVNOST 0 
SREDSTVA ODŠKODNIN IN ZAVAROVALNIH PREMIJ 0 
PRISPEVKI IN PRISTOJBINE 0 

PRENEŠENO IZ LETA 2000 V LETO 2001 1.180.057 

PRORAČUN 1.179.928 
PRODAJA IN ZAMENJAVA STVARNEGA PREMOŽENJA 0 
LASTNA DEJAVNOST 129 
SREDSTVA ODŠKODNIN IN ZAVAROVALNIH PREMIJ 0 
PRISPEVKI IN PRISTOJBINE 0 

5 ZAKLJUČEK 

Zgoraj zastavljene ključne cilje na obrambnem področju in področju varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami smo dosegli z racionalizacijo in varčevanjem sredstev na vseh 
področjih. Tudi s prerazporeditvami sredstev med letom smo zagotovili najnujnejše in v 
končni fazi uspeli realizirati večino zastavljenih ciljev Ministrstva za obrambo v letu 2001. 

29. oktober 2002 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek:   

Naslov:  

Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:  

Davčna številka:  

NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum:     

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

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

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



Izdaja Državni zbor Repub' Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, L, ina - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - TRR: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 01100-84500005.2 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169 Na podlagi Zakona 0 
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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