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Osnutek zakona o PRORAČUNU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1992 

- ESA 385 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 136. seji 
28. 11. 1991 določil besedilo: 
- OSNUTEK ZAKONA O PRORAČUNU REPUBLIKE SLO- 
VENIJE ZA LETO 1992, 
ki vam ga pošiljamo- v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- Dušan ŠEŠOK, član Izvršnega sveta in minister za fi- 
nance, 
- Maks BASTL, član Izvršnega sveta in minister za trgo- 
vino, 
- Igor BAVČAR, član Izvršnega sveta in minister za notra- 
nje zadeve, 
- dr. Katja BOH, članica Izvršnega sveta in ministrica za 
zdravstvo, družino in socialno varstvo, 
- Viktor BREZAR, član Izvršnega sveta in minister za 
malo gospodarstvo, 
- dr. Andrej CAPUDER, član Izvršnega sveta in minister 
za kulturo, 
- dr. Janez DULAR, član Izvršnega sveta zadolžen za 
vprašanja Slovencev po svetu in italijanske in madžarske 
narodnosti v Republiki Sloveniji, 
- Franc GODEŠA, član Izvršnega sveta in minister za 

borce in vojaške invalide, 
- Lojze JANKO, član Izvršnega sveta in minister za zako- 
nodajo, 
- Janez JANŠA, član Izvršnega sveta in minister za 
obrambo, 
- Miha JAZBINŠEK, član Izvršnega sveta in minister za 
varstvo okolja in urejanje prostora, 
- Jelko KACIN, član Izvršnega sveta in minister za infor- 
miranje, 
- Marjan KRAJNC, član Izvršnega sveta in minister za 
promet in zveze, 
- dr. Jože OSTERC, član Izvršnega sveta in minister za 
kmetijstvo, jgozdarstvo in prehrano, 
- Ingo PAS, član Izvršnega sveta in minister za turizem in 
gostinstvo, 
- dr. Rajko PIRNAT, član Izvršnega sveta in minister za 
pravosodje in upravo, 
- Jožica PUHAR, članica Izvršnega sveta in ministrica za 
delo, 
- Izidor REJC, član Izvršnega sveta in minister za indu- 
strijo in gradbeništvo, 
- dr. Dimitrij RUPEL, član Izvršnega sveta in minister za 
zunanje zadeve, 
- dr. Peter TANCIG, član Izvršnega sveta in minister za 
znanost in tehnologijo, 
- dr. Miha TOMŠIČ, član Izvršnega sveta in minister za 
energetiko, 
- Igor UMEK, član Izvršnega sveta in minister za plani- 
ranje, 
- dr. Peter VENCELJ, član Izvršnega sveta in minister za 
šolstvo in šport. 

Osnutek zakona o proračunu Republike Slovenije za leto 1992 
bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor 
združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravna- 
val ga bo tudi Odbor za proračun in javne finance kot matično 
delovno telo. 

OSNUTEK ZAKONA o proračunu Republike Slovenije za leto 1992 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
S proračunom Republike Slovenije za leto 1992 (v nadaljnjem 
besedilu republiški proračun) se zagotavljajo sredstva za 
financiranje javne porabe v Republiki Sloveniji v letu 1992. 

2. člen 
Skupni prihodki republiškega proračuna za leto 1992 v višini 
108.992,695.024 tolarjev se razporedijo za: 
- tekoče obveznosti 78.529,913.918 tolarjev 
- investicijske obveznosti 30.462,781.106 tolarjev 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu Izvršni svet) v okviru obstoječih virov prihodkov med 
letom usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov 
z gibanjem cen na drobno. 
Pregled prihodkov republiškega proračuna in njihova razpo- 
reditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je 
sestavni del republiškega proračuna. 

3. člen 
Od prihodkov republiškega proračuna se izloči 0,83% 
v rezerve Republike Slovenije. 

4. člen 
Uporabniki sredstev republiškega proračuna (v nadaljnjem 

besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva republi- 
škega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem 
delu, ki je sestavni del tega zakona. 

5. člen 
Kot sredstva za delo se državnim organom (v nadaljnjem 
besedilu: organi) zagotavljajo: 
- sredstva za plače 
- sredstva za druge osebne prejemke 
- sredstva za prispevke delodajalca, 
- sredstva za materialne stroške, 
- sredstva amortizacije, 
- sredstva za druge odhodke 

6. člen 
Sredstva za delo organov se organom med letom dodeljujejo 
praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar 
v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju 
likvidnostnega položaja republiškega proračuna. 

7. člen 
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se organom 
zagotavljajo mesečno glede na število delavcev in funkcionar- 
jev, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine 
delovnih mest oziroma funkcij, osnove za obračun plač, ki jih 
določi Izvršni svet, delovno dobo in uspešnost oziroma 
dodatno obremenjenost. 
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Za delovno uspešnost oziroma dodatno delovno obremenje- 
nost se organom zagotavlja 10% od ugotovljenih sredstev za 
plače, glede na število delavcev in funkcionarjev, koeficientov 
za določanje plač, osnove za obračun plač in sredstev za 
delovno dobo. 

8. člen 
Sredstva za materialne stroške, druge odhodke in amortiza- 
cijo se določijo v okviru potreb in možnosti republiškega 
proračuna. 
Sredstva za druge osebne prejemke in druge odhodke se 
organom dodeljujejo na podlagi pisnih zahtevkov in prora- 
čunskih možnosti. 
V okviru sredstev za amortizacijo se uporabnikom zagotav- 
ljajo sredstva samo za amortizacijo premičnin v skladu s pro- 
računskimi možnostmi. 

9. člen 
Zaradi učinkovitejše in racionalnejše uporabe sredstev za 
amortizacijo premičnin združujejo organi ta sredstva pri Mini- 
strstvu za pravosodje in upravo. Program porabe združenih 
sredstev sprejme Izvršni svet. 

10. člen 
Prejemki iz naslova socialno varstvenih pravic, ki se izplaču- 
jejo iz proračuna, se v letu 1992 usklajujejo po sklepih Izvrš- 
nega sveta. 
Pri usklajevanju prejemkov iz prejšnjega odstavka se upo- 
števa gibanje zajamčenega osebnega dohodka v Republiki 
Sloveniji. 

11.člen 
Če se med letom spremeni delovno področje ali pristojnost, 
obseg ali narava nalog organa ter pogoji za njihovo izvrševa- 
nje, se mu lahko sorazmerno poveča ali zmanjša tudi obseg 
sredstev za delo. 

12. člen 
Če se med letom ustanovi nov organ, se sredstva za njegovo 
delo zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve. 
Če se med letom ukine organ, se morajo neporabljena sred- 
stva za delo organa prenesti v tekočo proračunsko rezervo 
oziroma na organ, ki prevzame naloge ukinjenega organa. 

13. člen 
Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki 
so jim odobrena z republiškim proračunom. 
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun republiškega prora- 
čuna obveznosti, ki bi presegle z republiškim proračunom 
določena sredstva za posamezne namene. 

14. člen 
Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev republiškega prora- 
čuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek republiškega 
proračuna, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

15. člen 
Prihodke, ki jih ustvarjajo iz plačil za storitve po 14. členu tega 
zakona, uporabljajo: 
- Republiška direkcija za blagovne rezerve - za financiranje 
dejavnosti direkcije, 
- Ministrstvo za pravosodje in upravo - za kritje izdatkov 
upravljanja in investicijskega vzdrževanja upravnih in poslov- 
nih stavb ter za plačilo najemnin. 
Prihodke, ki jih ustvarjajo iz plačil za storite po 14. členu tega 
zakona, uporabljajo za kritje izdatkov opravljenih storitev: 
- Sekretariat Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
- Ministrstvo za obrambo 
- Ministrstvo za notranje zadeve 
- Servis za protokolarne objekte Brdo 
- Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije 
- Ministrstvo za informiranje 
- Seizmološki zavod Republike Slovenije 
- Arhiv Republike Slovenije 
- Skupščina Republike Slovenije 

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
- Republiška geodetska uprava 
- Kazensko poboljševalni zavodi ter prevzgojni dom Radeče 
- Protokol v Izvršnem svetu 
- Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne 
dediščine 
- Zavod Republike Slovenije za statistiko 
- Pristaniška kapitanija Koper 
- Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport 

16. člen 
Uporabniki so dolžni Ministrstvu za finance predložiti predra- 
čune in finančne načrte za leto 1992 najpozneje v 30 dneh po 
uveljavitvi tega Zakona. Zaključne račune za leto 1991 pa 
najpozneje do 15. marca 1992. 
Organi, ki s svojo dejavnostjo ustvarjajo prihodek, so dolžni 
v skladu z 220. členom zakona o sistemu državne uprave in 
o Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije ter o republi- 
ških upravnih organih predložiti Izvršnemu svetu v mesecu 
septembru 1992 v soglasje okvirni program storitev, ki jih 
bodo opravljali za druge uporabnike v naslednjem letu. 
Organi so dolžni Ministrstvu za finance do 15. marca 1992 
dodatno predložiti podatke za analizo zaključnih računov, 
skladno z navodilom tega ministrstva. 
Uporabniki so dolžni Ministrstvu za finance predložiti pro- 
grame in osnutke finančnih načrtov za delo organa in za 
izvajanje dejavnosti za leti 1993 in 1994 do 31. avgusta 1992, 
za projekte pa za celotno dobo financiranja. 

17. člen 
Neporabljena sredstva za druge odhodke za delo so dolžni 
organi vrniti v republiški proračun najpozneje do 31. de- 
cembra. 

18. člen 
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča: 
1. o prenosu sredstev med posameznimi nameni republiškega 
proračuna, določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni 
bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotov- 
ljena sredstva, 
2. o uporabi sredstev rezerve Republike Slovenije do višine 
10.000.000 tolarjev v posameznem primeru, vendar samo za 
namene iz 1. točke 31. člena zakona o financiranju javne 
porabe (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/90). 
3. o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve republi- 
škega proračuna za zneske, ki presegajo 500.000,00 tolarjev, 
za zneske do višine 500.000,00 tolarjev pa je pooblaščena 
koordinacijska komisija Izvršnega sveta. 
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodelujejo: 
- za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso 
zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno 
porabo na ravni republike, 
- za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu 
zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. 

19. člen 
Ministrstvo za finance opravlja nadzor: 
- nad finančnim, materialnim in računovodskim poslova- 
njem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe, 
- nad financiranjem investicij, intervencij, subvencij ali 
nalog, ki imajo investicijski značaj, za katere se sredstva 
delno ali v celoti zagotavljajo iz republiškega proračuna. 
Če se pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih 
ugotovi, da sredstva niso porabljena za tiste namene, za 
katere so bila dodeljena, mora Ministrstvo za finance zahte- 
vati, da se ta sredstva vrnejo v republiški proračun in o tem 
obvesti Izvršni svet. 
Če Ministrstvo za finance pri opravljanju nadzora iz prvega 
odstavka tega člena ugotovi, da finančno ali materialno knji- 
govodstvo pri uporabnikih ni ustrezno urejeno, je dolžno 
o tem obvestiti Izvršni svet in mu predlagati ustrezne ukrepe. 

20. člen 
Ministrstvo za finance je pristojno, da 
- opravlja med letom poračunavanja, ki so potrebna zaradi 
sprememb v številu zaposlenih v organih, 
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- odloča na podlagi pisnega predloga posameznih nosilcev 
sredstev o prenosih med sredstvi za namene iz 104. člena 
Zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupš- 
čine Republike Slovenije ter o republiških upravnih organih in 
med različnimi postavkami istega nosilca sredstev, 
- odloča o dodelitvi sredstev uporabnikom iz postavke sred- 
stev za spremembe med letom, 
- odloča o uporabi sredstev rezerve za premoščanje likvid- 
nosti problemov proračuna, 
- odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostih proračun- 
skih presežkov, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in 
zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna, 
- na podlagi slepa Izvršnega sveta dodeljuje organom sred- 
tva za usklajevanje plač delavcev, 
- daje soglasje k pogodbam za financiranje storitev v vred- 
nosti nad 1.000.000,00 tolarjev, za investicijske objekte in 
naloge investicijskega značaja ali nakupa opreme v vrednosti 
nad 5.000.000,00 tolarjev, razen pogodb, ki se nanašajo na 
nakup opreme in oborožitve za Ministrstvo za obrambo in 
Ministrstvo za notranje zadeve. Pogodbe, sklenjene brez 
predhodnega soglasja Ministrstva za finance, so nične. 

21. člen 
Nosilci sredstev po organih so določeni v posebnem delu 
republiškega proračuna. 

II. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA FINANČNO 
IZRAVNAVO V OBČINAH 

22. člen 
Občinam, ki s svojimi prihodki ne morejo zagotoviti izvajanja 
nalog na področju javne porabe, se zagotavljajo sredstva za 
finančno izravnavo iz republiškega proračuna. 

23. člen 
Da bi občine lahko prejemale sredstva iz prejšnjega člena, 
morajo biti njihovi prihodki predvideni v skladu z dogovorom 
o usklajevanju davčne polititke. 
Obseg prihodkov občine, ki je po prejšnjem odstavku pogoj 
za zagotovitev sredstev, ugotavljata Republiška uprava za 
družbene prihodke in Ministrstvo za finance v sodelovanju 
s posamezno občino. 

24. člen 
Občinam pripadajo sredstva za finančno izravnavo v višini 
razlike med predvidenimi prilivi izvirnih prihodkov občine in 
določenim obsegom sredstev za javno porabo. 
Kot izvirni prihodki občine se štejejo predvideni prilivi po 6. 
členu zakona o financiranju javne porabe in odloku o razpore- 
ditvi določenih prihodkov med republiko in občinami v letu 
1992. 
Obseg sredstev za javno porabo v posebni družbenopolitični 
skupnosti zagotavljajo občine ustanoviteljice. 

25. člen 
Sredstva za finančno izravnavo se zagotavljajo občinam po 
dvanajstinah. Do ugotovitve potrebne višine sredstev za posa- 
mezno občino po prejšnjem členu se občinam zagotavljajo 
akontacije sorazmerno porabi v letu 1991. 

Akontcije iz prejšnjega odstavka se poračunajo s sredstvi za 
finančno izravnavo, ki jih za posamezno občino ugotavlja 
Ministrstvo za finance v smislu prejšnjega člena. 

26. člen 
Obine, ki bodo po prejšnjem členu prejemale akontacije na 
račun sredstev za finančno izravnavo, pa jim sredstva po tem 
zakonu ne pripadajo, morajo prejete akontacije vrniti republi- 
škemu proračunu do 30. novembra 1992. 

III. KAZENSKE DOLOČBE 

27. člen 
Z denarno kaznijo do 500.000,00 tolarjev se kaznuje za prekr- 
šek odgovorna oseba uporabnika: 
1. če ne porabi sredstev republike proračuna za tiste namene, 
za katere so bila'dodeljena (4. člen). 
2. če neporabljenih sredstev za druge odhodke za delo ne 
vrne v določenem roku v republiški proračun (17. člen) 
3. če neupravičeno prejete akontacije na račun dopolnilnih 
sredstev ne vrne v določenem roku v republiški proračun (26. 
člen). 

28. člen 
Z denarno kaznijo od 5.000,00 do 50.000,00 tolarjev se kaz- 
nuje za prekršek odgovorna oseba uporabnika, če Ministrstvu 
za finance ne predloži v določenem roku predračuna in 
finančnega načrta za leto 1992, zaključnega računa za leto 
1991 ter podatkov za analizo zaključnih računov (16. člen). 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

29. člen 
Za realizacijo obveznosti republiškega proračuna se lahko 
Republika Slovenije v letu 1992 zadolži doma do višine 
4.500.000,00 tolarjev (100 milionov DEM). 
Ne glede na določbe 16. člena Zakona o kreditnih poslih 
s tujino (Uradni list RS, št. 1/91) se lahko Republika Slovenija 
za znesek iz prejšnjega odstavka zadolži tudi v tujini. Sklep 
o najetju posojila po prejšnjem odstavku sprejme Izvršni svet, 
pogodbo o najetju posojila pa sklene Ministrstvo za finance. 

30. člen 
Če bodo prihodki v letu 1992 doseženi v manjšem obsegu, kot 
so predvideni z bilanco, bodo za kritje primanjkljaja do višine 
900.000.000,00 tolarjev uporabljena sredstva rezerve Repu- 
blike Slovenije v skladu s 3. točko 31. člena Zakona o financi- 
ranju javne porabe. 
Sredstva, ki bodo uporabljena za kritje primanjkljaja po prejš- 
njem odstavku, bo Republika Slovenija v letu 1992 vračala 
v rezerve z dodatnim 0,83% izločanjem skupnih prihodkov, 
dokler ne bo nadomeščen znesek, ki je bil uporabljen za kritje 
primanjkljaja. 

31. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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I. UVOD 
Zakon o proračunu Republike Slovenije je pripravljen na 
podlagi določil Zakona o financiranju javne porabe, ustav- 
nega zakona o suverenosti Republike Slovenije in drugih 
zakonov, ki določajo finančne obveznosti republiškega prora- 
čuna na posameznih področjih. 
Izvršni svet je pri oblikovanju osnutka proračuna izhajal iz 
dokumentov, ki določajo ekonomsko politiko v letu 1992 in 
gradiv, ki predstavljajo strokovno analitične podlage za pred- 
ložene programe gospodarske politike in politike javne 
porabe za leto 1992. 
Ti dokumenti so: 
- Program strukturnega prilagajanja in gospodarske politike 
v letu 1992 
- Politike po posameznih dejavnostih v letu 1992 
- Prva predvidevanja glede razvojnih možnosti Slovenije 
v letu 1992 in možni scenariji 
- Ocena gospodarskih tokov in razmerij v Republiki Sloveniji 
y letu 1991 
- Informacija o izvajanju proračuna za leto 1991. 
Leto 1992 bo za državo Slovenijo izjemno zahtevno, tako iz 
gospodarskega kot političnega vidika. Na gospodarske 
tokove bo odločujoče vplivala večletna kriza in podkapitaliza- 
cija slovenskega gospodarstva, ki se še izraziteje kaže ob 
izgubi dela trgov v bivši skupni državi. Republika Slovenija se 
bo aktivno vključevala v proces strukturnega prilagajanja 
gospodarstva prek sanacije finančnega sistema in s prora- 
čunskimi intervencijami na posameznih področjih. S prevze- 
mom večjega dela finančnega bremena preteklega zadolževa- 
nja doma in v tujini v državni dolg bo prispevala k ustvarjanju 
predpogojev za enakovredno vključevanje slovenskega 
gospodarstva v mednarodne blagovne in finančne tokove in 
omogočala ustvariti ugodnejše razmere, da se povrne zaupa- 
nje varčevalcev v banke. 
V letu 1992 bo Slovenija intenzivno zaokroževala tudi dejav- 
nosti, ki so tesno povezane z oblikovanjem lastne države. 
Vzpostaviti bo morala lasten obrambni sistem, zagotoviti var- 
nost meja in graditi mrežo svojih predstavništev v tujini. Poleg 
prispevanja k ekonomskim predpogojem za postpen zasuk 
v gospodarskih trendih bo enako pomembno doseganje nuj- 
nih atributov samostojne države. Slednje bo tudi eden od 
kriterijev ocenjevanja politične, s tem pa tudi ekonomske 
varnosti za krepitev sedanjih in vzpostavitev novih trajnih 
poslovnih in kapitalskih povezavah tujine s slovenskim 
gospodarstvom. Tako so zastavljene tudi naloge proračuna za 
leto 1992, zlasti v investicijskem delu in aktivnostih za celovito 
promocijo Republike Slovenije v svetu. Izhahajoč iz programa 
strukturnega prilagajanja in predloženih politik na posamez- 
nih področjih, so cilji proračunske politike v letu 1992 na- 
slednji: 
1. vodenje politike uravnoteženega proračuna brez zadolže- 
vanja pri Banki Slovenije 
2. davčna obremenitev v okviru stopenj, kot so določene 
v veljavnih zakonih (skupaj s predloženimi spremembami) in 
predloga zakona o prometnem davku 
3. zagotavljanje rednega odplačevanja obveznosti do tujine, 
ki jih prevzema Republika Slovenija 
4. z intervencijami in subvencijami ustvarjanje predpogoje za 
delovanje gospodarstva 
5. aktivno vključevanje znanosti v procese tehnološkega raz- 
voja gospodarstva ob hkratni naravnanosti v zmanjšanje 
škodljivih vplivov na okolje 
6. nadaljevanje izvajanja sprejetega socialnega programa 
7. delovanje družbenih dejavnosti 
8. financiranje nujnih naložb in nalog za vzpostavitev funkcij 
samostojne države. 
Predloženi proračun Republike Slovenije za leto 1992 izhaja 
iz ocen razvojnih možnosti Slovenije v letu 1992, ki jih je 
pripravil Zavod za makroekonomske analize in razvoj. Pri tem 
je kot osnova za možne okvire proračunske porabe za leto 
1992 upoštevano izhodišče, da se bo realni družbeni proizvod 
v Sloveniji v prihodnjem letu znižal za 6,5%. 
Celotni obseg javne porabe v Sloveniji se je v letošnjem letu 
realno zmanjšal precej bolj, kot bi izhajalo iz doseženega 
padca družbenega proizvoda in je zato delež proračunskih 

izdatkov v ustvarjenem družbenem proizvodu v letu 1991 
padel znatno izpod prvotno predvidenega deleža ob sprejetju 
letošnjega proračuna (predvideni delež proračuna Republike 
Slovenije je ob sprejetju letošnjega proračuna znašal 38% 
družbenega proizvoda, realizirani odhodki proračuna pa 
bodo znašali le slabih 29% družbenega proizvoda). 
Glede na to pri določitvi globalnih možnih okvirov proračun- 
ske porabe za leto 1992 izhajamo iz izhodišč, da bi v letu 1992 
globalni obseg sredstev, namenjenih za financiranje prora- 
čunskih nalog (brez sredstev, ki jih bo potrebno nameniti za 
servisiranje državnega dolga) ohranil prvotno predvideni 
delež v družbenem proizvodu, kot je bil določen ob sprejetju 
proračuna Republike Slovenije za leto 1991. 
Zagotavljanje sredstev za odplačilo državnega dolga, ki po 
svoji vsebini pomeni tudi plačevanje računa za v preteklih 
letih doseženo rast, je predlagano z angažiranjem sredstev, 
pridobljenih v procesu lastninjenja družbenega premoženja. 
Proračun je pripravljen v cenah iz septembra 1991. V delu, ki 
se neposredno veže na tečaj tolarja do tujih valut, pa je 
upoštevan tečaj Banke Slovenije na dan 8. 10. 1991. Do 
priprave predloga bo slednji spremenjen po zadnjih znanih 
podatkih, pri čemer bo lahko prišlo zaradi različnih zakonito- 
sti vpliva cen in tečaja na spreminjanje posameznih postavk 
tudi do manjših strukturnih sprememb znotraj posameznih 
proračunskih namenov. 
Metodološko je proračun neprimerljiv s proračunom za leto 
1991. V skladu z novo zdravstveno zakonodajo, ki je v skupš- 
činski obravnavi, prehaja financiranje zdravstva na zdrav- 
stveno zavarovalnico, v kateri se bodo stekla sredstva pri- 
spevka za zdravstvo. Istočasno republiški proračun vključuje 
finančne zahteve nove naloge za servisiranje državnega dolga 
in financiranje nalog, ki jih mora izvajati novo nastajajoča 
država. 
Postavke proračuna izhajajo iz razčlenjenih prikazov po enot- 
nem kontnem planu, ki smo ga v septembru leta 1991 predpi- 
sali v Republiki Sloveniji za proračunsko porabo. S tem tudi 
izkazovanje proračunskih prihodkov in porabe postaja meto- 
dološko primerljivo z načinom, kot je uveljavljen v drugih 
državah. 

II. OCENA PRIHODKOV REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA ZA 
LETO 1992 

Ocena prihodkov republiškega proračuna temelji na enakih 
izhodiščih, kot na strani odhodkov. 

Prometni davek 
Z letom 1992 bo uveljavljen zakon o prometnem davku, s kate- 
rim je uvedena enotna obdavčitev prometa. Ocenjujemo, da bi 
bilo na podlagi tega zakona in ob makroekonomskih agrega- 
tih, ki so upoštevani pri izdelavi proračuna, možno realizirati 
okoli 9% manjši realni prihodek. Na podlagi ukrepov za 
doslednejše pobiranje davkov menimo, da je moč doseči enak 
realen obseg sredstev kot v letošnjem letu. 

Carine in uvozne dajatve 
Prihodek iz naslova carin in drugih uvoznih dajatev je plani- 
ran na enakem uvozu kot v letošnjem letu, ob nespremenjeni 
carinsko-uvozni obremenitvi. Pri izračunu je upoštevan tečaj 
1 DEM = 32 SLT. 

Dohodnina 
Ocenjujemo, da bodo v letu 1992 prihodki iz naslova dohod- 
nine realno manjši za okoli 10%. V republiškem proračunu je 
predviden prihodek v višini 50% tega prihodka. 

Prispevek za zaposlovanje 
Prispevek je ocenjen na enak način kot dohodnina, to je za 
10% manjši realni priliv ob nespremenjenih stopnjah pri- 
spevkov. 

Drugi prihodki 
Drugi manjši prihodki (registracijska taksa, cestnina, povra- 
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čila od količinskih osnov, odškodnina zaradi spremembe 
namembnosti zemljišča, sodne takse in turistične takse) so 
planirani v realno enakem obsegu kot v letošnjem letu. 

Zadolževanje proračuna 
Med viri republiškega proračuna so predvideni tudi prihodki 
iz naslova zadolževanje proračuna, ki bodo realizirani z najet- 
jem tujega kredita v višini 84 milj. DEM. 
Za servisiranje javnega dolga, ki ga prevzema Republika Slo- 
venija, bodo uporabljeni prihodki od prodaje premoženja. Na 
ta način bo možno obremenitev davkoplačevalcev, pravnih in 
fizičnih oseb, prenesti na daljše časovno obdobje. V procesu 
prestrukturiranja za te namene ni možno povečevati davčnih 
obremenitev. 

40 - DELO DRŽA VNIH ORGANOV 
V okviru sredstev za delo državnih organov bo Republika 
Slovenija v letu 1992 financirala naslednje obveznosti: 
Sredstva za plače zaposlenih v državnih organih, ki se finan- 
cirajo iz republiškega proračuna, so planirane na podlagi 
števila in strukture zaposlenih v septembru 1991 ter osnove za 
obračun plač v višini 7.806 SLT. Navedena osnova predstavlja 
50% povprečne plače zaposlenih v gospodarstvu Republike 
Slovenije v mesecu avgustu 1991. Izjemoma se za leto 1992 
zagotavljajo sredstva za predvideno povečanje zaposlenih 
v tistih resorjih, kjer se s prevzemom funkcij suverene države 
povečuje obseg nalog. To velja zlasti za Ministrstvo za 
obrambo. Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za zuna- 
nje zadeve, Ministrstvo za finance in ministrstva, ki imajo 
v svojem sestavku inšpekcijske službe. Za nagrajevanje 
delovne uspešnosti so predvidena sredstva po enakih kriteri- 
jih, kot so veljali v letu 1991. 
Med sredstvi za druge osebne prejemke so planirana sred- 
stva za regres za prehrano, prevoz na delo, regres za letni 
dopust, odpravnine, jubilejne nagrade in pridobitev manjka- 
joče šolske izobrazbe. Vsi prejemki na tej postavki, razen 
sredstev za pridobitev manjkajoče šolske izbobrazbe, so pla- 
nirani v višini, ki upošteva določila kolektivne pogodbe za 
negospodarstvo. Sredstva za pridobitev manjkajoče šolske 
izobrazbe so predvidena v višini zahtevkov organov. 
Poleg prispevkov delodajalca, ki so jih dolžni plačevati 
organi za zaposlene v skladu z zakonom o zagotavljanju 
sredstev za socialno varnost, se zagotavljajo za delavce 
z beneficirano delovno dobo tudi dodatna sredstva za pri- 
spevke za zavarovlno dobo s povečanjem v višini 7,8%. 
Za pokrivanje materialnih stroškov in drugih odhodkov za 
delo organov so za leto 1992 planirana sredstva na ravni 
višine zagotovljenih sredstev za pokrivanje stroškov v mesecu 
septembru 1991, kar predstavlja 38% povečanje v primerjavi 
s cenami v decembru 1990, oziroma uskladitev na nivo realizi- 
rane inflacije v mesecu maju 1991. Glede na povečan obseg 
poslovanja in predvidene kadrovske okrepitve v ministrstvih, 
ki prevzemajo nove funkcije samostojne države, se le-tem 
deloma povečujejo sredstva za pokrivanje novih obveznosti 
v prihodnjem letu. V letu 1992 se financiranje diplomatsko- 
konzularnih predstavitev, informativno propagandne dejav- 
nosti in opreme pooblaščenih uradnih oseb prenaša na druge 
postavke proračuna, kar vpliva na nižji obseg planirannih 
sredstev za druge odhodke za delo organov. 
Za amortizacijo so v proračunu za prihodnje leto planirana 
sredstva v višini 50% predvidene amortizacije premičnin. 
Zagotovljena sredstva naj bi se prav tako kot v preteklih letih 
združevala in koristila v skladu s programom porabe, ki ga bo 
sprejela vlada. 
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Republika Slovenija je z ustavnim Zakonom prevzela svoj del 
obveznosti, katere je po zvezni ureditvi najela ali za njih 
jamčila bivša Jugoslavija. Prav tako bodo sprejeti ukrepi za 
sanacijo bank v okviru določila Zakona o stečaju in sanaciji 
bank. V postopku oziroma pripravi so zakoni, ki bodo določili 
načine prevzema teh obveznosti, njihovo višino in roke izpla- 
čevanja. Da bi zagotovili učinkovito razreševanje nakopičenih 
dolgov in ustvarili pogoje za znižanje stroškov financiranja 
celotnega sistema, bo potrebno že v letu 1992 začeti tudi 
servisirati obveznosti, ki bodo opredeljene s posebnimi 
zakoni. Za financiranje teh obveznosti predvidevamo del sred- 

stev od prodaje družbenega premoženja. 
1. Med letom dospevajo v izplačilo obresti iz naslova obvez- 
nic »Slovenija 2« v višini 9,6%. Skupaj je za servisiranje teh 
obveznic potrebno zagotoviti 614,1 mio SLT po vrednosti 
tečaja DEM 8. 10. 1991. 
2. V letu 1992 dospevajo vsi kratkoročni in večina dolgoroč- 
nih kreditov, ki jih je Skupnost za ceste Slovenije najemala za 
zaprtje finančne konstrukcije določenih cestnih odsekov ali; 
pa zaradi izpada pričakovanih prihodkov. Večina teh kreditov 
ima visoko obrestno mero, njihovo odplačevanje pa je bilo 
zaradi stalnega pomanjkanja sredstev že večkrat preloženo. 
Kredite bomo odplačali v najkrajšem možnem času, da zmanj- 
šamo strošek obresti in skušamo financiranje teh nalog čim \ 
bolj vskladiti z načeli financiranja projekta oziroma programa. 
Za odplačilo teh posojil so predvidena sredstva v višini 2.427 
mio SLT. 
Tolarska protivrednost po anuitetnih načrtih za odplačilo ino- 
zemskih posojil in pripadajočih obresti Skupnosti za ceste je 
predvidena v višini 2.145 mio SLT. 
3. Republika bo prevzela in odplačevala posojila ŽG Ljub- 
ljana, ki ji je ta, v pomanjkanju lastnih sredstev in sredstev 
Republike oziroma SIS v preteklih letih najemala pri domačih 
bankah za izgradnjo infrastrukture ter za premoščanje izpada 
prihodkov. Ob prevzemu financiranja teh obveznosti bo 
odpravljen pomemben vzrok nastajanja tekoče izgube 
v poslovanju ŽG. 
4. Republika Slovenija bo z mednarodno potrditvijo suvereno- 
sti prevzela jamstva za odplačevanje posojil mednarodnih 
finančnih organizacij, ki so jih najeli subjekti iz Republike 
Slovenije, in drugih tujih posojil, najetih na temelju posebnih 
zakonov republiške skupščine. V proračun vključujemo sred- 
stva, za katera na podlagi dosedanjih izvrševanj odplačil oce- 
njujemo, ' da bodo zadoščala za kritje morebitnih izpadov, j 
Garancije bo potrebno ustrezno zavarovati z zakonsko vzpo- 
stavitvijo pravic do terjatve do dolžnikov. 
5. Za prevzem »kontaminiranih plasmajev« poslovnih bank 
v procesu sanacije predvidevamo, da bo Republika izdala 
dolgoročne obveznice, katerih glavnica bi dospela v enem 
znesku na koncu življenjske dobe. Letne obresti pa bi morali 
tekoče zagotavljati iz proračuna. Za obresti v letu 1992 je 
predvidena protivrednost 63 mioš $. 
6. V skladu s predlogom zakona so predvidena sredstva, 
potrebna za izplačilo obresti za prevzete terjatve bank do NBJ 
iz naslova deponiranih deviznih vlog občanov. 
7. Zaradi začasne zaustavitve črpanja kreditov Evropske inve- 
sticijske banke so bili za nadaljevanje izgradnje avtoceste 
»Razdrto-Čebulovica« najeti premostitveni krediti. Za nji- 
hovo vračilo je predvideno 156 mio SLT. 

41 - SREDSTVA ZA DELO IZVAJALSKIH ORGANIZACIJ 

Na področju šolstva in kulture 
Pri opredelitvi sredstev za delo srednjih šol je bilo upošte- 
vano, da je vpis v šolskem letu 1991/92 večji v primerjavi 
s predhodnim za 4% oziroma 131 oddelkov. Prav tako je 
upoštevano, da je bila v letošnjem letu sprejeta kolektivna 
pogodba za negospodarske dejavnosti in sklep Izvršnega 
sveta o določitvi kalkulativnih osnov za določitev obsega 
sredstev za plače delavcev v zavodih, ki se financirajo iz 
proračunov, kar zahteva povečana sredstva za osebne 
odhodke in druge osebne prejemke. Tako se za financiranje 
srednjih šol namenja 3.929,9 miliona tolarjev, kar je v primer- 
javi s sredstvi, ki so po uskladitvi republiškega proračuna 
predvidena v ta namen, realno povečanje za 43%. 
Na področju kulture je direktno iz proračuna financiranih 26 
zavodov, predvsem s področja arhivske dejavnosti, varstva 
naravne in kulturne dediščine ter muzejske dejavnosti, za kar 
je predvideno 476,5 milijona tolarjev. Pri tem republika za 
arhive in zavode za varstvo naravne in kulturne dediščine 
zagotavlja le 94% sredstev za izvajanje dejavnosti, preostala 
sredstva pa zagotavljajo občine. Enako, kot na področju sred- 
njega šolstva, tudi na tem področju sprejeti sklepi zahtevajo 
povečanje sredstev za plače in druge prejemke. 

Na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane 
Poleg že lansko leto ustanovljene javne gozdarske službe in 
republiške kmetijsko-pospeševalne službe, so v pristojnosti 
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Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlagani 
še javna zemljiška služba in služba za kontrolo proizvodnje 
v živinoreji. 

Javna kmetijsko-zemljiška služba 
Sprejem nove zakonodaje (Zakon o denacionalizaciji, zakon 
o lastninjenju), zlasti pa novi Zakon o kmetijskih zemljiščih, 
dodatno k že obstoječim nalogam nalagajo še nove, zahtevne 
naloge. Za te naloge pa z ukinitvijo kmetijskih zemljiških 
skupnosti ni organizirane ustrezne zemljiške službe. 
Kmetijsko-zemljiška služba bo organizirana kot javna služba 
za izvrševanje naslednjih nalog: 
- vodenje in vzdrževanje podlag kmetijstva, 
- usklajevanje nalog pri planiranju rabe zemljišč, 
- izvajanje nalog v zvezi z varstovm kemtijskih zemljišč, 
- izvajanje nalog na področju celostnega urejanje podeželja 
in vasi, 
- izvajanje nalog v zvezi s prometom zemljišč in zakupa, 
vodenje evidenc o zemljiščih v Skladu. 

Služba za kontrolo proizvodnje v živinoreji 
V zakonu o ukrepih v živinoreji so selekcija, kontrola proiz- 
vodnje, rodovništvo in reprodukcija opredeljeni kot naloge 
posebnega družbenega poemna. 
Kontrola proizvodnje se je v preteklosti izvajala preko služb 
v kmetijskih zadrugah in v območnih kmetijskih zavodih. 
V letu 1991 se je pričel izvajati postopni prenos financiranja 
teh nalog na Republiko (v skladu s spremembami pri organizi- 
ranju in financiranju svetovalne službe in sprememb pri orga- 
nizaciji podjetij); v letu 1992 se bodo le-te v celoti prenesle na 
Republiko Slovenijo. Takšna organiziranost je tudi pogoj, da 
bo Slovenija kot članica Evropskega združenja za kontrolo 
proizvodnje izpolnila pogoj, da te naloge izvaja javna služba, 
ki je pooblaščena s strani države. Te naloge izvaja 255 kontro- 
lorjev. 

42 - SOCIALNI TRANSFER JI 
Sredstva otroškega varstva se namenjajo za izplačevanje 
nadomestil za plače v času porodniškega dopusta, za druž- 
bene pomoči otrokom in pomoč pri opremi novorojenca. 
Sredstva so planirana v višini 5.265,9 milijona tolarjev in so 
realno na ravni letošnjega leta. 
Sredstva socialnega skrbstva vključujejo denarne pomoči 
kot edini (1.873 upravičencev) in dopolnilni vir (4.707 upravi- 
čencev), sredstva za uresničevanje pravic po Zakonu o druž- 
benem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb ter sred- 
stva za plačilo prispevkov za rejnice s statusom v skupni višni 
500,4 milijona tolarjev. 
Sredstva zaposlovanja namenjena uresničevanju pravic iz 
zavarovanja za primer brezposelnosti in izvajanju ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja so določena v višini 7.418,7 
milijona tolarjev in se v primerjavi z letošnjim letom realno 
povečujejo za 17%. Povečujejo se spredvsem sredstva za 
denarna nadomestila za čas brezposelnosti in pa sre'dstva za 
javna dela, kjer je predvideno, da bodo v letu 1992 zajela 6000 
kandidatov. Za leto 1992 je predvidena tudi nova naloga 
»financiranje obveznosti do presežnih delavcev v državnih 
podjetjih in javnih službah«, ki temelji na programski politiki 
Izvršnega sveta pri razreševanju problema presežnih delavcev 
v rudarstvu, železarstvu, zdravstvu in šolstvu, kjer naj bi zaradi 
prestrukturiranja predvidoma prišlo do presežka okoli 20.000 
delavcev. 
Predvidena sredstva, namenjena zaposlovanju, upoštevajo 
ocenjeni nivo obsega nezaposlenosti iz začetka leta 1992 in 
se bodo morala v primeru nadaljnjega hitrega naraščanja 
nezaposlenosti tekom leta povečevati. 
Sredstva borčevsko-invalidskega varstva so namenjena za 
pokrivanje pravic na podlagi dosedanje republiške zakono- 
daje, kakor tudi za obveznosti, ki so bile določene s predpisi 
SFRJ in so bile z ustavnim zakonom za izvedbo temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije prenešene na Republiko Slovenijo. Vključena so 
tudi sredstva za obveznosti po Zakonu o Žrtvah vojaške agre- 
sije na Republiko Slovenijo v letu 1991. 
Sredstva za kulturo so namenjena plačilu prispevkov za 
samostojne kulturne delavce in se zaradi selektivnejšega pri- 

stopa realno zmanjšujejo za 19%. 
Sredstva izobraževanja se namenjajo za regresiranje prevo- 
zov učencev, ki so predvideni v realno nespremenjenem 
obsegu v primerjavi z letošnjim letom, kar pa zahteva zaradi 
hitrejše rasti cen prevoznih storitev realno višja sredstva kot 
v letošnjem letu. 
Sredstva za štipendije so predvidena v realno nespremenje- 
nem obsegu v primerjavi z letošnjim letom. Večino štipendij- 
skih sredstev predstavljajo štipendije v okviru Ministrstva za 
delo. Za leto 1992 se predvideva le minimalno povečanje 
števila štipendistov, tako da bi republiško štipendijo preje- 
malo 52.000 štipendistov. 

43 - DOTACIJE NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJ A VNOSTI 
Skupno je za dotacije zavodom s področja družbenih dejav- 
nosti v ietu 1992 namenjenih 3.419,4 milijona tolarjev. Enako 
kot pri zavodih, ki se financirajo direktno iz proračuna, so bili 
tudi pri opredelitvi potrebnih sredstev iz naslova dotacij upo- 
števani sklepi o enotnih kalkulativnih osnovah za financiranje 
vseh dejavnosti. 

44 - PLAČILA NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOST 
V primerjavi z letošnjim letom se sredstva za te namene realno 
znižujejo za 70%, kar je posledica predvidene spremembe 
zdravstvene zakonodaje. Ta predvideva, da se bo v letu 1992 
zdravstvo, za katerega se je namenjalo 80% vseh sredstev 
v okviru plačil storitev, financiralo v okviru avtonomnega 
sklada. 
Za plačilo storitev je predvideno 5.919,5 milijona tolarjev, od 
tega samo za področje šolstva 58,5% ali 3.462,5 milijona. 
V okviru šolstva se sredstva namenjajo predvsem za financira- 
nje programov visokega šolstva, financiranje domov za 
učence in zavodov za prizadeto mladino. Sredstva se realno 
povečujejo zaradi že omenjenega usklajevanja osebnih 
dohodkov, kakor tudi zaradi povečanega vpisa študentov (kar 
zahteva 6% več sredstev) in preraščanja posameznih progra- 
mov v visokošolski študij. Poleg tega je predvideno tudi finan- 
ciranje novih nalog - sofinanciranje Teološke fakultete, uva- 
janje obveznih izbirnih vsebin in dejavnosti v vse srednje šole 
(skladno s sklepom Strokovnega sveta za vzgojo in izobraže- 
vanje), kritje stroškov vključevanja tujih predavateljev v redni 
pedagoški proces itd. 

45 - PLAČILA STORITEV TER SUBVENCIJE IN 
INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU 
Sredstva blagovnih rezerv se nanašajo na stalne blagovne 
rezerve, katere vključujejo: program rezerv živilskih proizvo- 
dov (v finančni zahtevek za to postavko so vključene tudi 
potrebe po finančnih sredstvih za pokrivanje dela obresti, ki 
jih Republika direkcija za blagovne rezerve plačuje za najete 
kredite pri poslovnih bankah za nabavo republiških tržnih 
rezerv kmetijsko-živilskih proizvodov); program rezerv naftnih 
derivatov; zdravil (pri oblikovanju republiških rezerv zdravil in 
veterinarskih zdravil je načrtovano nadaljevanje oblikovanja 
republiških rezerv antibiotikov, analgetikov, citostatikov, hor- 
monskih preparatov, antidiabetikov, dializatorjev, raztopin za 
dializo in drugih preparatov); program rezerv telekomunika- 
cijskih naprav, rezerve bombaža in volne (v 1992. letu je 
načrtovano nadaljevanje oblikovanja republiških rezerv bom- 
baža in volne, saj sta artikla strateški surovini za tekstilno 
industrijo, med drugim tudi za proizvodnjo sanitetnega mate- 
riala); program posodobitve objektov ter program obnavlja- 
nja, manipulacije, čuvanja in vzdrževanja vseh rezerv, to je 
občinskih, republiških in nekdanjih zveznih. 
S sproščanjem blaga iz repubiiških blagovnih rezerv se bo 
uravnavalo večje odstopanje v rasti cen posameznih proizvo- 
dov od splošne rasti cen. Istočasno pa se bo preprečevalo 
monopolno obnašanje in varovala konkurenca. 
Predvidena sredstva za intervencije v osnovni preskrbi za 
leto 1992 vključujejo le namene, ki so predlagani z usmeri- 
tvami v programu gospodarske in socialne politike za prihod- 
nje leto. 
Intervencije bodo usmerjene v odkup tržnih presežkov kmetij- 
skih proizvodov (oljine ogrščice in delno regresiranje obresti 
pri odkupu pšenice s posojili poslovnih bank); za ohranjanje 
kmetijske proizvodnje (financiranje zalog mleka in mlečnih 
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izdelkov ter spodbujanje prodaje presežnih količin mlečnih 
izdelkov) in osnovne preskrbe (regresiranje ob naravnih 
nesrečah, regresiranje določenih proizvodov s sproščanjem 
iz blagovnih rezerv za izvajanje preskrbovalne funkcije in kot 
pomoč pri izvajanju politike cen). 
V predlogu proračuna za leto 1992 intervencije v kmetijstvo, 
gozdarstvo in veterino vključujejo samo tiste naloge, ki so po 
osamosvojitvi nujno potrebne za ohranitev doseženega nivoja 
samooskrbe in strokovne infrastrukture v kmetijstvu, gozdar- 
stvu, živilski industriji in veterinarstvu ter naloge, ki so nujne 
za izenačevanje pogojev kmetijske proizvodnje na območjih 
s težjimi naravnimi razmerami. 
Z razpadom jugoslovanskega tržišča je kmetijstvo in živilska 
industrija ostala brez nabavnega trga za pomemben del suro- 
vin in repromateriala, kot tudi za prodajo svojih izdelkov. 
V takšnih razmerah in ob naši veliki razdrobljenosti ter težjih 
naravnih pogojih za kmetijsko proizvodnjo se ohranja takšen 
obseg intervencij, ki bo zagotavljal vsaj minimalno nadaljeva- 
nje začrtane strategije razvoja kmetijstva in preprečil razpad 
infrastrukturnih dejavnosti v kmetijstvu. V nasprotnem pri- 
meru lahko pride do občutnega in naglega zmanjšanja oskrbe 
trga z osnovnimi kmetijskimi in živilskimi proizvodi iz domače 
proizvodnje, do zmanjšanja izvoza in do večje odvisnosti od 
uvoza hrane. 
Predlog Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za 
leto 1992 poleg obstoječih in nujnih namenov iz leta 1991 
vključuje tudi nove namene, ki so nastali že iz sprejetih 
zakonskih predpisov in drugih obveznosti ter tistih, ki jih 
predpisujejo zakoni, kateri so v skupščinski razpravi (gozdar- 
stvo, zemljiški sklad, obmejne službe). 

457 - SREDSTVA IZ NASLOVA POVRAČIL CARIN IN 
DRUGIH IZVOZNIH STIMULACIJ ' 
Republika Slovenija je že s proračunom za leto 1991 prevzela 
financiranje povračila carin in drugih uvoznih stimulacij. 
Predvidena sredstva v višini 1.643 mio SLT - po oceni omo- 
gočajo ohranjanje dosedanje višine izvoznih stimulacij, kar 
bo ob ustrezni tečajni politiki Banke Slovenije zagotavljalo 
potrebne spodbude v okviru aktivne politike izvoza in ustvar- 
janja konvertibilnega deviznega priliva. 

462 Finančna izravnava občin 

Republiški proračun bo zagotavljal občinam sredstva v višini 
razlike med enotno opredeljeno višino javne porabe občin in 
ustvarjenimi lastnimi prihodki občin. Kriterije za oblikovanje 
javne porabe občin bo pripravila komisija Izvršnega sveta 
Skupščine R Slovenije za področje javne porabe v občinah in 
bodo vključeni v predlog Zakona o proračunu. Razdelitev 
prihodkov med občinami in Republiko bo določena s poseb- 
nim odlokom in bo Skupščini R Slovenije predložena 
v decembru 1991. 
Sredstva finančne izravnave so ocenjena ob predpostavkah, 
na katerih so ocenjeni proračunski prihodki. V primeru prev- 
zema financiranja osebnih dohodkov v osnovni šoli in davčne 
službe v enoten republiški sistem, bo ustrezno spremenjena 
tudi razdelitev sredstev med občinami in Republiko. 

489 Druge naloge 
Med novimi nalogami, ki zahtevajo takojšnje in zahtevno 
finančno angažiranje, je nedvomno vzpostavitev sicer 
skromne in racionalne profesionalne predstavniške mreže 
v tujini. Predstavniška mreža mora biti obenem podprta tudi 
z ustrezno kadrovsko, organizacijsko in materialno infrastruk- 
turo. Od hitrosti vzpostavljanja te mreže in njene učinkovitosti 
bo v obdobju neposredno po osamosvojitvi odvisno uspešno 
zavarovanje interesov Republike Slovenije v tujini. Ob tem se 
zlasti v prvih letih ne bo mogoče izogniti znatnejšim izdatkom 
za najnujnejšo opremo, inventar in komunikacijska sredstva 
ter eventualni nakup prostorov predstavništev in stanovanj 
povsod tam, kjer bi bil racionalen. 

47 NALOGE INVESTICIJSKEGA KARAKTERJA 
Upoštevaje skrajno zaostrene gospodarske razmere bo 
z osnutkom proračuna Republike Slovenija za leto 1992 pred- 
laganim zneskom za področje prometa in zvez v višini 11.209 
mlrd SLT objektivno možno zagotoviti pogoje za delo orga- 
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nov ter osnovno vzdrževanje cestne in železniške infrastruk 
ture. 
1. Nekoliko bolj konkretno bo s temi sredstvi na področji 
cestnega gospodarstva možno realizirati pripravo projektne 
dokumentacije, manjše rekonstrukcije vozišč, nadomestne 
gradnje dotrajanih mostov, redno vzdrževanje lokalnih, regi- 
onalnih, magistralnih cest in avtocest, obnove cest, odprave 
posledic naravnih nesreč ter plačilo bančnih provizij in ostalih 
stroškov v skupni višini 5.301 mio SLT. 
2. Na področju železniškega gospodarstva bodo sredstva 
prvenstveno namenjena za zagotovitev tekočega in investicij- 
skega vzdrževanja, plačilo obresti, zavarovalnih premij, t»i 
drugih odhodkov infrastrukture, kot tudi za subvencioniranje 
železniških storitev, izdelavo projektne dokumentacije za 
novogradnjo prog ter remonte na glavnih progah, skupaj 
v višini 5.606,7 mio SLT. 
Skladno s skrajno omejenimi narodno-gospodarskimi nalož- 
benimi možnostmi vlaganj na področje prometa in zvez v letu 
1992 ne bo mogoče pričeti z nobeno novo investicijo na 
področjih letališke, železniške, cestne, PTT in luške infra- 
strukture, prav tako pa bo potrebno ustaviti vse investicije 
v teku, pri čemer bo potrebno rešiti tudi vprašanje zagotovitve 
dodatnih sredstev za njihovo konzervacijo. 
V letu 1992 je predvideno nadaljevanje izvajanja programa 
posodabljanja območnih enot Zavoda za zaposlovanje, ki 
obsega adaptacije posameznih področnih enot in računalni- 
ško povezavo med njimi. Sredstva za te namene so po pred- 
logu za leto 1992 razpolovljena v odnosu na letu 1991 in 
znašajo 16,5 milijona tolarjev. 
Na področju zdravstva vsebuje predlog financiranja te najnuj- 
nejše posege pri že začetih investicijah v skupnem znesku 
96.356.520 tolarjev, kar predstvalja 8,6% od evidentiranih 
potreb za leto 1992. 
V socialnem skrbstvu je po novi zakonski osnovi predvideno 
sofinanciranje gradnje dveh domov za ostarele, dveh delovno 
varstvenih centrov, nakup prostorov za varstvo prizadetih 
otrok in sredstva za intervencije. Predlagana sredstva za te 
namene v skupni višini 413.503.300 tolarjev predstavljajo 
okoli 20 odstotno povečanje v odnosu na program iz leta 
1991. 
Kljub velikim investicijskim potrebam na področju šolstva je 
v letu 1992 predvidena koncentracija investicijskih sredstev 
na objeku Biološkega središča, s čimer bi v letu 1992 dokon- 
čali osrednji pedagoški trakt. Sredstva za ta namen so predvi- 
dena v višini 100.000.000 tolarjev. Poleg teh so za sofinancira- 
nje investicijskega vzdrževanja šol, z ozirom na izredno velike 
evidentirane potrebe, predvidena sredstva v višini 99,9 mili- 
jona tolarjev. 
Investicijske namere za znanost in tehnologijo so v letu 1992 
omejene na nabavo znanstveno-raziskovalne opreme v zne- 
sku 40.000.000 tolarjev, kar predstavlja razpolovljen program 
v odnosu na leto 1991. 
Ostale investicije, ki so še v fazi priprave projektne dokumen- 
tacije, začasno mirujejo. 
Program sofinanciranja aktivnosti investicijskega značaja 
v kulturi se po predlogu za leto 1992 krči za okoli tretjino 
v odnosu na tekoče leto. Za nacionalni program investicij in 
za spomeniško-varstvene akcije je namenjenih po 115 milijo- 
nov tolarjev, za investicijsko vzdrževanje pa 51 milijonov to- 
larjev. 
Natančnejši program aktivnosti in projektov na teh področjih 
bo Ministrstvo pripravilo do faze predloga Proračuna za leto 
1992. 
Predlagan program celostnega urejanja kmetijskega pro- 
stora vsebuje nujne prioritete glede na fazo izvedbe, donos- 
nost in pomen za strukturno prilagajanje proizvodnje (agro- 
melioracije nasadov - omogočanje naložb za proizvodnjo za 
izvoz - sadje, vino) zadržanje in zagotavljanje novih delovnih 
mest kmetov v letu 1992, uvajanje novih dejavnosti v demo- 
grafsko ogroženih območjih. Program daje prednost ukre- 
pom, ki omogočajo intenziviranje proizvodnje, kar je posebno 
pomembno za majhno in razdrobljeno posest. 
V programu so tudi novi nameni, ki so v pristojnosti Ministr- 
stva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, to je financiranje 
vzdrževanja akumulacije Vogršček, soudeležba pri sanciji 
Dravskega polja in financiranje osnovne odvodnje na onesna- 
ževalnih kompleksih. 
Sredstva, ki so bila dodeljena Ministrstvu za varstvo okolja in 
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urejanje prostora (MVOPUP) v višini 2.159.283.000 tolarjev 
bodo zadostovala predvsem za sanacijo najbolj perečih eko- 
loških problemov in postopno ekološko prestrukturiranje go- 
spodarstva. 
Poglavitni cilji MVOUP na področju varstva okolja v prihod- 
njem letu so nadaljevanje sanacij največjih onesnaževalcev in 
najbolj degradiranih območij, postopno ekološko prestruktu- 
riranje slovenskega gospodarstva in uvajanje različnih siste- 
mov varstva okolja. MVOUP bo pripravilo nacionalni program 
varstva okolja, na njegovi podlagi pa konkretne projekte, ki 
bodo vzpostavili in omogočili delovanje nekaterih sistemov 
(ravnanje z odpadki (IKROS), podeljevanje koncesij itd.). 
MVOUP bo s proračunskimi sredstvi prioritetno sofinanciral 
le tiste projekte v komunalni infrastrukturi, ki bodo bistveno 
vplivali na čistost voda in zraka. Sredstva za sofinanciranje 
komunalne infrastrukture v občinah so bila že ob renominaciji 
Proračuna RS za leto 1991 zmanjšana za 120 mio tolarjev, 
s tem, da je bil njihov prenos v leto 1992 posebej zagotovljen. 
Nadaljevala se bo izvedba programov plinifikacije, topiifika- 
cije, izgradnje čistilnih naprav, sanacija ter ureditev komunal- 
nih deponij, začelo pa sofinanciranje gradnje sanitarnih moč- 
virij. 

Dinamika urejanja voda bo potekala vsklajeno z višino prora- 
čunskih sredstev dodeljenih MVOUP (zahtevek Ministrstva je 
usmerjen predvsem v vzdrževanje vodnega režima in odpravo 
posledic poplav iz leta 1990 (udeležba Republike pri uporabi 
kredita Mednarodne banke za obnovo in razvoj - MBOR). 
V kolikor sredstva za udeležbo pri kreditu MBOR ne bodo 
zagotovljena, ne bo možna izvedba najnujnejše sanacije 
vodotokov v Savinjski dolini in drugod, kakor tudi ne izvajanje 
vsaj minimalnega vzdrževanja vodnogospodarskih objektov 
in naprav, vsled česar bo povečana možnost nastanka novih 
poplav tudi ob relativno majhnih povečanjih vodostajev (že ob 
manjših koncentracijah padavin). 

Na področju urejanja in gospodarjenja z vodami bo 
MVOUP pripravilo kvalitativni premik in rekonceptulacijo, ki 
bo usmerjena v sonaravno gospodarjenje z vodami, drugač- 
nim razumevanjem obvodnega sveta in upoštevanjem poplav- 
nih področij, renaturiacije že reguliranih vodotokov itd. 

Na stanovanjskem področju bo MVOUP proračunska sred- 
stva usmerilo v sofinanciranje gradnje stanovanj na demo- 
grafsko ogroženih območjih. 

Na hidrometeorološkem področju je večina sredstev name- 
njena vzpostavitvi sistema nacionalnega monitoringa za zrak 
in vodo ter njegovi vključitvi v informacijski sistem varstva 
okolja. 

Naloge geodetske dejavnosti v letu 1992, ki izhajajo iz 
Zakona o denacionalizaciji, bo Republiška geodetska uprava 
izvajala v skladu z višino proračunskih sredstev zanje. Kata- 
ster in druge zemljiške evidence namreč še zdaleč niso 
ažurno urejeni. Uveljavljanje pravic na podlagi denacionaliza- 
cije že pred samim začetkom formalnega postopka predstav- 
ljajo popolno in pravilno ugotovitev dejanskega stanja in terja 
sprotno dopolnjevanje podatkov. 

Na geodetskem področju so zahtevki za sredstva name- 
njeni izgradnji geoinformacijske infrastrukture za Republiko 
Slovenijo. Vzpostavljene bodo digitalne podatkovne baze na 
različnih področjih in institucionalna mreža, ko bo bazirala na 
republiški centralni enoti in območnih enotah ter izpostavah. 

Na področju jedrske varnosti bo iz zahtevanih proračun- 
skih sredstev pripravljena celovita analiza jedrske varnosti 
Nuklearne elektrarne Krško in drugih jedrskih objektov, ko bo 

v funkciji zagotavljanja maksimalne varnosti prebivalstva pred 
radioaktivnim sevanjem. Vzpostavljena bo mreža zgodnjega 
obveščanja o radioloških nesrečah, ki bo vključena v naci- 
onalni informacijski sistem na področju varstva okolja. 

Izdelava seizmološkega monitoringa in njegova vključitev 
v nacionalni informacijski sistem varstva okolja je poglavitna 
naloga na področju seizmologije. 

Na področju prostorskega planiranja bo MVOUP pripravilo 
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana Republike Slovenije, predvsem nekaterih infrastruktur- 
nih računalniško podprtih informacijskih sistemov, kot pod- 
lage tudi za prostorske plane in prostorske izvedbene akte 
občin in vseh področij poseganja v prostor. 

Sredstva za pomoč demografsko ogroženim območjem po 
predlogu za leto 1992 znašajo 826.190.000 SLT. Ker v letu 
1992 prenehajo obveznosti iz 15. člena Zakona o spodbujanju 
razvoju demografsko ogroženih ombočij iz leta 1990, se sred- 
stva namenjajo za realizacijo nalog iz natečaja za leto 1991. 
Tako se za sofinanciranje gospodarske infrastrukture name- 
nja 600 milijonov SLT, za naložbe v kmetijstvo, drobno in 
ostalo gospodarstvo 223 milijone SLT, ostanek pa za stroške 
priprav. S takšnim predlogom se pokrije okoli 15% potreb, 
evidentiranih z natečajem. 

Za investicijsko vzdrževanje zgradb republiških organov 
(RUO, TS, ZIKS, Protokola, Počitniške skupnosti) je name- 
njeno 65 mio SLT ter vsa amortizacija, ki se združuje po 
posebnem dogovoru. Predlog investicijskih aktivnosti za leto 
1992 na objektih republiških upravnih organov, pravosodnih 
organov in zavodov za izvrševanje kazenskih sankcij ter pro- 
tokola temelji na sledečih kriterijih: 
1. nujna dela pri sanaciji streh in fasad ter ostala dela, ki so 
vezana na sestanek škode na objektih, 

2. dela na obnovi inštalacij (elektro instalacije, terminalski 
razvodi, centralno ogrevanje, vodovodne instalacije), 

3. dela, ki pomenijo obnovitev ter izboljšavo poslovnih 
prostorov. 

Ministrstvo za informiranje bo v letu 1992 usklajevalo aktiv- 
nosti osmih ministrstev na področju promocijskih aktivnosti, 
ki jih ta ministrstva pokrivajo. Sredstva se bodo dodeljevala za 
številne promocijske aktivnosti, ki jih bodo ministrstva predvi- 
dela v koordiniranem planu in bodo imela za cilj predstaviti 
Slovenijo v svetu. 

FINANČNI TOKOVI, OBLIKOVANJE REZERV IN DRUGE 
OBVEZNOSTI 

abe je 
Republika dolžna oblikovati svoje rezerve z izj/očanjem dela 
skupno doseženih letnih proračunskih prihofdkov. Izvršni svet 
predlaga, da se v letu 1992 oblikuje rezerva v višini 0,83% aH 
900 mio SLT predvidenih proračunskih, prihodkov. 

Tekoča proračunska rezerva 
Izvršni svet predlaga, da se v tekoči proračunski rezervi 

zagotovijo sredstva v višini 366 mio SLT. Ta sredstva so 
namenjena za financiranje neodložljivih nalog za katere v pro- 
računu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo 
v javno porabo na ravni Republike. Iz teh sredstev bo možno 
financirati tudi naloge, za katere se med letom izkaže, da 
v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadost- 
nem obsegu. 
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PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA 
v cenah september 1991 

PRIHODKI 

v Tolarjih 

Prihodki za 
VRSTA PRIHODKA leto 1992 

I. DAVKI 

1. Davek od dobička 2.181.500.000 
2. Dohodnina 10.573.200.000 

3. PROMETNI DAVKI 

3.1 Davek od prometa proizvodov in storitev 37.307.700.000 
3.2 Davek na promet nepremičnin 420.000.000 

II. NEDAVČNI PRIHODKI 

4. Prispevek za zaposlovanje 4.741.200.000 
5. Registracijska taksa 790.800.000 
6. Cestnina 684.000.000 
7. Povračilo od količinskih osnov 528.000.000 
8. Odškodnina zaradi spremembe namembnosti 400.000 
9. Sodne takse 564.000.000 
10 Turistična taksa 5.100.000 
II. Drugi prihodki 466!80o!ooO 

"V 
III. CARINE IN UVOZNE TAKSE 

\ 12" Carine in uvozne takse 33.042.000.000 

IV".,, SKUPAJ DAVČNI IN NEDAVČNI PRIHODKI 91.304.700.000 

V. ZADOŽEVANJE PRORAČUNA 
V ♦ 

18. Zadolževanje proračuna 2.688.000.000 

VI. SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA JAVNE PORABE 

VII. PRIHODKI OD PRODAJE PREMOŽENJA 15.000.000.000 

VIII. SKUPAJ SREDSTVA ZA FINANCIRANJE OBVEZNOSTI 108.992.700.000 

Finančna izravnava 4.999.100.000 
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

ODHODKI 

40 Delo državnih organov 

400 Osebni dohodki 
401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
402 Prispevki delodajalca 
403 Materialni stroški 
404 Amortizacija 
408 Drugi odhodki za delo na področju obrambe 
409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

.621.836.000 
703.525.900 

,003.811.200 
,761.188.700 

72.141.900 
,090.466.550 
358.268.017 

40 skupaj Delo državnih organov 14.611.238.267 

41 Delo izvajalskih organizacij 

410 Osebni dohodki 
411 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
412 Prispevki delodajalca 
413 Materialni stroški 
414 Amortizacija 
419 Drugi odhodki za delo 

3.144.392.678 
281.091.461 
599.951.500 
995.119.478 
242.559.983 

2.658.800 

41 skupaj Delo izvajalskih organizacij 19.877.012.167 

42 Socialni transferji 

420 Otroško varstvo 
421 Socialno skrbstvo 
422 Zaposlovanje 
423 Pravice borcev,vojn.inval .in družin padlih borcev 
424 Kultura 
425 Izobraževanje 
426 Štipendije 
428 Dajatve za zagot.socialne varn.določ.kategor.obč. 
429 Drugi transferji 

5.265.925.269 
500.360.500 

7.418.700.000 
1.740/00.000 

4<Cooo.ooo 
232.000.000 

1.330.698.900 
108.000.000 
34.400.000 

42 skupaj Socialni transferji 36.547.096.836 

43 Dotacije na področju družbenih dejavnosti 

430 Kultura 
431 Znanost 
432 Zdravstvo 
433 Otroško varstvo 
434 Socialno skrbstvo 
435 Vzgoja in izobraževanje 
436 Telesna kultura 

,114.763.695 
,578.360.000 
214.895.780 

6.547.022 
332.279.768 
67.768.000 
71.600.000 

poročevalec 11 



BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

ODHODKI 

43 Dotacije na področju družbenih dejavnosti 

439 Druga področja 33.141*521 

43 skupaj Dotacije na področju družbenih dejavnosti 39.966.452.622 

44 Plačila na področju družbenih dejavnosti 

440 Kultura 407.606.400 
441 Znanost 1.811.276.000 

21 l*rTy° 39.991.000 443 Otroško varstvo 128.860.779 
444 Socialno skrbstvo 18 112 

445 Vzgoja in izobraževanje 3.462 457 000 
446 Telesna kultura ' 2li58o!oOO 
447 Zaposlovanje 29.600.000 

44 skupaj Plačila na področju družbenih dejavnosti 45.885.936.101 

45 Plačila storitev ter subvencije in intervencije v gospodarst vu 

450 Plačila storitev organiz. s področja komunale 485.590 
451 Plačila storitev organiz. z drugih podr. gospod. 485.590 
453 Subven. organizacijam z drugih podr. gospodarstva 3.598.687.965 
455 Intervencije na področju gospodarstva 2.130.694.400 
457 Sred.iz nasl.povrači1 carin in dr.izvoz.stimulac. 1.642.809.700 
459 Druga sredstva, dana gospodaskim organizacijam 4.283.600 

45 V skupaj Plačila storitev ter subvencije in intervencije v gospodarstvu 53.263.382.946 

46 Drugi odhodki 

460 Obresti 2.124.070.000 
462 Sredstva prenesena drugim družbenopolitič.skupn. 4.499.200.000 
463 Sredstva za sofinanc.na ravni dr.družbenopol.skup. 26.613.818 
467 Sredstva za druge javne potrebe 1.137.517.487 
468 Drugi odhodki 16.511.800 

46 skupaj Drugi odhodki 61.067.296.051 

47 Odhodki investicijskega značaja 

470 Investicije na področju komunale 451.841.495 
471 Investicije na drugih področjih gospod.infrastruk. 889.229.985 
472 Investicije v stanovanjski gradnji 208.958.763 
473 Investicije v družbenih dejavnostih 619.960.147 
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) 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

ODHODKI 

47 Odhodki investicijskega značaja 

474 Investicije na področju dela državnih organov 
475 Investicije na področju obrambe 
476 Investicije na področju požarnega varstva 
477 Druge investicije 
478 Investicijsko vzdrževanje 
479 Drugi odhodki investicijskega značaja 

1.643.299.096 
9.284.549.818 

171.870.166 
1.216.245.907 

801.705.376 
5.287.921.198 

47 skupaj Odhodki investicijskega značaja 81.642.878.002 

48 Finančni tokovi, oblikovanje rezerv in druge obveznosti 

481 Drugi krediti in posojila ' 387.327.617 
483 Sredstva rezerv 1.266.000.000 
485 Odplačila glavnice iz investicijskih kreditov 2.413.000.000 
486 Odplačila glavnice drugih kreditov 80.200.000 
487 Obveznosti iz prevzetih jamstev 11.666.095.000 
489 Druge obveznosti 13.000.000 

48 skupaj Finančni tokovi, oblikovanje rezerv in druge obveznosti 97.468.500.619 

51 Vzdrževanje objektov 

510 Vzdrževanje objektov gospodarske infrastrukture 11.524.194.405 

51 skupaj Vzdrževanje objektov 108.992.695.024 

SKUPAJ ODHODKI: 108.992.695.024 

.J 

s 
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POSEBNI DEL PRORAČUNA 
v cenah september 1991 

PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Predsedstvo Republike Slovenije <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3000 400 Osebni'dohodki 
3108 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3216 402 Prispevki delodajalca 
3324 403 Materialni stroški 
3432 404 Amortizacija 
3540 408 Drugi odhodki za delo na področju obrambe 
3648 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

** Delo upravnih organov skupaj ** 

>>>>>> Predsedstvo Republike Slovenije <<<<<< 

skupaj PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 

20.042.300 
1.242.300 
4.549.600 
5.501.100 

282.400 
720.000 
600.000 

32.937.700 

32.937.700 

32.937.700 

SKUPSCINA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Konto Organizac.enota, opis postavke 

>>>>>> Skupščina Republike Slovenije <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3001 400 Osebni dohodki 
3109 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3217 402 Prispevki delodajalca 
3325 403 Materialni stroški 
3433 404 Amortizacija 
3649 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

** Delo upravnih organov skupaj ** 

** Ostalo ** 
5485 467 Sofinanciranje strank (Izravnava) 
5494 468 Sredstva po 74.členu Zakona o delavcih v javni upravi 

** Ostalo skupaj ** 

>>>>>> Skupščina Republike Slovenije <<<<<< 

Predlog 1992 

136.027.800 
11.500.100 
30.878.300 
26.109.800 
1.339.800 

23.551.000 
229.406.800 

38.243.200 
3.500.000 

41.743.200 

271.150.000 
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HH SKUPŠČINA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Skupščina Republike Slovenije <<<<<< 

** Ostalo ** 
skupaj SKUPŠČINA REPUBLIKE SLOVENIJE 271.150.000 

USTAVNO SODIŠČE SLOVENIJE 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ustavno sodišče <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3007 400 Osebni dohodki 
3115 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3223 402 Prispevki delodajalca 
3331 403 Materialni stroški 
3439 404 Amortizacija 

** Delo upravnih organov skupaj ** 

>>>>>> Ustavno sodišče <<<<<< 

skupaj USTAVNO SODIŠČE SLOVENIJE 

20.260.700 
1.589.100 
4.599.200 
3.498.700 

65.200 
30.012.900 

30.012.900 

30.012.900 

IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Konto Organizac.enota, opis postavke 

>>>>> > Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3002 400 Osebni dohodki 
3110 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3218 402 Prispevki delodajalca 
3326 403 Materialni stroški 
3434 404 Amortizacija 

Predlog 1992 

50.628.100 
5.193.600 

12.045.400 
14.746.900 
6.775.000 
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IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

>>>>>> Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije <<<<<< 

** Ostalo ** 
5236 429 Socialni transferji 

>>>>>> Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije <<<<<< 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

** Delo upravnih organov ** 
3650 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 24.519.800 

** Delo upravnih organov skupaj ** 113!908!800 

28.200.000 
** Ostalo skupaj ** 28.'200.'oOO 

** Ostalo ** 
5234 467 Ustavne obveznosti 268.700.000 
5233 468 Sredstva po posebnih zahtevkih 3 000 000 

** Ostalo skupaj ** 271 .'700.'oOO 

** Ostalo ** 
5235 481 Kredit YU B 0 L 16 797 617 

** Ostalo skupaj ** 16!797!617 

430.606.417 

>>>>>> Protokol v Izvršnem svetu RS <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3005 400 Osebni dohodki 5 0gg 
3113 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 382.100 
3221 402 Prispevki delodajalca 1.147!900 
3329 403 Materialni stroški 634 300 

3437 404 Amortizacija g 600 

3653 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 10.148^500 
** Delo upravnih organov skupaj ** 17.379.100 

>>>>>> Protokol v Izvršnem svetu RS <<<<<< 

17.379.100 

>>>>>> Servis za protokolarne storitve <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3006 400 Osebni dohodki 33.899.200 
3114 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 6.345.300 
3222 402 Prispevki delodajalca 7.695.100 
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B| IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Servis za protokolarne storitve <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3330 403 Materialni stroški 2.188.200 
3438 404 Amortizacija 764.700 

** Delo upravnih organov skupaj ** 50.892.500 

>>>>>> Servis za protokolarne storitve <<<<<< 
50.892.500 

skupaj IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 498.878.017 

URAD ZA NARODNOSTI IS REPUBLIKE SLOVENIJE 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Urad za narodnosti IS Republike Slovenije <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3003 400 Osebni dohodki 930.400 
3111 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 66.500 
3219 402 Prispevki delodajalca 211.200 
3327 403 Materialni stroški 232.900 

** Delo upravnih organov skupaj ** 1.441.000 

** Ostalo ** 
5203 430 Sofinanciranje z Republiko Hrvatsko 14.652.586 
5204 430 Zavod za časopisno in radijsko dejavnost M. Sobota 11.481.109 
5205 439 Samoupravne narodnostne skupnosti 3.141.521 

** Ostalo skupaj ** 29.275.216 

** Narodnosti v RS ** 
5206 467 Dvojezično poslovanje v Republiki Sloveniji 9.124.784 

** Narodnosti v RS skupaj ** 9.124.784 

>>>>>> Urad za narodnosti IS Republike Slovenije <<<<<< 
39.841.000 

poročevalec 
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H URAD ZA NARODNOSTI IS REPUBLIKE SLOVENIJE 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Urad za narodnosti IS Republike Slovenije <<<<<< 

** Narodnosti v RS ** 
skupaj URAD ZA NARODNOSTI IS REPUBLIKE SLOVENIJE 39.841.000 

MINISTRSTVO ZA FINANCE 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za finance <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3008 400 Osebni dohodki 
3116 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 3.292.200 
3224 402 Prispevki delodajalca 9!33s!400 
3332 403 Materialni stroški 11.470.600 
3440 404 Amortizacija 89400 
3656 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 25.000.000 

** Delo upravnih organov skupaj ** 90.312.800 

** Odhodki finaciranja ** 
7519 457 Povračilo carin in uvoznih dajatev 1.642.809.700 

Odhodki finaciranja skupaj ** * 1.642.809.700 

** Sofinanciranje društev ** 
7638 467 Društvo za združene narode za RS 

Sofinanciranje društev skupaj ** 

41.125.200 

800.000 
800.000 

** Državni dolg ** 
7506 460 Obresti od izdanih obveznic "Slovenija 2" 614.080.000 
7508 460 Odplačilo domačih kreditov - obresti za cestn.infrastrukt. 250.000.000 
7510 460 Odplačilo tujih kreditov - obresti 1.155.000.000 
7512 460 Odplačilo tujih kreditov - obresti za energetiko 48.000.000 
7517 460 Odplačilo kredita - obresti za - AC Razdrto - Čebulovica 5.790.000 

** Državni dolg skupaj ** 2.072.870.000 

** Odhodki finaciranja ** 
7505 462 Dopolnilna sredstva občinam 4.499.200.000 
7610 467 Odškodnine po sodnih sklepih 1.200.000 

** Odhodki finaciranja skupaj ** 4.500.400.000 
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HI MINISTRSTVO ZA FINANCE 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za finance <<<<<< 

** Državni dolg ** 
7513 481 Odplačilo domačih kreditov - železniško gospodarstvo 370.530.000 
7507 485 Odplačilo domačih kreditov - glavnica za cestno infrastr. 1.177.000.000 
7509 485 Odplačilo tujih kreditov - glavnica za cestno infrastrukt. / 990.000.000 
7511 485 Odplačilo tujih kreditov - glavnica - energetika 96.000.000 
7516 485 Odplačilo kredita glavnica za AC Razdrto - Čebulovica 150.000.000 
7514 487 Vračilo fiksnih in garantiranih obvez.ter garanc.rezerva 5.121.095.000 
7515 487 Servisiranje obveznic - devizne vloge deponentov 3.080.000.000 
7520 487 Servisiranje obveznic - izdanih Agenciji za sanacijo bank 3.465.000.000 
7521 489 Sredstva za izravnavo razlik v poslih s federacijo 13.000.000 

** Državni dolg skupaj ** 14.462.625.000 

** Odhodki finaciranja ** 
7608 483 Tekoča proračunska rezerva 366.000.000 
7640 483 Rezerva Republike Slovenije (stalna) 900.000.000 

** Odhodki finaciranja skupaj ** 1.266.000.000 

>>>>>> Ministrstvo za finance <<<<<< 
24.035.817.500 

>>>>>> Republiška uprava za javne prihodke <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3030 400 Osebni dohodki 
3138 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3246 402 Prispevki delodajalca 
3354 403 Materialni stroški 
3462 404 Amortizacija 
3678 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

** Delo upravnih organo^ skupaj ** 

** Nabava računalniške opreme in informacijski sistem ** 
5249 479 Modernizacija službe 

** Nabava računalniške opreme in informacijski sistem skupaj ** 150.500.000 

>>>>>> Republiška uprava za javne prihodke <<<<<< 
172.306.700 

>>>>>> Republiška carinska uprava <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 

15.152.300 
1.234.600 
3.439.600 
1.448.300 

31.900 
500.000 

21.806.700 
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MINISTRSTVO ZA FINANCE 

Konto Organizac.enota, opis postavke 

>>>>>> Republiška carinska uprava <<<<<< 

3096 400 
3204 401 
3312 402 
3420 403 
3744 409 

** Delo upravnih organov ** 
Osebni dohodki 
Drugi osebni odhodki (prejemki) 
Prispevki delodajalca 
Materialni stroški 
Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

** Delo upravnih organov skupaj 

Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize ** 
5407 479 Oprema in strokovna literatura za laboratorij 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize skupaj ** 

** Naloge samostojne države ** 
5401 474 Investicije v objekte Republiške carinske uprave 
5408 474 Mejni prehodi s Hrvaško 

** Naloge samostojne države skupaj ** 

** Nabava računalniške opreme in informacijski sistem ** 
5392 479 Oprema carinarnic - birotehnična oprema 
5396 479 Oprema carinarnic - računalniška oprema 
5405 479 Modernizacija operativnih enot carinske službe 

** Nabava računalniške opreme in informacijski sistem skupaj ** 

Predlog 1992 

559.773.400 
53.820.000 

127.068.600 
172.448.000 
20.831.000 

933.941.000 

2.753.600 
2.753.600 

320.000.000 
800.000.000 

1.120.000.000 

7.033.900 
770.000 

122.110.732 
129.914.632 

5402 478 Inv. vzdrževanje objektov Rep. carinske uprave 
5403 478 Tekoče vzdrževanje objektov 

** skupaj ** 

27.471.600 
5.797.000 

33.268.600 

5394 479 
5398 479 
5399 479 
5400 479 
5406 479 

5393 479 

5395 479 

Oprema carinarnic - laboratorijska oprema 
Oprema carinarnic - ostala oprema 
Oprema za novi mejni prehod Holmec 
Mejni preh. Plavški travnik:oprema in kam.tehtnica 
Kablaža in instaliranje Novelove mreže 
skupaj ** 

Zveze in kriptozaščita ** 
Oprema carinarnic - sredstva zvez 
Zveze in kriptozaščita skupaj ** 

Nakup notranje opreme prostorov ** 
Oprema carinarnic - pisarniška oprema 
Nakup notranje opreme prostorov skupaj ** 

157.000 
840.500 

1.300.000 
3.500.000 
3.280.320 
9.077.820 

4.545.400 
4.545.400 

8.180.000 
8.180.000 
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BM MINISTRSTVO ZA FINANCE 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Republiška carinska uprava <<<<<< 

** Nakup notranje opreme prostorov ** 

>>>>>> Republiška carinska uprava <<<<<< 
2.241.681.052 

skupaj MINISTRSTVO ZA FINANCE 26.449.805.252 

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za notranje zadeve <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3107 400 Osebni dohodki 3.194.654.800 
3215 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 165.507.600 
3323 402 Prispevki delodajalca 949.451.400 
3431 403 Materialni stroški 790.312.000 
3755 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 139.548.000 

** Delo upravnih organov skupaj ** 5.239.473.800 

** Štipendije ** 
5387 426 Štipendije 2.500.000 

** Štipendije skupaj ** 2.500.000 

** Gradnja in adaptacija objektov ** 
5436 471 LEM - hangar - nadomestna gradnja-delež MNZ 900 m2 49.026.000 
5432 473 IC Tacen - kanalizacija, vodovod, itd. 67.088.000 
5439 474 Vodovodna-nadzid. .preur.podstr..adap.OMTZ in ogrevanja 61.928.000 
5441 474 SE - dokončanje novogradnje in oprema 23.457.000 
5442 474 Adaptacija objektov v Sostrem in objekta Strmec 10.500.000 
5445 474 UNZ Novo mesto - odkup bolnišnice 112.596.000 
5447 474 UNZ Slovenj Gradec, novogradnja UNZ, PPM, PM 79.756.000 
5448 474 Adaptacija prostorov in opreme za 5 0KC 10.000.000 
5311 478 Investicijsko vzdrževanje objektov 0NZ 153.485.400 
5313 478 Večja vzdrževalna dela-predvidena investicijska vlaganja 30.000.000 
5437 479 LEM - tehnična dokumentacija 2.477.000 
5446 479 UNZ Novo mesto tehnična dokum.za adapt. in odkup bolnišnice 4.692.000 

** Gradnja in adaptacija objektov skupaj ** 605.005.400 

poročevalec 
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Konto Organizac.enota, opis postavke 
Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za notranje zadeve <<<<<< 

Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize ** 
5318 479 Oprema delavnic in laboratorijev 

Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize skupaj ** 

Nabava računalniške opreme in informacijski sistem ** 
5316 479 Informacijska oprema 

Nabava računalniške opreme in informacijski sistem skupaj ** 

** Ostalo ** 
5444 474 Boksi za službene pse 
5312 478 Redno vzdrževanje počitniških objektov 
5317 479 Kriminalistično tehnična oprema 
5323 479 Varstvo pri delu 

** Ostalo skupaj ** 

** Nakup oborožitve in opreme ** 
5324 479 Oborožitev 
5325 479 Strelivo, plinska sredstva 
5326 479 Osebna dop. oprema 
5327 479 Oprema PEM 
5328 479 Oprema VEM 
5329 479 Oprema GEM 
5330 479 Oprema LEM 
5331 479 Oprema ZEM 
5332 479 Nadzor prometa 
5333 479 Nadzor meje 
5334 479 Posebna tehnična sredstva 
5335 479 Oprema Jasnica 
5336 479 Godba milice 
5337 479 Zdravstveno varstvo 
5338 479 Sanitetna oprema UNZ 
5339 479 Zaščitna oprema 
5340 479 Posebni tehnični pripomočki 
5341 479 Operativna tehnika 
5342 479 Ostala oprema 
5343 479 Počitniška dejavnost 
5344 479 Oprema OKC 

** Nakup oborožitve in opreme skupaj ** 

** Zveze in kriptozaščita ** 
5315 479 Sredstva zvez 
5435 479 IC Tacen - telefonska centrala 

** Zveze in kriptozaščita skupaj ** 

39.590.850 
39.590.850 

300.000.000 
300.000.000 

1.000.000 
3.000.000 

19.799.500 
7.000.000 

30.799.500 

155.000.000 
62.646.950 

330.892.650 
57.532.500 
90.000.000 
1.826.400 
9.496.250 

18.662.300 
25.386.200 
2.975.000 

40.000.000 
5.173.000 
2.401.300 

395.000 
1.000.000 

12.898.750 
9.410.190 

70.000.000 
13.159.624 
8.000.000 

21.000.000 
937.856.114 

237.669.136 
6.193.000 

243.862.136 
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Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za notranje zadeve <<<<<< 

** Nakup avtomobilov ** 
5314 479 Prevozna sredstva 600.000.000 

** Nakup avtomobilov skupaj ** 600.000.000 

** Nakup notranje opreme prostorov ** 
5319 479 Birotehnična oprema MNZ 15.259.600 
5320 479 Birotehnična oprema UNZ 20.000.000 
5321 479 Pisarniška oprema MNZ 30.000.000 
5322 479 Pisarniška oprema UNZ 20.000.000 

** Nakup notranje opreme prostorov skupaj ** 85.259.600 

** Stanovanjska vprašanja ** 
5303 472 Samska stanovanja 91.521.600 
5305 472 Kadrovska-službena stanovanja 11.200.000 
5430 472 Galetov grad-novogr..samski dom, obratov, ambul.(4753m2) 50.000.000 
5438 472 Kidričeva 2a - odkup stanovanj in adaptacija 28.900.000 
5308 479 Oprema službenih stanovanj 4.000.000 

** Stanovanjska vprašanja skupaj ** 185.621.600 

** Stanovanjska vprašanja ** 
5306 486 Sredstva za plačilo anuitet 13.000.000 

** Stanovanjska vprašanja skupaj ** 13.000.000 

>>>>>> Ministrstvo za notranje zadeve <<<<<< 
8.282.969.000 

>>>>>> Prehodni dom Republike Slovenije za tujce <<<<<< 

★ * ** Prehodni dom RS za tujce 
5345 467 Materialni stroški 20.761.000 
5346 467 Prevozne karte 1.000.000 
5347 467 Žepnina 21.600.000 
5348 467 Stroški rentgena 6.000.000 
5349 467 Pogrebni stroški 420.000 
5350 467 Prevozi iz UNZ 15.000.000 
5351 467 Obleka, obutev 5.000.000 
5352 467 Pranje perila 6°°'mn 
5353 467 Osebni pribor za 3000 ljudi 2.250.000 
5354 467 Prehrana beguncev (200 din na dan za 3000 ljudi) 60.000.000 
5355 467 Zdravstveno zavarovanje 2.500.000 
5356 467 Oprema zvez 2. faza 6.000.000 
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MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>:> Prehodni dom Republike Slovenije za tujce <<<<<< 

** Prehodni dom RS za tujce ** 
5357 467 Nujna vzdrževalna dela 4.000.000 
5358 467 Podcenter-naseljeSCT in Gradis-Lj.-Vič:oprema zvez 2.500.000 
5359 467 Podc:kasarna Postojna ali Vrhnika - adaptacija 6.000.000 
5360 467 Pode:kasarna Postojna ali Vrhnika - oprema zvez 5.000 000 

** Prehodni dom RS za tujce skupaj ** 158.631.000 

>>>>>> Prehodni dom Republike Slovenije za tujce <<<<<< 

>>>>> > Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu <<<<<< 

>>>>>> Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu <<<<<< 

158.631.000 

988.200 

** Delo upravnih organov ** 
3040 400 Osebni dohodki 
3148 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 66.500 
3256 402 Prispevki delodajalca 224.300 
3364 403 Materialni stroški 250.000 
3688 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 4.239.900 

** Delo upravnih organov skupaj ** 5.768.900 

5.768.900 

skupaj MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 8.447.368.900 

■i MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za zunanje zadeve <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3015 400 Osebni dohodki 74.467.900 
3123 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 6.104.800 
3231 402 Prispevki delodajalca 16.904.200 
3339 403 Materialni stroški 28.841.400 
3447 404 Amortizacija 258.500 
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>>>>>> Ministrstvo za zunanje zadeve <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3663 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 70.631.100 5 iQ7 OC\l QQ0 

** Delo upravnih organov skupaj ** 

*★ ** Članarine in kotizacije v tujini 
7503 409 Prispevek RS v skupni fond DS Alpe - Jadran 

** Članarine in kotizacije v tujini skupaj ** 

** Sofinanciranje društev ** 
5495 467 Stroški delovanja "Organizacija klubov OZN za RS" 

** Sofinanciranje društev skupaj ** 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize ** 
5198 479 Raziskovalne naloge 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize skupaj 

>>>>>> Ministrstvo za zunanje zadeve <<<<<< 

260.000 
260.000 

** Ostalo ** 
5201 467 Delovanje predstavništev RS v tujini 

** Ostalo skupaj ** 550.561.624 

550.561.624 

140.000 
140.000 

3.584.500 
3.584.500 

** Naloge samostojne države ** 
5202 479 Prostori, oprema, komunik. sredstva za predstavn.RS- tujina 175 

** Naloge samostojne države skupaj ** 

994.437.200 

;kupaj MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 994.437.200 

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za obrambo <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** i ^ g53>400 

3009 400 Osebni dohodki ' 190*864'.200 
3117 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
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>>>>>> Ministrstvo za obrambo <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3225 402 Prispevki delodajalca 
3333 403 Materialni stroški 
3549 408 Drugi odhodki za delo na področju obrambe 

** Delo upravnih organov skupaj ** 

** Ostalo ** 
5130 453 Sofinanciranje konjereje 

** Ostalo skupaj ** 

5140 475 
5157 475 
5158 475 
5165 475 
5169 475 
5176 475 
5179 475 

5170 475 
5171 475 
5172 475 
5173 475 

Gradnja in adaptacija objektov ** 
Graditev in adaptacija objektov opazovanja in obveščanja 
Skladišča TO 
Učni centri 
Adaptacija objektov Pristan 
Gradnja in adaptacija objektov za zveze 
Adaptacija objektov za civilno službo 
Adaptacija objektov za C0 in pokr. upr. 
Gradnja in adaptacija objektov skupaj ** 

Nabava računalniške opreme in informacijski sistem ** 
Nabava komunikacijske opreme (HW) 
Nabava računalniške opreme (HW) 
Informacijska oprema RUZR 
Informacijski sistem v UC 
Nabava računal niške. opreme in informacijski sistem skupaj 

** Ostalo ** 
5159 475 Strelišča (UC) 
5182 475 Stanovanjska dejavnost 

** Ostalo skupaj ** 

** Nakup opreme in 0V0 teritorialne obrambe ** 
5142 475 Oborožitev 
5143 475 Sredstva zvez 
5144 475 Vozi 1 a 
5145 475 Druga oprema 

** Nakup opreme in 0V0 teritorialne obrambe skupaj ** 

** Nakup opreme in 0V0 v učnih centrih ** 
5146 475 Obleka in osebna oprema 
5147 475 Oborožitev 

345.289.900 
149.260.000 

2.089.746.550 
4.154.114.050 

5.944.967 
5.944.967 

1.351.129 
175.300.849 

.398.189.500 
32.505.240 
3.242.709 
8.647.224 

30.365.284 
.649.601.935 

70.000.000 
90.100.000 
60.000.000 

100.000.000 
320.100.000 

207.533.376 
135.112.875 
342.646.251 

910.000.000 
429.658.943 
190.000.000 
141.787.451 

1.671.446.394 

765.192.852 
513.581.105 

r 
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>>>>>> Ministrstvo za obrambo <<<<<< 

** Nakup opreme in 0V0 v učnih centrih ** 
5148 475 Sredstva zvez 52.397.000 
5149 475 Vozila 24.949.300 
5150 475 Druga oprema 63.119.300 

** Nakup opreme in 0V0 v učnih centrih skupaj ** 1.419.239.557 

** Nakup opreme in 0V0 v bojnih enotah ** 
5151 475 Oborožitev 
5152 475 Sredstva zvez 
5153 475 Vozila 
5154 475 Druga oprema 

** Nakup opreme in 0V0 v bojnih enotah skupaj ** 1.144.525.274 

** Učna sredstva in oprema v učnih centrih 
5155 475 Trenažerji in simulatorji 

•k-k ** Zveze in kriptozaščita 
5166 475 Urejanje ozemlja za zveze in KZ 
5167 475 Oprema in OVO za zveze - opr. upravnih zvez in KZ 
5168 475 Oprema in OVO za zveze-pokrajinske enote za zveze 

** Zveze in kriptozaščita skupaj ** 

** Vojaške zadeve ** 
5177 475 Nabava opreme za civilno službo 
5178 475 Zdravstvene zadeve - oprema 

** Vojaške zadeve skupaj ** 

** Redna dejavnost ** 
5180 475 Nabava opreme redne dejavnosti 
5181 475 Nabava vozil 

** Redna dejavnost skupaj ** 

** Zaščita in reševanje ** 
5132 475 Nakup opreme in tehničnih sredstev 
5133 475 Finaciranje specialnih enot civilne zaščite 

709.060.326 
69.588.148 

164.825.000 
201.051.800 

86.750.000 

** Učna sredstva in oprema v učnih centrih skupaj ** 86.750.000 

** Nakup oborožitve in opreme ** 
5161 475 Oprema RCOU 
5162 475 Oprema organov DPS 
5163 475 Oprema odreda za oskrbo 

** Nakup oborožitve in opreme skupaj ** 209.039. 

6.660.000 
196.829.005 

5.550.000 

4.000.000 
75.000.000 
20.000.000 
99.000.000 

10.000.000 
47.000.000 
57.000.000 

104.847.591 
28.319.659 

133.167.250 

112.038.896 
31.575.022 
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>>>>>> Ministrstvo za obrambo <<<<<< 

** Zaščita in reševanje ** 
5139 475 Nakup opreme in tehničnih sredstev opazovanja in obveščanja 8.420.234 
5135 476 Sofinanciranje PV "Kras" 36.750.702 
5136 476 Sofinanciranje opremljanja gasilskih društev 40.000.000 
5137 476 Sofinanciranje PGE 95.119.464 

** Zaščita in reševanje skupaj ** 323.904.318 

>>>>>> Ministrstvo za obrambo <<<<<< 
13.616.479.001 

skupaj MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 13.616.479.001 

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN UPRAVO 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za pravosodje in upravo <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3010 400 Osebni dohodki 
3118 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3226 402 Prispevki delodajalca 
3334 403 Materialni stroški 
3442 404 Amortizacija 
3658 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

** Delo upravnih organov skupaj ** 

27.049.500 
2.152.000 
6.140.200 
3.635.800 

16.751.400 
6.043.700 

61.772.600 

** Štipendije 
5295 426 Štipendije 

Štipendije skupaj ** 
2.914.900 
2.914.900 

** Ostalo ** 
5281 467 Odškodn. neupravičeno obsojenim za čas pripora in zapora 
5282 467 Odškodnine obsojencem za nesreče pri delu 

** Ostalo skupaj ** 

7.800.000 
326.592 

8.126.592 

** Gradnja in adaptacija objektov 
5300 474 Odkup SMELT 1 in 2 215.000.000 
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MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN UPRAVO 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

• >>>>> Ministrstvo za pravosodje in upravo <<<<<< 

** Gradnja in adaptacija objektov ** 
5299 478 Invest.vzdržev. v zgradb.rep.org.RUO;TS;ZIKS,Prot.,Poč.skup 65.000.000 

** Gradnja in adaptacija objektov skupaj ** 280.000.000 

** Nabava računalniške opreme in informacijski sistem ** 
5240 479 Tehnološka posodobitev poslovanja sodišč 150.000.000 

** Nabava računalniške opreme in informacijski sistem skupaj ** 150.000.000 

** Strokovno izobraževanje in preverjanje znanja ** 
5250 479 Penološka šola 40.000 

** Strokovno izobraževanje in preverjanje znanja skupaj ** 40.000 

** Ostalo ** 
5237 474 Oprema PUO in obsojencev 9.062.096 

** Ostalo skupaj ** 9.062.096 

** Finančne naloge ** 
5302 486 Finančni tokovi (odplačila anuitet) (2.1 mio DM) 67.200.000 

** Finančne naloge skupaj ** 67.200.000 

>>>>>> Ministrstvo za pravosodje in upravo <<<<<< 
579.116.188 

>>>>>> Republiška uprava za kadre <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3004 400 Osebni dohodki 
3112 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3220 402 Prispevki delodajalca 
3328 403 Materialni stroški 
3436 404 Amortizacija 
3652 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

** Delo upravnih organov skupaj ** 

** Ostalo ** 
5221 426 Republiške štipendije 

** Ostalo skupaj ** 

>>>>>> Republiška uprava za kadre <<<<<< 
18.597.000 

9.946.200 
1.329.700 
2.257.800 
1.871.800 

241.500 
170.000 

15.817.000 

2.780.000 
2.780.000 
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Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Republiška uprava skupnih služb <<<<<< 

Delo upravnih organov ** 
3102 400 Osebni dohodki 27 574 20Q 

3210 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 4.770 700 
3318 402 Prispevki delodajalca . 
3426 403 Materialni stroški 19.'ooo.'oOO 

** Delo upravnih organov skupaj ** 57.604.300 

>>>>>> Republiška uprava skupnih služb <<<<<< 

57.604.300 

>>>>>> Republiški zavod za informatiko <<<<<< 

★ ★ Delo upravnih organov ** 
3103 400 Osebni dohodki 2 2 42i 900 
3211 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 924.200 
3319 402 Prispevki delodajalca 2.592.800 
3427 403 Materialni stroški 2!20o!oOO 

Delo upravnih organov skupaj ** 17.138.900 ** 

** Nabava računalniške opreme in informacijski sistem ** 
5254 479 Informatiz. državnih organov in delovanje RZI 280.000.000 

** Nabava računalniške opreme in informacijski sistem skupaj ** 280.000.000 

>>>>>> Republiški zavod za informatiko <<<<<< 

297.138.900 

>>>>>> KPD Dob pri Mirni <<<<<< 

** Delo upravnih organov 
3041 400 Osebni dohodki 61.207.000 
3149 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 7.811.100 
3257 402 Prispevki delodajalca 18.190.700 
3365 403 Materialni stroški ^fi'ftgi'nnn 
3473 404 Amortizacija 401.600 

** Delo upravnih organov skupaj ** 124.501.400 

>>>>>> KPD Dob pri Mirni <<<<<< 

124.501.400 
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>>>>>> KPD Ig pri Ljubljani <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3042 400 Osebni dohodki 9.769.900 
3150 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 1.405.700 
3258 402 Prispevki delodajalca 2.903.600 
3366 403 Materialni stroški 2.943.100 
3474 404 Amortizacija 123.200 

** Delo upravnih organov skupaj ** 17.145.500 

>>>>>> KPD Ig pri Ljubljani <<<<<< 
17.145.500 

>>>>>> OKPD Maribor <<<<<< 

★ ★ Delo upravnih organov ** 
3043 400 Osebni dohodki 6.982.800 
3151 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 967.500 
3259 402 Prispevki delodajalca 2.075.300 
3367 403 Materialni stroški 4.307.000 
3475 404 Amortizacija 182.000 

** Delo upravnih organov skupaj ** 14.514.600 

>>>>>> OKPD Maribor <<<<<< 
14.514.600 

>>>>>> Prevzgojni dom Radeče <<<<<< 

★ * Delo upravnih organov ** 
3044 400 Osebni dohodki 25.300.300 
3152 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 3.488.200 
3260 402 Prispevki delodajalca 7.519.200 
3368 403 Materialni stroški 4.400.000 
3476 404 Amortizacija 174.000 

** Delo upravnih organov skupaj ** 40.881.700 

>>>>>> Prevzgojni dom Radeče <<<<<< 
40.881.700 

>>>>>> Zapori Celje <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
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Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

★ * 

>>>>>> Zapori Celje <<<<<< 

>>>>>> Zapori Koper <<<<<< 

>>>>>> Zapori Ljubljana <<<<<< 

>>>>>> Zapori Ljubljana <<<<<< 

>>>>>> Zapori Celje <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3045 400 Osebni dohodki 32.895.800 
3153 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 4.361.000 
3261 402 Prispevki delodajalca 9.776.600 
3369 403 Materialni stroški 7.960.500 
3477 404 Amortizacija 10.200 

Delo upravnih organov skupaj ** 55.004.100 

55.004.100 

>>>>>> Zapori Koper <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3046 400 Osebni dohodki 23.158.200 
3154 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 2.841.500 
3262 402 Prispevki delodajalca 6.882.600 
3370 403 Materialni stroški 8.945.000 
3478 404 Amortizacija 95.000 

** Delo upravnih organov skupaj ** 41.922.300 

41.922.300 

** Delo upravnih organov ** 
3047 400 Osebni dohodki 42.534.400 
3155 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 5.022.200 
3263 402 Prispevki delodajalca 12.807.100 
3371 403 Materialni stroški 20.842.000 
3479 404 Amortizacija 530.000 

** Delo upravnih organov skupaj ** 81.735.700 

81.735.700 

>>>>>> Zapori Maribor <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
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>>>>>> Zapori Maribor <<<<<< 

■k ★ 

>>>>>> Zapori Maribor <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3048 400 Osebni dohodki 30.467 000 
3156 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 3.997.900 
3264 402 Prispevki delodajalca 9.149.800 
3372 403 Materialni stroški 11.586 000 
3480 404 Amortizacija 340 qqq 

Delo upravnih organov skupaj ** 55.540.700 

55.540.700 

>>>>>> Sodišče združenega dela RS <<<<<< 

★ ★ Delo upravnih organov ** 
3049 400 Osebni dohodki 8.850.000 
3157 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 827.600 
3265 402 Prispevki delodajalca 2.009.000 
3373 403 Materialni stroški 1.189.200 
3481 404 Amortizacija 101.300 

** Delo upravnih organov skupaj ** 12.977.100 

>>>>>> Sodišče združenega dela RS <<<<<< 

12.977.100 

>>>>>> Družbeni pravobranilec samoupr. <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3050 400 Osebni dohodki 
3158 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3266 402 Prispevki delodajalća 
3374 403 Materialni stroški 
3482 404 Amortizacija 

** Delo upravnih organov skupaj ** 

>>>>>> Družbeni pravobranilec samoupr. <<<<<< 

5.366.600 

>>>>>> Republiški senat za prekrške <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 

3.407.500 
524.200 
773.500 
566.400 
95.000 

5.366.600 

poročevalec 
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>>>>>> Republiški senat za prekrške <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3051 400 Osebni dohodki 9.474.500 
3159 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 662.100 
3267 402 Prispevki delodajalca 2.150.700 
3375 403 Materialni stroški 595.700 
3483 404 Amortizacija 31.500 

** Delo upravnih organov skupaj ** 12.914.500 

>>>>>> Republiški senat za prekrške <<<<<< 
12.914.500 

>>>>>> Javno pravobranilstvo RS <<<<<< 

*★ Delo upravnih organov ** 
3052 400 Osebni dohodki 4.785.100 
3160 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 365.200 
3268 402 Prispevki delodajalca 1.086.200 
3376 403 Materialni stroški 565.800 
3484 404 Amortizacija 40.600 

** Delo upravnih organov skupaj ** 6.842.900 

>>>>>> Javno pravobranilstvo RS <<<<<< 
6.842.900 

>>>>>> Vrhovno sodišče RS <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3053 400 Osebni dohodki 20.982.900 
3161 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 1.909.800 
3269 402 Prispevki delodajalca 4.763.100 
3377 403 Materialni stroški 1.190.000 
3485 404 Amortizacija 189.300 
3701 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 600.000 

** Delo upravnih organov skupaj ** 29.635.100 

>>>>>> Vrhovno sodišče RS <<<<<< 
29.635.100 
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>>>>>> Javno tožilstvo RS <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3054 400< Osebni dohodki 6 g25 30Q 

3162 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) "657!600 
3270 402 Prispevki delodajalca ! 572*000 
3378 403 Materialni stroški *370100 
3486 404 Amortizacija 50000 

** Delo upravnih organov skupaj ** 9.57s!ooo 

>>>>>> Javno tožilstvo RS <<<<<< 

9.575.000 

>>>>>> Višje sodišče Celje <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3055 400 Osebni dohodki g 377 6go 
3163 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 1.171.300 
3271 402 Prispevki delodajalca 2.128 700 
3379 403 Materialni stroški 499 500 

3487 404 Amortizacija 6 g00 

** Delo upravnih organov skupaj ** 13.184.000 

>>>>>> Višje sodišče Celje <<<<<< 

13.184.000 

>>>>>> Višje sodišče Koper <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3056 400 Osebni dohodki 
3164 401 Drugi psebni odhodki (prejemki) 
3272 402 Prispevki delodajalca 
3380 403 Materialni stroški 
3488 404 Amortizacija 

** Delo upravnih organov skupaj ** 

>>>>>> Višje sodišče Koper <<<<<< 

14.806.800 

>>>>>> Višje sodišče Ljubljana <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 

10.303.900 
1.297.900 
2.339.000 

831.000 
35.000 

14.806.800 
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>>>>>> Višje sodišče Ljubljana <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3057 400 Osebni dohodki • 36.892.200 
3165 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 4.114.000 
3273 402 Prispevki delodajalca 8.374.500 
3381 403 Materialni stroški 1.527.000 
3489 404 Amortizacija 190.200 

** Delo upravnih organov skupaj ** 51.097.900 

>>>>>> Višje sodišče Ljubljana <<<<<< 
51.097.900 

>>>>>> Višje sodišče Maribor <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3058 400 Osebni dohodki 12.585.200 
3166 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 1.391.600 
3274 402 Prispevki delodajalca 2.856.800 
3382 403 Materialni stroški 1.165.000 
3490 404 Amortizacija 41.300 

** Delo upravnih organov skupaj ** 18.039.900 

>>>>>> Višje sodišče Maribor <<<<<< 
18.039.900 

>>>>>> Višje javno tož. Celje <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3059 400 Osebni dohodki i.883.600 
3167 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 206 600 
3275 402 Prispevki delodajalca 42 nn 
3383 403 Materialni stroški 5°5'700 
3491 404 Amortizacija ]' 

** Delo upravnih organov skupaj ** 3.024.luu 

>>>>>> Višje javno tož. Celje <<<<<< 
' ' 3.024.100 

>>>>>> Višje javno tož. Koper <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
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>>>>> > Višje javno tož. Koper <<<<<< 

** Delo upravnih organov * 
3060 400 Osebni dohodki 
3168 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 'iQc'7nn 
3276 402 Prispevki delodajalca a-jc'onn 
3384 403 Materialni stroški , ' 
3492 404 Amortizacija 

Delo upravnih organov skupaj ** 30.000 
2.969.400 

>>>>>> Višje javno tož. Koper <<<<<< 

  2.969.400 

>>>>>> Višje javno tož. Ljubljana <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3061 400 Osebni dohodki 
3169 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3277 402 Prispevki delodajalca 
3385 403 Materialni stroški 
3493 404 Amortizacija 

*" Delo upravnih organov skupaj ** 

6.964.400 
730.900 

1.580.900 
212.000 

50.000 
9.538.200 

>>>>>> Višje javno tož. Ljubljana <<<<<< 

9.538.200 

>>>>>> Višje javno tož. Maribor <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3062 400 Osebni dohodki 
3170 401 Drugi psebni odhodki (prejemki) 
3278 402 Prispevki delodajalca 
3386 403 Materialni stroški 

** Delo upravnih organov skupaj ** 

>>>>>> Višje javno tož. Maribor <<<<<< 

4.637.700 

>>>>>> Sodišče združenega dela Brežice <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 

3.444.600 
248.200 
781.900 
163.000 

4.637.700 

poročevalec 
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>>>>>> Sodišče združenega dela Brežice <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3063 400 Osebni dohodki 
3171 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3279 402 Prispevki delodajalca 
3387 403 Materialni stroški 
3495 404 Amortizacija 

** Delo upravnih organov skupaj ** 

>>>>>> Sodišče združenega dela Brežice <<<<<< 

>>>>>> Sodišče združenega dela Celje <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3064 400 Osebni dohodki 
3172 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3280 402 Prispevki delodajalca 
3388 403 Materialni stroški 
3496 404 Amortizacija 

Delo upravnih organov skupaj ** •kit 

>>>>>> Sodišče združenega dela Celje <<<<<< 

•- - ■ • -" 
>>>>>> Sodišče združenega dela Koper <<<<<< 

884.100 
80.200 

200.700 
250.000 

2.900 
1.417.900 

1.417.900 

3.184.900 
342.400 
723.000 
962.300 

7.900 
5.220.500 

5.220.500 

Delo upravnih organov ** i ^ 20Q 

3065 400 Osebni dohodki 
3173 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3281 402 Prispevki delodajalca 
3389 403 Materialni stroški 
3497 404 Amortizacija 276^900 

** Delo upravnih organov skupaj ** , 

>>>>>> Sodišče združenega dela Koper <<<<<< 2 276 900 

207.800 
324.900 
289.000 

24.000 

>>>>>> Sodišče združenega dela Kranj <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
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>>>>>> Sodišče združenega dela Kranj <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3066 400 Osebni dohodki 2 773 qqq 
3174 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) '354400 
3282 402 Prispevki delodajalca 6?q*7nn 
3390 403 Materialni stroški 722*700 

** Delo upravnih organov skupaj ** 4.480.600 

>>>>>> Sodišče združenega dela Kranj <<<<<< 

4.480.600 

>>>>>> Sodišče združenega dela Ljubljana <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3067 400 Osebni dohodki 8 653 200 

3175 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 1.030.600 
3283 402 Prispevki delodajalca 2 30q 

3.526.000 
19.100 

3391 403 Materialni stroški 
3499 404 Amortizacija 

** Delo upravnih organov skupaj ** 15.193.200 

>>>>>> Sodišče združenega dela Ljubljana <<<<<< 

15.193.200 

>>>>>> Sodišče združenega dela Maribor <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3068 400 Osebni dohodki 
3176 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3284 402 Prispevki delodajalca 
3392 403 Materialni stroški 
3500 404 Amortizacija 

** Delo upravnih organov skuhaj ** 

>>>>>> Sodišče združenega dela Maribor <<<<<< 

7.853.400 

>>>>>> Sodišče združenega dela Murska Sobota <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 

4.533.700 
382.100 

1.029.200 
1.879.000 

29.400 
7.853.400 

poročevalec 
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>>>>>> Sodišče združenega dela Murska Sobota <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3069 400 Osebni dohodki 1.586.800 
3177 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 181.800 
3285 402 Prispevki delodajalca 360.200 
3393 403 Materialni stroški 337.000 
3501 404 Amortizacija 2.000 

** Delo upravnih organov skupaj ** 2.467.800 

>>>>>> Sodišče združenega dela Murska Sobota <<<<<< 
2.467.800 

>>>>>> Sodišče združenega dela Nova Gorica <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3070 400 Osebni dohodki 2.463.700 
3178 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 250.500 
3286 402 Prispevki delodajalca 559.200 
3394 403 Materialni stroški 798.000 
3502 404 Amortizacija 20.700 

** Delo upravnih organov skupaj ** 4.092.100 

>>>>>> Sodišče združenega dela Nova Gorica <<<<<< 
4.092.100 

>>>>>> Sodišče združenega dela Novo mesto < <<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3071 400 Osebni dohodki 1.046.900 
3179 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 102.900 
3287 402 Prispevki delodajalca 237.600 
3395 403 Materialni stroški 453.000 
3503 404 Amortizacija 2.500 

** Delo upravnih organov skupaj ** 1.842 900 

>>>>>> Sodišče združenega dela Novo mesto <<<<<< 
1.842.900 

>>>>>> Sodišče združenega dela Postojna <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 

40 
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>>>>>> Sodišče združenega dela Postojna < < <<<< 

>>>>>> Sodišče združenega dela Postojna <<<<<< 

>>>>>> Temeljno sodišče Celje <<<<<< 

>>>>>> Temeljno sodišče Koper <<<<<< 

•k-k 

>>>>>> Temeljno sodišče Koper <<<<<< 

>>>>>> Temeljno sodišče Kranj <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 

1.139.600 

** Delo upravnih organov ** 
3072 400 Osebni dohodki 
3180 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) ' 175.900 
3288 402 Prispevki delodajalca 258 700 
3396 403 Materialni stroški 4g2 qoo 

** Delo upravnih organov skupaj ** 2.066.200 

2.066.200 

>>>>>> Temeljno sodišče Celje <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3073 400 Osebni dohodki 69.122 200 
3181 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 9.197.000 
3289 402 Prispevki delodajalca 15.690.700 
3397 403 Materialni stroški 23.545.000 
3505 404 Amortizacija 299.500 

** Delo upravnih organov skupaj ** 117.854.400 

117.854.400 

Delo upravnih organov ** 
3074 400 Osebni dohodki 44.019.200 
3182 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 6.391.500 
3290 402 Prispevki delodajalca 9.992.400 
3398 403 Materialni stroški 18.133.000 
3506 404 Amortizacija 555.000 

** Delo upravnih organov skupaj ** 79.091.100 

79.091.100 

o roče valeč 
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>>>>>> Temeljno sodišče Kranj <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3075 400 Osebni dohodki 42.654.600 
3183 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 5.742.300 
3291 402 Prispevki delodajalca 9.682.600 
3399 403 Materialni stroški 18.948.000 
3507 404 Amortizacija 300.000 

** Delo upravnih organov skupaj ** 77.327.500 

77.327.500 

>>>>>> Temeljno sodišče Ljubljana <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3076 400 Osebni dohodki 163.312.200 
3184 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 22.223.800 
3292 402 Prispevki delodajalca 37.071.900 
3400 403 Materialni stroški 61.375.000 
3508 404 Amortizacija 1.723.400 

** Delo upravnih organov skupaj ** 285.706.300 

>>>>>> Temeljno sodišče Ljubljana <<<<<< 
285.706.300 

>>>>>> Temeljno sodišče Maribor <<<<<< 

Delo upravnih organov ** 
3077 400 Osebni dohodki 101.878.700 
3185 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 13.105.500 
3293 402 Prispevki delodajalca 23.126.500 
3401 403 Materialni stroški 31.379.000 
3509 404 Amortizacija 510.700 

** Delo upravnih organov skupaj ** 170.000.400 

>>>>>> Temeljno sodišče Maribor <<<<<< 

>>>>>> Temeljno sodišče Murska Sobota <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 

170.000.400 

42 
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>>>>>> Temeljno sodišče Murska Sobota <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3078 400 Osebni dohodki 34.681.500 
3186 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) • 4.083.800 
3294 402 Prispevki delodajalca 7.872 700 
3402 403 Materialni stroški 9.741.000 
3510 404 Amortizacija Q2 500 

** Delo upravnih organov skupaj ** 56.461.500 

>>>>>> Temeljno sodišče Murska Sobota <<<<<< 

>>>>>> Temeljno soc,šče Nova Gorica <<<<<< 

★ ★ 

>>>>>> Temeljno sodišče Nova Gorica <<<<<< 

>>>>>> Temeljno sodišče Novo mesto <<<<<< 

>>>>>> Temeljno javno tožilstvo Celje <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 

56.461.500 

Delo upravnih organov ** 
3079 400 Osebni dohodki 30.045.500 
3187 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 3.829.300 
3295 402 Prispevki delodajalca 6.820.300 
3403 403 Materialni stroški 8.876.000 
3511 404 Amortizacija 192.900 

** Delo upravnih organov skupaj ** 49.764.000 

49.764.000 

>>>>>> Temeljno sodišče Novo mesto <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3080 400 Osebni dohodki 47.362.800 
3188 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 5.745.000 
3296 402 Prispevki delodajalca 10.751.400 
3404 403 Materialni stroški 11.526.000 
3512 404 Amortizacija 232.800 

** Delo upravnih organov skupaj ** 75.618.000 

75.618.000 

poročevalec 



H MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN UPRAVO 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Temeljno javno tožilstvo Celje <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3081 400 Osebni dohodki 10.378.900 
3189 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 893.900 
3297 402 Prispevki delodajalca 2.356.000 
3405 403 Materialni stroški 1.500.000 
3513 404 Amortizacija 22.900 

** Delo upravnih organov skupaj ** 15.151.700 

>>>>>> Temeljno javno tožilstvo Celje <<<<<< 
15.151.700 

>>>>>> Temeljno javno tožilstvo Koper <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3082 400 Osebni dohodki 7.916.200 
3190 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 744.900 
3298 402 Prispevki delodajalca 1.797.000 
3406 403 Materialni stroški 904.000 
3514 404 Amortizacija 100.000 

** Delo upravnih organov skupaj ** 11.462.100 

>>>>>> Temeljno javno tožilstvo Koper <<<<<< 
11.462.100 

>>>>>> Temeljno javno tožilstvo Kranj <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3083 400 Osebni dohodki 6.907.400 
3191 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 736.200 
3299 402 Prispevki delodajalca 1.568.000 
3407 403 Materialni stroški 623.000 
3515 404 Amortizacija 11.000 

** Delo upravnih organov skupaj ** 9.845.600 

>>>>>> Temeljno javno tožilstvo Kranj <<<<<< 
9.845.600 

>>>>>> Temeljno javno tožilstvo Ljubljana <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
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>>>>>> Temeljno javno tožilstvo Ljubljana <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3084 400 Osebni dohodki 24.982.500 
3192 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) ' 2.023.500 
3300 402 Prispevki delodajalca 5.671.000 
3408 403 Materialni stroški 2.200.000 
3516 404 Amortizacija 187.300 

** Delo upravnih organov skupaj ** 35.064.300 

>>>>>> Temeljno javno tožilstvo Ljubljana <<<<<< 

35.064.300 

•>>>>> Temeljno javno tožilstvo Maribor <<< <<< 

** Delo upravnih organov ** 
3085 400 Osebni dohodki 16.878.800 
3193 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 1.403.100 
3301 402 Prispevki delodajalca 3.831.500 
3409 403 Materialni stroški 902.600 
3517 404 Amortizacija 2.900 

** Delo upravnih organov skupaj ** 23.018.900 

>>>>>> Temeljno javno tožilstvo Maribor <<<<<< 
23.018.900 

>>>>>> Temeljno javno tožilstvo Murska Sobota <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3086 400 Osebni dohodki 5.664.500 
3194 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 490.900 
3302 402 Prispevki delodajalca 1.285.800 
3410 403 Materialni stroški 467.700 
3518 404 Amortizacija 45.000 

** Delo upravnih organov skupaj ** 7.953.900 

>>>>>> Temeljno javno tožilstvo Murska Sobota <<<<<< 
7.953.900 

>>>>>> Temeljno javno tožilstvo Nova Gorica <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
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>>>>>> Temeljno javno tožilstvo Nova Gorica <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3087 400 Osebni dohodki 5.136.500 
3195 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 521.100 
3303 402 Prispevki delodajalca 1.166.000 
3411 403 Materialni stroški 507.800 
3519 404 Amortizacija 24.900 

** Delo upravnih organov skupaj ** 7.356.300 

>>>>>> Temeljno javno tožilstvo Nova Gorica <<<<<< 
7.356.300 

>>>>>> Temeljno javno tožilstvo Novo mesto <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3088 400 Osebni dohodki 7.195.300 
3196 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 639.300 
3304 402 Prispevki delodajalca 1.633.300 
3412 403 Materialni stroški 634.000 
3520 404 Amortizacija 17.600 

** Delo upravnih organov skupaj ** 10.119.500 

>>>>>> Temeljno javno tožilstvo Novo mesto <<<<<< 
10.119.500 

skupaj MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN UPRAVO 2.657.018.588 

MINISTRSTVO ZA PLANIRANJE 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za planiranje <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3012 400 Osebni dohodki 
3120 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3228 402 Prispevki delodajalca 
3336 403 Materialni stroški 

3.448.700 
245.300 
782.900 
440.000 
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>>>>>> Ministrstvo za planiranje <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3444 404 Amortizacija 

** Delo upravnih organov skupaj ** 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize ** 
5487 479 Raziskave in ekspertize 
7631 479 Sredstva za delo makro grupe 
7632 479 Spremi j.zakon.pri lastninskem preob. podjetij 
7633 479 Delo na zakon.o vzajemn. invest.skladih 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize skupaj ** 

** Pomoč demografsko ogroženim območjem ** 
5067 479 Sofinanciranje gospodarske infrastrukture 
5068 479 Naložbe v kmetije, drobno in ostalo gospodarstvo 
5069 479 Stroški predpriprav in obdelav 

** Pomoč demografsko ogroženim območjem skupaj ** 

>>>>>> Ministrstvo za planiranje <<<<<< 

852.530.000 

31.100 
4.948.000 

13.392.000 
3.000.000 
2.000.000 
3.000.000 

21.392.000. 

600.000.000 
223.000.000 

3.190.000 
826.190.000 

>>>>>> Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3032 400 Osebni dohodki 25.279.500 
3140 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 3.038.500 
3248 402 Prispevki delodajalca 5.738.500 
3356 403 Materialni stroški 1.766.300 
3464 404 Amortizacija 1.032.800 
3680 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 1.762.100 

** Delo upravnih organov skupaj ** 38.617.700 

>>>>>> Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj <<<<<< 
38.617.700 

>>>>>> Zavod Republike Slovenije za statistiko <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3033 400 Osebni dohodki 101.690.400 
3141 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 11.864.300 
3249 402 Prispevki delodajalca 23.083.700 

poročevalec 4/ 



HI MINISTRSTVO ZA PLANIRANJE 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Zavod Republike Slovenije za statistiko <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3357 403 Materialni stroški 
3465 404 Amortizacija 

** Delo upravnih organov skupaj ** 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize ** 
5207 479 Anketa o porabi gospodinjstev (APD) 
5208 479 Anketa o številu živine 
5209 479 Ocena rastlinske proizvodnje 
5210 479 B P 0 Z 
5211 479 0ECD 
5212 479 Teledetekcija 
5213 479 Prehod na evropsko klasifikacijo 
5214 479 Prehod statistik delovne sile na evropske 
5215 479 Popis prebivalstva 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize skupaj 

>>>>>> Zavod Republike Slovenije za statistiko <<<<<< 

5.722.100 
2.281.200 

144.641.700 

5.477.000 
1.085.000 
4.270.000 

700.000 
540.000 

1.746.000 
2.900.000 
2.200.000 
8.300.000 

27.218.000 

171.859.700 

skupaj MINISTRSTVO ZA PLANIRANJE 1.063.007.400 

MINISTRSTVO ZA ENERGETIKO 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za energetiko <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3017 400 Osebni dohodki 
3125 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3233 402 Prispevki delodajalca 
3341 403 Materialni stroški 
3449 404 Amortizacija 

** Delo upravnih organov skupaj ** 

** Pokrivanje izgub v javnih podjetjih ** 
5190 453 Subvencioniranje rudnikov rjavega premoga 

** Pokrivanje izgub v javnih podjetjih skupaj 

20.889.900 
2.128.000 
4.742.000 
4.711.400 

266.300 
32.737.600 

350.000.000 
350.000.000 
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MINISTRSTVO ZA ENERGETIKO 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za energetiko <<<<<< 

★ ★ ** Intervencije v gospodarstvu 
5191 455 Prezaposlitev delavcev v RUŽV 25.000.000 
5192 455 Prezaposlitev delavcev v premogovništvu 90.000.000 
5193 455 Program energ. prestrukturiranja in zapiranje JE Krško 118.000.000 
5194 455' Financir.javnega podjetja za ravnanje z jedrskimi odpadki 30.000.000 

** Intervencije v gospodarstvu skupaj ** 263.000.000 

1310 471 

** Racionalna raba energije in obnovljivi viri 
5476 471 Racionalna raba energije 

*★ 

>>>>>> Ministrstvo za energetiko <<<<<< 

30.000.000 
** Varstvo in izboljšanje človekovega okolja 

1301 471 Separacija premoga Trbovlje 
1302 471 Odžveplevanje dimnih plinov blok 4 40.000.000 
1304 471 Odžvepljevanje dimnih plinov na objektu TE-D 15.000. 
5473 471 Investicijska dokumentacija 25.493.000 
5474 471 Pilotna naprava 

** Varstvo in izboljšanje človekovega okolja skupaj ** 115.493.000 

** Naftno-plinsko gospodarstvo ** 
1305 471 Raziskovalna vrtnina Martin - 1 
1306 471 Raziskave nafte in plina - geofizikalne raziskave 
1308 471 Odcep plinovoda do Laškega 
1309 471 Odcep plinovoda do Jarš 

10.000.000 

3.000.000 
1,000.000 

Odcep plinovoda do Šentjurja pri Celju 1.500.000 500.000 
1311 471 Odcep plinovoda do Zagorja pri Savi 
1318 471 Odcep plinovoda do Trbovelj nn 

5475 471 Mestne plinske mreže fi?'ooo'ooO 
** Naftno-plinsko gospodarstvo skupaj ** oc.uuu.uuu 

300.000.000 

** Racionalna raba energije in obnovljivi viri skupaj ** 300.000.000 

Zapiranje rudnikov ** 
1312 471 Stroški zapiralnih del pri zapiranju rudnika Laško 
1313 471 Stroški zapiralnih del jame Loke in sanacija površine 38.000.000 
5472 471 Zapiranje rudnika urana Žirovski vrh 126.000.000 

** Zapiranje rudnikov skupaj ** 

1.317.230.600 

skupaj MINISTRSTVO ZA ENERGETIKO 1.317.230.600 
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MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za malo gospodarstvo <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3028 400 Osebni dohodki 
3136 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3244 402 Prispevki delodajalca 
3352 403 Materialni stroški 
3460 404 Amortizacija 

** Delo upravnih organov skupaj ** 

** Ostalo ** 
5065 455 Sofinanciranje svetovalne mreže 

** Ostalo skupaj ** 

** Intervencije v gospodarstvu ** 
5064 455 Pospeševanje razvoja podjetništva 205.000.000 

** Intervencije v gospodarstvu skupaj ** 205.000.000 

>>>>>> Ministrstvo za malo gospodarstvo <<<<<< 

255.129.500 

skupaj MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO 255.129.500 

3.475.100 
296.500 
788.800 
547.000 
22.100 

5.129.500 

45.000.000 
45.000.000 

■ MINISTRSTVO ZA INDUSTRIJO IN GRADBENIŠTVO 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3018 400 Osebni dohodki 16.677.200 
3126 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 2.356.100 
3234 402 Prispevki delodajalca 3.785.700 
3342 403 Materialni stroški 10.152.000 
3450 404 Amortizacija 107.800 

** Delo upravnih organov skupaj ** 33.078.800 

** Intervencije v gospodarstvu ** 
5184 455 Sof.razv.san.progr.za prestr.,tuja sovi.,joint-venture 300.000.000 
5185 455 Sofinanciranje prestrukuriranja črne in barvne metalurgije 400.000.000 
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§§§ MINISTRSTVO ZA INDUSTRIJO IN GRADBENIŠTVO 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo <<<<<< 

** Intervencije v gospodarstvu ** 
5188 455 Garancije, ki zapaaejo v plačilo januarja. 1992 

** Intervencije v gospodarstvu skupaj ** 

** Zapiranje rudnikov ** 
5186 471 Sofinanc. programov zapi ran. rudni kov Idrija, Mežica, Kamnik 

** Zapiranje rudnikov skupaj ** 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize ** 
5189 479 Sof.eksperti z domač.in tujih eksp.org.za prestr. industrije 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize skupaj ** 

>>>>>> Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo <<<<<< 
1.333.078.800 

300.000.000 
1.000.000.000 

100.000.000 
100.000.000 

200.000.000 
200.000.000 

skupaj MINISTRSTVO ZA INDUSTRIJO IN GRADBENIŠTVO 1.333.078.800 

MINISTRSTVO ZA TRGOVINO 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za trgovino <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3019 400 Osebni dohodki i*855*300 
3127 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 3*808000 

-< 6.500.000 
37.400 

28.976.100 

3235 402 Prispevki delodajalca 
3343 403 Materialni stroški 
3451 404 Amortizacija 

** Delo upravnih organov skupaj 

** Blagovne rezerve 
1421 453 
1448 453 Meso v živem 
1468 453 Naftni derivati J „ nnn 

1480 453 Zdravila, medecinski potrošni material, veterin.zdravi 1 a a"'nnn 
1488 453 Telekomunikacijske naprave in omrežja 
1492 453 Bombaž in volna 

Diaauvnc 
Kmetijstvo - Jivilski proizvod, i^SOoioOO 

105.440.000 
52.852.000 
10.403.000 
83.136.000 
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MINISTRSTVO ZA TRGOVINO 

Konto Organizac.enota, opis postavke 
Predlog 1992 

>>>>>> 

1495 453 

1423 453 
1450 453 
1469 453 

1404 453 
1408 453 
1412 453 
1435 453 
1442 453 

5248 479 

1420 477 
1447 477 
1600 477 

★ ★ 

Ministrstvo za trgovino <<<<<< 

* Blagovne rezerve ** 
Stroški prevzema in odpreme blaga 

' Blagovne rezerve skupaj ** 

r Varstvo potrošnikov ** 
Svetovanje in obveščanje potrošnikov 
Vzgoja in izobraževanje 
Primerjalno testiranje 
Varstvo potrošnikov skupaj ** 

Intervencije v osnovni preskrbi ** 
Pšeni ca 
Mleko in mlečni izdelki 
Regresiranje ob naravnih nesrečah 
Oljna ogrščica 
Regresiranje določenih proizvodov 
Intervencije v osnovni preskrbi skupaj ** 

Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize ** 
Analize vzorcev 
Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize skupaj ** 

Blagovne rezerve ** 
Izgradnja skladišč kmetijsko-živilskih proizvodov 
Posodobitev in ureditev obstoječih objektov 
Izgradnja rezevoarja za naftne derivate 
Blagovne rezerve skupaj ** 

>>>>>> Ministrstvo za trgovino <<<<<< 

390.394.000 
920.225.000 

5.000.000 
5.000.000 

21.500.000 
31.500.000 

188.075.000 
185.000.000 
50.000.000 
58.500.000 

100.000.000 
581.575.000 

1.500.000 
1.500.000 

26.400.000 
53.700.000 
85.100.000 

165.200.000 

1.728.976.100 

skupaj MINISTRSTVO ZA TRGOVINO 1.728.976.100 
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MINISTRSTVO ZA TURIZEM IN GOSTINSTVO 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za turizem in gostinstvo <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** Q2Q 7qq 

3027 400 Osebni dohodki • *328.800 
3135 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 912*700 
3243 402 Prispevki delodajalca 334*900 
3351 403 Materialni stroški ' 33'600 

3459 404 Amortizacija 197*000 
3675 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

** Delo upravnih organov skupaj ** 

>>>>>> Ministrstvo za turizem in gostinstvo <<<<<< 

6.827.700 

6.827.700 

skupaj MINISTRSTVO ZA TURIZEM IN GOSTINSTVO 6.827.700 

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 75 183<200 

3020 400 Osebni dohodki ^ 6.936.600 
3128 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 17*066*600 
3236 402 Prispevki delodajalca 9.916.700 
3344 403 Materialni stroški *425.400 
3452 404 Amortizacija 109.528.500 

** Delo upravnih organov skupaj ** 

** Članarine in kotizacije v tujini ** 
7504 409 Kotiz.za članstvo - Mednarodni urad za epizootijo 

** Članarine in kotizacije v tujini skupaj ** 

480.000 
480.000 

** Govedoreja 50.000.000 
1401 453 Obnova črede plemenskih krav 25.000.000 
1460 453 Zavarovanje plemenskih živali 350*000.000 
1486 453 Izravnava stroškov pridelave 425.000.000 

** Govedoreja skupaj ** 

** Prašičereja ** 



MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Konto Organizac.enot a, opis postavke 

> > > > > > Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano <<<<<< 

** Prašičereja ** 
1406 453 Plemenske živali 
1437 453 Koncentracija prireje prašičjega mesa 

** Prašičereja skupaj ** 

** Konjereja ** 
1410 453 Plemenske živali 

** Konjereja skupaj ** 

** Drobnica ** 
1414 453 Plemenske živali 

** Drobnica skupaj ** 

** Kunčereja ** 
1418 453 Plemenske živali 

** Kunčereja skupaj ** 

** Čebelarstvo ** 
1419 453 Selekcionirane matice 

** Čebelarstvo skupaj ** 

** Ribištvo ** 
1422 453 Morsko ribištvo in mari kultura 
1449 453 Sladkovodno ribogojstvo 

** Ribištvo skupaj ** 

** Pšenica in rž ** 
1424 453 Pridelava pšenice in rži (semenska) 
1451 453 Pokrivanje razlike v ceni 
1470 453 Ajda - seme 

** Pšenica in rž skupaj ** 

** Sladkorna pesa ** 
1425 453 Seme sladkorne pese 
1452 453 Pokrivanje razlike v ceni 

** Sladkorna pesa skupaj ** 

** Oljna ogrščica ** 
1426 453 Seme oljne ogrščice 

** Oljna ogrščica skupaj ** 

** Trsne cepljenke in hmelj ** 

Predlog 1992 

70.000.000 
85.000.000 

155.000.000 

1.500.000 
1.500.000 

2.600.000 
2.600.000 

470.000 
470.000 

900.000 
900.000 

4.000.000 
6.500.000 

10.500.000 

30.000.000 
190.000.000 

1.500.000 
221.500.000 

23.000.000 
30.000.000 
53.000.000 

414.000 
414.000 
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MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano <<<<<< 

** Trsne cepljenke in hmelj ** 
1427 453 Trsne cepljenke 25.000.000 
1454 453 Sadne sadike 25.000.000 
1471 453 Sadike hmelja 10.000.000 

** Trsne cepljenke in hmelj skupaj ** 60.000.000 

** Ostali pridelki ** 
1428 453 Krompir - seme za semenski krompir 10.000.000 
1455 453 Razvoj zelenjavarstva 10.000.000 

** Ostali pridelki skupaj ** 20.000.000 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize ** 
1429 453 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji 25.000.000 
1456 453 Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji 131.300.000 
1473 453 Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov 15.000.000 
1483 453 Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo 40.000.000 
1489 453 Stroški strokovnih opravil 10.000.000 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize skupaj ** 221.300.000 

** Sofinanciranje nalog in projektov ** 
1430 453 Sofinan. poskusnih centrov za sadjarstvo in vinogradništvo 7.000.000 
1457 453 Vrtnarski centri 5.000.000 
1474 453 Sofinan. pomemb. nacionalnih projektov 80.000.000 
1484 453 Razvoj dopolnilnih dejavnosti 30.000.000 
1490 453 Nepredvideni ukrepi 20.000.000 
1498 453 Konjereja in ribištvo 200.000 

** Sofinanciranje nalog in projektov skupaj ** 142.200.000 

1438 453 Nega 
1464 453 Varstvo 

** Državni gozdovi ** 
1402 453 Obnova 31.000.000 
1434 453 Nega 69.000.000 
1461453 Varstvo 21-°°°-°°° 
1477 453 Premene 8.000.000 
1487 453 Strokovno razvojne naloge 30.000.000 

** Državni gozdovi skupaj ** 159.000.000 

** Gozdovi s prepovedjo sečnje - moratorij ** 
1407 453 Obnova _ 

20.045.493 
9.016.207 

* Gozdovi s prepovedjo sečnje - moratorij skupaj ** 30.000.000 

Zasebni gozdovi (sofinanciranje) ** 
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MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano <<<<<< 

** Zasebni gozdovi (sofinanciranje) ** 
1411 453 Obnova 
1441 453 Nega 
1465 453 Varstvo 

★ ★ 

22.997.441 
34.321.759 

, , . J . , 9.680.799 
Zasebni gozdovi (sofinanciranje) skupaj ** 66.999.999 

500.000 

** Financiranje lovstva ** 
1403 453 Odškodnine za povzročeno škodo 

** Financiranje lovstva skupaj ** 50o!ooČ 

** Zdravstveno varstvo živali ** 
1405 453 Predpisano zdravstvo živali 49.800.598 
1436 453 Preventivno zdravstveno varstvo v živinoreji 30!598.205 
1463 453 Tehn.strokov, usposobitev veterinarskih zavodov in fakultet 9.601.196 

** Zdravstveno varstvo živali skupaj ** 89!999!999 

** Finančne naloge ** 
1413 460 Tečajne razlike MB0R 30.000.000 
1432 460 Obresti od kreditov HKS l! 200.'000 
1466 460 Obresti za novo najete kmetijske kredite 20.000.000 

** Finančne naloge skupaj ** 51.200.000 

** Investicijska preddela ** 
1431 477 Celostno urejanje podeželja in obnova vasi-dokumentacija 20.000.000 
1505 477 Izdelava predhodnih analiz in invest. tehnična dokumentacija 8.000.000 
1509 477 Ostali programski stroški 10.000.000 

** Investicijska preddela skupaj ** 38.00o!ooO 

** Novogradnje ** 
1458 477 Celostno urejanje podeželja in obnova vasi-izvedba 40.000.000 

** Novogradnje skupaj ** 40.00o!ooO 

** Redno vzdrževanje ** 
1508 477 Vzdrževanje akumulacije Vogršček 6.000.000 

** Redno vzdrževanje skupaj ** 6.000.000 

** Varstvo in izboljšanje človekovega okolja ** 
1409 477 Sanacija večjih onesnaževalcev v kmetijstvu 40.000.000 
1507 477 Sanacija dravskega polja 10.000.000 

Varstvo in izboljšanje človekovega okolja skupaj ** 50.000.000 

Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize ** 

56 poročevalec 



MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano <<<<<< 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize ** 
1506 479 Raziskovalne naloge s področja celostnega urejanja prostora 
5273 479 Fitokar..veterin.inšpekc.nova meja: laboratorijska oprema 
5280 479 Sklad kmet. zemljišč: ekspertize: preobrazba lastništva 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize skupaj ** 

** Sofinanciranje nalog in projektov ** 
1417 477 Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja 
1511 479 Obramba pred točo 

** Sofinanciranje nalog in projektov skupaj ** 

8.000.000 
600.000 

3.500.000 
12.100.000 

80.000.000 
15.000.000 
95.000.000 

** Gozdne ceste ** 
1415 477 Novogradnje v državnih gozdovih 
1445 477 Vzdrževanje v državnih gozdovih 
1467 477 Vzdrževanje moratorij 
1479 477 Vzdrževanje cest v zasebnih gozdovih 

** Gozdne ceste skupaj ** 

41.877.256 
30.151.625 
10.469.314 
33.501.805 

116.000.000 

** Nakupi zemljišč ** 
1503 477 Nakupi zemljišč - občine 
1504 477 Nakupi zemljišč - fizične osebe 

** Nakupi zemljišč skupaj ** 

47.945.338 
2.054.662 

50.000.000 

1510 477 
Oprema ** 
Oprema 
Oprema skupaj ** 

4.000.000 
4.000.000 

** Agromelioracije ** 
1475 477 Agromelioracije - trajni nasadi in opore 
1485 477 Agromelioracije - nižinske 
1491 477 Agromelioracije - hribovite 

** Agromelioracije skupaj ** 

57.491.259 
103.999.790 
88.508.951 

250.000.000 

** Akumulacije ** 
1554 477 Akumulacija Struga 
1555 477 Akumulacija Trsnjak 

** Akumulacije skupaj * 

14.376.780 
623.220 

15.000.000 

** Osnovna odvodnja ** 
1499 477 Ledava - Črnec 
1576 477 Velika Krka - Adrijanski potok 
1577 477 Podgorski potok 

7.769.848 
1.553.912 

388.478 
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MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Konto Organizac.enota, opis postavke 
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> > > > > > M'mstrsh/o za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano <<<<<< 

** Osnovna odvodnja ** 
1578 477 Briga 

** Osnovna odvodnja skupaj ** 

1556 
1557 
1558 
1559 
1560 
1561 
1562 
1563 
1564 
1565 
1566 
1567 
1568 
1569 
1570 
1571 
1572 
1573 
1574 

477 
477 
477 
477 
477 
477 
477 
477 
477 
477 
477 
477 
477 
477 
477 
477 
477 
477 
477 

1575 
1579 
1580 
1581 
1582 
1583 
1584 
1585 
1586 
1587 
1588 
1589 
1590 
1591 
1592 

477 
477 
477 
477 
477 
477 
477 
477 
477 
477 
477 
477 
477 
477 
477 

Osuševanje ** 
Ledava-Črnec 
Ložnica I 
Ži ri 
Besni ca 
Osuš.in agromelior.Velika Krka-Adrijanski potok 
Podgorski potok 
Osuševanje Gačniški potok 
Osuševanje Briga 
Osuševanje Reška dolina 
Osuševanje ob Jablanskem potoku 
Osuševanje Grahovše-Loke 
Osuševanje Krško polje - Pirošica 
Osuševanje Bistra - Verd 
Osuševanje Brest 
Osuševanje na posameznih kmetijah 
Osuševanje na posameznih kmetijah 
Osuševanje - rekonstrukcije 
Osuševanje - rekonstrukcije 
Osuševanje - rekonstrukcije 

* Osuševanje skupaj ** 

* Komasacije ** 
Komasacija - Hinje - Podboršt 
Krško polje - Pirošica 
Loke - Grahovče 
Radulja 
Krško polje 2 
Črešnjice - Skopice 
Dobovsko polje 1 in 2 
Domanjševci 
Ži rovni ca 
Blejska Dobrava 
Jakobski dol 
Korenski potok 
Jareninski potok 
Pireši ca 2 
Lendava - Črnec 

287.762 
10.000.000 

4.620.594 
2.175.731 

494.804 
36.383 

2.223.350 
1.164.244 
1.033.267 

123.701 
327.444 

1.018.714 
1.331.604 
1.091.479 
1.047.820 

400.209 
312.891 
101.871 

1.309.775 
1.004.160 

181.963 
20.000.004 

354.767 
1.773.836 
2.164.080 
7.686.622 
8.561.715 
5.191.426 

12.818.921 
3.547.672 
3.606.800 
1.844.789 
1.300.813 
2.424.242 
1.359.941 
1.773.836 
7.509.239 
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■I MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano <<<<<< 

1593 477 
1594 477 
1595 477 
1596 477 
1597 477 
1598 477 
1599 477 

1512 477 
1513 477 
1514 477 
1515 477 
1516 477 
1517 477 
1518 477 
1519 477 
1520 477 
1521 477 
1522 477 
1523 477 
1524 477 
1525 477 
1526 477 
1527 477 
1528 477 
1529 477 
1530 477 
1531 477 
1532 477 
1533 477 
1534 477 
1535 477 
1536 477 
1537 477 
1538 477 
1539 477 
1540 477 
1541 477 
1542 477 

Komasacije ** 
Ob Ločnici I 
Ži ri 
Velika Krka - Adrijanski potok 
Podgorski potok 
Gačniški potok 
Reška dolina 
Ob Jablanskem potoku 
Komasacije skupaj ** 

Namakanje ** 
Prvačina I 
Namakanje Prvačina II. 
Bukovica I/l 
Bukovica 1/2 
Gramoznica - Vrtojba 
Šmartno-Turiška vas 
Rečica ob Savinji 
Trnava-Brije 
Pi vol 
Ronkaldo-Baredi 
Oroševanje Žagaj 
Oroševanje v sadjarskem centru 
Namakanje v rastlinjakih in drevesnici 
Oroševanje hrušk 
Oroševanje v mrežnikih 
Namakanje kumaric pri kooperantih 
Namakanje vrtnin pri posameznih kmetih 
Namakanje vrtnin 
Namakanje vrtnin pri kooperantih 
Namakan-je vrtnin 
Namakanje vrtnin 
Namakanje vrtnin Veržej 
Namakanje borovnic pri Kržič 
Namakanje vrtnin 
Namakanje Arja vas 
Namakanje Krajinec 
Namakanje Hodoš 
Namakanje Panovci 
Namakanje vrtnin 
Namakanje vrtnin 
Namakanje breskev 

- DreŠinja vas 

3.535.846 
804.139 

7.982.262 
1.892.092 
1.679.231 

532.151 
1.655.580 

80.000.000 

7.067.078 
3.296.089 
5.398.579 
3.556.261 
1.523.949 
4.813.191 
3.103.242 

20.329.398 
3.423.322 
2.567.492 
2.018.619 

546.020 
256.749 

1.104.021 
213.958 
641.873 
128.375 
64.473 

321.222 
641.873 
770.247 

1.283.746 
452.449 
128.375 

18.999.438 
8.549.747 
7.093.123 
1.990.091 

449.596 
128.375 
949.972 
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■ MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Konto Organizac.enota, opis postavke 

>>>>>> Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano <<<<<< 

>>>>>> Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano <<<<<< 

Predlog 1992 

** Namakanje ** 
1543 477 Namakanje Skrbnik 
1544 477 Namakanje Petrovče-Levec 3.402.212 
1545 477 Namakanje Fokovci 22.799.325 
1546 477 Namakanje Vrtojba-Praprotno 
1547 477 Namakanje Vrtoče-Renče 1.456.624 
1548 477 Namakanje Dornberk-Polje 633.315 
1549 477 Namakanje Dornberk-Kobate 3.166.573 
1550 477 Namakanje Replje 696.646 
1551 477 Namakanje Vrtojbensko polje l'lil'lil 
1552 477 Namakanje Šempetrsko polje 
1553 477 Namakanje Bajnof, Srebrenice, Poganci '9" 

Namakanje skupaj ** ' 3S-°uy 
J P J 160.000.003 

1.200.000 
1.200.000 

** Naloge samostojne države ** 
5279 479 Sklad kmetijskih zemljišč: zagonski stroški 

Naloge samostojne države skupaj ** 

Nabava računalniške opreme in informacijski sistem ** 

lili !!! fitokar.,veterin, inšpekcija - nova meja: 5 PC 250 000 5276 479 Sklad kmetijskih zemljišč : 3 osebni računalniki 600.'oOO 
Nabava računalniške opreme in informacijski sistem skupaj ** 850.000 

** Nakup avtomobilov ** 

q?77 d7Q ,veter^n,ln5Pekc.- nova meja: 13 osebnih avtomobilov 4.440 000 5277 479 Sklad kmetijskih zemljišč : 2 osebni avto i ififi nnn 
** Nakup avtomobilov skupaj ** i..360.000 

5.806.000 

** Nakup notranje opreme prostorov ** 

lili lil ^a:-:et-J:šp-"ova meja: 8 teief-pisarn- °prema 5278 479 Sklad kmetijskih zemljišč : pisarniško pohištvo 62.5oo 
** Nakup notranje opreme prostorov skupaj ** 

406.500 

2.776.455.005 

>>>>>> Javna gozdarska služba <<<<<< 

** Delo izvajalskih organizacij ** 
5267 410 Osebni dohodki 
5268 411 Javna gozdarska služba - 880 delavcev, 30 pripravnikov 
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MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Javna gozdarska služba <<<<<< 

** Delo izvajalskih organizacij ** 73 gi3 3jg 

5269 413 Materialni stroški q'iiq'im 
5270 414 Javna gozdarska služba - 880 delavcev, 30 pripravnikov ™n'nnn'ooo 

** Delo izvajalskih organizacij skupaj ** 300.000.0UU 

★ ★ Nakup avtomobilov ** 
5271 479 Javna gozdarska služba - 3 osebni avtomobili i'920*000 

** Nakup avtomobilov skupaj ** 

>>>>>> Javna gozdarska služba <<<<<< 301.920.000 

>>>>>> Republiška kmetijsko svetovalna služba <<<<<< 

** Delo izvajalskih organizacij ** ^ 795.000 
5264 410 Osebni dohodki 65*575.000 
5265 413 Materialni stroški ^629*000 
5266 414 Republiška kmetijsko svetovalna služba - 300 delavcev 230*999.000 

** Delo izvajalskih organizacij skupaj ** *  

>:>>>>> Republiška kmetijsko svetovalna služba <<<<<< 230.999.000 

>>>>>> Javna zemljiška služba <<<<<< 

** Delo izvajalskih organizacij ** ^ 700.000 
5258 410 Osebni dohodki 15*32o!oOO 
5259 413 Javna zemljiška služba - 70 zaposlenih 9'768*.000 
5260 414 Amortizacija ... . ** 62.788.000 

** Delo izvajalskih organizacij skupaj 

** Nabava računalniške opreme in informacijski sistem ** ^ QQ0 Q00 

5261 479 Javna zemljiška služba- 70 PC i?'nnn*000 
** Nabava računalniške opreme in informacijski sistem skupaj 12.000.000 

** Nakup avtomobilov ** ic nnn nno 
5262 479 Javna zemljiška služba - RENAULT 4-70 KOM. 16^000'.000 

** Nakup avtomobilov skupaj ** 

* Nakup notranje opreme prostorov 



HB MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Konto Organizac.enota, opis postavke 

>>>>>> Javna zemljiška služba <<<<<< 

Nakup notranje opreme prostorov ** 
5263 479 Javna zemljiška služba - pohištvo 

** Nakup notranje opreme prostorov skupaj ** 

>>>>>> Javna zemljiška služba <<<<<< 

>>>>>> Služba za kontrolo proizvodnje v živinoreji < <<<<< 

>>>>>> Služba za kontrolo proizvodnje v živinoreji <<<<<< 

Predlog 1992 

8.710.000 
8.710.000 

99.498.000 

** Delo izvajalskih organizacij ** 

5257 2!? SI'" " rr°10 pr0i2V0dnje v živinoreji -317 delavcev 78.900.000 
** n ^ " kontr-Proi2v-v živinoreji - materialni stroški 63 900 000 Del° izvajalskih organizacij skupaj ** 142.800.000 

142.800.000 

skupaj MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 3.551.672.005 

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 

  Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za promet in zveze <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3021 400 Osebni dohodki 
3129 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3237 402 Prispevki delodajalca , .7Q 

3345 403 Materialni stroški ^'5™ 
3453 404 Amortizacija sfi'Sn 
3669 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 2.000.000 

Delo upravnih organov skupaj ** 45.'249!s00 

28.544.300 
2.539.600 

7654 510 Ostalo za dejavnost prometa in zvez 
** skupaj ** 2.300.000 

2.300.000 



Hi MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za promet in zveze <<<<<< 

>>>>>> Ministrstvo za promet in zveze <<<<<< 

>>>>>> Pristaniška kapitanija Koper <<<<<< 

★ ★ 

>>>>>> Pristaniška kapitanija Koper <<<<<< 

47.549.800 

Delo upravnih organov ** 
3039 400 Osebni dohodki i'Ifii'lnn 
3147 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 1.461.40 
3255 402 Prispevki delodajalca 
3363 403 Materialni stroški ?05 000 
3471 404 Amortizacija « " 00 

** Delo upravnih organov skupaj ** ii.ooa.ouu 

11.855.800 

>>>>>> Republiška uprava za zračno plovbo <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3097 400 Osebni dohodki a'i4i'800 
3205 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 8899000 
3313 402 Prispevki delodajalca ,"nnn 

3421 403 Materialni stroški ?'?An'ooo 
3745 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih • ' 

** Delo upravnih organov skupaj ** * 

>>>>>> Republiška uprava za zračno plovbo <<<<<< 74 218 500 

>>>>>> Republiška uprava za telekomunikacije <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** . , , J, . O . ODO./UU 
3098 400 Osebni dohodki g65 3Q0 

3206 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 511*500 
3314 402 Prispevki delodajalca 5*000000 
3422 403 Materialni stroški onn'oOO 
3746 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 935*500 

** Delo upravnih organov skupaj ** 
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MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 

Konto Organizac.enota, opis postavke 

>>>>>> Republiška uprava za telekomunikacije <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 

>>>>>> Republiška uprava za telekomunikacije <<<<<< 

★ ★ ★★ 
7652 510 Ceste 

skupaj ** *★ 

>>>>>> Republiška uprava za ceste <<<<<< 

> > > > > > Železniško gospodarstvo <<<<<< 

** *★ 
7653 510 Železniško gospodarstvo 

>>>>>> Železniško gospodarstvo <<<<<< 

Predlog 1992 

14.935.500 

>>>>>> Republiška uprava za ceste <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3091 400 Osebni dohodki 
3199 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3307 402 Prispevki delodajalca „ m« 
3415 403 Materialni stroški ' 
3523 404 Amortizacija 2'o59'200 

** Delo upravnih organov skupaj ** 64 672 300 

36.736.100 
4.824.900 

5.301.000.000 
5.301.000.000 

5.365.672.300 

5.696.700.000 
SkUpaJ ** 5.696.700.000 

5.696.700.000 

skupaj MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 11.210.931, 900 
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■I MINISTRSTVO ZA VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3016 400 Osebni dohodki 29.920.900 
3124 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 2.998.600 
3232 402 Prispevki delodajalci 6.792.000 
3340 403 Materialni stroški 6.240.000 
3448 404 Amortizacija 245 200 
3664 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 1.350.900 

** Delo upravnih organov skupaj ** 47.547.600 

** Sofinanciranje društev ** 
5496 467 Sofinaciranje društev za varstvo okolja v RS 728.385 

** Sofinanciranje društev skupaj ** 728.385 

** Drugo v komunali ** 
5425 470 Komunalno gospodarstvo - investicije 449.170.750 

** Drugo v komunali skupaj ** 449.170.750 

** Pomoč demografsko ogroženim območjem ** 
5489 472 Gradnja stanovanj na demografsko ogroženih območjih 27.337.163 

** Pomoč demografsko ogroženim območjem skupaj ** 27.337.163 

** Nabava računalniške opreme in informacijski sistem ** 
5043 479 Informacij s ki sistem 7.825.768 
7617 479 Učni program in oprema za izobražev.cen.za GIS 3.370.453 

** Nabava računalniške opreme in informacijski sistem skupaj ** 11.196.221 

** Izdelava zakonskih in podzakonskih aktov ** 
5044 479 Raziskave, predpisi 7.672.322 

** Izdelava zakonskih in podzakonskih aktov skupaj ** 7.672.322 

>>>>>> Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora <<<<<< 
543.652.441 

>>>>>> Republiška geodetska uprava <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3029 400 Osebni dohodki 11.309.700 
3137 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 1.384.800 
3245 402 Prispevki delodajalca 2.567.300 
3353 403 Materialni stroški 1.952.100 
3461 404 Amortizacija 168.200 
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MINISTRSTVO ZA VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Republiška geodetska uprava <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
5030 409 Izvedba cikličnega aerosnemanja in služba za fotointerpret. 971.180 

Delo upravnih organov skupaj ** 18.353.280 

** Vzdrževanje informacijskega sistema o prostoru ** 
5031 479 Zemeljiški kataster 29.135.400 
5032 479 Hidrografska mreža 1.456.770 
5033 479 Relief 3.399.130 
5034 479 Kataster zgradb 20.734.693 
5035 479 Infrastrukturni in komunalni kataster 6.312.670 
5036 479 Evidenca o državni meji 1.456.770 
5037 479 Register prostorskih enot 242.795 
5038 479 Geodetska prostorska dokumentacija 1.456.770 
5039 479 Splošna topografija 971.180 
5040 479 Vzdrževanje temeljnih topografskih načrtov 1:5000, 1:10000 4.418.869 
5041 479 Vzdrževanje in tiskanje topografskih kart 1.311.093 
5042 479 Vzdrževanje preglednih kart 485.590 
7613 479 Sanacija temel. geodetskih točk višjih redov 2.267.705 
7614 479 Postavitev navezovalne mreže 3.807.026 

** Vzdrževanje informacijskega sistema o prostoru skupaj ** 77.456.461 

>>>>>> Republiška geodetska uprava <<<<<< 
95.809.741 

>>>>>> Republiška uprava za jedrsko varnost <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3031 400 Osebni dohodki 
3139 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3247 402 Prispevki delodajalca 
3355 403 Materialni stroški 
3463 404 Amortizacija 
3679 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

** Delo upravnih organov skupaj ** 

4.955.200 
415.800 

1.124.800 
3.176.000 

13.100 
751.000 

10.435.900 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize ** 
5020 479 Jedrska varnost 
5021 479 Dozimetri 
5022 479 Radiopostaja 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize skupaj 

18.646.656 
121.398 
58.271 

18.826.325 

Naloge samostojne države 
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MINISTRSTVO ZA VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Republiška uprava za jedrsko varnost <<<<<< 

** Naloge samostojne države ** 
5060 479 Enkratne naloge jedrske varnosti 1.262.534 
5061 479 Trajne naloge s področja jedrske varnosti 6.798.260 

** Naloge samostojne države skupaj ** 8.060.794 

** Razvoj sistemov javnega obveščanja ** 
5410 479 Nac.mreža zgodnjega obvešč.o radiol.nesrečah-I.faz 2.525.068 

** Razvoj sistemov javnega obveščanja skupaj ** 2.525.068 

** Nabava računalniške opreme in informacijski sistem ** 
5409 479 Računalniška povezava RUJV - NEK - RŠCZ 1.262.534 

** Nabava računalniške opreme in informacijski sistem skupaj ** 1.262.534 

** Strokovno izobraževanje in preverjanje znanja ** 
5019 479 Strok.komisiji za jedrsko varnost in prever.znanja operater. 218.516 

** Strokovno izobraževanje in preverjanje znanja skupaj ** 218.516 

** Nakup avtomobilov ** 
5251 479 SUBARU - LEGACY 2.2, 4WD 485.590 

** Nakup avtomobilov skupaj ** 485.590 

•>>>>> Republiška uprava za jedrsko varnost <<<<<< 

41.814.727 

>>>>>> Zavod RS za prostorsko planiranje <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3104 400 Osebni dohodki 6.335.000 
3212 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 879.400 
3320 402 Prispevki delodajalca 1.438.100 
3428 403 Materialni stroški 1.360.000 
3752 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 700.000 

** Delo upravnih organov skupaj ** 10.712.500 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize ** 
7618 479 Strokovne ekspertize za oblik.prostor.planov 3.729.331 
7619 479 Sof.razisk.projekti pri MZRDT za obl.prostor.plan. 8.546.384 
7620 479 Rač.prid.zajem.in obdel .graf.in atrib.baz za PPRS 4.506.275 
7621 479 Strokovne konzultacije (račun.,GIS,ostalo) 1.460.655 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize skupaj ** 18.242.645 

** Nabava računalniške opreme in informacijski sistem ** 
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MINISTRSTVO ZA VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA 

Konto Orgariizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Zavod RS za prostorsko planiranje <<<<<< 

** Nabava računalniške opreme in informacijski sistem ** 
7622 479 Strojna oprema za računalniške obdelave 3.676.810 
7623 479 Programska oprema za računalniške obdelave 3.884.720 

** Nabava računalniške opreme in informacijski sistem skupaj ** 7.561.530 

** Vzdrževanje informacijskega sistema o prostoru ** 
5023 479 Prostorski informacijski sistem 5.427.925 
5024 479 Delo na prostorskem planu 12.062.056 
5025 479 Publikacije 184.524 
5026 479 Publiciranje plana 3.015.514 
5028 479 Kartografske obdelave zunanjih sodelavcev 1.049.846 
5029 479 Planerske delavnice 55.843 

** Vzdrževanje informacijskega sistema o prostoru skupaj ** 21.795.708 

** Izdelava zakonskih in podzakonskih aktov ** 
5027 479 Predpisi s področja urejanja prostora 485.590 

** Izdelava zakonskih in podzakonskih aktov skupaj ** 485.590 

** Ostalo ** 
7624 479 Tiskanje in razmnoževanje dokumentov 4.195.498 

** Ostalo skupaj ** 4.195.498 

>>>>>> Zavod RS za prostorsko planiranje <<<<<< 
62.993.471 

>>>>>> Zavod RS za varstvo okolja in vodni režim <<<<<< 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize ** 
5051 409 Publikacije nacionalnega programa 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize skupaj ** 

** Delo upravnih organov ** 
3105 400 Osebni dohodki 
3213 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3321 402 Prispevki delodajalca 
3429 403 Materialni stroški 
3753 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

** Delo upravnih organov skupaj ** 

2.088.037 
2.088.037 

11.411.300 
1.464.800 
2.590.400 
2.320.000 
1.250.000 

19.036.500 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize ** 
5046 479 Informacijski sistem varstva okolja 

5.827.080 



■ MINISTRSTVO ZA VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Zavod RS za varstvo okolja in vodni režim <<<<<< 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize ** 
5047 479 Nacionalni program varstva okolja 
5048 479 Študija ranljivosti okolja 
5049 479 Presoje vplivov na okolje 
5052 479 I K R 0 S 
5053 479 T UE V BAYERN 
5054 479 Sistem za vodni režim 
5055 479 Nacionalni program urejanja voda 
5056 479 Načrt vodnega režima 
5057 479 Načrti povodij 
5411 479 Slovenski ekološki projekt 
5412 479 Raziskave in študije (lastne in sofinanciranje) 
5413 479 Pogodba s TV BAYERN 
5414 479 Monitoring odpadkov 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize skupaj ** 

1.456.770 
1.086.298 

145.677 
3.399.130 
4.370.310 
1.213.975 
3.399.130 
6.288.391 

13.110.930 
2.427.950 

24.279.500 
1.456.770 
4.855.900 

73.317.81 

** Nabava računalniške opreme in informacijski sistem ** 
5419 479 Informacijski sistem 

** Nabava računalniške opreme in informacijski sistem skupaj ** 
485.590 
485.590 

** Izdelava zakonskih in podzakonskih aktov ** 
5050 479 Priprava predpisov 
5059 479 Priprava predpisov 
5417 479 Izdelava podzakonskih in koncesijskih aktov 

** Izdelava zakonskih in podzakonskih aktov skupaj ** 

2.427.950 
728.385 

3.399.130 
6.555.465 

5418 479 Izdaja publikacij 
skupaj ** 

1.942.360 
1.942.360 

>>>>>> Zavod RS za varstvo okolja in vodni režim <<<<<< 
103.425.763 

>>>>>> Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3034 400 Osebni dohodki 
3142 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3250 402 Prispevki delodajalca 
3358 403 Materialni stroški 
3466 404 Amortizacija 

** Delo upravnih organov skupaj ** 

54.130.900 
7.640.600 

12.287.700 
7.735.800 

13.857.300 
95.652.300 

o roče valeč 



M MINISTRSTVO ZA VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije <<<<<< 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize ** 
5008 479 Ekološki laboratorij - merilna oprema 7.283.850 
5011 479 Hidrološki monitoring 2.816.422 
5012 479 Agrometeorologija - meteorološki monitoring 3.763.323 
5013 479 Merjenje ionizirajočega sevanja 1.456.770 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize skupaj ** 15.320.365 

** Naloge samostojne države ** 
5009 479 Kakovost zraka - merjenje imisij 5.341.490 
5010 479 Kakovost voda - merjenje 13.353.725 
5014 479 Meteorološka zaščita letalskega prometa 1.213.975 
5015 479 Mednarodne komunikacije 1.942.360 
5016 479 Umerjanje meteoroloških in hidroloških instrumentov 1.942.360 
5017 479 Računski center - nabava telekomunikacijskega računalnika 5.827.080 

** Naloge samostojne države skupaj ** 29.620.990 

** Obramba pred točo ** 
5018 479 Obramba pred točo - HMZ 14.422.023 

** Obramba pred točo skupaj ** 14.422.023 

** Ostalo ** 
5429 477 M R C Slavnik 4.855.900 

** Ostalo skupaj ** 4.855.900 

> > > > > > Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije <<<<<< 
159.871.578 

>>>>>> Seizmološki zavod Republike Slovenije <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3035 400 Osebni dohodki 7.859.100 
3143 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 740.000 
3251 402 Prispevki delodajalca 1.784.000 
3359 403 Materialni stroški 2.348.200 
3467 404 Amortizacija 932.000 

** Delo upravnih organov skupaj ** 13.663.300 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize ** 
5005 479 Modernizacija seizmološke mreže 339.913 
5006 479 Seizmološki monitoring ob povečanih potresnih aktivnostih 684.682 
5007 479 Pedološki monitoring 3.399.130 
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MINISTRSTVO ZA VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA 
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>>>> > > Seizmološki zavod Republike Slovenije <<<<<< 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize ** 
7630 479 Refrakcijska seizmika 242.795 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize skupaj ** 4.666.520 

** Vodooskrba ** 
7625 470 Priključitev observ. na Golovcu na vodov.omrežje 2.670.745 

** Vodooskrba skupaj ** 2.670.745 

** Ostalo ** 
7629 478 Sanacija oken in vrat (na observ. Golovec) 43.703 
7628 479 Projekt strehe in prizidka za obs. Golovec 69.925 

** Ostalo skupaj ** 113.628 

** Zveze in kriptozaščita ** 
7626 471 Povečanje kapacitet PTT kabla za obs.Golovec 728.385 

** Zveze in kriptozaščita skupaj ** 728.385 

** Nakup notranje opreme prostorov ** 
7627 479 Nakup arhivske opreme za obs. Golovec 194.236 

** Nakup notranje opreme prostorov skupaj ** 194.236 

>>>>>> Seizmološki zavod Republike Slovenije <<<<<< 
22.036.814 

>>>>>> Republiška direkcija za varstvo okolja in ur.voda <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3106 400 Osebni dohodki 21.212.400 
3214 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 2.565.200 
3322 402 Prispevki delodajalca 4.815.200 
3430 403 Materialni stroški 4.960.000 
3754 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 300.000 

** Delo upravnih organov skupaj ** 33.852.800 

** Ostalo ** 
5415 453 Sofinanciranje ekoloških projektov 48.559.000 

** Ostalo skupaj ** 48.559.000 

** Intervencije v gospodarstvu ** 
5416 455 Spodbujanje ekološko primernih tehnologij (razpis) 77.694.400 

** Intervencije v gospodarstvu skupaj ** 77.694.400 

oroče valeč 



MINISTRSTVO ZA VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Republiška direkcija za varstvo okolja in ur.voda <<<<<< 

** Ostalo ** 
5420 468 Manipulativni stroški in rezerve 9.711.800 

** Ostalo skupaj ** 9.711.800 

** Odprava posledic naravnih nesreč ** 
5423 479 Sanacije in havarije - višja sila 47.600.535 
5424 479 Sanacije v pristojnosti republike 48.559.000 

** Odprava posledic naravnih nesreč skupaj ** 96.159.535 

** Poplave 1990 ** 
5428 479 Odprava posledic poplav v novembru 1990 173.112.835 

** Poplave 1990 skupaj ** 173.112.835 

** Varstvo in izboljšanje človekovega okolja ** 
5003 479 Spremljanje prispevkov kvalitete in kvantitete voda 97.118 

** Varstvo in izboljšanje človekovega okolja skupaj ** 97.118 

** Nabava računalniške opreme in informacijski sistem ** 
5002 479 Inform.sistem repub.direk.za varstvo okolja in urejanje voda 242.795 

** Nabava računalniške opreme in informacijski sistem skupaj ** 242.795 

** Ostalo ** 
5427 471 Gradnja vodnogospod.objektov in naprav v splošni rabi 67.982.600 
5421 477 Prestrukturir.ekološko spornih tehnologij (razpis) 48.595.000 
5422 477 Varstvo voda - sanacijski programi (razpis) 48.595.000 

** Ostalo skupaj ** 165.172.600 

** Vzdrževanje vodotokov ** 
5426 510 Program rednega vzdrževanja vodnega režima 524.194.405 

** Vzdrževanje vodotokov skupaj ** 524.194.405 

>>>>>> Republiška direkcija za varstvo okolja in ur.voda <<<<<< 
1.128.797.288 

>>>>>> Republiški urbanistični inšpektorat <<<<<< 

©stalo ** 
5001 450 Rušenje nedovoljeno izgrajenih objektov v pristojnosti MV0UP 

** Ostalo skupaj ** 485.590 

>>>>>> Republiški urbanistični inšpektorat <<<<<< 
485.590 



Kal MINISTRSTVO ZA VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA 
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> > > > > > Republiški vodnogospodarski inšpektorat <<<<<< 

** Ostalo ** 
5004 451 Sredstva za vzorce in analize izven rednega programa 

** Ostalo skupaj ** 
485.590 
485.590 

> > > > > > Republiški vodnogospodarski inšpektorat <<<<<< 

485.590 

skupaj MINISTRSTVO ZA VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA 2.159.373.003 

MINISTRSTVO ZA DELO 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za delo <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3011 400 Osebni dohodki 
3119 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3227 402 Prispevki delodajalca 
3335 403 Materialni stroški 
3443 404 Amortizacija 
3659 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

** Delo upravnih organov skupaj ** 

20.196.300 
2.062.600 
4.584.600 
4.410.000 

137.900 
136.700 

31.528.100 

** Denarna nadomestila nezaposlenim ** 
7020 422 Denarno nadomestilo 2.889.385.000 
7021 422 Denarno nadomestilo v enkratnem znesku 305.300.000 
7022 422 Denarna pomoč 843,000.000 
7023 422 Redno brezposelni - priprava na zaposlitev 92.300.000 
7024 422 Pripravniki - priprava na zaposlitev 397.600.000 
7025 422 Preusposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb 47.215.000 
7027 422 Sofinanciranje usposabljanja presežnih delavcev 142.000.000 
7028 422 Dokupi zavarovalne dobe 411.800.000 
7029 422 Javna dela 268.900.000 
7030 422 Subvencije za zaposlovanje invalidov in težje zaposljivih 125.500.000 
7031 422 Sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest 355.000.000 
7032 422 Nadomestitev dela stroškov za ohranitev delovnih mest 674.500.000 
7033 422 Posojila za investicije v zmogljivosti za brezposelne 227.200.000 

o roče valeč 
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HI MINISTRSTVO ZA DELO 
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>>>>>> Ministrstvo za delo <<<<<< 

** Denarna nadomestila nezaposlenim ** 
7034 422 Pospeševanje celoletne zaposlitve sezonskih delavcev 
7035 422 Obveznosti do presežkov v državnih podjetjih in javnih si 

** Denarna nadomestila nezaposlenim skupaj ** 

284.000.000 
355.000.000 

7.418.700.000 

** Štipendije ** 
7054 426 Republiške štipendije 
7055 426 Mundov sklad 
7056 426 Sklad za štipendiranje mladih delavcev 

** Štipendije skupaj ** 

** Zaposlovanje ** 
7171 447 Raziskave, razvoj 
7172 447 Mednarodno sodelovanje 
7173 447 Informacijske dejavnosti 
7175 447 Publicistična dejavnost 
7176 447 Ostalo 

** Zaposlovanje skupaj ** 

** Nagrade ** 
7191 467 Zaposlovanje 

** Nagrade skupaj ** 

** Sofinanciranje društev ** 
7196 467 Zaposlovanje 

** Sofinanciranje društev skupaj ** 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize ** 
5253 479 Sodelovanje s strokovnimi in institucijami 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize skupaj 

1.200.000.000 
4.700.000 

27.500.000 
1.232.200.000 

10.000.000 
500.000 

8.000.000 
8.600.000 
2.500.000 

29.600.000 

300.000 
300.000 

2.500.000 
2.500.000 

200.000 
200.000 

** Investicije ** 
2456 473 Program posodabljanja zavodov za zaposlovanje 

** Investicije skupaj ** 

>>>>>> Ministrstvo za delo <<<<<< 

16.500.000 
16.500.000 

8.731.528.100 

>>>>>> Republiški zavod za zaposlovanje <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
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nr 

>>>>>> Republiški zavod za zaposlovanje <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3089 400 Osebni dohodki 149.711.500 
3197 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 23.505.700 
3305 402 Prispevki delodajalca 33.984.500 
3413 403 Materialni stroški 25.000.000 
3521 404 Amortizacija 9.500.000 

** Delo upravnih organov skupaj ** 241.701.700 

>>>>>> Republiški zavod za zaposlovanje <<<<<< 

241.701.700 

skupaj MINISTRSTVO ZA DELO 8.973.229.800 

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO, DRUŽINO IN S0C.VARSTVO 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno var. <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3023 400 Osebni dohodki - 32.483.500 
3131 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 3.414.600 
3239 402 Prispevki delodajalca 7.373.700 
3347 403 Materialni stroški 4.547.300 
3455 404 Amortizacija 111.300 
3671 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 1.438.300 

** Delo upravnih organov skupaj ** 49.368.700 

** Otroško varstvo ** 
7011 420 Nadomestilo plače v času porodniškega dopusta 3.190.925.269 
7013 420 Družbene pomoči otrokom 1.962.000.000 
7014 420 Pomoč pri opremi novorojenca 113.000.000 

** Otroško varstvo skupaj ** 5.265.925.269 

** Socialno skrbstvo ** 
7016 421 Denarne pomoči - edini vir 102.561.200 
7017 421 Denarne pomoči - dopolnilni vir 103.650.000 
7018 421 Družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb 285.149.300 

oroče valeč 



MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO, DRUŽINO IN SOC.VARSTVO 
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>>>>>> Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno var. <<<<<< 

** Socialno skrbstvo ** 
7019 421 Prispevek rejnic s statusom 

** Socialno skrbstvo skupaj ** 
9.000.000 

500.360.500 

** Socialno varstvo ** 
7057 428 Rejnine 

** Socialno varstvo skupaj 
108.000.000 
108.000.000 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize ** 
7075 432 Sofinanciranje - inovacijski sklad 
7076 432 Dolgoročne raziskave 
7077 432 Univerzitetne naloge 
7078 432 Sofinanciranje študij WH0 
7079 432 Aplikativne študije 
7080 432 Bela knjiga - prilagajanje predpisov 
7081 432 Mednarodno sodelovanje in članarine 
7082 432 Inovativnost 
7083 432 Zdravstvena prosveta in vzgoja 
7084 432 Spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva 
7085 432 Svet za zdravje - programi za krepitev zdravja 
7086 432 Zbiranje krvi in organov za presajanje 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize skupaj 

1.894.000 
587.700 

1.511.800 
221.000 

3.000.000 
1.500.000 

19.198.800 
17.425.500 
5.085.000 

151.571.980 
800.000 

12.100.000 
214.895.780 

** Socialno skrbstvo ** 
7094 434 Plačilo oskrbe otrok in mladostnikov na usposablja 
7095 434 Prehodni dom za tujce-oddelek za mladoletnike 

** Socialno skrbstvo skupaj ** 

329.279.768 
3.000.000 

332.279.768 

** Socializacija v otroškem varstvu ** 
7087 433 Eksperimentalno uvajanje drugih oblik vzgoje in varstva 
7088 433 Dopolnilna sredstva za zagotovljeni program 

** Socializacija v otroškem varstvu skupaj ** 

132.756 
4.860.841 
4.993.597 

** Ostalo - v otroškem varstvu ** 
7089 433 Mladinska periodika - Otrok in družina 
7090 433 Prosvetni delavec 
7091 433 Zveza prijateljev mladine Slovenije 
7092 433 Pionirski list 
7093 433 Ostale dotacije 

** Ostalo - v otroškem varstvu skupaj ** 

616.060 
213.417 
634.248 

13.483 
76.217 

1.553.425 

** Ostalo - v otroškem varstvu ** 
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>>>>>> Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno var. < <<<<< 

★ ★ 

** Ostalo - v otroškem varstvu ** 
7142 443 Ostalo 252 029 

** Ostalo - v otroškem varstvu skupaj ** 252.029 

** Obvezne zdravstvene storitve ** 
7121 442 Plačilo obveznega psihiatričnega zdravljenja 2.640.000 
7122 442 Nujno zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb 26.000.000 
7123 442 Strokovni nadzor in javna pooblastila l!80o!o00 
7124 442 Obrambne priprave g 951 000 

7125 442 Publicistična dejavnost '600.000 
** Obvezne zdravstvene storitve skupaj ** 39.991.000 

** Usposabljanje - otroško varstvo ** 
7126 443 Zavod za slepo in slabovidno mladino, Ljubljana 2.538.433 
7127 443 Zavod za usposabljanje invalidne mladine, Kamnik 1.557.980 
7128 443 Zavod za uspos. slušno in govorno motenih, Ljubljana 9.396.662 
7129 443 Center za korekcijo sluha in govora, Portorož 3.309.966 
7130 443 Center za uspos. slušno in govorno motenih, Maribor 5.857.303 
7131 443 Enota Stara gora, Splošna bolnica Šempeter 7.827.654 
7132 443 Zavod Dr. M. Gerbec, Šentvid pri Stični 587.168 

** Usposabljanje - otroško varstvo skupaj ** 31.075.166 

** Raziskave, razvoj - otroško varstvo ** 
7133 443 Plačila inštitucijam za raziskave 5.588.000 

Raziskave, razvoj - otroško varstvo skupaj ** 5.588.000 

** Socializacija - otroško varstvo ** 
7135 443 Vzgoja otrok v UKC in Valdoltri 5.126.388 
7136 443 Predšolska vzgoja Romov 1.576.032 
7137 443 Izobraževanje vzgojno-varstvenih delavcev 81.627 

** Socializacija - otroško varstvo skupaj ** 6.784.047 

** Delovanje sistema - otroško vartstvo ** 
7138 443 Delo organov in komisij 1.031.936 
7139 443 Vzpostavitev računalniškega sistema 1.063.925 
7140 443 Stroški izvajanja programa v občinah 11.765.676 
7141 443 Stroški izvajanja programa DP0 v občinah 71.300.000 

** Delovanje sistema - otroško vartstvo skupaj ** 85.161.537 

** Socialno skrbstvo ** 
7143 444 Razvojni projekti 6.000.000 
7144 444 Raziskovalne naloge 3.000.000 

i roče valeč 77 
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>>>>>> Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno var. <<<<<< 

**. Socialno skrbstvo ** 
7145 444 Naša Slovenija, Naša žena 112.300 
7146 444 Sofinanciranje programov Romov 550.000 
7147 444 Sprejemal išča za mladoletne tujce in naše begavce 6.360.000 
7148 444 Prevozi slepih 990.000 
7149 444 Oskrba oseb neznanega bivališča 650.000 
7150 444 Ostalo 450.000 

** Socialno skrbstvo skupaj ** 18.112.300 

★ ★ 

** Nagrade ** 
7189 467 Potrčeve nagrade 
7190 467 Priznanja socialnega varstva 

★ ★ 

Pomoč demografsko ogroženim območjem 
7183 463 Pospeš.otroškega varstva na manj razvitih območjih 4.761.718 
7184 463 Zdravstvo - demografsko ogrožena območja 12.652.100 

** Pomoč demografsko ogroženim območjem skupaj ** 17.413.818 

652.800 
250.000 

Nagrade skupaj ** 902.800 

** Sofinanciranje društev ** 
7193 467 S področja otroškega varstva 208.532 
7194 467 S področja socialnega varstva 360.000 
7195 467 S področja zdravstva 7.451.800 

** Sofinanciranje društev skupaj ** 8.020.332 

** Narodnosti v RS ** 
7201 467 Otroško varstvo 9.150.992 

** Narodnosti v RS skupaj ** 9.150.992 

** Slovenci zunaj RS ** 
7203 467 Predšolska vzgoja Slovencev v Avstriji in Italiji 50.922 
7204 467 Predšolska vzgoja zdomcev 803.298 

Slovenci zunaj RS skupaj ** 854.220 

** Otroško varstvo ** 
7205 468 Financiranje komisije za sodelovanje z UNICEF-om ^°n'nnn 

Otroško varstvo skupaj ** ® ' 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize ** 
5218 479 Jedrska varnost o'nnn'nnn 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize skupaj ** 8.000.UUU 

** Domovi za ostarele ** 



S MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO, DRUŽINO IN SOC.VARSTVO 
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>>>>>> Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno var. <<<<<< 

** Domovi za ostarele ** 
2439 473 Dom upokojencev Krško 92.613.801 
2440 473 Dom upokojencev Sevnica - Impoljca 92.401.826 
2441 478 Dom upokojencev Ljubijana-Tabor 150.374.747 
2442 478 Dom upokojencev Slovenske Konjice 2.119.746 
2443 478 Dom upokojencev A.Drolca - Preddvor 38.634.484 
2444 478 Delovno varstveni zavod Ponikve 17.668.082 
2445 478 Intervencije in izveninstitucionalne obl. varstva 19.690.614 

** Domovi za ostarele skupaj ** 413.503.300 

** Zdravstvene ustanove ** 
2446 473 Investicije v zdravstvu 96.356.520 

** Zdravstvene ustanove skupaj ** 96.356.520 

>>>>>> Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno var. <<<<<< 
7.218.843.100 

skupaj MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO, DRUŽINO IN SOC.VARSTVO 7.218.843.100 

MINISTRSTVO ZA BORCE IN VOJAŠKE INVALIDE 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za borce in vojaške invalide <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3022 400 Osebni dohodki 6.447.800 
3130 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 562.900 
3238 402 Prispevki delodajalca 1.463.700 
3346 403 Materialni stroški 900.000 
3454 404 Amortizacija 95.700 

** Delo upravnih organov skupaj ** 9.470.100 

** Socialne pravice ** 
7036 423 Žrtve vojaške agresije na RS 20.000.000 
7037 423 Zdravstveno varstvo borcev NOV 3.168.000 
7038 423 Dopolnilno varstvo vojaških invalidov 324.000.000 
7039 423 Varstvo civilnih invalidov vojne 200.000.000 
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MINISTRSTVO ZA BORCE IN VOJAŠKE INVALIDE 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za borce in vojaške invalide <<<<<< 

** Socialne pravice ** 
7040 423 Varstvo borcev za severno mejo 
7041 423 Stroški dela posebne komisije 
7042 423 Republiške priznavalnine 
7043 423 Občinske priznavalnine 
7044 423 Benifi ci rane pokojnine borcev NOV 
7045 423 Denarni prejemki in povrač.vojaškim vojnim invalidom-RS 
7046 423 Denarni prejemki in povrač.voj.vojnim inv.R Italija in Avst. 
7047 423 Zdraviliško-klimatsko zdravljenje 
7048 423 Druge pravice 

** Socialne pravice skupaj ** 

** Urejanje grobišč in pokopališč ** 
7197 467 V Republiki Sloveniji > 

7198 467 V tujini 
** Urejanje grobišč in pokopališč skupaj ** 

>>>>>> Ministrstvo za borce in vojaške invalide <<<<<< 
1.759.470.100 

800.000 
38.000 

22.401.000 
515.223.000 
26.420.000 

511.750.000 
25.200.000 
22.000.000 
69.000.000 

1.740.000.000 

7.300.000 
2.700.000 

10.000.000 

>>>>>> Zveza združenj borcev NOV <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3093 400 Osebni dohodki 5.606.400 
3201 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 477.800 
3309 402 Prispevki delodajalca 1.272.600 
3417 403 Materialni stroški 1.874.000 
3525 404 Amortizacija 50.000 
3741 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 1.100.000 

** Delo upravnih organov skupaj ** 10.380.800 

>>>>>> Zveza združenj borcev NOV <<<<<< 
10.380.800 

>>>>>> Zveza rezervnih vojaških starašin <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3094 400 Osebni dohodki 3.419.900 
3202 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 379.300 
3310 402 Prispevki delodajalca 776.300 

80 
poročevalec 



MINISTRSTVO ZA BORCE IN VOJAŠKE INVALIDE 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Zveza rezervnih vojaških starašin <<<<<< 

Delo upravnih organov ** 
3418 403 Materialni stroški 1.278.300 
3526 404 Amortizacija 12.300 

** Delo upravnih organov skupaj ** 5.866.100 

>>>>>> Zveza rezervnih vojaških starašin <<<<<< 

5.866.100 

skupaj MINISTRSTVO ZA BORCE IN VOJAŠKE INVALIDE 1.775.717.000 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za šolstvo in šport <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3024 400 Osebni dohodki 40.889.700 
3132 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 4.129.200 
3240 402 Prispevki delodajalca 9.282.000 
3348 403 ' Materialni stroški 11.252.600 
3456 404 Amortizacija 911.400 
3672 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 10.000.000 

** Delo upravnih organov skupaj ** 76.464.900 

** Srednje šolstvo ** 
7001 410 Osebni dohodki 2.393.643.000 
7002 411 Drugi osebni prejemki 234.071.000 
7003 412 Prispevki delodajalca 543.357.000 
7004 413 Materialni stroški 611.400.000 
7005 414 Amortizacija 210.364.000 

** Srednje šolstvo skupaj ** 3.992.835.000 

** Štipendije ** 
5491 426 Štipendije 47.940.000 

** Štipendije skupaj ** 47.940.000 

** Ostalo - v šolstvu ** 
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gm MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za šolstvo in šport <<<<<< 

** Ostalo - v šolstvu ** 
7050 425 Regresiranje prevozov 232.000.000 

** Ostalo - v šolstvu skupaj ** 232.000.000 

** Članarine in kotizacije v tujini ** 
7225 429 Nezgodno zavarovanje vrhunskih športnikov 1.200.000 
7226 429 SPIZ - vrhunski športniki 4.000.000 
7227 429 Zdravstveno varstvo športnikov '1.000.000 

** Članarine in kotizacije v tujini skupaj ** 6.200.000 

** Vzgoja in izobraževanje ** 
7096 435 Študentski domovi 60.768.000 
7097 435 Strokovna literatura 6.000.000 
7098 435 Republiška in zvezna tekmovanja 1.000.000 
7100 436 Telesna kultura 71.600.000 

** Vzgoja in izobraževanje skupaj ** 139.368.000 

** Članarine in kotizacije v tujini ** 
7223 439 Mladinski program 30.000.000 

** Članarine in kotizacije v tujini skupaj ** 30.000.000 

** Ostalo - v šolstvu ** 
7168 445 Skupne naloge osnovnega šolstva 30.000.000 
7224 445 Storitve po vlogah 7.000.000 

** Ostalo - v šolstvu skupaj ** 37.000.000 

** Izobraževanje odraslih ** 
7229 445 Izobraževanje odraslih 50.000.000 

Izobraževanje odraslih skupaj ** 50.000.000 ** 

** Srednje šolstvo ** 
7151 445 Dijaški domovi 242.052.000 
7152 445 Zavodi za usposabljanje 341.781.000 
7153 445 Izobraževanje učiteljev 40.000.000 
7154 445 Izobraževanje otrok zdomcev 24.800.000 
7155 445 Učbeniki in spremembe VIP 7.000.000 
7156 445 Zavarovanje učencev 900.000 
7157 445 Zdravniški pregledi 7.500.000 
7158 445 Izpiti občanov 1.700.000 
7160 445 Srednje šole - izbirne vsebine 40.000.000 
7231 445 Priprave na maturo. 10.000.000 

•** Srednje šolstvo skupaj ** 715.733.000 
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■ MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za šolstvo in šport <<<<<< 

** Visoko šolstvo ** 
7161 445 Visoko šolstvo 
7162 445 Lektorati 
7163 445 Podiplomski študij 
7164 445 Asistenti stažisti 
7165 445 Računalniška dejavnost 
7166 445 Visokošolske knjižnice 
7167 445 Mednarodna dejavnost 
7159 446 Telesna kultura 

** Visoko šolstvo skupaj ** 

2.412.294.000 
50.000.000 
35.500.000 
34.000.000 
25.000.000 
67.930.000 
35.000.000 
21.580.000 

2.681.304.000 

7187 467 
7188 467 

Nagrade ** 
Izobraževanje 
Telesna kultura 
Nagrade skupaj ** 

1.500.000 
700.000 

2.200.000 

** Sofinanciranje društev ** 
7192 467 Izobraževanje 

** Sofinanciranje društev skupaj 
1.500.000 
1.500.000 

** Narodnosti v RS ** 
7200 467 Izobraževanje 

** Narodnosti v RS skupaj ** 
23.000.000 
23.000.000 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize ** 
7169 479 Raziskovalne naloge 25.000.000 
7170 479 Strokovne naloge 16.000.000 

** Strokovno razvojne naloge, meritve ali ekspertize skupaj ** 41.000.000 

** Investicije ** 
2457 473 Biološko središče 
7219 478 Program sofinanciranja invest.vzdrževanja šol 

** Investicije skupaj ** 

100.000.000 
99.920.000 

199.920.000 

>>>>>> Ministrstvo za šolstvo in šport <<<<<< 
8.276.464.900 

>>>>>> Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3037 400 Osebni dohodki 80.807.000 
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■i MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3145 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 10.376.800 
3253 402 Prispevki delodajalca 18.343.200 
3361 403 Materialni stroški 18.852.000 
3469 404 Amortizacija 1.443.100 
3685 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 1.000.000 

** Delo upravnih organov skupaj ** 130.822.100 

>>>>>> Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport <<<<<< 
130.822.100 

>>>>>> Urad Republike Slovenije za mladino <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3099 400 Osebni dohodki 1.903.100 
3207 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 209.400 
3315 402 Prispevki delodajalca 432.000 
3423 403 Materialni stroški 1.000.000 
3747 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 1.000.000 

** Delo upravnih organov skupaj ** 4.544.500 

>>>>>> Urad Republike Slovenije za mladino <<<<<< 
4.544.500 

skupaj MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 8.411.831.500 

MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za znanost in tehnologijo <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3026 400 Osebni dohodki 
3134 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3242 402 Prispevki delodajalca 
3350 403 Materialni stroški 

21.970.900 
2.302.700 
4.987.400 

12.393.000 

84 poročevalei 



MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za znanost in tehnologijo <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3458 404 Amortizacija 1.309.900 

** Delo upravnih organov skupaj ** 42.963.900 

** Štipendije ** 
7053 426 Štipendije na področju znanosti 22.364.000 

** Štipendije skupaj ** 22.364.000 

** Vlaganja v znanost in kadre ** 
7069 431 Znanstveni tisk 58.730.000 
7070 431 Podiplomski študij 21.630.000 
7071 431 Mladi raziskovalci 1.200.000.000 
7072 431 Knjižnice in informatika 228.000.000 
7073 431 Raziskovalna infrastruktura 70.000.000 

** Vlaganja v znanost in kadre skupaj ** 1.578.360.000 

** Vlaganja v znanost in kadre ** 
7058 441 Mednarodno sodelovanje 77.075.000 
7059 441 Sofinanciranje znanstvenih sestankov 12.951.000 
7117 441 Skupni temeljni raziskovalni program 1.280.000.000 
7118 441 Tehnološko-razvojne raziskave 220.000.000 
7119 441 Raziskovalni program Enote 221.250.000 

** Vlaganja v znanost in kadre skupaj ** 1.811.276.000 

** Spodbujanje razvoja ** 
7177 455 Pospeševanje razvoja tehnološko zahtevnega podjetništva 200.000.000 
7178 455 Spodbujanje tehnološkega razvoja 340.000.000 

** Spodbujanje razvoja skupaj ** 540.000.000 

** Nagrade ** 
7186 467 Nagrade na področju znanosti 8.000.000 

** Nagrade skupaj ** 8.000.000 

** Investicije ** 
2452 473 Znanstvena oprema 40.000.000 

** Investicije skupaj ** 40.000.000 

>>>>>> Ministrstvo za znanost in tehnologijo <<<<<< 
4.042.963.900 
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MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 

★ * 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Urad RS za standardizacijo in meroslovje <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3100 400 Osebni dohodki 12.610.500 
3208 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 2.348.000 
3316 402 Prispevki delodajalca 2.862.600 
3424 403 Materialni stroški 6.700.000 

Delo upravnih organov skupaj ** 24.521.100 

>>>>>> Urad RS za standardizacijo in meroslovje <<<<<< 
24.521.100 

>>>>>> Urad RS za varstvo industrijske lastnine <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3101 400 Osebni dohodki 9.860.700 
3209 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 1.467.500 
3317 402 Prispevki delodajalca 2.238.400 
3425 403 Materialni stroški 4.200.000 

** Delo upravnih organov skupaj ** 17.766.600 

>>>>>> Urad RS za varstvo industrijske lastnine <<<<<< 
17.766.600 

skupaj MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 4.085.251.600 

MINISTRSTVO ZA KULTURO 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za kulturo <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3025 400 Osebni dohodki 12.938.100 
3133 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 1.390.400 
3241 402 Prispevki delodajalca 2.936.900 
3349 403 Materialni stroški 1.350.000 
3457 404 Amortizacija 559.200 
3673 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 309.800 

** Delo upravnih organov skupaj ** 19.484.400 
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Hi MINISTRSTVO ZA KULTURO 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za kulturo <<<<<< 

** Muzeji in arhivi ** 
7006 410 Osebni dohodki 
7007 411 Drugi osebni prejemki 
7008 412 Prispevki delodajalca 
7009 413 Materialni stroški 
7010 414 Amortizacija 

** Muzeji in arhivi skupaj 

244.633.200 
16.000.000 
55.531.700 

149.690.000 
10.625.800 

476.480.700 

** Samostojni kulturni delavci ** 
7049 424 Samostojni kulturni delavci 

** Samostojni kulturni delavci skupaj 
40.000.000 
40.000.000 

7052 426 
Štipendije ** 
Kultura 
Štipendije skupaj 

20.000.000 
20.000.000 

** Dotacije kulturnim ustanovam ** 
7061 430 Gledališka dejavnost 
7062 430 Glasbena dejavnost 
7063 430 Likovna dejavnost 
7064 430 Založništvo 
7065 430 Knjižnična dejavnost 
7066 430 Muzejska dejavnost 
7067 430 Filmska dejavnost 
7068 430 Ostalo (CD, ZK0S) 

** Dotacije kulturnim ustanovam skupaj 

317.300.000 
341.600.000 
36.500.000 

1.980.000 
296.000 

196.200.000 
27.700.000 

167.054.000 
1.088.630.000 

** Plačila kulturnih programov ** 
7101 440 Kultura 

** Plačila kulturnih programov skupaj ** 
407.606.400 
407.606.400 

** Subvencioniranje kulturnih ustanov ** 
7179 459 Arboretum 
7180 459 Spominski park Trebče 
7181 459 Triglavski narodni park 

** Subvencioniranje kulturnih ustanov skupaj 

7.600 
222.000 

4.054.000 
4.283.600 

** Pomoč demografsko ogroženim območjem ** 
7182 463 Pomoč manj razvitim - kultura 

** Pomoč demografsko ogroženim območjem skupaj 
9.200.000 
9.200.000 

Nagrade 
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MINISTRSTVO ZA KULTURO 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za kulturo <<<<<< 

** Nagrade ** 
7185 467 Prešernov sklad 2.000.000 

** Nagrade skupaj ** 2.000.000 

** Narodnosti v RS ** 
7199 467 Kultura 7.800.000 

** Narodnosti v RS skupaj ** 7.800.000 

** Slovenci zunaj RS ** 
7202 467 Kultura za Slovence zunaj RS 13.000.000 

Slovenci zunaj RS skupaj ** 13.000.000 ★ ★ 

** Investicije in spomeniško varstvene akcije ** 
7650 473 Investicije v kulturi - nacionalni program 115.000.000 
7649 478 Investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov 51.000.000 
7651 478 Spomeniško varstvene akcije 115.000.000 

** Investicije in spomeniško varstvene akcije skupaj ** 281.000.000 

>>>>>> Ministrstvo za kulturo <<<<<< 
2.369.485.100 

>>>>>> Zavod RS za varstvo naravne in kulturne dediščine <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3036 400 Osebni dohodki 11.023.600 
3144 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 1.220.200 
3252 402 Prispevki delodajalca 2.502.400 
3360 403 Materialni stroški 1.056.800 
3468 404 Amortizacija 1.250.100 
3684 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 1.000.000 

** Delo upravnih organov skupaj ** 18.053.100 

>>>>>> Zavod RS za varstvo naravne in kulturne dediščine <<<<<< 
18.053.100 

>>>>>> Arhiv Republike Slovenije <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3038 400 Osebni dohodki 19.912.300 
3146 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 3.400.700 
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MINISTRSTVO ZA KULTURO 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Arhiv Republike Slovenije <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3254 402 Prispevki delodajalca 4.520.100 
3362 403 Materialni stroški 2.215.200 
3470 404 Amortizacija 881.500 
3686 409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 650.000 

** Delo upravnih organov skupaj ** 31.579.800 

>>>>>> Arhiv Republike Slovenije <<<<<< 
31.579.800 

skupaj MINISTRSTVO ZA KULTURO 2.419.118.000 

MINISTRSTVO ZA ZAKONODAJO 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrstvo za zakonodajo <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3014 400 Osebni dohodki 8.547.200 
3122 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 774.100 
3230 402 Prispevki delodajalca 1.940.200 
3338 403 Materialni stroški 1.679.200 
3446 404 Amortizacija 97.200 

** Delo upravnih organov skupaj ** 13.037.900 

>>>>>> Ministrstvo za zakonodajo <<<<<< 
13.037.900 

■i skupaj MINISTRSTVO ZA ZAKONODAJO 13.037.900 
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H MINISTRSTVO ZA INFORMIRANJE 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrsvo za informiranje <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3013 400 Osebni dohodki 12.037.900 
3121 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 1.114.900 
3229 402 Prispevki delodajalca 2.732.600 
3337 403 Materialni stroški 3.127.200 
3445 404 Amortizacija 74.500 

** Delo upravnih organov skupaj ** 19.087.100 

** Ostalo ** 
5283 467 Nagrade Toneta Tomšiča 300.000 

** Ostalo skupaj ** 300.000 

** Naloge samostojne države ** 
5244 479 Informacijsko propagandna dejavnost 12.000.000 
5245 479 Tiskovna in publicistična dejavnost 6.000.000 
5246 479 Naša Slovenija 627.200 
5284 479 Promocija Slovenije 176.792.800 
5285 479 Slovenska tiskovna agencija 9.000.000 

** Naloge samostojne države skupaj ** 204.420.000 

** Obnova sredstev javnega obveščanja ** 
5063 479 Obnova rotacij 30.000.000 

** Obnova sredstev javnega obveščanja skupaj ** 30.000.000 

** Razvoj sistemov javnega obveščanja ** 
5466 477 Antenski stolpi (delno): OC Kum, AOC Tinjan 2.000.000 
5467 477 Obnovitev in dopolnitev FM mreže (delno) 6.000.000 
5468 477 Obnovitev in dopolnitev TV mreže (delno) 13.000.000 
5471 477 Razvoj novih telek. sist.in uvajanje nove tehnolog 500.000 
5479 477 Oddajna mreža za TV programe madž.manjšine III.faza 1.500.000 
5062 479 Razvoj sistemov oddajnikov in zvez 30.000.000 

** Razvoj sistemov javnega obveščanja skupaj ** 53.000.000 

** Zveze in kriptozaščita ** 
5469 477 Obnovitev in dopolnitev sistema zvez 2.000.000 
5470 477 Obnov, in dopoin-.energ.sistema, inštalacij.zaščite 5.000.000 

** Zveze in kriptozaščita skupaj ** 7.000.000 

** Nakup notranje opreme prostorov ** 
5286 479 Ureditev sobe za tiskovne konference 2.000.000 

** Nakup notranje opreme prostorov skupaj ** 2.000.000 
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■I MINISTRSTVO ZA INFORMIRANJE 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Ministrsvo za informiranje <<<<<< 

** Nakup notranje opreme prostorov ** 

>>>>>> Ministrsvo za informiranje <<<<<< 
315.807.100 

skupaj MINISTRSTVO ZA INFORMIRANJE 315.807.100 

SLOVENSKA IZSELJENSKA MATICA 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Slovenska izseljenska matica <<<<<< 

** Delo izvajalskih organizacij ** 
7600 410 Osebni dohodki 4.682.100 
7601 411 Drugi osebni odhodki (prejemki) 413.500 
7602 412 Prispevki delodajalca 1.062.800 
7603 413 Materialni stroški 1.000.000 
7604 414 Amortizacija 54.000 
7605 419 Drugi odhodki za delo 2.658.800 

** Delo izvajalskih organizacij skupaj ** 9.871.200 

>>>>>> Slovenska izseljenska matica <<<<<< 
9.871.200 

skupaj SLOVENSKA IZSELJENSKA MATICA 9.871.200 

SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Slovenska akademija znanosti in umetnosti <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 

/ 
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■ SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Slovenska akademija znanosti in umetnosti <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3092 400 Osebni dohodki 12.225.600 
3200 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 1.853.100 
3308 402 Prispevki delodajalca 2.775.200 
3416 403 Materialni stroški 1.702.800 
3524 404 Amortizacija 158.700 

** Delo upravnih organov skupaj ** 18.715.400 

** Ostalo ** 
5252 467 Članske nagrade akademikom 11.733.558 

** Ostalo skupaj ** 11.733.558 

** Investicije ** 
2476 478 Adaptacija objektov SAZU 22.500.000 

** Investicije skupaj ** 22.500.000 

>>>>>> Slovenska akademija znanosti in umetnosti <<<<<< 
52.948.958 

skupaj SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 52.948.958 

■I SVET ZA VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Svet za varstvo človekovih pravic <<<<<< 

** Delo upravnih organov ** 
3095 400 Osebni dohodki 1.468.300 
3203 401 Drugi osebni odhodki (prejemki) 101.800 
3311 402 Prispevki delodajalca 333.300 
3419 403 Materialni stroški 979.900 

** Delo upravnih organov skupaj ** 2.883.300 

>>>>>> Svet za varstvo človekovih pravic <<<<<< 
2.883.300 
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B5H SVET ZA VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Svet za varstvo človekovih pravic <<<<<< 

** Delo upravnih organov 
skupaj SVET ZA VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC 2.883.300 

AGENCIJA RS PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSTVA 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Agencija RS za prestr. gospodarstva <<<<<< 

** Delo izvajalskih organizacij ** 
5228 410 Osebni dohodki 
5231 413 Materialni stroški 

** Delo izvajalskih organizacij skupaj ** 

19.060.093 
5.939.907 

25.000.000 

>>>>>> Agencija RS za prestr. gospodarstva <<<<<< 
25.000.000 

skupaj AGENCIJA RS PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSTVA 25.000.000 

SKLAD RS ZA RAZVOJ 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Sklad RS za razvoj <<<<<< 

** Delo izvajalskih organizacij ** 
5223 410 Osebni dohodki 
5227 413 Materialni stroSki 

** Delo izvajalskih organizacij skupaj 

16.518.748 
8.481.252 

25.000.000 

>>>>>> Sklad RS za razvoj <<<<<< 
25.000.000 
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SKLAD RS ZA RAZVOJ 

Konto Organizac.enota, opis postavke Predlog 1992 

>>>>>> Sklad RS za razvoj <<<<<< 

** Delo izvajalskih organizacij 
skupaj SKLAD RS ZA RAZVOJ 25.000.000 

SKUPAJ PRORAČUN 108.992.695.024 
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Izdaja Skupščina Republike Slovenije - V.d. odgovornega urednika: Tanja Hrovatin-Radobuljac - Naslov uredništva Skupščina Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, 
telefon (061) 161-222 - Tisk: DP Delo - Tisk časopisov in revij p o., Titova 35, Ljubljana - Cena posameznega izvoda 35 dinarjev (brez poštnine) - Letna naročnina kot 
akontacija se obračunava vsake tri mesece. - Žiro račun: Skupščina R Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročmnske zadeve: telefon (061) 161-222 (215) 
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