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Vlada Republike Slovenije pošilja, kot pripomoček k razpravi o
predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 1998,

ki so jih posredovala posamezna ministrstva oziroma
proračunski uporabniki.

- OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA PO POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN POSTAVKAH,

Borut Šuklje, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

V gradivu so podane obrazložitve proračunskih uporabnikov po
postavkah. Pri tem so pri nevladnih proračunskih uporabnikih Predsedniku RS, Državnemu zboru, Državnemu svetu, Varuhu
človekovih pravic, Republiški volilni komisiji, Ustavnem sodišču,
Računskem sodišču in Agenciji za revidiranje lastninskega
preoblikovanja - prikazane obrazložitve, ki izhajajo iz njihovega
predloga proračuna, kot je bilo v osnovnem gradivu proračuna
že pojasnjeno, vlada predlaga deloma znižane proračune teh
uporabnikov.

Republike Slovenije za leto 1998, poudarjamo upoštevanje
kvantitativnih izhodišč za planiranje, ki jih je pripravilo Ministrstvo
za finance, ocene potrebnih sredstev za uresničitev nalog in
obveznosti, ki izhajajo iz Ustave oziroma zakonov in čim večje
racionalnosti oziroma selektivnosti pri načrtovanju finančnih
sredstev za izvedbo teh nalog oziroma delovanje Urada
Predsednika Republike Slovenije. Pri pripravi dopolnjenega
finančnega načrta smo upoštevali izhodiščne vrednosti, ki nam
jih je posredovalo Ministrstvo za finance in osnutek usmeritev
ekonomske politike na področju javnih financ in ukrepov
nacionalnega varčevalnega paketa ter ustrezno zmanjšali
planirana sredstva. Finančni načrt tako upošteva usmeritve za
varčevalno naravnanost finančnih načrtov nevladnih proračunskih uporabnikov, čeprav ni mogel upoštevati zmanjšanega obsega
sredstev, določenega s strani Ministrstva za finance oziroma
Vlade in to v tistem delu, ki ni opredeljen s konkretnimi izhodiščnimi
vrednosti oziroma usmeritvami. Že prvotni predlog je bil naravnan
skrajno varčevalno in je upošteval 5% nominalno rast glede na
leto 1997 pri materialnih stroških in investicijah, torej pod 8%
predvideno rastjo cen. Predlog finančnega načrta zato te postavke
ohranja nespremenjene. Kot splošno in temeljno vodilo pri
načrtovanju sredstev za izdatke in naloge, ki se po obsegu in
vsebini bistveno ne spreminjajo glede na predhodno leto, so
upoštevani višina postavk v finančnem načrtu oziroma njegova
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I. UVODNA POJASNILA:
Kot temeljno ugotovitev, ki velja za vse postavke v okviru predloga
finančnega načrta proračunskega uporabnika 11 - Predsednik
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Planirana so tudi izplačila za jubilejne nagrade, do katerih so
delavci upravičeni. Potrebna sredstva za te namene pa seveda,
glede na delež teh delavcev v celotnem številu zaposlenih v
uradu, predstavljajo tako veliko povečanje glede na sredstva za
te namene v letu 1997.

realizacija v letu 1996, realizacija v okviru začasnega financiranja
za leto 1997, dopolnjen predlog proračuna 1997 kot tudi tiste
dodatne naloge oziroma dodatni stroški, ki jih je mogoče predvideti.
Finančni načrt je tako zastavljen realno in restriktivno, pri čemer
9,1 odstotna nominalna rast v primerjavi z predvideno realizacijo
v predhodnem letu, realno predstavlja raven porabe v letu 1997
povečane za načrtovano rast cen, plač in drugih parametrov po
izhodiščih za planiranje Ministrstva za finance in za eno dodatno
zaposlitev Nekaj višji nominalni indeks je tako predvsem posledica
povečanja postavke plač, v kateri je, poleg omenjene dodatne
zaposlitve, zajeto tudi nadurno delo, ki je bilo v letul 997 planirano
na postavki Kadrovske službe Vlade RS, z letošnjim letom pa
prehaja na postavko Urada. Pri materialnih in drugih stroških so
načrtovana sredstva nominalno za 5% višja, kot bo predvidena
poraba v letu 1997, realno pa so, glede na pričakovano rast cen,
manjša. Na področju investicij so predlagana sredstva nominalno
višja za 5% kot v letu 1997 in predstavljajo minimalne, nujne
zaokrožitve in nadaljevanje investicijskih projektov začetih v
preteklih letih, ki so potrebni za zagotovitev normalnega dela
Urada na doseženi ravni. K temu je potrebno prišteti sredstva
postavke Manjših investicij, ki predstavlja praktično novost pri
načrtovanju finančnih sredstev za leto 1998. Sredstva za
amortizacijo smo namreč v finančnem načrtu črtali v skladu za
navodili Ministrstva za finance in zato najnujnejša sredstva za
nadomestitev izrabljene opreme predvideli na tej novi postavki.

3216- prispevki in davki delodajalca (v tisoč tolarjih): 39.752
Sredstva potrebna za davke in prispevke delodajalca so zakonsko
določena in sledijo v določenem odstotku sredstvom, ki so
predvidena za plače.
2. MATERIALNI STROŠKI
Skupaj znesek planiranih sredstev v (tisoč tolarjih): 59.513
3324-materialni stroški (v tisoč tolarjih): 57.057
Pri planiranju sredstev za materialne stroške smo upoštevali
skrajno restriktiven pristop ter tako ne predvidevamo večje rasti,
od določene osnove za nominalne projekcije v bilancah javnega
financiranja za leto 1998. Ta upošteva letno rast 8 % v primerjavi
s povprečjem lanskega leta, naš indeks načrtovanih sredstev pa
je še za 2,5% odstotka nižji.
3540-drugi odhodki za delo na področju obrambe
(v tisoč tolarjih): 2.456 ,
V predlaganem finančnem načrtu Urada Predsednika RS smo
zadržali postavko drugi odhodki za delo na področju obrambe,
čeprav gre za relativno majhna sredstva, ki bi jih lahko "pridružili"
ostalim materialnim stroškom. Vendar gre za netipične stroške, v
precejšni meri programskega značaja, predvsem za avtorske
honorarje pri izdelavi študij in drugih gradiv na tem področju.

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PO POSTAVKAH:
1. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI OSEBNI
ODHODKI (PREJEMKI)
Skupaj znesek planiranih sredstev (v tisoč tolarjih): 221.997

3. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Skupaj znesek predvidenih sredstev (v tisoč tolarjih): 179.666

3000 plače (v tisoč tolarjih): 166.804
Izračun sredstev v finančnem načrtu, ki bodo potrebna za izplačilo
plač je pripravljen na osnovi kvantitativnih izhodišč za planiranje,
ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za finance. Kot izhodišče je
torej upoštevano število zaposlenih in višina količnikov, kakršno
bo predvidoma 31.12.1997 oziroma je bilo tekom skoraj celega
leta 1997 in v prejšnjih letih, saj stanje na dan 31.10.1997 ni
realno. Ta mesec sta se upokojili dve delavki in sta takoj potrebni
nadomestni zaposlitvi, ker dve mesti predstavljata precejšen delež
v tako majhni službi. Postavka za plače je tako nominalno višja
predvsem zaradi ene dodatne zaposlitve in zaradi povečanega
obsega sredstev za del plač iz naslova delovne dobe. Načrt
kadrovske zasedbe Urada za leto 1997 predvideva dodatno
mesto svetovalca predsednika republike. Gre za zaokrožitev
minimalne kadrovske zasedbe in pokrivanje vseh področij, ki
morajo biti v Uradu strokovno zastopana glede na ustavno vlogo
in pristojnosti predsednika republike. Nominalno, in glede na
parametre tudi realno, večja sredstva za plače kot v letu 1997 so
torej predvsem posledica načrtovanja omenjene nujne zaposlitve.
Drugi pomemben razlog so sredstva za dodatke za delo v
posebnih pogojih in za nadurno delo, ki jih je do sedaj zagotavljala
Kadrovska služba vlade. Realno načrtovanje in spremembe na
začetku novega mandata, zahtevajo zagotavljanje takega obsega
sredstev, ki bo omogočil realizacijo vseh zakonskih obveznosti
do zaposlenih.

2815-manjše investicije (v tisoč tolarjih): 990
Za leto 1998 smo na področju investicijskega vzdrževanja dodali
postavko manjših investicij, v okviru katere predvidevamo nakup
najnujnejše pisarniške in druge tehnike, ki naj nadomesti izrabljeno
pisarniško opremo.
6950-razvoj informacijskega sistema (v tisoč tolarjih): 6.720
V Uradu predsednika RS poteka uresničevanje projekta
informatizacije, ki je bil na osnovi predlogov in zahtev Urada
pripravljen v Centru Vlade za informatiko. Projekt je v bil v glavnem
financiran preko Centra Vlade za informatiko, glede na
spremenjeno ureditev financiranja nevladnih proračunskih
uporabnikov na tem področju, so sredstva v ta namen v zadnji
letih predvidena v okviru lastnega finančnega načrta. Predlagana
višina sredstev za leto 1998 bodo namenjena dokupu manjkajoče
strojne in programske opreme ter izobraževanju uporabnikov.
4768-investicijsko vzdrževanje (v tisoč tolarjih): 10.256
Glede na intenzivnost mednarodnih stikov in druge zahteve se je
v dosedanji praksi pokazala potreba za konceptualno drugačno
in boljšo prostorsko ureditev notranjih in zunanjih prostorov za
protokolarne potrebe države na najvišji ravni. Vendar je po naši
oceni treba v sedanjih proračunskih oziroma gospodarskih in
političnih razmerah tako investicijo odložiti za poznejši čas. Glede
na to so sredstva na postavki Investicijsko vzdrževanje
načrtovana restriktivno in so namenjen le opremi pisarn za
administrativno delo s funkcionalnim pisarniškim pohištvom, s
katerim sedaj ne razpolagamo, začasno pa bi to rešilo prostorsko
stisko. Zaradi prostorske stiske predvidevamo tudi nadaljevanje
adaptacije kletnega prostora za arhiv. Predvidena so tudi relativno
manjša sredstva za vzdrževanje sedanje ravni avtomobilskega
parka, kar je še posebej pomembno z varnostnega vidika.

3108- drugi osebni odhodki (v tisoč tolarjih): 15 441
Pri drugih osebnih odhodkih (prejemkih) je indeks povečanja
realno še precej višji. Razlog je predvsem to, da v letu 1998 trije
svetovalci predsednika republike izpolnjujejo pogoje za upokojitev
in je zato treba planirati potrebna sredstva za izplačilo nagrad ob
upokojitvi po zakonu, ki je v veljavi v letu 1997, saj predvidena
sprememba zakona ne bo sprejeta do njihove upokojitve.
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plače
prispevek delodajalca
davek na izplačane plače (povprečni odstotek)
Skupaj:

121 DRŽAVNI ZBOR

1211 DRŽAVNI ZBOR

3. Delo v posebnih pogojih
V skladu z navodilom Ministrstva za finance proračunski
uporabniki samostojno planirajo finančna sredstva za izplačila
preko polnega delovnega časa (to je nadur in dodatkov za delo v
posebnih delovnih pogojih izhodišče). Za obdobje 12 mesecev in
ob upoštevanju veljavne zakonodaje, je minimalen obseg,
plače
14.593.520
prispevki delodajalca
2.320.370
davek na izplačane plače
583.741
Skupaj:
17.497.631

Finančni načrt Državnega zbora Republike Slovenije za leto 1998
je izdelan na osnovi kvantitativnih izhodišč za planiranje, prejetih
sstrani Ministrstva za finance številka 401-47/47z dne 1.12.1997,
in znaša 3.965.432.705 SIT, kar predstavlja 1,4% povišanje glede
na veljavno Uredbo o začasnem financiranju za obdobje januar december 1997. Ob upoštevanju navodil Ministrstva za finance
so v predlogu finančnega načrta za leto 1998 vključene sledeče
novosti:
- nova proračunska postavka "manjše investicije"
- nova proračunska postavka "drobni inventar"
-v okviru proračunske postavke "plače, prispevki delodajalca in
davek na izplačane plače" so planirana tudi izplačila preko polnega
delovnega časa.

4. Realizirane zaposlitve v okviru veljavne sistematizacije v
novembru in decembru 1997
- Izhodišča za finančna sredstva so sledeča: (8 delavcev)
• osnovni količniki, vključno z napredovanjem
56
- dodatki v skladu s Sklepom
19
- vsota količnikov za delovno dobo
4
- vsota količnikov za uspešnost
2
Skupaj:
81

I. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA, DAVEK NA
IZPLAČANE PLAČE IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI
Proračunska postavka

SIT

plače:
prispevki delodajalca
davek na izplačane plače (povprečni)
Skupaj:

3001 - plače
1.536.659.252
3217 - prispevki delodajalca, davek na izplačane
plače
399.177.974
3109 - drugi prejemki
128.145.100
Skupaj:
2.063.982.326

a) Zaposlitve v poslanskih skupinah: (5 strokovnih delavcev, 3
referenti)
b) Ostale zaposlive v okviru veljavne sistematizacije (nadomeščanje, nove zaposlitve: 9 strokovnih delavcev, 3 administrativnotehnični delavci)
vsota količnikov z vsemi dodatki
vsota količnikov za uspešnost v skladu z veljavno
zakonodajo
Skupaj:

791.621.652
125.867.843
118.743.248
1.036.232.743

Skupaj plače
prispevki delodajalca
davek na izplačane plače
Skupaj:

2. Plače delavcev strokovnih služb
Izhodišča za plan finančnih sredstev so sledeča:
- upoštevano je dejansko stanje zaposlenih per 27.10.1997 (285
delavcev)
- izhodiščna osnova za obračun plač delavcev strokovnih služb
v višini 38.404 SIT;
- prispevki delodajalca, davek na izplačane plače v skladu z
veljavno zakonodajo;
- vsota osnovnih količnikov, vključno z napredovanji na dan
27.10.1997:
1.067 K
vsota dodatkov v skladu s Sklepom:
168 K
vsota količnikov za povprečno delovno dobo:
101 K
vsota količnikov za uspešnost v skladu z veljavno
zakonodajo:
32 K
Skupaj:
1.368 K

10. januar 1998

37.328.688
5.935.261
1.493.147
44.757.096

5. Nadomestne in dodatne zaposlitve v okviru pravilnika o
sistemizaciji

1. Plače poslancev in funkcionarjev Državnega zbora
Izhodišča za plan finančnih sredstev so sledeča:
- izplačilo plač 90 poslancem in 2 funkcionarja za obdobje 12
mesecev;
- izhodiščna osnova za obračun plač v višini 102.594 SIT
- upoštevan obseg veljavnih količnikov per 27.10.1997
- prispevki delodajalca v višini 15,90% in davek na izplačane
plače v višini 15%
plače
prispevki delodajalca
davek na izplačane plače
Skupaj:

630.440.064
100.239.970
31.522.003
762.202.037

131,50 K
4,50 K
136,00 K
62.675.328
9.965.378
2.507.013
75.147.719

* Opomba: Na podlagi sklepa KVIAZ-a o zaposlovanju v letu 1997
bodo v letu 1998 zaposleni tudi štirje (4) strokovni sodelavci v
sektorju za raziskave. Sredstva za njihove plače za eno leto
bodo zagotovljena v okviru programa PHARE.
KUMULATIVA
Plače, prispevki delodajalca in davek na izplačane plače
SIT
1. Poslanci in funkcionarji
2. Delavci služb
Skupaj:

5

1.036.232.743
899.604.483
1.935.837.226

%
54
44
100
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- ostali izredni izdatki

II. DRUGI OSEBNI PREJEMKI

5.500.000

Drugi osebni prejemki (odhodki) so planirani ob upoštevanju
navodila.
Izhodišča za plan so sledeča:
- višina regresa 84.800 SIT, oziroma za zaposlene katerih
povprečna bruto plača za polni delovni čas za obdobje april junij 1998 ne bo presegla 110.000 SIT v višini 102.000 SIT;
- ostali prejemki: za obdobje 11 mesecev

4. Druge neproizvodne storitve
- pogodbe o delu
- najemnine in zakupnine
- razne objave, oglasi
- zdravstvene storitve
- ostali izredni izdatki

46.000.000
6.500.000
7.500.000
16.000.000
9.000.000
7.000.000

1. Regres za letni dopust:
313 zaposlenih x 84.800 SIT
95 zaposlenih x 17.200 SIT
(izplačilo razlik)

28.176.400
26.542.400
1.634.000

2. Regres za prehrano
405 zaposlenih x 11.220 SIT x 11 mesecev

49.985.100

5. Drugi materialni odhodki
- izdatki za močnejšo hrano
- izdatki za delovno obleko
- izdatki za izobraževanje
- izdatki za računalniško izobraževanje
- izdatki za nadomestila

31.400.000
500.000
4.900.000
17.000.000
5.500.000
3.500.000

3. Prevoz na delo in z dela

35.156.000

4. Jubilejne nagrade
10 let 20 zaposlenih (43.640)
20 let 20 zaposlenih (65.460)
30 let 10 zaposlenih (87.280)

3.054.800

5. Solidarnostne pomoči (v skladu s kriteriji)

4.500.000

7. Nagrade učencem in dijakom na obvezni praksi,
mentorstvo

3.500.000

8. Pridobitev višje strok, izobrazbe
(delno kritje - 10 zaposlenih)

2.900.000

Skupaj:

1.700.000

7. Plačila agencije

2.300.000

8. Zavarovalne premije
Skupaj:

DRUGI ODHODKI ZA DELO NA DRUGIH PODROČJIH

128.145.100

Proračunska postavka: 3649
Namen porabe

III. MATERIALNI IN DRUGI ODHODKI ZA DELO NA
DRUGIH PODROČJIH

1. Poslanske pisarne
MATERIALNI STROŠKI
Proračunska postavka: 3325
Namen porabe

Znesek v SIT
87.500.000
40.000.000
5.500.000
11.000.000
31.000.000

2. Porabljena energija

29.000.000

3. Proizvodne storitve drugih
- transportne storitve
- PTT in poštnina
- komunalne storitve
- vzdrževanje opreme, zgradbe
- vzdrževanje voznega parka
- vzdrževanje zelenic
- čiščenje steklenih površin
- storitve ŠS
- vezave uradnih listov
- zunanje usluge - kopiranje
- vzdrževanje računalniške opreme

poročevalec, št. 3

492.135.560
Znesek v SIT
35.640.000

2. Strokovna pomoč sodelavcev poslancev
(34. člen zakona o poslancih in 17. člen Odloka
o organizaciji in delu služb)
115.430.400

378.700.000

1. Material
- pisarniški material
- material za vzdrževanje
-"čistilni material
- časopisi, strokovna literatura

8.000.000
378.700.000

V letu 1998 so planirani materialni odhodki po istih namenih porabe
kot v letu 1997. Pri pripravi predloga finančnega načrta je bila
upoštevana ocenjena poraba za čas začasnega financiranja za
leto 1997, letna rast cen v višini 8% v primerjavi s povprečjem
leta 1997 in minimalno povečanje materialnih odhodkov zaradi
dodatnih zaposlitev v skladu z veljavno sistematizacijo in Odlokom
o organizaciji in delu služb Državnega zbora (Uradni list RS 19/
97).

872.800

6. Odpravnine (10 x)

6. Bančne storitve

3. Pavšali poslancev za pokrivanje materialnih
stroškov pri delu v volilni enoti (29. člen zakona
o poslancih)
82.315.980
4. Nadomestila za ločeno življenje

52.530.480

5. Stroški izobraževanja poslancev

4.610.700

6. Reprezentanca

172.800.000
1.000.000
39.000.000
3.500.000
60.000.000
4.500.000
4.000.000
5.500.000
15.000.000
3.300.000
1.500.000
30.000.000

20.000.000

7. Projekti, strokovne analize, prevodi, svetovanja 27.500.000
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8. Stroški službenih potovanj v Sloveniji

10.800.000

9. Mednarodno sodelovanje
- članarine
- obiski tujih delegacij
- stroški službenih potovanj v tujini
- vključevanje v EU

80.000.000
7.500.000
8.600.000
48.900.000
20.000.000

10. Drugi odhodki
- parkirnine

53.000.000
12.000.000
10. januar 1998

- razni odbori, komisije
- računalniško svetovanje
- nepredvideni odhodki
- sofinanciranje raziskav za leto 1998
Skupaj:

namenjene za nepredvidene zamenjave poškodovanega ali
starega z novim osnovnim sredstvom.

15.000.000
16.000.000
6.000.000
4.000.000
492.135.560

8727 - drobni inventar
5.400.000
Drobni inventar kot proračunska postavka se pojavlja kot novost
v letu 1998 - finančna sredstva so vključena v ekonomski namen
"investicijske namere".

V letu 1998 so planirani drugi odhodki za delo na drugih področjih
po istih namenih porabe kot v letu 1997 ob upoštevanju sledečega:
-veljavne zakonodaje: zakon o poslancih, odlok o organizaciji in
delu služb Državnega zbora, zakona o začasni določitvi osnove
za določanje plač in drugih prejemkov in veljavnih sklepov Komisije
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve;
-pri planiranju odhodkov, vezanih na povprečno plačo v Republiki
Sloveniji je kot povprečje leta 1998 upoštevana osnova v višini
160.460 SIT;
-finančna sredstva za pokrivanje materialnih stroškov v zvezi z
delom v volilni enoti so planirana ob upoštevanju veljavnega sklepa
in izhodišča, da je 37 poslancev v prvi volilni enoti; 31 poslancev
v drugi volilni enoti in 22 poslancev v tretji volilni enoti za obdobje
12 mesecev;
v okviru navedene proračunske postavke so planirana tudi
finančna sredstva za aktivnosti, vezane na vključevanje Republike
Slovenije v EU;
za leto 1998 je predvideno tudi sofinanciranje raziskav (ob
upoštevanju že podpisanih pogodb);
- finančna sredstva za delo poslancev na terenu - poslanske
pisarne so planirane ob upoštevanju predlaganega sklepa Komisije
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve (33.000 SIT/
poslanec - 12 mesecev).

2604 - reševanje stanovanjske problematike
55.000.000
Finančna sredstva so planirana ob upoštevanju Sklepa komisije
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in ob
predpostavki, da bodo v letu 1997 porabljena planirana sredstva
za reševanje stanovanjske problematike v višini 25.000.000 SIT.
4510 - investicije in investicijsko vzdrževanje 401.400.000
Finančna sredstva za navedeno proračunsko postavko so
planirana ob upoštevanju potrjenega plana investicij in
investicijskega programa za leto 1997/1998 in proračuna za leto
1997. Finančni načrt za navedeno proračunsko postavko je
izdelan po posameznih projektih in ob upoštevanju, da bodo vse
aktivnosti zaključene in plačane v letu 1997 ob upoštevanju Zakona
o izvrševanju proračuna za leto 1996 in ostalih navodil. Uskladitev
po posameznih projektih ob upoštevanju zakona o javnih naročilih
je v prilogi in finančna sredstva za VD za leto 1999 so planirana v
višini 443.500.000 SIT.
Skupaj:

474.040.000

FINANČNI NAČRT DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA LET01997
IV. DRUGI ODHODKI

Plače, prispevki in drugi osebni prejemki
Materialni in drugi odhodki
Drugi odhodki
Investicijske namere
Skupaj:

5485 Sofinanciranje strank
475.748.540
948.462 glasov x 41,80 SIT/glas(izhodišče 38,70 SIT/glas per
1.1.1998 x 108 = 475.748.539,20 SIT)
6455 Sveta za radiodifuzijo

43.048.840

6456 Sveta za varatvo okolja
Skupaj:

37.782.439
556.574.819

IZKAZOVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV IZ
NASLOVA OPRAVLJANJA LASTNE DEJAVNOSTI

Drugi odhodki so planirani ob upoštevanju sledečega:

Plan prihodkov in odhodkov iz naslova opravljanja lastne
dejavnosti je izdelan ob upoštevanju navodila o izkazovanju
prihodkov in odhodkov iz naslova lastne dejavnosti številka 4113/96, z dne 03.06.1996 in ob upoštevanju 3. člena navodila
vključuje sledeče:

A: Sofinanciranje strank:
Zakon o političnih strankah in Poročila o izidu splošnih volitev v
Državni zbor (Uradni list RS 62/94, 65/96); pri izdelavi
finančnega načrta je upoštevano naslednje število dobljenih
glasov:
LDS - 288.783, SKD - 102.852, SNS - 34.422, SLS - 207.186,
ZL - 96.597, SDS - 172.470, DeSUS - 46.152

1. Gostinsko dejavnost za lastne potrebe
Prihodki:
Odhodki:
Razlika:

B: Finančna načrta za Svet za radiodifuzijo in Svet za varstvo
okolja prilagamo

51.000.000 SIT
51.000.000 SIT

Med odhodki iz naslova gostinske dejavnosti za lastne potrebe
so vključeni odhodki, ki imajo značaj materialnih stroškov (4. člen
navodila) in vključujejo odhodke za nakup prehrambenih in
podobnih izdelkov, eventuelno dodatne zaposlitve in ostale
materialne odhodke, vezane izključno na opravljanja gostinske
dejavnosti in niso predvideni v proračunu.

Državni zbor Republike Slovenije nima vpliva na porabo finančnih
sredstev v okviru zgoraj navedenih proračunskih postavk; drugi
odhodki so zakonsko določeni oziroma navedena sveta sta
samostojna pri pripravi in izdelavi finančnih načrtov.

2. Tiskanje publikacij in internega glasila
Plan prihodkov in odhodkov je izdelan ob sledečih predpostavkah:
a: tiskanje 60 naklad glasila Poročevalec
b: tiskanje 12 številk glasila parlamentarec
c: v letu 1998 doseči enake komercialne pogoje kot v letu 1997 z
upoštevanjem 8% letne planirane rasti cen (v pripravi javni
razpis v skladu z veljavnim zakonom o javnih naročilih)

V. INVESTICIJSKE NAMERE
2817 - manjše investicije (30.000 SIT/zaposleni) 12.240.000
Manjše investicije kot proračunska postavka se pojavlja kot
novost v letu 1998; finančna sredstva so planirana ob upoštevanju
zgornje mejne vrednosti v višini 30.000 SIT na zaposlenega in so

10. januar 1998

2.063.982.326
870.835.560
556.574.819
474.040.000
3.965.432.705
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2.b. Planirana fakturirana realizacija/priliv
Plan fakturiranja:
4.700 izvodov x 60 x 320 SIT x 108 od tega:
januar-november 1998: 50 naklad
december 1998: 10 naklad

d: veljavni davčni zakonodaji in planiranemu davku na promet
proizvodov in storitev v višini 5%.
2.a. Planirani stroški/odhodki
a: 60 naklad x 1.110.000 SIT x 108 glasilo
Poročevalec
b: glasilo Parlamentarec
c: publikacije Poslanske pisarne
d: priprava in izdelava Biltena
e: vzdrževanje programske opreme in ostali
materiainini stroški
f: plačilo davka v višini 5%
Skupaj:

71.928.000
6.200.000
8.700.000
2.260.000

Plan prilivov:
(ob upoštevanju 8-dnevnega in 20-dnevnega plačilnega roka)
leto 1998:
leto 1999:

716.000
3.400.000
93.204.000

BILANCA FINANČNIH TOKOV:

Planirana plačila (odhodki, ob upoštevanju minimalno 30-dnevnega
roka plačila)
a: za publikacijo leto 1998
59.940.000
leto 1999
11.988.000
b: ostalo
21.276.000
Skupaj:
93.204.000

poročevalec, št. 3

97.459.200
81.216.000
16.242.200

8

81.216.000
16.243.200
PRILIVI:
ODLIVI:
RAZLIKA:

81.216.000
81.216.000

10. januar 1998
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Skupaj 108

Drobni inventar

Manjše investicije

2.224.431.000

UREDBA O ZAČASNEM
FINANC. 1997

2.338.097.755

157.000.720

2.181.097.035

PRORAČUN
1998

109
556.574.819

509.313.000

80
135

4.439.548.130
3.910.844.000

200

220

674.040.000

5.400.000
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74

336.100.000

25.000.000
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509.313.000
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120

INDEKS
1998/1997
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138
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INDEKS
1997/1996
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2.355.431.000

dD

ReS stanovanjske problematike

Investicije

417.800.000

429.310.000

Skupaj 9

Investicijske namere

429.310.000

494.435.000

Skupaj 21

DRUGI ODHODKI

494.435.000

Materialni in drugi evidentni stroški

1.547.868.000

Skupaj 11 - Plače

1 453.032.000

Drugi osebni prejemki

Plače in prispevki delodajalca
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Tabela 3a

PRIMERJAVA FINANČNEGA NAČRTA
Materialni odhodki - leto 1997 in leto 1998

NAMEN PORABE (3325)

PLAN 1997

OCENA 1997
(UREDBA)

PLAN 1998

INDEKS
PIAN
1998/1997

PLAN/98
(UREDBA
1997)

1. MATERIAL
- pisarniški
- drobni inventar
- čistilni material
- material za vzdrževanje
- literatura

85.00«
42.000
2.000
10.000
4.000
27.000

79.000
38.000*
1.500
11.000
4.500
24.000

87.500
40.000

103
95

111
105

11.000
5.500
31.000

110
138
115

100
127
129 „

2. ENERGIJA

26.000

27.000

29.000

111

107

170.300
400
30.000
3.000
4.000
2.400
3.700
10.000
2.000
1.000
4.000
25.000
84.800

165.100
500
35.000
3.200
4.500
3.000
4.500
14.000
3.000
1.000
4.000
25000
67.400

172.800
1.000
39.000
3.500
4.500
4.000
5.500
15.000
3.300
1.500
5.500
30.000
60.000

101
250
130
117
112
167
149
150
165
150
138
120
71

105
200
111
109
100
133
127
107
110
150
138
120
89

4. NEPROIZVODNE STORITVE
- pogodbe o delu
- najemnine
- objave
- zdravstvene storitve
- ostalo

39.000
4.000
7.000
12.000
9.000
7.000

35.000
5.000
5.000
12.000
7.000
6.000

46.000
6.500
7.500
16.000
9.000
7.000

118
162
107
133
100
100

131
130
150
133
129
117

5. DRUGI ODHODKI
- močnejša hrana
- delovna obleka
- izobraževanje
- računalniško izobraževanje
- nadomestila

26.400
400
5.000
15.000
3.000
3.000

25.400
400
4.000
15.000
3.000
3.000

31.400
500
4.900
17.000
5.500
3.500

119
125
98
113
183
116

124
125
126
113
183
116

6. PROVIZIJE APP IN BANČNE
STORITVE

2.373

2.500

4.000

168

160

7. ZAVAROVALNE PREMIJE

5.000

6.000

8.000

160

133

354.073

340.000

378.700

107

111

3. PROIZVODNE STORITVE
- transportne
- PTT
- komunalne
- vzdrževanje voznega parka
- vzdrževanje zelenic
- čiščenje steklenih površin
- študentski servis
- vezave uradnih listov
- zunanje usluge
- ostali izredni izdatki
- vzdrževanje račun.opreme
- vzdrževanje zgradb + oprema

Opomba* vključena povračila drugih uporabnikov.
poročevalec, št. 3
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Tabela 3b
PRIMERJAVA FINANČNEGA NAČRTA
ZA LETO 1997 IN 1998
- drugi odhodki za delo na drugih področjih -

NAMEN PORABE
(3649)
1. Poslanske pisarne
2. Strokovna pomoč poslancem
3. Pavšali poslancev
4. Nadomestilo za ločeno življenje
5. Izobraževanje poslancev
6. Reprezentanca
7. Projekti, analize, svetovanje, sejni zapiski
8. Službene poti v Sloveniji
9. Mednarodno sodelovanje
10. Drugi odhodki
- parkirnine
- odbori, komisije
- računalniško svetovanje
- sofinanciranje projektov
- nepredvideno

OCENA 1997
(UREDBA)

PLAN 1998

INDEKS
1998/1997

20.000.000
88.000.000
65.000.000
38.000.000
3.600.000
17.000.000
27.500.000
7.000.000
70.000.000
33.900.000
10.000.000
6.000.000
10.000.000
2.900.000
5.000.000

35.640.000
115.430.400
82.315.980
52.530.480
4.610.700
20.000.000
27.500.000
10.800.000
80.000.000
53.000.000
2.000.000
15.000.000
16.000.000
4.000.000
6.000.000

178
131
127
138
128
118
100
180
114
156
120
250
160
138
120

370.000.000

492.135.560

133

Obrazložitev tabele 3b:
1. Indeks planirane porabe finančnih sredstev za materialne in druge odhodke za leto 1998 v primerjavi z Uredbo o
začasnem financiranju in naknadno usklajenim planiranim obsegom znotraj proračunskih postavk je 123 in sicer:
materialni - direktni odhodki
- 111
drugi odhodki za delo na drugih področjih
- 133
2. Na indeks 111 pri planiranih materialnih odhodkih vpliva:
,
planirano povišanje cen v višini 8% glede ena leto 1997
povečan obseg finančnih sredstev za nakup literature (vključitev v EU)
- povečan obseg za materialne stroške zaradi planiranih dodatnih zaposlitev
planirane najemnine prostorov
3. Na indeks 133 pri planiranih drugih odhodkih za delo na drugih področjih vpliva:
izplačilo sredstev za strokovno pomoč poslancev ob upoštevanju 17. člena in določene planirane višine za
obdobje 12 mesecev
planirana sredstva za poslanske pisarne po predlogu sklepa KVIAZ-a
i/plačilo nadomestil poslancev za delo v volilni enoti ob upoštevanju določene - planirane poprečne plače za leto
1998 (planirana 11% višja v primerjavi z letom 1997) in sklepom KVIAZ-a
izplačila nadomestil za ločeno življenje za vse upravičence za obdobje 12 mesecev (60)
- planirana sredstva za delo odborov in komisij v letu 1998
planirana sredstva za sofinanciranje znanstvenih projektov (FDV)

10. januar 1998
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III. DRUGI ODHODKI ZA DELO NA DRUGIH PODROČJIH
Proračunska postavka: 8139
- povračila za udeležbo na sejah (str.zasedanj
in stiki z volilci)
*
12.000.000,00
- izplač.funkc.dodatka za neprof. opravljanje
funkcije (39 svet.xl,65Kx20% funkc.dodx,
xizh.osn. (102.594 x12 mes.)
- izplačilo
95.067.705,00
-prispevki
15.115.765,00
-davek
3.802.708,00
113.986.178,00
Skupaj
125.986.178,00

122 DRŽAVNI SVET REPUBLIKE
SLOVENIJE

1212 DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE
Finančni načrt Državnega sveta RS za leto 1998 je izdelan ob
upoštevanju kvantitativnih izhodišč za planiranje Ministrstva za
finance. V skladu s 34. in 35. členom Zakona o izvrševanju
proračuna je Državni Svet samostojni proračunski uporabnik.
Finančni načrt za leto 1998 znaša 369.910.942,00 SIT, kar
predstavlja indeks 122,10 glede na predlog tinančnih sredstev za
čas začasnega financiranja za obdobje januar - december 1997,
izdelan s strani Državnega Sveta.
1. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI OSEBNI
PREJEMKI:
8134 plače
111.796.874,00
8133 prisp.delodajalca
28.028.810,00
8132 dr.os.prejemki
8.999.080,00
148.824.764,00
Skupaj
a) plače funkcionarjev:
-plače:
-prisp. delodaj.
-davek na iz.plače
Skupaj

39.765.434,00
6.322.705,00
5.964.815,00
52.052.954,00

15.000.000,00
38.900.000,00

SIT
SIT
SIT
SIT
SIT

123 REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

71.431.440,00
11.357.600,00
4.285.890,00
87.074.930,00

1. Okvire finančnega načrta Republiške volilne komisije za leto
1998 determinirajo predvidene aktivnosti na področju uresničevanja ustavne pravice voliti in biti voljen, in sicer tiste aktivnosti, ki
jih je mogoče vnaprej predvideti. Ker so posamezne aktivnosti
predmet delovanja tako Republiške volilne komisije kot tudi drugih
državnih upravniih organov,so v predlogu zajete tiste aktivnosti,
ki zagotavljajo celovitost izvedbe posamezne naloge, ne glede
na subjekt izvajanja.

Izhodišče za plan:
- izhodiščna osnova za izplačilo plač: 38.404 SIT
- upoštevano stanje zaposlenih 31.10.1997
- upoštevano 20 zaposlenih delavcev; skupni obseg količnikov
155K.

1

d) drugi osebni prejemki:
- regres za l.dopust (20 delavcev služb)
- regres za prehrano (11.220 SIT,11 mes)
- solidar.pomoči
- jubilejne nagrade 2x20 let, 2x10 let
- prevoz na delo
- odpravnine (2x)
- pridobitev višje strok, izobrazbe
(3x3.000 DEM)
Skupaj
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b) plače delavcev:
-plače:
-prisp.delodaj.
-davek na iz.plače
Skupaj

II. MATERIALNI STROŠKI
Proračunska postavka: 8134

23.900.000,00
6.400.000,00
6.500.000,00
11.000.000,00

FINANČNI NAČRT ZA LETO 1998
- plače, prispevki delodajalca in drugi osebni
prejemki
148.824.764,00
- materialni stroški
56.200.000,00
- drugi odhodki za delo na drugih področjih 125.986.178,00
- investicijske namere
38.900.000,00
Skupaj
369.910.942,00

Izhodišče za plan:
- planiran obseg količnikov: 20,40; upoštevana delovna doba v
višini 20%
- izhodiščna osnova za izplačilo plač: 102.594 SIT
- upoštevani so 15,90% prispevki delodajalca in davek na
izplačane plače v višini 15%.
- nadomestila za čas 7. mes za dva funkcionarja

c) delo v posebnih pogojih:
-plače
-prisp.delod.
-davek na izp.plače
Skupaj

IV. INVESTICIJSKE NAMERE
6197 - investicije
- računalniška oprema
- uvajanje sodobnih program.orodij
- pis.in ostala oprema

Pri pripravi predloga smo za leto 1998 upoštevali:
- da bo potrebno izvesti - skladno z odločbo Ustavnega sodišča
RS - referendume za uskladitev območij občin z ustanvo
zasnovo občine, pri čemer ob pripavi predloga tega načrta RVK
še ni znan obseg aktivnosti, zato planiramo sredstva na podlagi
v sredstvih javnega obveščanja objavljenih predlogov za
ustanovitev novih občin oz. za spremenitev območij sedanjih;
- da bodo v letu 1998 izvedene redne volitve:
- županov občin,
- občinskih svetov,
- svetov vaških, krajevnih in četrtnih skupnosti, pri čemer zakon
predvideva za volitve županov dva kroga volitev;
Po zakonu o lokalnih volitvah financirajo neposredno tehnično
izvedbo volitev lokalne skupnosti same, v predlagani vsoti
sredstev, ki naj bi bila določena v proračunu republike pa so
zajeti stroški:
- republiške volilne komisije za tiste aktivnosti, ki jih nalaga ZLV,
- stroški drugih upravnih organov v zvezi z izvedbo lokalnih
volitev,
I
- stroški izvedbe volitev kot javnega političnega dogodka (press
center).

600.000,00
95.400,00
2.400,00
697.800,00
1.696 000,00
2.962 080,00
872. 800,00
218. 200,00
1.500. 000,00
900. 000,00
850. 000,00
8.999.080,00
56.200.000,00
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v uradu varuha na dan 31.10.1997, ob upoštevanju napredovanj
zaposlenih ter višine opravljenih in izplačanih nadur le do konca
meseca oktobra 1997.

Ker še ni dogovora z vladnimi resorji, kdo bo nosilec posamezne
aktinvosti, je sredstva planirala Republiška volilna komisija, pri
čemer bo o drugačnem dogovoru oz. ob drugačni pristojnosti o
tem obveščala Ministrstvo za finance s predlogom za
prerazporeditev sredstev.

Drugi osebni odhodki (prejemki) (postavka 3203)
Drugi osebni odhodki in prejemki so načrtovani ob upoštevanju
predvidenega števila zaposlenih na dan 31.10.1997 (26) - skupaj
z varuhom in namestniki varuha. Regres za letni dopust smo
upoštevali za 20 uslužbencev (brez funkcionarjev) v višini, kot jo
je določilo Ministrstvo za finance (84.800,00 SIT). Ravno tako
smo pri predlogu potrebnih sredstev za prehrano upoštevali
11.220 SIT na zaposlenega. Poleg regresa za letni dopust,
prehrane in prevoza na delo smo v letu 1998 upoštevali eno
jubilejno nagrado za dopolnjenih 10 let in eno jubilejno nagrado za
dopolnjenih 30 let dela, ter sredstva za eno solidarnostno pomoč.
Upoštevana so sredstva za plačilo stroškov šolanja za pridobitev
ustrezne strokovne izobrazbe, stroškov podiplomskega študija
in drugega izobraževanja zaposlenih.

- da so volitve predsednika republike bile razpisane za 23.
november 1997, pri čemer bo potrebno obveznosti iz naslova
izvedbe teh volitev poravnavati še v prvem četrtletju 1998. leta;
- da je oprema Službe Republiške volilne komisije tehnično
zastarela (npr. nimamo niti enega računalnika Pentium,
fotokopirni stroj iz leta 1992 je izstrošen ipd.) inje nujno potrebna
obnova oz. dopolnitve z modernimi tehničnimi sredstvi;
- da je glede na obseg dela potrebno okrepiti Službo Republiške
volilne komisije, ki je vedno manj služba državnega organa in
vedno bolj splošno informativni in strokovni urad za izvedbo
vseh oblik glasovanj oz. volitev; (sedaj šteje služba RVK 4
zaposlene: 1 višjega upravnega delavca, 1 strokovnega delavca,
1 tajnico ter 1 administrativno delavko), pri čemer je predvidena
specializacija novih 2 delavcev (za materialno - tehnična in
finančna vprašanja volitev ter za posebne oblike glasovanj).

Prispevki delodajalca (poptavka 3311)
Prispevki delodajalca so planirani upoštevajoč število zaposlenih
po zakonsko določeni stopnji 15,9 odstotka. V višini potrebnih
sredstev je upoštevan tudi obseg sredstev za zakonsko določen
davek na plače. Pripominjamo, da smo višino potrebnih sredstev
za plačilo davkov in prispevkov izračunali v višini skupno 25,7%
sredstev za plače zaposlenih.

- da se sredstva za materialne stroške Republiške volilne komisije
povečujejo izključno glede na predvidene lokalne volitve v letu
1998 in na število novih občin (poštnine, gradiva, posveti ipd..).

Materialni stroški (postavka 3419)
Pri predvidenem obsegu sredstev za materialne in druge stroške
v letu 1998, predstavljajo znaten obseg potrebnih sredstev na tej
postavki obratovalni stroški, upoštevana so plačila stroškov
izdaje, prevodov in tiskanja letnega poročila in eventualnih
posebnih poročil o delu varuha, predstavitvenega in promocijskega materiala urada, sredstva za poslovanje varuha zunaj
sedeža, plačila stroškov izvedencev in prič, plačila kotizacij in
članarin, udeležbe na mednarodnih konferencah in simpozijih ter
druga sredstva, potrebna za nemoteno delo Urada.

2. Za izvedbo posameznih aktinvosti in za funkcioniranje
Republiške volilne komisije v letu 1998 planiramo sredstva v
naslednji višini:
a) osebni dohodki
b) investicije in investicijsko vzdrževanje
c) materialni stroški
č) izvedba volitev predsed. republike
d) izvedba lokalnih volitev
e) izvedba volitev članov DS
f) izvedba referendumov za ustanovitev novih občin
SKUPAJ:

v 000 SIT
19.711
2.620
13.000
70.000
120.000
2.000
60.000
287.331

INVESTICIJE iN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Nakup pisarniške opreme (postavka 6451) 5.998.963 SIT
V letu 1998 je potrebno zagotoviti sredstva za nakup potrebne
pisarniške opreme, ki ob preselitvi v nove poslovne prostore
zaradi omejenih sredstev ni bila izvedena (določena komunikacijska oprema, predviden je odkup telefonske centrale, ki je trenutno
v uporabi na podlagi pogodbe o najemu, ustrezno je potrebno
urediti prostore arhiva. Program predvidenih nakupov je bil skladno
z navodili in zakonom o izvrševanju državnega proračuna Servisu
skupnih služb Vlade RS.

124 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC
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Računalniška oprema (postavka 6452)
4.200.000 SIT
V letu 1998 je na postavki računalniške opreme predviden nakup
prenosnih računalnikov ter komunikacijske opreme, potrebne za
vzpostavitev računalniškega poslovanja varuha zunaj sedeža.
Predvideno je plačilo programske opreme za delo na domu ter
ostale programske opreme, plačilo stroškov dostopa do
posameznih baz podatkov in izdelave predstavitvene strani urada
na internet omrežju.

Finančni načrt RS Varuha človekovih pravic je izdelan ob
upoštevanju navodil in kvantitativnih izhodišč, ki jih je za izdelavo
finančnih načrtov proračunskim uporabnikom posredovalo
Ministrstvo za finance in predstavlja porabo, kot jo je mogoče
predvidevati za leto 1998 ob upoštevanju predvidenega programa
in načina dela institucije. Višine posameznih postavk so
načrtovane restriktivno z upoštevanjem tendence po realnem
znižanju proračunske porabe.

Nakup osebnih vozil (postavka 6453)
9.878.000 SIT
V preteklih letih zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni bil
realiziran predviden nakup potrebnih službenih avtomobilov. V
letu 1998 predvidevamo odprtje postavke "Nakup osebnih
vozil - postavka 6453", v okviru katere predvidevamo nakup
dveh osebnih avtomobilov. Narava dela uslužbencev urada terja
pogosto uporabo službenih vozil, kar velja predvsem za
poslovanje zunaj sedeža urada, obiske zaporov, priporov in drugih
prostorov, v katerih je omejena svoboda gibanja, razne oglede na

Plače (postavka 3095)
Na osnovi kvantitativnih izhodišč Ministrstva za finance je izdelan
izračun potrebnih sredstev za plače, pri čemer smo za piače, ki
se izračunavajo na podlagi zakona o poslancih, upoštevali,
vrednost osnove v višini 102.954,00 tolarjev. Pri ostalih zaposlenih
je upoštevana povprečna izhodiščna plača, kot jo je določilo
Ministrstvo za finance v višini 38.404,00 tolarjev. Potreben obseg
sredstev je izračunan na podlagi obstoječega stanja zaposlenih
poročevalec, št. 3
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1. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
OSEBNI PREJEMKI - 436.264

terenu ipd. Kot smo navedli že uvodoma na tej postavki nismo
imeli ne v letu 1997 niti 1996 nobene porabe, ravno tako pa so bila
bistveno znižana sredstva na tej postavki v letu 1995.

3007 Plače
319.322
Po Zakonu o Ustavnem sodišču ima predsednik Ustavnega
sodišča pravico do plače in funkcijskega dodatka v višini, ki se
določi za predsednika Državnega zbora, sodnik Ustavnega
sodišča pa do plače in funkcijskega dodatka v višini, ki se določi
za podpredsednika Državnega zbora. Ustavno sodišče je v
osnovnem predlogu proračuna predvidelo tudi sredstva za
dodatek za nezdružljivost, ki pripada vsem sodnikom po Zakonu
0 sodniški službi. Svojo zahtevo sodišče začasno umika. Šteje
pa za dolžnost, da opozori Državni zbor in Vlado na skrajno
absurdnost plačnih razmerij, do katerih je prišlo v državi. Če se ta
trenutek ne spuščamo v razmerja plač med predsednikom
Republike, predsednikom Vlade, ministri in poslanci itd. in
pogledamo le sodno vejo oblasti, so v posameznih primerih plače
nekaterih kategorij sodnikov rednih sodišč izenačene s plačami
ustavnih sodnikov oz. celo višje. Kljub naštetemu Ustavno sodišče
v celoti upošteva metodologijo za obračun plač funkcionarjev in
drugih zaposlenih v državnih organih. V sorazmerju s plačo sodnika
Ustavnega sodišča določi Ustavno sodišče plačo sekretarja
Ustavnega sodišča. Planirana sredstva za plače za predsednika,
sodnike in sekretarja Ustavnega sodišča so predvidena glede na
planirano povprečno plačo v gospodarstvu v skladu z zgoraj
navedenimi navodili. Število zaposlenih je brez predsednika,
sodnikov in sekretarja 50 delavcev, 2 znanstvena sodelavca z
enotretjinskim delovnim časom in 3 pripravniki z visoko izobrazbo.
V Ustavnem sodišču Rf. je 60 redno zaposlenih, 2 za tretjino
delovnega časa in 3 pripravniki za določen čas. V sredstvih
planiranih za plače, so upoštevane sedanje plače in sredstva,
predvidena za napredovanja med letom ter za spremembo
minulega dela.

Poleg obstoječih proračunskih postavk načrtujemo v letu
1998 odprtje dveh novih postavk ("Manjše investicije" in
"Nakup službenih stanovanj").
Manjše investicije
450.000 SIT
V okviru postavke manjše investicije, ki jo na novo uvajamo, smo
skladno z navodili Ministrstva za finance predvideli le-te v znesku
450.000 SIT in sicer za nepredvideno zamenjavo poškodovanih
osnovnih sredstev oz. drobnega inventarja.
Nakup službenih stanovanj
10.600.000 SIT
Na tej postavki smo planirali sredstva za nakup enega
enosobnega službenega stanovanja. Urad je stanovanjsko
vprašanje zaposlenih v preteklih letih skušal reševati v okviru
stanovanjskega sklada s katerim razpolaga Vlada Republike
Slovenije, vendar žal brezuspešno, saj je bila vloga s katero smo
zaprosili za rešitev stanovanjskega problema zavrnjena z
obrazložitvijo, daje RS Varuh človekovih pravic samostojen državni
organ, in mora navedeno problematiko reševati povsem
samostojno z lastnimi sredstvi.

131 USTAVNO SODIŠČE
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Predlog vsebuje tudi potrebna sredstva za nove zaposlitve in
sicer 1 svetovalca US, 1 samostojnega svetovalca, 2 svetovalca,
1 samostojnega strokovnega sodelavca, 1 svetovalca US za
tretjino delovnega časa in 1 administrativnega delavca. V letu
1998 se izteka mandat nekaterim funkcionarjem. Sredstva na tej
postavki so predvidena tudi za izplačilo plač le - tem. Načrtujemo
tudi izplačilo nadurnega dela za opravljanje dela izven rednega
delovnega časa in za dodatke za delo v posebnih pogojih. Izplačila
so namenjena predvsem prevozom predsednika, sodnikov in
sekretarja, pa tudi pripravi gradiva za izdajo sodne prakse
Ustavnega sodišča RS na CD - ROMu v slovenskem in
angleškem jeziku.

Pri izdelavi prvotnega predloga proračuna za leto 1998 smo izhajali
iz dejstva, da se je v letu 1996 v primerjavi z letom poprej povečalo
število zadev, ki jih mora po zakonu obravnavati Ustavno sodišče
za 47 odstotkov. Stanje se v letu 1997 ni bistveno spremenilo. Ker
v letu 1998, glede na skokovito naraščanje zadev v zadnjih šestih
letih, pričakujemo upravičeno nadaljevanje tega trenda, se
moramo organizirati tako, da bo sodišče delovalo učinkovito. Kljub
temu, da je na primer sodišče v letu 1996 rešilo 96 odstotkov
zadev več kot v letu 1995, pa je bil pripad novih zadev (750) večji
od števila rešenih zadev (612).To pa zahteva povečanje števila
zaposlenih in tako delovno podlago, da bodo lahko zaposleni
uspešno delovali. Pripominjamo, da je "evropski standard" po trije
znanstveni sodelavci na enega ustavnega sodnika, medtem ko
ima naše Ustavno sodišče sedaj za 9 sodnikov le 17 redno
zaposlenih znanstvenih sodelavcev.

3115 Drugi osebni odhodki (prejemki)
39.355
Sredstva so planirana za nadomestilo za prehrano na delu, regres
za letni dopust in nadomestilo za prevoz na delo zaposlenih.
Izplačane bodo jubilejne nagrade in sicer za 30 let dve, za 20 let
ena in za 10 let ena. Šestim zaposlenim bomo omogočili pridobitev
višje stopnje šolske izobrazbe. Prav tako smo del stroškov
namenili za pridobitev nostrifikacije za opravljen magistrski študij
v ZDA.

Predlog Vlade, da znižamo naš proračun za 46 odstotkov je
neizvedljiv, ker planiramo vedno realno. Predlagano zmanjšanje
obsega sredstev bi onemogočilo nemoteno redno poslovanje
Ustavnega sodišča kot najvišjega organa sodne oblasti za varstvo
ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, ker bi se roki za reševanje zadev izredno povečali.
Da pa bi prispevali svoj del pri reševanju zaostrenih javnofinančnih
razmer v državi, je sodišče v največji možni meri upoštevalo
vladni predlog pri ekonomskem namenu "Plače državnih
organov", ni pa ga moglo upoštevati pri "Ostalih namenih".

Načrtujemo tudi izplr.čila odpravnin ob odhodu v pokoj
funkcionarjem in petim zaposlenim ter izplačila solidarnostnih
pomoči. Tudi pod to postavko sodišče upošteva stališče Vlade do
regresa za prehrano, regresa za letni dopust, določila o jubilejnih
nagradah in solidarnostni pomoči. Ne strinja pa se s predlogom o
določitvi odpravnine ob upokojitvi sodnikov, saj to materijo
uravnava sodišče avtonomno, kot je to določeno v 74. členu
Zakona o Ustavnem sodišču kot specialnem zakonu. Ob sedanjih
absurdnih plačnih razmerjih, o katerih smo že govorili, se nam zdi
povsem nesprejemljivo, da vsaj pri odhodu dveh sedanjih sodnikov
v pokoj, ne bi mogli teh grobih nesorazmerij vsaj delno popraviti z
odpravninami.

(v 000 SIT)
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6. PLAČILA STORITEV - 5.800

3223 Prispevki delodajalca
77.587
Prispevki delodajalca so planirani po stopnji 15,9 %, davek na
bruto plače pa po sedaj veljavni lestvici.

8752 Upravljanje in vzdrževanje službenih in
najemnih stanovanj
5.800
Ker so potrebe po stanovanjih zaradi več kot skromnega
reševanja stanovanjskih problemov v preteklosti že danes
pereča, s prihodom novih sodnikov in sodelavcev pa se bodo še
povečale, bomo reševali stanovanjska vprašanja tudi z
, najemanjem stanovanj. Sredstva so namenjena tudi vzdrževanju
stanovanjskih enot, ki jih Ustavno sodišče že ima.

2. MATERIALNI IN ORUGI STROŠKI - 76.523
3331 Materialni stroški
52.740
Materialni stroški v pretežni meri niso odvisni od Ustavnega
sodišča, temveč predvsem od stalnega povečevanja pripada
novih zadev. Zato so iskustveno planirani na povečanje zadev v
primerjavi z letom 1997. V okviru materialnih stroškov je zajet
porast stroškov prevajanja, zaradi vlaganja vlog v tujem jeziku,
ki jih mora sodišče na področju kazenske zakonodaje (pripori)
prevajati na lastne stroške. Stroški naraščajo tudi zaradi javnih
obravnav in z njimi povezanih tolmačev, ter stroškov izvedencev.
Vse večji stroški so tudi zaradi objavljanja odločb sodišča v
Uradnem listu RS. V naslednjem letu se bodo povečali stroški za
sprotno izobraževanje zaposlenih (nujno za opravljanje svojega
dela), predvsem stroški pridobivanja znanj tujih jezikov ter stroški
študijskih obiskov tujih ustavnih oz. njim ustreznih sodišč in institucij,
vključno z načrtovanim izpopolnjevanjem na Evropskem sodišču
za človekove pravice. Načrtovani so tudi večji fiksni stroški
predvsem zaradi pridobitve dodatnih poslovnih prostorov na
Cankarjevi 5. V okviru teh stroškov načrtujemo glede na možno
dokončano investicijo ob koncu leta 1998 in s tem ureditev nove
razdeljevalnice hrane tudi nakup drobnega inventarja za te potrebe.
Lastne dejavnosti zaradi sedanjih nemogočih pogojev ni možno
načrtovati v naslednjem letu, ampak šele v letu 1999.

13. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 461.050
1864 Obnova in delna preureditev zgradbe Beethovnova 10
202.792
Ustavno sodišče je v letu 1995 pričelo z obnovo zgradbe
Beethovnova 10 in v skladu s sprejetim načrtom fazne gradnje. V
tak način smo bili prisiljeni zaradi stalnega pomanjkanja
proračunskih sredstev. Da adaptacijo dokončamo in, da se v
celoti izkoristijo že doslej opravljena dela, so v letu 1998 za
dokončanje prepotrebne investicije predlagana nujna sredstva.
Ustavno sodišče ima pripravljeno vso potrebno dokumentacijo
za dokončanje investicije. V predlogu so predvidena sredstva za
sanacijska, gradbena, obrtniška, instalacijska (vključno z
elektrogeneratorjem), restavratorska in druga dela v zgradbi.
Zaradi pomanjkanja sredstev smo se v letu 1997 morali odpovedati
dokončanju investicije. Prisiljeni smo jo bili razbiti na dve leti s tem,
da so se v letu 1997 dokončala dela v kraku ob Tomšičevi ulici, v
letu 1998 pa naj bi se ob Cankarjevi cesti, vključno z dvigalom.
Razumljivo je, da fazna izgradnja stroške povečuje.

Pri planiranju materialnih stroškov za leto 1998 smo upoštevali
znatno večji obseg dela ter večje število zaposlenih glede na leto
1997.

1866 Nakup službenih vozil
16.000
Predvidevamo nakup dveh novih avtomobilov, nadomestilo dveh
iztrošenih avtomobilov, vse za potrebe sodnikov, in nadomestilo
iztrošenega reprezentančnega avtomobila sodišča.

3439 Amortizacija
6.584
Planirana sredstva so namenjena za nujne zamenjave dotrajane
birotehnične opreme, snemalne opreme za razpravno dvorano,
diktafonov ter sredstva za zamenjavo mobilnih telefonskih
aparatov za potrebe sodnikov.

1867 Informatizacija
15.000
Planirana sredstva so namenjena za nakup strojne in programske
opreme, nakup komunikacij, razvojnim nalogam, razširitvam ter
plačilo izobraževanja in naročnin tujih baz podatkov. Načrtujemo
nakup naslednje strojne opreme: osebni računalniki, PC notesniki,
PC serverja, laserski tiskalniki, telefaksni aparati in zapisovalnika
CD - ROM; skupaj 11.900.000 SIT. V okviru programske opreme
načrtujemo nakup programa za podporo oddaljenega dostopa do
sistema Ustavnega sodišča in nakup tujih pravnih baz podatkov
na CD - ROM; skupaj 550.000 SIT. Za vzdrževanje komunikacijskih naprav, priklopi, vzdrževanje in razširitve načrtujemo
porabo v višini 350.000 SIT. V Ustavnem sodišču uporabljamo
tuje baze podatkov JURIS, LEXIS/NEXIS in ALEXIS, za kar letno
načrtujemo porabo v višini 810.000 SIT. Za izobraževanje
zaposlenih načrtujemo porabo v višini 390.000 SIT in sicer za
urejevalnik besedil, elektronsko pošto, STAIRS ponudbo, uporabo
informacijskih sistemov, administracijo lokalnega omrežja, Windows okolja in delo z Internetom. V okviru razvojnih nalog
načrtujemo izvedbo aplikacije "Vpisnik v okolju Windows za glavno
pisarno", uvedbo Cobiss-a v knjižnico ter nadaljevanje projektov
iz leta 1997: CD ROM s sodno prakso, razširitev predstavitve
Ustavnega sodišča na Internetu s sodno prakso v slovenskem
in angleškem jeziku; načrtujemo porabo v višini 1.000.000 SIT.

3655 Drugi odhodki za delo na drugih področjih
17.199
Planirana so sredstva meddržavnega oziroma mednarodnega
sodelovanja.
To so: obisk Ustavnega sodišča Makedonije, Pravne fakultete
Univerze Montpellier v Franciji, obisk švicarskega instituta za
primerjalno pravo, Lausanne, Vrhovno sodišče Švice, udeležba
na Kongresu frankofonskih ustavnih sodišč v Parizu, seminar
Ustavnih sodišč ZRN, Avstrije in Švice v Karlsruhe, obisk Pravne
fakultete Austin, ZDA, udeležba oz. sodelovanje v delu komisije
"Demokracija preko prava", Beneške komisije v Benetkah, obisk
USA Supreme Courta VVashington D.C. in Univerze Chicago,
obiski Ustavnega sodišča v Italiji, obisk Ustavnega sodišča v
Franciji, obisk Instituta Max Plank in Pravne fakultete v
Regensburgu; in drugi razgovori ter srečanja o ustavnosodnih
vprašanjih, kakor tudi izmenjava utečenih obiskov z ustavnimi
sodišči in mednarodnimi organizacijami, s katerimi sodeluje
Ustavno sodišče.
Ustavno sodišče bo organizator simpozija Sveta Evrope v Sloveniji.
Smo tudi nosilci projekta Jus Comune Europaeum za kar
potrebujemo v letu 1998 štiri mio SIT. Naš predlog vsebuje tudi
zelo velika, vendar zaradi nujnega mednarodnega sodelovanja
nujno potrebna sredstva, namenjena prevodom sklepov in odločb,
ki se objavljajo v zbirki STAIRS. V skladu s politiko vključevanja v
Evropo, se bodo v letu 1998 povečali obiski pri sodiščih držav
Evropske unije, pa tudi obiski predstavnikov teh sodišč pri nas.
Dogovorjena so izpopolnjevana naših strokovnih sodelavcev in
njihove izmenjave z usatvnimi sodišči v Avstriji, Franciji in Nemčiji.
Dogovarjamo se tudi s sorodno institucijo v Veliki Britaniji.
poročevalec, št 3

6203 Ureditev poslovnih prostorov - Cankarjeva 5 25.565
Po sklepu Vlade so bili Ustavnemu sodišču zagotovljeni dodatni
poslovni prostori na Cankarjevi 5. Pri izvrševanju sklepa bo
Ustavno sodišče potrebovalo dodatna sredstva za preostala
prenovitvena dela.
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6516 Nakup opreme
52.693
Predvidena sredstva so namenjena nakupu manjkajočega dela
opreme v pisarnah svetovalcev in drugih strokovnih sodelavcev
ter administracije, za opremo knjižnice, jedilnice in bifeja, vratarnice
ter restavratorska dela na obstoječi spomeniško zaščiteni
pohištveni opremi.

132 RAČUNSKO SODIŠČE

7340 Nakup službenih stanovanj
149.000
V skladu s sklepom Vlade iz letošnjega leta razpolaga Ustavno
sodišče le z dvema stanovanjskima enotama in to s trosobnim in
enosobnim stanovanjem, ki sta zasedeni. Pripominjamo, da po
letu 1993 nismo mogli rešiti nobenega stanovanjskega problema
zaposlenih, kar je pripisati tudi dejstvu, da delitev prej skupnega
stanovanjskega sklada, ki jo je opravila Vlada, ni temeljila na
sorazmernosti glede na potrebe posameznih uporabnikov, temveč
je temeljila (vsaj glede Ustavnega sodišča to velja) na kriteriju
zasedenosti stanovanj. V letu 1997 smo načrtovali nakup ene
stanovanjske enote za sodnika in ene manjše za strokovnega
sodelavca. Ob tem pripominjamo, da nakup stanovanjske enote
za sodnika predstavlja odkup stanovanja, ki ga je Vlada dodelila
Ustavnemu sodišču v začasno uporabo. Dejstvo je, da ob pisanju
predloga proračuna za leto 1998 proračun za letošnje leto še ni
bil sprejet. Gornje načrtovano verjetno ne bomo mogli uresničiti.
Zato moramo povečati potrebno število stanovanjskih enot za
leto 1998 iz dveh na tri stanovanjske enote za potrebe sodnikov
in iz treh na štiri enote za potrebe strokovnih sodelavcev.

1. UVODNA POJASNILA

1312 RAČUNSKO SODIŠČE

Računsko sodišče še ni dokončno oblikovano, tudi leto 1998 bo
leto, ki sodi v čas začetne rasti in razvoja. Med drugim tudi zato
ker smo letos le deloma uresničili razvojne cilje, saj smo delovali
v pogojih začasnega financiranja, ki se slabo prilega razvojnim
načrtom.
1.1. Zaposlovanje
Sedaj imamo 81 zaposlenih. S tem smo dosegli približno 70%
ciljne velikosti' Računskega sodišča. V tabeli 1 je prikazan naš
globalni načrt zaposlovanja: v predzadnjem stolpcu tabele je
prikazano stanje, ki naj bi ga dosegli do konca leta 1998, v zadnjem
stolpcu pa je prikazano ciljno stanje.

Tabela 1
Sedanje in načrtovano število vseh zaposlenih
Stanje 30. 10. 1997

Stanje 31.12. 1998

Ciljno stanje

Člani RS

9

9

9

Podporne službe

21

29

36

Revizorji

51

66

vsaj 72

Skupaj

81

104

vsaj 117

Načrtujemo torej, da bomo do konca leta 1998 povečali število
zaposlenih za 23; s tem bomo dosegli približno 89% ciljne velikosti
Računskega sodišča. Načrtovano število novih zaposlitev v letu
1998 je zgornja meja, ki nam jo omogočajo sedanji poslovni prostori.

Ciljno število zaposlenih bomo lahko dosegli šele, ko bomo dobili
ustrezno velike poslovne prostore. Do tedaj bomo dajali prednost
zaposlovanju revizorjev.

' Ciljna velikost je podrobno določena v Pravilniku o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest na Računskem sodišču Republike Slovenije.
10. januar 1998
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2
Koliko višjih upravnih delavcev
, koliko upravnih3 In koliko
strokovno-tehničnih delavcev4 imamo v podpornih službah, koliko

naj bi jih imeli na koncu prihodnjega leta in koliko jih potrebujemo,
je prikazano v tabeli 2.

Tabela 2
Sedanje in načrtovano število zaposlenih v podpornih službah
Stanje 30. 10. 1997

Stanje 31.12. 1998

Ciljno stanje

Višji upravni delavci

5

11

18

Upravni delavci

14

16

16

Strokovno - tehnični delavci

2

2

2

21

29

36

Skupaj

V tabeli 3 pa so prikazane tri strukture revizorjev: sedanja struktura,
struktura, ki naj bi jo uresničili z novimi zaposlitvami in napredovanji

do konca prihodnjega leta in ciljna struktura,

Tabela 3
Sedanje in načrtovano število revizorjev
Stanje 30. 10. 1997

Stanje 31.12. 1998

Ciljno stanje

Rev. svetniki / viš. rev. sodelavci

10

18

18

Revizijski sodelavci

16

18

18

Revizijski asistenti / pripravniki

25

30

36

Skupaj

51

66

72

i
2

Višji upravni delavci v podpornih službah so višji svetovalci In svetovalci
Računskega sodišča ter višji strokovni sodelavci, strokovni sodelavci in
strokovni asistenti v pravni službi, službi za Informatiko, kadrovski In
finanćno-računovodski
službi.
3
Upravni delavci v podpornih službah so sekretarka predsednika, vodje
sektorskih pisarn ter analitiki In referenti v kadrovski, finančno-računovodski
in splošni službi.
' Strokovno-tehnićna delavca sta ekonom-kurlr In vzdrževalec-šofer.
poročevalec, št. 3
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vzpostavili sodelovanje. Deloma jih bomo prevedli, deloma priredili.
Za izvedbo te naloge bomo angažirali svetovalce Računskega
sodišča in tudi zunanje sodelavce.

1.2. Izobraževanje
Za revizorje zaposlujemo pretežno diplomirane ekonomiste in
diplomirane pravnike. Ne glede na to, koliko let delovnih izkušenj
imajo in ne glede na to, od kod pridejo k nam, so le deloma
usposobljeni za samostojno delo v državni reviziji. Pozna se pač,
da v Sloveniji nimamo skoraj nikakršne tradicije na področju
javnega revidiranja. Zato precej časa in denarja namenjamo za
interno izobraževanje. Priznati je treba, da bi morali enako ravnati,
tudi če bi imeli bolj usposobljene revizorje, kot jih imamo sedaj, saj
INTOSAl-evi revizijski standardi zahtevajo od nas, da revizorjem
omogočamo stalno usposabljanje.

1.5. Mednarodno sodelovanje
1.5.1. Multilateralno sodelovanje
Včlanjeni smo v mednarodno združenje INTOSAI (International
Organization of Supreme Audit Institutions) in v regionalno
organizacijo EUROSAI (European Organization of Supreme Audit Institutions). Delovali bomo v komitejih obeh organizacij in se
udeležili kongresa članic INTOSAI. Preverili bomo možnost, da bi
v naslednjih letih pod okriljem INTOSAl-a ali EUROSAl-a pri nas
organizirali mednarodno revizijsko srečanje.

V letu 1998 bomo za izobraževanje namenili 12,5% delovnega
časa revizorjev. Izobraževalni program sestavljajo:

Evropsko računsko sodišče pospešuje sodelovanje vrhovnih
revizijskih ustanov v državah članicah Evropske zveze z
vrhovnimi revizijskimi ustanovami v državah, ki kandidirajo za
članstvo v Evropski zvezi. Gre za sodelovanje v okviru
predpristopne strategije. Cilj sodelovanja je zbliževanje revizijskih
metod in praks na področju javnih financ. Eden od primernih
načinov za doseganje tega cilja je usposabljanje revizorjev za
uporabljanje enakih revizijskih metod v vseh sodelujočih državah.
V ta namen so bili določeni "oficirji za zvezo", ki riaj bi delovali kot
podporna mreža za predlagano sodelovanje. V to mrežo smo se
vključili tudi mi.

1. redni strokovni sestanki (enkrat na mesec, vsi revizorji);
2. tečaj, ki se konča s strokovnim izpitom za revizorja
Računskega sodišča (50 dni, 8 revizorjev);
3.2 enotedenska mednarodna seminarja (vsi revizorji);
4. šesttedenski tečaj v Londonu (6 revizorjev, tečaj bo posebej
za naše revizorje pripravil in izvedel Nacionalni revizijski urad
Velike Britanije);
5. enomesečno izpopolnjevanje na Zveznem računskem sodišču
Nemčije (3 revizorji);
6. večmesečno usposabljanje v ZDA v okviru mednarodnega
programa, ki ga izvaja General Accounting Office (1 revizor);
7. tečaj na Evropskem računskem sodišču (2 revizorja);
8. tečaji angleškega jezika;
9. strokovna posvetovanja doma in v tujini;
10.razni seminarji.

1.5.2. Bilateralno sodelovanje
Ohranili bomo intenzivno sodelovanje z Zveznim računskim
sodiščem Nemčije, z nekaterimi nemškimi deželnimi računskimi
sodišči, z Računskim sodiščem Republike Avstrije in z
Nacionalnim revizijskim uradom Velike Britanije.
Intenzivirali bomo sodelovanje z Evropskim računskim sodiščem
in z državnimi revizijskimi uradi Hrvaške, Madžarske, Poljske in
Belgije.

1.3. Izhodišča za revizijski program
Ocenjujemo, da bomo imeli za izvajanje revizij približno 10.320
revizor-dni (RD). Pri tem
1. privzemamo, da bomo realizirali postavljeni načrt zaposlovanja,
2. upoštevamo, koliko revizorjevega časa bomo namenili za
izobraževanje in
3. predpostavljamo, da bo približno 400 RD porabljenih za
pripravljanje poročil prvostopenjskih in drugostopenjskih
senatov.

Vzpostavili bomo še sodelovanje z vrhovnimi revizijskimi
institucijami Nizozemske, Švedske in ZDA.
Sodelovanje z drugimi vrhovnimi revizijskimi institucijami
izkoriščamo predvsem za prenos znanja. Pri tem pa zadevamo
ob hudo oviro, ki jo predstavlja slabo znanje tujih jezikov. Zato
imamo v izobraževalnem programu tudi tečaje angleškega jezika.

Pri nastavljanju revizijskega programa razločujemo redne in
občasne revizije. Občasne revizije so revizije, ki jih določamo
sami. Redne revizije pa so obvezne: izvesti jih moramo vsako
leto (4. odstavek 21. člena Zakona o računskem sodišču). To so:
revizija računovodskih izkazov za državni proračun, revizije v
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v Zavodu za
pokojninsko In invalidsko zavarovanje Slovenije, v Zavodu za
zaposlovanje Slovenije ter revizije v skladih, ki jih je ustanovila
Republika Slovenija. Prihodnje leto bomo morali izvajati še eno
vrsto obveznih revizij in sicer revizije, ki nam jih nalaga Zakon o
volilni kampanji (volitve predsednika republike).

1.6. Informatizacija
Poslovanje Računskega sodišča je podprto z aplikacijo Lotus
Notes na računalniški mreži. Ker povečujemo število zaposlenih,
ker smo letos začeli delati še na eni lokaciji v Ljubljani, ker imamo
eno pisarno v Celju, ker bomo kmalu imeli pisarne še v nekaj
drugih regionalnih središčih in ker uveljavljamo institut delo na
domu5, moramo povečevati zmogljivost računalniške mreže. Za
nemoteno delo (vključno z delom na teranu in delom na domu) jo
treba zagotoviti stalne komunikacije med posameznimi lokacijami.
Zato je treba dokupiti ali modernizirati strojno opremo in kupiti
večje število uporabniških pravic oziroma licenc za programska
orodja.

Sodimo, da je smiselno, da nekatere redne revizije izvedemo s
pogodbenimi izvajalci (pooblaščene revizijske družbo). Za redne
revizije, ki jih bomo Izvedli z našimi revizorji (mednje spadajo tudi
revizije, ki nam jih nalaga Zakon o volilni kampanji), bomo namenili
2.300 RD, to je približno četrtino razpoložljivega revizijskega časa.
Za občasne revizije nam bo torej ostalo 8.000 RD. V skladu s tem
smo nastavili revizijski program, ki obsega 96 pregledov: med
njimi je nekaj revizij primerov, večino pregledov pa povezujemo v
tematske revizije.

1.7. Poslovni prostori
Zdaj
imamo poslovne prostore na dveh lokacijah v Ljubljani: 900
m2 na Prežihovi 4 in 300 m2 na Slovenski 27. Slednje imamo v
najemu. Prostori na teh dveh lokacijah predstavljajo začasno
rešitev. Za zadovoljiv način In obseg dela bo treba zagotoviti
večje delovne prostore. V sedanjih prostorskih razmerah ni
mogoče formirati ne knjižnice ne dokumentacijskega centra. Ni
ne sejne sobe ne učilnice, ki bi bila primerna za izobraževanje
zaposlenih. Z nakupom 2500 m2 poslovnih prostorov na eni lokaciji

1.4. Priprava revizijskih priročnikov
Pri izvajanju revizij se ravnamo po revizijskih standardih, ki jih je
izdal INTOSAI, smiselno uporabljamo tuje revizijske priročnike in
se opiramo na interna navodila. Doslej še nismo razvili svojega
priročnika, le nekaj navodil je bilo izdanih. V prihodnjem letu pa
bomo začeli sistematično pripravljati priročnike za posamezna
revizijska opravila. Pri tem se bomo oprli na niz priročnikov, ki jih
uporabljajo v britanskem nacionalnem revizijskem uradu in na
priročnike drugih revizijskih ustanov s katerimi imamo ali bomo
10. januar 1998
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Revizor, ki ima stalno prebivališče v kraju, ki je več kot 60 km oddaljen od
Ljubljane, dobi pravico do dela na domu.
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2. POTREBNA FINANČNA SREDSTVA

bi dokončno rešili prostorski problem oziroma odpravili prostorsko
omejitev za razvoj Računskega sodišča. Poudariti je treba, da bi
to hkrati pomenilo, da so poslovni prostori na Prežihovi 4 na voljo
drugim državnim organom. In odpadlo bi plačevanje dokaj visoke
najemnine za prostore na Slovenski 27 (letna najemnina znaša
15,7 mio SIT). Že lani smo opravili poizvedbo o pogojih za nakup
novih prostorov na Langusovi. Pri tem smo sodelovali z ustreznimi
vladnimi službami. Predračunska vrednost ustrezno velikih
prostorov na Langusovi znaša 800 mio SIT. Plačali naj bi jo v
šestih obrokih; nekaj naj bi jih plačali letos, nekaj prihodnje leto.
Ker letos ni bil plačan noben obrok, bi bilo treba plačati celotno
kupnino v letu 1998.

Da bi lahko realizirali predstavljene delovne načrte, se pravi:
1. da bi uresničili predstavljeni načrt zaposlovanja, kar je potrebni
pogoj za to, da realiziramo nastavljeni revizijski program,
2. da bi v predvidenem obsegu izvajali usposabljanje revizorjev,
3. da bi začeli razvijati metodološko podporo za delo revizorjev,
4. da bi vzdrževali mednarodne stike, da bi zagotovili ustrezno
računalniško in drugo podporo za revizijsko delo, potrebujemo
v prihodnjem letu finančna sredstva v višini 758.467 tisoč SIT.
Da bi pridobili ustrezne delovne prostore, potrebujemo dodatnih
800.000 tisoč SIT, skupaj torej 1.558.467 tisoč SIT. Razčlenitev
po postavkah je naslednja:

VREDNOST v 000 SIT

POMEN

ŠT. POSTAVKE

SKUPAJ RAČUNSKO SODIŠČE

1.558.467
405.660

59 ll

PLAČE

5912

DRUGI OSEBNI PREJEMKI

5913

PRISPEVKI IN DAVKI DELODAJALCA

101.010

5914

MATERIALNI STROŠKI

149.282

6053

INFORMATIZACIJA

6054

PISARNIŠKA OPREMA

5.000

6402

SLUŽBENA VOZILA

4.800

7342

POSLOVNI PROSTORI

56.646

803.000

Na podoben način razčlenimo podpostavko X.2, se pravi,
razčlenimo jo na:
X.2.1 - podpostavko za financiranje spremenljivih posrednih
stroškov X in
X.2.2 - podpostavko za financiranje spremenljivih neposrednih
stroškov X.

3. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH POSTAVK
Posamezno postavko razčlenimo na ustrezno število podpostavk
in sicer tako, da razločujemo:
1. stalne in spremenljive stroške ter
2. posredne in neposredne stroške.

Nekatere od podpostavk X.1.1, X.1.2, X.2.1 in X.2.2 razčlenimo
še na podpostavke za posamezne vrste stroškov. Tako na primer
v okviru postavke 5911, to je v okviru postavke za finaciranje
plač, razločujemo dve vrsti spremenljivih posrednih stroškov:
napredovanja v letu 1998 (podpostavka 5911.2.1.1) in dodatne
zaposlitve v letu 1998 (podpostavka 5911.2.1.2). Tudi v okviru
postavke 5914, se pravi v okviru postavke za financiranje
materialnih stroškov, imamo dve vrsti spremenljivih posrednih
stroškov: razvojne stroške (podpostavka 5914.2.1.1) in druge
spremenljive posredne materialne stroške (podpostavka
5914.2.1.2). Kot razvojne stroške obravnavamo zlasti stroške
za pripravo revizijskih priročnikov in stroške za izvedbo
izobraževalnega programa. Kot druge spremenljive posredne
materialne stroške pa obravnavamo zlasti stroške za mednarodno
sodelovanje.

Pri razlikovanju med stalnimi in spremenljivimi stroški upoštevamo
dobo, na katero se nanaša finančni načrt, se pravi, ocenjujemo,
katere stroške je treba v prihodnjem letu privzeti kot vnaprej
dane in katere je smiselno obravnavati kot količine, ki so odvisne
od obsega dejavnosti. Pri razlikovanju med posrednimi in
neposrednimi stroški pa upoštevamo, da so "proizvodi" naše
dejavnosti posamezne revizije; ali drugače povedano, revizije
obravnavamo kot stroškovne nosilce.
Postavko za financiranje stroškov X najprej razčlenimo na:
X.1 - podpostavko za financiranje stalnih stroškov X in
X.2 - podpostavko za financiranje spremenljivih stroškov X.
Kadar je smiselno, podpostavko X.1 razčlenimo na:
X.1.1 - podpostavko za financiranje stalnih posrednih stroškov
X in
X.1.2 - podpostavko za financiranje stalnih neposrednih stroškov
X.

poročevalec, št. 3

33.069

V nadaljevanju so na opisan način razčlenjene vse postavke, ki
nastopajo v finančnem načrtu Računskega sodišča.
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POMEN

ŠTEVILKA
POSTAVKE

VREDNOST
V 000 SIT

PLAČE

405.660

- Zaposlenost 31.12.1997 (letna raven)

339.976

- - Člani Računskega sodišča in podporne službe

146.522

5911.1 1.1

— Člani Računskega sodišča

91.632

5911.1.1.2

— Podporne službe

54.890

- - Revizorji

193.454

- Napredovanja in dodatne zaposlitve v letu 1998

65.684

- - Podporne službe

20.751

5911
5911.1
5911.1.1

5911.1.2
5911.2
5911.2.1
5911.2.1.1
5911.2.1.2

5911.2.2
5911.2.2.1

— Napredovanja v letu 1998

285

— Dodatne zaposlitve v letu 1998

20.466

- - Revizorji

44.933

— Napredovanja v letu 1998

8.254
l£

5911.2.2.2
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— Dodatne zaposlitve v letu 1998
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36.679
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5912

DRUGI OSEBNI PREJEMKI

33.069

- Zaposleni 31.12.1997

25.736

5912.1.0.1

— Regres za prehrano, povračilo stroškov za prevoz na delo

17.719

5912.1.0 2

— Regres za letni dopust

6.140

5912.1.0.3

— Odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči

1.127

5912.1.0.4

— Šolnine po že sklenjenih pogodbah o izobraževanju

750

5912.1

5912.2

- Dodatne zaposlitve v letu 1998

7.333

5912.2.0.1

— Regres za prehrano, povračilo stroškov za prevoz na delo

3.665

5912.2 0.2

— Regres za letni dopust

1.950

5912.2.0.3

— Jubilejne nagrade

218

5912.2.0.4

— Šolnine po novih pogodbah o izobraževanju

1.500

5913

PRISPEVKI IN DAVKI DELODAJALCA

101.010

- Na podpostavko 5911.1

85.797

- -Na podpostavko 5911. l.l

40.335

5913.1.1.1

- - -Napodpostavko5911.1.1.1

28.314

5913.1 1.2

Na podpostavko 5911.1.1.2

12.021

5913.1
5913.1.1

5913.1.2
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- - Na podpostavko 5911 1.2
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5913.2

5913.2.1

- Na podpostavko 5911.2

15.213

- - Na podpostavko 5911.2.1

4.653

5913.2.1.1

- - - Na podpostavko 5911.2.1.1

5913.2.1.2

Na podpostavko 5911.2.1.2

5913.2.2

62
4.591
10.560

- - Na podpostavko 5911.2.2

5913.2.2.1

Na podpostavko 5911.2.2.1

1.94

5913.2.2.2

Na podpostavko 5911.2.2.2

8.620

MATERIALNI STROŠKI

149.282

- Stalni

87.281

5914.1.1

- - Posredni

69.650

5914.1.2

- - Neposredni (stroški za izvedbo rednih revizij)

17.631

- Spremenljivi

62.001

- - Posredni

39.230

5914
5914.1

5914.2
5914.2.1
5914.2.1.1

Razvojni

29.230

5914.2.1.2

Drugi

10.000

- - Neposredni (stroški za izvedbo občasnih revizij)

22.771

INFORMATIZACIJA

56.646

6053.1

- Zamenjava dotrajane opreme

7.655

6053.2

- Dodatna oprema in modernizacija

48.991

6053.2.0.1

Nakup dodatne strojne opreme

28.980

6053.2.0.2

Nakup dodatne programske opreme

5914.2.2
6053
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6053.2.0.3
6053.2.0.4
6054

Modernizacija strojne opreme

7.209

- - - Modernizacija programske opreme

6.962

PISARNIŠKA OPREMA

5.000

t
6054.1

- Zamenjava dotrajane opreme

6054.2

- Nakup dodatne opreme

5.000

SLUŽBENA VOZILA

4.800

6402
6402.1

- Zamenjava dotrajanih vozil
- Nakup dodatnih vozil

7342

4.800

POSLOVNI PROSTORI

803.000

7342.1

- Obnova

7342.2

- Nakup novih poslovnih prostorov

3.000

1996 so iz Davčne uprave Republike Slovenije prešle še 3 delavke,
1 pa se je vrnila v Davčno upravo. Ker ima Agencija za revidiranje
sistemiziranih 30 delovnih mest (brez funkcionarjev), je v letu
1997 Izvedla 2 razpisa za nove zaposlitve in do vključno 1.10.1997
zaposlila še 3 delavce. Tako ocenjuje,da bo po stanju 31.12.1997
zaposlenih 22 delavcev,od tega 2 funkcionarja. Za leto 1998 je
načrtovala zaposlitev še 3 delavcev, (od tega 2 revizorja svetovalca in 1 tehničnega sodelavca), zaradi omejitev pri
financiranju pa je morala opustiti načrtovane zaposlitve. Agencija
za revidiranje se je pri samih začetkih srečevala s problemom
poslovnih prostorov na Tržaški 16, Ljubljana ter problemom
izročitve arhivskega gradiva s strani Agencije RS za plačilni
promet. Ob koncu I.polletja 1997 je sama pričela s postopki
pridobitve novih poslovnih prostorov in s soglasjem Ministrstva
za finance sklenila najemno pogodbo za poslovne prostore na
Dunajski 22,Ljubljana ter pogodbe o nakupu opreme. S tem je
zagotovila normalne pogoje dela ter vzpostavila nujen in
računalniško podprt sistem komuniciranja z revizorji in z bazami
podatkov.

133 AGENCIJA ZA REVIDIRANJE
POSTOPKOV LASTNINSKEGA
PREOBLIKOVANJA

1313 AGENCIJA ZA REVIDIRANJE POSTOPKOV
LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA
UVOD
Agencija RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (v
nadaljevanju : Agencija za revidiranje) je začela delovati 7.8.1996
na podlagi zakona o Agenciji RS za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij in o Agenciji RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje (Ur. list RS št. 48/94, 18/95-ustavna
odločba, 58/95 in 78/96-ustavni sklep- v nadaljevanju: zakon o
agenciji). Za izvajanje nalog je agencija za revidiranje na podlagi
zakona o agenciji pridobila kadre iz Agencije RS za plačilni
promet ter na podlagi sporazuma, ki je bil sklenjen med agencijo
za revidiranje in Davčno upravo Republike Slovenije delavce iz
Davčne uprave Republike Slovenije. Delovati je pričela s 15
zaposlenimi, od tega 2 funkcionarja, s septembrom in novembrom
poročevalec, št. 3

800.000

Cilji organa v letu 1998 so določeni z naslednjih vidikov:
glede vrste nalog:
a/Izvajanje postopkov revizije za obdobje od 1.1.1993 do vpisa
lastninskega preoblikovanja v sodni register. Ta naloga je
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količnikov, kakršne bo Agencija za revidiranje imela ob koncu
leta 1997. Agencija za revidiranje v letu 1998 ne bo zaposlovala
novih delavcev, ker pa bc za izvedbo programa dela za leto 1998
obstoječe število delavcev nadpovprečno obremenila, je v izračun
plač vgradila tudi stimulativni delež v zakonski višini. Predvidela
je tudi napredovanja.

določena z zakonom o agenciji za revidiranje in pomeni
vsebinsko in postopkovno usmerjeno odkrivanje dejanj
zmanjšanja družbenega premoženja ali družbenega kapitala v
revidiranem obdobju zaradi katerih so bili posledično oškodovani
lastniki, ki so lastninska upravičenja dobili po stanju 31.12.1992
v privatizacijskih procesih. Potrebe po tej reviziji izkazujejo že
izvedeni postopki evidentni iz poročil agencije, vloženi predlogi
in pobude ter očiten interes institucionalnih lastnikov.
b/V letu 1998 bo terminsko prednostna naloga Agencije za
revidiranje v izvajanju postopkov v zvezi s pričakovanim
lastninskim preoblikovanjem zavarovalnic,
c/ Glede na pričakovan sprejem predpisa, ki opredeljuje naloge
organa pri zaključku lastninjenja, bo aktivnost agencije
usmerjena tudi v dokončanje sodnih postopkov, v katerih se
izpodbijajo odločbe organa izdane v postopkih revizije
lastninskega preoblikovanja podjetij in v postopkih preverjanja
finančno materialnega poslovanja neolastninjenih pravnih oseb.
d/ V manjši meri in okviru zakonskih pooblastil bo agencija izvajala
revizijske postopke in postopke preverjanja finančno
materialnega poslovanja pri drugih subjektih, kjer je še prisoten
družbeni kapital.

Na postavki drugi prejemki (odhodki) so za stroške prehrane,
regresa upoštevane izhodiščne osnove Ministrstva za finance,
za stroške prevoza na delo pa povprečna poraba na delavca in
upoštevanje povečanega števila delavcev v letu 1997 ter
predlagano 8 % tno rast stroškov. Ker ima Agencija za revidiranje
zaposleno delavko, ki izpolnjuje pogoj za upokojitev in ji je zaradi
dokončanja del na področju revidiranja podaljšala delovno
razmerje, predvideva izplačilo odpravnine za to delavko v letu
1998. Za Izplačilo solidarnostne pomoči so planirana sredstva za
2 solidarne pomoči v višini 174.560 sit. Zaradi sklenjene pogodbe
o izobraževanju za 1 delavko, so planirana sredstva za ta namen
v višini 100.000 SIT. Plače za 2 funkcionarja so na podlagi zakona
o agenciji za revidiranje upoštevane po osnovah, ki veljajo za
poslance, to je 80 % osnove od osnove po zakonu o začasni
določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz
delovnega razmerja (upoštevano izhodišče Ministrstva za finance
v višini 102.954 SIT). Prispevki delodajalca so planirani po stopnji
15,9 %, davek na bruto plače pa po sedaj veljavni lestvici in sicer
za 2 zaposlena po 15 %tni stopnji, za 18 zaposlene po stopnji 8
%tni stopnji in za 2 delavce po 4 %tni stopnji. Na postavkah 7278,
7279 in 7280 so planirana sredstva v višini 160.965 tisoč SIT.

glede zahtev za izvajanje nalog:
V letu 1996 Agencija za revidiranje za svoje zaposlene revizorje
zaradi kratkega roka delovanja ni uspela organizirati
izobraževanja, takšnega, ki bi bil predvsem v poglabljanju
osnovnih znanj revidiranja in formalnih postopkov, v letu 1997 pa
so omejena sredstva začasnega financiranje, dodatni stroški za
ureditev materialnih pogojev dela dopuščali le realizacijo občasnih
in krajših izobraževalnih oblik. Vsekakor je potrebno za novo
zaposlene delavce izvesti izobraževanje glede poznavanja
splošnega upravnega postopka, saj brez ustreznega javno
verificiranega izpita ne bodo smeli izvajati postopkovnih pooblastil.
Za vse delavce pa je nujno dodatno izobraževanje oz.
permanentno izpopolnjevanje s področja finančno-računovodskih
predpisov in standardov.

MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
V letu 1998 Agencija za revidiranje načrtuje povečanje materialnih
stroškov, kar je predvsem posledica najema novih poslovnih
prostorov na Dunajski 22, Ljubljana (za leto 1997 je realizacija
najemnin le za 5 mesecev) povečanega števila zaposlenih v
celem letu 1998 primerjalno s postopnim zaposlovanjem v letu
1997, kar hkrati pomeni povečan obseg dejavnosti in temu
ustrezno povečanje direktnih stroškov začetka uresničevanja
politike izobraževanja za nove in že zaposlene delavce
- povečanje potnih stroškov zaradi dinamike in kvalitete izvajanja
nalog.
- pospešeno dokončevanje sodnih postopkov

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA
Finančni načrt Agencije RS za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij za leto 1998 je pripravljen na podlagi načrta
dela agencije in je izdelan na osnovi kvantitativnih izhodišč za
planiranje, prejetih s strani Ministrstva za finance in ter veljavne
zakonodaje (zakonska osnova, notranji akt o sistemizaciji delovnih
mest).Glede na usmeritve Ministrstva za finance, da naj bi
nevladni proračunski uporabniki zaradi zaostrenih javnoflnančnih
razmer v naši državi upoštevali načela racionalnega in
ekonomskega koriščenja proračunskih sredstev in ravnali
varčevalno, je Agencija za revidiranje ta stališča upoštevala in v
okviru mase sredstev za plače upoštevala stališče omejevanja
zaposlitve v državni upravi, na postavki materialnih stroškov
planirala višja sredstva, medtem, ko so sredstva za Investicije In
investicijsko vzdrževanje v celoti precej nižja kot v letu 1997.
Višja planirana sredstva za materialne stroške v letu 1998 napram
letu 1997 so posledica selitve v nove poslovne prostore na
Dunajsko 22, Ljubljana (najemnina).

Poraba drobnega inventarja, pisarniškega materiala, strokovne
literature, časopisa, obsega poštnih storitev, dnevnice za službena
potovanja so izračunane na število zaposlenih delavcev in
načrtovane nadzorne funkcije v letu 1998. Stroški odvetniških
storitev In stroškov povrnitve pravdnih stroškov so ocenjeni na
podlagi izkustvene metode glede na pretekla leta. Ti stroški so
vključeni na postavkah 403-neproizvodne storitve drugih In 418drugi odhodki. Agencija za revidiranje je po zakonu o agenciji
dolžna pripravljati trimesečna poročila o opravljenih postopkih
revidiranja, ter letna poročila in za delo zunanjih strokovnjakov pri
Izdelavi računalniških programov, obdelavi ter pripravi podatkov
so predvideni stroški na postavki avtorski honorarji. Prav tako so
na tej postavki vključeni stroški izvedeniških del v postopkih, ki
jih vodi Agencija za revidiranje. Vsi ti stroški so planirani v
racionalnem obsegu.
Stroški izobraževanja so načrtovani za stalno izobraževanje
zaposlenih pri izpopolnjevanju znanj s področja finančnoračunovodskih predpisov in standardov ter formalnih postopkov
in sicer v obliki lastnega organiziranega izobraževanja, z udeležbo
na posameznih seminarjih,simpozijih, konferencah ter za
poglabljanje informacijskih znanj. Na postavki 7281-materialni
stroški je planiranih stroškov v višini 64.898 tisoč SIT.

Finančni načrt je postavljen realno in za leto1998 znaša 231.913
tisoč SIT.
PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA, DAVEK NA
IZPLAČANE PLAČE IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI
Zneski za plače, za druge osebne prejemke in prispevke
delodajalca so izračunani v skladu z navodili Ministrstva za finance. Kot izhodišče je upoštevano število zaposlenih in višina
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postavke predstavljajo odhodki za materialne stroške delovanja
Urada predsednika vlade z vsemi nalogami, ki izhajajo iz sklepov
o ustanovitvi Urada predsednika Vlade RS, lektorsko-prevajalske
službe, svetov in komisij. S širitvijo mednarodnih dejavnosti
Slovenije, njenega vedno večjega vključevanja v mednarodne
organizacije in aktivnosti v zvezi z EU, prihaja do vedno daljših
prevozov, tako časovno kot relacijsko. Ob tem so ob povečanem
obsegu potovanj v tujino stroški vezani na poravnavo v tujih
valutah, kar ob drsečem tečaju vpliva na višino odhodkov. Starost
obstoječih prevoznih sredstev predstavlja dodatno breme. Letali
sta stari 12 in 24 let, zato je potrebno pogostejše redno in izredno
vzdrževanje v tujini in najava izjemno dragih in težko dosegljivih
rezervnih delov. Glede na starost letal so tudi zavarovalnine letal
zelo visoke ter se resno postavlja vprašanje nadomestitve oz.
nabave novega letala. Enako kritično je stanje pri avtomobilih.
Zaradi nevlaganja v preteklih letih so zaradi izrabljenosti vozil
stroški vzdrževanja vedno višji. Zahteve po zagotovitvi varnosti
na meddržavni ravni rešujemo z najemom vozil, kar pa pomeni
dodatno povečanje odhodkov.

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
S preselitvijo v nove poslovne prostore in nabavo novega
informacijskega omrežja, ter vključitve preko Centra vlade za
informatiko v komuniciranje z drugimi državnimi organi in z revizorji
na terenu, je potrebno, da si Agencija za revidiranje zagotovi
večje zmogljivosti računalniške mrežne opreme. Ker so v njej
zaposleni revizorji locirani na različnih lokacijah po Sloveniji in so
pri prehodu iz Davčne uprave Republike Slovenije in iz Agencije
RS za plačilni promet v Agencijo za revidiranje prešli z zastarelo
računalniško opremo je potrebno zaposlene ustrezno opremiti in
jih povezati v enotno računalniško omrežje. Zato daje agencija v
letu 1998 največji poudarek na informatizaciji in sicer z nakupi
SW opreme (MS Office 95-nadgradnja, IUS INFO, Uradni list,
telefonski imenik, Revila, program za izračun obresti, drugo) v
znesku 2000 tisoč SIT. (Ocenjeni zneski na tej postavki po stanju
30.9.1997). V manjši meri pa predvideva zamenjavo izrabljene
računalniške opreme oziroma dokupe za nove zaposlene delavce.
Za preselitev v nove pisarniške prostore se je v letu 1997
zagotovila najosnovnejša pisarniška oprema v okviru razpoložljivih
sredstev po začasnem financiranju, zato v letu 1998 planiramo
nakup še manjkajoče pisarniške opreme (zaprte omare,
računalniške mize, ognjevarne omare, opreme za izboljšanje
mikroklime v prostorih in druge opreme manjše vrednosti). Na
postavki investicije skupaj planira stroške v višini 6.050 tisoč
SIT.

1823 - Financiranje projektov
Iz proračunske postavke se financirajo projekti, ki so nujni za
poglobljene obdelave posameznih strokovnih področjih. Tako se
iz te postavke krijejo stroški ekspertiz s področja zasledovanja
reform posameznih parcialnih politik, s področja sprememb in
dopolnitev pokojninskega sistema ipd. Obseg sredstev je določen
v višini 15.000.000.

Predlog finančnega načrta za leto 1998 je agencija pripravila
tako, da je upoštevala racionalno porabo proračunskih sredstev
v skladu z izhodišči Ministrstva za finance. Navedla in obrazložila
je vse izračune, ki objektivno pokažejo višje zneske kot so razvidni
iz razreza po proračunskih uporabnikih, ki ga je pripravila Vlada
Republike Slovenije. Zato predlaga Ministrstvu za finance, da
predlog finančnega načrta za leto 1998 sprejme in ga kot takšnega
predloži Vladi Republike Slovenije.

2474 - Stroški za delo skupine za preprečevanje oškodovanja
družbenga premoženja (Sodp)
Skupina, ki je oblikovana pri podpredsedniku vlade, ima načrt
nalog, katere bo izvedla zunanjimi sodelavci in naročilom storitev.
Vsebinsko se delo nanaša na področju prava, ekonomije, financ,
tehničnih ekspertiz ter posebnega sklopa poizvedovanj, preiskav
in revizij. Skupina je za izvedbo svojega programa predvidela
potrebna sredstva v višini približno 350 milijonov SIT, vendar
glede na omejitve, ki jih predstavljajo omejena proračunska
sredstva je predvideno za leto 1998 le 6 milijonov SIT.
4900 - Sistem varovanja
Sredstva na tej postavki smo načrtovali v višini 22.000.000 SIT. V
primerjavi s proračunom leta 1997 to pomeni povečanje za 10 %.
Sredstva so zaradi proračunskih omejitev izredno skopo
odmerjena ter bodo komaj zadostovala za izvedbo najnujnejših
nalog, ne bodo pa omogočala dodatne izpopolnitve opreme, ki jo
služba potrebuje.

14 URAD PREDSEDNIKA VLADE

1411 UR^D PREDSEDNIKA VLADE
Urad predsednika vlade Republike Slovenije opravlja po Sklepu o
ustanovitvi in nalogah Urada predsednika Vlade Republike
Slovenije strokovne, organizacijske, administrativne In tehnične
naloge, ki se nanašajo na delo vlade, njenih delovnih teles, njenih
članov in predstavnikov ter Sveta za turizem, Sveta za socialno
varstvo, Ekonomsko-socialnega sveta, Komisij Vlade RS za
obravnavo vojne škode ter ministrov brez resorjev. Poleg teh
splošno opredeljenih nalog opravlja še naloge, ki se nanašajo na
informacijsko in dokumentacijsko dejavnost, na lektoriranje in
prevajalsko delo ter na prevozne storitve. Navedena opredelitev
nalog iz vladnih sklepov opredeljuje tudi vrste In višino odhodkov.

7347 - Obnova letala
Na navedeni postavki smo načrtovali sredstva za najnujnejša
obnovitvena dela, stroške posebnih pregledov in obveznih
zamenjav posameznih sklopov na obeh letalih zaradi starosti.
Letalu Learjet 35 A (starost 12 let) poteče v začetku januarja
licenca, zato je potrebno opraviti posebne preglede, ateste in
zamenjave delov. Ker poteče letalu Learjet 24 D, S5-BAB
dovoljenje po 24 letni uporabi, se odpirajo še vprašanja
nadomestitve oziroma nabave novega letala.

3326 - Materialni stroški
Po navodilih Ministrstva za finance smo združili postavki materialni
stroški (3326) In postavko drugi odhodki za delo na drugih
področjih (3650), zato je indeksna primerjava nekorektna. Vsebino
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Manjše investicije
Zaradi restriktivnega pristopa k celotnemu proračunu
predvidevamo sredstva za najnujnejšo dodatno opremo oz.
izpolnitev telekomunikacijskih sredstev.
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1514 URAD ZA PRISELJEVANJE IN BEGUNCE

15 VLADNE SLUŽBE

7675 Materialni stroški
Materialni stroški Urada za priseljevanje in begunce se napram
letu 1997 ne bodo bistveno spremenili. Gibanja materialnih stroškov
Urada ni moč povezovati z gibanjem števila beguncev. Nasprotno,
z upadanjem števila beguncev stopajo v ospredje druge naloge
Urada, zlasti na področju priprave migracijske politike Republike
Slovenije. To zahteva sodelovanje večjega števila zunanjih
strokovnjakov, saj gre za multidisciplinarno nalogo, ki jo kvalitetno
ni moč opraviti le z redno zaposlenimi delavci. Zaradi enakega
obsega dela in zmanjšanja kadrov (odhod bivšega direktorja,
ena oseba na porodniškem dopustu (namestnica direktorja) ter
trije odhodi delavcev, katerih delovna mesta se niso popolnjevala),
bomo prisiljeni občasno iskati zunanjo pomoč preko pogodbenih
delavcev. V zvezi z organiziranim vračanjem beguncev v
domovino in ukinjanjem zbirnih centrov širom po Sloveniji, je
pričakovati tudi povečano število službenih potovanj. Slednjih naj
bi bilo več tudi zaradi vklučevanja Republike Slovenije v evropske
integracije.

1512 PROTOKOL REPUBLIKE SLOVENIJE
Protokol vlade Republike Slovenije, ki sta mu vodilo za njegovo
delo Sklep o določitvi protokolarnih pravil, sprejet leta 1994 in
obstoječa protokolarna praksa, bo lahko s planiranimi sredstvi le
delno izvedel naloge in zadovoljil vse potrebe, ki so logična
posledica delovanja samostojne države. Te potrebe so vsako
leto večje in v nesorazmerju z dodeljenimi sredstvi, kar se še
posebej kaže v obdobju intenzivnih priprav na vstop v Evropsko
zvezo. Zaradi takega nesorazmerja predlaga Protokol vlade RS
spremembo sklepa o določitvi protokolarnih pravil in sicer na tak
način, da se Iz veljavnega sklepa izvzamejo vse tiste zadolžitve
in obveznosti Protokola, ki jih proračun ni v stanju finančno
spremljati.
Na postavki 1512 - Protokol v vladi RS je znesek planiranih
sredstev 267.912.

1294 Oskrba beguncev
Plan je pripravljen na predpostavki postopnega zmanjševanja
števila beguncev oz. letnega povprečja, ki bo okrog 3.000 od
tega 1.500 v zbirnih centrih. Na začetku leta 1998 pričakujemo,
da bo v Sloveniji živelo med 4.500 in 5.000 beguncev. Po Uredbi
naj bi vse osebe z začasnim zatočiščom izgubile status konec
aprila oz. konec junija 1998 (humanitarni statusi). Pri tem gre zgolj
za predvidevanja, saj 85 % oseb z začasnim zatočiščem prihaja
iz področja v Bosni in Hercegovini, kjer predstavniki njihovega
naroda predstavljajo manjšinsko populacijo (Muslimani iz
Republike Srbske), ki se do urejenih razmer za varno vračanje
ne bodo mogli vrniti v domovino. Ob koncu leta 1998 v
predpostavljamo, da bo ostalo v Republiki Sloveniji še okrog 1.500
beguncev od tega polovica v treh do 4tirih zbirnih centrih. Povprečni
mesečni stroški oskrbe in nastanitve beguncev v zbirnih centrih
naj bi bili 21.000 SIT, povprečni mesečni stroški pomoči ostalim
beguncem pa 5.450 SIT. Povprečni mesečni stroški zdravstvene
oskrbe naj bi znašali 6.000 SIT. V planu so upoštevani tudi stroški
v zvezi z organiziranim vračanjem beguncev v domovino
(organizirani prevozi). Opozoriti je potrebno tudi na dejstvo, da bo
Urad v letu 1998 zaprl 8 zbirnih centrov, kar pomeni dodatne
stroške v obliki odškodnin najemodajalcem. Ti stroški so
nepredvidljivi in jih je težko v naprej planirati.

Od skupne vsote je 208.580 namenjenih postavki materialni in
drugi stroški ( 3329 in 3653 ), iz katere črpamo sredstva za
osnovno dejavnost Protokola v vladi RS. Statistično je dokazljivo,
da je rast obsega dela in potrebnih sredstev večja od rasti
dodeljenih sredstev, kar pomeni, da bomo lahko naloge izvajali
samo v omejenem obsegu.
Izračuni in ocene potrebnih sredstev temeljijo na osnovi
realiziranih obveznosti v preteklih letih in na osnovi prejetih planskih
predvidevanj posameznih organov, za katere Protokol opravlja
protokolarne zadeve, za leto 1998.
Iz postavke plače, prispevki delodajalca in drugi prejemki je
razvidno, da predstavlja navedeni znesek minimalno vsoto, ki je
v tem trenutku potrebna za nemoteno delo v Protokolu vlade RS.

1513 SERVIS ZA PROTOKOLARNE STORITVE
3006 Plače, 3114 Drugi osebni prejemki, 3222 Prispevki in
davki delodajalca
Sredstva za plače smo planirali na podlagi osnove za obračun
plač po zakonu o razmerjih plač v višini 272.965.000 SIT. Pri tem
smo upoštevali tudi načrt delovnih mest za leto 1998 in dovoljen
regres za prehrano, letni dopust ter ostale priporočene usmeritve
za odpravnine, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči. V skladu
s temi izhodišči so plače, prispevki delodajalca in drugi prejemki
v letu 1998 predvideni v višini 383.193.000 SIT.

V kolikor se število beguncev ne bo gibalo v okviru predvidevanj,
npr. v primeru obnovitve spopadov v Republiki Bosni In Hercegovini
oz. v primeru, da bo sposobnost sprejema beguncev v Republiki
Bosni in Hercegovini (obnoval) nižja od pričakovane, plan ni realenl
2605 Včlanitev v IOM
S sklepom št. 900-05/96-41/4-8 (B) z dne 4. julija 1997 je Vlada
sprejela pobudo za včlanitev Republike Slovenije v IOM (International Organisation for Migrations) - Mednarodno organizacijo za
migracije. V ta namen je potrebno zagotoviti 36.000 SFR ali
preračunano 4.100.000 SIT.

3330 Materialni in drugi stroški
Sredstva za materialne stroške smo planirali realno v enakem
obsegu, kot v letu 1997, s tem da smo upoštevali letno realno rast
cen 8,2%, kar je tudi dovoljena rast na podlagi predložene bilance
prihodkov in odhodkov. Višina tako. dobljenih sredstev znaša
51.835.000.
2827 Manjše investicije
Pri planiranju nakupa nepredvidenih manjših osnovnih sredstev,
smo upoštevali število zaposlenih in dovoljen znesek za
zaposlenega, tako da smo za ta namen dobili predvideno višino
sredstev za leto 1998 v znesku 1.800.000 tolarjev.
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1872 Sofinanciranje radijskega programa za
Rome
3.550.000 SIT
Kot ena izmed uveljavljenih oblik pomoči romski skupnosti se iz
proračuna RS zagotavljajo sredstva za redne radijske oddaje za
Rome v Sloveniji, ki so namenjene informiranju, prosvetljevanju
in kulturni dejavnosti Romov.

1515 URAD ZA ŽENSKO POLITIKO
Plače, prispevki delodajalca in drugi prejemki
Materialni stroški
24.600.000
7681 Materialni stroški
21.800.000
Zakonska podlaga: Odlok o ustanovitvi Urada za žensko politiko
Dodeljen obseg sredstev na postavki Materialni stroški, ki je le
2,2% večji kot v letu 1997, bo zelo omejil delo Urada za žensko
politiko v letu 1998. V prvotnem predlogu proračuna za leto 1998
smo predvideli dodatna sredstva za načrtovane in dsogovorjene
projekte v letu 1998. Materialne stroške smo planirali glede na
letošnji obseg dela in predvideno število zaposlenih. Zaradi
znižanja našega predloga proračuna za leto 1998 bodo omenjene
dejavnosti dodatno bremenile postavko Materialni stroški, saj bo
potrebno zagotoviti tako sredstva za vključevanje v programe
Evropske unije, kjer je potrebna 50% udeležba v višini 2.110.000
SIT, kot tudi za sodelovanje v projektu Delovne skupnosti Alpe
Jadran (15% soudeležba = 250.000 SIT).

5203 Obveznosti do ustanov italijanske
narodne skupnosti
28.500.000 SIT
Republika Slovenija sofinancira tudi delovanje nekaterih inštitucij
italijanske narodne skupnosti, ki imajo sicer svoj sedež na
Hrvaškem, delajo pa tudi za potrebe Italijanov v Sloveniji
(založniška hiša Edit, ki izdaja časopise v italijanskem jeziku,
gledališče, raziskovalni inštitut). Slovenija v preteklih letih zaradi
zmanjšanih proračunskih sredstev ni izpolnjevala dogovorjenih
obveznosti s Hrvaško. S predlaganim zneskom bomo predvidoma
pokrili svojo obveznost (20 % delež pri sofinanciranju programov)
za leto 1998.
7356 Sofinanciranje RTV programov za
narodni skupnosti
81.400.000 SIT
V skladu s 14. členom Zakona o RTV Slovenija (Ur.l.RS, št.18/94)
se iz proračuna sofinancirajo tudi radijski in TV programi za
italijansko in madžarsko narodno skupnost. Zakon ne določa
deleža vlade pri sofinanciranju manjšinskih programov, zato je
višina vsakoletnih sredstev odvisna od materialnih možnosti in
usklajevanja z RTV Slovenija. Zaradi omejenih materialnih
možnosti je predlagani znesek nižji kot v preteklih letih.

8755 UNDP projekt (20% soudeležba)
2.800.000
Zakonska podlaga: sklep vlade
Program Združenih narodov za razvoj (UNDP) je decembra 1996
začel pripravljati okvirni program sodelovanja s Slovenijo za
obdobje 1997 In 1998. Glede na izvor sredstev (bonus za
neodvisnost) je v okvirni program vključeno tudi področje enakosti
žensk in moških.
Uradu so bila kot enemu izmed nosilcev projektnega sodelovanja
v okviru programa zagotovljena sredstva za projekt "Spodbujanje
enakosti žensk in moških in krepitev institucionalnega delovanja
na področju enakosti", v višini 150.000 USD. Glede na oceno
družbene in ekonomske situacije v Sloveniji, ko so jo pripravli
predstavniki UNDP, mora Slovenija pri realizaciji programa
prispevati vsaj 20% vrednosti projekta. Projekt poteka v
proračunskem letu 1997 in 1998, skupni znesek naše soudeležbe
pa je 4.800.000 SIT. Predvidena postavka v proračunu 1997 znaša
2.000.000 SIT, zato predvidevamo postavko v proračunu 1998 v
višini 2.800.000 SIT.

7357 Sofinanciranje tednika Nepujsag
40.000.000 SIT
V skladu z ustavno obveznostjo, da Republika Slovenija podpira
informativno dejavnost narodnih skupnosti, se iz proračuna
Republike Slovenije sofinancira izdajanje tednika madžarske
narodne skupnosti Nepujsag. Predlagani znesek ostaja na ravni
1997.
5205 Narodnostne skupnosti
24.000.000 SIT
Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih (Ur.l.RS, št. 15/94)
določa, da se sredstva za delovanje italijanske in madžarske
samoupravne narodne skupnosti v Republiki Sloveniji zagotovijo
iz proračuna Republike Slovenije. Predlagani znesek zagotavlja
sredstva za delovanje organov obeh samoupravnih narodnih
skupnosti in strokovne službe in za pokrivanje drugih nujnih nalog
skupnosti.

1516 URAD ZA NARODNOSTI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE
Predlog proračuna izhaja iz nalog Urada za narodnosti in zajema
sredstva za delovanje urada ter za izpolnjevanje tistih ustavnih in
zakonskih obveznosti Republike Slovenije, ki se uresničujejo prek
Urada za narodnosti.

1517 SLUŽBA ZA ZAKONODAJO

3327 Materialni stroški
1.950.000 SIT
V postavki Materialni stroški so poleg stroškov za tekoče
delovanje Urada zajeti tudi stroški za delo Komisije Vlade RS za
narodni skupnosti in Komisije Vlade RS za romska vprašanja ter
nova postavka Študije, objave, ekspertize. Republika Slovenija
mora v letu 1998 v okviru Komisije za manjšine Alpe-Adria pripraviti
poročilo o položaju manjšin pri nas in zagotoviti objavo skupne
publikacije o položaju manjšin v članicah Alpe-Adria v slovenskem
jeziku.

3338 Materialni stroški:
Na postavki 3338 - Materialni stroški so predvidena sredstva za
poslovanje Službe vlade za zakonodajo. Predvideni so fiksni
stroški so predvsem stroški za električno energijo, PTT storitve,
komunalne storitve ipd. Variabilne stroške pa predstavljajo stroški
storitev drugih izvajalcev (dimnikarske storitve, servisiranje
fotokopirnih strojev), dnevnice za službena potovanja doma in v
tujini, razni registri zakonov in drugih predpisov, strokovna literatura
in druge publikacije, reprezentanca, pisarniški material, pogodbe
o delu in avtorske pogodbe, najemnina ipd.

1821 Sofinanciranje organizacij romske
skupnosti
900.000 SIT
Postavka je namenjena financiranju delovanja Zveze Romov
Slovenije, ki povezuje lokalna romska društva in je sogovornik
države pri vprašanjih, ki se nanašajo na položaj Romov v Sloveniji
in stroški sodelovanja Romov na meddržavnih srečanjih in
mednarodnih konferencah.

Zato glede na realizacijo porabe sredstev v obdobju januarseptember letos predvidevamo sredstva za materialne stroške v
proračunu za leto 1998 v višini 23.571.000 SIT. Predvidena
sredstva so izračunana v najnujnejšem obsegu, ki še zagotavlja
nemoteno poslovanje službe. Zal od tega zneska ne moremo
odstopiti, saj bi v takem primeru povzročili neizpolnitev raznih
pogodbenih obveznosti, na katere smo vezani.
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(francoski, nemški, avstrijskih novinarji, dopisniki iz Bruslja,
uredništva slovenskih medijev v svetu). Med pomembne novosti
sodijo komunikacijski programi za posamezno državo, kjer gre
za apliciranje že uveljavljenih oblik dela v določeni državi. V letu
1997 smo že začeli s takšnim programom na primeru Avstrije, v
letu 1998 bomo nadaljevali s programom v Avstriji, pridružili bomo
še program za Francijo in Nemčijo ter komunikacijski program za
EU in NATO.

6206 Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU:
Na postavki 6206-Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU so
predvidena sredstva za poslovanje Komisije za usklajevanje
zakonodaje z EU, ki jo je Vlada Republike Slovenije ustanovila s
sklepom št. 910-02/93-2/11-8 z dne 6.4.1994, in sicer v višini
8.382.000,00 SIT. Med stroške za poslovanje komisije spadajo
predvsem stroški za plačilo prevodov direktiv Evropskih
skupnosti, zakonov in drugih predpisov, dnevnice za službena
potovanja doma in v tujini, izobraževanje delavcev, strokovna
literatura (domača in tuja) in druge publikacije, uradna glasila
Evropskih skupnosti ipd.

5245 Tiskovna in publicistična dejavnost
26 mio SIT
Na tej postavki načrtujemo sredstva za zagotovitev rednega
izdajanja tedenskega časopisa Slovenia Weekly v angleščini, s
katerim zagotavljamo obveščenost prek 1500 vplivnih
posameznikov in institucij v tujini o dogajanjih v Sloveniji. Letno
izide 43 številk časopisa. V letu 1998 bomo poleg tiskane oblike
pripravljali še elektronsko obliko - Slovenia Weekly on-line, s
čemer bomo dosegli hitrejšo "dostavo" časopisa na oddaljene
naslove po svetu.

Pri pripravi proračuna predvidevamo stroške komisije za leto
1998 v višini 8.382.000,00 SIT. Glede na poslovanje in naravo
dela komisije predvidevamo v prihodnjih letih zvišanje stroškov,
tako za službena potovanje, izobraževanje, kot tudi za razno
strokovno literaturo, izdano v okviru Evropske unije.

5284 Promocija Slovenije
62 mio SIT
Urad bo v okviru te postavke zagotavljal redno izdajanje in
distribucijo splošnih informativno promotivnih gradiv o Sloveniji (v
letu 1997 smo posredovali v tujino 80.000 različnih publikacij) in
avdiovizualnih sredstev (video, razstave, multivizija - v I97 okoli
500 video kaset).Podoben obseg načrtujemo tudi za leto 1998.

1518 URAD VLADE ZA INFORMIRANJE
Temeljne naloge Urada vlade za informiranje so predvsem
naslednje:
- obveščanje domače javnosti o delu Vlade RS, predsednika in
članov vlade, ministrstev ter vladnih uradov in služb,
- zagotavljanje celovitih informacij o dogajanju v Republiki Sloveniji
za tujo javnost,
- zagotavljanje komunikacijske podpore izbranim dogodkom
doma in v tujini,
- organiziranje splošne promotivne dejavnosti države,
- obveščanje in osveščanje državljanov Slovenije v procesu
vključevanja v Evropsko unijo,
- spremljanje razvoja množičnih medijev in sodelovanje z
mednarodnimi organizacijami s tega področja.

UVI bo v letu '98 še naprej koordiniral in sofinanciral brkljalnik
"Your Virtual Guide to Slovenia", ki ga mesečno obišče prek 1
milijon obiskovalcev interneta in na ta način pomerfibno prispeva
utrjevanju realne podobe o Sloveniji v svetu. V letu 1998 bo Urad
okrepil komunikacijsko plat domače strani Urada vlade RS za
informiranje na internetu, da bomo uporabnikom omogočili hiter
dostop do čim večjega števila različnih informacij o Sloveniji, o
vladi in njenih aktivnostih.
7360 Financiranje aktivnosti glede pristopa
Slovenije v EU
50 mio SIT
Urad Vlade za informiiai je je na podlagi sklepa Vlade sredi leta
1997 začel opravljati naloge v zvezi z uresničevanjem programa
obveščanja slovenske javnosti o EU. Vlada je ob obravnavi
programa za njegovo 2-letno izvajanje predvidela določena
sredstva kot slovenski delež ob hkratnem sofinanciranju iz
programa PHARE. Tudi v letu 1998 je nujno zagotoviti sredstva iz
obeh virov in predvidoma v enakem sorazmerju;'kot je bilo
načrtovano. Skladno s sklepi bo Vlada sofinancirala raziskave in
spremljanje učinkovitost izvajanja programa, sofinancirala
komunikacijske aktivnosti nevladnih organizacij ter sofinancirala
programe za usposabljanje novinarjev in posebne priloge, oziroma
posebne dokumentarne oddaje v časopisih in na televiziji.

5244 Obveščanje domače in tuje javnosti
130 mio SIT
Urad bo v prihodnjem letu na področju obveščanja domače javnosti
še naprej skušal izboljšati in razširiti svoje redne dejavnosti.
Osrednja pozornost bo tudi v prihodnjem obdobju namenjena
celovitemu in ažurnemu obveščanju javnosti o delu Vlade RS,
predsednika in članov vlade, ministrstev in drugih vladnih institucij.
Poleg ustaljenih načinov komuniciranja z javnostjo, kot so
novinarske konference, brifingi, priprava gradiv, sporočil ter
obvestil za javnost bo urad z najpomembnejšimi odločitvami
vlade seznanjal javnost tudi prek interneta. Koordinirali bomo tudi
aktivnosti ministrstev na področju odnosov z javnostmi in pripravili
medijske kampanje ob pomembnejših vladnih aktivnostih. Še naprej
bomo dopolnjevali računalniški sistem za spremljanje in analiziranje
medijev (t.i. projekt Infoklip) in razširili njegove vsebine ter obseg
spremljanih medijev; prek interneta omogočili njegovo dostopnost
nekoliko širšemu krogu uporabnikov v državnih institucijah. Vpliv
vladnih odločitev na javno mnenje bomo tudi v prihodnjem obdobju
preverjali s pomočjo raziskav javnega mnenja. Med pomembnejšimi novimi nalogami v letu 1998 pa urad načrtuje pripravo
projekta neposrednega komuniciranja z javnostjo.

5285 Slovenska tiskovna agencija
145,5 mio SIT
Slovenska tiskovna agencija, katere soustanoviteljica je Vlada,
zagotavlja informacijsko in medijsko podlago vladnim organom in
našim diplomatskim predstavništvom, širitev informacij o
dogajanjih v Sloveniji, predvsem sosednje države. V naslednjem
letu nameravajo kadrovsko okrepiti predvsem uredništvo servisa
za tujino v angleščini in gospodarsko uredništvo.

Pri obveščanju in komuniciranju s tujimi javnostmi se nadaljuje v
letu 1997 začeto načrtno komuniciranje s tujimi novinarji v
prioritetnih državah, kamor sodijo sosednje države, države EU in
nekatere druge vplivne države (ZDA, Rusija, Japonska, Kitajska).
Med redne oblike dela sodijo redna priprava in distribucija sporočil
za novinarje, priprava dodatnih, poglobljenih informacij o nekaterih
izbranih temah, spremljanje tiska v devetih evropskih državah in
tedenske in mesečne analize medijskega odmeva, individualni in
študijski obiski tujih novinarjev. Po oceni smo v letu 1997
"servisirali" prek 100 tujih novinarjev, približno takšen obseg pa
pričakujemo tudi v letu 1998. Načrtujemo še 5 študijskih obiskov
10. januar 1998

6198 Programi RTV za tujino
15 mio SIT
Skladno z določbami Zakona o RTV Slovenija se iz državnega
proračuna sofinancirajo tudi programi RTV Slovenije s tujino. RTV
Slovenija bo s proračunskimi sredstvi zagotovila izdelavo dela
uveljavljenih televizijskih in radijskih oddaj, namenjenih tuji javnosti
(slovenski magazin v angleščini, nemščini, italijanščini, oddaja
Alpe Donava Jadran, projekte v okviru Circom regional, večere
na tujih televizijah, radijsko dneve, informativne oddaje v angleščini,
nemščini in italijanščini, oddaje v tujih jezikih prek Radia Maribor
in kulturni magazin Alpe Jadran). Naloge in dejavnost v letu 1998
bodo tako podobne tistim v letošnjem letu, velika pozornost pa bo
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3337 Materialni stroški
38,450 mio SIT
Predlagana višina sredstev za materialne stroške predstavlja
tisti mimimum, ki omogoča normalno delovanje Urada in izpolnitev
vrste novih nalog (npr. EXPO 98 v Lisboni), med katerimi vsaka
povzroča povečanje materialnih stroškov(dnevnice, potni
stroški).

namenjena oblikovanju izbranega programa, ki se prenaša prek
satelita Hot Bird (stroški zakupa transponderja na njem so vključeni
v okvir proračunskih postavk Ministrstva za promet in zveze).
6200 Sofinanciranje glasil za slepe in slabovidne 9 mio SIT
V skladu z Zakonom o javnih glasilih država podpira tudi razvoj
glasil za slepe in gluhe državljane v prilagojenih tehnikah. S
predlaganim zneskom bodo v letu 1998 nadaljevali s sofinanciranjem projekta opremljanja čitalnic s pomočjo sodobne informacijske
tehnologije, ki omogoča slepim in slabovidnim državljanom branje
dnevnega in periodičnega tiska ter leposlovnih knjižnih del.
Posodobili bodo tudi obstoječo snemalno in kopirno tehniko in
povezali elektronski informacijskih sistem zveze društev slepih v
omrežje Internet, kar bi omogočilo hitrejšo, enostanejšo in cenejšo
povezavo med uporabniki.

2549 Financiranje sodelovanja na razstavi
EXPO 1998
82,5 mio SIT
S sklepom vlade je bilo v juliju '97 odločeno, da se bo Slovenija v
letu 1998 predstavila na svetovni razstavi EXPO v Lisboni, ki bo
eden od največjih svetovnih dogodkov v letu 1998. Za ta namen
je bil v proračunu za leto 1997 zagotovljen del sredstev na novi
proračunski postavki pri Uradu vlade RS za informiranje, ki je
nosilec projekta. Preostali pretežni del sredstev za izvedbo
projekta pa naj bi zagotovili v proračunu za leto 1998.

6201 Sofinanciranje glasil za gluhe
8 mio SIT
Tudi obveznosti sofinanciranja glasil za gluhe in naglušne
državljane izhaja iz določil Zakona o javnih glasilih. Tudi v tem
primeru se bo v letu 1998 nadaljeval projekt priprave posebnih
oddaj za gluhe na televiziji, sredstva bodo namenjena tudi
sofinanciranju izdajanja glasila Iz sveta tišine, predvsem pa
vzpostavitvi sistema podnaslavljanja na TV Slovenija za gluhe.

1519 KADROVSKA SLUŽBA
Finančni načrt odhodkov z Kadrovske službe Vlade za leto 1998
obsega 296.320 tisoč tolarjev in sicer:
(v 000 SIT)

8212 Financiranje prireditev ob počastitvi državnih
praznikov in drugih državnih dogodkov
58 mio SIT
Koordinacijski odbor Vlade RS za izvedbo protokolarnih pravil za
leto 1998 predvideva pripravo in izvedbo počastitev ob Dnevu
odpora proti okupatorju 27. aprila v Ljubljani, Dnevu državnosti
25. junija v Ljubljani, ob Dnevu reformacije 31. oktobra (lokacija še
ni določena) in Dnevu samostojnosti 26. decembra v enem od
večjih slovenskih mest. V nobenem od teh primerov ne gre za
proslavljanje okroglih oz. protokolarno poudarjenih obletnic, zato
ob teh proslavah ne predvidevamo kakih razširjenih programov.
Nasprotno, programe počastitev bomo koncipirali skromno in
varčno.

1. Plače, prispevke delodajalca in druge prejemke
v višini
2. Materialne stroške in druge stroške v višini
3. Republiške štipendije v višini
OBRAZLOŽITEV:

ad1/
Plače, prispevki delodajalca in drugi prejemki
V Kadrovski službi ima sklenjeno delovno razmerje 37 zaposlenih,
od katerih je ena nadomestna za čas porodniškega dopusta
zaposlene.

Država pa se bo aktivno vključila v počastitev res redke obletnice,
100. rojstnega dneva olimpionika Leona Štuklja, ki bo 11. novembra
v Novem mestu. Pričakujemo velik odmev tuje javnosti in medijev,
številno prisotnost Štukljevih športnih in olimpijskih kolegov, in na
ta način izjemno predstavitev Slovenije v svetu.
o
1873 Mednarodno sodelovanje na področju
javnega obveščanja
1 mio SIT
Zastopanje Slovenije v različnih telesih Sveta Evrope na področju
medijev, kjer je smotrno, da Slovenija v dveh primerih (stalni odbor
za čezmejno televizijo in skupina ekspertov za koncentracijo in
pluralizem javnih glasil) nastopa tudi kot opazovalec, vključevanje
v ustvarjanje evropske baze podatkov o javnih glasilih (kar
zahteva stalno zbiranje in preverjanje podatkov in njihove prevode
v angleščino) in udeležba na dveh seminarjih Sveta Evrope in
enem seminarju UNESCOa so glavne naloge, za katere bodo
porabljena proračunska sredstva na tem področju. Slovenija bo
v začetku leta organizirala tudi seminar z izvedenci Sveta Evrope
na zakonodajnem področju, da bi tako dopolnili Zakon o javnih
glasilih in preučili vprašanje regulacije novih tehnologij tudi na
osnovi tujih izkušenj..

3004 plače
3112 drugi osebni odhodki
3220 prispevki in davki delodajalca

84.388
11.164
16.768

To sredstva, ki so potrebna za zaposlene na dan 31.10.1997, pri
čemer nismo upoštevali razporeditve pripravnikov na delovna
mesta, napredovanj v letu 1998 niti sredstev za povečanje delovne
dobe.
ad2/
3328 Materialni stroški
S preselitvijo v nov, samostojni objekt na Erjavčevi 15 ter z
dodatnim povečanjem obsega nalog v zadnjih dveh letih v skladu
z zakonom o upravi (Uradni list štev. 67/94), z zakonom o
zaposlenih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 22/
91, 2/91-1 in 4/93), zakonom o razmerjih plač v javnih zavodih,
državnih organili in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
18/94), s sklepom o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komisije Vlade
RS za kadrovske in administrativne zadeve (štev.: 021-02/97-3 z
dne 28.02.1997 in drugimi akti. Opozarjamo, da že vrsto let običajni
primanjkljaj materialnih sredstev pokrivamo z naknadnimi prenosi
sredstev iz drugih namenskih postavk, ki pa so z letošnjim načrtom
ukinjene oziroma znantno znižane.

6202 Strokovno usposabljanje
1,6 mio SIT
Vrsta novih nalog, ki jih je v zadnjem obdobju dobil Urad, terja
stalno strokovno usposabljanje delavcev Urada, ki ta dela
opravljajo, prav tako pa tudi usposobitev novih delavcev. Gre za
oblike funkcionalnega usposabljanja v okviru samega delovnega
procesa in za sodelovanje na nekaterih oblikah, ki jih organizirajo
mednarodne organizacije.

poročevalec, št. 3

112.320
20.000
164.000

3652 Sredstva za državna odlikovanja in kadrovsko evidenco
Pri planiranju sredstev za državna odlikovanja v višini 500 tisoč
tolarjev izhajamo iz predpostavke, da bodo ta sredstva
zadostovala zgolj za izpisovanje listin po zakonu o odlikovaju
častni znak svobode Republike Slovenije.
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usklajevanja in reševanja je še 217 lokacij, od tega kar 125 po
103. členu zakona o upravi, kar je posledica nerešenih lastniških
razmerij oz. nesprejetih delitvenih bilanc.

Za potrebe kadrovske evidence načrtujemo sredstva v višini
1.500 tisoč tolarjev.
ad3/
5221 Republiške štipendije
V skladu s pravilnikom o štipendiranju (Uradni list štev. 58/95prečiščeno besedilo, 57/96-dopolnitve pravilnika in 58/97spremembe pravilnika), smo planirali izplačilo štipendij za 553
štipendistov (od tega 17 otrok žrtev vojne za Slovenijo). Osnova
za izračun povprečne mesečne štipendije za dodiplomski študij,
ki znaša 22.778,00 tolarjev, je povprečna izhodiščna plača v
višini 38.254,00 tolarjev. Za 553 štipendij je tako potrebnih 151.154
tisoč tolarjev sredstev. Za preostalih 10 štipendistov, ki se
izobražujejo v tujini (dodiplomski in podiplomski študij) pa so
potrebna sredstva v višini 7.676 tisoč tolarjev.

V predlogu proračuna 1998 so skladno z določili 13. člena Navodil
o finančnem poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in
inšpektoratov, ki so organi v sestavi ministrstev in imajo svoje
enote na lokalnih ravneh (Ur.l. RS št. 65/97) na postavki
predvidena plačila najemnin po že sklenjenih najemnih pogodbah.
Predlagana višina postavke v letu 1998 ne omogoča sklepanje
novih najemnih pogodb.
- tekoče vzdrževanje skupnih površin na meinih prehodih: v okviru
predvidenih sredstev v višini 257.300.000,00 SIT so načrtovana
naslednja dela: upravljanje in vzdrževanje objektov in naprav,
čiščenje mejnih prehodov, javnih sanitarij, izvajanje zimske
službe, obnova talne prometne signalizacije, elektro-vzdrževalna
dela, vzdrževalna dela na vodovodnih in kanalizacijskih
napravah, na napravah centralnega ogrevanja, vzdrževanje
nadstrešnic in jeklenih konstrukcij ter drugi nujni interventni
posegi.

Dodatno k navedenemu je potrebno zagotoviti tudi naslednja
sredstva:
- za potrebe predhodnega testiranja kandidatov po 800 tolarjev
(letno je testiranih cca 500 kandidatov), kar skupaj znese 400
tisoč tolarjev
- za potne stroške štipendistov, ki so na podiplomskem študiju v
tujini sredstva v višini 450 tisoč tolarjev
- za dodatno izobraževanje - učenje tujih jezikov sredstva v višini
4.320 tisoč tolarjev

- stroški odprodaje vojaških stanovanj: predlog je na osnovi
evidentiranih zadev pripravilo Ministrstvo za obrambo, ki je tudi
dejanski nosilec stroškov na navedeni postavki.
6 Plačila storitev
Upravljanje in vzdrževanje službenih in najemnih stanovanj; za
upravljanje in vzdrževanje skupno 548 službenih in najemnih
stanovanj Državnega zbora, Vlade Republike Slovenije,
pravosodnih organov, Računskega sodišča in Ustavnega sodišča
je namenjenih le 80.000.000 SIT ob dejstvu, da bo predviden
prihodek od oddajanja teh stanovanj v letu 1998 v proračun
približno 110.000.000 SIT. To pomeni, da proračun ne zagotavlja
niti sredstev neprofitnih najemnin, ki so v skladu s stanovanjskim
zakonom namenjena za redno vzdrževanje stanovanj ob zakonski
obveznosti lastnika stanovanj - Republike Slovenije, da stanovanja
in skupne dele stavb vzdržuje tako, da je omogočena njihova
normalna uporaba.

15?Q SERVIS SKUPNIH SUUŽB VIAPE
1 Plače, prispevki delodajalca in drugi prejemki
Predlog je pripravljen na osnovi navodil Ministrstva za finance z
dne 01.12.1997. Pri izračunu je upoštevano število zaposlenih na
dan 31.10.1997, v predlogu ne predvidevamo nobenih novih
zaposlitev, ravno tako niso za leto 1998 načrtovane nikakršne
nadomestne zaposlitve.
2 Materialni stroški
V tej skupini so poleg materialnih stroškov Servisa skupnih služb
vlade (poštne storitve, stroški telefonije, komunalne storitve,
porabljena energija, stroški plačilnega prometa, pisarniški material, uradni list in strokovna literatura, ter ostali stroški), ki
predstavljajo minimalni delež, zajeti tudi stroški:

7 Plačila obresti
Postavka obresti za stanovanjske kredite - potrebna sredstva so
izračunan na osnovi anuitetnega načrta za odplačilo
glavnice
r
stanovanjskega kredita.
d
13 Investicije In investicijsko vzdrževanje
Selekcionirani predlog investicij in investicijskega vzdrževanja
predstavlja 17,31% prvotnega, že zmanjšanega predloga oz.
6,00% evidentiranih potrebnih sredstev za investicijske izdatke.

- tekočega vzdrževanje zarast? in prostorov, sredstva na postavki
so namenjena za pokrivanje dela stroškov dnevnega čiščenja
poslovnih prostorov tistih državnih organov, za katere je Servis
skupnih služb vlade poravnaval te stroške že v letu 1997, za
pokrivanje stroškov vzdrževalnih del tekočega značaja, za
redna vzdrževanja naprav (centrale protopožarnega sistema,
klima naprave), za vzdrževanje okolice in zimske službe.

Nakupi prevoznih sredstev za potrebe državnih organov: Že tretje
leto so nakupi prevoznih sredstev v celoti izpadli. Za zamenjavo
vsaj 50 iztrošenih vozil (letnik 1982 pa tudi starejši) bi morali na
postavki zagotoviti sredstva v višini 170.000.000,00 SIT. Sredstva
na postavki, v višini 9.150.000,00 SIT, predstavljajo zgolj razliko
med priznanimi odškod ninami iz naslova kasko zavarovanj v
prometnih nesrečah uničenih vozil In potrebnimi sredstvi za
nadomestitev le-teh. Zaradi starosti in Iztrošenostl 6 karamboliranlh vozil so tudi odškodnine temu primerno nizke.

- najemnine poslovnih prostorov in druai stroški-, v predlogu so
upoštevane najemnine poslovnih prostorov za tista ministrstva,
organe v njihovi sestavi in vladne službe, za katere je pogodbeno
obveznost v letu 1997 poravnaval Servis skupnih služb vlade,
enak kriterij je upoštevan tudi za poravnavanje obratovalnih
stroškov (upravljanje, varovanje). Vse pogodbene obveznosti
iz naslova najemnin poslovnih prostorov, ki bodo nastopile v
letu 1998, kritje zanje pa so v letu 1997 prevzemali posamezni
uporabniki, v tej postavki niso predvidene.

Nakuoi opreme za potrebe državnih organov: V okviru
razpoložljivih sredstev v letu 199B, ki predstavljajo 11,4 %
potrebnih sredstev za nakupe opreme za potrebe državnih
organov in za dokončanje projekta opremljanja poslovnih prostorov
na Langusovi cesti, se bodo razpoložljiva sredstva prevenstveno
namenila za reševanje urgentnih potreb s področja telekomunikacij, dokončal se bo projekt opremljanja poslovnih prostov na
Langusovi. Državni organi, za katere je bil objekt zgrajen, so se
preselili v letu 1997, vendar brez opreme skupnih prostorov •

- najemnine poslovnih prostorov uprave na lokalni ravni: z
uveljavitvijo Zakona o upravi (Ur.l. RS št. 67/94), po katerem so
prejšnje občinske službe prešle v državno pristojnost je nastopila
tudi obveznost plačevanja najemnine, z Izjemo tistih upravnih
enot, ki so pogodbeno razmerje uredile na osnovi 103. člena
Zakona o upravi. Do sedaj je bilo sklenjenih 181 najemnih pogodb
In 72 pogodb po 103. členu zakona. Evidentiranih In v postopkih
10. januar 1998
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velika sejna dvorana, objekta ne morejo uporabljati v celoti, tako,
kot je bilo načrtovano ob izgradnji.

postavitev 27 novih mejnih prehodov za obmejni promet. V celoti
se opustijo vse investicije za potrebe carinarnic v notranjosti.

Investicije v stanovanjski gradnji: V celoti je izpadel predlog za
zagotovitev sredstev za nakup službenih stanovanj in za
kreditiranje stanovanjske gradnje delavcev državnih organov ob
nedvomno izkazanih velikih potrebah. Ob obsežnih kadrovskih
spremembah tako ne bo mogoče več zagotavljati službenih
stanovanj funkcionarjem državnih organov, saj so bila v proračunu
za nakup stanovanj nazadnje zagotovljena sredstva v letu 1995.
Zadnji razpis za oddajo 15 službenih stanovanj v Ljubljani
delavcem državnih organov pa je bil jeseni 1996 (213 prosilcev).
Proračun tudi vse od leta 1993 dalje ni namenil nobenih sredstev
za kreditiranje stanovanjske gradnje za delavce državnih organov
ob izkazanih potrebah in ob dejstvu, da Stanovanjski sklad
Republike Slovenije v večini primerov zaradi izločitvenih kriterijev
za delavce državnih organov ne daje stanovanjskih posojil.

Programi PHARE
Obveznosti Republike Slovenije za izvedbo projektov, ki jih
sofinancira fondacija Phare in ki izhajajo iz že podpisanih
memorandumov o sodelovanju z EU znašajo 584.312.000,00
SIT. Od tega zneska je v varčevalnem predlogu zajetih
209.073.000,00 SIT, oz. 35,8 %, kar pomeni, da se bodo
nadaljevala dela samo na tistih projektih, za katere so bile v letu
1997 sklenjene pogodbe za delež sredstev, ki jih zagotavlja
fondacija Phare in sicer:
- MP Kobilje, Prosenjakovci
2.664.000,00 SIT
(zaključna dela)
- MP Dolga vas
10.000.000,00 SIT
(zaključna dela)
- MP Fernetiči
30.000.000,00SIT
(stroški pridobivanja tehnične dokumentacije)
- MP Jezersko
58.000.000,00 SIT
(upočasnitev del - ne bodo končana v letu 1998)
- MP Učeja
16.274.000,00 SIT
(dinamika po podpisani pogodbi Phare)
- MP Predel
69.011.000,00 SIT
(dinamika po podpisani pogodbi Phare)
- MP Robič
23.124.000,00 SIT
(dinamika po podpisani pogodbi Phare).

Adaptacije in rekonstrukcije: Sredstva na postavki so namenjena
za pokrivanje stroškov obnove kompleksa Mladika, vendar
predstavljajo samo 37% potrebnih sredstev za leto 1998, ki bi
omogočila nadaljevanje del po dogovorjeni dinamiki in dokončanje
prenove v januarju 1999. Sredstva v višini 534.000.000,00 SIT
pomenijo zamik reševanja prostorske problematike dveh
ministrstev v drugo polovico leta 1999 oziroma v leto 2000.
Obnova nekdanje vojašnice na Roški cesti: Aktivnosti za obnovo
nekdanje vojašnice na Roški cesti so se pričele že oktobra 1992,
z načrtovanim začetkom del v letu 1994 in dokončanjem v letu
1997. Prvi poseg - zavarovanje objekta je bil izveden v začetku
leta 1994, od takrat investicija za potrebe Arhiva Republike
Slovenije stoji, medtem, ko so se objekti oz. poslovni prostori v
celotnem kompleksu, za potrebe drugih uporabnikov (Ministrstvo
za šolstvo in šport, Ministrstvo za kulturo) v tem času že uredili.
Glede na to, da tudi v letu 1998 za obnovo objekta niso zagotovljena
potrebna sredstva se dokončanje zopet odmika, kar ogroža
izvajanje zakonsko določenih nalog Arhiva RS.

Upočasnjena so dela na MP Fernetiči in MP Jezersko v celoti so
opuščena investicijska dela po programih Phare na: MP Ljubelj in
MP Gorjansko.
Investicijsko vzdrževanje: Sredstva na postavkah investicijskega
vzdrževanja za leto 1998 ne zadoščajo za izvedbo vseh potrebnih
investicijsko vzdrževalnih del na zgradbah in v poslovnih prostorih,
organov na republiški in lokalni ravni, na mejnih prehodih, na
objektih carinarnic v notranjosti in večjih vzdrževalnih posegov
na opremi in napravah.
Obseg sredstev, ki je namenjen za investicijsko vzdrževanje bo
omogočil le izvedbo nujnih vzdrževalnih del na zgradbah, opremi
in napravah v lasti Republike Slovenije, vključno z mejnimi prehodi,
zgradbah v lasti občin (103. člen Zakona o upravi), s katerimi bo
preprečeno nadaljnje nastajanje poškodb na zgradbah oziroma v
poslovnih prostorih (sanacija streh, sanitarij, obnova toplotnih
postaj in kotlovnic, sanacija elektro in vodovodnih instalacij,
najnujnešo obnovo zapornic in signalizacije na mejnih prehodih),
oziroma bodo odpravljene pomanjkljivosti, ki ogrožajo varnost
zaposlenih In obiskovalcev, ne bo pa omogočil izvedbo že več let
načrtovanih večjih nujnih investicijsko vzdrževalnih del.

Nakupi opreme in prevanih sredstev la upravne enote; So v
letu 1998 v celoti izpuščeni.
Nakupi poslovnih prostorov za potrebe državnih organov:
Sredstva na postavki pomnijo plačilo pogodbene obveznosti do
dokončnega odkupa za poslovne prostore na Langusovi cesti.
Investicije na meinih prehodih, vključno z vsemi programi PHARE.
ter investicijami za potebe carinarnic v notranjosti: Sredstva na
vseh postavkah (vključno s programi PHARE) predstavljajo 19,8
% potrebnih sredstev v letu 1998.
Investicije na mejnih prehodih In Investicije za potrebe
carinarnic v notranjosti: Sredstva na postavkah v skupni
vrednosti 379.000.000,00 SIT predstavljajo 15,9 % potrebnih
sredstev v letu 1998. Kar pomeni, da se bo v letu 1998 izvedla
priprava investicij za dolgoročno ureditev na mejnih prehodih
(priprava tehnične dokumentacije, meritve terena), predvsem na
južni meji. Namesto sistemskega pristopa k rešitvi celotne
problematike na južni meji, se bodo prvenstveno reševale samo
posamezne pereče situacije - najnujneši odkupi zemljišč za
legalizacijo, sistemsko pa le v okviru sredstev, ki bodo preostala.

1521 CENTER ZA INFORMATIKO
I. IZHODIŠČA
Postopna Integracija Slovenije v Evropsko Unijo že sedaj zahteva
nujne prilagoditve in poenotenje Informacijske infrastrukture
državnih organov Republike Slovenije, predvsem pa terja takojšnjo
sprožitev procesa informacijskega odpiranja državnih organov.
To Izhaja tudi iz strateških dokumentov Evropske Unije, ki kot
prednostno nalogo vseh članic še posebej pa pridruženih, v
predprlključitvenem obdobju uvršča Informacijsko družbo, ki med
drugim ne samo vzpodbuja ampak tudi zahteva informacijsko
odpiranje posameznih držav Evropske Unije.

Zagotavljanje sredstev v višini 15,9% potrebnih sredstev pomenijo
opustitev investicij, nujnih za zagotavljanje ustreznih delovnih
pogojev mejnim službam in normalno odvijanje prometa. Posebno
pereče je to na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško, saj so bili
objekti postavljeni začasno v kontejnerski obliki. Prav tako ne bo
mogoče odpirati novih mejnih prehodov (Pavličevo sedlo, Meje,
Podgorje). Opustitev gradenj pomeni, da ne bo mogoče podpisati
predlaganega Sporazuma o obmejnem prometu in sodelovanju
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, ki predvideva
poročevalec, št. 3

Nujno je torej, da se predvsem in na podlagi poenotenih metodologij
in standardov informacijske infrastrukture z Evropsko Unijo, z
vzpostavitvijo zanesljivega in zmogljivega komunikacijskega
omrežja državnih organov in javne uprave in z vzpostavitvijo
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ustreznega sistema varovanja in zaščite podatkov, zagotovi
takšne komunikacijske storitve in aplikativne programske rešitve,
ki ne bodo učinkovita informacijska podpora samo državni in
javni upravi pri izvrševanju njunih temeljnih funkcij, temveč tudi
državljanom pri reševanju njihovih informacijskih zahtev.

6457 - Vzdrževanje informacijskega sistema državnih
organov - 1.324.500.000 SIT
in
6512 - Vzdrževanje informacijskega sistema v upravnih
enotah - 441.500.000 S'T

Če želimo začeti izvajati naloge v tej smeri, je potrebno področju
informatike takoj nameniti bistveno večja sredstva kot doslej
oziroma izraženo v obsegu državnega proračuna, minimalen
delež za informatiko ne bi smel biti manjši od 1.2 % državnega
proračuna. O tej problematiki je razpravljal tudi Svet Vlade
Republike Slovenije za področje informatike v državnih organih,
javnih zavodih in drugih organizacijah, ki opravljajo javne funkcije
in predlagal Vladi Republike Slovenije, da glede na kritične razmere
vlaganj na področju informatizacije zagotovi že v letošnjem letu
vsaj sredstva v višini 1,2 % proračuna Republike Slovenije, kar je
na nivoju leta 1993 ter, da se v obdobju 1998,1999 do leta 2000 ta
delež sorazmerno povečuje.

Na teh postavkah bodo sredstva predvidena za prenos zapadlih
obveznosti in sicer:
- vzdrževanje komunikacijske opreme(frame relay);
- instalacija komunikacijske opreme v letu 1997;
- vzdrževanje usmerjevalnikov;
- Telekom storitve 1996, 1997;
- Telekom storitve 1998;
- upravljanje in nadzor komunikacijskega omrežja;
- nujne preinstalacije, adaptacije;
- vzdrževanje centralne infrastrukture;
- obratovalni stroški;
- šolanje;
- vzdrževanje (MARAND, HP);
- zagotavljanje operativnega delovanja (CPU);
- vzdrževanje na klic;
- ISPO - vzdrževanje, operativno delovanje, dograjevanje;
- SPIS pisarniško poslovanje, vzdrževanje, operativno delovanje,
dograjevanje;
- zavarovanje celotne informacijske infrastrukture.

Osnova za izvajanje tako postavljenih zahtev, bo vsekakor
podroben načrt informatizacije, ki ga bo Center Vlade za
informatiko pripravil skladno s 35. členom Zakona o izvrševanju
Proračuna Republike Slovenije, takoj, ko bo ta tudi sprejet.
Center Vlade za informatiko daje v letu 1998 prednost poudarek
naslednjim strateškim ciljem:
- podpora pri racionalizaciji poslovanja državne uprave ter večja
učinkovitost in kakovost delovanja;
- zaščita investicij v informacijsko tehnologijo in zagotavljanje čim
popolnejše integracije;
- uvajanje in vzdrževanje enotnih metodologij in standardov
informacijske tehnologije, upoštevajoč evropske (in svetovne)
trende, tudi s področja odprtih sistemov;
- snovanje in zagotavljanje enotnega okolja informacijske
infrastrukture v vseh enotah državne uprave, z maksimalno
fleksibilnostjo znotraj standardov;
- zagotavljanje skupnih podatkovnih, komunikacijskih in
računalniških zmogljivosti skozi državno informacijsko
infrastrukturo;
- povečanje komunikacijske in informacijske izmenjave med
državno in lokalno upravo ter ostalim okoljem;
- integracija telekomunikacijskih storitev na ravni Evropske unije;
- zagotavljanje sistema neprekinjenega delovanja, varovanja in
zaščite podatkov.

III. ZAKLJUČEK
Financiranje na področju informatizacije državnih organov v
obdobju 1993 do 1997 kaže na stalno zmanjševanje proračunskih
sredstev za ta namen, čeprav se zahteve v zvezi s posodobitvijo
informacijske infrastrukture iz leta v leto povečujejo. Tako
zasledimo trend zmanjševanja proračunskih sredstev za
informatizacijo, letno približno 10%, oziroma v strukturi državnega
proračuna zmanjšanje deleža z 1,2% na 0.8%. Države, kot so
Belgija, Danska, Švica in Norveška namenjajo za področje
informatizacije med 5 do 7 % državnega proračuna ob tem, da že
razpolagajo z določeno informacijsko infrastrukturo, katero naša
država šele vzpostavlja.
Svet Vlade Republike Slovenije za področje informatike v državnih
organih, javnih zavodih in drugih organizacijah, ki opravljajo javne
funkcije je, ob obravnavanju te problematike, predlagal Vladi RS,
da glede na kritične razmere vlaganj na področju informatizacije
zagotovi v letošnjem letu vsaj sredstva v višini 1,2 % proračuna
RS, kar je na ravni iz leta 1993 ter, da se v obdobju od leta 1998
do leta 2000 ta delež sorazmerno povečuje.

Našteti cilji izhajajo iz dokumenta Strategija uvajanja informacijske
infrastrukture v državne organe do leta 2000, ki ga je sprejela
Vlada Republike Slovenije v letu 1996.

Stališče in usmeritve evropske unije so še bolj jasne in nedvoumne
kot prejšnja leta: nadaljnji gospodarski razvoj držav članic EU bo
mogoč in konkurenčen le z informacijskim odpiranjem držav EU
in čimprejšnjim prehodom v informacijsko družbo. Prav tako so
dane usmeritve državam EU glede financiranja projektov na
področju informatizacije. Predlog sloni na prestrukturiranju
državnih proračunov in zagotavljanju večje prioritete informacijske
infrastrukture, ne da bi povečali obseg proračuna.

II. PREDLOG PRORAČUNA ZA INFORMATIZACIJO PRI
CENTRU VLADE ZA INFORMATIKO ZA LETO 1sf98
Center Vlade za informatiko predvideva v letu 1998 nujna finančna
sredstva za potrebe informatizacije državnih organov na naslednjih
postavkah:
5254 - Informatizacija državnih organov - 1.005.204.000 SIT
in
6724 - Informacijski sistem v upravnih enotah - 335.068.000
SIT

Ponovno poudarjamo, kako pomembna je izgradnja zmogljivega
in fleksibilnega podatkovnega komunikacijskega omrežja
državnih organov, uvajanje enotnih metodologij in standardov in
enotnih aplikativnih projektov, s pomočjo katerih želimo sprožiti
proces informacijskega odpiranja in zagotavljanja učinkovitih
informacijskih storitev tako za državne organe, kot tudi za
državljane pri zadovoljevanju njihovih informacijskih potreb. Nujno
bi bilo, da se zagotovi kontinuiteta realizacije infrastrukturnih
projektov še posebej, ker bi le-ti lahko predstavljali učinkovito
podlago za vzpostavitev informacijske podpore, ne samo
državnim organom in upravnim enotam, temveč tudi lokalni
samoupravi. S tem bi lahko posredno vplivali na intenziviranje
procesa reorganizacije državne oziroma lokalne uprave.

Na teh postavkah bodo sredstva predvidena za:
- nujna dograditev, standardizacija in integracija komunikacijske
opreme z Evropsko Unijo;
- nujna zamenjava in dograditev usmerjevalnikov;
- zagotavljanje sistemske podpore celotni programski opremi;
- sistemska programska oprema;
- prenos pogodbenih obveznosti za že zgrajene in začete lokalne
računalniške mreže v letu 1997;
- projektno vodenje, strateško načrtovanje IS.
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II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PO POSTAVKAH

Sredstva, ki so s predlogom Proračunom dodeljena Centru Vlade
za informatiko, ne zadoščajo za izvajanje vseh nalog, ki morajo
zagotoviti nemoteno delovanje centralne podatkovne in
komunikacijske infrastrukture, kar pomeni, da je ogroženo
delovanje in informacijska podpora ključnim državnim funkcijam,
kot so izvajanje carinskega, davčnega sistema, celotna
računalniška podpora obdelavam in delovanju registrov
Statističnega urada Republike Slovenije, sodnega registra,
zemljiškega katastra i.p.d. Če se osredotočimo zgolj na nujne
zahteve po vzdrževanju in dograditvi informacijske infrastrukture
kot so: dograditev podatkovnega komunikacijskega omrežja
državnih organov, lokalnih računalniških omrežij, razširitvi
centralnih podatkovnih in komunikacijskih strežnikov in skupnih
aplikacij, ki predstavljajo učinkovito in racionalno informacijsko
podporo skupnim funkcijam državnih organov, potem ocenjujemo,
da predstavlja takšen restriktiven pristop pri financiranju ne samo
resno nevarnost za nemoteno in neprekinjeno izvajanje nujnih
operativnih obdelav in zagotavljanja informacijskih storitev, ki so
ključnega pomena za državo, temveč pomeni dejansko zavoro
vsem pozitivnim premikom, ki so bili v zadnjem obdobju na področju
informatizacije doseženi.

3357 Materialni stroški
86.800.000,00 SIT
Znesek materialni stroškov je nižji glede na leto 1997 in je predviden
v najmanjšem možnem obsegu.
2493 Lastna udeležba PHARE
7.000.000,00 SIT
V skladu z navodilom o donacijah so na postavki planirana sredstva
za lastno udeležbo pri nakupu računalniške opreme, ki je
financirana iz sredstev PHARE.
5211 Mednarodno sodelovanje
15.000.000,00 SIT
Statistični urad RS je s skupno deklaracijo podpisano z Eurostatom
dobil veliko novih nalog na področju posredovanja podatkov o
Sloveniji kot mednarodni entiteti in tudi dolžnost uskladiti statistično
ureditev z mednarodnim okoljem. Potrebno je sodelovati v
mednarodnih telesih (OZN,EU,CESTA...), tečajih in seminarjih
ter na posvetovanjih visokih uradnikov ter sooblikovati ali vsaj
prevzemati svetovne statistične standarde. Sredstva so planirana
na osnovi leta 1997, ker pa predvidevamo, da tujina ne bo
sofinancirala mednarodnega sodelovanja v tolikšni meri kot v letu
1997, na tej postavki ni dovolj denarja.

Posebej želimo opozoriti, da bo Center Vlade za informatiko s
predlaganim zneskom proračuna za leto 1998 lahko pokril prenos
zapadlih pogodbenih obveznosti iz leta 1996 in leta 1997 ter
zagotovil minimalno funkcioniranje, ne bo pa mogel zagotoviti
nikakršnih nabav strojne ali programske opreme, izobraževanja
in tudi ne realizacije posameznih projektov državnih organov
Republike Slovenije. V primeru, da obvelja tako skrčen predlog
proračuna Centra Vlade za informatiko za leto 1998, opozarjamo
na negativne posledice takšnega pristopa financiranja, ki bodo
popolnoma onemogočile:
- zagotavljanje neprekinjenega obratovanja centralne računalniške infrastrukture za potrebe SURS, carinskega in davčnega
informacijskega sistema, sodnega registra, prostorskih evidenc,
i.p.d.,
- zagotavljanje neprekinjenega delovanja komunikacij na mejnih
prehodih Šentilj, Dolga vas, Karavanke, Vrtojba, Obrežje, i.td.,
- razvoj projekta posodobitve poslovanja upravnih notranjih zadev
(uskladitev informacijskih rešitev z zakonodajo v letu 1998:
osebna izkaznica, promet, azilni in migracijski postopki, orožje
in prehod na Latin2),
- prenos CRP (civilnega dela MNZ) na informacijsko infrastrukturo
državnih organov,
- realizacijo projektov v zvezi z letom 2000 (računalniške
aplikacije SURS, MNZ in drugih državnih organov),
- razvoj projektov harmonizacije zakonodaje in pravnega
informacijskega sitema,
- razvoj projektov informacijske podpore na področju prostora in
okolja,
- razvoj projekta informacjske podpore zemljiški knjigi,
- uvajanje vodehja projektov v državne organe,
- nadaljnji razvoj informatizacije inšpekcijskih služb,
- proces izobraževanja.

6967 Redne letne raziskave - ankete
66.200.000,00 SIT
V tej proračunski postavki so zajeti stroški anket, ki so v letu
1998 glede na možnosti proračuna zelo selekcionirane. Planirana
so sredstva za Anketo o delovni sili, Anketo o potrošnji
gospodinjstev, Poslovne ankete in Anketo o mnenju potrošnikov.
Zaradi pomanjkanja sredstev smo primorani izločiti pomembne
ankete za področje kmetijstva. Izračuni sredstev temeljijo na
osnovi porabe sredstev za posamezno anketo v letu 1997.
6968 Razvojne naloge
12.000.000,00 SIT
Sredstva so namenjena za izvajanje najprioritetnejših mednarodnih
obveznosti (asociacijski sporazum, IMF, ILO, OECD...), projekti
na področju makroekonomskih statistik in na področju cen. V
postavki so predvidena tudi sredstva za poskusni popis
prebivalstva.

1525 SLUŽBA VLADT: ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
I. NALOGE SLUŽBE VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO:
1. Služba opravlja za Vlado Republike Slovenije naloge, ki se
nanašajo na:
- pripravljanje strokovnih podlag za odločanje na področjih, ki se
nanašajo na uvajanje lokalne samouprave;
- sodelovanje pri pripravi zakonodaje o lokalni samoupravi in
pod ročn^ zakonodaje;
- nuđenje strokovne pomoči občinam pri uvajanju sistema lokalne
samouprave;
- pripravljanje strokovnih podlag za udeležbo strokovnjakov vlade
s področja lokalne samouprave v delu medvladinih teles Sveta
Evrope in drugih evropskih institucij;
- sodelovanje pri pripravi programov usposabljanja kadrov za
področje lokalne samouprave;
- druge zadeve s področja organizacije lokalne samouprave in
njenega uresničevanja v Republiki Sloveniji.

1522 STATISTIČNI UPAD
I. UVODNA POJASNILA IN ZAKONODAJNI DEL

2. Posamezni programi, ki se bodo izvajali v okviru Službe:
i - izdelava strokovnih podlag za opredelitev pokrajin v Sloveniji;
priprava vladnega predloga regionalizacije Slovenije;
- izdelava strokovnih gradiv, ki podpirajo razvoj lokalnega
menedžmenta;
- priprava osnutkov zakonov, podzakonskih in normativnih aktov,
ki podpirajo vsebinske potrebe lokalne samouprave;

Naloge Statističnega urada RS so določene z Zakonom o državni
statistiki, z Nacionalnim programom statističnih raziskovanj in
drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti. Statistični urad mora v
imenu Vlade izpolnjevati določene mednarodne obveznosti.

poročevalec, št. 3
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vidne neracionalnosti odobravanja proračunskih sredstev, nujna
in to v bistveno večjem obsegu, kot v primeru, če bi bila predlagana
višina sredstev za leto 1997 sprejeta. Za predajo objekta namenu
bi bila potrebna sredstva v višini 100 mio SIT.

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PO POSTAVKAH:
Postavka 4735
Predlagajo se sredstva v višini 61.698.000 SIT. V planu načrta
delovnih mest se planira zaposlitev pripravnika z visoko izobrazbo
ter eno novo zaposlitev svetovalca direktorja, ki bo pokrival
področje financiranja lokalnih skupnosti ter napredovanja
posameznih že zaposlenih.

Postavka 6209 - Pomoč verskim skupnostim
Dejstvo je, da verske skupnosti zelo pogosto prosijo za finančno
pomoč, zaprošeni zneski so včasih izredno minimalni, nemogoče
pa jih je realizirati, saj noben organ državne uprave nima sredstev
"za vsak slučaj".

Postavka 4745
Drugi osebni prejemki se planirajo v višini 3.817.000 SIT in sicer
za 15 zaposlenih.

Predlagani znesek je le simboličen in glede na to, da financiranje
verskih skupnosti ni sistemsko urejeno, je pa po zakonu o
pravnem položaju verskih skupnosti iz leta 1976 možno, tudi
opravičljiv.

Postavka 4755
Glede na sredstva za plače se planira za prispevke in davke
delodajalca sredstva v višini 14.993.000 SIT.

Postavke 4736, 4746, 4756 - Plače, prispevki delodajalca in
drugi prejemki
Nove zaposlitve ni načrtovane, izračuni temeljijo na zakonskih
osnovah in predvidevanjih povečanja osnovne vrednosti
koeficienta.

Postavka 4733
Materialni stroški so planirani v znesku 30.050.000 SIT.
Postavka 7380
Projekt "pokrajine v Republiki Sloveniji" v višini 4.000.000 SIT. V
skladu z delovnim osnutkom zakona o pokrajinah naj bi vlada
pripravila strokovni predlog regionalizacije, ki bi ga predložila
Državnemu zboru RS. Projekt, ki se veže na letošnji načrt Službe
pri pripravi zakona o pokrajinah, oziroma njegovo udejanja v
regionalizaciji. Gre za zahteven projekt, v katerega bo potrebno,
poleg posameznih resorjev vlade, vključiti tudi zunanje strokovne
institucije.

1527 URAD ZA INVALIDE
1 Plače, prispevki delodajalca in drugi prejemki:
Plače in prispevke delodajalca ter druge prejemke nismo planirali
sami, temveč povzeli po predlogu Ministrstva za finance, ki smo
ga prejeli 2. 12. 1997. Opozarjamo, da se je v Uradu, s sklepom
Vlade z dne 23.10.1997 spremenila kadrovska zasedenost. Tako
sta na Uradu dejansko zaposlena direktor in njegov namestnik, v
planirana sredstva za leto 1998 pa je zajet le en funkcionar.

Postavka 2843
Glede na 13 že zaposlenih v službi se planira sredstva v višini
390.000 SIT.

2 Materialni stroški:
4767 Materialni stroški urada
Predlagani znesek: 7.434 SIT.
Zakonska podlaga: sklep o ustanovitvi urada.
Materialni stroški za leto 1998 so planirani glede na letošnji
obseg in ob upoštevanju vseh restrikcij.

1526 URAD ZA VERSKE SKUPNOSTI
Postavka 4702 - Prispevki duhovnikom
Duhovnikom in redovnikom verskih skupnosti, ki jim je to edini
poklic, država povrne stroške delodajalca za pokojninsko in
invalidsko ter zdravstveno zavarovanje od leta 1991.

7383 Svet Evrope (Odbor za rehabilitacijo in intergraciji invalidov)
Predlagani znesek: 4.566 SIT.
Zakonska podlaga: sklep o ustanovitvi urada.
Predlagani znesek vključuje delovanje in vključevanje naše
države na področju varstva invalidov v delovna telesa
odbora za rehabilitaciji in integracijo invalidov pri Svetu
Evrope.

Prispevki delodajalca se obračunavajo po najnižji možni stopnji in
sicer: osnova za obračun je najnižja pokojninska osnova. Stroški
delodajalca se krijejo za cca. 1221 duhovnikov in redovnikov
sedmih verskih skupnosti.
Postavka 4720 - Materialni stroški
Postavka Materialni stroški je predlagana v najnižjem obsegu, ki
še zagotavlja nemoteno in po obsegu povečano delo Urada.

7266 Nagrade usposabljanja, življenja in dela invalidov
Predlagani znese'" 1.700 SIT.
Zakonska podlaga: sklep o ustanovitvi urada.
Predlagani znesek je namenjen delovanju navedenega
sklada in nagradam za inovacije na področju invalidskega
varstva.

Postavka 4730 - Gradnja cerkve in župnijskega doma v
Kočevski reki
V letu 1993 je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep, da v letu
1993 financira gradnjo cerkve v Kočevski Reki s 30.000.000,00
SIT. V proračunu za leto 1994 je Državni zbor sklenil financirati
celotno cerkev in župnišče in odobril 62.363.000,00 SIT. Državni
zbor se je ob sprejemanju proračuna 1995 odločil, da gradnje
omenjene cerkve ne zaključi v enem letu, ampak v dveh.
Predračunska vrednost dokončanja celotnega objekta je bila za
leto 1995 - 180.561.000.000 SIT. Ker je bilo v proračunu 95
zagotovljenih le 74.000.000,00 SIT je bilo gradnjo nemogoče
zaključiti. V letu 1996 je bilo s 44.598.000 sit možno, zaradi
podražitev in nepriznanega popusta, cerkev in župnijski dom
zaključiti v grobem. To pomeni, da je cerkev v notranjosti gola in
prazna, brez oltarja, krstilnice, klopi, luči, spovednic, orgel, brez
zvonov,...Nujna je ureditev okolice in dokončanje komunalnih
priključkov. Glede na proračun 1997 so sredstva, tudi zaradi
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Skupni znesek torej znaša 13.700 SIT. Vsi zneski so navedeni
v tisočih SIT.

1528 SLUŽBA ZA EVROPSKE ZADEVE
Postavka / Ekonomski namen
2627-Plače
2634 - Drugi osebni prejemki
2635 - Prispevki delodajalca

v 000 SIT
114.861
6.616
27.911

Zaradi povečanega obsega dela v zvezi s procesom približevanja
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projekta Jean Monnet, podpora pisarni za evropske študije (tudi
v opremi), sofinanciranje štipendij za študij in usposabljanje v
Bruggeu (8 štipendij za leto 1998) ter drugih visokošolskih
ustanovah, sofinanciranje prihoda gostujočih profesorjev in
finaciranje publikacij s področja evropskih zadev.

Evropski uniji, se bo število zaposlenih na Uradu povečalo na 25
zaposlenih.
2639 - Materialni stroški
43.250
V skladu s sklepi Vlade RS je Urad za evropske zadeve zadolžen
za oblikovanje dokončnega predloga za oblikovanje in izvajanje
predpristopne strategije in pogajanje za članstvo RS v EU. Gre
za najpomembnejšo strateško aktivnost RS na zunanjepolitičnem
področju. Za izvajanje tako obsežnih nalog se bo povečalo število
zaposlenih (s 15 na 25 delavcev), s tem pa tudi vsi stroški za
delovanje Urada. Upoštevati pa je potrebno tudi materialne stroške
za 17 zaposlenih na Uradu za evropske zadeve, ki so sicer
plačani iz programa Phare.

4094 - Prevajanje
65.000
V zvezi z vključitvijo v EU bo treba prevesti celotno zakonodajo
EU (primarno in sekundarno - približno 100.000 strani) in njihove
tehnične predpise, za potrebe usklajevanja zakonodaje pa tudi
slovensko zakonodajo v enega od uradnih jezikov EU. V ta namen
se v Uradu za evropske zadeve vzpostavlja centralna prevajalska
služba, ki bo poleg koordinacije prevajanja v različnih sektorjih
morala zagotavljati tudi centralne zbirke podatkov (evidenco
prevedenega za potrebe državnih organov in ustanov ter za
potrebe ustanov Evropske unije; terminološke zbirke podatkov).
Poleg tega bodo prevajalske dejavnosti v predpristopnem obdobju
služile kot priprava (kadrov, zbirk podatkov, terminologije) na
polnopravno članstvo Slovenije v EU, ko bo slovenščina postala
eden od uradnih jezikov EU in bo prevajanje zakonodaje potekalo
v Prevajalski službi Evropske komisije v Bruslju.

V okviru materialnih stroškov so predvidena tudi sredstva za
plačilo obratovalnih stroškov, ki jih plača uporabnik.
4035 - Najemnine in zakupnine, garažnine
27.000
Z že znanim opredeljevanjem do sredstev v predlogu proračuna
RS za leto 1997 (sklep 26.korespondenčne seje Vlade Republike
Slovenije), niso bila zagotovljena sredstva v zadostni višini za
kritje vseh pogodbenih obveznosti, zato je bilo nujno potrebno
tudi za poslovne prostore, ki jih zaseda Urad za Evropske zadeve,
posredovati predlog za spremembo najemne pogodbe v tistih
določilih, kjer bi se plačilo najemnine za leto 1998 preneslo na
uporabnika.
405 - Reprezentančni izdatki

1.000

414 - Dnevnice za službena potovanja

2.000

415 - Dnevnice za službena potovanja v tujino

9.000

Podrobnejši opis potreb na področju prevajanja:
- nabava strokovne literature (slovarjev, glosarjev, priročnikov)
- prometni davek za opremo, nabavljeno iz sredstev programa
Phare
- on-line povezave s prevajalsko službo Evropske komisije v
Bruslju in njenimi podatkovnimi zbirkami
- stroški lektoriranja besedil (slavisti; tuji jezikoslovci v primeru
prevajanja v tuj jezik)
- stroški zunanjih sodelavcev - prevajalcev (v primeru kratkih
rokov, zelo specializiranih besedil, manj pogostih jezikov)
- stroški overovitve prevodov (pečat sodnih tolmačev)
- stroški razširitve Strokovne skupine Vlade RS za redakcijo
prevodov zakonodaje (sestava: prevajalci, slavisti, področni
strokovnjaki, pravniki)
- stroški urejanja besedil / priprava na tisk
- tiskarski stroški

4097 - Lastna udeležba Phare
20.000
Koordinacija Phare programa, ki jo po novem izvaja Urad za
evropske zadeve, zahteva določena sredstva za pokrivanje
potnih stroškov, delo zunanjih ekspertov, izdelavo analiz,
strokovno izobraževanje, organizacijo posvetov in okroglih miz,
pripravo gradiv za pogajanje o višini ter oblikah tehnične pomoči,
preverjanje obsežne dokumentacije, itd.

4096 - INDOK (Informacijska infrastruktura kot podpora
procesu priklučevanja EU)
40.000
Pretok informacij med Vlado RS, ministrstvi in Državnim zborom,
kakor tudi javnim sektorjem (GZS, sindikati, Univerzi itd.) je
ključnega pomena za dobra pogajalska izhodišča Slovenije v
procesu približevanja Evropski uniji. INDOK (Informacijsko
dokumentacijski center) naj bi nudil logistično podporo državni
upravi, strokovnim združenjem in nevladnim organizacijam, ki
bodo organizirale strokovne posvete na temo SLO - EU. V papirni
in elektronski obliki bodo državni upravi v centru na voljo publikacije
Evropske unije, priročniki, slovenska zakonodaja ter razne
relevantne študije in analize.

4091 - EU Sporazum
12.000
Izvajanje določil Sporazuma o pridružitvi EU (udeležba in
koordinacija v delu Pridružitvenega sveta, Odbora za sodelovanje
ter devetih pododborov). Izvajanje Začasnega sporazuma/
Sporazum o sodelovanju zajema predvsem delovanje bilateralnih
teles, ki so ustanovljene v institucionalnih odločbah obeh
sporazumov. Gre za reden dialog o vseh najpomembnejših
političnih in gospodarskih vprašanjih sodelovanja.
Konkretne naloge :
- koordinacija in udeležba (gradiva) na zasedanjih delovnih teles
za izvajanje sporazuma o pridružitvi/sporazuma o sodelovanju
- Svet za sodelovanje - 1x letno
- Skupni odbor - najmanj 1x letno
- pododbori - 2 x letno (9 pododborov)
- koordinacija in udeležba na tehnično-pripravljalnih sestankih za
zasedanja delovnih teles

INDOK bo poleg sledečih dejavnosti:
- organizacija strokovnih srečanj in promocijsko informacijskih
akcij
- tiskanje promocijskih materialov, brošur, plakatov in ostalih
gradiv, ki so potrebni za informiranje javnosti in organizacijo
strokovnih posvetov na temo EU
- oglaševanje strokovnih posvetov v sredstvih javnega
obveščanja
- najem prostorov in tehnična podpora za organizacijo strokovnih
srečanj
- zagotovitev minimalne tehnične podpore strokovnim združenjem
in nevladnim organizacijam, ki obravnavajo Evropsko unijo
obsegal tudi naslednje elektronske povezave:
-intranet povezave v okviru ministrstev, vlade in parlamenta za
izmenjavo sporočil, dokumentov, replikacije baz itd.
-zunanje povezave s širšo javnostjo, nevladnimi organizacijami,
evropskimi informacijskimi centri, Evropsko skupnostjo itd.

4093 -Usposabljanje
50.000
Pridruževanje EU zahteva poznavanje delovanja evropskih
institucij, zakonodaje Evropske unije ter usposabljanje za pogajanja
za polnopravno članstvo. Za uspešno vstopanje Slovenije v
evropske Integracijske tokove bo zato potrebno usposobiti tudi
večje število mladih diplomatov ter drugih strokovnih in
administrativnih delavcev. V nevedeni proračunski postavki so
predvidena sredstva za sofinanciranje programov Urada za
evropske zadeve, ki se bodo v letu 1998 izvajala s finančno
pomočjo Phare (300.000 ECU). S skupnimi sredstvi bo upravljala
posebna pisarna za evropske študije. Predvideno je sofinanciranje
poročevalec, št. 3
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vzdrževanja poslovnih prostorov ter sredstva za nabavo potrebne
pisarniške, računalniške in ostale biro opreme. Glede na to, da je
po Zakonu o izvrševanju proračuna RS nosilec za pripravo
načrtov nabav zemljišč, zgradb, stanovanj, opreme in prevoznih
sredstev ter investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov
Servis skupnih služb vlade RS, je bil celoten načrt nabav za
ministrstvo-posredovan Servisu in ga tukaj ne prilagamo. Poleg
sredstev, ki jih ministrstvo potrebuje za svoje delovanje, potrebuje
tudi sredstva za izvajanje delovnih nalog, ki so definirane v že
omenjenem zakonu. Ker so po Zakonu o izvrševanju proračuna
organi v sestavi ministrstva samostojni proračunski uporabniki,
je obrazložitev proračuna podana najprej za Ministrstvo za finance oziroma za postavke, za katere je kot nosilec določeno
Ministrstvo za finance, v nadaljevanju so podane obrazložitve
proračuna za organe v sestavi in sicer po vrstnem redu, kot so
navedeni v posebnem delu proračuna.

- podpora dela z elektronskimi mediji Urada (prezentacije,
pisarniško poslovanje, spremljanje dokumentov itd).
V okviru postavke INDOK so predvidena tudi sredstva za EDC
(Evropski dokumentacijski center) kot prenos postavke z
Ministrstva za znanost in tehnologijo po naših informacijah v višini
15.000.000 SIT, katerega osrednja naloga je zagotavljanje celovite
informacijske podpore vsem potencialnim uporabnikom, ki
potrebujejo uradno dokumentacijo in vire sprejete na ustanovah
Evropske unije:
- pridobivanje, strokovna obdelava in hramba dokumentov in
publikacij EU ter o EU
- vodenje kataloga publikacij, ki so na razpolago v EDC, v okviru
sistema COBISS
- zagotavljanje dostopa do informacij in literature, ki je na
razpolago v EDC
- nuđenje informacijskih storitev uporabnikom informacijskih virov
v EDC
- zagotavljanje dostopa do podatkovnih zbirk vsem uporabnikom
- uvajanje uporabnikov v osnovno uporabo informacijskih virov
EDC
- sodelovanje pri projektih, strokovnih seminarjih in srečanjih na
temo evropskega integriranja.

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNIH SREDSTEV
3332 Materialni stroški / 156.600.000 SIT
Pri planiranju materialnih stroškov za leto1998 smo za izračun
stroškov za varčevalno varianto izhajali iz ocenjene realizacije
stroškov za leto 1997, predvidene inflacije v letu 1998 ter ukrepov
iz nacionalnega varčevalnega paketa. Stroški do konca leta 1997
so bili ocenjeni na podlagi devetmesečne realizacije stroškov ter
ocenjenih stroškov za zadnje trimesečje. Materialni stroški na
zaposlenega so zaradi varčevalnih ukrepov v letu 1997 ocenjeni
v višini 461.783 SIT, za leto 1998 pa so planirani v višini 483.333
SIT. Zaradi varčevalnih ukrepov bodo materialni stroški na
zaposlenega primerjalno na leto 1997 nominalno povečani smo
za 4.6%. Ob upoštevanju planirane inflacije bodo stroški na
zaposlenega realno nižji kot v letu 1997..
Po vrstah stroškov so najpomembnejši stroški naslednji:
- Pisarniški material;
stroški pisarniškega materiala bodo v letu 1998 znašali
23.850.000 SIT oziroma 15,2% od skupnih stroškov. Pretežni
del stroškov pisarniškega materiala odpade na Sektor za javno
računovodstvo, ki vodi finančno računovodsko funkcijo skoraj
za celotno državno upravo, ter na Sektor za proračun, ki je
zadolžen za pripravo proračuna za Republiko Slovenijo.
Primerjalno na leto 1997 so stroški povečani za predvideno
naraščanje cen.
- Časopisi, strokovna literatura, Ur. listi in podobno;
za stroške za strokovne revije in strokovno literaturo planiramo
14.700.000 SIT oziroma 9,4% od skupnih stroškov. Nabavo
strokovne literature, predvsem tuje strokovne literature
zahtevajo priprave novih zakonov, sprememb zakonov in
podzakonskih aktov. V letu 1998 bo nabava strokovne literature
povečana predvsem zaradi uvajanja davka na dodano vrednost
in približevanja EU. V težnji po relativnem znižanju stroškov je
ministrstvo centraliziralo vso nabavo strokovne literature v
Informacijsko knjižnjičnem oddelku.
- Proizvodne storitve drugih;
proizvodne storitve zajemajo stroške za tekoče vzdrževanje
poslovnih prostorov, popravila opreme in prevoznih sredstev. V
letu 1998 planiramo za te namene 8.300.000 SIT oziroma 5,3%
od skupnih stroškov. Povečanje v višini 8% je posledica planirane
inflacije in vedno večjih stroškov za popravila pisarniške opreme,
predvsem pohištva in biro opreme.
- PTT storitve in poštnina;
stroški telefonskih in poštnih storitev bodo znašali 18.700.000
SIT oziroma 11,9% skupnih stroškov in so povečani za
naraščanje cen. Za relativno znižanje telefonskih stroškov je
ministrstvo že v letu 1996 omejilo direktno dostopnost telefonskih
uporabnikov na mednarodne linije samo za delavce ministrstva,
ki imajo po svoji funkciji potrebo po direktnih mednarodnih linijah.
- Neproizvodne storitve drugih;
stroški neproizvodnih storitev, ki se nanašajo predvsem na

13 - Investicije in investicijsko vzdrževanje
750
Urad za evropske zadeve nima zagotovljene niti osnovne
infrastrukture za delo. Manjka pisarniška oprema, potrebna so
popravila obstoječe opreme.
Skupni znesek torej znaša 419.388 SIT. Vsi zneski so navedeni
v tisočih SIT.

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE

1611 MINISTRSTVO ZA FINANCE
I. UVODNA POJASNILA IN GLAVNE NALOGE
MINISTRSTVA V LETU 1998
Po Zakonu o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni
list RS, št. 71/94) ima Ministrstvo za finance v svoji sestavi poleg
ožjega ministrstva še naslednje organe:
- Davčno upravo Republike Slovenije,
- Carinsko upravo Republike Slovenije,
- Urad Republike Slovenije za zavarovalni nadzor,
- Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja,
- Devizni inšpektorat Republike Slovenije in
- Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo.
Ministrstvo za finance opravlja zadeve, ki se nanašajo na denarni
in bančni sistem; na devizni sistem; na sistem finančnih odnosov
s tujino; na sistem davkov, prispevkov, taks, carin in drugih javnih
prihodkov; na sistem zavarovalništva; na sistem vrednostnih
papirjev; na sklade in druge finančne organizacije; na igre na
srečo; na sistem javne porabe; na proračun; na upravljanje s
finančnim premoženjem in dolgovi Republike Slovenije; na sistem
računovodstva, revizije in finančnega poslovanja, na skupne
naloge republiških upravnih organov in vladnih služb pri opravljanju
finančno računovodskih služb. Ministrstvo za finance potrebuje
za normalno delovanje in izvajanje navedenih nalog finančna
sredstva za stroške ministrstva, ki obsegajo plače in ostale
prejemke zaposlenih, materialne stroške ministrstva, stroške
10. januar 1998
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stroškov za leto 1997 so znižana za 32% na osnovi
varčevalnega ukrepa, ki naj bi višino dnevnic v državni upravi
izenačil z dnevnicami v gospodarstvu.
- Dnevnice za službena potovanja v tujino;
sredstva za dnevnice in nočnine za službena potovanja v tujino
so planirana v višini 11.600.000 SIT. V letu 1998 so planirana
službena potovanja predvsem na osnovi usklajevanja slovenske
zakonodaje z evropsko, dodotna usposabljanja pri uvajanju
davka na dodano vrednost in potovanja, ki so povezana z
najemanjem novih in odplačevanjem starih dolgov Republike
Slovenije. Plan sredstev za službena potovanja v tujino je
povečan za predvideno rast tujih valut in realno za povečan
obseg potovanj za že omenjene naloge.
- Drugi odhodki
sredstva za druge odhodke so planirana v višini 26.110.000
SIT. Največji delež planiranih sredstev predstavljajo sredstva
za povračilo potnih stroškov v tujini. Med planirami sredstvi za
druge odhodke je 80% sredstev namenjenih za povračilo potnih
stroškov v tujini, in sicer letalskih kart, kart za vlak in avtobus
ter drugih prevoznih sredstev, ki se na ministrstvu odobravajo
v skladu z Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja
v tujino in drugimi internimi akti. Primerjalno na leto 1997 so ti
stroški planirani realno na enakem obsegu.

storitve prevajanja, svetovanja ter razne strokovne analize in
storitve študentov preko študentskega servisa, bodo znašali
24.830.000 SIT oziroma 13% od skupnih stroškov. Stroški
neproizvodnih storitev so posledica raznih aktivnosti, ki jih bo
izvajalo ministrstvo v sklopu usklajevanja naše zakonodaje z
zakonodajo Evropske skupnosti, ter izdelava raznih analiz ob
uvedbi davka na dodano vrednost. Primerjalno na leto 1997 je
plan stroškov realno na enakem obsegu, kot v letu 1997.
- Avtorski honorarji;
sredstva za avtorske honorarje so v letu 1998 planirana
predvsem za financiranje raznih avtorskih del - analiz ob uvedbi
davka na dodano vrednost ter sinhronizaciji naše zakonodaje z
zakonodajo Evropske skupnosti. Skupno je za leto 1998
predvideno za te namene 4.100.000 SIT sredstev.
- Najemnine in zakupnine, garažnine (brez leasinga);
plan sredstev za najemnine obsega sredstva za plačevanje že
obstoječih najemnin za parkirne prostore in najemnine za
garažnine v višini 2.500.000 SIT in je planiran realno v enakem
obsegu kot v letu 1997.
- Reprezentančni izdatki;
reprezentančni izdatki so v letu 1998 planirani v višini 4.200.000
SIT in so povečani za predvideno inflacijo.
- Izdatki za sprotne potrebe strokovnega izobraževanja;
sredstva za strokovno izobraževanje so planirana v višini
5.400.000 SIT oziroma 3,4% skupnih stroškov. Na tem kontu
so planirana samo sredstva za plačilo kotizacije za strokovno
izobraževanje. Sredstva za plačilo dnevnic, nočnin in prevoznih
stroškov so planiran skupaj z dnevnicami, nočninami in
prevoznimi stroški za ostala potovanja. Pri strokovnem
izobraževanju je ministrstvo sprejelo že v letu 1996 navodila ki
omejujejo stroške za izobraževanje. Osnovno načelo je, da bo
ministrstvo pošiljalo delavce na tista izobraževanja, ki so
potrebna za izvajanje nalog ministrstva in ki so delno ali v celoti
sofinancirana s strani mednarodnih organizacij.
- Plačila za storitve v plačilnem prometu;
stroški za provizijo APP žiro računa Ministrstva za finance bodo
znašali v letu 1998 okrog 8.040.000 SIT oziroma 5,1% od
skupnih stroškov. Stroški provizije se nanašajo na vsa izplačila
iz žiro računa ministratva. Skladno z večanjem proračuna
ministrstva, ki se povečuje predvsem za socialne transfere,
sredstva za občine in sredstva za izgradnjo avtocest, se veča
tudi provizija, na katero pa ministrstvo nima direktnega vpliva.
Sredstva za provizijo so v letu 1998 povečana za 12%.
- Dnevnice za službena potovanja v Sloveniji;
sredstva za dnevnice in nočnine za službena potovanja v
Sloveniji so planirana v višini 1.000.000 SIT. Primerjalno na oceno

4600 Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema MF /
690.660.000 SIT
Glavni del obremenitve postavke so aktivnosti vzdrževanja in
dopolnjevana davčnega in carinskega informacijskega sistema
ter nekateri materialni stroški, ki nastajajo pri izvajanju obdelav.
Postavko bremenijo stroški vzdrževanja zastarele strojne opreme
in tudi stroški obratovanja še vedno podatkovno nepovezanih
lokacij. Primerjalno na leto 1997 so planirana sredstva za tekoče
vzdrževanje informacijskega sistema povečana za 8%, kljub
temu, da so realne potrebe večje.
Vzroki za sorazmerno velike stroške vzdrževanja so:
- 95% opravil izvajajo zunaji izvajalci, le 5% opravil se izvede z
lastnimi kadri ministrstva,
- večletno zaostajanje investicij za realnimi potrebami.
Neustrezno razmerje med lastnimi kadri in zunanji izvajalci otežuje
učinkovito izvajanje projektov in dolgoročno postavlja ministrstvo
v položaj opazovalca dogajanj in manj aktivnega soustvarjalca in
upravljalca informacij.
Nivo opremljenosti in s tem tudi posredno informatiziranosti
prikazuje naslednja tabela:

Organ

PC starejši od 3.
let

Tisk. starejši od
2 let

Strežniki starejši
od 3. let

Lokalne mreže
starejše od 5. let

Ministrstvo za finance

17%

77%

63%

0%

DURS

51%

67%

57%

35%

CURS

51%

72%

70%

25%
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Po posameznih projektih je razdelitev sredstev naslednja:

Projekti

Naziv projekta

Znesek v 000 SIT

MF-01

Projekti strateškega razvoja informacijskega sistema ministrstva

MF-02

Projekti informatiziranja sektorjev ministrstva

45.000

MF-03

Projekt informatiziranja javnega računovodstva in izboljšanje
informatike za uporabnike proračuna in zakladnice

85.000

MF-04

Projekti posodabljanja poslovanja z uvajanjem informatiziranih
postopkov

16.600

MF-05

Projekt uvajanja analitskih metod v poslovanje ter posredovanje analiz
uporabnikom, ki so v pristojnosti ministrstva

8.750

MF-06

Projekti uvajanja komercijalnih baz podatkov razpoložljivih v državi in
izven nje

10.230

MF-07

Projekti izdelave in uvajanja standardiziranih postokovnih rešitev za
prenos, zbiranje in posredovanje podatkov, ki so v pristojnosti ministrstva

8.580

MF-08

Projekt dograditve informacijskega sistema v Uradu za preprečevanje
pranja denarja

2.000

MF-09

Projekt dograditve informacijskega sistema v Uradu za nadzor iger na
srečo

2.000

MF-10

Projekt standardizacije in integracije

1.200

MF DUCU01

Projekt zamenjave in dopolnitev iztrošene računalniške opreme

0.00

MF DUCU02

Projekt standardizacija tipizirane programske opreme

MF DUCU03

Projekt dograjevanja obstoječih in izgradnja novih lokalnih mrež

0

MF DURS01

Projekt informatiziranja davčnih uradov in izpostav ter dograditev DIS

0

MF DURS02

Projekt izvajanje obdelav za davčne potrebe

MF CURS01

Projekt izvajanje obdelav carine

MF CURS02

Projekt prilagoditve novostim v zakonodaji in organizaciji carine

5.000

MF CURS03

Projekt uvajanja elektronske izmenjave carinskih dokumentov

8.000

8.800

15.500

389.000
85.000

MF-VAT
SKUPAJ
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postavki planirana za delovanje ASBH za prve tri mesece za
izvedbo postopka ukinitve oziroma prenos nalog in zaposlenih
na Slovensko razvojno družbo. Zato je višina sredstev v primerjavi
s sredstvi za leto 1997 precej manjša. Največji del porabe
predstavljajo sredstva za plače delavcem, ki bodo v ASBH
zaposleni še tri mesece, ter za nematerialne storitve in najemnine.
V primeru, da prenos delavcev iz agencije na SRD ne bo uspešen,
bo potrebno v proračunu zagotoviti tudi sredstva za odpravnine
delavcem v skladu s individualnimi pogodbami o zaposlitvi.

4760 Tekoče zakonske obveznosti države do ZPIZ /
32.228.000.000 SIT
Tekoče obveznosti države do ZPIZ so opredeljene z Zakonom o
poračunavanju obveznosti Republike Slovenije do Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Ur. I. RS št. 71/
93), Pravilnikom o metodologiji za obračunavanje obveznosti
Republike Slovenije do Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje (Ur. i. RS št. 16/94, 32/96) in letnim finančnim načrtom
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Z navedenim
pravilnikom je natančno določena metodologija obračunavanja
obveznosti RS do ZPIZ po posebnih predpisih in so jasno določene
kategorije, za katere je Republika dolžna zavodu v celoti ali delno
povrniti izdatke za izplačevanje pokojnin in drugih dajatev iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Obravnavane
obveznosti se poravnavanje iz državnega proračuna, ker so
kategorije zavarovancev pridobile pravice iz pokojninsko
invalidskega zavarovanja pod ugodnejšimi pogoji oz. v višjih
zneskih, kot bi jih pridobile po splošnih predpisih. Obveznost
republike se določa v višini razlike med pravico, ki bi bila priznana
in odmerjena po splošnih predpisih in pravico odmerjeno in priznano
po posebnih predpisih oz. v višini celotne pravice po posebnih
predpisih, če niso izpolnjeni pogoji za pridobitev pravice po splošnih
predpisih. V obveznost države iz naslova teh pravic se vključuje
tudi sorazmerni del stroškov za izvajanje zavarovanja, sorazmerni
del prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje in
sorazmerni del stroškov za izplačevanje pravic upravičencem.
Potrebna sredstva za leto 1998 ocenjujemo v višini 32,2 mldr SIT.
Ocenjujemo, da bomo obveznosti za leto 1997 v celoti poravnali
z mesečnimi akontacijami in ne predvidevamo večjega obsega
sredstev za končni obračun za leto 1997 v letu 1998. Ocenjena
sredstva za leto 1998 so določena na podlagi predvidenega števila
prejemnikov pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
po posebnih predpisih, ki (posebno pri novih kategorijah) narašča,
ter predvidene rasti plač, kot izhodišča za valorizacijo pravic.

Višina sredstev za financiranje delovanja Ljubljanske banke d.d.
v letu 1998 v višini 72,5 mio SIT je v primerjavi s planirano porabo
za delovanje Ljubljanske barike d.d. za leto 1997 večja za okoli
42. mio SIT. Takšno povečanje je nastalo iz naslednjih razlogov:
- glede na predlog delovanja Ljubljanske banke d.d. in L.B Glavne
podružnice Zagreb po izvedbi programa o prenehanju poslovanja
LB GP Zagreb je Nova Ljubljanska banka d.d. do zaključka
svoje sanacije zagotavljala sredstva za osebne dohodke
zaposlenih pri Ljubljanski banki d.d., najemnine, računalniške
storitve in materialne stroške. To financiranje je v letu 1997
znašalo 22,2 mio SIT in bo s tem letom zaključeno. Zato je za
leto 1998 potrebno iz proračuna zagotavljati sredstva tudi za te
namene, ki po planu znašajo 27,3 mio SIT;
- za leto 1998 se predvideva povečanje izdatkov za sodne storitve
v primerjavi z letom 1997 za 5 mio SIT. Stroški sodnih postopkov
so načrtovani zlasti glede na sodne postopke v Nemčiji in na
Hrvaškem, tako za LB GP Zagreb in za Sarajevo. V Nemčiji sta
tako v teku 2 sodna procesa, na Hrvaškem pa se bo v oktobru
pričel sodni proces, v katerem je LB d.d. tožena stranka za
110,5 mio DEM. Sodni in odvetniški stroški na Hrvaškem pa so
izjemno visoki;
- za leto 1998 so predvideva povečanje izdatkov za upravljanje,
zavarovanje in vzdrževanje premoženja za 10 mio SIT, ker se
za leto 1998 načrtuje sanacija poslovne zgradbe "Zagrebčanka"
v Zagrebu, kjer ima LB GP Zagreb največ poslovnih prostorov.

6396 Dodatne obveznosti do ZPIZ / 94.118.000.000 SIT
Sredstva, ki so planirana za dodatne obveznosti do ZPIZ so
planirana na osnovi bilance prihodkov in odhodkov ZPIZa po
varčevalni varianti, ki upošteva tako povečanje na prihodkovni in
zmanjšanje na odhodkovni strani. Brez upoštevanja ukrepov iz
nacionalnega varčevalnega paketa, bi znašala razlika med
prihodki in odhodki v bilanci ZPIZa 111.278.000.000 SIT.

4980 Sklad RS za sukcesijo / 63.069.000 SIT
Sklad Republike Slovenije za sukcesijo je v letu 1997, v okviru
svoje pristojnosti, začel postopke v tujini, s katerimi predlaga
zamrznitev nekdanjega skupnega premoženja. Večina postopkov
se nanaša na zamrznitev depozitov nekdanje NBJ pri tujih
poslovnih bankah. Upoštevati je namreč treba, da so bile z
resolucijo Varnostnega t.veta sankcije proti ZRJ odpravljene, s
tem pa se je povečal pritisk na tuje poslovne banke, da odmrznejo
sredstva na računih nekdanje SFRJ/ NBJ. Intenzivnost postopkov
za zamrznitev denarnega premoženja se je začela v juniju 1996
in nadaljevala v vsem letu 1997. Za razliko od postopkov, v katerih
je Republika Slovenija predlagala pri tujih sodiščih zamrznitev
razpolage z nepremičninami in so terjali manjše stroške
(maksimalno npr. 15.000 SFR v Švici), pa gre v postopkih za
zamrznitev sredstev nekdanje NBJ za dolgotrajnejše in veliko
dražje postopke. Sklad pa zastopa Republiko Slovenijo tudi, ko je
Republika Slovenija v postopku tožena stranka in je postopek
vezan na sukcesijo.

1824 Agencija RS za sanacijo bank in hranilnic / 80.000.000
SIT
Agencija RS za sanacijo bank in hranilnic je bila ustanovljena z
odlokom o določitvi organizacije, ki izvaja sanacijski postopek in
ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in
hranilnic (Ur.l. RS, št. 17/91 in 38/92) in nadaljuje z delom na
osnovi uredbe o Agenciji Republike Slovenije za sanacijo bank in
hranilnic (Ur.l. RS, št. 25/93 in 50/93). Navedena uredba v 3. členu
opredeljuje vire financiranja agencije, med katerimi so navedena
tudi sredstva iz proračuna republike. Sredstva na postavki 1824
so tako v letu 1996 in 1997 namenjena za financiranje delovanja
Agencije RS za sanacijo bank in hranilnic v skladu z določili te
uredbe. Največji del porabe sredstev Agencije predstavljajo bruto
plače z nadomestili, pomembnejša poraba sredstev pa so še
najemnine in nematerialne storitve (predvsem stroški sodnih
postopkov pri izterjavi terjatev). Financiranje poslovanja
Ljubljanske banke d.d. v zvezi z Ljubljansko banko Glavno
podružnico Zagreb (procesi upravljanja s premoženjem in
vodenjem sodnih postopkov) je bilo v letu 1996 vodeno na ločeni
postavki 8197 (Agencija RS za sanacijo bank in hranilnic izvajanje bančnih funkcij LB GF Zagreb), v letu 1997 pa sta se
postavki združili pod postavko 1824. V letu 1996 so bila sredstva
na obeh postavkah porabljena v celoti (190.051.000 SIT). V letu
1997 so ria tej postavki v predlogu proračuna predvidena sredstva
v višini 215.520.000, ki bodo glede na porabo v prvih devetih
mesecih porabljena v celoti. Za leto 1998 so sredstva na tej
poročevalec, št. 3

Materialni stroški:
1. sodni stroški v tujini
2. službena potovanja
3. sodni stroški v RS
4. sejnine
5. pogodbe o delu
6. prevodi in druge neproizv. storitve
7. ostali odhodki
skupaj

53.983.332 SIT
3.427.500 SIT
100.000 SIT
801.838 SIT
3.201.000 SIT
1.500.000 SIT
100.000 SIT
63.068.670 SIT

1. Sodni stroški v tujini so v primerjavi z dejanskimi stroški v letu
1997 planirani v nekoliko višjem obsegu. Odvetniški stroški in
sodni stroški so odvisni predvsem od višine spornega zneska. V
teku so trije postopki: na Cipru, v Franciji in v Italiji. Od tega sta
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drugo prej navedeno skupino, zaradi svoje višine pa so kot
samostojna postavka nepomembni. Pri tem gre za stroške
reprezentance, nabavo drobnega pisarniškega materiala ipd. Tudi
ta postavka ostaja v primerjavi z letom 1997 nespremenjena.

dva v pritožbeni fazi in eden (v Rimu) še na prvi stopnji. Ti postopki
se bodo nadaljevali tudi v letu 1998. Teče tudi postopek v ZDA,
kjer je RS tožena stranka, zaradi neplačanih najemnin s strani
ZRJ, tožeča stranka pa je 767 Third Avenue Corporation iz N.
Yorka, RS pa je vložila ugovor pasivne legitimacije in sedaj čakamo
na nadaljevanje pravde. Pod to postavko so zajeti tudi stroški
sodnih prevajalcev na obravnavi pred sodiščem, ki prevajajo iz
uradnega jezika v slovenski jezik in obratno. Sodni prevajalci so
neizogibni v postopkih, ko se zaslišujejo priče.

7523 Stroški tiskanja in distribucije tobačne znamke in
vrednotnic / 112.500.000 SIT
Označevanje tobačnih izdelkov s kontrolnimi listki (tobačna
znamka) je predpisala Republika Slovenija v Zakonu o prometnem
davku. Na postavki so planirana sredstva za plačilo stroškov
tiskanja kontrolnih listkov za označevanje tobačnih izdelkov v
skladu z Odredbo o kontrolnih listih za označevanje tobačnih
izdelkov (Uradni list RS, št. 42/92). Pogodbo s specializirano
organizacijo, ki izvaja tiskanje, sklepa in nadzira Banka Slovenije.
Prav tako so na tej postavki predvidena sredstva za plačilo
stroškov za tiskanje in distribucijo vrednotnic (sodni kolki in druge
vrednotnice), ki jih izdaja Republika Slovenija v skladu s
Pravilnikom o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov
(Uradni list RS, št. 17/92 in 28/95). Tudi tiskanje kolkov in drugih
vrednotnic izvaja specializirana organizacija, ki jo določi Banka
Slovenije. Nadzor nad izvajanjem tiskanja, distribucijo in prodajo
vrednotnic izvajata Banka Slovenije in Agencija RS za plačilni
promet. Stroški distribucije in prodaje so opredeljeni s pogodbo, ki
jo skleneta Republika S! jvenija in Banka Slovenije in znašajo v
skupni višini do 5% od vrednosti distribuiranih in prodanih
vrednotnic. Obseg sredstev za tiskanja tobačne znamke je za
leto 1998 opredeljen na ocenjenem količinskem obsegu porabe
v letu 1997 in predvideni inflaciji za letu 1998 v višini 8%. Obseg
sredstev za tiskanje in distribucijo kolkov je v letu 1998 povečan,
ker v letu 1997 zaradi manjše porabe sodnih kolkov nismo
natiskali nove količine sodnih kolkov. Glede na predvidene ukrepe
za povečanje vrednosti točke ocenjujemo, da bo potrebno v letu
1998 natisniti vsaj 10 milijonov sodnih kokov. Istočasno s stroški
tiskanja, se bo povečal tudi obseg prodaje in s tem stroški
distribucije kolkov. Potrebno je tudi omeniti, da se ustvarjajo pri
prodaji tobačne znamke in kolkov tudi proračunski prihodki, ki so
razvidni v tabelah prihodkov proračuna.

2. S postopki v tujini so povezani tudi potni stroški, ki ostajajo
približno na isti ravni kot v letu 1997. Pri vodenju postopkov so
potrebni konkretni in sprotni neposredni razgovori s tujimi odvetniki,
ki zastopajo pred sodišči Republiko Slovenijo. Tako se predvideva
potovanje v tujino vsaj enkrat mesečno v trajanju približno 3 dni,
čeprav so vsa potovanja opravljena po predhodnem dogovoru z
diplomatskimi predstavniki RS v posamezni državi, kjer se
postopek vodi in po skupni oceni, da se določena vprašanja
lahko rešijo le z neposrednimi dogovori s pooblaščenimi tujimi
odvetniki.
3. Ocena predvidenih sodnih stroškev, ki bi nastali v Sloveniji, je
v tem predlogu minimalna, vendar pa še iz leta 1994 in 1995
potekajo trije sodni postopki pred sodišči v Mariboru in Celju. V
letu 1996 sodišče ni razpisalo razprave v nobenem od teh
postopkov. Zaradi tega se stroški po tej postavki niso povečali.
Spremebe zakona o Skladu RS za sukcesijo, objavljene v UL 40/
97, ne bodo vplivale na večjo porabo sredstev.
4. Pri sredstvih za sejnine so upoštevani bruto stroški sejnine.
Predvidenih je 6 sej upravnega odbora in dve seji nadzornega
odbora.
5. Znesek sredstev za pogodbe o delu je sestavljen in dveh
delov: 2.400.000 SIT je planirano za pogodbo o delu direktorice
Sklada, 560.000 SIT pa je planirano za plačilo 25% davka na
pogodbo o delu, ki ga plača delodajalec. Ker direktorica Sklada
opravlja delo na Skladu neprofesionalno, ji po sklepu upravnega
odbora pripada plačilo po pogodbi o delu v višini ene tretjine plače,
ki bi jo prejemala, če bi bila redno zaposlena. Položaj direktorja
Sklada je enak statusu državnega sekretarja. V znesku je
predvideno tudi približno 10% povečanje v letu 1998.

3999 Obresti - RS 9 (6%, 1997 - 2000) / 1.596.290.000 SIT
Izdaja obveznic je namenjena financiranju proračuna Republike
Slovenije. Imenske obveznice v nematerializirani obliki so bile
ponujene v odkup slovenskim bankam, zavarovalnicam in
skladom. Zakonska podlaga za izdajo teh obveznic je zakon o
zagotovitvi sredstev za potrebe Republike Slovenije v obdobju
začasnega financiranja v letu 1997 (Ur. I. RS, št. 31/97). Prospekt
obveznice določa znesek izdaje v višini 9.999.900.000 SIT.
Obveznice so bile izdane v dveh delih. Prvi del izdaje v višini
5.161.300.000 SIT je bil dne 23.07.1997, drugi del v višini
4.838.600.000 SIT pa dne 06.10.1997. Porabo predstavlja plačilo
obresti v januarju in juliju po vsakokrat veljavni temeljni obrestni
meri, povečani za 6 odstotnih točk (TOM + 6% p.a.).

6. Stroški za prevajanje dokumentov so stalni. Za prevode uradnih
listin, ki se predložijo na sodišču ali drugih institucijah v tujini, je
potrebna še dodatna overovitev s strani sodnega tolmača, kar
predstavlja še dodatne stroške. Na tujem sodišču se lahko kot
dokaz namreč predloži le originalni in overjeni prevod pisnega
dokumenta.
7. Pod ostalimi odhodk so planirani tisti stroški, ki nastajajo v
manjših zneskih vse leto, vendar po vsebini ne spadajo v nobeno
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KUPCI OBVEZNIC RS 9
1. Izdaja
ID
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001

IMETNIK OBVEZNICE
Banka Celje
LB Pomurska banka
LB Koroška banka
SKB
POZAVAROVALNICA SAVA
BANKA KOPER
BANK AUSTRIA
SLOVENSKA ZADRUŽNA KMETIJSKA BANKA
PROBANKA
H1POTEKARNA BANKA
STANOVANJSKI SKLAD RS
BANKA VIPA
SLOVENSKI ODŠKODNINSKI SKLAD
FACTOR BANKA
NLB
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
LOTERIJA SLOVENIJE
DZU
SKUPAJ

EE
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001
420001

2. Izdaja
IMETNIK OBVEZNICE
SKB
BANKA KOPER
BANK AUSTRIA
SPIZ - Sklad prostovoljnega zavarovanja v ustan.
GENERALI SKB d.d.
ILIRIKA BPH d.d.
GORENJSKA BANKA
LBSB VELENJE
SLOVENSKA ZADRUŽ. KMETIJSKA BANKA
SKUPAJ

ZNESEK v SIT
400.000.000
40.000.000
600.000.000
800.000.000
280.000.000
200.000 000
30.000 000
150.000.000
400.000.000
5.000.000
49.000.000
24.900.000
200.000.000
39.600.000
1.695.900.000
197.600.000
39.400.000
9.900.000
5.161.300.000

ZNESEK v SIT
79.000.000
1.500.000.000
635.000.000
1.000.000
2.000.000
4.500.000
1.937.100.000
380.000.000
300.000.000
4.838.600.000

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2001.
Leto

Znesek v 000 SIT

1999

1.596.290

2000

1.596.290

2001

0
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4000 Obresti - RS 10 (zamenjava za neizplačane devizne
vloge - banke) / 2.583.386.000 SIT
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 48. člena zakona o
izvrševanju proračuna (ZlPro, Ur. I. RS, št. 5/96) ponudila
zamenjavo vsem imetnikom obveznic Republike Slovenije za
prevzete obveznosti do bank iz neizplačanih deviznih vlog (Uradni
list RS, št. 68/97) z novimi TOM in DEM obveznicami, ki se
zamenjajo za RS 4.

glavnice, na konformni način, po obrestni meri, ki znaša:
- za nove DEM obveznice 4 odstotke letno,
- za nove TOM obveznica 4,5 odstotke letno,
plačujejo se enkrat letno vsakega 31. maja iz proračuna Republike
Slovenije. Prvo obrestno obdobje se začne 31. maja 1997. Datum
zamenjave obveznic za neizplačane devizne vloge je bil
30.10.1997.
Nove DEM obveznice so izdane z opcijo, ki bo njihovim imetnikom
omogočala, da ob vsakokratnem dospetju izplačila obresti do
vključno leta 2002 zamenjajo nove DEM obveznice za nove TOM
obveznice.

Obresti od novih obveznic se obračunavajo od valorizirane

IMETNIKI OBVEZNIC RS 10
ID
420002
420002

IMETNIK OBVEZNICE
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

ZNESEK v SIT
29.886.090.000
12.971 140.000

420002
420002
420002
420002
420002
420002
420002

ABANKA d.d.
LB POMURSKA BANKA
GORENJSKA BANKA d.d.
BANKA KOPER
DOLENJSKA BANKA d.d.
LB SB VELENJE
LB BANKA DOMŽALE
SKUPAJ

2.728.770.000
909.590.000
1.364.380.000
3.183.570.000
454.790.000
454.790.000
236.490.000
52.189.610 000

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2001.
Leto

Znesek v 000 SIT

1999

2.557.552

2000

2.508.376

2001

2.407.569

4001 Obresti - zadolžnica ZZZS / 551.870.000 SIT
Zadolžnica je bila izdana na osnovi sklepa vlade RS št. 400-04/
97-2 (M) z dne 15.5.1997 zaradi izpolnitve obveznosti Republike
Slovenije iz zadolžnice, izdane 31. marca 1994 za tranšo B kredita
iz 4. člena pogodbe o načinu poravnave dolžniških obveznosti po

pogodbi o dolgoročnem kreditu, sklenjeni med RS in ZZZS.
Ročnost zadolžnice je 5 let; glasi se na znesek 5.122.572.476,12
SIT in se obrestuje po obrestni meri TOM+4%. Obresti se
izplačujejo polletno od 22.9.1997 do 22.3.2002.

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2001.
Leto

10. januar 1998

Znesek v 000 SIT

1999

421.086

2000

292.195

2001

161.989
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4145 Obresti - domači krediti - TRP / 1.217.714.000 SIT
V znesku so planirani odhodki za obresti za domače kredite,
najete na osnovi zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo
temeljnih razvojnih projektov obrambnih sil v letih 1994-2003 (Ur.l.
RS, št. 13/94). Specifikacija kreditov je podana v tabeli v
nadaljevanju. Leta 1995 je bil najet kredit pri sindikatu bank z
agentom Novo ljubljansko banko, d.d. v znesku USD 15.705.567.
Kratek naziv

Upnik

Sindicir kred

Nova LB d.d.

SKB

SKB Banka

NKBM

Kredit bo odplačan leta 2002.
Tolarski krediti, najeti pri SKB banki, Novi kreditni banki Maribor,
Bank Austria, LB Koroški banki, LB splošni banki Velenje, Banki
Vipa, LB splošni banki Koper, Gorenjski banki, Societe Generale,
Bank Austrija, M banki, A banki in Novi ljubljanski banki v skupnem
znesku 14.200.000.000 SIT, bodo odplačani do leta 2003.

Pog. znesek

Val.

15.705.567 USD

Obr. mera

Libor+2%

Obresti 98
v 000 SIT
139.725

2.500.000.000 SIT

TOM+8,7%

206.42

Nova KB Maribor

500.000.000 SIT

TOM+8,7%

40.231

Bank Austria

Bank Austria

250.000.000 SIT

TOM+8,7%

20.116

Abanka

Abanka

500.000.000 SIT

TOM+8,7%

40.231

Koroška b.

LB Koroška b.

400.000.000 SIT

TOM+8,7%

32.185

LB Velenje

LB SB Velenje

400.000.000 SIT

TOM+8,7%

32.185

Banka VIPA

Banka VIPA

500.000.000 SIT

TOM+8,7%

40.231

Banka Koper

SB Koper

200.000.000 SIT

TOM+8,7%

16.093

Gorenj, banka

Gorenjska banka

500.000.000 SIT

TOM+8,7%

40.231

NKBM

Nova KB Maribor

500.000.000 SIT

TOM+7%

40.157

Gorenj, banka

Gorenjska banka

200.000.000 SIT

TOM+7%

16.063

SOCIATE GEN.

Sociate Generale

300.000.000 SIT

TOM+7,5%

21.842

Gorenj, banka

Gorenjska banka

500.000.000 SIT

TOM+7,5%

36.404

NKBM

Nova KB Maribor

500.000.000 SIT

TOM+7,5%

36.404

Bank Austria

Bank Austria

250.000.000 SIT

TOM+7,5%

18.202

LB Velenje

LB SB Velenje

100.000.000 SIT

TOM+7,5%

7.281

SKB

SKB Banka

300.000.000 SIT

TOM+7,5%

21.842

MBANKA

M Banka d.d.

100.000.000 SIT

TOM+7,5%

7.281

ABANKA

ABANKA d.d.

500.000.000 SIT

TOM+7,5%

36.404

NLB

Nova LB d.d.

1.000.000.000 SIT

TOM+7,5%

72.808

Gorenj, banka

Gorenjska banka

1.500.000.000 SIT

TOM+7,5%

105.48

NLB

Nova LB d.d.

1.500.000.000 SIT

TOM+7,5%

105.480

Bank Austria

Bank Austria

500.000.000 SIT

TOM+7,5%

35.160

HKBM

Nova KBM d.d.

500.000.000 SIT

TOM+7,5%

35.160

LB Velenje

LB SB Velenje

200.000.000 SIT

TOM+7,5%

14.064

SKUPAJ
poročevalec, št. 3
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Leto

Znesek v 000 SIT

1999

1.028.101

2000

816.204

2001

582.138
blaga in storitev na konvertibilno področje v letu 1990. Glavnica
ob izdaji je 220.000.000 DEM, obrestna mera je 9,5% letno.
Glavnica zapade v izplačilo 1.12.2000. Porabo predstavlja plačilo
obresti v aprilu in oktobru, zadnje obresti pa zapadejo 01.10.2000.

6580 Obresti RS 2 (izvozne stimulacije) / 2.030.331.000 SIT
Obveznice so izdane na podlagi zakona o izdaji obveznic za
pospeševanje izvoza v letu 1990 (Ur. I. RS, št.41/90). Obveznice
so bile izdane za zagotovitev sredstev za pospeševanje izvoza

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2001
Leto

Znesek v 000 SIT

1999

2.030.331

2000

2.030.331

2001

0

(prvi obrok 15.7.1995, zadnji obrok 15.1.2000). Obveznice so
bile izdane z namenom odkupiti neplačane terjatve Slovenskih
podjetij do naročnikov, oziroma kupcev iz imenovanih držav in
institucij. V sodnem sporu med RS in podjetjem IMP je vrhovno
sodišče razsodilo, da mora RS odkupiti tudi terjatve podjetja IMP.
Ker je Republika Slovenija vložila zahtevek za obnovitev
postopka, smo oceno plačil iz naslova te postavke pripravili na
osnovi predpostavke, da bo obnova postopka uspešna in da v
letu 1998 ne bo potrebno izdati dodatnih obveznic in poravnati
plačil za nazaj. Če bi do tega kljub vsemu prišlo bodo podjetju IMP
Ljubljana v letu 1998 izdane obveznice RS 3 v višini ECU
17.662.532,52, ocena dodatnih izplačil obresti pa znaša SIT 1.120
milijonov.

6581 Obresti RS 3 (Irak) / 186.892.000 SIT
Obveznice so izdane na podlagi zakona o odkupu terjatev do
Iraka, Kube in Ljudske republike Angole ter Zvezne direkcije za
promet in rezerve izdelkov posebnega pomena (Ur. I. RS, št. 55/
92). V skladu z uredbo o izdaji obveznic za odkup terjatev do
Iraka, Kube in Ljudske republike Angole ter Zvezne direkcije za
promet in rezerve izdelkov posebnega namena (Ur. I. RS, št. 7/
94) je bila določena višina izdaje v znesku 28 milijonov ECU.
Dejansko izdanih je bilo za 27,6 milijonov ECU obveznic, ki jih je
prejelo 19 slovenskih podjetij. Strokovno tehnične naloge v zvezi
s pregledom dokumentacije in oceno njihove utemeljenosti je
opravljala Banka Slovenije. Obrestna mera za obveznice je 7%
letno, glavnica se izplačuje skladno z amortizacijskim načrtom

10. januar 1998
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IZDANE OBVEZNICE ZA ODKUP TERJATEV DO DOLOČENIH DOLŽNIKOV
PREJEMNIKI OBVEZNIC
BAČA PODBRDO
INDUPLATI JARŠE
SPLOŠNA PLOVBA PORTOROŽ
PREDILNICA MEDVODE
SWATY MARIBOR
TEKSTILNA TOV. TABOR
TOVARNA SUKAMCEV MB
TEHNOINŽINIRING RADOMLJE
LITOSTROJ LJUBLJANA
TAM MARIBOR
SALONIT ANHOVO
TIBA LJUBLJANA
DEKORATIVNA LJUBLJANA
TKALNICA VIŽMARJE
PREDILNICA LITIJA
RUDNIK MEŽICA
IGO LJUBLJANA
ELEKTROMEDICINA LJUBLJANA
METALNA MARIBOR
PLUTAL LJUBLJANA
SKUPAJ

ŠT POGODBE
1/93-BJ
2/93-BJ
3/93-BJ
4/93-BJ
5/93-BJ
6/93-BJ
7/93-BJ
8/93-BJ
9/93-BJ
10/93-BJ

ZNESEK V ECU
372
719
7.854.000
263
15
912
540
811
5.716.000
104
453
503
103
445
274
202
0
494
4.053.000
3.736.000

11/93-BJ
12/93-BJ
13/93-BJ
14/93-BJ
15/93-BJ
16/93-BJ
17/93-BJ
18/93-BJ
19/93-BJ
20/93-BJ

27.569.000

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2001.
Leto

poročevalec, št. 3

Znesek v 000 SIT

1999

107.299

2000

22.069

2001

0
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6582 Obresti - RS 8 (neizplačane devizne vloge - občani) /
280.231.000 SIT
Zakonska podlaga za izdajo teh obveznic je zakon o poravnavanju
obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Ur.l.RS, št.7/93), ki
določa, da mora banka na zahtevo lastnika za devizno vlogo
izročiti prenosljive obveznice Republike Slovenije po stanju devizne
vloge s pripisanimi obrestmi, preračunane v DEM po srednjem
tečaju BS na dan izročitve obveznic. Obveznice se glasijo na

DEM in so izplačljive v konvertibilni valuti po srednjem tečaju BS
na dan dospelosti. Uredba o izdaji in uporabi obveznic RS za
poravnavo obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Ur.l. RS, št.
36/93) določa, da je velikost izdaje 96.533.000 DEM. Obresti se
izplačujejo v konvertibilni valuti dvakrat letno po fiksni obrestni
meri 5% letno. Porabo predstavlja plačilo obresti v maju in
novembru skladno z amortizacijskim načrtom, zadnja obveznost
pa zapade 31.5.2003.

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2001.
Leto

k

Znesek v 000 SIT

1999

232.285

2000

181.912

2001

128.988

6583 Obresti - RS 4 (neizplačane devizne vloge - banke) /
2.114.900.000 SIT
Zakonska podlaga za izdajo teh obveznic je zakon o poravnavanju
obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Ur. I. RS, št. 7/93), ki
določa, da Republika Slovenija zamenja svoje obveznice za terjatve
bank do Narodne banke Jugoslavije. V skladu z uredbo o izdaji
obveznic RS za prevzete obveznosti do bank Iz neizplačanih

deviznih vlog (Ur. I. RS, št. 68/96) določa višini izdaje obveznic v
znesku 841.426.000 DEM. Obresti se izplačujejo dvakrat letno
po obrestni meri D + 8% letno in sicer v maju in novembru, zadnja
obveznost pa zapade 31.5.2022. Dne 15.10.1997 je bilo
zamenjanih 573.770.000 oziroma 68,19% obveznic RS 4
(neizplačane devizne vloge - banke) za obveznice RS 10
(zamenjava neizplačane devizne vloge - banke).

PREJEMNIKI OBVEZNIC ZA NEIZPLAČANE DEVIZNE VLOGE V DEM
ID
410008

PREJEMNIKI OBVEZNIC
Banka Celje

OB IZDAJI

OB ZAMENJAVI

17.670.000

410008

LB Banka Domžale

15.077.000
46.580.000

0
2.600.000
35.000.000

46.722.000
142.604.000

15.000.000
142.604.000

410008

Banka Koper

410008

Gorenjska banka

410008
410008

NKBM Maribor
LB Pomurska banka

410008

LB Dolenjska banka

410008
410008

LB Koroška banka
LB Banka Zasavje

410008

LB Splošna banka Velenje

410008
410008

NLB Ljubljana
Abanka

410008

Republika Slovenija
SKUPAJ

10. januar 1998

68.533.000
24.430.000
11.909.000
5.839.000
13.266.000

5.000.000

348.566.000
97.436.000
2.794.000

328.566.000
30.000.000
0

841.426.000
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Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2001.
Znesek v 000 SIT

Leto
1999

2.114.900

2000

2.114.900

2001

2.114.900

6585 Obresti - RS 6 (izplačane devizne vloge) / 1.712.155.000
SIT
Namen izdaje je poravnavanje obveznosti iz naslova deviznih
vlog, vloženih na območju RS, ki so jih banke deponirale pri
Narodni banki Jugoslavije in izplačale vlagateljem do 31.12.1992.
Zakonska podlaga za izdajo teh obveznic je zakon o poravnavanju
obveznosti do bank iz izplačanih deviznih vlog (Ur. I. RS, št. 20/

95), ki določa, da Republika Slovenija prevzame terjatev bank do
Narodne banke Jugoslavije iz izplačanih deviznih vlog. Uredba o
izdaji obveznic RS za piuvzete obveznosti iz izplačanih deviznih
vlog (Ur. I. RS, št. 66/96) določa znesek izdaje v višini
44,386.200.000 SIT. Porabo predstavlja plačilo obresti v februarju
in avgustu po obrestni meri (90% DPC) + 3%, zadnja obveznost
zapade 15.2.2015.

PREJEMNIKI OBVEZNIC ZA IZPLAČANE DEVIZNE VLOGE
PREJEMNIK OBVEZNICE

ZNESEK V SIT
7.359.400.000

ID
410009

Abanka Ljubljana

410009

Banka Celje

410009

DB Novo mesto

410009

GB Kranj

410009
410009
410009

LB Banka Domžale
LB BZ Trbovlje
LBKB S. Gradec

410009
410009

NLB
LBPB M. Sobota

1.909.600.000
5.704.800.000

410009

LBSB Velenje

1.596.600.000

410009

Banka Koper

410009

SKB Ljubljana
SKUPAJ

7.184.500.000
107.500.000

5.293.300.000
3.104.100.000
6.947.500.000
1.564.500.000
1.606.000.000
2.008.400.000

44.386.200.000

Prikaz obveznosti za plačilo do leta2001.
Leto

Znesek v 000 SIT

1999

1 866.086

2000

2.035.939

2001

2.214.435
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upnikom po seznamu, ki je prikazan v tabeli v nadaljevanju.
Obveznost do Nove ljubljanske banke za del dolga Splošne banke
Koper za obveznosti Splošne plovbe Portorož iz naslova
deviznega kredita za refinanciranje oz. reprogramiranje v skladu
z Novim finančnim sporazumom v znesku USD 86.333.795,73,
je Republika Slovenija - Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
prevzelo na osnovi Zakona o prevzemu dolgov In lastninskem
preoblikovanju Splošne plovbe Portorož (Ur. I. RS 18/95). Isti zakon
je bil osnova za sklenitev Pogodbe o načinu in roku povračila
dolga ter povračilu plačanih provizij Splošni banki Koper, po kateri
ima Republika Slovenija obveznost do Splošne banke Koper v
višini USD 4.513.800,40. Obveznost, tako do Nove ljubljanske
banke, kot tudi do Splošne banke Koper, bo odplačana v letu
2006. Obveznost Republike Slovenije - Ministrstva za
gospodarske dejavnosti do Nove ljubljanske banke iz naslova
deviznega kredita za refinanciranje oz. reprogramiranje v skladu
z Novim finančnim sporazumom v znesku USD 6.006.860,69,
temelji na Zakonu o določitvi nalog, ki jih od 1.1.1990 začasno
opravljajo organi SIS (Ur. I. SRS 42/89) in bo odplačana leta 2006.
Zakonska osnova za najetje kredita iz sredstev inozemskega
okvirnega kredita pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj v
znesku USD 29.993.768,81 je Zakon o najetju posojila za
odpravljanje posledic poplav v osrednji Sloveniji v letu 1990 (Ur. I.
RS 26/91). Kredit bo odplačan v letu 2001.

6586 Obresti zakladni zapis / 100.000 SIT
Zakladni zapis RS je bil izdan na osnovi uredbe o izdajanju
zakladnih zapisov (Ur. I. RS, št. 52/93). Zakladni zapis je bil izdan
z ročnostjo treh let in je zapadel v dokončno plačilo 20.9.1996.
Pravice iz zakladnega zapisa zastarajo v treh letih od datuma
dospelosti glavnice in posameznega kupona v plačilo, zato se del
kuponov še vedno vnovčuje. Datum dokončnega zastaranja
obveznosti iz tega naslova je 20.9.1999.
6589 Obresti - novo domače zadolževanje / 1.933.000.000
SIT
V znesku so planirani odhodki za obresti iz naslova domačega
zadolževanja na osnovi prodaje vrednostnih papirjev in na osnovi
najemanja posojil. Na osnovi Zakona o zagotavljanju sredstev za
realizacijo TRP obrambnih sil v letih 1994-2004 (Ur. I. RS, št. 13/
94) bo do konca leta 1998 izvedena zadolžitev na domačem trgu
v ustreznem deležu zneskov, predvidenih v načrtih o zagotavljanju
sredstev za ta namen. Ocena plačila obresti iz tega naslova je
pripravljena na osnovi predpostavke o potrebi tinanciranja
proračunskega deficita za leto 1998 v višini 0,5% BDP.
6590 Obresti - domači krediti / 840.663.000 SIT
V znesku so planirani odhodki za obresti domačim pogodbenim

Kratek naziv

Upnik

Val.

Obr. mera

NFA-MGD

Nova LB d.d.

6.006.861

USD

Libor+0,81%

45.341

NFASP.PLOV

Nova LB d.d.

86.333.795

USD

Libor+0,8%

596.29

SB KOPER

SB Koper d.d.

4.513.800

USD

Libor+0,8%

26.117

IBRD-E.S.

Nova LB d.d.

29.993.769

USD

IBRD+0,5%

173.802

Pog. znesek

Obresti 98
v 000 SIT

840.663

SKUPAJ

Obveznosti za plačilo do leta 2001.
Leto

10. januar 1998

Znesek v 000 SIT

1999

722.243

2000

605.495

2001

485.402
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(APIE). Del kredita v znesku USD 57.364.704,45, ki je predmet
Dodatka, bo odplačan leta 2006, del kredita v skladu z APIE v
znesku USD 2.849.375,28, pa bo odplačan v letu 2008. Obveznost
do Nove ljubljanske banke po kreditu 1/88 - Citicorp v znesku
USD 19.000.000,00 temelji na Ustavnem zakonu za izvedbo
ustavnih amandmajev k Ustavi SRS (Ur. I. SRS, 32/89). Konec
leta 1996 je bil podpisan Dodatek k pogodbi 1/88, ki spreminja
pogoje odplačila kredita, razen za del, ki se nanaša na obveznice
po Alternative Participation Instruments Exchange Agreement
(APIE). Del kredita v znesku US 18.502.163,27, ki je predmet
Dodatka, bo odplačan leta 2006, del kredita v skladu z APIE v
znesku USD 497.836,73, pa bo odplačan v letu 2008.

6591 Obresti - domači krediti (avtoceste) / 579.564.000 SIT
Na postavki so planirani odhodki za obresti po kreditnih pogodbah
z Novo Ljubljansko banko d.d. za izgradnjo avtocestnega omrežja.
Podrobni podatki o upniku in pogodbenem znesku so v tabeli v
nadaljevanju. Obveznost do Nove ljubljanske banke iz naslova
deviznega kredita za refinanciranje oz. reprogramiranje v skladu
z Novim finančnim sporazumom (NFS) v znesku USD
60.214.079,73, temelji na Zakonu o določitvi nalog, ki jih od 1.1.1990
začasno opravljajo organi SIS (Ur. I. SRS 42/89). Konec leta 1996
je bil podpisan Dodatek k pogodbi o deviznem kreditu za
refinanciranje oz. reprogramiranje v skladu z NFS, ki spreminja
pogoje odplačila kredita, razen za del, ki se nanaša na obveznice
po Alternative Participation Instruments Exchange Agreement

Kratek naziv

Upnik

Pog. znesek

Val.

Obr. mera

CITICORP
(API)

Nova LB d.d.

USD

fix 5,75%

SB Koper

Splošna banka Koper

JPY

libor+0,81%

26.717

NFA-RUC

Nova LB d.d.

57.364.704

USD

libor+0,81%

412.013

CITICORP

Nova LB d.d.

18.502.163

USD

libor+0,81%

134.459

NFA-RUC
(API)

Nova LB d.d.

2.849.375

USD

fix 5,75%

28.166

497.837
377.503.134

Obresti 98 v
000 SIT
4.927

579.564

SKUPAJ

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2001.
Leto

Znesek v 000 SIT

1999

517.275

2000

456.274

2001

392.695

6592 Obresti domače - železnica infrastruktura / 234.126.000
SIT
V skladu z Zakonom o načinu opravljanja in financiranja prometa
na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem
preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice (Ur. I. RS,
št. 71/93) se iz te postavke plačujejo obveznosti Slovenskih
železnic iz obresti za kredite, najete doma, za financiranje
železniške infrastrukture. Konec leta 1996 je bil podpisan Dodatek
k pogodbi o deviznem kreditu za refinanciranje oz. reprogramiranje
v skladu z NFS, ki spreminja pogoje odplačila kredita, razen za
del, ki se nanaša na obveznice po Alternative Participation Instruments Exchange Agreement (APIE). Celotna pogodbena

poročevalec, št. 3

obveznost znaša USD 72.165.085,36. Del kredita v znesku USD
71.721.275,64, ki je predmet Dodatka, bo odplačan leta 2006, del
kredita v skladu z APIE v znesku USD 443.809,72, pa bo
odplačan v letu 2008. Obveznost Slovenskih železnic do Nove
ljubljanske banke d.d. je nastala na osnovi Pogodbe o prevzemu
dolga med Iskro Sistemi d.o.o. in Slovenskimi Železnicami z dne
16.09.1996 in bo odplačana v letu 1998. Pogodbena obveznost
Slovenskih železnic do Iskre Sistemi je znašala DEM 2.173.250,70
ob prevzemu dolga je bilo stanje obveznosti do Nove ljubljanske
banke DEM 765.799,98. Tolarski krediti, ki so jih Slovenske
železnice najele pri Novi ljubljanski banki v skupnem znesku SIT
193.954.448,00, bodo odplačani najkasneje do leta 2001.
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Kratek naziv

Upnik

Val.

Obr. mera

NFA-SŽ (API)

Nova LB d.d.

443.809

USD

fix 5,75%

ISKRA HERMES

Nova LB d.d.

2.173.251

DEM

fix 6,7%

457

NLB-SŽ 2942/89B

Nova LB d.d.

2.496.803

SIT

TOM+10%

102

NLB-SŽ 2942/89C

Nova LB d.d.

9.261.750

SIT

TOM+10%

380

NLB-SŽ 2942/89A

Nova LB d.d.

12.557.988

SIT

TOM+10%

515

NLB-SŽ 3075/90

Nova LB d.d.

72.450.298

SIT

TOM+10%

3.869

NLB-SŽ 2904/88A,B

Nova LB d.d.

41.788.592

SIT

TOM+10%

998

NLB-SŽ 2848/87

Nova LB d.d.

55.399.017

SIT

TOM+10%

178

NFA - SŽ

Skup.up (NFA)

71.721.276

USD

libor+0.81%

Pog. znesek

Obr. za 98 v
000 SIT
4.387

223.239
234.126

SKUPAJ

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2001.
Leto

Znesek v 000 SIT

1999

204.842

2000

177.548

2001

149.937

od TOM+4,5% do TOM+6,5% letno (odvisno od roka dospelosti,
glej priloge). Del obveznic (serije od N do T) je izdanih z izbirnim
kuponom, ki omogoča imetniku izbiro med indeksacijo s TOM in
indeksacijo z gibanjem tečaja DEM (devizna klavzula). Porabo
predstavlja plačilo obresti v januarju, aprilu, juliju in oktobru skladno
z amortizacijskim načrtom. Obveznice serije RS-H in RS-F ti.
rezervirane obveznice se vnovčujejo sproti ob zapadlosti terjatev.
Do vključno leta 1997 je bilo vnovčenih nekaj manj kot 30% izdanih
obveznic obeh serij. V letu 1997 je bil izvršen tudi prenos preveč
izplačanih obveznic za Elan p.o Begunje in sicer od NLB d.d. do
Republike Slovenije v višini 599 lotov.

6923 Obresti RS 15 (obveznice za sanacijo bank) /
10.192.895.000SIT
Obveznice so bile izdane na osnovi zakona o zamenjavi obveznic
RS za obveznice Agencije RS za sanacijo bank in hranilnic (Ur.l.
RS, št. 59/95) v zameno za obveznice, ki jih je izdala Agencija
Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic na podlagi
Zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi
sanacije bank in hranilnic (Uradni list RS, 57/92). Skupna vrednost
izdanih serij obveznic RS za zamenjavo za sanacijske obveznosti
ASBH je znašala 145.540.500.000 SIT. Od tega je NKBM prejela
52,5 milijard SIT, NLB pa 93,0 milijard SIT. Obrestne mere znašajo
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SANACIJSKE OBVEZNICE - RAZDELITEV MED BANKI OB IZDAJI
ID
400021
400022
400023
400024
400025
400026
400027
400028
400029
400030
400031
400032
400033
400015
400016
400017
400018
400019
400020
SKUPAJ

Šifra obveznice
RS 150995A
RS151095B
RS151095C
RS151095D
RS151095E
RSI51095F
RS151095G
RS 151095H
RS 1510951
RS i 51095J
RS151095K
RS 151095L
RS 151095M
RS151095N
RS 1510950
RS 151095P
RS 151095R
RS 151095S
RS151095T

Šifra
obveznice

Upnik

RS151095A

Na prinosnika

RS151095B

Nova LB
6.028.200.000
6.028.200.000
6.028.200.000
6.028.200.000
6.028.200.000
3.415.600.000
6.028.200.000
3.782.300.000
6.028.200.000
6.028.200.000
6.028.200.000
6.028.200.000
9.316.300.000
2.700.000.000
2.700.000.000
2.700.000.000
2.700.000.000
2.700.000.000
2.700.000.000
92.996.200.000

Nova KBM
2.953.100.000
2.953.100.000
2.953.100.000
2.953.100.000
2.953.100.000
5.565.700.000
2.953.100.000
5.083.700.000
2.953.100.000
2.953.100.000
2.953.100.000
2.953.100.000
4.563.900.000
1.300.000.000
1.300.000.000
1.300.000.000
1.300.000.000
1.300.000.000
1.300.000.000
52.544.300.000

Skupaj
8.981.300.000
8.981.300.000
8.981.300.000
8.981.300.000
8.981.300.000
8.981.300.000
8.981.300.000
8.866.000.000
8.981.300.000
8.981.300.000
8.981.300.000
8.981.300.000
13.880.200.000
4.000.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000
4000.000.000
4.000.000.000
145.540.500.000

Val

Obr. mera

8.981.300.000

SIT

TOM+4.5%

573.569

Na prinosnika

8.981.300.000

SIT

TOM+4.7%

582.600

RS151095C

Na prinosnika

8.981.300.000

SIT

TOM+4.8%

604.173

RS151095D

Na Drinosnika

8.981 300.000

SIT

TOM+5%

635.588

RS151095E

Na prinosnika

8.981.300.000

SIT

TOM+5.1%

648.144

RS151095F

Na Drinosnika

8.981 300 000

SIT

TOM+5.2%

76.313

RS151095G

Na Drinosnika

8.981.300.000

SIT

TOM+5.4%

679.507

RS151095H

Na Drinosnika

1.392.100.000

SIT

TOM+5.6%

109.208

RS 1510951

Na prinosnika

8.981.300.000

SIT

TOM+5.7%

732.352

RS 151095J

Na prinosnika

8.981.300.000

SIT

TOM+5.9%

720.369

RS151095K

Na Drinosnika

8.981.300.000

SIT

TOM+6.1%

773.373

RS151095L

Na Drinosnika

8.981.300.000

SIT

TOM+6.3%

792.098

RS151095M

Na prinosnika

13.880.200.000

SIT

TOM+6.5%

1.272.372

RS151095N

Na prinosnika

4.000.000.000

SIT

TOM+5.6%

309.022

RS 1510950

Na Drinosnika

4.000.000.000

SIT

TOM+5.7%

317.260

RS151095P

Na prinosnika

4.000.000.000

SIT

TOM+5.9%

328.235

RS151095R

Na prinosnika

4.000.000.000

SIT

TOM+6.1%

339.199

RS151095S

Na prinosnika

4.000.000.000

SIT

TOM+6.3%

347.415

RS151095T

Na Drinosnika

4.000.000.000

SIT

TOM+6.5%

361.096

Pog. znesek

SIT
poročevalec, št. 3
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Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2001.
Znesek v 000 SIT

Leto
1999

10.725.549

2000

11.234.663

2001

11.689.170

državami članicami Pariškega kluba v obdobju
1984-1988 (Ur.l. RS, Št. 1/96),
- Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado RS
in Vlado R Francije o prevzemu zunanjih dolgov
nekdanje SFRJ (Ur.l. RS, št. 12/96),
- Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado RS
in Vlado ZRN o prevzemu zunanjih dolgov
nekdanje SFRJ (UR.L. rs, ŠT. 44/96).
Do sedaj so bili ratificirani štirje bilateralni sporazumi z državami
članicama Pariškega kluba: Združenimi državami Amerike,
Zvezno republiko Nemčijo, Švedsko in Republiko Francijo. V
primeru sporazuma z ZDA je RS prevzela poroštveno obveznost,
dolžnik pa je ostala Nova LB. Iz tega naslova ne predvidevamo
proračunskih obremenitev. Z nemškim sporazumom je država
sicer prevzela za 142 milijonov USD nealociranih obveznosti,
občuten del le-teh pa je odplačala že do konca 1996. Tako je
stanje teh obveznosti konec leta 1996 znašalo še 87 milijonov
USD. Po sporazumu s Francijo je država prevzela za 32 milijonov
USD obveznosti iz naslova alociranega dolga, prav toliko pa je je
znašala obveznost države iz tega naslova tudi konec leta 1996.
V tem primeru je treba poudariti, da se odplačilo teh obveznosti
ne financira z rednimi proračunskimi prihodki. Ker gre v celoti za
alocirani dolg, sredstva za odplačevanje obveznosti zagotavljajo
nekdanji dolžniki do tujine: Nova Ljubljanska banka, Nova kreditna
banka Maribor, Abanka In Nafta Lendava. Tudi v primeru sporazuma
s Švedsko je RS sicer prevzela dolg v višini 7 milijonov USD, kljub
temu pa iz tega naslova ne predvidevamo proračunskih
obremenitev, saj gre v celoti za alociran dolg, sredstva za njihovo
odplačilo pa zagotavljajo nekdanji dolžniki do tujine.

8760 Obresti - kratkoročno zadolževanje / 500.000.000SIT
Pravna podlaga zadolževanja države, v okvir katere sodi tudi
kratkoročno zadolževanje, je v 44. in 85. členu ZIPRO. Ministrstvo
za finance bo v začetku leta 1998 pričelo z rednimi avkcijami
trimesečnih zakladnih menic z ocenjeno povprečno višino
mesečnih izdaj 700 mio SIT. Obrestna mera je ocenjena na
TOM+3,5%, s tem, da je upoštevana inflacija za leto 1998 8,0%.
Te stroške, ki bodo nastajali zaradi razvoja trga denarja, ne glede
na potrebe proračuna, ocenjujemo na 190 mio SIT. Glede na
predvideni deficit v letu 1998 in na ocenjene denarne tokove ter
druge ocenjene parametre smo predvideli, da bo povprečno
dnevno stanje kratkoročne zadolžitve najmanj 5.000 mio SIT, kar
pomeni, da bi znašali celotni stroški obresti kratkoročnega
zadolževanja v letu 1998 500 mio SIT (190 mio SIT iz naslova
zakladnih menic zaradi razvoja trga denarja in 310 mio SIT zaradi
dejanske potrebe proračuna RS). Obseg in stroške celotnega
kratkoročnega zadolževanja bo možno natančneje napovedati
šele, ko bo izdelana projekcija proračuna za leto 1998. Ocenjeni
znesek so minimalna potrebna sredstva!
Pri oceni ni upoštevano morebitno plačilo obresti iz naslova
notranje zadolžitve (sredstva bencinskega tolarja in kupnine).
Opredelitev glede tega bo dana šele po uskladitvi mnenj o tej
problematiki na medsektorski ravni Ministrstva za finance.
4002 Obresti - sukcesija SFRJ - pariški klub / 991.445.000 SIT
Postavka vsebuje oceno zneska obresti, ki bodo v letu 1998
dospele iz naslova dolgov, prevzetih v dvostranskih pogajanjih s:
- šestnajstimi državami članicami Pariškega kluba (Avstrijo,
Belgijo, Dansko, Francijo, Italijo, Japonsko, Kanado, Kuvajtom,,
Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Švedsko, Veliko Britanijo,
Španijo, Švico in Združenimi državami Amerike) v višini 2,2
milijarde SIT.

V tej postavki so letos predvidena tudi plačila obresti iz naslova
obveznosti, prevzetih z ratifikacijami, ki je bilo predvideno že v
letu 1997: Kuvajt, Japonska in Norveška. Ocena zneskov dolgov,
ki jih bo RS prevzela z novimi sporazumi znaša:

V letu 1996 je Državni zbor sprejel zakone, ki določajo način
urejanja odnosov Republike Slovenije z navedenimi upniki:
- Pariški klutr. - Zakon o načinu In pogojih Izpolnjevanja
obveznosti iz dvostranskih sporazumov za
prevzem slovenskega dolga, ki Izvira iz
dvostranskih sporazumov za konsolidacijo
dolga bivše SFRJ, sklenjenih med SFRJ In
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VUSP
Kuvajt
Japonska
Norveška
SKUPAJ
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Alocirani dclg
343.320

Nealociranl dolg
95.000.000
6.900.000
954.412

Skupaj
95.000.000
6.900.000
1.297.732
103.197.732

poročevalec, št. 3

Naziv kredita
Kuvajt.-nealoc.
Norveška-nealoc.
Francija Nafta Lend.
Francija, Petrol
Nemčija-energ.mr.
Nemčija-blag.pom.II
Nemčija-blag.pom.I
Reprog dolg.88-89
SKUPAJ

Upnik

Pog. znesek
v valuti

Obr. mera v %

Rep. Francija

158.132.584 FRF

domestic

ZRN-Kapit.hilfe
ZRN-Kapitalhilfe
ZRN
ZRN

47.051.251 DEM
47.051.251 DEM
32.970.621 DEM
18.698.099 DEM

fix 2%
fix 2%
fix2,5%
fix 2,6%

.

Obr. za 98
v 000 SIT
827.016
35.929
4.477
10.715
38.373
38.373
28.439
8.124
991.445

Prikaz obveznosti za plačilo do leto 2001.
Leto

Znesek v 000 SIT

1999

88.398

2000

71.611

2001

54.824

4004 Obresti - Euroobveznica - DEM / 2.279.300.000 SIT
Izdaja obveznic je namenjena financiranju proračuna Republike
Slovenije. Obveznice so bile izdane na podlagi zakona o zagotovitvi
sredstev za potrebe Republike Slovenije v obdobju začasnega
financiranja v letu 1997 (Ur.l.RS, št. 31/97). V skladu s sklepom

vlade z dne 5. junija 1997 številka 440-01/97-5 je bil natančno
določen način izdaje obveznic in obrestna mera v višini 5,750%
letno. Nominalna vrednost izdaje obveznic je 400 mio DEM, z
datumom izdaje 16.6.1997. Porabo predstavlja plačilo obresti
enkrat letno po fiksni obrestni meri 5,75%.

Prikaz odplačila obveznosti do leta 2001.
Leto

poročevalec, št. 3

Znesek v 000 SIT

1999

2.279.300

2000

2.279.300

2001

2.279.300
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znesku CHF 10.612.411 bo odplačan leta 2000, kredit najet leta
1996 pri sindikatu bank z Bankgesellschaft Berlin kot agentom v
znesku DEM 60.000.000 pa bo odplačan leta 2003. Zakon o
zagotavljanju sredstev za realizacijo razvojnih projektov obrambnih
sil v RS v letih 1994.2003 (Ur. I. RS, št. 13/94), je zakonska
osnova tudi za del kredita v znesku USD 34.338.562 najetega pri
sindikatu bank z Bayerische Landesbank kot agentom v skupnem
znesku USD 60.000.000. Kredit bo odplačan leta 2002.

4146 Obresti - tuji krediti - TRP / 820.255.000 SIT
Planirani so odhodki za plačilo obresti za tuje kredite, najete na
osnovi Zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih
razvojnih projektov obrambnih sil v RS v letih 1994-2003 (Ur. I.
RS, št. 13/94). Specifikacija kreditov je podana v tabeli v
nadaljevanju. Leta 1994 je bil najet kredit pri Export Development
Corporation, Ottawa v znesku USD 23.088.886, ki bo odplačan
leta 2001. Kredit, najet leta 1995 pri Union Bank of Switzerland v

Obr. za 98
v 000 SIT

Val

Obr. mera

10.612.411

CHF

Sebr+O.875%

36.794

Export Devel. Ćoro

23.088.886

USD

Libor+1.25%

181.184

BGBAG

Bankeeselschafl B.

60.000.000

DEM

Libor+0.225%

207.197

BLB-seDt 95

Baver. Landesb.

60.000.000

USD

Libor+0.563%

395.081

Pog. znesek

Naziv kredita

Upnik

UBS

Union Bank of Switz.

EDC

820.255

SKUPAJ

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2001.
Leto

Znesek v 000 SIT

1999

757.469

2000

696.599

2001

592.002

4609 Obresti - novo zadolževanje v tujini / 4.983.000.000 SIT
V znesku so planirani odhodki za obresti iz naslova tujega
zadolževanja na osnovi prodaje vrednostnih papirjev in na osnovi
najemanja kreditov. Na osnovi Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije bo izvedena v letu 1998 zadolžitev za
financiranje odplačila zapadlih glavnic obstoječih tujih kreditov v
višini okoli 200 milijonov USD ter za zadolžitev za predvideno
financiranje predčasnega odplačila dela obveznic izdanih na
osnovi zakona o prevzemu dela dolga po novem finančnem
sporazumu iz leta 1998 in o izdaji obveznic RS zaradi zamenjave
tega dolga (Ur. I. RS, št. 14/96), katerih stanje v trenutku
predčasnega odplačila bo predvidoma znašalo nekaj več kot 410
milijonov USD.

26.095.000,00. Kredita bosta odplačana do leta 1999. Pri Svetovni
banki za obnovo in razvoj so bili najeti štirje krediti. Obveznost v
višini USD 4.183.864,00 temelji na Zakonu o članstvu RS v IBRD
(Ur.l. RS, št. 10/93) in bo odplačana v letu 1998. Kredit v znesku
USD 80.000.000,00 je bii najet na osnovi Zakona o najetju posojila
pri IBRD za prestrukturiranje podjetniškega sektorja EFSAL (Ur.l.
RS, 46/93), odplačan bo leta 2008. Zakonska osnova za kredit v
višini DEM 4.600.000,00, je Zakon o najetju posojila pri IBRD za
Slovenski ekološki projekt - GIS (Ur. I. RS, 44/96). Kredit v višini
USD 1.000.000 pa je najet na osnovi Zakona o najetju posojila pri
IBRD za pripravo projektov za realizacijo strategije namakanja
(Ur.l. RS, 8/96). Kredit v višini USD 30.000.000,00, najet pri Evropski
banki za obnovo in razvoj, temelji na Zakonu o najetju kredita pri
EBRD za prenovo magistralnih cest (Ur.l. RS, št.32/94) in bo
odplačan v letu 2009. Na osnovi Zakona o izvrševanju proračuna
RS za leto 1994 in 1995 (Ur. I. RS, 26/94) so bili najeti krediti pri
sindikatu bank z Deutsche Bank Luxembourg kot agentom v
višini USD 75.000.000,00, sindikatu bank z Bayerische
Landesbank kot agentom v višini USD 60.000.000,00 ter pri
sindikatu bank s Sumitomo Bank Limited, London kot
organizatorjem kredita v višini USD 60.000.000,00.

6600 Obresti - tuji krediti / 2.936.247.000 SIT
Planirani so odhodki za plačilo obresti za tuje kredite po
specifikaciji, ki je podana v tabeli.
Na osnovi Zakona o najetju kredita za nakup opreme za potrebe
RUZP (Ur. I. RS, 55/92), sta bila najeta kredita pri Kreditanstalt
fuer VViederaufbau, Frankfurt v skupnem znesku DEM
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zerland v znesku CHF 10.612.411,00 ter pri sindikatu bank z
Bankgesellschaft Berlin kot agentom v znesku DEM
60.000.000,00.

Na osnovi zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih
razvojnih projektov obrambnih sil v RS v letih 1994 - 2003 (Ur. I.
RS, 13/94), pa so najeti krediti pri Export Development Corporation, Ottavva v znesku USD 23.088.886,00, Union Bank of Swlt-

Naziv kredita

Upnik

KFW-radar

Kredi tanstalt F.

KFW-radar

Pog. znesek

Val

Obr. mera

18.054.000

DEM

Libor+0,75%

11.296

Kreditanstalt F.

8.041.000

DEM

Libor+1,5%

12.177

IBRD S ALI

IBRD

4.183.864

USD

IBRD+0.5%

12.149

IBRD-EFSAL

IBRD

80.000.000

USD

IBRD+0,5%

1.000.607

SUMITOMO

Sumitomo bank

60.000.000

USD

libor+0,5%

650.042

EBRD 193

EBRD

30.000.000

USD

Libor+1%

228.888

IBRD-GIS

IBRD

4.600.000

DEM

Libor+0,5%

17.101

Sind. kred.
DBL

Deutsche Bank

75.000.000

USD

Libor+1,5%

714.912

BLB-scpt 95

Bayer. Landcsb.

25.661.438

USD

Libor+0,563%

295.258

IBRDnam proj.

IBRD

1.000.000

USD

IBRD+0,5%

SKUPAJ

Obr. za 98 v
000 SIT

31.275

2.936.247

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2001.
Leto

Znesek v 000 SIT

1999

2.530.536

2000

2.195.620

2001

1.956.601

6601 Obresti - sukcesija SFRJ - NFA / 2.599.260.000 SIT
Postavka vsebuje oceno zneska obresti, ki bodo v letu 1998
dospele Iz naslova dolgov, prevzetih v dvostranskih pogajanjih s:

- Londonski klub: zakon o prevzemu dela dolga po novem
finančnem sporazumu Iz leta 1988 In o izdaji
obveznic RS zaradi zamenjave tega dolga
(Ur.l. RS, št. 14/96)

konzorcijem komercialnih bank o Izvajanju pogodbe, imenovane
novi finančni sporazum, ki ga je leta 1988 sklenila s konzorcijem
komercialnih bank skupina poslovnih bank na čelu z Narodno
banko Jugoslavije v višini 4,2 milijarde SIT (za omenjeni sporazum
se je prijela kratica NFA, ki Izvira Iz njegovega angleškega naziva:
New Flnanclng /Agreement).

V letu 1996 je Slovenija uresničila dogovor z Londonskim klubom
komercialnih upnikov nekdanje SFRJ In na tej osnovi Izdala za
812 milijonov USD obveznic (646,2 milijona USD In 255,5 milijona
DEM). Stanje obveznosti Iz naslova prevzema dolga do
Londonskega kluba se Je do konca leta 1996 že zmanjšalo na
649 milijonov USD zaradi predčasnega odplačila dela obveznic,
financiranega s sredstvi na fiduciarnem računu, v višini 125
milijonov USD njihove nominalne vrednosti In zapadlosti prvega
obroka glavnice v višini 37 milijonov USD.

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

poročevalec, št. 3
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- A Banka:
- NKBM:
- NLB:
- Nafta Lendava:

NFA obveznice so bile izdane v skupni višini 812.057.526,59
USD. Izdane so bile v dveh serijah in v vsaki seriji v dveh valutah:
- Serija 1/DEM je bila izdana v višini 161.674.000,00 DEM,
- Serija 2/DEM v višini 93.814.000,00 DEM,
- Serija 1/USD v višini 426.272.000,00 USD in
- Serija 2/USD v višini 219.895.000,00 USD.

668.807 DEM in 1.725.333 USD
265.291 DEM In 711.520 USD
109.752.727 DEM in 285.884.768 USD
3.212.366 DEM in 8.188.288 USD

Z izdajo obveznic je bila dosežena izpustitev vseh slovenskih
dolžnikov iz še vedno veljavne mednarodne pogodbe (New Financing Agreemenl, NFA), ki vključuje solidarnostno klavzulo.
Će bi slovenski dolžniki ostali zavezani po navedeni pogodbi, bi
imeli upniki pravico od njih izterjati celotno vrednost pogodbe, ki je
v začetku leta 1996 dosegla vrednost 5,6 milijarde USD (vključno
z dospelimi In neplačanimi obveznostmi).

V postavki je zajeta neto obveznost do tujine, saj bodo ustrezni
del sredstev za odplačilo obveznosti iz tega naslova zagotovaljali
nekdanji dolžniki do tujine: Nova Ljubljanska banka, Nova kreditna
banka Maribor, Abanka in Nafta Lendava. Ob Izdaji obveznic so
terjatve RS do nekdanjih dolžnikov znašale:

Naziv kredita

Upnik

NFA obv.(s. 1/USD)

Kreditoiji po NFA

426.272.000 USD

libor+0,8125

1.575.923

NFA obv.(s. 2/DEM)

Kreditorji po NFA

93.814.000 DEM

libor+0,8125

255.998

NFA obv.(s. 2/USD)

Kreditorji po NFA

219.895.000 USD

libor+0,8125

550.107

NFA obv.(s. 1/DEM)

Kreditorji po NFA

161.674.000 DEM

libor+0,8125

217.252

Pogodbeni znesek v
valuti

Obr. mera

SKUPAJ

Obr. za 98 v
000 SIT

2.599.256

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2001.
Leto

10. januar 1998

Znesek v 000 SIT

1999

2.318.256

2000

2.043.006

2001

1.756.208
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za kredite najete pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj v
skupnem znesku USD 36.528.965,00 ter Evropski investicijski
banki v skupnem znesku ECU 151.639.000,00. Zakonska osnova
je Zakon o določitvi nalog, ki jih od 1.1.1990 opravljajo organi SIS
(Ur. I. SRS, 42/89).

6602 Obresti - tuji krediti (avtoceste) / 2.322.614.000 SIT
Na postavki so planirani odhodki za plačilo obresti po sklenjenih
kreditnih pogodbah z mednarodnimi finančnimi institucijami pred
letom 1992 za izgradnjo avtocestnega omrežja. Podatki o
kreditorjih oziroma kreditnih pogodbah so prikazani v tabeli. Gre

Naziv kredita

Upnik

IBRD 1143-RUC

IBRDWashing.

10.993 771 USD

fix 8,5%

EIB 1.6278-RUC

EIB Luxemb.

13.670.000 ECU

fix 10,5%

145.192

EIB 1.6288-RUC

EIB Luxcmb

26.530.000 ECU

fix 10,25%

333.894

IBRD 2715-RUC

IBRDWashing.

25.035.194 USD

IBRD+0,5%

61.124

IBRD 2715-RUC

IBRDVVashing.

500.000 USD

IBRD+0,5%

1.443

EIB 1.3479-RUC

EIB Luxemb

45.000.000 ECU

fix 9,25%

714.309

EIB 1.3642-RUC

EIB Luxemb.

43.667.000 ECU

fix 8%

660.956

EIB 1.4553-RUC

EIB Luxemb.

22.772.000 ECU

fix 9,5%

373.695

Pog. znesek v valuti

Obr. mera v
%

SKUPAJ

Obr. za 98 v
000 SIT
4.059

2.322.614

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2001.
Leto

Znesek v 000 SIT

1999

2.129.723

2000

1.926.289

2001

1.707.058

železnic iz obresti za kredite, najete v tujini, za financiranje
železniške infrastrukture. Pri Evropski investicijski banki so
Slovensko železnice r.aj.jla dva kredita v skupni vrednosti ECU
32.590.000,00, pri Svetovni banki za obnovo in razvoj pa kredit v
vrednosti USD 11.362.785,00.

6604 Obresti tuje - železnica infrastruktura / 481.964.000 SIT
V skladu z Zakonom o načinu opravljanja in financiranja prometa
na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem
preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice (Ur. I. RS,
št. 71/93) se iz te postavke plačujejo obveznosti Slovenskih

Naziv kredita

Upnik

EIB-SŽ

EIB Luxemb.

IBRD-SŽ
EIB-SŽ

Pog. znesek v valuti

Obr. mera v
%

Obr. za 98 v
000 SIT

16.590.000 ECU

fix 10,75%

206.827

IBRD Washing.

11.362.785 USD

fix 7,25%

15.412

EIB Luxemb.

16.000.000 ECU

fix 8,2%

259.726

SKUPAJ
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Prikaz odplačila obveznosti do leta 2001.
Znesek v 000 SIT

Leto
1999

430.194

2000

382.877

2001

335.677

7386 Obresti - Euroobveznica USD / 3.952.813.000 SIT
Nominalna vrednost izdaje obveznic je bila 325 mio USD, z
datumom izdaje 6.8.1996. Obveznice so bile izdane na podlagi
zakona o izvrševanju Proračuna za leto 1996 ( Ur.l.RS, št.5/96)
in sicer za namene določene v prvem odstavku 85. člena tega

zakona.V skladu s sklepom vlade z dne 22.7.1996 številka 43003/93-9/7-8 je bil natančno določen način izdaje obveznic v smislu
predpisanega donosa. Porabo predstavlja plačilo obresti dvakrat
letno po fiksni obrestni meri 7%.

Prikaz odplačila obveznosti do leta 2001.
Leto

Znesek v 000 SIT

1998

3.952.813

1999

3.952.813

2000

3.952.813

2001

3.952.813

6611 Jamstva Republike Slovenije / 2.781.338.000 SIT
Znesek jamstev je sestavljen na podlagi ocene predvidenega
vnovčevanja obveznosti, za katere je dano jamstvo RS. Kot je
razvidno iz priloženih tabel se vnovčevanje nanaša na podjetja,
ki se trenutno nahajajo v postopkih prisilne poravnave in stečaja
(TAM Maribor, AM BUS). V primeru, da Vlada Republike Slovenije
ne bo sprejela dodatnih ukrepov na področju elektorgospodarstva
ter poslovanja Slovenskih železarn in Slovenskih železnic, se
lahko znesek vnovčitev obveznosti iz naslova jamstev v letu
1998 poveča za celoten znesek obveznosti teh organizacij, ki
dospejo v letu 1998 in razpolagajo z državnim poroštvom:
- elektrogospodarstvo
22,3 mlrd SIT
- Slovenske železarne
7,5 mlrd SIT
- Slovenske železnice
3,6 mlrd SIT
SKUPAJ
33,4 mlrd SIT

opredeliti, ker še niso zaključeni vsi sodni postopki, ki nalagajo
občinam obveznosti plačil iz tega naslova. Ministrstvo za finance
je zato za leto 1998 pripravilo le oceno na osnovi predhodnih
podatkov, dokončno višino pa bo možno izračunati šele takrat,
ko bodo posamezne sodbe pravnomočne in bo znana dejanska
višina obveznosti, ki bo bremenila posamezno občino. Zaradi
razveljavitve določb 29. člena ZFO v delu, ki se nanaša na
odškodnine po zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij
(obveznosti iz tega naslova je dolžna plačevati država in nič več
lokalna skupnost), je za leto 1998 planirani znesek sredstev na
tej postavki relativno nizek. Po določbah iz drugega odstavka 29.
člena ZFO je predvidena dodatna pomoč iz državnega proračuna
tudi občinam, ki zaradi prezadolženosti ne morejo poravnati vseh
dospelih obveznosti. Do tovrstne pomoči pa so upravičene le
tiste občine, ki so za poplačilo dospelih obveznosti porabile več
kot 40% lastnih prihodkov, ki jih opredeljuje 22. člen ZFO. Če se
posamezni občini zniža zagotovljena poraba pod 88%
zagotovljene porabe na prebivalca v državi, je upravičena do
dodatnih sredstev finančne izravnave v višini razlike do 88%
zagotovljene porabe na prebivalca. Višina sredstev, ki pripada
posamezni občini iz tega naslova, je tako odvisna od
izračunanega obsega zagotovljene porabe po 20. členu ZFO.
Dokler ta ni izračunan za posamezno občino in za vse občine, se
višina sredstev, ki naj bi se porabila za ta namen, lahko samo
oceni. Skupna vsota, ki naj bi se zagotavljala za uresničevanje
29. člena ZFO, je tako za leto 1998 predvidena v višini 120 milijonov
tolarjev.

6399 Uresničevanje 29. člena zakona o financiranju občin /
120.000.000 SIT
Pravno podlago za zagotovitev teh sredstev predstavlja zakon o
financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO; Uradni list RS, št. 80/94
in 45/97 - odločba Ustavnega sodišča), ki v 29. členu opredeljuje
možnost zagotavljanja dodatnih sredstev finančne izravnave
občinam v primeru, ko se zaradi obveznosti po sodnih sklepih in
odškodnin po zakonu o denacionalizaciji izračunan obseg
zagotovljene porabe posamezni občini zniža pod 88%
zagotovljene porabe na prebivalca v državi. Višine sredstev, ki
naj bi se občinam zagotavljala za ta namen, ni možno natančno
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reformi financiranja zdravstva,
razvoju financiranja stanovanjske gradnje.
2. Dokončanje sistemske preobrazbe gospodarstva, kjer bo
delovanje usmerjeno na šest prioritetnih področij:
- podpora pri upravljanju državnega premoženja in privatizacijskem programu,
- podpora pri razvoju domačega privatnega sektorja,
- ustvarjanje pogojev za domače in tuje investicije v infrastrukturo,
- povečanje konkurenčnosti v bančnem sektorju, okrepitev
kapitalskih trgov, razvoj trga hipotekarnega financiranja, utrditev
regulative finančnega sektorja In nadzora v skladu z direktivami
Evropske unije,
- podpora pri reformi trgr». delovne sile,
- pomoč pri vključevanju slovenskega gospodarstva v Evropsko
unijo.
3. Zagotavljanje socialne stabilnosti.
4. Doseganje rasti, ki je uravnotežena z okoljem.

7505 Dopolnilne sredstva občinam / 26.280.000.000 SIT
Sredstva na te) postavki se zagotavljajo občinam na podlagi prvega
odstavka 24. člena ZFO. Celoten obseg sredstev, ki se bo
nakazoval občinam v okviru dopolnilnih sredstev iz državnega
proračuna, izhaja iz projekcije globalne bilance javnega financiranja.
Iz te projekcije izhajajo tudi bilančne možnosti financiranja lokalnih
skupnosti in v tem obsegu potrebna sredstva za pokritje
zagotovljene porabe. Navedeni znesek dopolnilnih sredstev bo
omogočil samo oblikovanje globalne bilance zagotovljene porabe
občin ter finančno ovrednotenje meril za zagotovljeno porabo
občin po določbah 20. člena ZFO. Pri teh Izračunih se bodo lahko
upoštevale usmeritve vlade o možni globalni rasti zagotovljene
porabe občin na ravni države za leto 1998, ki so bile poslane
resornim ministrstvom, ki oblikujejo ta merila in županom občin
za pripravo proračunov. V proračunskem letu 1997 je bil obseg
sredstev realno višji zaradi postopnega uresničevanja oblikovanih
meril za področje komunalne dejavnosti ter delovanja občinskih
upravnih organov in občinske uprave. Med letom so se zaradi
sprejema zakona o zagotavljanju sredstev za obnovo v zimi
poškodovanih odsekov magistralnih, regionalnih in lokalnih cest
(v nadaljevanju: ZZSC97; Uradni list RS, št. 37/97) zagotovila
sredstva v višini 2,0 milijard tolarjev. Ta sredstva so bila priznana
v enkratnem obsegu in jih ni več v razpoložljivih sredstvih.
Zagotovljena sredstva v proračunu za leto 1998 ne omogočajo
nadaljnje realizacije meril na komunalnem področju in pokrivanja
obveznosti, ki bodo nastale zaradi uveljavitve nove zakonodaje
na področju otroškega varstva. Na postavkah v okviru namena
'Transferi občinam" za leto 1998 naj bi bilp zagotovljeno na podlagi
usmeritev iz varčevalnega paketa vlade za leto 1998 skupaj 29,0
milijard tolarjev, od tega 0,12 milijarde tolarjev za uresničevanje
29. člena zakona o financiranju občin, 26,28 milijarde tolarjev za
sama dopolnilna sredstva in 2,6 milijarde tolarjev za dopolnilna
sredstva za investicije.
Vendar pa ob teh sredstvih ostaja odprto vprašanje zagotovitve
sredstev zaradi izpada dohodnine (po odločbah, izdanih v letu
1997 za leto 1996) v višini 2,2 milijarde tolarjev, ki jih bo potrebno
zagotoviti občinam za nekrit primanjkljaj do izračunanega obsega
zagotovljene porabe v letu 1998 za leto 1997. Iz navedenih
razlogov bi morala biti dopolnilna sredstva v državnem proračunu
za leto 1998 zagotovljena v višjem obsegu kot v letu 1997, to je v
višini 31,2 milijarde tolarjev. Od navedenih sredstev bi se 0,12
milijarde tolarjev razporedilo na postavko 6399 in 2,6 milijarde
tolarjev na novo postavko 2475. Ostala sredstva pa bi se
razporedila za pokrivanje globalne bilance sredstev za izračun
zagotovljene porabe občin v letu 1998 In kritje primanjkljaja Iz leta
1997.

4006 Stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev/9.130.000
SIT
Na podlagi 7. člena Zakona o zagotovitvi sredstev za potrebe
Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu 1997
(Uradni list RS, št. 31/97), lahko Ministrstvo za finance odprodaja
terjave Republike Slovenije ter delnice in deleže v gospodarskih
družbah, ki niso javna podjetja in v katerih je Republika Slovenija
manjšinjski delničar oziroma družbenik. V skladu z določbami
odredbe o odprodaji terjatev Republike Slovenije (Uradni list RS
št. 40/97) se prodaja izvaja po postopku zbiranja ponudb. Ponudbe
pa se zberejo na podlagi javnega oglasa, ki se objavi v enem
izmed časopisov z visoko naklado in v Uradnem listu RS. Prva
prodaja terjatev je bila izvedena v mesecu juliju 1997. Stroški, ki
so nastali zaradi oglaševanja prve prodaje terjatev so znašali
690.480,00 SIT. Glede na to, da za pokritje nastalih stroškov s
prvo prodajo terjatev ni bilo odprte proračunske postavke, ki bi
zagotavljala namenski vir pokritja, so za kritje le-teh bila
bremenjena sredstva ki so namenjena za pokrivanje materialnih
stroškov Ministrstva za finance. Na podlagi ocene potrebnih
sredstev za pokritje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih
deležev znaša ocena potrebnih sredstev v letu 1998 9.130.000,00
SIT.
4147 Donacija skladu svetovne banke (GEF) / 224.000.000
SIT
Na postavki so planirana sredstva za donacijo RS Globalnemu
skladu za okolje (Global Envlronment Faclllty - GEF)
Zakonska podlaga za planiranje sredstev donacije je:
- članstvo R Slovenije v Organizaciji Združenih narodov,
Globalnemu skladu za okolje (GEF), Konvenciji o biološki
raznovrstnosti in Okvirni konvenciji ZN o podnebni spremembi,
- sklep 34. seje Vlade z dne 30. oktobra 1997, da R Slovenija v
letu 1998 prispeva v sklad GEF 1 mlo SDR.

2475 Dopolnilna sredstva občinam - Investicije / 2.600.000.000
SIT
Pravna podlaga za zagotavljanje sredstev na tej postavki je enaka
kot pri postavki 7505, le da so tu zagotovljena Izključno sredstva
za Investicije. Tudi za ta namen resorna ministrstva oblikujejo
finančno ovrednotena merila. V proračunskem letu 1997 te
postavke še nI bilo - sredstva so bila zajeta v postavki 7505. Pri
opredelitvi višine sredstev za leto 1998 niso bila upoštevana
sredstva za sanacijo lokalnih cest po ZZSC97.

Do nepovratnih sredstev Iz sklada GEF so upravičene države v
razvoju In države z gospodarstvom v prehodu. Republika Slovenija
je doslej prejela 6,2 mlo USD za zmanjševanje emisij, ki škodijo
ozonu, v teku oziroma v pripravi pa je še nekaj manjših projektov
z drugih področij. Po mednarodnih merilih spada Slovenija po
svoji razvitosti še v skupino donatork. V letu 1997 je bila s strani
Svetovne banke kot skrbnice sklada GEF dvakrat pozvana, naj
se odloči za donacijo v sklad GEF.

4005 Namenski sklad za sofinanciranje projektov Svetovne
banke v RS (Trust Fond) / 173.750.000 SIT
Zakonska podlaga za ustanovitev namenskega sklada za
sofinanciranje projektov Svetovne banke v Republiki Sloveniji je
sklep Vlade Republike Slovenije št. 430-03/97-11(B) 910-02/97-5
(N) z dne 12.6.1997. Iz namenskega sklada (Trust Fund )se bo
financiralo delo domačih strokovnjakov v okviru projektov
Svetovne banke. Glavna področja, ki jih zajema omenjena
Strategija so:
1 .Prestrukturiranje javnih financ In povečanje domačih prihrankov,
v tem okviru pa je najpomembnejša podpora pri:
reformi pokojninskega sistema,
poročevalec, št. 3

4629 Uresničevanje zakona o denacionalizaciji / 15.0C0.000
SIT
Določba 73. čl. Zakona o Izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. list RS, št. 5/96) določa, da se v proračunu
zagotavljajo sredstva za Izplačilo odškodnin po 50. čl. Zakona o
denacionalizaciji (v nadaljevanju: ZDen - Ur. list RS, št.27/91 In
31/93). V proračunu za leto 1997 so bila na postavki planirana
sredstva v višini 7.790.000 SIT. Iz navedene postavke so se
62
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Banke Slovenije, commltment fee, stroški plačilnega prometa
koresponderitskih bank, stroški vnovčevanja kuponov pri
obveznicah, Itd). Za leto 1998 je poleg tekočih obveznosti, ki
nastajajo pri servisiranju državnega dolga še ocena stroškov, ki
jih bomo plačali ob zadolževanju na domačem in tujih trgih.

plačevale odškodnine po določbi 50. čl. ZDen, ki jo upravičenci
skladno z določilom 48. čl. ZDen uveljavljajo pri Ministrstvu za
finance. V letu 1997 je bilo sorazmerno malo pravnomočnih odločb
o denacionalizaciji, ki so se glasile na odškodnino v obveznicah
Slovenskega odškodninskega sklada. Te odločbe so poleg
socialnih pogojev podlaga za uveljavljanje odškodnine po določbi
50. čl. ZDen. Do 13.10.1997 je bilo izplačanih iz navedene postavke
4.276.432 SIT. V letu 1998 bo veliko več odločb, ki se glasijo na
obveznice Slovenskega odškodninskega sklada postalo
pravnomočno, zaradi česar je pričakovati veliko več zahtevkov
za izplačilo odškodnine po že omenjenem zakonu. Ob upoštevanju
navedenega predlagamo, da se v proračunu za leto 1996 planirajo
sredstva za plačevanje odškodnine po določbi 50. čl. ZDen, vsaj
v višini 15.000.000 SIT, oziroma za cca 7 odškodninskih
zahtevkov.

7610 Odškodnine po sodnih sklepih / 835.000.000 SIT
Na postavki so planirana sredstva za izplačila odškodnin na
podlagi pravnomočnih sodb in na podlagi izvensodnih poravnav,
ki jih sklene Vlada RS. V letu 1997 je bilo planiranih 342 mio SIT
izplačil, do 13.10.1997 je bilo na postavki izplačanih 317.118.25
SIT za sodne odločbe in izvensodne poravnave. V naslednjih letih
predvidevamo izrazit porast odhodkov na tej postavki, če ne
bodo sprejete spremembe zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
oziroma ne bo ustreznejšega pristopa države v postopkih, ki
tečejo pri sodiščih.

6522 Stroški finančnih razmerij / 2.789.000.000 SIT
V okviru te postavke so planirani odhodki iz naslova stroškov, ki
nastajajo pri servisiranju državnega dolga in drugih finančnih
obveznosti državnega proračuna (npr. provizija plačilnega prometa

Po do sedaj ugotovljenih obveznostih je moč pričakovati v letu
1998 zahtevke v naslednji višini:

znesek

obveznost do:

zadeva:

l

Petrol - Zemeljski plin
Ljubljana, d.o.o.

povrnitev škode zaradi neodobrene cene plina v
letu 1992 (Geoplin)

2

Ministrstvo za notranje zadeve

izvensodne poravnave

300.000.000

3

Stanovanjski sklad

za kupnine od prodanih vojaških in carinskih
'stanovanj

240.000.000

4

ZIKS*

vračanje premoženja

5

Razno

2.500.000.000

5.000.000.000
300.000.000
8.400.000.000

SKUPAJ:
* Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Url. RS, št. 17/78...)

ni bilo tako, vložil tožbo na sodišču, kjer je sodišče ugotovilo, da
v času napotitve na teren ni bila organizirana prehrana in zato
odločilo, da delavcu za to obdobje pripada razlika med dnevnico
in že izplačanim terenskim dodatkom. Na podlagi te dobljene tožbe
so tudi drugi napoteni policisti začeli vlagati zahtevke za izplačilo
razlike, večinoma sicer kot zahtevek za varstvo pravic pri svojem
delodajalcu, nekaj pa jih je bilo vloženih na sodišče predvsem
zaradi zavarovanja terjatev pred zastaranjem. Do sedaj je bilo
vloženih 919 zahtevkov za varstvo pravic v omenjeni zadevi,
134 zahtevkov je že rešenih. Sodimo, da je primerno, da vlada
sklene izvensodne poravnave.

1.) Geoplin - Znesek razviden iz tabele se nanaša samo na
pravdo, ki jo je Republika Slovenija že izgubila. Ta znesek vsebuje
glavnico in obračunane zakonite zamudne obresti do 31.01.1997.
Proti državi sta. bili vloženi dve tožbi v zvezi s povrnitvijo škode
zaradi neodobrene cene plina v letu 1992, od katerih je prva
dobljena po vsebini in višini, druga po vsebini, medtem ko bo
višina določena po pridobitvi izvedenskega mnenja. Če bo sodišče
tudi v drugem primeru določilo višino škode na enaki osnovi kot
prvič, bo dolg države znašal skupaj z obrestmi in revalorizacijo
cca 6.240.000.000,00 SIT (cca 40 mio dolarjev).
2.) Ministrstvo za notranje zadeve predlaga sklenitev izvensodnih
poravnav z delavci, ki so bili poslani na mejo z Republiko Hrvaško
v času zaostrenih razmer na meji, v obdobju od 1991 do 1994.
Delavcu, ki je bil poslan na teren pripada terenski dodatek, če sta
na terenu organizirana prehrana in prenočišče, sicer pa ima
delavec pravico do povračila stroškov za' prenočišče in do
dnevnice. Ker se za organizirano prehrano šteje, če imajo delavci
možnost zaužiti topli obrok po ustrezno nižji ceni v obratu družbene
prehrane organizacijske enote v kateri delajo ali v ustreznem
gostinskem obratu, je eden izmed omenjenih delavcev, ker temu
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3.) Stanovanjski sklad Republike Slovenije terja na podlagi 130.
člena Stanovanjskega zakona in v povezavi z 12. členom Zakona
o slovenskem odškodninskem skladu svoj delež od plačanih
kupnin za vojaška in carinska stanovanja v preteklih letih.
Navedeni znesek v tabeli vsebuje dejanski dolg Republike
Slovenije do Stanovanjskega sklada.
4.) Vračanje zaplenjenega premoženja in plačevanje odškodnin
temelji na 145. členu Zakona o Izvrševanju kazenskih sankcij in
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transakcijo za prevzem dolga do ICC po NFA. Pred londonskim
sodiščem nas zastopa angleška pravna pisarna Herbert & Smith,
ki je bila v skladu s poitopkom izbrana za nuđenje strokovnih
storitev s področja angleške zakonodaje;
3. Pogodba med RS, BS v imenu toženih strank z odvetniško
pisarno Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton;
4. Dogovor o skupnem nastopu v sodnem postopku in v zvezi z
njim pred new yorškim sodiščem med RS, BS, NLB d.d., NKBM
d.d., LB d.d., KBM d.d. RS je v postopku pred new yorškim
sodiščem kot ena izmed strank, tožena v zvezi z izvedeno
transakcijo za prevzem dolga do ICC po NFA (tožba ciprske
firme Yucyco).. Pred new yorškim sodiščem nas zastopa
ameriška pravna pisarna Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, ki je
bila v skladu s postopkom izbrana za nuđenje strokovnih storitev
s področja ameriške zakonodaje.

na postopkih, ki se vodijo po določbi 538. člena Zakona o
kazenskem postopku. Znesek iz tabele temelji na prvi oceni
vloženih zahtevkov (ki jih je po tej oceni 191) za vračilo
zaplenjenega premoženja, proti Republiki Sloveniji in ne vsebuje
zahtevkov vloženih proti občinam. Na podlagi te prve ocene
(podlaga je Informacija o problematiki vračanja zaplenjenega
premoženja... z dne 29.11.1996, ki jo je sprejela Vlada Republike
Slovenije v sklepu št. 461-01/93-2/10-8 z dne 19.12.1997) znaša
višina vtoževanih odškodnin zaradi izgubljenega dobička do
10.10.1996 - 24.589.717.528,00 SIT in ovrednotena višina
zaplenjenega premoženja 9.440.013.856,00 SIT. Na podlagi
konkretnih podatkov pridobljenih s strani sodišč znašajo zahtevki
v samo v 10 primerih že več kot 18.000.000.000,00 SIT (ocena
zaplenjenega premoženja in izgubljenega dobička) ob tem, da
vrednost delnic in nepremičnin še ni izračunana. Po zadnjih
informacijah je število vloženih zahtevkov še narastlo. Predvideva
se, da se bo že omenjena skupna višina vtoževanih zneskov
zvišala za najmanj 20%.

8761 Stroški izdaje kratkoročnih vrednostnih papirjev /
23.500.000 SIT
Ministrstvo za finance ureja tekočo likvidnost proračuna z
dolgoročnim in kratkoročnim zadolževanjem. Zakonska osnova
je v 44. členu ZlPra (Ur. I. RS št. 5/96). Pri izdaji zakladnih menic in
pri ostalem kratkoročnem zadolževanju bodo nastajali različni
stroški kot so: stroški oglaševanja, KDD, stroški pooblaščenih
vpisnikov, provizije, stroški market makerjev itd. Ocenjujemo, da
bo navedena struktura stroškov naslednja:
Oglaševanje:
1.5 mio SIT
Banke - managerska provizija:
17.0 mio SIT
- 0.1% za kvoto obveznega odkupa po dogovorjeni ceni glede na
znesek vpisa
- 0.2% za znesek vpisa, ki presega kvoto obveznega vpisa
- 0.2% za znesek vpisa, ki je nad dogovorjeno ceno
KDD (0.02% od nominale):
2.0 mio SIT
Stroški kotacije in ostali stroški:
3.0 mio SIT

5.) Razno: vsebuje predvidevanje o izplačilih na podlagi
pravnomočnih sodnih odločb in izvensodnih poravnav v zadevah
odpravnin, razlik plač, drugih odškodnin itd. izdelano na podlagi
lanskoletne realizacije te proračunske postavke. Zaradi penizkega
skupnega obsega sredstev smo lahko na postavki planirali samo
835 minijonav SIT in sicer predvsem za izvensodne poravnave
za MNZ, za plačilo ustreznega deleža kupnin Stanovanjskemu
skladu od prodanih vojaških stanovanj ter za odškodnine na
podlagi zahtevkov zaradi prenizkih odpravnin, premalo izplačanih
plač iz leta 1992 ter drugih zahtevkov iz delavnih razmerij.
7654 Stroški plačilnega prometa / 75.000.000 SIT
Na postavki so planirana sredstva, potrebna za plačilo izvajanja
storitev plačilnega prometa bodisi v Agenciji za plačilni promet,
Banki Slovenije, tujih in domačih poslovnih bankah. Pravna osnova
za plačila navedenih stroškov je v Zakonu o Agenciji republike
Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o
Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur. i. RS, št.
48/97 in 78/96) ter v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. I. Rs. št. 5/97). Ker daje Vlada RS, v skladu z 68
členom zgoraj navedenega zakona soglasje k tarifi agencije, bomo
preko predstavnikov v svetu agencije poiskušali doseči nižjo
tarifo za stroške plačilnega prometa za proračun in proračunske
uporabnike. Za leto 1998 je planiran obseg sredstev za bančne
provizije in stroške plačilnega prometa v višini 75 mio SIT,
predvsem na osnovi realizirane provizije v letu 1996 in v desetih
mesecih leta 1997.

Pri izdaji zakladnih menic bo nastal tudi enkraten strošek projekta
razvoja denarnega trga v vrednosti 1.300.000 SIT. Podlaga za
višino tega stroška je Pogodba o svetovanju pri postavljanju
sistema organiziranih izdaj državnih kratkoročnih vrednostnih
papirjev, ki sta jo sklenili Republika Slovenija (Ministrstvo za finance) in Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana št. 1611-97310011 z dne 29.7.1997.
8762 Stroški storitev tuje tehnične pomoči (CAS) /15.377.000
SIT
Na postavki so planirana sredstva za financiranje projekta
institucionalne podpore za upravljanje z državnim premoženjem,
ki ga je Vlada RS sprejela na 17.seji z dne 12.6.1997 (št. sklepa:
430-03/97-11 (B) 910-02/97-5 (N)). Projekt institucionalne podpore
za upravljanje z državnim premoženjem je bil potrjen kot prioritetni
projekt sodelovanja Republike Slovenije in Mednarodne banke
za obnovo in razvoj. Vrednost projekta znaša 265.500,00 USD in
vključuje stroške tujih in domačih strokovnjakov, stroške potovanj
in nastanitve tujih strokovnjakov, stroške pogojev za delo, ki bodo
zagotovljeni tujim strokovnjakom, stroške seminarjev v Sloveniji,
stroške za pripravo delavnice oziroma okrogle mize v Sloveniji in
ostale stroške. V skladu s pravili MBOR oziroma IDF mora država
članica v primeru pridobitve nepovratnih sredstev iz fonda IDF
za posamezni projekt priskrbeti sofinaciranje do maximalne višine
85 % celotne cene projekta. V tem primeru MBOR iz IDF fonda
prispeva 132.000,00 USD kar predstavlja 49,7 % celotne cene
projekta. Slovenski delež je sestavljen iz dveh delov, finančnega
v višini 88.500,00 USD in dela v naravi v višini 45.000,00 USD, v
kar so vključeni predvsem stroški delovnih pogojev (uporaba
pisarne, računalnika, administrativna podpora, razmnoževanje
gradiv, telefoni, razni drugi pisarniški stroški itd.). Upoštevajoč
navedeno delitev slovenskega deleža In upoštevajoč delitev
financiranja samo v okviru "finančnega" dela sofinanciranja, je
delež sofinanciranja iz nepovratnih sredstev IDF fonda 59,8 %.

8693 Stroški urejanja kreditnih razmerij s tujino /185.000.000
SIT
V letu 1998 ocenjujemo, da bodo znašali odhodki iz tega naslova
185 mio SIT, od tega ok. 170 mio SIT iz naslova stroškov za
pogajanja z ICC (NFA) in 15 mio SIT za stroške tožb, ki se v tujini
vodijo zoper Republiko Slovenijo. Znatno povečanje glede na
realizacijo 1997 izhaja iz naslova stroškov za pogajanja z ICC
(NFA), katerih plačilo je enkratnega značaja in bi moralo biti
izvršeno že v letu 1997, vendar usklajevanje glede končnega
zneska med našo stranjo in ICC še poteka in bo predvidoma
prišlo do plačila v letu 1998. Predvidevamo, da bo iz naslova
stroškov za pogajanja z ICC (NFA) potrebno plačati 1.1 mio USD
oziroma ok. 170 mio SIT. Pravna osnova: New Financing Agreement (NFA). Preostalih 15 mio SIT je predvideno za stroške tožb,
ki se v tujini vodijo zoper Republiko Slovenijo. Pravna osnova :
1. Pogodba med RS, BS v imenu toženih strank z odvetniško
pisarno Herbert & Smith;
2. Dogovor o skupnem nastopu v sodnem postopku in v zvezi z
njim pred londonskim sodiščem med RS, BS, NLB d.d., NKBM
d.d., LB d.d., KBM d.d. RS je v postopku pred londonskim
sodiščem kot ena izmed strank, tožena v zvezi z izvedeno
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optimalen izkoristek vloženih sredstev v informacijsko
tehnologijo.

2847 Manjše investicije / 9.210.000 SIT
Sredstva za manjše investicije, ki so planirana v višini 30.000 SIT
na zaposlenega, bodo v letu 1998 namenjena:
- nujnim zamenjavam biro opreme predvsem fotokopirnih strojev
in telefaksov,
- izdelavi montažnih predelnih sten na Beethovnovi 11 za boljšo
izrabo pisarniških površin in ureditev Informacijsko knjižnjičnega
oddelka,
- manjšim investicijskim posegom v sanitarije na Župančičevi 3,
- zamenjavi oziroma brušenju parketa v visokem pritličju na
Župančičevi 3,
- ostalim manjšim nabavam razne opreme, ki jih ni mogoče v
naprej planirati, so pa nujne za delovanje ministrstva.

Program informatizacije obravnava projekte za naslednje
organizacijske enote oziroma upravne organe:
- Ministrstvo za finance,
- Davčna uprava RS
- Carinska uprava RS
- Devizni inšpektorat,
- Urad za preprečevanje pranja denarja,
- Urad za zavarovalni nadzor,
- Urad za nadzor prirejanja iger na srečo.
Projekti so različnih komplekstnosti in zahtevnosti. Za vsak projekt
je izdelana ustrezna dokumentacija, ki opredeljuje v prvi fazi
upravičenost in izvedljivost projekta. V tej dokumentaciji je tudi
navedena zakonska podlaga za izvedbo ter metodološki okvir v
katerem se bo projekt izvajal. Vsi projekti pa so sprejeti ali zavrnjeni
na Strateškem svetu. Investicije bodo v posodobitev podpore
davčnim funkcijam, izboljšanju carinskega postopka, uvajanju
integralnega carinskega nadzora, uvajanje računalniškega
procesiranja carinskih listin na elektronski način (EDI), v
informatizacijo državnega računovodstva, proračuna in
zakladnice, informatizacijo uradov in inšpekcijskih služb. Zaradi
težav pri dokončanju nekaterih projektov bo potrebno preložiti
del investicij iz tekočega leta v naslednje leto. Pri vrednotenju
upravičenosti potreb po znatno večjih sredstvih za naslednje leto
je potrebno upoštevati, da so bili vložki v IT v MF in tudi za
skupne projekte na CVI v preteklih letih skromni in da bo potrebno
bolj intenzivno investirajo v naslednjih letih. Zaradi izrednega
razširjanja dejavnosti ministrstva v zadnjih letih in iz tega izhajajočih
potreb se utegne zgoditi, da bo določene funkcije težko izvajati ali
potrebno celo opustiti, če jih ne bo mogoče podpreti z usteznimimi
rešitvami informacijske tehnologije.

4622 Investicije v informacijski sistem / 881.719.000 SIT
Osnovni cilji informatizacije so bili in bodo v bodoče povezani z
zagotavljanjem delovanja obstoječih sistemov, uvajanju novih
rešitev tako, da bi se delovni procesi odvijali čim bolj tekoče in
učinkovito. Kljub znatni heterogenosti dejavnosti ministrstva se
bodo v največji možni meri upoštevale integracijske komponente.
V informacijskih rešitvah se upoštevajo znane in uveljavljene
standardizirane metode projektiranja in delovanja. Zlasti pomembni
so tehnološki standardi, ki so že dobro poznani in vpeljani v
prakso v državnih organih. Razvili bomo informacijske rešitve, ki
jih omogočajo odprti sistemi in sodobne tehnologije. Prav tako
bomo spodbujali aktivnosti na informacijskih infrastrukturnih
projektih. Ti so izrednega pomena za povezlivost in kompatibilnost
informatike v državi.
Cilji, ki jih želimo s projekti doseči so:
- povečati učinkovitost funkcioniranja ministrstva,
- iz razpoložljivih podatkov omogočiti uporabnikom dostop do
ažurnih in točnih informacij,
- izboljšati analitsko kontrolo finančnih tokov,
- v največji meri izrabiti sodobne tehnološke rešitve na področju
informacijske tehnologije,
- dvigniti informacijski nivo znanja uporabnikov tako, da bo možen
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Pregled planiranih sredstev po projektih je naslednji:
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Pregled planiranih sredstev po projektih je naslednji:
Projekti

Naziv projekta

Znesek v 000 SIT

MF-01

Proiekti strateškega razvoja informacijskega sistema ministrstva

MF-02

Projekti informatiziranja sektorjev ministrstva

120.200

MF-03

Projekt informatiziranja javnega računovodstva in izboljšanje informatike za
uporabnike proračuna in zakladnice

380.000

MF-04

Projekti posodabljanja poslovanja z uvajanjem informatiziranih postopkov

10.400

MF-05

Projekt uvajanja analitskih metod v poslovanje ter posredovanje analiz
uporabnikom, ki so v pristojnosti ministrstva

26.250

MF-06

Projekti uvajanja komercijalnih baz podatkov razpoložljivih v državi in izven
nje

13.770

MF-07

Projekti izdelave in uvajanja standardiziranih postokovnih rešitev za prenos,
zbiranje in posredovanje podatkov, ki so v pristojnosti ministrstva

46.480

MF-08

Projekt dograditve informacijskega sistema v Uradu za preprečevanje
pranja denarja

12.000

MF-09

Projekt dograditve informacijskega sistema v Uradu za nadzor iger na srečo

MF-10

Projekt standardizacije in integracije

MFDUCU-01

Projekt zamenjave in dopolnitev iztrošene računalniške opreme

94.000

MFDUCU-02

Projekt standardizacija tipizirane programske opreme

20.500

MF DUCU-03

Projekt dograjevanja obstoječih in izgradnja novih lokalnih mrež

30.000

MFDURS-01

Projekt informatiziranja davčnih uradov in izpostav ter dograditev DIS

45.000

MFDURS-02

Projekt izvajanje obdelav za davčne potrebe

0

MFCURS-01

Projekt izvajanje obdelav carine

0

MFCURS-02

Projekt prilagoditve novostim v zakonodaji in organizaciji carine

20.000

MFCURS-03

Projekt uvajanja elektronske izmenjave carinskih dokumentov

32.000

0
5.119

MF-VAT
881.719

SKUPAJ
8763 Lastna udeležba - PHARE / 500.000 SIT
Sredstva na postavki so planirana za plačilo prometnega davka
za opremo in projekte za Informacijsko knjižnjični oddelek na
Ministrstvu za finance. Opremo in projekte naj bi v letu 1998
financirali iz sredstev PHARE pragrama. Skupna vrednost
projekta v opremo in programe znaša 50.000 ECU. Glede na to,
da Iz teh sredstev nI mogoče plačati prometnega davka, smo v
skladu z navodilom o donacijah planirali sredstva za plačilo
prometnega davka na tej postavki.
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8687 Obveznosti do mednarodnih finančnih ustanov /
321.859.000 SIT
V letu 1998 bo potrebno iz naslova obveznosti RS do mednarodnih
finančnih ustanov plačati 321.858.668,8 SIT. V primerjavi z letom
1996 gre za 70.4% višje, glede na leto 1997 pa za 42.6% višje
obveznosti, ki izvirajo iz vnaprej določene dinamike zapadlosti
vplačil kapitala v mednarodnih finančnih institucijah. Glede na
vnaprej določen plan vplačil se letne obveznosti iz tega naslova
nekaj časa kumullrajo, po doseženi kulminaciji pa hitro upadejo.
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Prav v letu 1998 gre za kulminacijo vseh plačil iz tega naslova,
saj je že v letu 1999 predvidenih le ok. 201 mio SIT (ali za ok.
37.5% manj kot leta 1998) plačil. V plačilo zapadejo kapitalske
vloge RS naslednjih mednarodnih finančnih institucijah:
1. Evropska banka za obnovo in razvoj - EBRD (Pravna osnova:
I. Zakon o vpisu in vplačilu delnic v delniški kapital Evropske
banke za obnovo in razvoj, UL RS št. 4/93; 2. Sklep Vlade RS
št. 430-03/93-3/22-8, sprejet na 151. seji, dne 29.06.1995; 3.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vpisu in vplačilu
delnic v delniški kapital Evropske banke za obnovo in razvoj v pripravi):
Pričakujemo vplačilo v znesku 1.506.800 ECU oziroma
291.867.160 SIT. Od tega 1.200.000 ECU (232.44 mio SIT) iz
naslova dokončnega prevzema slovenskega deleža kapitala
bivše SFRJ in 306.800 ECU (ok. 59.43 mio SIT) iz naslova 1.
povečanja kapitala. V primerjavi z letom 1996 gre za 114.1%
višje, glede na leto 1997 pa za 61,7% višje obveznosti, ki
izvirajo iz vnaprej določene dinamike zapadlosti vplačil kapitala.
Vsa plačila in zneski so namreč skladni s plani vplačil, ki so bili
sprejeti ob vpisu kapitala držav članic ob ustanovitvi EBRD (I.
1990) ter ob 1. povečanju kapitala 1.1996.

izvirajo iz vnaprej določene dinamike zapadlosti vplačil kapitala.
Vsa plačila in zneski so namreč skladni s plani vplačil, ki so bili
sprejeti ob vpisu kapitala držav članic ob 7. povečanju kapitala
1.1989 ter ob 8. povečanju kapitala 1.1994.
7640 - Rezerva Republike Slovenije / 2.500.000.000 SIT
7608 Tekoča proračunska rezerva / 900.000.000 SIT
8684 Intervencije na trgu vrednostnih papirjev / 0 SIT
3981 Sredstva za uvedbo davka na dodano vrednost / 0 SIT
Obrazložitev potrebnih sredstev za projekt uvedbe davka na
dodano vrednost je podana v prilogi.
4007 Glavnica - RS 10 (zamenjane za neizplačane devizne
vloge - banke) / 5.740.857.000 SIT
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 48. člena zakona o
izvrševanju proračuna (ZlPro, Ur. I. RS, št. 5/96) ponudila
zamenjavo vsem imetnikom obveznic Republike Slovenije za
prevzete obveznosti do bank iz neizplačanih deviznih vlog (Ur. I.
RS, št. 68/97) z novimi TOM in DEM obveznicami, ki se zamenjajo
za RS4. Glavnica novih obveznic se od 31. maja 1997 dalje
valorizira na enega od naslednjih načinov:
- z devizno klavzulo, vezano na srednji tečaj Banke Slovenije za
DEM in dospe v izplačilo v enkratnem znesku na dan 31. maja
2007, za nove DEM obveznice ter
- s stopnjo, enako vsakokrat veljavni temeljni obrestni meri in se
izplačuje v letnih obrokih, od katerih zadnji dospe v izplačilo 31.
maja 2007, za nove TOM obveznice.

2. Medameriška razvojna banka - IDB (Pravna osnova: Zakon o
članstvu R Slovenije v Medameriški razvojni banki, UL RS št.
57/93):
Pričakujemo vplačilo v znesku 172.613 USD oziroma
29.991.508,8 SIT. Iz naslova 7. povečanja kapitala te banke
zapade v plačilo 18.552 USD (ok.3.22 mio SIT), medtem ko iz
naslova 8. povečanja kapitala zapade v plačilo 154.061 USD
(ok. 26.77 mio SIT). V primerjavi z letom 1996 gre za 66.5%
višje, glede na leto 1997 pa za 33,0% višje obveznosti, ki

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2001.
Znesek v 000 SIT

Leto
1999

6.314.942

2000

6.948.251

2001

7.643.076

4008 Glavnica • RS 15 (obveznice za sanacijo bank) /
12.535.243.000 SIT
Obveznice so bile izdane na osnovi zakona o zamenjavi obveznic
RS za obveznice Agencije RS za sanacijo bank in hranilnic (Ur.l.
RS, št. 59/95) v zameno za obveznice, ki jih je izdala Agencija
Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic na podlagi
Zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi
sanacije bank in hranilnic (Uradni list RS, 57/92). Skupna vrednost
izdanih serij obveznic RS za zamenjavo za sanacijske obveznosti
ASBH je znašala 145.540.500.000 SIT. Od tega je NKBM prejela
52,5 milijard SIT, NLB pa 93,0 milijard SIT. Obrestne mere znašajo

10. januar 1998

od TOM+4,5% do TOM+6,5% letno (odvisno od roka dospelosti,
glej priloge). Del obveznic (serije od N do T) je izdanih z izbirnim
kuponom, ki omogoča imetniku izbiro med indeksacijo s TOM in
indeksacijo z gibanjem tačaja DEM (devizna klavzula). Porabo
predstavlja plačilo obresti v januarju, aprilu, juliju in oktobru skladno
z amortizacijskim načrtom. Obveznice serije RS-H in RS-F ti.
rezervirane obveznice se vnovčujejo sproti ob zapadlosti terjatev.
Do vključno leta 1997 je bilo vnovčenih nekaj manj kot 30% izdanih
obveznic obeh serij. V letu 1997 je bil izvršen tudi prenos preveč
izplačanih obveznic za Elan p.o Begunje in sicer od NLB d.d. do
Republike Slovenije v višini 599 lotov.
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SANACIJSKE
ID
400021
400022
400023
400024
400025
400026
400027
400028
400029
400030
400031
400032
400033
400015
400016
400017
400018
400019
400020
SKUPAJ

OBVEZNICE - RAZDELITEV MED BANKI OB IZDAJI
ŠIFRA OBVEZNICE NOVA LB
NOVA KBM
RS 150995A
6.028.200.000
2.953.100.000
RS151095B
6.028.200.000
2.953.100.000
RS151095C
6.028.200.000
2.953.100.000
RS151095D
6.028.200.000
2.953.100.000
RS 151095E
6.028.200.000
2.953.100.000
RS151095F
3.415.600.000
5.565.700.000
6.028.200 000
RS151095G
2.953.100.000
RS 151095H
3.782.300.000
5.083.700.000
RS 1510951
2.953.100.000
6.028.200.000
RS 151095J
6.028.200.000
2.953.100.000
RS 151095K
6.028.200.000
2.953.100.000
RS 151095L
6.028.200.000
2.953.100.000
RS 151095M
9.316.300.000
4.563.900.000
RS151095N
2.700.000.000
1.300.000.000
RS 1510950
2.700.000.000
1.300.000.000
RS151095P
2.700.000.000
1.300.000.000
RS151095R
2.700.000.000
1.300.000.000
2.700.000.000
RS 151095S
1.300.000.000
RS151095T
2.700.000.000
1.300.000.000
92.996.200.000
52.544.300.000

SKUPAJ
8.981.300.000
8.981.300.000
8.981.300.000
8.981.300.000
8.981.300.000
8.981.300.000
8.981.300.000
8.866.000.000
8.981.300.000
8.981.300.000
8.981 300 000
8.981.300.000
13.880.200.000
4.000.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000
145.540.500.000

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2001.
Leto

Naziv obveznice

1998

Obveznice sanac. RS151095A

12.535.243

1999

Obveznice sanac. RS151095B

13 752.216

2000

Obveznice sanac. RS 151095C

15.563.394

2001

Obveznice sanac. RS 151095D

17.350 597

Znesek v 000 SIT

4009 Glavnica - novo domače zadolževanje / 4.638.000.000
SIT
V znesku so planirana plačila obrokov glavnic iz naslova
domačega zadolževanja na osnovi prodaje vrednostnih papirjev
in na osnovi najemanja posojil. Na osnovi Zakona o zagotavljanju
sredstev za realizacijo TRP obrambnih sil v letih 1994-2004 (UL
RS št. 13/94) bo do konca leta 1998 izvedena zadolžitev na
domačem trgu v ustreznem deležu zneskov, predvidenih v načrtih
o zagotavljanju sredstev za ta namen. Ocena plačila glavnic iz
tega naslova je pripravljena na osnovi predpostavke o potrebi
financiranja proračunskega deficita v višini 0,5% BDP.

poročevalec, št. 3

4149 Glavnica - domači krediti - TRP / 3.331.428.000 SIT
V znesku so planirani odhodki za plačilo glavnic domačih kreditov,
najetih na osnovi Zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo
temeljnih razvojnih projektov obrambnih sil v letih 1994 - 2003
(UR. I. RS, št. 13/94). Specifikacija kreditov je podana v tabeli v
nadaljevanju. Leta 1995 je bil najet kredit pri sindikatu bank z
agentom Novo ljubljansko banko, d.d. v znesku USD 15.705.567.
Kredit bo odplačan leta 2002. Tolarski krediti, najeti pri SKB banki,
Novi kreditni banki Maribor, Bank Austrija , LB Koroški banki, LB
splošni bankiVelenje, Banki Vipa, LB splošni banki Koper, Gorenjski
banki, Societe Generale, Bank Austrija, Mbanki, A banki in Novi
ljubljanski banki v skupnem znesku SIT 14.200.000.000, bodo
odplačani do leta 2003.
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Kratek naziv

Upnik

Sindicir. kred

Nova LB d.d.

SKB

SKB Banka

NKBM

Pog. znesek

Val.

15.705.567 USD

Odpl. glav. za 98
v 000 SIT
389.835

2.500.000.000 SIT

421.798

Nova KB Maribor

500.000.000 SIT

82.194

Bank Austria

Bank Austria

250.000.000 SIT

41.097

Abanka

Abanka

500.000.000 SIT

82.194

Koroška b.

LB Koroška b

400.000.000 SIT

65.755

LB Velenje

LB SB Velenje

400.000.000 SIT

65.755

Banka VIPA

Banka VIPA

500.000.000 SIT

82.194

Banka Koper

SB Koper

200.000.000 SIT

32.878

Gorenj, banka

Gorenjska banka

500.000.000 SIT

82.194

NKBM

Nova KB Maribor

500.000.000 SIT

111.018

Gorenj, banka

Gorenjska banka

200.000.000 SIT

44.407

SOCIATE GEN.

Sociatc Generale

300.000.000 SIT

74.794

Gorenj, banka

Gorenjska banka

500.000.000 SIT

124.657

NKBM

Nova KB Maribor

500.000.000 SIT

124.657

Bank Austria

Bank Austria

250.000.000 SIT

62.329

LB Velenje

LB SB Velenje

100.000.000 SIT

24.931

SKB

SKB Banka

300.000.000 SIT

74.794

MBANKA

M Banka d d

100.000 000 SIT

24.931

ABANKA

ABANKA d.d.

500.000.000 SIT

124.657

NLB

Nova LB d.d.

1.000.000.000 SIT

249.314

Gorenj, banka

Gorenjska banka

1.500.000.000 SIT

337.516

NLB

Nova LB d.d.

1.500.000.000 SIT

337.516

Bank Austria

Bank Austria

500.000.000 SIT

112.505

HKBM

Nova KBM d.d.

500.000.000 SIT

112.505

LB Velenje

LB SB Velenje

200.000.000 SIT

45.002
3.331.428

SKUPAJ
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Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2001.
Leto

Znesek v 000 SIT

1999

3.422.652

2000

3.510.610

2001

3.932.882

bile izdane z namenom odkupiti neplačane terjatve Slovenskih
podjetij do naročnikov, oziroma kupcev iz imenovanih držav in
institucij. V sodnem sporu med RS in podjetjem IMP je vrhovno
sodišče razsodilo, da mora RS odkupiti tudi terjatve podjetja IMR
Ker je Republika Slovenija vložila zahtevek za obnovitev
postopka, smo oceno plačil iz naslova te postavke pripravili na
osnovi predpostavke, da bo obnova postopka uspešna in da v
letu 1998 ne bo potrebno izdati dodatnih obveznic in poravnati
plačil za nazaj. Če bi do tega kljub vsemu prišlo bodo podjetju IMP
Ljubljana v letu 1998 izdane obveznice RS 3 v višini ECU
17.662.532,52, ocena dodatnih izplačil glavnice pa znaša SIT
2.312 milijona SIT. Obrustna mera za obveznice je 7% letno,
glavnica se izplačuje skladno z amortizacijskim načrtom (prvi
obrok 15.7.1995, zadnji obrok 15.1.2000).

6621 Glavnica - RS 3 (Irak) / 1.117.385.000 SIT
Obveznice so izdane na podlagi zakona o odkupu terjatev do
Iraka, Kube in Ljudske republike Angole ter Zvezne direkcije za
promet in rezerve izdelkov posebnega pomena (Ur.l.RS, št. 55/
92). V skladu z uredbo o izdaji obveznic za odkup terjatev do
Iraka, Kube in Ljudske republike Angole ter Zvezne direkcije za
promet in rezerve izdelkov posebnega namena (Ur.l. RS, št. 7/
94) je bila določena višina izdaje v znesku 28 milijonov ECU.
Dejansko izdanih je bilo za 27,6 milijonov ECU obveznic, ki jih je
prejelo 19 slovenskih podjetij. Strokovno tehnične naloge v zvezi
s pregledom dokumentacije in oceno njihove utemeljenosti je
opravljala Banka Slovenije. Obrestna mera za obveznice je 7%
letno, glavnica se izplačuje skladno z amortizacijskim načrtom
(prvi obrok 15.7.1995, zadnji obrok 15.1.2000). Obveznice so

IZDANE OBVEZNICE ZA ODKUP TERJATEV DO DOLOČENIH DOLŽNIKOV
PREJEMNIKI OBVEZNIC
BAČA PODBRDO
INDUPLATI JARŠE
SPLOŠNA PLOVBA PORTOROŽ
PREDILNICA MEDVODE
SWATY MARIBOR
TEKSTILNA TOV. TABOR
TOVARNA SUKAMCEV MB
TEHNOINŽINIRING RADOMLJE
LITOSTROJ LJUBLJANA
TAM MARIBOR
SALONIT ANHOVO
TIBA LJUBLJANA
DEKORATIVNA LJUBLJANA
TKALNICA VIŽMARJE
PREDILNICA LITIJA
RUDNIK MEŽICA
IGO LJUBLJANA
ELEKTROMEDICINA LJUBLJANA
METALNA MARIBOR
PLUTAL LJUBLJANA
SKUPAJ

poročevalec, št. 3

ZNESEK V ECU
372
719
7.854.000
263
15
*
912
540
811
5.716.000
104
453
503
103
445
274
202
0
494
4.053.000
3.736.000
27.569.000
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ŠT. POGODBE
1/93-BJ
2/93-BJ
3/93-BJ
4/93-BJ
5/93-BJ
6/93-BJ
7/93-BJ
8/93-BJ
9/93-BJ
10/93-BJ
11/93-BJ
12/93-BJ
13/93-BJ
14/93-BJ
15/93-BJ
16/93-BJ
17/93-BJ
18/93-BJ
19/93-BJ
20/93-BJ
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Prika/ obveznosti za plačilo do leta 2001.
Leto

Znesek v 000 SIT

1999

1.196.978

2000

630.088

2001

0

DEM in so izplačljive v konvertibilni valuti po srednjem tečaju BS
na dan dospelosti. Uredba o izdaji in uporabi obveznic RS za
poravnavo obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Ur. I. RS, št.
36/93) določa, da je velikost izdaje 96.533.000 DEM. Obresti se
izplačujejo v konvertibilni valuti dvakrat letno po fiksni obrestni
meri 5% letno. Porabo predstavlja plačilo obresti v maju in
novembru skladno z amortizacijskim načrtom, zadnja obveznost
pa zapade 31.5.2003.

6622 Glavnica - RS 8 (neizplačane devizne vloge - občani) /
947.086.000 SIT
Zakonska podlaga za izdajo teh obveznic je zakon o poravnavanju
obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Ur. I. RS, št.7/93), ki
določa, da mora banka na zahtevo lastnika za devizno vlogo
izročiti prenosljive obveznice Republike Slovenije po stanju devizne
vloge s pripisanimi obrestmi, preračunane v DEM po srednjem
tečaju BS na dan izročitve obveznic. Obveznice se glasijo na

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2001.
Leto

Znesek v 000 SIT

1999

995.032

2000

1.045.405

2001

1.098.329

6624 Glavnica - kratkoročno zadolževanje / 3.000.000.000
SIT
V skladu s 66. členom ZlPro se pri kratkoročnem zadolževanju
oziroma izdajanju kratkoročnih vrednostnih papirjev na koncu
proračunskega leta izkaže le razlika med prihodki in odhodki.
Ocenjujemo, da bo ob koncu leta 1997 razlika med prihodki in
odhodki iz naslova kratkoročnega zadolževanja 3.000 mio SIT.
Znesek bo odvisen predvsem od odločitve glede razmerja med
kratkoročnim in dolgoročnim zadolževanjem. Predvidevamo, da
bi s kratkoročnim zadolževanjem zapolnili kvoto, ki je predvidena
oz. dovoljena za zadolževanje v letu 1998.

je Republika Slovenija - Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
prevzelo na osnovi Zakona o prevzemu dolgov in lastninskem
preoblikovanju Splošne plovbe Portorož (Ur. I. RS 18/95). Isti zakon
je bil osnova za sklenitev Pogodbe o načinu in roku povračila
dolga ter povračilu plačanih provizij Splošni banki Koper, po kateri
ima Republika Slovenija obveznost do Splošne banke Koper v
višini USD 4.513.800,40. Obveznost, tako do Nove ljubljanske
banke, kot tudi do Splošne banke Koper, bo odplačana v letu
2006. Obveznost Republike Slovenije - Ministrstva za
gospodarske dejavnosti do Nove ljubljanske banke iz naslova
deviznega kredita za refinanciranje oz. reprogramiranje v skladu
z Novim finančnim sporazumom v znesku USD 6.006.860,69,
temelji na Zakonu o določitvi nalog, ki jih od 1.1.1990 začasno
opravljajo organi SIS (Ur. I. SRS 42/89) in bo odplačana leta 2006.
Zakonska osnova za najetje kredita iz sredstev inozemskega
okvirnega kredita pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj v
znesku USD 29.993.768,81 je Zakon o najetju posojila za
odpravljanje posledic poplav v osrednji Sloveniji v letu 1990 (Ur. I.
RS 26/91). Kredit bo odplačan v letu 2001.

6625 Glavnica - domači krediti / 1.821.521.000 SIT
V znesku so planirana odplačila glavnic domačim pogodbenim
upnikom po seznamu, ki je prikazan v tabeli v nadaljevanju.
Obveznost do Nove ljubljanske banke za del dolga Splošne banke
Koper za obveznosti Splošne plovbe Portorož iz naslova
deviznega kredita za refinanciranje oz. reprogramiranje v skladu
z Novim finančnim sporazumom v znesku USD 86.333.795,73,
10. januar 1998
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valuta

Pogodb
znesek

Odplač. glav. za 98 v
000 SIT

Kratek naziv

Upnik

NFA-MGD

Nova LB d.d.

6.006.861

USD

77.994

NFA-SP.PLOV.

Nova LB d.d.

86.333.795

USD

1.046.201

SB KOPER

SB Koper d.d.

4.513.800

USD

45.823

IBRD-E.S.

Nova LB d.d.

29.993.769

USD

651.502
1.821.521

SKUPAJ.

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2001.
Znesek v 000 SIT

Leto
1999

1.821.521

2000

1.821.521

2001

1.821.521

(APIE). Del kredita v znesku USD 57.364.704,45, ki je predmet
Dodatka, bo odplačan leta 2006, del kredita v skladu z APIE v
znesku USD 2.849.375,28, pa bo odplačan v letu 2008. Obveznost
do Nove ljubljanske banke po kreditu 1/88 - Citicorp v znesku
USD 19.000.000,00 temelji na Ustavnem zakonu za izvedbo
ustavnih amandmajev k Ustavi SRS (Ur. I. SRS, 32/89). Konec
leta 1996 je bil podpisan Dodatek k pogodbi 1/88, ki spreminja
pogoje odplačila kredita, razen za del, ki se nanaša na obveznice
po Alternative Participation Instruments Exchange Agreement
(APIE). Del kredita v znesku US 18.502.163,27, ki je predmet
Dodatka, bo odplačan leta 2006, del kredita v skladu z APIE v
znesku USD 497.836,73, pa bo odplačan v letu 2008.

6626 Glavnice domači krediti (avtoceste) / 1.013.808.000 SIT
Na postavki so planirana odplačila glavnic po kreditnih pogodbah
z Novo Ljubljansko banko d.d. za izgradnjo avtocestnega omrežja.
Podrobni podatki o upniku in pogodbenem znesku so v tabeli v
nadaljevanju. Obveznost do Nove ljubljanske banke iz naslova
deviznega kredita za refinanciranje oz. reprogramiranje v skladu
z Novim finančnim sporazumom (NFS) v znesku USD
60.214.079,73, temelji na Zakonu o določitvi nalog, ki jih od 1.1.1990
začasno opravljajo organi SIS (Ur. I. SRS 42/89). Konec leta 1996
je bil podpisan Dodatek k pogodbi o deviznem kreditu za
refinanciranje oz. reprogramiranje v skladu z NFS, ki spreminja
pogoje odplačila kredita, razen za del, ki se nanaša na obveznice
po Alternative Participation Instruments Exchange Agreement

Pog. znesek

Val.

Odpl. glav za 98 v 000
SIT

Kratek naziv

Upnik

CITICORP (API)

Nova LB d.d.

497.837

USD

7.864

CITICORP

Nova LB d.d.

18.502.163

USD

325.91

NFA-RUC

Nova LB d.d.

57.364.704

USD

722.884

NFA-RUC (API)

Nova LB d.d.

2.849.375

USD

47.15
1.013.808

SKUPAJ
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Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2001.
Leto

Znesek v 000 SIT

1999

1.013.808

2000

1.013.808

2001

1.013.808

6629 - Glavnica zadolžnica ZZZS / 1.024.514.000 SIT
Zadolžnica je bila izdana na osnovi sklepa vlade RS št. 400-04/
97-2 (M) z dne 15.5.1997 zaradi izpolnitve obveznosti Republike
Slovenije iz zadolžnice, izdane 31. marca 1994 za tranšo B kredita
iz 4. člena pogodbe o načinu poravnave dolžniških obveznosti po
pogodbi o dolgoročnem kreditu, sklenjeni med RS in ZZZS.

Ročnost zadolžnice je 5 let; glasi se na znesek 5.122.572.476,12
SIT in se obrestuje po obrestni meri TOM + 4%. Obresti se
izplačujejo polletno od 22.9.1997 do 22.3.2002. Na iste plačilne
dneve se plačujejo tudi obroki glavnice v znesku ene desetine
skupnega zneska zadolžnice.

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2001.
Leto

10. januar 1998

Znesek v 000 SIT

1999

1.024.514

2000

1.024.514

2001

1.024.514

73

poročevalec, št. 3

obveznost znaša USD 72.165.085,36. Del kredita v znesku USD
71.721.275,64, ki je predmet Dodatka, bo odplačan leta 2006, del
kredita v skladu z APIE v znesku USD 443.809,72, pa bo
odplačan v letu 2008. Obveznost Slovenskih železnic do Nove
ljubljanske banke d.d. je nastala na osnovi Pogodbe o prevzemu
dolga med Iskro Sistemi d.o.o. in Slovenskimi Železnicami z dne
16.09.1996 in bo odplačana v letu 1998. Pogodbena obveznost
Slovenskih železnic do Iskre Sistemi je znašala DEM 2.173.250,70
ob prevzemu dolga je bilo stanje obveznosti do Nove ljubljanske
banke DEM 765.799,98. Tolarski krediti, ki so jih Slovenske
železnice najele pri Novi ljubljanski banki v skupnem znesku SIT
193.954.448,00, bodo ooplačani najkasneje do leta 2001.

6630 Glavnica domača - železnica infrastruktura / 468.381.000
SIT
V skladu z Zakonom o načinu opravljanja in financiranja prometa
na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem
preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice (Ur. I. RS,
št. 71/93) se iz te postavke plačujejo obveznosti Slovenskih
železnic iz obresti za kredite, najete doma, za financiranje
železniške infrastrukture. Konec leta 1996 je bil podpisan Dodatek
k pogodbi o deviznem kreditu za refinanciranje oz. reprogramiranje
v skladu z NFS, ki spreminja pogoje odplačila kredita, razen za
del, ki se nanaša na obveznice po Alternative Participation Instruments Exchange Agreement (APIE). Celotna pogodbena

Kratek naziv

Upnik

NFA-SŽ (API)

Nova LB d.d.

443.809

USD

7.344

ISKRA HERMES

Nova LB d.d.

2.173.251

DEM

9.088

NLB-SŽ 2942/89B

Nova LB d.d.

2.496.803

SIT

545

NLB-SŽ 2942/89C

Nova LB d.d

9.261.750

SIT

2.021

NLB-SŽ 2942/89A

Nova LB d.d.

12.557.988

SIT

2.741

NLB-SŽ 3075/90

Nova LB d.d.

72.450.298

SIT

16.63

NLB-SŽ 2904/88A,B

Nova LB d.d.

41.788 592

SIT

10.857

NLB-SŽ 2848/87

Nova LB d.d.

55.399.017

SIT

8.89

NFA - SŽ

Skup.up (NFA)

71.721.276

USD

Pog. znesek

Val.

SKUPAJ

Odpl. glav. za 98 v
000 SIT

413.265
468.381

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2001.
Leto
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Znesek v 000 SIT

1999

444.974

2000

436.893

2001

427.424
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primeru sporazuma z ZDA je RS prevzela poroštveno obveznost,
dolžnik pa je ostala Nova LB. Iz tega naslova ne predvidevamo
proračunskih obremenitev. Z nemškim sporazumom je država
sicer prevzela za 142 milijonov USD nealociranih obveznosti,
občuten del le-teh pa je odplačala že do konca 1996. Tako je
stanje teh obveznosti konec leta 1996 znašalo še 87 milijonov
USD. Po sporazumu s Francijo je država prevzela za 32 milijonov
USD obveznosti iz naslova alociranega dolga, prav toliko pa je je
znašala obveznost države iz tega naslova tudi konec leta 1996.
V tem primeru je treba poudariti, da se odplačilo teh obveznosti
ne financira z rednimi proračunskimi prihodki. Ker gre v celoti za
alocirani dolg, sredstva za odplačevanje obveznosti zagotavljajo
nekdanji dolžniki do tujine: Nova Ljubljanska banka, Nova kreditna
banka Maribor, A banke in Nafte Lendava. Tudi v primeru
sporazuma s Švedsko je RS sicer prevzela dolg v višini 7 milijonov
USD, kljub temu pa iz tega naslova ne predvidevamo proračunskih
obremenitev, saj gre v celoti za alociran dolg, sredstva za njihovo
odplačilo pa zagotavljajo nekdanji dolžniki do tujine.

4010 Glavnica - sukcesija SFRJ - pariški klub/18.746.107.000
SIT
Postavka vsebuje oceno odplačil glavnic, ki bodo v letu 1998
dospele iz naslova dolgov, prevzetih v dvostranskih pogajanjih s:
- šestnajstimi državami članicami Pariškega kluba (Avstrijo,
Belgijo, Dansko, Francijo, Italijo, Japonsko, Kanado, Kuvajtom,
Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Švedsko, Veliko Britanijo,
Španijo, Švico in Združenimi državami Amerike) v višini 2,2
milijarde SIT.
V letu 1996 je Državni zbor sprejel zakone, ki določajo način
urejanja odnosov Republike Slovenije z navedenimi upniki:
- Pariški klub:
zakon o načinu in pogojih izpolnjevanja
obveznosti iz dvostranskih sporazumov za
prevzem slovenskega dolga, ki izvira iz
dvostranskih sporazumov za konsolidacijo
dolga bivše SFRJ, sklenjenih med SFRJ in
državami članicami Pariškega kluba v
obdobju 1984-1988 (Ur.l. RS, št. 1/96),
- Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado
RS in Vlado R Francije o prevzemu zunanjih
dolgov nekdanje SFRJ (Ur.l. RS, št. 12/96),
- Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado
RS in Vlado ZRN o prevzemu zunanjih dolgov
nekdanje SFRJ (Ur.l. RS , ŠT. 44/96).

V tej postavki so letos predvidena tudi odplačila glavnic iz naslova
obveznosti, prevzetih z ratifikacijami, ki je bilo predvideno že v
letu 1997: Kuvajt, Japonska in Norveška. Ocena zneskov dolgov,
ki jih bo RS prevzela z novimi sporazumi znaša:
v USD
Kuvajt
Japonska
Norveška
SKUPAJ

Do sedaj so bili ratificirani štirje bilateralni sporazumi z državami
članicama Pariškega kluba: Združenimi državami Amerike,
Zvezno republiko Nemčijo, Švedsko in Republiko Francijo. V

Naziv kredita

Upnik

Alocirani dolg
343.320
103.197.732

Pog. znesek v valuti

Japonska-ncaloc.

Nealocirani dolg Skupaj
95.000.000
95.000.000
6.900.000
6.900.000
954.412
1.297.732

Odplač. glavnice za 98
v 000 SIT
54 094

Kuv^jt-ncaloc.

16 399 007

Rimski sporazum

884.181

Norveška-nealoc

149.104

Francjja Nafta Lcnd.

Rcpub. Francjja

158.132.584 FRF

57.95

Nfim?.ija-r»nr»rg mr

7RN-Kapitalhilfp

47 051 75 1 DF.M

^X4 744

Nemčiia-blap pom II

ZRN-Kapitalhilfe

47 051 251 DEM

284 244

Nemč\ja-blag.pom.I

ZRN

32 970 621 DEM

216.675

Repros dola. 88-89

ZRN

18.698.099 DEM

416.608
18 746 107

SKUPAJ

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2001.
Leto

10. januar 1998

Znesek v 000 SIT

1999

1.669.343

2000

1.669.343

2001

1.669.343
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bo odplačan leta 2000, kredit najet leta 1996 pri sindikatu bank z
Bankgesellschaft Berlin Kot agentom v znesku DEM 60.000.000
pa bo odplačan leta 2003. Zakon o zagotavljanju sredstev za
realizacijo razvojnih projektov obrambnih sil v RS v letih 19942003 (Ur. I. RS, št. 13/94), je zakonska osnova tudi za del kredita
v znesku USD 34.338.562 najetega pri sindikatu bank z
Bayerische Landesbank kot agentom v skupnem znesku USD
60.000.000. Kredit bo odplačan leta 2002.

4148 Glavnica - tuji krediti - TRP / 837.774.000 SIT
Planirani so odhodki za plačilo glavnic tujih kreditov, najetih na
osnovi Zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih
razvojnih projektov obrambnih sil v RS v letih 1994-2003 (Ur. I.
RS, št. 13/94). Specifikacija kreditov je podana v tabeli. Leta 1994
je bit najet kredit pri Export Development Corporation, Ottavva v
znesku USD 23.088.806, ki bo odplačan leta 2001. Kredit, najet
leta 1995 pri Union Bank of Svvitzerland v znesku CHF 10.612.411

Naziv
kredita

Upnik

UBS

Union Bank of Switz.

10.612.411

CHF

255.636

EDC

Export Devel. Corp.

23.088.886

USD

582.137

BLB-sept
95

Bayer. Landesb

60.000.000

USD

0

Pog. znesek

Val

SKUPAJ

Odpl. glav. za 98 v
000 SIT

837.774

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2001
Znesek v 000 SIT

Leto
1999

837.774

2000

709.956

2001

5.794.637

6640 Glavnica - tuji krediti / 4.809.878.000 SIT
Planirani so odhodki za odplačilo glavnic za tuje kredite po
specifikaciji, ki je podana v tabeli v nadaljevanju. Na osnovi Zakona
o najetju kredita za nakup opreme za potrebe RUZP (Ur. I. RS, št.
55/92), sta bila najeta kredita pri Kreditanstalt fuer VViederaufbau,
Frankfurt v skupnem znesku DEM 26.095.000,00. Kredita bosta
odplačana do leta 1999. Pri Svetovni banki za obnovo in razvoj so
bili najeti štirje krediti. Obveznost v višini USD 4.183.864,0C ".emelji
na Zakonu o članstvu RS v IBRD (Ur.l. RS, št. 10/93) in bo
odplačana v letu 1998. Kredit v znesku USD 80.000.000,00 je bil
najet na osnovi Zakona o najetju posojila pri IBRD za
prestrukturiranje podjetniškega sektorja EFSAL (Ur.l. RS, št. 46/
93), odplačan bo leta 2008. Zakonska osnova za kredit v višini
DEM 4.600.000,00, je Zakon o najetju posojila pri IBRD za
Slovenski ekološki projekt - GIS (Ur. I. RS, št. 31/96). Kredit v
višini USD 1.000.000 pa je najet na osnovi Zakona o najetju posojila
pri IBRD za pripravo projektov za realizacijo strategije namakanja

poročevalec, št. 3

(Ur.l. RS, št. 8/96). Kredit v višini USD 30.000.000,00, najet pri
Evropski banki za obnovo in razvoj, temelji na Zakonu o najetju
kredita pri EBRD za prenovo magistralnih cest (Ur.l. RS, št. 32/
94) in bo odplačan v letu 2009. Na osnovi Zakona o izvrševanju
proračuna RS za leto 1994 in 1995 (Ur. I. RS, št. 26/94) so bili
najeti krediti pri sindikatu bank z Deutsche Bank Luxembourg kot
agentom v višini USD 75.000.000,00, sindikatu bank z Bayerische
Landesbank kot agentom v višini USD 60.000.000,00 ter pri
sindikatu bank s Sumitomo Bank Limited, London kot
organizatorjem kredita v višini USD 60.000.000,00.
Na osnovi zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih
razvojnih projektov obrambnih sil v RS v letih 1994 - 2003 (Ur. I.
RS, 13/94), pa so najeti krediti pri Export Development Corporation, Ottavva v znesku USD 23.088.886,00, Union Bank of Svvitzerland v znesku CHF 10.612.411,00 ter pri sindikatu bank z
Bankgesellschaft Berlin kot agentom v znesku DEM
60.000.000,00.
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Pog. znesek

Val

Odpl. glav. za
98 v 000 SIT

Naziv kredita

Upnik

KFW-radar

Kredi tanstalt F.

18.054.000

DEM

212 609

KFW-radar

Kredi tanstalt F.

8 041.000

DEM

159.373

IBRD S ALI

IBRD

4.183.864

USD

231.338

IBRD-EFSAL

IBRD

80.000.000

USD

0

SI JM1TOMO

Sumitomo bank

60 000 000

USD

0

EBRD 193

EBRD

30.000.000

USD

434.375

Sind. kred. DBL

Deutsche Bank

75 000.000

USD

3.598.434

IBRD-nam.proj.

IBRD

1 000.000

USD

173.75
4 80Q 878

SK-TTPAT

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2001.
Znesek v 000 SIT

Leto
1999

5.456.503

2000

1.824.375

2001

5.994.375

6641 Glavnica - sukcesija SFRJ - NFA / 4.924.287.000 SIT
Postavka vsebuje oceno odplačil glavnic, ki bodo v letu 1998
dospele iz naslova dolgov, prevzetih v dvostranskih pogajanjih s:
konzorcijem komercialnih bank o izvajanju pogodbe, imenovane
novi finančni sporazum, ki ga je leta 1988 sklenila s konzorcijem
komercialnih bank skupina poslovnih bank na čelu z Narodno
banko Jugoslavije v višini 4,2 milijarde SIT (za omenjeni sporazum
se je prijela kratica NFA, ki izvira iz njegovega angleškega naziva:
A/ew Financing /Igreement).

obroka glavnice v višini 37 milijonov USD. NFA obveznice so bile
izdane v skupni višini 812.057.526,59 USD. Izdane so bile v dveh
serijah in v vsaki seriji v dveh valutah:
- Serija 1/DEMje bila izdana v višini 161.674.000,00 DEM,
- Serija 2/DEM v višini 93.814.000,00 DEM,
- Serija 1/USD v višini 426.272.000,00 USD in
- Serija 2/USD v višini 219.895.000,00 USD.
V postavki je zajeta neto obveznost do tujine, saj bodo ustrezni
del sredstev za odplačilo obveznosti iz tega naslova zagotovaljali
nekdanji dolžniki do tujine: Nova Ljubljanska banka, Nova kreditna
banka Maribor, A banke in Nafte Lendava. Ob izdaji obveznic so
terjatve RS do nekdanjih dolžnikov znašale:
- A Banka:
668.807 DEM in 1.725.333 USD
- NKBM:
265.291 DEM in 711.520 USD
- NLB:
109.752.727 DEM in 285.884.768 USD
- Nafta Lendava:
3.212.366 DEM in 8.188.288 USD

V letu 1996 je Državni zbor sprejel zakon, ki določa način urejanja
odnosov Republike Slovenije z navedenimi upniki:
- Londonski klub: zakon o prevzemu dela dolga po novem
finančnem sporazumu iz leta 1998 in o izdaji
obveznic RS zaradi zamenjave tega dolga
(Ur.l. RS, št. 14/96)
V letu 1996 je Slovenija uresničila dogovor z Londonskim klubom
komercialnih upnikov nekdanje SFRJ In na tej osnovi izdala za
812 milijonov USD obveznic (646,2 milijona USD in 255,5 milijona
DEM). Stanje obveznosti iz naslova prevzema dolga do
Londonskega kluba se je do konca leta 1996 že zmanjšalo na
649 milijonov USD zaradi predčasnega odplačila dela obveznic,
financiranega s sredstvi na fiduciarnem računu, v višini 125
milijonov USD njihove nominalne vrednosti in zapadlosti prvega

10. januar 1998

Z izdajo obveznic je bila dosežena izpustitev vseh slovenskih
dolžnikov iz še vedno veljavne mednarodne pogodbe (New Financing Agreement, NFA), ki vključuje solidarnostno klavzulo.
Če bi slovenski dolžniki ostali zavezani po navedeni pogodbi, bi
imeli upniki pravico od njih izterjati celotno vrednost pogodbe, ki je
v začetku leta 1996 dosegla vrednost 5,6 milijarde USD (vključno
z dospelimi in neplačanimi obveznostmi).

77
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Valuta

Pogodb,
znesek

Odpl. glav. za
98 v 000 SIT

Naziv kredita

Upnik

NFA obv.(s.l/USD)

Kreditorji po NFA

426.272.000

USD

2.636.057

NFA obv.(s. 2/DEM)

Kreditorji po NFA

93.814.000

DEM

740.296

NFA ob v. (s. 2/USD)

Kreditorji po NFA

219.895.000

USD

977.677

NFA obv.(s. 1/DEM)

Kreditorji po NFA

161.674.000

DEM

570.256
4.924.287

SKUPAJ
Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2001.
Znesek v 000 SIT

Leto
1999

4.924.287

2000

4.924.287

2001

4.924.287
za kredite najete pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj v
skupnem znesku USD 36.528.965,00 ter Evropski investicijski
banki v skupnem znesku ECU 151.639.000,00. Zakonska osnova
je Zakon o določitvi nalog, ki jih od 1.1.1990 opravljajo organi SIS
(Ur. I. SRS, 42/89).

6642 Glavnica - avtoceste / 2.195.526.000 SIT
Na postavki so planirani odhodki za plačilo obresti po sklenjenih
kreditnih pogodbah z mednarodnimi finančnimi institucijami pred
letom 1992 za izgradnjo avtocestnega omrežja. Podatki o
kreditorjih oziroma kreditnih pogodbah so prikazani v tabeli. Gre

Naziv kredita

Upnik

valuta

IBRD 1143-RUC

IBRDWashing.

10.993.771

USD

95.508

EIB 1.6278-RUC

EIB Luxemb.

13.670.000

ECU

101.783

EIB 1.6288-RUC

EIB Luxemb.

26.530.000

ECU

347.157

IBRD 2715-RUC

IBRDWashing.

25.035.194

USD

363.106

IBRD 2715-RUC

IBRDWashing.

500.000

USD

6.950

EIB 1.3479-RUC

EIB Luxemb.

45.000.000

ECU

502.349

EIB 1.3642-RUC

EIB Luxemb.

43.667.000

ECU

499.691

EIB 1.4553-RUC

EIB Luxemb.

22.772.000

ECU

198.982

Pogod. znesek

Odpl. glav. za 98 v
000 SIT

2.195.526

SKUPAJ

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2001.
Leto
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Znesek v 000 SIT

1999

2.251.601

2000

2.418.891

2001

2.412.026
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teh kreditih odplačuje v celotnem znesku ob zapadlosti. Krediti do
Nove ljubljanske banke iz naslova obveznosti do Banque de
France v znesku FRF 12.306.611,00 in Eximbanke v znesku
USD 4.526.635,69 bodo odplačani do konca leta 1998. Del
obveznosti do Nove ljubljanske banke po pogodbi o deviznem
kreditu za refinanciranje in reprogramiranje v skladu z Novim
finančnim sporazumom z dne 20.9.1998, je namenjen za
financiranje prometne dejavnosti Slovenskih železnic.

6643 Glavnica železnica - prometna dejavnost /1.227.042.000
SIT
V skladu z Zakonom o poravnavi obveznosti Slovenskih železnic
na področju prometnih storitev (Ur. I. RS, št. 37/95) se iz te postavke
plačujejo obveznosti Slovenskih železnic iz naslova glavnic
domačih in tujih kreditov najetih za financiranje prometne
dejavnosti. Za financiranje prometne dejavnosti imajo Slovenske
železnice v tujini najete štiri kredite pri Eurofimi. Glavnica se pri

Naziv kredita

Upnik

NFA-SŽ

Chemikal bank

71.721.275

USD

502.327

NLB-SŽ

EIB Luxemburg

43.667.000

ECU

90.579

EUROFIMA

EIB Luxemburg

26.530.000

ECU

240.884

NLB-SŽ

Kreditanstalt
Frankfurt

8.041.000

DEM

393.251

Pogodb, znesek

Valuta

Odpl. glav. za 98 v
000 SIT

1.227.042

SKUPAJ

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2001.
Znesek v 000 SIT

Leto
1999

502.327

2000

1.091.140

2001

502.327

6644 Glavnica - železnica - infrastruktura / 566.691.000 SIT
V skladu z Zakonom o načinu opravljanja in financiranja prometa
na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem
preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice (Ur. I. RS,
št. 71/93) se iz te postavke plačujejo obveznosti Slovenskih

Naziv kredita

Upnik

železnic iz odplačil glavnic za kredite, najete v tujini, za financiranje
železniške infrastrukture. Pri Evropski investicijski banki so
Slovenske železnice najela dva kredita v skupni vrednosti ECU
32.590.000,00, pri Svetovni banki za obnovo in razvoj pa kredit v
vrednosti USD 11.362.785,00.

Pogodb, znesek
Valuta

Odpl. glav. za 98
v 000 SIT

EIB-SŽ

EIB Luxemb.

16.590.000

ECU

224.120

IBRD-SŽ

IBRD Washing.

11.362.785

USD

165.839

EIB-SŽ

EIB Luxemb.

16.000.000

ECU

176.732
566.691

SKUPAJ
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Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2001.
Znesek v 000 SIT

Leto
1999

527.611

2000

483.874

2001

531.72

Pretežni del proizvodnih storitev drugih (92%) predstavljajo
poštnih storitev in stroški poštnine, ostalo komunalne storitve na
vseh lokacijah Davčne uprave republike Slovenije. Največji delež
stroškov poštnih storitev izhaja iz distribucije odmernih odločb
ter vračil preplačil iz naslova dohodnine. Vsled sklenitve enotne
pogodbe za vse državne organe za plačilo stroškov poštnih
storitev se na tej postavki planirajo nižji stroški. Stroški
neproizvodnih storitev bodo v letu 1998 znašali 803.972.000,00
SIT oziroma 34,9% celotnih materialnih stroškov. Pretežni del
predstavljajo najemnine in zakupnine za prostore davčnih uradov
in njihovih organizacijskih enot in administrativno-tehnične storitve
(stroški obratovanja, čiščenja ter vzdrževanja). Poslovni prostori
organizacijskih enot davčne uprave se nahajajo na 97-tih lokacijah
Republike Slovenije. To pomeni, da se je število lokacij in s tem
dodatnih poslovnih prostorov z ustanovitvijo nove davčne uprave
v letu 1997 povečalo ii 61 lokacij na 97 in s tem posledično
stroški najemnin za poslovne prostore, stroški obratovanja,
čiščenja, vzdrževanja, stroški uporabe telekomunikacij,
komunalnih storitev in administrativno-tehničnih storitev (kurirska
služba, vložišče). Vsled restriktivnih ukrepov na področju investicij
(nakup opreme) so se dodatno povečali stroški najemnin za
najemanje opremljenih prostorov. Stroški pisarniškega materiala,
obrazcev, časopisov, strokovne literature in drugega materiala
bodo v letu 1998 znašali 422.247.000,00 SIT oziroma 18,4%
vseh materialnih stroškov. Pretežni del predstavlja pisarniški
material in obrazci. Ostali stroški opredeljeni v nadaljevanju
predstavljajo le 11,2% vseh materialnih stroškov:
- dnevnice za službena potovanja in povračila potnih stroškov
bodo v letu 1998 znašalo 65.000.000,00 SIT, predvsem za
izvajanje inšpekcijskih pregledov in izterjav v davčnih uradih.
- 50.000.000,00 SIT bo znašala porabljena energija
- stroške za sprotne potrebe izobraževanja in realizacijo nalog
izobraževalnega centra so v višini 30.000.000,00 SIT, kar
pomeni 1,3% stroškov.
- 30.000.000,00 SIT znašajo zavarovalne premije iz naslova
obveznega in dodatnega zavarovanja voznega parka ter
dodatno nezgodno zavarovanje inšpektorjev in izterjevalcev
ter ostalih najbolj ogroženih zaposlenih v davčni službi.
- za stroške reprezentance se planira 13.000.000 oziroma 0,6%
stroškov.

1612 DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
I. UVODNA POJASNILA IN GLAVNE NALOGE
Naloge davčne uprave Republike Slovenije so določene z
Zakonom o davčni službi in Zakonom o davčnem postopku.
Osnovna naloga davčne uprave je pobiranje davkov. Temeljni cilj
vsakega leta je pobrati vse davke s strokovno in enako obravnavo
vseh zavezancev s čim manjšimi stroški, kar pomeni realizacijo
vseh nalog opredeljenih v letnem načrtu dela DURS za leto 1998
vključno z nosilci nalog sodelujočimi pri njihovi izvedbi in kazalci,
s katerimi se bo ugotavljala uspešnost opravljenih nalog. Za
realizacijo nalog, ki izuhajajo iz veljavne zakonodaje in so
opredeljene v letnem načrtu za leto 1998, potrebuje Davčna
uprava sredstva za plače, materialne stroške in najnujnejšo
poisarniško opremo. Obseg sredstev za plače in materialne
stroške v letu 1997 ne odraža višine vseh sredstev potrebnih za
realizacijo predvidenih aktivnosti za leto 1998, saj je bila Davčna
uprava RS v letu 1997 v kadrovskem in organizacijskem širjenju
in prevzemanju nalog od Agencije za plačilni promet. Zato višina
sredstev za leto 1997 ni realna osnova za planiranje sredstev za
Davčno upravo za naslednja leta. To pa pomeni, da bo potrebno
ob upoštevanju dodeljene mase sredstev za plače in materialne
stroške v Davčni upravi uvesti še dodatne varčevalne ukrepe, ki
bodo lahko imeli negativne posledice tudi na izvajanje zastavljenih
delovnih nalog. Obrazložitev po vrstah stroškov je podana v
nadaljevanju. Investicijski stroški v osnovna sredstva in
Informatizacijsko tehnologijo so ovrednoteni na osnovi izdelanih
načrtov in posredovani Servisu skupnih služb vlade in Centru
Vlade za informatiko. V obeh programih v skladu s prejetim
navodilom št. 401-47/97 niso ovrednotena sredstva, ki bodo
potrebna za realizacijo uvedbe davka na dodano vrednost.
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNIH SREDSTEV
3354 Materialni stroški / 2.297.247.000 SIT
Davčna uprava za realizacijo nalog iz letnega načrta dela za leto
1998 planira materialne stroške na proračunski postavki 3354 v
višini 2.297.247.000 SIT. V celotnih materialnih stroških
predstavljajo kar 88.8% stroškov tri vrste stroškov:
- proizvodne storitve (35,5%)
- neproizvodne storitve (34,9%) in
- stroški materiala (18,4%).

2848 Manjše investicije / 69.060.000 SIT
V Davčni upravi v letu 1998 planiramo za manjše investicije
sredstva v višini 69.0b0.000 SIT od tega za biro opremo
10.700.000 SIT, telekomunikacije 12.000.000 SIT in najnujnejšo
pisarniško opremo 46.360.000 SIT.

Stroški proizvodnih storitev drugih bodo v letu 1998 znašali
817.028.000 SIT oziroma 35,5% celotnih materialnih stroškov.
poročevalec, št. 3
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Planira se najnujnejša biro oprema:
pisalni stroji
računski stroji
diktafon namizni
diktafon žepni
fotokopirni stroj
Telekomunikacije: «,
telefonski aparati
telefonske centrale
telefax aparati
mobitel
telefonske linije ISDN
telefonske linije analogne
Pisarniška oprema:
pisalna miza
računalniška miza
predalniki
pisarniški stoli
stoli za stranke
omare
obešalniki
arhivski regali
ognjevarne omare

2,000.000
1,800.000
900.000
1,200.000
4,800.000

SIT
SIT
SIT
SIT
SIT

1,400.000
2,400.000
1,300.000
2,400.000
1.410.000
3.090.000

SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT

7.080 .000
5.000 .000
7.000 .000
7.000 .000
1.000 000
9.400 000
500 000
8.000 000
1.420 .000

SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT

tihotapstva in trgovine z mamili, orožjem in sredstvi za
množično uničevanje, odkrivanje carinskih in davčnih
zlorab,...)
6) nadaljevanje razvoja carinskega informacijskega sistema, s
posebnim poudarkom na elektronski izmenjavi podatkov,
kontroli tranzitnega postopka in nadzora,...
7) organizacija osnovnega, dopolnilnega in specialnega
izobraževanja carinskih delavcev ter sistema preverjanja
znanja
8) uvedba skupnega tranzitnega postopka
9) uvedba predvidenih sprememb Konvencije TIR
10) uvedba stalnega nadzora nad izvajanjem carinskih postopkov
11) realizacija meddržavnega sporazuma o ustanovitvi
mednarodnih mejnih prehodov z Hrvaško
12) ustanovitev carinarnice Brežice in modernizacija ter razširitev
mednarodnega mejnega prehoda Obrežje
13) izpopolnitev sistema kontrole porekla blaga v skladu z
bilateralnimi in multilaterarnimi sporazumi o conah proste
trgovine (EU, EFTA. CEFTA, baltske države,...)
14) priprava novih in dopolnitev že obstoječih sporazumov o
medsebojnem sodelovanje na področju carinskih zadev
(PHARE, MATTHAEUS, SECI, RILO, UCLAF)
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNIH SREDSTEV

Potrebe po navedeni opremi izhajajo predvsem iz nerealiziranih
investicijskih programov leta 1997.

3420 Materialni stroški / 955.800.000 SIT
Pri planiranju materialnih stroškov za leto 1998 smo upoštevajte
varčevalne ukrepe izhajali iz porabe v letu 1997, predvidene letne
rasti cen, predvidenega povečanja obsega dela in predvidenih
aktivnosti v letu 1998. Najpomembnejše vrste stroškov so:
- material:
Stroški materiala bodo v letu 1998 znašali 191.000.000 SIT
oziroma 19,94% skupnih stroškov. Največji del teh stroškov
predstavlja nabava novih zbirk predpisov in sprotno
dopolnjevanje obstoječih zbirk, ki so nujno potrebni pri delu
carinskih delavcev, in sicer 80.000.000 SIT oziroma 41,88%
stroškov materiala. Sledijo stroški pisarniškega materiala, in
sicer 51.600.000 SIT, kar je 27,02% vseh stroškov materiala. V
okviru te postavke je nujna tudi nabava carinskih zalivk in
carinske vrvice, ki bo znašala 15.000.000 SIT, kar predstavlja
7,85% stroškov materiala. V letu 1996 je bilo za material
porabljenih 164.845.667 SIT oziroma 19.24% vseh sredstev, v
obdobju januar-avgust 1997 pa 112.189.519 oziroma 16 98%
vseh sredstev.
- porabljena energija:
Stroški porabeljene enrgije bodo v letu 1998 znašali 118.000.000
SIT oziroma 12.32% vseh stroškov. V letu 1996 so ti stroški
znašali 86.645.334 SIT oziroma 10.11% vseh stroškov, v
obdobju januar-avgust 1997 pa 76.545.180 SIT oziroma 11,59%'
vseh stroškov.
■ proizvodne storitve drugih:
, , lv
Za proizvodne storitve bomo v letu 1998 namenili 147.000.000
SIT oziroma 15.35% vseh sredstev. Glavnino teh stroškov
predstavljajo PTT storitve in poštnina, in sicer 82.000.000 SIT
oziroma 55,78% vseh stroškov za te namene. Gre predvsem
za poštnino za pošiljanje računov za carinske in druge dajatve,
opomine carinskim dolžnikom in obvestil banki v zvezi z
opominjanjem carinskega dolžnika ter obračunov obresti. Velik
del stroškov predstavljajo tudi storitve v zvezi s sprotnim
vzdrževanjem delovnih sredstev in avtomobilov, kar je sigurno
posledica starega voznega parka in istrošenosti opreme. V letu
1998 bomo za te namene namenili 35.000.000 SIT oziroma
23,81 % sredstev namenjenih za proizvodne storitve. V letu 1996
so ti stroški znašali 165.037.125 SIT oziroma 19,26% vseh
stroškov, v obdobju januar-avgust 1997 pa 116.668.726 SIT
oziroma 17,66% vseh stroškov.
- neproizvodne storitve drugih:
Za neproizvodne storitve bomo v letu 1998 namenili 242.000.000

1613 CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
I. UVODNA POJASNILA IN GLAVNE NALOGE
Carinska uprava RS je v skladu z Ustavnim zakonom za izvedbo
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije (Ur.l. RS, št. 1/91) začela z delom 25.06.1991. V delovno
področje Carinske uprave RS v skladu z Zakonom o carinski
službi (Ur.l. RS, št. 1/91, 65/93 in 58/93) sodijo:
1) zadeve carinskega nadzora, carinjenja blaga in storitev, kontrole
blaga, katerega uvoz oziroma izvoz sta posebej urejena
2)devizno-valutne kontrole v mednarodnem potniškem in
obmejnem prometu s tujino
3) preprečevanje in odkrivanje carinskih prekrškov
4) vodenje upravnega postopka na prvi in drugi stopnji in postopka
za prekrške na prvi stopnji
5) preprečevanje in odkrivanje deviznih prekrškov v mednarodnem potniškem in obmejnem prometu s tujino
6) obdelava in spremljanje evidenčnih in statističnih podatkov o
uvozu in izvozu
7) opravljanje zadev s področja nadzora prehajanja čez državno
mejo, naloge v zvezi z ugotavljanjem mejnih incidentov in drugih
kršitev nedotakljivosti državne meje na mejnem prehodu, skrb
za izvajanje predpisov s področja tujcev in mednarodnih
sporazumov, ki urejajo prehajanje čez državno mejo, na mejnih
prehodih, za katere Vlada RS določi, da enote republiškega
organa za notranje zadeve na njih ne opravljajo kontrole
prehajanja čez državno mejo.
Poleg zakonsko določenih nalog bodo naloge Carinske uprave
RS v letu 1998 tudi:
1) spremembe in dopolnitve carinskega zakona in podzakonskih
aktov ter harmonizacija z evropsko zakonodajo
2) spremembe zakona o carinski službi
3) izdelava poslovne strategije, v okviru katere se izvaja
reorganizacija carinske službe
4) izdelava načrta prilagajanja organizacije in delovanja carinske
službe v primeru vstopa v Evropsko skupnost
5) organizacija in delovanje preiskovalne službe (preprečevanje

10. januar 1998

81

preko Servisa skupnih služb vlade, v skupno potrebni vsoti za
materialne stroške za leto 1998 sredstev za ta dva namena
nismo vračunali, nakazali smo le naše potrebe v naslednjem
letu.
- reprezentančni izdatki:
Za reprezentančne izdatke bomo v letu 1998 namenili 2.700.000
SIT oziroma 0,28% vseh sredstev. V letu 1996 so ti stroški
znašali 2.310.018 SIT oziroma 0,27% vseh stroškov, v obdobju
januar-avgust 1997 pa 2.115.758 SIT oziroma 0,32% vseh
stroškov.
- drugi materialni odhodki:
Za druge materialne odhodke bomo v letu 1998 potrebovali
180.900.000 SIT, kar je 18,9% vseh materialnih stroškov.
Izredno visok strošek na tej postavki predstavlja službena obleka
carinskih delavcev. Nabava službene obleke poteka v skladu s
Pravilnikom o službeni obleki delavcev v organih carinske službe
(Ur.l. RS, št. 17/94), ki med drugim predpisuje roke trajanja
posameznih delov službene obleke in število posameznih delov
v rokih trajanja. Skupno potrebna sredstva v letu 1998 bodo
156.000.000 SIT oziroma 85,25% vseh drugih materialnih
odhodkov. V letu 1997 se je začelo izvajati - in se bo nadaljevalo
tudi v letu 1998 - izobraževanje carinskih delavcev za pripravo
na strokovni izpit, ki ga je v skladu z 19. členom Zakonom o
carinski službi (Ur.l. RS, št. 1/91-1, 58/93 in 65/93) in 4. členom
Pravilnika o strokovnem izpitu in izobraževanju delavcev v
organih carinske službe (Ur.l. RS, št. 5/92) dolžan opraviti vsak
carinski delavec. To izobraževanje se bo izvajalo v zelo velikem
obsegu, zaradi popolnega zastoja pri opravljanju izpitov, ki je
nastal s sprejetjem in .jrenosom nove zakonodaje v prakso v
letih 1995-96. V zvezi z organizacijo in izvedbo izobraževanja
se bodo pojavili stroški za plačilo predavateljev za predavanja
in sodelovanja v izpitih, stroški nastanitev in prehrane ter potni
stroški, saj predavanja velikokrat potekajo izven kraja, kjer
delavci opravljajo vsakodnevno delovno obveznost. Ocenjeni
stroški za izvedbo izobraževanja za pripravo na carinski izpit in
ostalega izobraževanja (izobraževanje tujih jezikov, seminarji
za pripravo na pripravniški izpit na Upravni akademiji,
izobraževanje v Gotenici idr.) znašajo v letu 1998 24.000.000
SIT. V letu 1996 so ti stroški znašali 139.109.996 SIT oziroma
16,24% vseh stroškov, v obdobju januar-avgust 1997 pa
111.702,156 SIT oziroma 16,91% vseh stroškov. Vzrok, da je
delež teh stroškov v letu 1998 višji kot v letih 1996-97 je v tem,
da zaradi spremenjene carinske zakonodaje v letu 1996 ni bilo
izvedeno izobraževanje carinskih delavcev za pripravo na
strokovni izpit. V letu 1997 je bilo izvedeno izobraževanje v
spomladanskem terminu, trenutno pa poteka izobraževanje v
jesenskem terminu. Stroški izobraževanja v spomladanskem
terminu v obdobju januar-avgust 1997 še niso bili poravnani.
- plačilo za bančne storitve in plačilo za storitve v plačilnem
prometu:
Za plačilo za bančne storitve in plačilo za storitve v plačilnem
prometu bomo v letu 1998 namenili 900.000 SIT oziroma 0,09%
vseh sredstev. V letu 1996 so ti stroški znašali 1.432.391 SIT
oziroma 0,17% vseh stroškov, v obdobju januar-avgust 1997
pa 519.436 SIT oziroma 0,08% vseh stroškov.
- zavarovalne premije:
Za plačilo zavarovaln'h premij bomo v letu 1998 namenili
40.000.000 SIT oziroma 4,18% vseh sredstev. V letu 1996 so ti
stroški znašali 34.525.476 SIT oziroma 4,03% vseh stroškov,
v obdobju januar-avgust 1997 pa 33.093.799 SIT oziroma5,01%
vseh stroškov.
- dnevnice za službena potovanja:
Za dnevnice za službena potovanja doma in v tujini bomo v letu
1998 namenili 24.700.000 SIT oziroma 2,58% vseh sredstev. V
letu 1996 so ti stroški znašali 19.704.323 SIT oziroma 2,20%
vseh stroškov, v obdobju januar-avgust 1997 pa 26.204.425
SIT oziroma 3,97% vseh stroškov.
- drugi odhodki:
Za druge odhodke bomo v letu 1998 namenili 8.600.000 SIT

SIT oziroma 25,26% vseh sredstev. Največji strošek v tej
postavki je najemnina, in sicer 172.000.000 SIT oziroma 71,07%
vseh sredstev za te namene. Stroški najemnin so izredno visoki,
saj ima Carinska uprava zelo velik del prostorov, v katerih
carinska služba opravlja svojo dejavnost, najetih; lastnih
prostorov oziroma prostorov Republike Slovenije, ki so ji dani v
upravljanje pa ima glede na potrebe občutno premalo. V kolikor
bi se Carinska uprava v letu 1998 preselila na novo lokacijo bi
se stroški najemnin zmanjšali za 50.650.076 SIT (glej naslednjo
alineo leasing in drugi načini pridobitve lastninske pravice). Glede
na to, da se carinska služba odvija po celi Sloveniji in v številnih
prostorih velik del teh stroškov odpade na čiščenje prostorov,
in sicer 25.000.000 SIT oziroma 10,33% vseh stroškov za te
namene. Velik del teh stroškov odpade tudi na zdravniške
preglede carinskih delavcev. Roke In delovna mesta , v katerih
in za katere je potrebno izvesti obdobne zdravniške preglede,
določa pravilnik o varstvu pri delu, ki ga je podpisal minister za
finance. Potrebna sredstva v v letu 1998 bodo 16.300.000 SIT.
Vletu 1996 so ti stroški znašali 217.727.707 SIT oziroma 25,41%
vseh stroškov, v obdobju januar-avgust 1997 pa 159.839.042
SIT oziroma 24,19% vseh stroškov.
- leasing in drugi načini pridobitve lastninske pravice:
V okviru teh namenov nameravamo realizirati preselitev sedeža
Carinske uprave na novo lokacijo in zagotovitev prevoznih
sredstev za novoustanovljen sektor Carinske prave. Sedež
Carinske uprave je v poslovni stavbi Emona na Šmartinski 130,
kjer kot najemniki zasedamo del 2., 7. in celotno 11. nadstopje.
Skupna površina najetih prostorov znaša 2.121,55 m2, mesečna
najemnina pa 6.331.259,50 SIT. Razdrobljenost carinske službe
v treh etažah vpliva na potek dela in predstavlja določene ovire
v medsebojni koordinaciji, komunikaciji in sodelovanju. Carinski
upravi je bila s strani SKB-investicijsko podjetje d.o.o. Ljubljana
ponujena priložnost, da se preseli v Poslovni objekt "Zeleni
trikotnik" na križišču Šmartinske in Flajšmanove ulice v Ljubljani,
ki je v neposredni bližini sedanje lokacije. Ponujeni prostori so
locirani v eni etaži v skupni kvadraturi 2.850,00 m2. -Okvirna
najemnina prostorov skupaj z opremo bi znašala 9.476.250,00
SIT (35 DEM/m2) mesečno, z možnostjo odkupa prostorov.
Selitev naj bi se predvidoma realizirala meseca maja. V tem
primeru bi odpadli sedanji stroški najemnine na Šmartinski 130
(50.650.076 SIT), stroški leasinga prostorov za leto 1998 pa bi
znašali 75.810.000 SIT. Carinska uprava ima v svoji sestavi
nov sektor za preiskovalne zadeve, ki naj bi med drugim:
- izvajal ukrepe za odkrivanje vseh oblik carinskih deliktov,
- opravljal preiskovalna dejanja na področju tihotapljenja orožja,
streliva, eksploziv, mamil, prekurzorjev, kulturnih dobim, tuje
valute in blaga trgovskega značaja,
- sodeloval s tujimi službami na področju zlorab,
- opravljal občasne poostrene nadzore na mejnih prehodih in v
notranjosti z uporabo tehnične opreme in službenih psov.
Sektor ima sedež na Carinski upravi, ima pa tudi 9 dislociranih
enot, in sicer v vsaki carinarnici eno. Za svoje delo ta služba
nujno potrebuje specialno opremo in avtomobile, saj je narava
tega dela izrazito terenska. Takšno organizacijo carinske službe
narekujejo tudi smernice Evropske skupnosti, zato se nam je
zdelo nujno, da jim prilagodimo svojo organizacijo. Učinkovitost
te službe pa je v veliki meri odvisna od pogojev, v katerih dela,
zato tudi od proračunskih sredstev, ki bodo zagotovljena, da se
ustvarijo zdravi pogoji za njeno delovanje. V kolikor Carinski
upravi v okviru postavke Servisa skupnih službe vlade - nabava
prevoznih sredstev za potrebe državnih organov - ne bo
zagotovljenih sredstev za nakup vozil za novoustanovljeni sektor,
bo Carinska uprava poskušala dobiti ta vozila na leasing. Nujno
bi potrebovali vsaj eno vozilo za vsako dislocirano enoto in za
sedež, torej 10 vozil v skupni vrednosti 25.000.000 SIT. Glede
na to, da ne vemo kakšen bo rezultat dogovorov za nove
poslovne prostore (pogodba še ni podpisana, niti zanjo nimamo
soglasja) in da ne vemo kakšne bodo možnosti nakupa vozil
poročevalec, št. 3
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zavarovanj) 52 mio SIT. Zaenkrat je z odredbo predpisana
pristojbina 0,4 tisočinke od zavarovalne premije, kar bo zneslo v
letu 1997 približno 45 mio SIT pristojbine. Glede na prakso v
drugih državah bi se lahko v okviru pripravljenih dopolnil zakona
o zavarovalnicah pristojbina povečala na tako višino, da bi pokrivali
s pristojbino do 90% stroškov Urada. Do 90% stroškov
zavarovalnega nadzora pokrivajo s pristojbino v Nemčiji. Da bi se
doseglo čim večjo racionalizacijo pri opravljanju finančnih nadzorov
in njihovih stroškov predlagamo, da se takoj začne proces
povezovanja in združevanja obeh glavnih finančnih nadzorov
(po direktivah EU) t. j. bančnega in zavarovalnega nadzora v eni
neodvisni ustanovi po vzoru nordijskih držav in Madžarske.
Zavarovalni nadzor ima predvsem z bančnim nadzorom veliko
stičnih točk in možnosti za medsebojno sodelovanje. Pregled
porabe proračunskih sredstev v Uradu za leto 1996 kaže, da
znašajo bruto plače 25.9 mio SIT ter materialni in drugi stroški
14.3 mio SIT; skupaj 40.2 mio SIT. Za leto 1997 ocenjujemo, da
bodo bruto plače skupaj z drugimi osebnimi prejemki znašale
31.6 mio SIT ter materialni in drugi stroški 15.5 mio SIT oz. skupaj
47.1 mio SIT. Pri opravljanju nadzora ima nadzorni organ pravice
in obveznosti, ki so določene v ZOZ. Naloge Urada zajemajo
predvsem: izvajanje nadzora nad poslovanjem zavarovalnic,
udeležba na sejah organov upravljanja, potrjevanje odločitev
zavarovalnic v zvezi s premembami poslovnega načrta, naloge
v zvezi z sanacijskimi ukrepi in uvedba stečajnega postopka ter
vodenje registra in izdajanja soglasij za opravljanje drugih
zavarovalnih poslov.

oziroma 0,90% vseh sredstev. V letu 1996 so ti stroški znašali
25.364.674 SIT oziroma 2,96% vseh stroškov, v obdobju januaravgust 1997 pa 21.789.100 SIT oziroma 3,30% vseh stroškov.
6315 Stroški prodaje zaplenjenih vozil / 54.000.000 SIT
Na tej postavki so planirana sredstva za poravnavanje stroškov
prevzemanja, zbiranja, hrambe in prodaje motornih vozil in njihovih
delov. Vrednost navedenih del v letu 1996 je bila 52.944.000 SIT.
Glede na to, da je imela Carinska uprava na tej postavki le
35.077.000 SIT, je bila pogodba sklenjena tako, da je Carinska
uprava v letu 1996 plačala le fiksne stroške v višini odobrene
postavke, v letu 1997 pa ji je bilo v obdobju začasnega financiranja
januar - junij odobrenih 18.000.000 SIT, s katerimi je plačala še
variabilne in preostanek fiksnih stroškov v višini 13.797.000 SIT.
Vrednost pogodbe v letu 1997 bo 50.500.000 SIT; glede na to, da
je v letošnjem proračunu za te namene predvidenih 49.750.000
SIT (Poročevalec DZ RS, št. 41) in da je bilo od tega v obdobju
začasnega financiranja že porabljenih 13.797.000 SIT, nam bo
letos zmanjkalo 14.547.000 SIT, ki jih bomo morali pokriti s sredstvi
proračuna za leto 1998. Ob upoštevanju letne rasti cen v višini
8%, lahko za leto 1998 predvidimo vrednost pogodbe za leto
1998 v višini 54.540.000 SIT. To pomeni, da bodo za leto 1998 za
te namene potrebna sredstva v višini 68.340.000 SIT, skupaj z
primankljajem za leto 1997, ki ga bo potrebno pokriti v letu 1998.
2849 Manjše investicije / 27.707.000 SIT
Pri pripravi finančnega načrta, ki se nanaša na manjše investicije
smo upoštevali navodila za pripravo proračuna za leto 1998.
Planiramo postavko v višini 27.700.000 SIT. Sredstva iz te
postavke bi namenili za zamenjavo starih osnovnih sredstev z
novimi, ko popravila - po oceni serviserjev - niso več racionalna
ali pa ta oprema glede na obseg dela po zmogljivosti ni več
ustrezna (pisalni, računski in fotokopirni stroji, telefonski aparati,
telefonske centrale, frankirni stroj,...). Med drugim bi nujno morali
zamenjati približno 50 računskih strojčkov, 10 večjih in 20 manjših
fotokopirnih strojev, 50 telefonskih aparatov, 10 večjih in 10 manjših
telefaxov, 10 večjih in 15 manjših telefonskih central, 3 frankirne
stroje,...

II. OBRAZLOŽITEV POTREBNIH FINANČNIH
SREDSTEV
4501 Materialni stroški / 17.712.000 SIT
Plan za leto 1998 smo pripravili na osnovi realizacije v prvih
devetih mesecih leta 1997 ter ocene stroškov do konca leta
1997. Upoštevali smo tudi povečanje za faktor predvidene inflacije
ter povečanja obsega dela, ki se bo nanašal predvsem na domače
in tuje revizije zavarovalnic.
- Pisarniški material:
Plan za leto 1998 smo izračunali na osnovi ocenjene realizacije
za leto 1997,upoštevajoč predvideno inflacijo v letu 1998.
- Časopisi, strokovna literatura:
Prejemamo naslednje revije in časopise: Delo, Bonex, Bančni
vestnik, Uradni list, Poročevalec, Pravni register, Register
veljavnih predpisov, Finance. V letu 1998 predvidevamo poleg
Inflacije minimalno povečanje teh stroškov.
- Proizvodne storitve 'drugih - ostalo:
V letu 1998 ne predvidevamo porasta teh vrst stroškov.
- PTT storitve in poštnina:
V letu 1998 ne predvidevamo porasta teh vrst stroškov.
- Neproizvodne storitve drugih:
V letu 1998 ne predvidevamo porasta teh vrst stroškov.
- Pogodbe o delu in avtorski honorarji:
Predvidena kadrovska zasedba urada, ki še vedno ne pokriva
vseh potreb po delavcih v skladu s sistemizacijo ne omogoča,
da bi urad lahko vse predvidene naloge izvajal v celoti in brez
pomoči zunanjih sodelavcev. Pomoč koristimo deloma na
pravnem, finančnem In aktuarskem področju. Predvidevamo
tudi angažiranje študentov preko Študentskega servisa za
statistično obdelavo podatkov.
- Najemnine In zakupnine, garažnine:
V letu 1998 ne predvidevamo porasta teh vrst stroškov.
- Reprezentančni izdatki:
V letu 1998 ne predvidevamo realnega povečanja teh stroškov.
- Drugi materialni odhodki - ostalo:
V letu 1998 ne predvidevamo porasta teh vrst stroškov.
- Izdatki za sprotne potobe strokovnega izobraževanja:
V letu 1998 predvidevamo povečanje teh stroškov v skladu z
predvideno delno izpopolnitvijo števila zaposlenih.

8260 Lastna udeležba PHARE
Carinska uprava je imela v letu 1997 na voljo 800.000 ECU-jev za
modernizacijo informatizacije v carinski službi. Ta sredstva v tem
letu ne bodo potrošena in se prenesejo v leto 1997 ter še dodatno
povečajo za 550.000 ECU-jev. Za leto 1998 imamo torej na voljo
1.350.000 ECU-jev za isti namen kot v letu 1997. Glede na to, da
še niso določeni nacionalni deleži po posameznih projektih, na
postavki ne planiramo sredstev.

1614 URAD RS ZA ZAVAROVALNI NADZOR
I. UVODNA POJASNILA IN GLAVNE NALOGE
Urad RS za zavarovalni nadzor, ki je ustanovljen kot organ v
sestavi Minlstrstrstva za finance, opravlja naloge nadzornega
organa. Ustanovljen je bil na osnovi zakona o zavarovalnicah ZOZ - (Ur. list 64/94). Z delom pa je pričel dne 1.4.1995. Trenutno
je v uradu osem zaposlenih, od tega 2 pripravnika. Po
sistematizaciji delovnih mest je za delovanje urada predvidenih
poleg direktorja in treh pripravnikov še 12 delavcev. Obstoječa
kadrovska zasedba sili urad, da svoje naloge opravlja s pomočjo
zunanjih sodelavcev, predvsem na pravnem, finančnem in
aktuarskem področju. Urad RS za zavarovalni nadzor je edini
izmed uradov Ministrstva za finance, ki se po zakonu pretežno
financira iz pristojbin - samih zavarovalnic, v višini do 0,5 tisočinke
zbrane zavarovalne premije, t. j. po premiji leta 1996, ki je znašala
104 mrd SIT (vključno pozavarovalnici in brez zdravstvenih
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- Dnevnice za službena potovanja:
V planu predvidevamo izvajanje rednih kontrolnih obiskov
zavarovalnic, s strani delavcev urada (najmanj dva pregleda v
posamezni zavarovalnici). V stroške vključujemo potne stroške,
dnevnice in potne stroške prenočitve.
- Dnevnice za službena potovanja v tujino:
Planiramo obisk nemškega in avstrijskega zavarovalnega
nadzora. Predvideni so delovni sestanki na Dunaju o delovanju
avstrijskih zavarovalnic in drugih avstrijskih gospodarskih družb
na avstrijskem trgu. V planu imamo tudi udeležbo na konferenci
predstavnikov zavarovalnih nadzorov vseh držav v tranziciji v
mesecu aprilu 1998 v Varšavi.
- Domače in tuje revizije:
V planu imamo izvedbo specialnih tujih revizij finančnega
poslovanja v treh zavarovalnicah v obsegu 120 ur za posamezno
revizijo.

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNIH SREDSTEV
4502 Materialni stroški / 7.020.000 SIT
V načrtu porabe proračunskih sredstev na postavki "Materialni
stroški" je skupna poraba za 1.1998 planirana z indeksom 108
glede na predlog proračuna na tej proračunski postavki za leto
1997, kar znaša 7.020.000 SIT. Skupno povečanje načrtovanih
sredstev na tej postavki v letu 1998 je potrebno zaradi:
- dodatnih nalog na področju mednarodnega sodelovanja:
Urad je v 1.1997 neposredno sodeloval pri izmenjavi podatkov
s preko 11 državami in imel sklenjena dva fonnalna sporazuma
o sodelovanju s pristojnimi organi drugih držav. V 1.1998 naj bi
bilo sodelovanje s pristojnimi organi razširjeno na približno 20
držav, v pripravi pa so še najmanj trije bilateralni dogovori o
sodelovanju, ki bodo predvidoma podpisani 1.1998. Z ratifikacijo
Konvencije Sveta Evrope št. 141 pa je Urad v drugi polovici
1.1997 postal tudi osrednji organ za mednarodno izmenjavo
podatkov o pranju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, ki
izvira iz kaznivih dejanj;
- dokončnega prehoda na elektronsko pošto kot na glavni
komunikacijski kanal med Uradom in zavezanci ter predvidene
pogostejše uporaba komunikacijskega kanala ESWS (Egmont
Secure Web System), ki povezuje sorodne urade po svetu;
- izdelave in tiskanja informativno-strokovnih publikacij Urada
zaradi izpolnjevanja obveznosti na področju preventive;
- v začetku leta 1998 bo potrebno zaradi spremembe razmerja
ECU / SIT s podzakonskim aktom spremeniti zneske iz Zakona
o preprečevanju pranja denarja in zato ponovno tiskati plakate
(obvestila) za vse mejne prehode v Republiki Sloveniji.

2851 Manjše investicijen / 240.000 SIT
Sredstva za manjše investicije so planirana v skladu z usmeritvami
Sektorja za proračun in bodo v letu 1998 namenjena predvsem
za nujne zamenjave polomljene pisarniške opreme (stoli, mize,
telefaks), ter za nabavo varovalnega sistema na vhodnih vratih
za kontrolo prihodov in odhodov v prostore urada.

1615 URAD RS ZA PREPREČEVANJE PRANJA
DENARJA
I. UVODNA POJASNILA IN GLAVNE NALOGE

V nadaljevanju podajamo podrobnejšo obrazložitev višine zneskov
po posameznih kontih, ki sestavljajo postavko "Materialni stroški".

Urad RS za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju Urad)
je bil ustanovljen z Zakonom o organizaciji in delovnem področju
ministrstev (Ur.l. RS št. 71/94) in sicer kot organ v sestavi
Ministrstva za finance. Na podlagi 19. člena tega zakona je Urad
formalno pričel z delom 01.01.1995. Pravnoformalno podlago za
delovanje Urada - poleg že omenjenega zakona - predstavljajo
naslednji predpisi:
- Zakon o preprečevanju pranja denarja (U.l. RS št. 36/94 in 63/
95), v nadaljevanju ZPPD;
- Kazenski zakonik Republike Slovenije (U.l. RS št. 63/94);
- Zakon o kazenskem postopku (U.l. RS št. 63/94);
- Zakon o deviznem poslovanju (U.l. RS št. 1/91, 71/93 in 63/95);
- Zakon o ratifikaciji konvencije Združenih narodov zoper
nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi (U.l. RS št. 14/
90);
- Odredba o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri
opravljanju nekaterih transakcij (U.l. RS št. 64/94 in 1/96);
- Navodilo o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike
Slovenije za preprečevanje pranja denarja (U.l. RS št. 81/94 in
1/96);
- Uredba o metodologiji za notranjo kontrolo v organizacijah iz 2.
člena ZPPD (U.l. RS št. 62/96);
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o pranju, odkrivanju, zasegu in
zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem
(U.l.RS št. 11/97).

- Material, Pisarniški material, Časopisi:
Poraba pisarniškega in ostalega materiala je planirana v okviru
letne porabe v letih 1996 in 1997, povečane za indeks rasti
povprečnih cen ter povečanega števila zaposlenih v Uradu.
Sredstva namenjena nabavi časopisov in strokovne literature
so v planu proračuna za leto 1998 za 18 % višja od planiranih
sredstev za iste namene v letu 1997. Spremljanje strokovne predvsem tuje - literature s področja pranja denarja je, zaradi
številnih sprememb in novosti na tem področju in zaradi nalog,
ki jih ima Urad, nujno potrebno.
- Porabljena energija:
Sredstva za te namene niso planirana, ker še ne obstaja
razdelilnik stroškov. V kolikor bo do uporabe razdelilnika prišlo v
letu 1998, bodo stroški porabe električne energije poravnani iz
postavke 418 - ostali otroški.
- Proizvodne storitve drugih:
Planirana sredstva za leto 1998, namenjena navedeni postavki,
so za 92 % višja od planiranih sredstev za proizvodne storitve
drugih v letu 1997 in to predvsem zaradi:
- izdelave in tiskanja informativno-strokovne publikacije s podatki
iz letnega poročila ter "modusi operandi" s področja pranja
denarja, namenjene tako zavezancem v Sloveniji kot tudi
predstavitvi dela Urada v mednarodnih stikih,
- ponovnega tiskanja plakatov (obvestil) o obveznosti prijave
vnosa in iznosa gotovine in čekov preko državne meje,
- tiskanja logotipa Urada na pisala, kar bo bistveno zmanjšalo
dosedanje stroške, namenjene nakupu poslovnih daril (knjige
idr), na drugih postavkah.
SIcer pa je nominalni znesek na tej postavki, kljub velikemu
procentualnomu povišanju sredstev,. še vedno nizek in bo po
naših ocenah komaj zadostoval za realizacijo omenjenih
projektov.
- PTT storitve in poštnina:
Omenjena postavka predstavlja 22 % v celotni strukturi
planiranih materialnih stroškov za leto 1998 in je v primerjavi s
predlogom proračuna za leto 1997 kar za 72.2 % višja.

V zgoraj navedenih predpisih so natančno opredeljene naloge, ki
jih je Urad dolžan izvajati tudi v obravnavanem proračunskem
obdobju. Nekatere nove naloge s področja mednarodnega
sodelovanja bo Urad prevzel 1.1998, ko bo začel veljati (tudi
navzven ) Zakon o ratifikaciji konvencije Sveta Evrope o pranju,
odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene
s kaznivim dejanjem. S sprejetjem tega zakona je Urad postal
osrednji organ za mednarodno izmenjavo podatkov o pranju
denarja in zasegu ter zaplembi premoženjske koristi, ki izvira iz
kaznivih dejanj.
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cije v organizacijah - zavezancih, kar se v praksi dogaja čedalje
bolj pogosto. Sredstva za te namene so bila v letu 1997 zelo
nizka, ker pa je v letu 1998 realno pričakovati povečanje števila
pregledov dokumentacije pri zavezancih, smo v proračunu za
leto 1998 predvideli za 70 % višji znesek planiranih sredstev v
primerjavi z letom prej. Kljub temu ostaja znesek sredstev na tej
postavki nominalno nizek.
- Dnevnice za službena potovanja v tujino:
Planirana je poraba sredstev za dnevnice in nočnine za
službena potovanja v tujini v višini porabe v letu 1997, povečane
za indeks rasti cen in za nekatere pričakovane nove obveznosti,
ki izhajajo iz že v uvodu navedenega povečanega obsega
mednarodnega sodelovanja Urada. Urad je vključen v delo treh
podskupin mednarodne delovne skupine EGMONT GROUP, ki
se sestajajo redno, najmanj 2x letno, po različnih evropskih
državah. Predstavniki urada, od njegove ustanovitve dalje,
redno sodelujejo na konferencah o odkrivanju in preprečevanju
pranja denarja, ki jih organizirata mednarodno policijsko
združenje INTERPOL in Svet Evrope ter na delavnicah, ki
potekajo v organizaciji podobnih Uradov v Svetu. Prav tako
predstavniki Urada aktivno sodelujejo tudi na mednarodnih
seminarjih in simpozijih s tega področja. V letu 1998 je predviden
veliko večji obseg omenjenega sodelovanja, s tem pa se bodo
povečali tudi stroški za dnevnice in nočnine.
- Drugi odhodki:
Na tej postavki je za leto 1998 planirana nekoliko nižja poraba
sredstev v primerjavi s proračunom za leto 1997, čeprav je
plan aktivnosti (predvsem mednarodnih) večji kot v predhodnih
letih. Navedena postavka je namenjena tudi za povračila drugih
potnih stroškov v tujini in doma ter vseh ostalih stroškov,
povezanih z delom Urada, ki jih ni možno neposredno alocirati
v ostale postavke.
•J! ■ ' .* O "I '
2852 Manjše investicije / 360.000 SIT
Sredstva za manjše investicije so planirana v skladu z usmeritvami
sektorja za proraču in bodo namenjena predvsem zamenjavam
polomljene oziroma iztrošene pisarniške opreme.

Opozarjamo, da gre za postavko, ki predstavlja fiksne stroške
in nanjo Urad nima vpliva. V letu 199B pričakujemo znatno
povečanje tovrstnih stroškov predvsem zaradi:
- dokončnega prehoda na komunikacijo med Uradom ter
zavezanci preko elektronske pošte (pošiljanje obrazcev o
transakcijah);
- uporabe INTERNET-a;
- uporabe omrežja ESWS (Egmont Secure Web System), ki
služi za komunikacijo med uradi in povezuje trenutno 11 uradov
po svetu, do konca leta 1998 pa naj bi povezoval približno 20
uradov; povečan pa bo tudi obseg komunikacij zaradi novih
programov;
- uporabe mobilnega telefona GSM.
• Komunalne storitve:
Komunalne storitve niso vračunane, ker še ne obstaja razdelilnik.
V kolikor bo do uporabe razdelilnika prišlo v letu 1997, bodo
stroški komunalnih storitev kriti iz postavke 418 - ostali stroški.
- Neproizvodne storitve drugih:
Postavka "neproizvodne storitve drugih" je bistveno in sicer za
300 % zmanjšana glede na predvidena sredstva v letu 1997.
Glavni razlog je postopno zaključevanje vnosa podatkov o
gotovinskih transakcijah v računalniško bazo, ki so ga opravljali
zunanji sodelavci (študentje). Pričakujemo pa povečanje
stroškov prevajanja zaradi predvidene povečane aktivnosti
Urada na mednarodnem področju (mednarodni sporazumi,
prispevki za strokovna srečanja v tujini, predstavitve
usklajenosti z zakonodajo Evropske skupnosti in Sveta Evrope,
predvideno članstvo v FATF).
- Pogodbe o delu in avtorski honorarji:
Stroškov pogodb o delu in avtorskih honorarjev ne predvidevamo.
- Najemnine in zakupnine, garažnine:
Zaradi ukinitve parkiranja na dvorišču Cankarjeve 5 je predviden
najem enega parkirnega mesta za vozilo Urada. Navedenim
stroškom je potrebno dodati še stroške najema GSM telefona
in pozivnikov, ki so zaradi narave dela v Uradu nujno potrebni.
Upoštevaje realne najemne cene je bilo potrebno znesek, planiran
za leto 1997, povečati za 44 %.
- Reprezentančni stroški:
Upoštevaje navodila za pripravo proračuna in splošne smernice,
reprezentančnih stroškov za leto 1998 nismo bistveno
povečevali glede na sredstva planirana za leto 1997. Ti stroški
bodo kljub temu tudi v letu 1998 še vedno razmeroma visoki,
saj pričakujemo povečano število obiskov iz tujine tako zaradi
sklenitve bilateralnih sporazumov kot zaradi izmenjave osebja
med uradi v okviru projektov mednarodne skupine Egmont.
- Drugi materialni odhodki:
Sredstva na tej postavki so mlnamalna in so na ravni planiranih
sredstev v letu 1997.
• Izdatki za sprotne potrebe strokovnega izobraževanja:
Planirana sredstva, namenjena izobraževanju v letu 1998,
predstavljajo kar dvakratni znesek sredstev za izobraževanje,
ki smo jih predvideli v planu za leto 1997. To pa predvsem zaradi
dejstva, da je permanentno izobraževanje na področju dela
Urada nujno potrebno. Pri določitvi zneska smo upoštevali
povprečno višino kotizacij za seminarje, ki so z vidika Urada
zanimivi ter koristni za zaposlene v Uradu. Povečanje sredstev,
namenjenih strokovnemu izobraževanju zaposlenih v Uradu,
narekuje tudi načrtovano povečanje števila zaposlenih in že
napovedano znatno zmanjšanje sredstev za potrebe
izobraževanja, ki smo jih doslej uporabljali v okviru programa
PHARE , British Know-How Funda, Sveta Evrope in drugih.
- Zavarovalne premije:
Za leto 1998 smo prvič predvideli tudi stroške plačila
avtomobilskega (obveznega in kasko) zavarovanja za eno
izmed planiranih vozil Urada.
- Dnevnice za službena potovanja:
V skladu s 14. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja
Urad od novembra 1995 lahko opravlja tudi pregled dokumenta10. januar 1998

1616 DEVIZNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE
SLOVENIJE
I. UVODNA POJASNILA IN GLAVNE NALOGE
Devizni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljevanju DIRS) je
organ v sestavi Ministrstva za finance, ki poleg Carinske uprave
Republike Slovenije in Banke Slovenije nadzoruje izvrševanje
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo devizno in
zunanjetrgovinsko poslovanje, kreditne odnose s tujino in
opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini ter vodi postopek o
prekrških proti pravnim in fizičnim osebam, samostojnim
podjetnikom - kršilcem predpisov z delovnega področja
inšpektorata. Osnovo delovanja inšpektorata predstavlja zakon
o deviznem poslovanju, zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju,
zakon o kreditnih poslih s tujino, zakon o tujih vlaganjih ter vsi
podzakonski akti, izdani na podlagi teh zakonov. Natančnejše
določbe o delu inšpektorata so vsebovana v VIII. poglavju zakona
o deviznem poslovanju - devizna kontrola. V letu 1998 pričakujemo,
da bo Državni zbor sprejel novo devizno zakonodajo - zakon o
deviznem poslovanju, ki bo urejal materijo, katero sedaj urejajo v
prejšnjem odstavku navedeni zakoni. Že veljaven zakon o
spremembah zakona o prekrških pa še naprej ohranja Deviznemu
inšpektoratu pristojnost za vodenje deviznih in zunanjetrgovinskih
prekrškov na I. stopnji. To omenjamo tudi zaradi tega, ker nov
zakon o deviznem poslovanju, ki je v Državnem zboru trenutno v
prvem branju, ne pozna več gospodarskih prestopkov. Tako nov
zakon o deviznem poslovanju pozna samo prekrške, kar se bo v
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subjektov opravlja izven sedeža DIRS, ti nadzori pa praviloma
trajajo več kot en dan, smo planirali sredstva za dnevnice v
skladu s porabo za dnevnice povprečno na enega inšpektorja v
letu 1996 in v prvih osmih mesecih leta 1997. Po povprečju je bilo
inšpektorjem izplačanih približno 25 dnevnic v letu dni. Zaradi že
prej navedenih stikov s tujimi sorodnimi organi smo planirali tudi
dnevnice za službena potovanja v tujino. V zvezi z vodenjem
postopka o prekrških na I. stopnji so povezani tudi stroški - plačila
za bančne storitve in plačila za storitve v plačilnem prometu. Ti
stroški predstavljajo prečešem plačila Agenciji za plačilni promet.
Med druge odhodke smo predvideli predvsem odhodke oziroma
stroške, katere nismo mogli locirati na prej navedene konte.

nadaljevanju tudi odražalo v povečanju obsega dela v oddelku za
prekrške v DIRS. Prav tako se nam vsako leto povečuje število
neposrednih nadzorov oziroma kontrol pri gospodarskih subjektih.
Zaradi povečanega obsega dela v letu 1998 planiramo nove
zaposlitve (kar bo obrazloženo v nadaljevanju).
II. OBRAZLOŽITEV POTREBNIH FINANČNIH
SREDSTEV
4503 Materialni stroški / 7.776.000 SIT
Načrt uporabe sredstev na postavki "Materialni in drugi stroški"
smo skupno porabo za leto 1998 nasproti letu 1997 povečali za
8%. To povečanje sredstev izhaja predvsem iz naslednjih dejstev:
1. V letu 1998, kot smo že omenili smo zaradi povečanega obsega
dela tako v oddelku za nadzor kot v oddelku za prekrške,
planirali dodatne zaposlitve.
2. Pri planiranju odhodkov oziroma materialnih stroškov za leto
1998 smo v pretežni meri izhajali iz realizacije v prvih osmih
mesecih leta 1997.
3. Zaradi dodatnih zaposlitev se tako povečajo določene postavke
pri materialnih stroških, kar bo obrazloženo v nadaljevanju po
posameznih kontih.

2853 Manjše investicije / 450.000,00 SIT
Pri planiranju manjših investicij smo upoštevali priporočilo
Ministrstva za finance, po katerem pripada Deviznemu
inšpektoratu 30.000,00 SIT na zaposlenega.

1617 URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR
PRIREJANJA IGER NA SREČO
I. UVODNA POJASNILA IN GLAVNE NALOGE

DIRS ima prostore v Ljubljani na Tivolski cesti 50, kateri so last
Republike Slovenije. Velik del materialnih stroškov oziroma največji
del tako predstavljajo obratovalni stroški, ki zajemajo porabo
vode in elektrike, komunalne storitve in porabljeno toplotno energijo,
od leta 1997 naprej pa tudi stroške varovanja. Ti stroški se odražajo
v kontih 401 - porabljena energija, 4023 - komunalne storitve. Kot
smo že omenili, DIRS z razliko od drugih inšpekcijskih služb v
Republiki Sloveniji vodi postopek od deviznih in zunanjetrgovinskih
prekrških na I. stopnji. To pristojnost nam je v nadaljevanju ohranil
v letošnjem letu sprejet zakon o spremembah zakona o prekrških.
V prvem branju v Državnem zboru je tudi nov zakon o deviznem
poslovanju, ki združuje materijo vseh do sedaj veljavnih zakonov,
ki urejajo devizno in zunanjetrgovinsko poslovanje. Ta zakon ukinja
gospodarske prestopke, le-ti so v novem zakonu kvalificirani kot
prekrški, kar se bo odražalo v povečanju obsega dela v DIRS. V
zvezi z vodenjem postopka o prekrških na I. stopnji, kakor tudi z
neposredno kontrolo deviznih in zunanjetrgovinskih predpisov
neposredno pri gospodarskih subjektih, predstavlja visoko
postavko stroškov tudi postavka 400 - material - predvsem
pisarniški material. Na tem mestu lahko omenimo, da se nam
vsako leto povečuje število izdanih odločb o prekrških na I. stopnji.
V letu 1996 smo izdali cca. 1000 odločb, v letu 1997 predvidevamo
da bomo izdali približno 1200 odločb. Vse to se odraža v stroških
na kontih pisarniškega materiala, poštnih storitvah, stroških
izterjave in podobno.Velik del stroškov predstavljajo PTT storitve
in poštnina. Zaradi nenehnega spreminjanja zakonodaje, ki ureja
devizno in zunanjetrgovinsko poslovanje se morajo zaposleni v
DIRS nenehno strokovno izobraževati in izpopolnjevati. Ker ob
svojem delu naletijo tudi na druge kršitve, ki niso neposredno v
domeni devizne in zunanjetrgovinske zakonodaje morajo poznati
zakonodajo, ki ureja računovodstvo in knjigovodstvo, statusne
oblike gospodarskih subjektov, davčno zakonodajo, carinsko
zakonodajo in podobno. Zaradi navedenega tudi stroški v postavki
4007 - časopisi, strokovna literatura, Uradni list ipd.. DIRS ima v
najemu fotokopirni stroj in mobilni telefon, katerega uporabljajo
inšpektorji pri izvajanju neposredne kontrole pri gospodarskih
subjektih. Planirali smo tudi povečan obseg reprezentačnih
stroškov, saj v letu 1998 planiramo sodelovanje s podobnimi organi
v sosednjih državah, katerih obisk pričakujemo tudi pri nas. Drugi
materialni odhodki predstavljajo predvsem stroške za redno
servisiranje in uporabo službenega vozila kakor tudi za izplačilo
kilometrine inšpektorjem, kateri za nemoteno opravljanje
neposrednega nadzora uporabljajo svoj avtomobil. V zvezi s
službenim avtomobilom so planirani tudi stroški za zavarovalne
premije. Ker se večina neposrednih nadzorov gospodarskih
poročevalec, št. 3

Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo (v nadaljevanju: Urad)
je bil ustanovljen v septembru 1995 na podlagi Zakona o igrah na
srečo (Uradni list RS št. 27/95, v nadaljevanju: Zakon). Le-ta v
107. do 109. členu natančno opredeljuje naloge nadzornega organa
(Urada). Poleg stalnega nadzora nad poslovanjem pravnih oseb,
ki prirejajo igre na srečo, bo prednostna naloga Urada v letu 1998
preverjanje in analiziranje podatkov za sklenitev koncesijskih
pogodb s koncesionarji. Obstoječi prireditelji posebnih iger na
srečo imajo namreč dovoljenje za prirejanje posebnih iger na
srečo po prej veljavnih predpisih. Po lastninskem preoblikovanju,
ki bo predvidoma končano do konca leta 1997, bodo prireditelji na
podlagi Zakona lahko zaprosili za koncesijo za prirejanje posebnih
iger na srečo. Koncesijo dodeli Vlada Republike Slovenije, pri
čemer gradivo, potrebno za dodelitev koncesije, analizira Urad
ter hkrati pripravi predlog koncesijske pogodbe. Zakon v 108.
členu kot eno od nalog nadzornega organa opredeljuje tudi
organiziranje izdelave igralniških standardov. Urad že pripravlja
celoviti projekt, ki bo vključeval sodelovanje drugih državnih
institucij kot tudi neodvisnih zunanjih ekonomsko - tehničnih
institucij ter načrtuje, da bo projekt končan najkasneje do konca
leta 1998. Izvedba projekta bo pomenila dodatno finančno
obremenitev proračuna Urada, saj je planirani znesek za izpeljavo
projekta 4 mio SIT. Igralniški standardi bodo predstavljali osnovo
za celovit nadzor nad prirejanjem posebnih iger na srečo ter
bodo hkrati določali minimalne pogoje za prirejanje posebnih iger
na srečo. Na področju prirejanja klasičnih iger na srečo pa kot
prioriteto v letu 1998 izpostavljamo naloge v zvezi s podelitvijo
koncesij za trajno prirejanje posamezne klasične igre na srečo
prirediteljem, predvsem pa Loteriji Slovenije, ko bo le-ta dokončno
lastninsko preoblikovana v skladu z Zakonom o lastninskem
preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96). Od
ostalih zakonsko opredeljenih nalog Urada naj za leto 1998
izpostavimo le naslednje: nadziranje izvajanja koncesijske
pogodbe oziroma pogojev iz dovoljenja prireditelja, izvajanje
neposrednega nadzora pri opravljanju vseh procesov, ki so
neposredno ali posredno vezani s prirejanjem iger na srečo ter
poročanje vladi o poslovanju koncesionarja oziroma prireditelja.
Glede na to, da se bo tudi v letu 1998 nadaljeval proces
vzpostavljanja pogojev, ki bodo omogočili opravljanje z zakonom
opredeljenih del in nalog Urada, so nekatere planirane postavke
iz skupine materialnih stroškov specifične tako po namenu kot
po velikosti. V nadaljevanju podajamo obrazložitev finančnega
načrta oziroma plana odhodkov za leto 1998 s poudarkom na
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postavkah, ki so bodisi specifične za delo Urada ali pa v skupnih
materialnih stroških predstavljajo velik odstotni delež.
Obrazložene so tudi postavke, ki niso neposredni materialni
stroški, a so za nemoteno delo Urada neizogibni, nekatere
postavke plana sredstev za druge osebne prejemke ter postavko
plače in prispevki.

vrednosti 180.000 SIT, ki so zaradi narave dela nujno potrebni za
nemoteno opravljanje del in nalog na terenu. Urad je zadolžen za
nadzor prirejanja iger na srečo, po predvidevanju bo delo na
terenu (neposredni nadzor igralnic, prisotnost in kontrola žrebanja
pri prirejanju klasičnih iger na srečo), predstavljalo več kot polovico
celotnega delovnega časa pooblaščenih oseb urada. Ostala
sredstva do planiranih 450.000 SIT bodo namenjena izboljšanju
pogojev dela zaposlenih na Uradu.

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNIH SREDSTEV
7236 Materialni stroški / 11.340.000 SIT
Pri planiranju višine materialnih stroškov za leto 1998 je Urad v
pretežni meri izhajal iz podanih restriktivnih kvantitativnih izhodišč
za pripravo finančnih načrtov, hkrati pa je upošteval tudi stroške
predvidenih programov (projekt izdelave igralniških standardov,
dodeljevanje koncesij), ki se bodo pričeli v letu 1998. Urad ima v
najemu prostore na Slovenski 54, Ljubljana. Obratovalni stroški,
ki zajemajo porabo vode in elektrike, varovanje prostorov ter
ostale stroške v skladu s sklenjeno pogodbo z Avtotehno d.d.,
Ljubljana o najemu prostorov, predstavljajo pretežni del postavke
proizvodne storitve drugih oziroma skoraj 25% vseh materialnih
stroškov in so zaradi najetih prostorov neizogibni oziroma se
bodo še povečevali s (predvidenim) najemom novih poslovnih
prostorov za potrebe dela Urada. Pooblaščene osebe Urada
opravljajo svoja dela in naloge tudi neposredno pri prirediteljih
posebnih in klasičnih iger na srečo v skladu s 109. členom Zakona.
Delež opravljenega dela na terenu se bo v prihodnjih letih stalno
povečeval in sicer naj bi že v letu 1998 terensko delo predstavljalo
vsaj 50% delovnega časa pooblaščene osebe Urada. Smatramo,
da je planirani znesek, v katerega so vključene tudi nočnine,
nujno potreben za nemoteno opravljanje del in nalog Urada. Glede
na spremenjeni Pravilnik o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic
(Uradni list RS, št. 67/97), je Urad pridobil nove naloge, ki so tudi
terenskega značaja, kar je razlog več za načrtovano višino te
postavke v okviru materialnih stroškov. V plan odhodkov so med
materialne stroške vključeni tudi stroški kotizacije za sodelovanje
v Evropskem združenju igralniških zakonodajalcev (GREF), ki
znašajo okvirno 400.000 SIT na leto. Glede na 108. člen Zakona
je organiziranje izdelave igralniških standardov ena od prednostnih
nalog Urada v naslednjih letih. V izdelavo igralniških standardov
bodo vključene domače ekonomsko - tehnične institucije. Igralniški
standardi bodo natančno opredelili vse vidike poslovanja
koncesionarjev oziroma prirejanja posebnih iger na srečo in bodo
podlaga za nadzor s strani Urada. Predvidene stroške izdelave
le-teh naj bi v letu 1998 zaradi varčevalnih ukrepov pokrili s
sredstvi v okviru drugih postavk materialnih stroškov. V letu 1997
je bil sprejet Zakon o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z
družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in o
strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja
posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 40/97), ki je določil
postopke v zvezi z lastninskim preoblikovanjem pravnih oseb, ki
prirejajo posebne igre na srečo. S sprejetjem tega zakona je
izpolnjen osnovni pogoj za izdajanje koncesij za prirejanje
posebnih iger na srečo s strani Urada po Zakonu o igrah na
srečo. Urad načrtuje, da bo za vsa potrebna obsežna opravila v
zvezi z dodeljevanjem koncesij potrebna pomoč zunanjih
strokovnjakov, zato se bodo iz naslova sredstev za materialne
stroške pokrivali tudi nastali stroški v zvezi z dodeljevanjem
koncesij. Poudarjamo, da smo pri sestavi finančnega načrta za
leto 1998 izhajali iz realizacije finančnega načrta za leto 1997 ter
restriktivnih kvantitativnih izhodišč, pri tem pa smo upoštevali
predvideno letno rast cen v višini 8% za leto 1998 ter eno novo
planirano zaposlitev v letu 1998. Planirana skupna višina odhodkov
Urada za materialne stroške za leto 1998 tako znaša 11.365.000
SIT.

Nadzor južne meje
Zaradi uvajanja določb Shengenskega sporazuma na meji z R
Avstrijo in R Italijo mora Slovenija zagotoviti kontrolo prehajanja
državne meje in nadzor nad migracijami na celotnem svojem
ozemlju. Predvsem je potrebno tak nadzor zagotoviti vzdolž
celotne južne meje. Zahodnoevropske države se z zagotavljajnjem
nadzora meje in z izvajanjem učinkovitega nadzora spopadajo
predvsem z uvajanjem sodobne tehnične opreme, ki omogoča
odkrivanje in preprečevanje ilegalnih migracij, ter odkrivanje zlorab
dokumentov za prestop meje. To so sistemi za kontrolo
dokumentov (docubox-docutest), sistemi za kontrolo tovornih
vozil (sonde za merjenje prisotnosti C02) termovizijske kamere
za nadzor prehajanja zelene meje v nočnem času.
Prav tako pa bi z optičnimi čitalci za kontrolo dokumentov lahko
zagotovili ustrezen nadzor in istočasno nemoten pretok oseb na
mejah, saj poostren nadzor brez ustrezne tehnične opreme lahko
podaljša čakalne dobe na mejah.
Tudi večji pojav kriminalitete je možno odkrivati in preprečevati z
ustreznim nadzorom na meji n.pr. odkrivanje mamil z ustreznimi
endoskopskimi ogledali oz. fiberoptičnimi aparati, za iskanje mamil
na težko dostopnih mestih.

2855 Manjše investicije / 360.000 SIT
V okviri sredstev za manjše investicije smo v plan nabav osnovnih
sredstev za leto 1998 zajeli nakup mobilnih telefonov v skupni

Prometna varnost
Slovenska policija že tretje leto izvaja strategijo dela na področju
varnosti cestnega prometa, ki se je izkazala za uspešno. V
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17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE
ZADEVE

1711 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
I. UVOD
Ministrstvo za notranje zadeve ob analizi posameznih postavk
finančnega načrta za leto 1998 ocenjuje, da predlagana višina
sredstev v celoti ne bo zadostovala za nemoteno izvajanje
zastavljenih ciljev, prav tako pa predlagana sredstva ne omogočajo
realizacije vrste pomembnih temeljnih nalog MNZ, ki jih
prestavljamo že vrsto let.
Proračunska sredstva MNZ za materialne stroške, investicije in
investicijsko vzdrževanje se v zadnjih letih realno in nominalno
zmanjšujejo, saj so skupna predlagana sredstva za leto 1997 za
3% manjša kot v letu 1996 ter za 15% manjša kot v letu 1995.
Predlagana sredstva za materialne stroške za leto 1998 so sicer
za 10 % večja kot za leto 1997 vendar kljub vsemu ocenjujemo,
da ne bodo zadoščala.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje pa bodo vsaj
delno omilila trend padanja opremljenosti policije, ki je bil prisoten
v zadnjih dveh letih.
Ministrstvo za notranje zadeve si je za leto 1998 zadalo sledeče
prioritetne naloge:
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strategiji dela policije do leta 2000 na področju prometne varnosti
smo opredelili sledeče cilje:
- zagotoviti visoko raven prometne varnosti,
- približati policijo ljudem,
- izboljšati vedenje in navade udeležencev in zmanjšati število
mrtvih.
Za realizacijo strategije pa so poleg sredstev za promocijske
aktivnosti potrebna tudi ustrezna materialno tehnična sredstva.
S sprejemom Zakona o varnosti cestnega prometa pa bodo
policiji naložene še nekatere dodatne obveznosti:
- koncentracijo alkohola v krvi je potrebno meriti na dve decimalki
natančno, kar pomeni, da mora policija zamenjati vse stare
alkoteste z ampulo z novimi elektronskimi alkotesterji;
- ugotavljanje alkoholiziranosti z merilnikom alkohola v izdihanem
zraku - alkometrom bo po novem zakonu z ustrezno aparaturo
opravil policist, kar bo zmanjšalo tudi stroške strokovnih
pregledov, ki jih zdravniki v posameznih primerih celo zavračajo;
- nadzor omejitve hitrosti z nakupom ustreznih naprav POLICE
PILOT, radar Multanova ipd. Posebej pa je potrebno poudariti
potrebo po sredstvih za izvajanje preventivnih akcij TV spoti,
plakati, izobraževanje otrok, sodelovanje na sejmih, ipd.

II. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI
Razdelitev predvidenih sredstev je naslednja:
3107 Plače

18.766.986.000,00 SIT

3215 Drugi osebni odhodki (prejemki) 2.654.633.000,00 SIT
3323 Prispevki in davki delodajalca

4.223.140.000,00 SIT

Sredstva za plače, prispevke delodajalca in druge prejemke
predstavljajo v strukturi sredstev dodeljenih za delo MNZ kar
76%. Z dodeljenimi sredstvi ne bo možno zagotoviti izplačila plač
za trenutno zaposlene delavce. Zato predvidevamo zmanjšanje
števila zaposlenih za približno 400, prepoloviti število nadur,
odpraviti ali zmanjšati na minimum benificirano delovno dobo. Kljub
temu ne bo možno zagotoviti delovne uspešnosti v višini kot jo
opredeljuje zakon o razmerjih plač. Posledice takšnih ukrepov so
v tem trenutku komaj predvidljive, dejstvo pa je, da je potrebno
kljub vsem možnim potezam vodstva ministrstva v smislu iskanja
notranjih rezerv računati z odhodi najkvalitetnejših delavcev,
pospešenih odhodih delavcev zaradi upokojitev, nezadovoljstvom,
ter s tem tudi manjšo delovno učinkovitostjo.
Ocenjujemo, da se bo vodstvo MNZ-ja v letu 1998 moralo v
veliko večji meri ukvarjati s problematiko plačila delavcev ter
reševanjem posledic premalo zagotovljenih sredstev.

Zatiranje organiziranega in gospodarskega kriminala
Med prioritete dela kriminalistične službe v naslednjem letu sodi
delo na področju zatiranja organiziranega in gospodarskega
kriminala, saj analize kažejo, da so klasične oblike kriminalitete v
upadanju, beležimo pa porast na področju organiziranega
kriminala in gospodarskega kriminala.
Organiziran kriminal se kaže v prisotnosti mednarodnih kriminalnih
združb na področju Slovenije, povečuje se obseg nedovoljene
trgovine z mamili, organizirana prostitucija in pranje denarja.
Posledica organiziranega kriminala so tudi plačani umori, ki se
pojavljajo v zadnjem času tudi v Sloveniji in korupcija.
Gospodarski kriminal pa se kaže predvsem v zvezi s sumljivimi
dejanji lastninjenja podjetij, naložbami tujega denarja sumljivega
izvora v slovenska podjetja, kaznivimi dejanji trgovanja z
vrednostnimi papirji, korupcijo, zlorabami avtorskih pravic,
poslovno finančnimi goljufijami, kaznivimi dejanji pri porabi
proračunskih sredstev ipd.
Da kriminalistična služba lahko ustrezno opravlja svojo nalogo,
potrebuje opremo, ki je redna in posebna.
Služba za svoje delo potrebuje predvsem večje število vozil, saj
sedaj uporabljajo vozila, ki so v povprečju starejša kot 5 let.
Potrebna pa so tudi nekatera specialna vozila za nadzor kriminalnih
združb. Prav tako zaostaja opremljenost na področju zvez, saj
so nasprotniki opremljeni bolje kot kriminalisti. Prav tako pa
zaostaja opremljenost na področju informatike, predvsem
specialna programska oprema za analizo informacij o kriminaliteti.
Na področju specialne opreme pa bi potrebovali predvsem
videotehniko, poligrafsko opremo, opremo za nadzor vozil in oseb,
prav tako pa so potrebna sredstva za posebne operativne metode
In oblike dela.

III. MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
Na prenizko odobritev na postavki za materialne stroške smo
opozarjali že ob sprejemu proračuna za leto 1996. Poraba v letu
1996 je potrdila to oceno, saj je ob koncu leta primanjkovalo cca.
16% sredstev. Ministrstvo za finance nam je ob koncu leta dodatno
odobrilo 355.000.000,00 SIT, vendar smo kljub temu v leto 1997
prenesli za 235.000.000,00 SIT obveznosti iz leta 1996. Začasno
financiranje v letu 1997 je pomanjkanje sredstev le poglobilo. Ob
pregledu porabe za prvih enajst mesecev leta 1997 ocenjujemo
primanjkljaj v višini 300.000.000,00 SIT.
Analiza vsebine materialnih stroškov pokaže, da gre pri
obratovalnih stroških predvsem za povečanje cen. Glavni porast
materialnih stroškov pa nastaja pri stroških najemnin, pri stroških
vzdrževanja vozil, informacijske in druge tehnične opreme ter
tekočega vzdrževanja objektov, ki naraščajo zaradi uporabe stare
opreme. Na neracionalnost stroškov popravil nas je ob svojem
pregledu opozorilo Računsko sodišče, vendar zaradi omejenih
sredstev za nakup nove opreme popravljamo staro opremo, da
lahko zagotovimo operativnost služb in funkcioniranje objektov.
3431 Materialni stroški

3.899.399.000,00 SIT

Reorganizacija državne uprave
MNZ je prevzela odgovornost za uresničitev programa reforme
upravnega sistema ter področja notranjih zadev in pravosodja v
okviru procesov približevanja Evropski uniji. Za realizacijo teh
projektov so potrebna sredstva za realizacijo projektov, za delo
organizacijskih enot, za plačilo zunanjih sodelavcev ter članarine
za mednarodne organizacije.

Petina vseh potrebnih sredstev je namenjena za tekoča popravila
(prevoznih sredstev, informacijske In telekomunikacijske opreme,
ostale tehnične opremo, "zdrževanja zgradb, pisarniške opreme),
za storitve v zvezi z vzdrževalnimi deli ter čiščenjem zgradb in
opreme, za druge proizvodne storitve, za stroške ogrevanja in
storitve drugih, servisnih storitev, vzdrževanja, izobraževanja,
(druge storitve, odvzem in analiza krvi na alkohol, zdravniški
pregledi, tehnični pregledi).

Potrebna sredstva za realizacijo zastavljenih ciljev so porazdeljena
v vseh postavkah proračuna MNZ, saj so potrebna materialna
prav tako pa finančna sredstva.

Poudarjamo, da so v sredstvih za materialne stroške vključena
tudi sredstva potrebna za vzdrževanje opreme Letalske policijske
enote, sredstva za delo kriminalistične tehnike, sredstva potrebna
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za vzdrževanje plovil, za vzdrževanje opreme policije, Specialne
enote MNZ in Zaščitne policijske enote, za vzdrževanje konjenice
ter sredstev protibombne zaščite.

pa jih vnaprej ni mogoče predvideti in ovrednotiti. Nemogoče je
vplivati na stroške v zvezi z nalogami, ki jih morajo opraviti delavci
ONZ zaradi trenutno nastalih varnostnih razmer, posebnih nalog
na področju kriminala na področju varovanja oseb in objektov ob
izvedbi in pripravah državniških obiskov v tujini in na območju
RS.

Pri sredstvih za material bomo približno polovico porabili za
nadomestne dele (prevoznih sredstev, za vzdrževanja zgradb,
informacijske in telekomunikacijske opreme, ostale tehnične
opreme, pisarniške opreme), ostalo pa za drug material, za drobni
inventar in potrošni material, za avtomobilske gume, za plačljive
obrazce in za čistilni material.
Na povečanje materialnih stroškov v tem delu vpliva predvsem
zelo slab vozni park in stara zračna plovila - helikopterji. Stroški
vzdrževanja in popravil se zaradi zastarelosti opreme skokovito
povečujejo.

1925 Mejni prehodi - tekoče vzdrževanje 95.000.000,00 SIT
Sredstva so potrebna za tekoče vzdrževanje delovnih prostorov
mejne policije (beljenje, obnova inštalacij, parketov, tlakov, streh,
fasade, opreme itd.) ter za vse stroške, ki niso zajeti pri Servisu
skupnih služb Vlade RS (elektrika, kanalizacija idr.). Predlagana
sredstva ne zadoščajo za redno vzdrževanje objektov mejnih
prehodov in tekoče pokrivanje vseh stroškov, kar se odraža v
neurejenosti mejnih prehodov in občasnih težavah s čiščenjem,
kanalizacijo ipd.
To povzroča slab vtis predvsem pri tujcih, za katere je mejni
prehod prvi stik z našo državo.

Skoraj enako kot za material potrebujemo tudi sredstva za
najemnine poslovnih prostorov in garaž ter zakupnine. Pogoji
gospodarjenja oziroma poslovanja so se zelo spremenili, saj so v
preteklosti policijske postaje delovale v prostorih (predvsem
občinskih), za katere ni bilo potrebno plačevati najemnin, sedaj
pa se je delež porabe za te namene zelo povečal, ker občine
skladno s predpisi zvišujejo najemnine oz. zahtevajo sklenitve
najemnih pogodb. V letošnjem letu bomo za plačilo najemnin
porabili okoli 240.000.000,00 SIT.

3755 Drugi odhodki za delo na drugih
področjih

Največji delež razpoložljivih sredstev je namenjen za delovanje
Srednje policijske šole, za dejavnost Visoke policijsko - varnostne
šole, za zdravstveno varstvo, za odškodnine delavcem in za
posebne operativne namene.

Iz materialnih stroškov zagotavljamo tudi sredstva za :
pogodbe o delu, ki so sklenjene predvsem za opravljanje dela
predavateljev na Visoki policijsko - varnostni oli, v letu 1998 pa
bodo potrebna bistveno večja sredstva še za pogodbe o delu in
avtorske pogodbe v zvezi s sodelovanjem pri pripravi novih
zakonov in drugih aktov,
usposabljanja in izpopolnjevanja, ki so namenjena za izvedbo
internih programov, za načrtovane oblike izobraževanja doma in
v tujini (udeležba na raznih mednarodnih specialističnih seminarjih
SEPA, AEPC, ILEA, posvetovanje o prilagoditvi ukrepov iz
Schengenskega sporazuma ter sodelovanje po programih s tujimi
policijami), za usposabljanje aktivnih delavcev ONZ in vojaških
obveznikov razporejenih v rezervni sestav ONZ za delo v izrednih
stanjih in vojni in za izpopolnjevanje, usposabljanje in strokovne
izpite delavcev v državni upravi,
akcije in zavarovanja (predvsem za gorivo za prevozna sredstva,
dnevnice in terenske dodatke za varovanje prireditev in izvedbo
raznih oblik spremstev), publicistično dejavnost ONZ v zvezi z
izdajanjem revij Varnost, Sled in Revije za kriminalistiko, za
zavarovanje ogroženih delavcev, za mednarodno sodelovanje In
sodelovanje s tujimi policijami in inštitucijami, mednarodno
dejavnost iz mednarodnih obveznosti iz podpisanih sporazumov
in izjav o sodelovanju in izmenjavi izkušenj MNZ s tujimi varnostnimi
organi, sodelovanje v delovnih skupinah In združenjih na
mednarodnem nivoju ter udeležbo na različnih mednarodnih
sestankih in konferencah (Srednjeevropska policijska akademija,
Interpol Idr.), za leto 1997 je Ministrstvo za zunaje zadeve preneslo
plačevanje mednarodnih članarin na MNZ, za preventivno delo
policije na področju prometa in kriminala z izdajo različnih brošur,
izdelavo TV spotov, akcijami.

Za delovanje Srednje policijske šole je največji del stroškov
namenjen za prehrano kadetov ter izvajanje šolskih in obšolskih
aktivnosti.
Sredstva za Visoko policijsko varnostno šolo so namenjena za
izvajanje dejavnosti šole, založništvo, publikacije, knjižnico itd.
Sredstva za posebne operativne namene so njuno potrebna za
delovanje kriminalistične službe pri zatiranju najhujših in
organiziranih pojavnih obi.k kriminalitete (mamila, orožje, ponarejen
denar idr.).
Sredstva za odškodnine so namenjena za izplačilo odškodnin po
106. čl. ZONZ, ki pripadajo delavcem v primeru nesreče pri
opravljanju službe. Gre za odškodnine v primeru trajne
nezmožnosti oz. odškodnine družini v primeru delavčeve smrti.
Po 57 čl. ZONZ pripada delavcem tudi pravna pomoč za
zastopanje v sodnih postopkih.
4700 Učni center - materialni stroški

93.000.000,00 SIT

Sredstva so namenjena za materialne stroške v zvezi s služenjem
vojaškega roka v ONZ, ki ga določa Zakon o vojaški dolžnosti in
sicer v Učnem centru, kjer potekajo tromesečna usposabljanja
ter na Upravah za notranje zadeve, kjer po končanem teoretičnem
usposabljanju služijo vojaški obvezniki vojaški rok še tri do štiri
mesece na policijskih postajah.
Tretjino potrebnih sredstev bomo porabili za prehrano in
namestitev, skoraj enako za nadomestila za bivanje na domu,
ostalo pa za žepnine, zdravstveno varstvo in nezgodno
zavarovanje, prevozne stroške in prevoze, učila In učne
pripomočke, obratovalne stroške, vzdrževanje uniform in opreme,
tekoče vzdrževanje ter ostale stroške.
V zvezi s sprejetim Zakonom o spremembi in dopolnitvi zakona o
vojaški dolžnosti v letu 1996, se spremenijo tudi finančne
obveznosti glede služenja vojaškega roka, kar pomeni dodatne
stroške.

Kot velika obveznost se pojavljajo materialni stroški v zvezi z
izdajo poškodbenih listov ter storitvami, ki so bile opravljene po
naročilu policije, kot na primer prevoz poškodovanega avtomobila,
prevoz trupla s kraja dogodka, prihod gasilcev in reševalcev na
kraj dogodka ali prometne nesreče ipd. Povečujejo pa se tudi
stroški postopkov npr. hranjenje zaplenjenih vozil In drugih
predmetov, ki so posledica kaznivih dejanj, saj so postopki pred
sodiči dolgotrajni, predmete kaznivih dejanj pa je treba hraniti dalj
časa.

7399 Stroški službenih stanovanj in samskih
domov
41.600.00,00 SIT
Ministrstvo upravlja s približno 700 službenimi stanovanji ter
samskimi sobami na celotnem področju Slovenije. Za potrebe
zaščitne policijske enote Imamo v najemu 90 samskih sob.

Pri razpoložljivi višini sredstev za materialne stroške v letu 1998
je potrebno upoštevati dejstvo, da vsako leto nastajajo stroški, ki
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slabša. Na neurejenost objektov nas opozarjajo posamezne
lokalne skupnosti. Predvsem pa ostaja odprta prostorska
problematika na južni meji in sicer ureditev mejnih prehodov,
legalizacija objektov in dokončanje začetih del.
Prenizko odobrena sredstva za investicije in investicijsko
vzdrževanje se odražajo tudi v povečanju potrebnih sredstev za
tekoče vzdrževanje in v povečanju porabe sredstev za plačilo
najemnin.

Sredstva so namenjena za plačilo najemnine, stroške povezane
z upravljanjem stanovanj ter tekoče vzdrževanje samskih sob in
stanovanj.
7400 Lastna udeležba - PHARE reorganizacija državne uprave

30.000.00,00 SIT

MNZ je prevzelo odgovornost za uresničevanje programa reforme
upravnega sistema v okviru procesov približevanja Evropski uniji.
Uresničevanje teh programov narekuje vrsto projektnih aktivnosti,
ki bodo v določeni meri finančno podprte tudi s strani mednarodnih
institucij - PHARE.
V okviru tega projekta je že bila ustanovljena Upravna akademija
In enota za implementacijo programa preoblikovanja javne uprave.
Sredstva bodo namenjena za materialne stroške za delo novih
organizacijskih enot, za plačilo prometnega davka in lastne
udeležbe za projekt PHARE, za delo zunanjih sodelavcev v
projektih, za izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih v državni
upravi ter za sodelovanje v Evropski uniji in mednarodnih
organizacijah.

Sredstva za investicije v opremo so bila v zadnjih dveh letih glede
na potrebe MNZ prenizko odobrena, kar je povzročilo, da je
popolnjenost materialno tehničnih sredstev v primerjavi s
sistemizirano izredno kritična. Predvsem to velja za vozila ter
informacijsko in telekomunikacijsko opremo. Opremljenost policije
se v primerjavi s sosednjimi državami slabša in svojih nalog na
prioritetnih področjih del;: ne moremo opravljati dovolj kvalitetno.
Predlagana sredstva bi vsaj delno omogočila realizacijo
zastavljenih nalog na področju nadzora južne meje, prometno
preventivo ter izvajanje nalog pri zatiranju gospodarskega in
organiziranega kriminala.
Problematika po posameznih vrstah opreme pa je sledeča:

Projekt reforme javnega sektorja (vključno z zasnovo zakona o
javnih uslužbencih) naj bi 70 % financirali iz sredstev PHARE v
proračunu MNZ pa moramo zagotoviti potrebni delež lastnih
sredstev.
9003 Financiranje projektov

1738 Predhodna dela

Sredstva so namenjena za ureditev zemljiških zadev in za pripravo
novih investicij, za kar je potrebno pridobiti tehnično dokumentacijo
in upravna dovoljenja ter pripraviti projektno dokumentacijo za
pripravo investicij za novogradnje in rekonstrukcije.
Pri izvajanju vseh del je potrebno izvajati nadzor z zunanjimi
sodelavci (elektro inštalacije, strojne inštalacije ter specialni
nadzori).
Sredstva bodo v okviru omejenih možnosti namenjena tudi za
odkup objektov, v katerih policija že zaseda prostore, vendar je
najemnina prevelik strošek za MNZ, ali pa najemodajalec zahteva
celo preselitev te dejavnosti.

20.000.000,00 SIT

Sredstva so namenjena za realizacijo projektov, za katere je
zadolženo Ministrstvo za notranje zadeve predvsem v okviru
segmenta "Strategije notranjih zadev v luči EU", ki je sestavni del
projekta Pravosodje in notranje zadeve v okviru strategije
približevanja EU. Gre za stroške povezane s pripravo zakonov,
usposabljanje, izdelavo programov, oblikovanje listin, ipd.
IV. SOCIALNI TRANSFERI
5387 Štipendije

1773 Redno reševanje stanovanjskih
vprašanj MNZ

15.000.000,00 SIT

121.000.000,00 SIT

Za delo v policiji se prijavljajo predvsem delavci iz severovzhodne
Slovenije, kar pomeni, da prihajajo na delo na področje Ljubljane
in Primorske ter na južno mejo ljudje iz drugih krajev Slovenije, to
pa terja reševanje njihovih stanovanjskih problemov.
Reševanje stanovanjskih problemov delavcev MNZ je v zadnjih
letih zelo zastalo. V letu 1994 je bilo dodeljenih 47 stanovanj, v letu
1995 22 in v letu 1996 23. Počasno reševanje stanovanjskih
problemov povzroča nezadovoljstvo pri zaposlenih in odhajanje
strokovnih kadrov.
Glede na to, da se že več let zaradi nezadostnih sredstev rešujejo
le najnujnejši kadrovski primeri zlasti na policijskih postajah ob
južni meji, je stanovanjska problematika Izredno huda.
V letu 1997 nismo uspeli kupiti nobenega stanovanja, saj so bila
vsa sredstva porabljena za vzdrževanje stanovanj in najem
samskega doma, ki ga že drugo leto predlagamo za odkup. Kot
proračunski uporabnik pa ne smemo porabiti sredstev najemnin
za namene kot so opredeljeni v Stanovanjskem zakonu za tekoče
in investicijsko vzdrževanje.
Sredstva bodo delno namenjena za nakup In najem stanovanj, za
najnujnejša popravila objektov, v katerih se nahajajo samske sobe
ter za popravila in vzdrževanje službenih stanovanj.

Pri načrtovanju sredstev za štipendije in nagrade smo upoštevali
že sklenjene pogodbe o štipendiranju na osnovi Pravilnika o
štipendiranju (Ur.l. 58/95), kar pomeni izplačilo štipendij za
povprečno 30 štipendistov in predvidenih 10 novih štipendijskih
pogodb. Zaradi majhne odobritve sredstev smo število štipendij
glede na prejšnja leta zmanjšali.
6099 Republiški družbeni svet za preventivo
in vzgojo v Cestnem Prometu
39.526.000,00 SIT
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opravlja svoje
naloge v skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa. V okviru
predlaganih sredstev se bodo izvajale le stalne akcije za prometno
vzgojo otrok in izdaja gradiv za druge preventivne akcije. Posebno
pozornost bomo v letu 1998 namenili akcijam, namenjenim mladim
voznikom, ki so vse pogosteje udeleženci In povzročitelji nesreč.
SPV je pripravil tudi projekt VOZIMO PAMETNO, ki ga je načelno
podprla Vlada RS. Pogojno ga je podprlo tudi Slovensko
zavarovalno združenje na svoji 8. seji 3.10.1997. Sredstva bodo
zagotovili takoj, ko bo namenska sredstva za projekt odobrila
tudi Vlada RS. Naveden projekt ni vključen v redna proračunska
sredstva MNZ.

1905 Tehnična sredstva za varovan|e osebi 0.000.000,00 SIT
Sredstva so namenjena za nakup opreme, potrebne za Izvajanje
nalog na osnovi Uredbe o določitvi oseb in objektov, ki jih varujejo
organi za notranje zadeve in o opravljanju nalog varovanja (Ur.l.38/
92 in 48/93). Nenehno se povečuje obseg in število nalog na
področju varovanja. V letu 1997 so že bile izvedene naloge
varovanja ob obisku predsednikov držav in predsednikov vlad

V. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZRDŽEVANJE
Stalno zmanjševanje sredstev za investicije in investicijsko
vzdrževanje ob upoštevanju starosti in število objektov, v katerih
se izvaja dejavnost policije, pomeni, da se stanje objektov nenehno

poročevalec, št. 3

26.141.000,00 SIT
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kar 60% vozil že iztrošenih in primernih za odpis.
Odobrena sredstva bodo omogočila zamenjavo oz. nabavo
približno 200 vozil, kar pa ne zadošča niti za zamenjavo iztrošenih
in poškodovanih vozil. Da bi posodobili in obnovili vozni park v
MNZ, bi morali na leto zamenjati vsaj 400 vozil.
Na resnost problema prevoznih sredstev opozarja tudi dejstvo,
da morajo nekateri policisti za uspešno izvajanje nalog uporabljati
celo lastna vozila.

srednjeevropskih držav. Glede na številne diplomatske aktivnosti
RS to pomeni povečano število opravljenih varovanj, ki jih v skladu
s Sklepom o določitvi protokolarnih pravil (Ur.l.36/94) izvaja MNZ.
V predlogu proračuna je upoštevana le najnujnejša oprema za
zagotovitev varnosti v okviru mednarodne dejavnosti RS v letu
1998. Zaradi nizke odobritve sredstev si moramo opremo občasno
sposojati, kar pa vpliva na povečanje materialnih stroškov.
1906 Oprema za nadzor južne meje

40.000.000,00 SIT
5315 Telekomunikacijska oprema

Za učinkovit nadzor državne meje predvsem na območju južne
meje je potrebno zagotoviti dodatno opremo za kontrolo listin pri
prehodu državne meje in sredstva za preglede vozil. Zaradi
Poostrenega nadzora na mejah Evropske skupnosti se povečuje
pritisk na ilegalne prehode meje na področju Slovenije. Ker potekajo
dogovori z Italijo in Avstrijo za poseben režim Schengenskih meja
Za državljane RS, moramo z'agotoviti ustrezno varovanje na naši
južni meji, kar pa je mogoče le z ustreznimi tehničnimi sredstvi.
1926 Oprema za zaščito podatkov

Planirano je nadaljevanje izgradnje digitalnega multipleksnega
omrežja na vseh IJNZ In MNZ in sicer dobava in montaža opreme
ter zagon sistema. Poleg tega pa je planirana še nabava terminalne
in manjše - lokalne infrastrukturne opreme radijskih in žičnih zvez,
oprema sistemov za varovanje in nadzor zgradb in objektov ter
ostala elektronska oprema.
S področja žičnih zvez so planirani:
- telefonski priključki (interni, javni, specialni, 113),
- faksimile priključki (interni in javni),
- modemska oprema in
- oprema za varovanje oseb in objektov.

46.000.000,00 SIT

Planirana je nabava strojne in programske opreme za zaščito in
varovanje podatkov pri prenosu po informacijsko telekomunikacijskih sistemih MNZ predvsem za naslednja področja:
■ varnostne zapore med notranjimi in zunanjimi podatkovnimi
omrežji
■ zaščita Internet serverja in priključnih delovnih postaj,
■ zaščita telefonskih in podatkovnih linij
■ zaščita digitalnega komunikacijskega omrežja

S področja radijskih zve., je planirana nabava:
- radijska oprema za prenos slike,
- nadgradnja radiorelejne opreme na gorskih objektih,
- stacionarnih radijskih anten,
- terminalne analogne radijske opreme,
- mobitelov (NMT in GSM) in
- skremblerjev (zaščita govora), ipd.

2550 Lastna udeležba - PHARE - preoblikovanje
javne uprave (Prometni davek)
3.240.000,00 SIT

Predlagana sredstva zadoščajo le za nakup najnujnejše opreme
za redno delo. Nizka odobritev sredstev v preteklih letih že
povzroča tehnološko zaostajanje, saj so izpadle predvsem
investicije v posodobitev telekomunikacijske infrastrukture in
digitalizacijo radijskih komunikacij. Posodobitev telekomunikacij
je pogoj za uspešno opravljanje zastavljenih nalog s področja
zatiranja kriminalitete in nadzora meje.

Sredstva so namenjena za nakup opreme za opravljanje nalog v
Zvezi z reorganizacijo v državni upravi, za katere je zadolženo
MNZ v okviru procesov približevanja Evropski uniji. Nabava te
opreme je izpadla v letu 1997. Sredstva bodo namenjena predvsem
za prometni davek za nakup opreme.
3998 Adaptacija prostorov zdravstvene
službe
40.000.000,00 SIT

5316 Informacijska oprema

Sredi leta 1998 poteče najemna pogodba za ambulanto MNZ v
bolnici Petra Držaja. Po izboru lokacije, ki bo v objektih MNZ, bodo
Potrebna sredstva za adaptacijo prostorov.
5314 Prevozna sredstva

250.000.000,00 SIT

Prioriteta na tem področju je še naprej izgradnja infrastrukture in
sicer dokončanje zamenjave centralnega računalnika, povečanje
kapacitet diskovnega sistema, dokončanje modernizacije
prenosnih poti do UNZ, ožičenje objektov MNZ in gradnja lokalnih
mrež. Naslednjo prioriteto pa predstavljajo investicije v
programsko in strojno opremo, potrebno za realizacijo nekaterih
nujnih projektov( pisarniško poslovanje, nova elektronska pošta,
zaščita podatkov). Le manjši del je namenjen za dopolnjevanje
sistemizacije informacijske opreme, ki je trenutno popolnjena 76%.

456.000.000,00 SIT

Sredstva so namenjena za nabavo prevoznih sredstev in sicer
Za popolnitev v skladu s Pravilnikom o sistemizaciji tehnične
opreme, predvsem pa za zamenjavo starih iztrošenih vozil, ki
zaradi dotrajanosti niso več primerna za uporabo.

Planirana je nabava nasiadnjs opreme:
- nova informacijska oprema (delovne postaje, tiskalniki, prenosni
računalniki) za vse organizacijske enote MNZ,
- zamenjava izrabljene in dotrajane informacijske opreme,
- nabava mrežnih operacijskih sistemov Warp Server Windovs
NT,
- nabava sistemske programske opreme, komunikacijske
programske opreme in programske - opreme za razvoj aplikacij,
- programska in strojna oprema za specifične uporabnike,
- programska in strojna oprema Visoke policijsko - varnostne
šole in Srednje policijske šole,
- testna oprema ISDN, ATM in
- druga informacijska oprema.

MNZ ima na razpolago 1.841 prevoznih sredstev, za normalno
delo pa v skladu s pravilnikom o materialni tehničnih sredstvih
Potrebujemo 2.504 vozil. Nabava večjega števila vozil je nujna,
saj bo s podobnimi količinami nabave, kot so bile prejšnja leta
0.1995 - 191 kosov, 1.1996 - 145 kosov. 1,1997 - 49 kosov),
lemogoče doseči ustrezen nivo opremljenosti s prevoznimi
sredstvi. Tako je nemogoče zagotoviti optimalno mobilnost in
operativnost enot, predvsem pa njihovo učinkovitost.
Kot je navedeno, bodo sredstva namenjena tudi zamenjavi starih
iztrošenih vozil. Dejansko stanje in zastarelost voznega parka
MNZ nam kaže podatek, da so v uporabi tudi vozila letnik 1987 in
da bi za zamenjavo vozil starejših od 5 let potrebovali
1.200.000 000,00 SIT.

Predlagana sredstva bi zmanjšala zaostanek pri posodabljanju
informacijske tehnologije in pridobivanju novih znanj. Zaostanek
se ne kaže le kot časovni zamik, ampak so posledice vidne že pri

Gledano v celoti je avtopark MNZ izredno star, saj je v povprečju
TO. januar 1998

244.430.000,00 SIT
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5324 Oborožitev

zniževanju nivoja kvalitete posameznih Informacijskih servisov.
Sredstva so namenjena za nabavo strojne In programske opreme
za končne uporabnike (organizacijske enote) storitev
Informacijskega sistema MNZ.
5317 Kriminalistično tehnična oprema

70.000.000,00 SIT

V okviru odobrenih sredstev bomo v letu 1998 nabavili del
potrebnega orožja, namenjenega osebni oborožitvi operativnih
delavcev. Poleg tega bomo nabavili tudi manjšo količino specialnih
pušk za potrebe posebn h enot.

40.000.000,00 SIT

Predvidevamo tudi nabavo dodatne policijske opreme (lisice,
gumijevke) za zamenjavo in popolnitev.

Večina vseh sredstev za leto 1998 je namenjena za potrebe
kriminalistične službe na področju zatiranja organiziranega in
gospodarskega kriminala, predvsem posebnih tehničnih sredstev
za izvajanje posebnih operativnih metod in tehnik.
Za ugotavljanje in dokazovanje kriminalnih dejanj potrebujemo
tudi ostalo tehnično opremo, kot so foto, audio in video oprema
visoke tehnologije tako v centralnem laboratoriju kot v drugih
službah, ki Izvajajo naloge zatiranja kriminalitete.

Opozoriti želimo, da je sedanja oborožitev policije zastarela in v
večini primerov ni primerna za izvajanje policijskih nalog. Poseben
problem predstavlja t.i. dolgo orožje, ki je v večini primerov
jugoslovanskega izvora ter v vojaškem kalibru 7,62 mm.
Dosedanje odobritve sredstev ne omogočajo posodobitve
oborožitve policije v predvidenem roku.

5318 Oprema delavnic In laboratorijev

5325 Strelivo, plinska sredstva

20.000.000,00 SIT

Naboje različnih kalibrov je potrebno zagotoviti za popolnitev
borbenih kompletov in izvedbo vseh predpisanih oblik
usposabljanja. Prav tako predvidevamo nabavo sredstev za
pasivizacijo (plinski razpršilci, bombe idr.).

Večino opreme, ki se uporablja v MNZ In na UNZ se zaradi
specifičnosti in nujnosti hitrih popravil popravlja, vzdržuje in montira
v lastnih delavnicah in laboratorijih. Za to je potrebna posebna
oprema in merilni instrumenti.
Velik del potrebnih sredstev je namenjen za specialno merilno
tehnično opremo, ki je potrebna na oddelku za radijske in žične
zveze.
V okviru te postavke se nabavlja tudi oprema za kuhinje. Ker so
bile odobritve sredstev na tej postavki zelo nizke, so na osnovi
inšpekcijskih pregledov posamezne kuhinje potrebne temeljite
obnove, kar pa predlagana sredstva ne omogočajo, tako da bo
potrebno nekatere celo zapreti.
5319 Birotehnična oprema MNZ

Poudarjamo, da sredstva ne zadoščajo niti za izvajanje rednega
usposabljanja, ki bo temu primerno okrnjeno.
5326 Osebna oprema

10.000.000,00 SIT

25.000.000,00 SIT

Sredstva so namenjena za nabavo opreme za učilnice, laboratorije,
garderobe, pisarne in za potrebe arhiviranja. Zaradi prenizko
odobrenih sredstev v preteklih letih je stanje te opreme kritično,
saj so potrebna stalna popravila.
Velik del sredstev je namenjenih za zamenjavo že v veliki meri
dotrajane pisarniške opreme na UNZ.

Glede na to, da delitev opreme že vrsto let ne poteka v skladu s
Pravilnikom o rokih trajanja..., smo prisiljeni uvesti številne
restrikcije, ki pa bodo neposredno vplivale na delo in urejenost
policistov. Za primer lahko navedemo, da policistom ne moremo v
celoti zagotoviti dežnih plaščev, prav tako pa so bili posamezni
deli uniforme razdeljene zadnjič v letu 1995. Tudi srajce in hlače
se delijo v zmanjšanih količinah.

Skupno odobrena sredstva ne zadočajo za redno obnavljanje
opreme, zato se povečujejo materialni stroški za popravilo
pisarniške opreme.
5323 Sredstva za varstvo pri delu

8.000.000,00 SIT

Nabava sredstev in opreme za osebno varstvo pri delu zajema
zamenjavo iztrošenih sredstev ter dopolnitev navedenih sredstev
skladno s Pravilnikom o sredstvih in opremi za osebno varstvo
pri delu.

5332 Sredstva za nadzor prometa

40.000.000,00 SIT

Glede na prioritetno nalogo policije bomo večino odobrenih
sredstev porabili za opremo prometnih policijskih postaj, ki izvajajo
nadzor prometa. Zaradi s'abega stanja prometne varnosti na naših
cestah je potrebno, da so te službe opremljene z najsodobnejšo
opremo, ki bo omogočala učinkovito izvrševanje nalog. Nabavljena
oprema bo uporabljena pri izvajanju Zakona o cestnem prometu,
ki bo sprejet v kratkem. Pomanjkanje sredstev pomeni, da bomo
policijske postaje opremljali postopoma, upoštevaje prometno
problematiko.
Največ sredstev je namenjenih nakupu opreme za merjenje

Nabava zaščitnih oblek za nevarne snovi, zaščitnih reševalnih
mask in avtonomnih dihalnih aparatov je potrebna za zavarovanja
krajev nesreč z nevarnimi snovmi in cestnih koridorjev za prevoz
nevarnih snovi preko Slovenije.
Predlagana sredstva ne zadoščajo, da bi bili delavci opremljeni v
skladu s Pravilnikom, kar v primeru nesreče lahko povzroči
upravičene zahteve po odškodnini in ugotavljanje odgovornosti.
poročevalec, št. 3

400.000.000,00 SIT

Po osamosvojitvi RS smo pričeli slovensko policijo opremljati z
novimi uniformami in z vso ostalo potrebno opremo, za katero so
zadolženi policisti. Od tedaj je preteklo že pet let. Ves ta čas
ugotavljamo, da je višina sredstev, ki so namenjena za nabavo
osebne in dopolnilne o.jrenie, prenizka. Zaradi pomanjkanja
sredstev nismo uspeli zamenjati opreme policistom po rokih
trajanja (zamenjavo določa Pravilnik o rokih trajanja osebne in
dopolnilne opreme). Z odobrenimi sredstvi za leto 1997 ne bo
mogoče opraviti redne delitve za vse policiste. Prav tako je bilo
potrebno nabaviti opremo za maturante in kadete Srednje policijske
šole.
Za policiste Specialne enote smo planirali opremo, ki bi jo morali
zaradi pomanjkanja denarja nabaviti že v prejšnjih letih. Opremo,
katera bo nabavljena, bomo pripadnikom Specialne enote dodelili
takoj, saj imajo sedaj v uporabi opremo, kateri je pretekel rok že
v letu 1995 in 1996.
Nabavo in planiranje opreme za kriminaliste ureja Pravilnik o
delovni uniformi. Na podlagi le-tega opremljamo kriminaliste z
delovno uniformo policije.

Sredstva so namenjena za dopolnitev manjkajoče opreme v
organizacijskih enotah MNZ ter za zamenjavo že iztrošene
opreme. Pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, da se dejavnost
MNZ opravlja na 400 lokacijah po vsej Sloveniji. Sodoben način
dela zahteva vsaj minimalno opremljenost delovnih mest z
blrotehničnimi pripomočki.
5321 Pisarniška oprema MNZ

30.000.000,00 SIT
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z zaključnimi deli na objektu, dobavo telekomunikacijske in
informacijske opreme, pisarniške opreme in opreme delavnic.
Sredstva zadoščajo za zaključitev investicije do faze tehničnega
pregleda in preselitev služb. S preselitvijo bi mesečno prihranili
1.500.000,00 SIT za najemnino.

hitrosti vozil in naprav za ugotavljanje alkoholiziranosti in prisotnosti
mamil.
5334 Posebna tehnična sredstva in
pripomočki

70.000.000,00 SIT

6226 Digitalno radijsko Omrežje

Največji uporabniki posebnih tehničnih sredstev so posebne
operativne službe v okviru MNZ.

S predlaganimi sredstvi bi posodobili radijsko omrežje za potrebe
operativnih služb, kar bi omogočilo povečanje stopnje zaščite
komunikacij. Tudi ta projekt je posredno povezan z zastavljenimi
cilji, saj so ustrezne komunikacije eden od osnovnih pogojev pri
operativnih ukrepih operativnih služb na vseh področjih delovanja.

Zaradi naraščanja najhujših pojavnih oblik kaznivih dejanj je
potrebno za učinkovito preprečevanje le-teh navedene enote
sodobno in kvalitetno opremiti. Glede na to, da se nam proračunska
sredstva iz leta v leto manjšajo, zastarela posebna tehnična
sredstva težko nadomeščamo, kaj šele, da bi sledili napredku na
tem področju. Zato je stanje opremljenosti teh enot kritično.

6229 Dograditev centrulnega računalnika 64.000.000,00 SIT
Zaradi stalnega kvantitativnega in kvalitativnega naraščanja
informacijskih storitev se povečuje tudi obremenitev centralnega
računalnika. Za zagotovitev zadovoljivega nivoja storitev je nujno
potrebno odpraviti ozka grla s povečanjem zmogljivosti. To je
potrebno storiti, ko je dosežena polna obremenitev (od tega 70 %
za on-line delo), saj bi se že v primeru majhnega nadaljnjega
povečanja kvaliteta storitev drastično poslabšala. To dokazujejo
tudi lastne meritve in izkušnje uporabnikov. Letno povečanje
obremenitve računalnika MNZ se je v zadnjih desetih letih gibalo
med 20 in 40 %, število neposredno priključenih delovnih postaj
pa se je povečalo z 250 na 3.000. Februarja 1995 smo povečali
zmogljivost centralnega računalnika ES9000 za 55 %. Povprečna
obremenitev v delovnem času je tako padla s 95 % na 50 do
60 %. Jeseni 1995 smo povečali še zmogljivost diskovnega
podsistema, kar je prineslo izboljšanje odzivnih časov za preko
50 %.

Zaradi čedalje večjega nedovoljenega vstopa tujcev v našo državo
je potrebno nabavljati tudi naprave za odkrivanje ljudi. Na tem
področju trenutno ne razpolagamo z ustreznimi in učinkovitimi
tehničnimi sredstvi.
Z določeno video in avdio opremo bomo nadomestili iztrošeno ter
dopolnili manjkajočo opremo. V okviru te postavke se nabavljajo
tudi službeni psi.
5337 Oprema za zdravstveno varstvo

2.000.000,00 SIT

V okviru odobrenih sredstev bo nabavljen perimeter za ambulanto
medicine dela. Nabava instrumentov in opreme za ambulante
MNZ zajema tudi nabavo sanitetnih sredstev in opreme za vse
organizacijske enote MNZ.
Odobrena sredstva pomenijo zagotavljanje najnujnejše opreme
za izvajanje preventivne dejavnosti v ambulanti.
5339 Zaščitna sredstva

60.000.000,00 SIT

Zadnje meritve kažejo, da se je računalnik po poletnem zatišju v
septembru 1996 zelo približal kritičnim obremenitvam, zato smo
v letu 1997 zagotovili polovico sredstev za prenovo centralnega
računalnika, drugo polovico pa moramo zagotoviti v letu 1998.

20.000.000,00 SIT

Odobrena sredstva bodo namenjena za postopno zamenjavo in
nakup zaščitnih sredstev (čelade, neprebojni jopiči, zaščitne
maske, ščiti).

Za zaključitev prenove centralnega računalnika bi potrebovali
200.000.000,00 SIT. Predlagana sredstva zadoščajo le za
zmanjšanje motenj v tekočem delovanju, s prenovo pa bomo
nadaljevali tudi v bodoče.

Večina neprebojnih jopičev v uporabi je že tako starih (več kot 7
let), da je vprašljiva njihova stopnja zaščite, kajti materiali, ki so
vgrajeni v jopič (kevlar), z leti izgubijo svojo elastičnost.

6230 Oprema učnega centra MNZ
Neprebojne čelade potrebujemo za zamenjavo čelad tipa "US", ki
so glede balističnih zahtev slabše kot so čelade PAP. S planirano
količino bi postopoma opremili enote PPE, ki sedaj uporabijo še
stare čelade.

60.000.000,00 SIT

Na osnovi Zakona o vojaški dolžnosti (Ur.l.18/91) se izvaja
usposabljanje za vojaško službo tudi v ONZ. V predlogu plana
nabave osebne In dopolnilne opreme za vojaške obveznike smo
upoštevali vso predlagano osebno in dopolnilno opremo. V plan
smo zajeli tudi opremo za osebno higieno vojaških obveznikov.
V zgoraj navedenih sredstvih je tako vključena najnujnejša oprema
za tri generacije vojaških obveznikov, ki se zvrstijo v enem učnem
ciklusu, ki pa v celoti ne ustreza standardom, ki jih zagotavlja
Ministrstvo za obrambo.

Intervencijske čelade z mikrokombinacijo je potrebno nabaviti za
enote, ki skrbijo za javni red in mir. Omenjene enote sedaj pri
svojem delu uporabljajo neustrezno predelano motoristično čelado.
Potrebno je nabaviti zaščitna strelska očala, katerih uporabo
predpisuje Zakon o varstvu pri delu In naš Pravilnik o varstvu na
delovnem mestu.

6745 Oprema za zaščito ogroženih
delavcev

5.000.000,00 SIT

Poleg navedene opreme je potreben še nakup posebnih zaščitnih
sredstev, ki jih uporabljajo sodobne policijske enote. Med ta
zaščitna sredstva štejemo vsa ostala nenavedena sredstva
(neprebojni in intervencijski ščit, zaščitna obleka Red-man,
zaščitne rokavice, itd.).
Odobrena sredstva ne zadoščajo za zamenjavo in posodobitev
Zaščitnih sredstev po predlagani dinamiki.

Zaradi naraščanja kaznivih dejanj, predvsem najhujših pojavnih
oblik, se pojavlja vedno več groženj našim delavcem. Zaradi
življenjske nevarnosti ogroženih je nujno potrebno nabaviti sisteme
za protlvlomno varovanje, protipožarno varovanje in izvesti druge
oblike varovanja ogroženih delavcev.

5445 UNZ Novo mesto

400.000.000,00 SIT

7404 Transparentna digitalna komunikacijska
infrastruktura
20.000.000,00 SIT

Sredstva so namenjena za nadaljevanje izgradnje poslovnega
objekta UNZ - inštalacijska, obrtniška in gradbena dela, povezana

Sredstva so planirana za pristopno omrežje policijskih postaj,
mejnih prehodov in drugih organizacijskih enot izven sedeža
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na objektih z območja vseh UNZ v RS. Prednostno bomo reševali
probleme v zvezi z obnovami streh, kotlarn ter izboljševanjem
delovnih pogojev zaposlenih. Nadaljevali bomo tudi z obnovo
prostorov za pridržanje. Prioritetno je potrebno zagotoviti zaščito
prostorov za dežurne.
Do sedaj odobrena sredstva niso omogočala rednega
vzdrževanja objektov, kar je v posameznih primerih že povzročilo
škodo in dodatne stroške.

UNZ-jev. Tak sistem omogoča pokrivanje celotnega ozemlja in s
tem začetek zagotavljanja zahtev iz Schengenskega sporazuma.
7405 Plovilo do 15 M

50.000.000,00 SIT

Da bi zagotovili kvaliteten nadzor priobalnega pasu, ter nadzirali
naraščajočo varnostno problematiko na morju, sta na PPP Koper
nujno potrebni dve plovili. Po nakupu večje ladje v letu 1995, je
sedaj potrebno nabaviti plovilo do 15 m. Za leto 1997 smo v
sezoni tak čoln najeli. Najem za 4 mesece je znašal 8.000.000,00
SIT.

16 ODPLAČILA DOLGA

7407 Nakup samskega doma v Ljubljani 156.000.000,00 SIT

5306 Plačilo anuitet stanovanjskih
kreditov

Zaradi povečanega števila delavcev Zaščitne policijske enote, ki
varuje predvsem tuje ambasade in državne objekte, ima MNZ v
najemu objekt samskega doma KPL Ljubljana. Nakup bi pomenil
racionalizacijo, saj znašajo mesečni stroški najemnine
3.000.000,00 SIT. Del prostorov, ki jih še vedno uporablja KPL
Ljubljana, pa bi lahko preuredili za druge potrebe MNZ in preselili
tja dejavnost, ki se sedaj izvaja v najetih prostorih.

Navedena sredstva je potrebno zagotoviti za plačilo anuitet za
najeta posojila v preteklih letih.
Pri pregledu stanja kreditov smo ugotovili, da stanje depozitov za
25.000.000,00 SIT presega stanje obveznosti, zato bomo v letu
1998 predlagali kompenzacijo obveznosti in terjatev.

7414 PP Ravne na Koroškem (odkup
in rekonstrukcija)

ZAKLJUČEK
40.000.000,00 SIT

Ministrstvo za notranje zadeve bo s predlaganimi sredstvi za
materialne stroške, investicije in opremo lahko izpeljalo nekatere
pomembne razvojne naloge, ki izhajajo iz zakonskih obveznosti
(osebne izkaznice, začasni begunci, zasebno varovanje), še
vedno pa ne bodo izvedeni nekateri razvojni projekti (transparentna digitalna komunikacijska infrastruktura, obnova
centralnega računalnika).
Predlagan proračun kljub temu pomeni, da bo moralo MNZ še
vedno izvajati izredne varčevalne ukrepe na področju materialnih
stroškov. Posledice varčevanja pa bodo predvsem na področju
usposabljanja in izobraževanja, mednarodnega sodelovanja,
tekočega vzdrževanja, dela projektnih skupin, preventive in
podobnega, saj na velik del obratovalnih stroškov ne moremo
vplivati.

Za potrebe policijske dejavnosti PP Ravne na Koroškem je
potreben odkup in rekonstrukcija poslovne zgradbe v Dobji vasi,
in sicer preureditev vhoda, izgradnja prostorov za pridržanje ter
ureditev instalacij.
7418 PP Vrhnika - rekonstrukcija

60.000.000,00 SIT

Za potrebe PP Vrhnika bomo izvedli rekonstrukcijo objekta bivšega
samskega doma JLA - izgradnja vhoda, obnova in oprema
notranjih prostorov ter ureditev okolice.
7424 PP Ptuj - novogradnja

10.000.000,00 SIT

Sredstva so namenjena za pripravljalna dela v zvezi s predvideno
novogradnjo Policijske postaje Ptuj.
7425 PP Škofja loka - novogradnja

S predlaganimi sredstvi bomo lahko nekoliko omilili velik zaostanek
v dolgoročnem razvoju Ministrstva za notranje zadeve, predvsem
na področju investicij. Še vedno pa ne bo mogoče začeti z
nekaterimi že dalj časa prepotrebnimi investicijami, kot so PP in
PPP Murska sobota, UNZ Postojna, PP Maribor I., PP Slovenska
Bistrica, UNZ Slovenj Gradec, investicije v VOC Gotenica,
adaptacija hangarja v Šentvidu za potrebe Specialne enote in
drugo.

80.000.000,00 SIT

Sedanji objekt, v katerem se nahaja PP Škofja Loka, je namenjen
za rušenje. Zemljišče za nov objekt je že pridobljeno. Novogradnja
je nujno potrebna, saj je izpadla že v letu 1997. Sredstva zadoščajo
za izgradnjo objekta do III. faze.
7429 Manjše investicije

Prav tako Slovenija nima in tudi v bodoče ne bo imela specialnega
helikopterja z medicinsko opremo za reševanje v gorah in prevoz
bolnikov.

20.000.000,00 SIT

S sredstvi za manjše investicije bi izvedli:
- odkup zemljišča za strelišče v Dobrovi,
- nujne adaptacije prostorov na posameznih PR
- manjše investicije na objektih MNZ,
- investicije na Srednji policijski šoli in Visoki policijsko - varnostni
šoli,
- adaptacijo in opremo prostorov, ki smo jih prevzeli od SOVE,
- vodovodno omrežje VOC Gotenica.
5308 Oprema za službena stanovanja

44.000.000,00 SIT

V Ministrstvu za notranje zadeve se izvaja tudi lastna dejavnost,
in sicer počitniška dejavnost, prehrana, prevozi. Za opravljanje te
dejavnosti bi bile potrebne investicije predvsem za zamenjavo
iztrošene opreme. Ob že tako skromnih sredstvih za redno
dejavnost MNZ, le-teh ne moremo namenjati še za lastno
dejavnost, zato se slabša opremljenost teh objektov. Menimo, da
je nujno potrebno spremeniti predpise, ki urejajo koriščenje
sredstev lastne dejavnosti in to tako, da bo z "dobičkom" lastne
dejavnosti možno financirati nujne investicije in investicijsko
vzdrževanje. V nasprotnem primeru bo velik del lastne dejavnosti
v naslednjih letih ugasnil.

8.000.000,00 SIT

Sredstva so namenjena za opremo službenih stanovanj, ki jih
moramo zagotoviti delavcem, ko so premeščeni po službeni
dolžnosti.
5311 Investicijsko vzdrževanje objektov
ONZ
150.000.000,00 SIT
V tej postavki so zajeta potrebna investicijsko vzdrževalna dela
poročevalec, št. 3
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Pri materialnih stroških smo upoštevali predvsem fiksne stroške,
na katere nimamo nobenega vpliva, niti nanje ne vpliva število
tujcev, vendar na proračunski postavki zajemajo več kot 60%
stroškov (samo najemnina za stavbe 31 %). Indeksirati te stroške
nima nobenega pomena, ker potem ne moremo trditi, da je plan
realen. Fiksni stroški so: električna energija, vodarina, plin,
ogrevanje in topla voda, telefonske storitve (večina stroškov za
urejanje dokumentov), storitve agencije in zavarovanje. Zaradi
nevarnosti, da pride do nezgode, je na zahtevo republiškega
sanitarnega inšpektorja najemodajalec v letu 1996 prenovil
sanitarije v vseh nadstropjih, inštaliral novo dvigalo in na podlagi
tega izboljšanja zvišal najemnino za 60% Najemodajalec nam
nudi najem prostorov samo še štiri leta in nima interesa za
podaljšanje pogodbe, zato tudi ni pripravljen sklepati kakršnihkoli
kompromisov v zvezi s ceno najema. Zvišujejo se tudi stroški za
gorivo in potni stroški zaradi odstranjevanja tujcev v spremstvu
policistov.
Na podlagi novih obveznosti v zvezi z Zakonom o začasnem
zatočišču so se povečali predvsem materialni stroški v Hrastniku.

1713 PREHODNI DOM REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
TUJCE
Prehodni dom RS za tujce je organ v sestavi MNZ RS in ima v
proračunu ločeno od postavk MNZ sredstva za materialne in
druge stroške, investicije in investicijsko vzdrževanje.
število nastanjenih tujcev se je v prvih desetih mesecih leta 1997
v primerjavi s prejšnjimi leti bistveno povečalo in sicer za 89,65%
Več kot v enakem obdobju lani. Predvsem zaradi občutnega
Povečanja dotoka državljanov Romunije in Turčije, prav tako pa
se je močno povečalo število nastanjenih tujcev iz območja
Bližnjega vzhoda in afriških držav, kar nam pri vračanju povzroča
nenormalno visoke stroške oziroma se doba nastanitve v domu
(in seveda tudi oskrbe) bistveno podaljša. Analogno temu se zelo
povečujejo stroški (predvsem letalskega) odstranjevanja.
Na migracijske tokove namreč nimamo nobenega vpliva, saj smo
iz javnovarnostnih razlogov na podlagi Zakona o tujcih
(28.,30.,41 .,42 člen) dolžni oskrbovati vse tujce, dokler jih ni moč
odstraniti iz države. V veljavi pa je tudi Zakon o začasnem
zatočišču, katerega izvajanje za PDT pomeni bistveno povečanje
stroškov.
Posebna kategorija so državljani BiH, ki jim je 31.7.1997 prenehal
status začasnega begunca, niso pa se vrnili v domovino. Za
Potrebe izvajanja Zakona o začasnem zatočišču smo morali
zagotoviti dodatne kapacitete v begunskem centru v Hrastniku.
Točno število tujcev, ki jim bo na osnovi tega zakona prenehal
status begunca pa je še nemogoče napovedati.
Prav tako pa ne smemo zanemariti dejstva, da sta R Avstrija in
Italija začeli izvajati Schengenski sporazum, kar pomeni, da
Slovenija postaja tamponska cona pred migracijsko močno
varovano Zahodno Evropo.

5354 Prehrana tujcev v prehodnem domu 27.635.000,00 SIT
Sredstva smo planirali na podlagi povprečne nastanitve tujcev v
letu 1997. Proračunska sredstva so strogo namenska. V kolikor
se bo število tujcev v povezavi z Zakonom o začasnem zatočišču
občutno zvišalo, bodo sredstva komaj zadostna.
Po mednarodnih standardih smo dolžni tujcem nuditi 3 obroke
dnevno, otrokom in mladoletnim tujcem 5 obrokov dnevno. Na
višino porabljenih sredstev vpliva število tujcev in cena živil.
6232 Prevozi tujcev

Večina oseb, ki so v policijskem postopku zaradi odstranitve iz
države, nima sredstev za ureditev dokumentacije, nakup
vozovnic, zato na podlagi dosedanjih izkušenj predvidevamo, da
bomo morali nabaviti 80% vozovnic do ciljnih držav. Poleg tega v
nekaterih primerih letalski prevoznik zahteva zaradi varnosti
policijsko spremstvo. Sredstva so planirana na podlagi povprečne
porabe v preteklem letu. Iz teh sredstev krijemo vse stroške
odstranitve tujca (od prevozov, letalskih kart, do ureditve
dokumentacije).

Poudariti moramo, da finančnega načrta zaradi tega ne moremo
delati zgolj na podlagi indeksiranja, temveč je potrebno upoštevati
vse spremljajoče dejavnike, predvsem pa migracijska gibanja v
svetu in seveda v RS.
1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI

6233 Oskrba tujcev

Pri sestavi sredstev za plače, druge osebne odhodke (prejemke)
in prispevke in davke delodajalca za Prehodni dom RS za tujce
smo izhajali iz istih izhodišč, kot so že našteta pri Ministrstvu za
notranje zadeve.

Stroški nastajajo predvsem zaradi tujcev, ki so nastanjeni v domu
daljši čas (predvsem tujci iz bivših republik Jugoslavije, katerih
zaradi nevzpostavljenih meddržavnih odnosov in nepodpisanih
sporazumov o vračanju oseb ne moremo vračati), ki jim je
potrebno nuditi tudi oblačila in imajo zaradi depresij in brezupnosti
v prihodnosti večje zdravstvene težave.

99.940.000,00 SIT

Za zaposlenih 59 delavcev je potrebno letno zagotoviti 2.634,48
količnikov.
6026 Drugi osebni odhodki (prejemki)

19.701.000,00 SIT

6027 Prispevki in davki delodajalca

31.387.000,00 SIT

V letu 1997 se je izredno povečalo število prosilcev za azil. Za te
tujce plačuje zdravstvene storitve PDT.

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
5345 Materialni stroški

9.951.000,00 SIT

V postavki oskrba tujcev so zajeti stroški za obleko, obutev,
osebni pribor in higieno, pranje in dezinfekcija osebnega perila ter
nuđenje nujne zdravstvene pomoči tujcem (prosilcev za azil),
zdravila v ambulanti PDT.

Razdelitev predvidenih sredstev je naslednja:
6025 Plače

28.329.000,00 SIT

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
69.077.000,00 SIT

5359 Oprema prehodnega doma za tujce 8.545.000,00 SIT

Sredstva za posamezne postavke so planirana na podlagi
dosedanjih
izkušenj in na podlagi pogodb, zvišana za predvideno
f
ast v letu 1998. Kljub vsem prizadevanjem za racionalno
gospodarjenje pa materialni stroški naraščajo hitreje predvsem
zaradi novih zakonskih obveznosti in iz tega izhajajočega števila
tujcev.
'

Pretežni del sredstev za opremo je namenjen za zamenjavo
dotrajanih vozil, saj odstranjevanje tujcev oz. prevozi do državne
meje potekajo v vseh mogočih razmerah.
Poleg tega predvidevamo nabavo opreme za zdravstveno varstvo,
drugo potrebno tehnično opremo in pripomočke ter pisarniško in
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informacijsko opremo. Za delo s tujci pa bi želeli nabaviti nekaj
opreme za izvajanje športnih aktivnosti.
Ob vsem tem moramo poudariti, da specifičnost populacije v
PDT zahteva, da planiramo tudi nekaj rezervnih sredstev za
zamenjavo med letom uničene najnujnejše opreme.
4151 Oddelek za mladoletne tujce

ništva - kar pa zaradi omejenih finančnih možnosti ni bilo mogoče.
Ker ocenjujemo, da tudi v letu 1998 ne bo pogojev za izpolnitev
omenjenih zahtev, MZZ v letu 1998 predvideva odprtje samo
enega predstavništva, to je misije pri NATU. V skladu z 18. točko
vladnega Varčevalnega predloga 98 bo MZZ navedeni in morebitna
druga nova predstavništva lahko odpiralo zgolj v okviru obstoječih
kadrovskih, finančnih in prostorskih virov, torej pomeni odpiranje
novega DKP istočasno zapiranje enega izmed že obstoječih
oziroma prenos kadrov med DKP. Poleg tega mora MZZ razširiti
in opremiti prostore nekaterih najbolj obremenjenih predstavništev.
Pri tem imamo v mislih zlasti prostore stalne Misije RS pri EU in
misije pri OZN v New Yorku.

1.000.000,00 SIT

Za specifične potrebe mladoletnih tujcev moramo urediti posebne
prostore in zagotoviti njihovo bivanje v skladu z mednarodnimi
konvencijami. Potrebna je ludi pomoč psihologa in druge oblike
socialne zaščite.
5357 Vzdrževalna dela na objektih
prehodnega doma

Posebno poglavje prestavlja projekt avtomatizacije viznega
poslovanja v letu 1998. Slovenija je, zaradi svoje geografske lege,
politične in gospodarske stabilnosti ter približevanja evroatlantskim
integracijam, čedalje bolj izpostavljena migracijskim tokovom ter
pritiskom različnih kriminalnih združb (prostitucija, mamila, orožje,
transport beguncev itd.). To seveda povzroča stalen porast
obsega dela in pritiskov na delavce konzulatov RS, ki zaenkrat
vize izdajajo še ročno. Tak način dela povzroča nepregledno,
neracionalno in nenadzorovano poslovanje, kar vse odpira
manevrski prostor kriminalcem za podkupovanje in izsiljevanje.
Poleg preprečitve navedenega bo avtomatizacija viznega
poslovanja omogočila tudi hitrejše in pravilnejše odvajanje
konzularnih taks v državni proračun. Ocenjujemo, da bi
neposredni stroški izpeljave projekta znašali 74 mio SIT. Zaradi
pomanjkanja finančnih sredstev bo projekt potrebno odložiti do
nadalnjega.

7.927.000,00 SIT

Med nujna vzdrževalna dela štejemo naslednje:
1. izgradnja elektrovoda v Prosenjakovcih - sofinanciranje
2. preureditev dovoza do objekta v Prosenjakovcih
3. ureditev kleti in tlakov
4. druga nujna dela
Dela bomo izvrševali po predvidenem vrstnem redu in na podlagi
razpoložljivih sredstev.
ZAKLJUČEK
Finančni načrt za leto 1998 zajema samo dejavnost Prehodnega
doma RS za tujce v dosedanjem obsegu. Ker je število tujcev
zelo nepredvidljivo ocenjujemo, da bomo s temi sredstvi lahko v
celoti zagotovili oskrbo in nastanitev tujcev. Ne vemo pa še točnega
števila tujcev, ki bodo prišli v pristojnost PDT, ker so na podlagi
Zakona o začasnem zatočišču izgubili status begunca.

Zaradi pomanjkanja sredstev je MZZ večino planiranih aktivnosti
predvsem v zvezi z vzdrževanjem poslovnih prostorov preložilo
v leto 1998.
Pri tem opozarjamo predvsem na pogodbene obveznosti do tujine,
ki bi jih RS morala izpolnjevati redno in pravočasno, kar v letu
1997, zaradi pomanjkanja sredstev žal ni bilo vedno mogoče,
zaradi česar so imela posamezna predstavništva RS resne težave
s tujimi poslovnimi bankami.

Vseskozi poudarjamo, da so tujci za nas zgolj strošek, zato mora
biti cilj financerja in izvajalca vselej enak, to je storiti vse, da se jih
čimpreje in čim ceneje odstrani iz države. Res pa je tudi, da bi
veliko pripomogla k temu tudi večja agresivnost MZZ pri sklepanju
meddržavnih sporazumov o vračanju oseb z državami, ki za to
iz razumljivih razlogov niso zainteresirane.

Glede na ugotovitve o žt. opravljenih razširitvah in več kot nujno
potrebnih vlaganjih to pomeni, se bodo v letu 1998 morale bistveno
povišati skoraj vse postavke MZZ (stroški delovanja DKP, osebni
dohodki, materialni stroški), kar smo upoštevali tudi pri izdelavi
plana odhodkov, ki ga pošiljamo v prilogi.

18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE
ZADEVE

II. PREGLED PO POSTAVKAH

1811 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

I. SPLOŠNO

3339 Materialni stroški

Glede na dejstvo, da so bila sredstva za delovanje MZZ v letu
1997 že drugo leto zapored nižja kot v letu 1995 (pri čemer se je
število predstavništev RS v istem obdobju povečalo za 6, poleg
tega pa je bilo zaradi strateških interesov RS potrebno razširiti
nekatera najbolj obremenjena DKP lahko zgolj ugotovimo, da bo
predstavitev in uspešnost delovanja RS v tujini vedno bolj odvisna
od finančnega položaja MZZ.

Vse skupine materialnih stroškov so povezane z naravo dela
MZZ - to so stiki s tujino. Glede na stalni porast obsega del in
nalog so v porastu tudi stroški delovanja MZZ.
Kljub varčevalnim ukrepom mora MZZ vzdrževati tudi stalne
komunikacijske povezave s številnimi predstavništvi.
Poudariti je potrebno, da mora MZZ in zaposleni zaradi pogostih
obiskov visokih predstavnikov drugih držav skrbeti tako za
vzdrževanost prostorov in osebja kot tudi za izpolnjevanje
varnostnih in protokolarnih zahtev. S tem v zvezi je potrebno
omeniti, da posameznih prostorov MZZ nismo uspeli prebeliti že
več let, odpadajoče omete, zarnakanje, izrabljene preproge,
pokvarjena dvigala in stavbno pohištvo, da o popolnoma zastareli
računalniški opremi, niti ne govorimo.

Zaradi stalnega pomanjkanja sredstev so številna predstavništva
RS neopremljena (manjka pohištvo, računalniki, varnostna
oprema itd.) in skrajno zanemarjena (nekaterih prostorov nismo
uspeli prebeliti že več kot pet let, razpok in odpadlega ometa ter
okvar tlakov praktično ne saniramo).
Kljub poraznemu stanju, bi moralo MZZ, v skladu s sklepi Vlade in
ukazi Predsednika RS, v letu 1997 odpreti še tri nova predstavporočevalec, št. 3
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2541 Materialni stroški DKP

1.002.000.000

7432 Vključevanje RS v NATO in VS OZN

V skladu z zunanje politično usmeritvijo RS in sklepi Vlade RS ter
DZ je potrebno zagotoviti prioritetno obravnavanje teh nalog. Tako
si MZZ še naprej intenzivno prizadeva za čimprejšnjo vključtev
RS v NATO. Tako se je RS že vključila v napore NATA za
zagotovitev ustrezne logistike In novih prostorov za pridružene
članice v Bruslju. Poleg tega RS preko Stalne misije in MZZ
prevzema vedno bolj aktivno vlogo v smislu zagotovitve
ugodnejših izhodišč za sprejem v "drugem krogu". V zvezi s tem
bodo predstavniki RS in MZZ v letu 1998 sodelovali na številnih
konferencah in meddržavnih srečanjih.

Sredstva so namenjena izključno pokrivanju materialnih stroškov
delovanja DKP (energija, voda, čiščenje, komunikacije) in
reprezentanco - predvsem sprejeme ob dnevu državnosti na
vseh predstavništvih RS v tujini. Pri tem je potrebno poudariti, da
reprezentanca predstavlja posebno obliko promocije RS v tujini
in možnost za navezavo tako formalnih kot neformalnih stikov s
Predstavniki drugih držav, kar je bistvenega pomena za uspešno
delovanje.
Poleg tega je potrebno v letu 1998 upoštevati nadaljevanje poteka
zamenjav večjega števila diplomatov, ki jim bo potekel mandat, s
čimer bodo povezani tudi precejšnji potni in selitveni stroški.

Vključitev RS v VS OZN pomeni pomembno strateško usmeritev,
ki bo RS omogočila aktivnejše vključevanje v svetovne politične
in gospodarske tokove. Za uspešno opravljanje specifičnih nalog,
posvetovanja z delegacijami in delovnimi telesi OZN bo v zvezi s
tem potrebno nameniti dodatna sredstva.

Poudarili bi, da se na tej postavki zagotavljajo tudi sredstva za
tiskanje vizumov, potnih listov in drugih konzularnih dokumentov.
Prihodek od izdajanja in potrjevanja teh dokumentov pa se v
celoti odvaja v proračun (ocena za leto 1998 - cca 1.000.000.000
SIT).
2542 Najemnine in druge pogodbene
obveznosti DKP

5198 Raziskovalne naloge

Zaradi pomanjkanja sredstev MZZ v letu 1998 bo obseg teh
nalog omejen na minimum.

295.000.000
6211 Ureditev državne meje

Na tej postavki MZZ planira predvsem sredstva za meddržavno
sodelovanje. V letu 1998 bo potekala intenzivna diplomatska
dejavnost v zvezi s krepitvijo gospodarsko političnega položaja
RS v tujini kar posledično pomeni povečano število obiskov tujih
delegacij v RS kot tudi potovanj naših delegacij v tujino.

7431 Diplomatska akademija

Vprašanje financiranja je potrebno urediti sistematično, saj MZZ
v pogojih stalnega omejevanja ne zmore zagotavljati sredstev za
izvajanje programa po pogodbi.

/

1297 Članarine in kotizacije v tujini

Paradi pomanjkanja sredstev MZZ v letu 1998 ne bo namenjalo
Posebnih sredstev za promocijo RS v tujini.

0. januar 1998

266.000.000

Zaradi pomanjkanja sredstev RS v letu 1997 MZZ ni poravnalo
vseh načrtovanih obveznosti iz tega naslova. V skladu z odločitvijo,
da vsako ministrstvo pregleda opravičenost oz. nujnost članstva
v posameznih mednarodnih organizacijah glede na svoje področje
ter tudi samo zagotovi ustrezna sredstva za članstvo v teh
organizacijah, MZZ za leto 1998 planira zgolj plačilo najbolj nujnih
članarin, ki se vsebinsko nanašajo na delokrog MZZ. Pri tem
opozarjamo, da je MZZ pripravljeno v skladu z določili Zakona o
zunanjih zadevah še naprej izvajati plačevanje članarin v skladu
z zahtevami in sredstvi, ki jih bodo za članstvo v mednarodnih
organizacijah zagotovila posamezna ministrstva.

^ZZ skuša v okviru svoje dejavnosti zagotoviti tudi ustrezno
Promocijo RS. Poleg pomoči pri organizaciji prireditev v tujini, kjer
že aktivno sodelujemo pa bi bilo potrebno na zahtevo številnih
vladnih in nevladnih organizacij zagotoviti tudi sredstva za izvajanje
Informativnih dejavnosti, organizacijo okroglih miz, srečanj
9ospodarstvenikov in redne preskrbe vseh subjektov in
organizacij, s katerimi naša predstavništva vzdržujejo stike, s
Promocijskimi materiali o Sloveniji.

1

12.000.000

Diplomatska akademija je edina ustanova, ki omogoča kandidatom
za službo v predstavništvih RS v tujini pridobitev ustreznih In
specifičnih diplomatskih znanj. Gre za interdisciplinaren študij v
sodelovanju s Fakulteto za družbene vede, ki po pogodbi izvaja
vse aktivnosti v zvezi z izvedbo študija. Dosedanje izkušnje v
zvezi s kadri, ki so opravili izobraževanje so izredno pozitivne.

Glede na dejstvo, da bo MZZ v procesu približevanja EU opravilo
vrsto srečanj in pogovorov s predstavniki številnih držav, ki se
bodo poleg vključevanja v EU nanašala tudi na druge oblike
sodelovanja ocenjujemo, da v okviru MZZ ne bi bilo primerno
odpirati posebne postavke za EU.
430 Promocija RS v tujini

/

V letu 1998 se bodo nadaljevale aktivnosti v zvezi z dokončno
ureditvijo državne meje s sosednjimi državami.
Stroški zajemajo predvsem delovanje strokovnih meddržavnih
komisij in vrhunskih strokovnjakov mednarodnega pomorskega
prava (pripravljalna dela, ekspertize, prevodi, dnevnice, potni
stroški, sejnine).

V okviru te postavke se zagotavljajo tudi sredstva za vključevanje
RS v EU. Gre za najpomembnejšo zunanjepolitično nalogo RS in
'rajno usmeritev, ki bo v bližnji prihodnosti zahtevala še posebno
Pozornost. Pridobivanje širše politične podpore držav članic,
sodelovanje predstavnikov RS v številnih komisijah in delovnih
telesih ter izmenjave delegacij in promocijske akcije, ki so in bodo
v smislu uspešnega vključevanja ključnega pomena pa žal tudi
Precejšnja sredstva.

7

/

Za pridobivanje podatkov in analiz s področja mednarodnih
odnosov želi MZZ skleniti nekaj pogodb z zunanjimi izvajalci.
Poleg rednih obdelav podatkov bi MZZ prevzelo tudi sponzorstvo
nad nekaterimi raziskovalnimi nalogami, ki nam bi omogočale
lažje sprejemanje odločitev o nekaterih bistvenih vprašanjih
(sukcesija, reševanje mejnih vprašanj, vprašanja manjšin v
Sloveniji ipd).

1.970.000.000

Tudi najemnine in druge pogodbene obveznosti DKP mreže so
bile do sedaj iskazane v okviru postavke 5201. Z izločitvijo te
Postavke bomo zagotovili pregled nad višino fiksnih pogodbenih
obveznosti RS do tujine (Najemnine poslovnih prostorov,
rezidenc, in drugih objektov v tujini).
Gre za fiksne obveznosti - POSTAVKE SE NE SME OMEJEVATI!
3663 Meddržavno sodelovanje

80.000.000
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Poleg navedenih dveh postavk, je predlog vseboval še postavko
2 - materialni in drugi stroški.

Zaradi pomanjkanja sredstev MZZ v letu 1998 ne bo kupilo
nobenega predstavništva, kljub razmeroma visokim najemninam,
ki jih plačuje in kljub dejstvu, da utegne pomanjkanje Sredstev
povzročiti velike težave ob selitvi Nemške vlade in veleposlaništev
vseh držav iz Bonn-a v Berlin.

Po opravljenih usklajevanjih je bil predlog proračuna Urada potrjen
z zneskom 1 milijarde in 485 milijonov za vse tri postavke
(materialni stroški, podpora Slovencem po svetu, podpora
slovenski narodni skupnosti ).

2544 Nakupi DKP

5202 Oprema za predstavništva

Postavka 2 - materialni in drugi stroški - predvidevajo v letu 1998
10 milijonov veliko postavko, ki bo Uradu omogočala nemoteno
poslovanje glede tehničnih in drugih oblik poslovanja ter
posodabljanja samega dela.

270.000.000

Stalno pomanjkanje sredstev je razlog, da tudi po več letih nekatera
predstavništva še vedno niso opremljena v celoti.
Poleg tega, zaradi stalnega pomanjkanja sredstev že dve leti ne
vzdržujemo poslovnih prostorov in rezidenc v tujini (nekaterih
prostorov nismo uspeli prebeliti že več kot pet let, razpok In
odpadlega ometa, poškodovanih tlakov in instalacij praktično ne
saniramo). Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za nakup
nujno potrebne opreme (računal, in varnostna oprema, pohištvo,
zavese).

Postavka 6212 - Ustavne obveznosti - podpora Slovencem
po svetu, je napram letu 1997 povečana za zneske, ki jih v letu
1997 predstavljajo posebne postavke: Slovenska izseljenska
matica, Svetovni slovenski kongres in Slovenija v svetu in je v
letu 1998 ovrednotena z zneskom 175 milijonov tolarjev. Zaradi
transparentnosti proračunskega denarja in na podlagi zaključkov
proračunske inšpekcije, ki je v letu 1996 vršila finančni pregled
na Uradu, je tako podan enoten predlog za proračun 1998, ki
zagotavlja večjo utemeljenost in kontrolo porabe proračunskega
denarja.

Načrt MZZ je predvideval porabo večjega dela sredstev na tej
postavki MZZ projektu avtomatizacije izdajanja vizumov v okviru
konzularnih poslov DKP mreže, ki ga pripravlja v sodelovanju z
MNZ. Na ta način bi onemogočili zlorabe in poneverbe pred katerimi
se delavci DKP mreže vedno težje branijo, zaradi vse hujših
pritiskov posameznikov in organiziranega kriminala, na drugi strani
pa bi racionalizirali poslovanje, katerega obseg zaradi geografske
lege RS, njenega približevanja evroatlantskim integracijam in
migracijskih tokov, stalno narašča. Zaradi pomanjkanja sredstev
se projekt odlaga do nadalnjega.

Glede na samostojni postavki Slovenska izseljenska matica in
Svetovni slovenski kongres, je Urad podal po predhodnem
usklajevanju, znesek pod postavko 6212 v znesku 175 mio. SIT.
S proračunskim denarjem te postavke se bo financiralo prej
omenjene organizacije, kot tudi celotno organiziranje slovenskih
zdomcev, izseljencev ter organiziranje in delovanje Slovencev v
republikah bivše Jugoslavije. Financiranje je strogo namensko in
bo potekalo samo na podlagi natečajev na prej podane razpise.
Tako se bo tudi omogočilo temeljno ovrednotenje dela posameznih
organizacij in temu primerno se bodo tudi namenjala sredstva, ki
so kot prioriteta namenjena vzdrževanju stikov z matično
domovino, poglabljanju slovenstva med mlajšimi generacijami in
ne samo reševanju socialnih problematik manjšemu številu
zaposlenih na organizacijah Slovencev izven meja Slovenije.Vsekakor bodo želje večje kot realnost, vendar se bo uskladilo
financiranje na podlagi skupnih predlogov prioritetnih projektov, ki
bodo zagotavljali v Ustavi predpisane obveznosti.

6525 Prostori veleposlaništva Ruske federacije 53.000.000
Na podlagi dogovora o vzajemnosti med Vlado RS in Rusko
federacijo je Vlada dolžna zagotoviti prostore za veleposlaništvo
Ruske federacije. Nosilec aktivnosti je MZZ. Obnovitvena dela
potekajo, vendar bo zaradi nekaterih nujnih sprememb (zahteve
inšpektorjev) prišlo do zamude in nekoliko višjih stroškov v zvezi
z dokončanjem del. Vsa dela bodo končana v začetku leta 1998.

1812 URAD RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO
SVETU
4504 Materialni stroški

5234 Ustavne obveznosti - podpora slovenski narodni
skupnosti znaša po usklajevanju v predlogu proračuna za leto
1998 vsoto 1 milijardo 300 milijonov SIT.

10.000.000

Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je v letu 1997 po
svojih zmožnostih in finančnih pogojih redno nakazoval sredstva
iz te postavke. V drugi polovici leta 1997 je poslovanje potekalo in
še poteka po navodilih proračunske inšpekcije, ki je v svojem
poročilu nakazala določene nepravilnosti oziroma tudi zakonsko
neurejenost financiranja na tem področju. Urad teži in hkrati
zagotavlja popolno transparentnost porabe proračunskega
denarja. Pripravljajo se kriteriji za financiranje, ki bo v letu 1998
potekalo samo po projektih, kar bo zagotavljalo tudi celovito
kontrolo porabe proračunskega denarja.

Na tej postavki so planirana sredstva za delovanje Urada in sicer:
stroški komunikacij, potni stroški, stroški materiala, promocijski
materiali, knjige itd.
5234 Ustavne obveznosti-podpora slov.
narodnosti skupnosti

1.300.000.000

6212 Ustavne obveznosti-podpora Slovencem
po svetu
175.000.000
Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je
v predvidenem roku vložil predlog proračuna za leto 1998, ki je
predvideval sredstva v višini 1 milijarde in 845 milijonov tolarjev.

V letu 1998 je predlog proračuna večji kot v letu 1997. Vendar je
Urad po določenih anaiizali in po razgovorih s predstavniki
zamejskih organizacij v Italiji, Avstriji in na Madžarskem, pripravil
predlog, ki bi zagotavljal osnovno delovanje teh organizacij.
Nenazadnje je v tej postavki zajeto tudi delovanje organizacij
Slovencev na Hrvaškem.
Samo financiranje bi naj potekalo preko krovnih organizacij, ne
glede na predlog nekaterih poslancev DZ RS, da bi naj financiranje
potekalo direktno. Urad meni, da je s sistemom financiranja preko
krovnih organizacij, ki redno sodelujejo in obveščajo Urad, tisti
pogoj, ki ga je proračunska inšpekcija navedla v svojem poročilu
in, ki govori o transparentnosti, kontroli in utemeljenoti porabe

Posredovan predlog se v določenih poglavjih razlikuje od predloga
proračuna za leto 1997. Predvsem je potrebno obrazložiti
postavko 11 - Drugi odhodki.
Ta postavka vsebuje v predlogu proračuna za leto 1998 samo
dve postavki in to sta 6212 Ustavne obveznosti - podpora
Slovencem po svetu in 523 Ustavne obveznosti - podpora
slovenski narodni skupnosti.
poročevalec, št. 3
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proračunskega denarja. S predlogom za leto 1998 se bodo
financirale krovne organizacije, kot tudi vse kulturne, športne
gospodarske in izobraževalne organizacije ter medije (časniki in
radiji). Koliko je teh organizacij je sedaj težko predvideti, vendar
so vse krovne organizacije v tujini pozvane po dostavi podrobnih
podatkov o organiziranosti the organizacij. Urad bo predvideni
znesek namenjal za financiranje v Italijo, Avstrijo, Madžarsko in
Hrvaško, kot tudi za financiranje dejavnosti, ki se za namen
zamejcev izvajajo v Sloveniji pri slovenskih izvajalcih. Urad bo
deloval tudi v predvidenih okvirjih financiranja, ki so približno za
Italijo 55%, Avstrijo 40%, Madžarsko 3%, Hrvaško 1% in ostanek
za dejavnosti v Sloveniji.
Prav tako je določen del sredstev namenjen tudi gospodarski
sferi zamejskih Slovencev. Omeniti velja tudi financiranje določenih
nepremičnin, pri katerih pa Urad zagotavlja namen porabe
sredstev samo pri nepremičninah, ki so v slovenski lasti. To od
nas zahteva tudi DZ in že potekajo aktivnosti, ko se zbira celotna
dokumentacija o ugotovitvi lastninskega stanja nepremičnin pri
zamejskih Slovencih.

20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

2011 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
A. UVODNA POJASNILA IN RAZLAGA CILJEV IN
POLITIKE MINISTRSTVA
Ministrstvo za pravosodje bo v letu 1998 nadaljevalo s
harmonizacijo prava s pravom Evropske Unije. Večina predvidenih
sredstev v proračunu za leto 1998 je namenjeno uresničevanju
nalog povezanih z zagotavljanjem prostorskih, tehničnih,
kadrovskih in drugih pogojev za delovanje pravosodnih organov.
Ministrstvo bo večjo pozornost namenilo tudi izobraževanju
delavcev v pravosodnih organih, zlasti sodnikov, ki jih je potrebno
pripraviti na vstop Republike Slovenije v Evropsko Unijo.
B. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PO
POSTAVKAH

Določene aktivnosti se prav tako financirajo iz te postavke, vendar
se vršijo v matični državi Sloveniji in jih za potrebe zamejskih
Slovencev opravijo slovenske ustanove ali podjetja ter
posamezniki. S tem mislimo na določene projekte, ekspertize ali
druge usluge, ki imajo svoj namen oziroma končnega uporabnika
pri zamejskih Slovencih.
Omenjena ovrednotenost financiranja po državah v procentih je
vsekakor samo okvir iz dosedanjih izkušenj, ki se pa bo
objektiviziral glede na dane pogoje financiranja iz kriterijev, ki jih
Urad pripravlja.

258.709.000 SIT

- bruto plače
- prispevki delodajalca
- drugi osebni prejemki

195.611.000 SIT
42.796.000 SIT
20.302.000 SIT

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

245.543.000 SIT

21. Materialni stroški - državni organi

Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
svojim delovanjem sledi ugotovitvam proračunske inšpekcije, ki
navaja določene smernice za nadaljnje poslovanje. Urad garantira
transparentnost, utemeljenost, kontrolo in usklajenost porabe
proračunskih sredstev. Vsi predstavniki zamejskih organizacij so
seznanjeni z načinom dela Urada v letu 1998 (izvršuje se že v
letu 1997) in ga v veliki meri podpirajo. Urad bo na osnovi določeni
podatkov in ekspertiz opravil objektivizacijo stanja pri zamejskih
Slovencih, kar bo tudi eden od pogojev, ki bodo vplivali na
utemeljenost sredstev v predlogu proračuna za leto 1998 in
seveda njihovo porabo. Urad meni, da je višina predloga proračuna
za leto 1998 tista, ki po predhodnem usklajevanju, zagotavlja
nemoteno financiranje in delovanje krovnih, kulturnih, šolskih
oziroma izobraževalnih organizacij, kot tudi športnih in
gospodarskih dejavnosti ter financiranje izdajanja in distribucije
časnikov kot tudi drugih medijev. Organiziranje zamejskih
Slovencev je velikega pomena za njihov obstoj in z transparentnostjo in sodelovanjem zamejskih Slovencev samih, pri
določevanju prioritet financiranja, je zagotovljena tista
argumentacija predloga proračuna, ki jo narekuje tudi varčevalna
politika matične države Slovenije.

3334 Materialni stroški

50.443.000 SIT

Obrazložitev:
Vsebinsko zajemajo materialni stroški tako imenovane klasične
materialne stroške, ki jih v letu 1998 povečujejo:
- stroški izdaje Kataloga • zbirke podatkov, ki ga mora v skladu s
14. in 15. členom Zakona o varstvu podatkov (Ur.list RS, št. 8/
90 in 19/92 in Pravilnikom o vodenju, vsebini in objavi Kataloga
zbirk podatkov (Ur.list, št. 13/92) Ministrstvo za pravosodje
pripraviti, voditi in vzdrževati,
- stroški kazenske evidence, stroški prevajanja tuje strokovne
literature, stroški vzdrževanja lokalne računalniške mreže na
Župančičevi ulici 3,
- stroški ekspertiz pri zakonodajnih nalogah - Ministrstvo za
pravosodje je predložilo v zakonodajni postopek zakone s
civilnopravnega področja. Spremembe bodo deležni tudi že
sprejeti zakoni s področja kaznovalne politike. V dokončno
izdelavo teh zakonov so vključeni tudi zunanji strokovnjaki iz
raznih pravnih institucij, ki jih je potrebno plačati in torej zagotoviti
tudi ustrezna sredstva,
- za sodno vodenje sodne statistike in izdajo publikacij
(10.000.000 SIT)
V skladu z 12. členom Zakona o organizaciji in delovnem področju
ministrstev je Ministrstvo za pravosodje zadolženo za vodenje
pravosodne statistike. Ministrstvo je že do sedaj izdajalo različna
statistična poročila, v letu 1998 pa bo štirikrat letno izhajalo
statistično poročilo o gibanju in reševanju zadev na sodiščih,
enkrat letno Sodna statistika in enkrat krat letno statistika poročila
o zadevah prekrškov. Posamezna publikacija vsebuje od 100
do 150 strani in se tiskajo v 200 izvodih (6.000.000 SIT)
- in materialni stroški za delovanje vladne komisije za izvajanje
zakona o popravi krivic.

Glede velikih porabnikov (in zadolžiteljev) kot sta časnika
Primorski dnevnik in Naš tednik, gradnja kuturnega doma v
Pliberku in podobno, je potrebno navesti, da Urad ne more
garantirati celotnih sredstev za njihovo financiranje. Urad meni,
da je pri takšnih porabnikih potrebno usklajeno delovanje več
pristojnih ministrstev (predvsem Ministrstvo za finance) in drugih
državnih institucij, ki so neposredno ali posredno "prizadete" pri
omenjenih porabnikih.

10. januar 1998

1 PLAČE IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI
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21.000.000 SIT

po določenem času, ko prvič nastopijo delo v pravosodnih organih
(administrativni delavci), preizkus o poznavanju določil sodnega
reda in izpit o poznavanju madžarskega in italijanskega jezika

Zakonska osnova:
61 .člen Zakona o sodniški službi, 56.člen Zakona o državnem
pravobranilstvu, 55. in 185.člen Sodnega reda.

6500 Najemnine poslovnih prostorov upravnih
sodišč
41.100.000 SIT

3658 Drugi odhodki za delo na drugih
področjih

- Mednarodna pravna pomoč

6.000.000 SIT

Zakonska osnova:
12.člen Zakona o organizaciji in delovnih področjih ministrstev
(Uradni list RS št. 41/97) in Zakonom o upravnih sporih (Uradni
list RS št. 50/97).

Obrazložitev:
Tudi v letu 1998 predvidevamo povečanje obsega nuđenja
mednarodne pravne pomoči. Sredstva na tej postavki so
namenjena kritju stroškov, ki nastajajo pri delu sodnih tolmačev v
zadevah ekstradicije, prenosa izvršitve kazni in prevzema
kazenskih pregonov.

Obrazložitev:
V mesecu septembru 1997 je stopil v veljavo Zakon o upravnem
sporu. Vskladu z zakonom bodo upravna sodišča pričela z delom
1.1.1998. Glede na to, da sodišča še ne delujejo mora ministrstvo
poskrbeti za najem njihovih poslovnih prostorov in sicer v Ljubljani,
Celju, Mariboru in Novi Gorici.
Za ta sodišča bo ministrstvo zagotovilo sredstva le za leto 1998,
kasneje pa bodo upravna sodišča, tako kot vsi ostali pravosodni
organi, sama načrtovala potrebna sredstva za svoje delovanje.

•v Sredstva za službena oblačila - toge s priponkami in uradne
izkaznice
4.000.000 SIT
Obrazložitev:
Na podlagi 61 .člena Zakona o sodniški službi morajo imeti sodniki
službena oblačila pri opravljanju sodniške službe, ista določba je
tudi v Zakonu o državnem tožilstvu in Zakonu o državnem
pravobranilstvu. Na podlagi 55. in 185.člena sodnega reda ter
56.člena Zakona o državnem pravobranilstvu morajo imeti sodniki,
sodni izvršitelji, državni pravobranilci in pomočniki ter višji
strokovni in strokovni sodelavci uradne izkaznice.
S 1.1.1998 bodo z delom začela upravna sodišča za katere bo
potrebno ravno tako priskrbeti službena oblačila in izkaznice.
^Mednarodno sodelovanje za leto 1998

4015 Stroški cenilcev zgradb
Zakonska osnova:
128. člen Zakona o sodiščih

Obrazložitev:
Na podlagi navedenega člena so poslovni prostori, ki so ob dnevu
uveljavitve tega zakona bili v uporabi temeljnih sodišč postali last
Republike Slovenije, zato jih je potrebno tudi ovrednotiti za pravilen
izkaz premoženjske bilance Republike Slovenije

11.000.000 SIT

Obrazložitev:
Sredstva namenjena za uresničevanje določb Sveta Evrope ter
zagotavljanja varstva osebnih podatkov ter mednarodnega
sodelovanja Minstrstva za pravosodje vključujejo strokovne
obiske delegacij Ministrstva za pravosodje kot tudi zaposlenih v
pravosodnih organih. V okviru mednarodnega sodelovanja med
drugim načrtujemo srečanje panonskih pravnikov, obisk delegacij
ministrstva Republike Slovenije v Franciji, priprave in obiske sej
odborov Sveta Evrope. Ministrstvo bo okrepilo mednarodne
odnose zlasti s pravosodnimi ministri sosednjih držav.
5250 Strokovno izpopolnjevanje delavcev
v pravosodnih organih

8776 Materialni stroški pri investicijah za
pravosodne organe

25.000.000 SIT

Zakonska osnova:
34. in 35.člen Zakona o izvrševanju proračuna.
Obrazložitev:
S finančnimi sredstvi s te postavke bo ministrstvo krilo materialne
stroške, ki nastajajo pri nabavi osnovnih sredstev za potrebe
pravosodnih organov (selitveni stroški, prvo zavarovanje novih
vozil), za honorarje zunanjih sodelavcev pri delu razpisnih komisij,
kot tudi stroške pri vzdrževanju strojne in programske opreme in
izdelave tiste programske opreme, ki se šteje za materialne
stroške. Do sedaj so se ti stroški krili s proračunske postavke
tehnološka posodobitev, v predlogu za proračun za leto 1997 pa
je ministrstvo prvič predlagalo, da se za te namene odpre nova
proračunska postavka.

80.000.000 SIT

Zakonska osnova:
12. člen Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev
(Ur l. RS, štev. 71/94), 62., 63. in 64. člen Zakona o sodniški službi
(Ur.I. RS, štev. 19/94 in 8/96) in 32. člen Zakon o državnem tožilstvu
(Ur.l. RS, štev. 63/94)

8777 Strokovne naloge v zvezi z dodelitvijo
in odvzemom licenc stečajnim upraviteljem
in stroški revizij mnenj sodnih cenilcev
13.000.000 SIT

Obrazložitev:
V skladu z zgoraj citiranimi členi skrbi Ministrtstvo za pravosodje
jza izobraževanje delavcev v pravosodnih organih. Načrt
izobraževanja ministrstvo pripravi v dogovoru s predstavniki
posameznih pravosodnih organih. Na predlog sodnega sveta
ministrstvo financira tudi podiplomski študij sodnikov in tožilcev. V
sodelovanju z zunanjimi institucijami pripravlja vse oblike
izobraževanj, ki so določene z načrtom izobraževanja. Teme
seminarjev in posvetov so aktualne, z večjim povdarkom na
harmonizaciji prava, kazenske zakonodaje in zakonodaje s
področja gospodarskega prava. Seminarji potekajo tako v
domovini kot v tujini. Del sredstev je namenjenih tudi izobraževanju
administrativno tehničnega osebja.
Ministrstvo skrbi tudi za izvajanje pravniških državnih izpitov.
Sredstva iz te proračunske postavke se črpajo za delo komisij
■pred katerimi kandidati opravljajo pravniški državni izpit oziroma
pravosodni izpit, strokovni izpit ob zaključku prpravništva oziroma
poročevalec, št. 3

15.000.000 SIT

Zakonska osnova:
68.člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS št. 37/97) 7.000.000 SIT
Obrazložitev:
V skladu s spremembami v 78. členu Minister, pristojen za
pravosodje, predpiše program in način strokovnega opravljanja
strokovnega izpita za opravljanje funkcije stečajnega upravitelja.
Ministrstvu za pravosodje je po zakonu naloženo, da izdaja in
tudi odvzema dovoljenja za opravljanje funkcije likvidacije v
postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije, zato je potrebno
za delo komisije ter za administrativne, tehnične in druge pogoje
nujno zagotoviti planirana sredstva.
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22.000.000 SIT

5295 Štipendije

22.000.000 SIT

Zakona o spremembah .n dopolnitvah Zakona o sodnih taksah
(Uradni list RS, št. 14/91).
Obrazložitev:
Po določbah 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodnih taksah (Ur. I. RS, štev. 14/91) se 30 % prihodkov
od sodnih taks namensko uporabi za tehnološko posodobitev
poslovanja sodišč. Glede na oceno prihodkov od sodnih taks, ki
naj bi v letu 1997 bili realizirani v višini okoli 4.650,000.000 SIT,
ocenjujemo, da morajo biti sredstva za ta namen zagotovljena v
višini kot predlagamo, tudi zato, ker je potrebno z uveljavitvijo
Zakona o upravnih sporih na novo opremiti štiri upravna sodišča.
60 % od navedenega zneska bo predvidoma porabljenih za
nabavo računalniške opreme in za vzdrževanje obstoječe strojne
in programske opreme, ostalih 40 % pa za nabavo pisarniške
opreme, ter nadaljevanje projekta opremljanja prostorov zemljiških
knjig, za nameščanje signalno varnostnih naprav, obnavljanje
telefonskih central in za drugo birotehnično opremo.

Zakonska osnova:
31 .člen Zakona o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št.
13/94 in 71/94) in Pravilnik o štipendiranju (Uradni list RS, št. 14/
95 in 58/95).
Obrazložitev:
Ministrstvo za pravosodje letno podeljuje 14 do 17 štipendij za
študente Pravne fakultete in sicer za potrebe pravosodnih organov.
Trenutno ministrstvo štipendira okoli 50 štipendistov. Le-tem
ministrstvo krije tudi stroške dodatnega izobraževanja in
izpopolnjevanja znanja tujih jezikov. Višina štipendije je določena
na podlagi 3.člena Pravilnika o štipendiranju.
11 DRUGI ODHODKI
1928 Sodni svet

6391 Nakup poslovnih prostorov za
pravosodne organe za leto 1998

367.052.000 SIT

Zakonska osnova:
12.člen Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev.

Ministrstvo za pravosodje opozarja, da sredstva za Sodni Svet
ne bi smela biti vsebovana v finančnem načrtu Ministrstva za
pravosodje. Sodni Svet predstavlja tretjo vejo oblasti kot je
opredeljena v drugem odstavku 3. člena Ustave Republike
Slovenije. Taka opredelitev izhaja tudi iz člena 130 in 131 Ustave.
V členu 28 zakona o sodiščih so opredeljene funkcije Sodnega
Sveta na kadrovskem, zakonodajnem in finančnem področju. Iz
navedenega sledi, da Sodni Svet nikakor ne more biti vezan na
izvršilno vejo oblasti, še manj pa, da je njegov proračun sestavni
del proračuna Ministrstva za pravosodje. Pri tem še posebej
opozarjamo, da je v členu 28 zakona o sodiščih določena tudi
vloga Sodnega Sveta v tem, da daje mnenje k predlogu proračuna
za sodišča.

Obrazložitev:
V letu 1998 ministrstvo načrtuje nakup naslednjih poslovnih
prostorov za potrebe pravosodnih organov v:
Mariboru - poslovne prostore za višje in okrožno državno tožilstvo
(36.000.000 SIT)
Črnomlju - poslovne prostore v adaptirani zgradbi nekdanje
osnovne šole za potrebe sodnika za prekrške (40.000.000 SIT)
na Ptuju - rešitev prostorske problematike okrožnega državnega
tožilstva, državnega pravobranilstva in del okrajnega sodišča
(136.573.000 SIT)
Škofji Loki - za delni nakup prostorov za potrebe okrajnega
sodišča, ki se mora izseliti iz sicer neprimernih, v denacionalizacijskem postopku vrnjenih prostorov (60.000.000 SIT)
Celju - načrtujemo dozidavo na dvoriščni strani sodne zgradbe. V
ta objekt naj bi se preselilo delovno sodišče, kot tudi novo
ustanovljeno upravno sodišče (100.000.000 SIT)
Brežicah - za odkup prostorov, ki so v lasti občine Brežice in v
kater se bo preselilo sodišče (30.000.000 SIT)
Murska Sobota - odkup prostorov za Okrožno državno tožilstvo
(75.000.000 SIT)

Sredstva vključena v to proračunsko postavko so namenjena:
osebnim prejemkom administratorke v strokovni službi Sodnega
sveta, sejninam in potnim stroškom za člane Sodnega sveta,
stroškom za udeležbo na posvetovanjih in srečanjih pri nas in v
tujini, najemnini za poslovne prostore, za drobni inventar in druge
klasične materialne stroške.
5281 Sredstva za odškodnine neupravičeno
obsojenim
350.000.000 SIT
Zakonska osnova:
546.člen Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/
94 in 70/94).

2987 Investicijsko vzdrževanje zgradb pravosodnih
organov in sodnikov za prekrške
248.000.000 SIT
Zakonska osnova:
12.člen Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev.

Obrazložitev:
Sredstva so namenjena za poplačilo škode nastale z odvzemom
prostosti na podlagi razveljavljene kazenske sodbe, odločbe o
prekršku oziroma odločbe o odreditvi pripora in sicer na podlagi
sklenjenega sporazuma o poravnavi med upravičencem in
Ministrstvom za pravosodje.
13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO
VZDRŽEVANJE

Obrazložitev:
Ministrstvo za pravosodje letno pripravi načrt potrebnih
investicijsko vzdrževaln.h del na zgradbah v katerih delujejo
pravosodni organi. V tem načrtu je za vsak pravosodni organ
opredeljeno kakšne so potrebe po investicijsko-vzdrževalnih delih.
Ker gre predvsem za stare zgradbe, je potrebno zaradi
pomanjkanja finančnih sredstev opravljati le najnujnejša
investicijsko-vzdrževalna dela kot na primer obnovo streh, elektro
inštalacij, obnovo in zamenjavo oken, obnovo fasad, dvigal, podov,
stopnic ter slikopleskarska in mizarska opravila.

1.703.388.000 SIT

108 Investicije - državni organi
5240 Tehnološka posodobitev poslovanja
pravosodnih organov
932.895.000 SIT

7447 Manjše investicije
Zakonska osnova:
34. in 35.člen Zakona o izvrševanju proračuna RS in 2.člen
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477.573.000 SIT

17.052.000 SIT

1.920.000 SIT

V skladu z navodili Ministrstva za finance o pripravi proračuna
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za leto 1997 načrtujemo glede na število zaposlenih dodatna
sredstva za manjše investicije osnovnih sredstev v primeru
nepredvidene zamenjave poškodovanega starega z novim
sredstvom.
8779 Počitniške enote

6392 Drugi odhodki URSIKS

Obrazložitev:
V to postavko vključujemo stroške mednarodnega sodelovanja
in znanstveno raziskovalnega dela na področju penologije (Inštitut
za kriminologijo).

43.000.000 SIT

Obrazložitev:
Ministrstvo za pravosodje razpolaga s tremi počitniškimi enotami,
in sicer z dvema garsonjerama v Kranjski Gori in s trinadstropno
hišo v Piranu. Slednja je že nekaj let v zelo slabem stanju, saj je
urejen le apartma v pritličju. Zaradi slabega stanja hiše smo bili
opozorjeni že s strani občine Piran. Sims je v zelo slabem stanju
in lahko vsak trenutek pade na ulico, po kateri hodi veliko ljudi,
zlasti šolarjev, ker je šola v neposredni bližini, objektov. Te objekte
koristijo poleg delavcev Ministrstva za pravosodje tudi delavci
Servisa skupnih služb, Centra Vlade za informatiko in Ministrstva
za finance. Ministrstvo je te objekte namreč kupilo takrat, ko so
bili v ministrstvo vključeni omenjeni organi z odpovedovanjem
dela plač in drugih osebnih prejemkov.
SKUPAJ:

6394 Inventarizacija objektov zavod IKS

6395 Izobraževanje delavcev uprave zavodov
IKS
12.940.000 SIT
Obrazložitev:
Postavka zajema stroške izobraževanja delavcev, ki jih organizira
uprava, ker šole, ki bi v celoti zadostila našim zahtevam ni.
Sredstva smo planirali na osnovi leta 1996, ker leto 1997 ni realna
osnova za naslednje leto zaradi celoletnega začasnega
financiranja.
6680 Oprema PUO in obsojencev

2020 UPRAVA ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH
SANKCIJ

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij v svoji sestavi vključuje
kot organizacijske enote - sektorje zavode za izvrševanje
kazenskih sankcij in prevzgojni dom. Uprava opravlja upravne in
strokovne naloge, ki se nanašajo na izvrševanje kazenskih
sankcij, predvsem v smislu obravnavanja in ravnanja z zaprtimi
osebami, zagotavljanja bivalnih, kadrovskih, materialnih in drugih
pogojev za življenje irf delo v zavodih, spoštovanja pravic zaprtih
oseb oziroma izvajanja obveznosti, ki jih zaprtim osebam nalagajo
veljavni predpisi

6681 Usposabljanje, oborožitev, posebna
oprema in zdravstveno varstvo

1.746.450.000 SIT
486.037.000 SIT
250.811.000 SIT

2. MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

802.591.000 SIT

4508 Materialni stroški

578.101.000 SIT

7448 Zdravstveno zavarovanje obsojencev 121.000.000 SIT
Obrazložitev:
V to postavko vključujemo stroške zdravstvenega zavarovanja
zaprtih oseb in mladoletnikov, ki nam ga nalaga Zakon o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Sredstva
smo planirali glede na povprečno število zaprtih oseb in na osnovi
trenutno veljavnih premij.
4016 Nova postavka
prostorov

Obrazložitev:
V to postavko vKijučujomo stroške bivanja zaprtih oseb (živila,
čistila),• vzdrževanja opreme za zaprte
osebe, stroške
izobievanja zapi uh oseb in plačila za r;> lo zaprtih oseb, stroške
aneigije, tekočega vzdrževanja, zavarovanja in funkcionalnega
izobraževanja delavcev, stroške službenih potovanj delavcev,
komunalne in PTT storitve, drobni inventar, pisarniški material
ipd. Sredstva smo planirali v višini 8 % nad planom za leto 1997,
kar pa glede na rast življenskih stroškov v letu 1997 (omenjeni
stroški predstavljajo 75 % vseh materialnih stroškov) in porast
števila zaprtih oseb, ne bo zadostovalo.

poročevalec, št. 3

32.560.000 SIT

Obrazložitev:
Iz te postavke namenjamo sredstva za opremljanje zavodov z
avdiovizuelnimi alarmnimi napravami ter tehničnimi sredstvi
varovanja, njihovega servisiranja in vzdrževanja, stroške za
seminarje borilnih veščin in sensitivlty treninge (spremljanje
psihofozičnih sposobnosti zaposlenih). Za osnovo pri planiranju
smo uporabili porabo leta 1996.

B. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PO
POSTAVKAH

- bruto plače
• prispevki delodajalca
- drugi osebni prejemki

31.180.000 SIT

Obrazložitev:
Sredstva so namenjena po Pravilniku o izvrševanju del in nalog
pooblaščenih uradnih oseb za nabavo delovnih in svečanih uniform za paznike in po Pravilniku o izvrševanju kazni zapora za
nabavo obleke, perila in druge osebne opreme ter osnovnega
higienskega pribora po minimalnih standardih za zaprte osebe.
Sredstva smo planirali po porabi leta 1996 zaradi nerealne osnove
iz leta 1997.

A. UVODNA POJASNILA IN RAZLAGA CILJEV IN
POLITIKE UIKS-a

2.483.298.000 SIT

9.070.000 SIT

Obrazložitev:
Med stroške inventarizacije uvrščamo stroške vpisa zemljišč in
objektov v zemljiške knjige, preglede stavb in na tej osnovi izdelave
načrtov inštalacij, komunalnih napeljav ipd.

2.596.692.000 SIT (s plačami)

1. PLAČE IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI

3.240.000 SIT

Najemnine poslovnih
14.500.000 SIT

Obrazložitev:
Z zakonom o reorganizaciji ministrstev je bila pred tremi leti
ustanovljena Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij kot nov
organ v sestavi ministrstva. Uprava že od ustanovitve dalje
začasno "gostuje" na ministrstvu. Obstoječi delovni prostori ne
zadoščajo za nemoteno delo tako uprave kot ministrstva v celoti,
zato je potrebno pridobiti oziroma najeti dodatne prostore. S
preselitvijo uprave na rovo lokacijo bi zagotovili možnost za
nemoteno delo ministrstva v celoti.
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105.580.000 SIT

21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE
DEJAVNOSTI

7449 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
obsojencev
105.580.000 SIT
Obrazložitev:
Sredstva na tej postavki namenjamo plačilu prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje obsojencev po 18. in 240.
členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Sredstva smo planirali na osnovi povprečnega števila prijavljenih
oseb in danes veljavnimi stopnjami.
4 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO
VZDRŽEVANJE
2876 Manjše investicije

2111 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE
DEJAVNOSTI
POJASNILA, CILJI TER POLITIKA V LETU 1988 PO PODROČJIH MINISTRSTVA
V letu 1998 bo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti pristojno*
za kreiranje politike na področju industrije in ener getike. Dejavnost
malega gospodarstva in turzma je z ustanovitvijo novega
Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem prenešena na ta
vladni resor.

402.710.000 SIT
22.710.000 SIT

Obrazložitev:
Postavka je nova in jo uveljavlja proračun za leto 1998. Planirali
smo jo v skladu z navodili, in sicer 30.000 SIT na zaposlenega.
Sredstva namenjamo za nepredvidene zamenjave poškodovanih
ali starih, dotrajanih osnovnih sredstev z novimi.

INDUSTRIJSKA POLITIKA MINISTRSTVA
Po NACE klasifikaciji dejavnosti področje industrije obsega sledeče
dejavnosti:
- rudarstvo,
- predelovalna industrija,
- oskrba z plinom in vodo in
- gradbeništvo.

6915 Investicijsko vzdrževanje zgradb zavodov
za prestajanje kazni
90.000.000 SIT

Največji gospodarski sektor je predelovalna industrija s največ
zaposlenimi in ustvarjenim cca 32% BDP, ustavrja skoraj 80%
celotnega izvoza blaga in storitev. Ministrstvo bo osredotočeno
pri svojih aktivnostih na izvajanje strategije povečanja
konkurenčne sposobnosti industrijskih dejavnosti, v tem sklopu
pa bo aktivno podpiralo in izvajalo sledeče programe:
- program tehnološke posodobitve podjetij,
- raziskavam in razvoju v posodobitev industrije,
- spodbujanje združevanj podjetij in povezovanj podjetij,
- izobraževanje in usposabljanje menedžerjev in strokovnih
sodelavcev v podjetjih,
- spodbujanje skupinske predstavitve slovenske industrije v tujini,
- spodbujanje tujih naložb in skupnih vlaganj.

Obrazložitev:
Postavka vključuje stroške urejanja bivalnih pogojev zaprtih oseb,
nujna vzdrževalna dela, npr. sanacije streh, odprava talne vlage,
zamenjava inštalacij ipd. Z omenjenimi deli zgolj preprečujemo
nastajanje škod na zgradbah, saj so vsi naši zavodi (z izjemo
Doba) v starih in dotrajanih zgradbah. Za osnovo pri planiranju
višine sredstev smo uporabili plan za leto 1997, ki upamo, da bo
kljub začasnemu financiranju vsaj deloma realiziran.
8781 Nadomestna gradnja priporov v
Kopru

200.000.000 SIT

Obrazložitev:
Zgradba zaporov v Kopru je denacionalizirana in po odločbi naj bi
bila vrnjena frančiškanski cerkvi do konca leta 1998. Vlada je že
konec leta 1996 sprejela sklep o novogradnji priporov. V
sodelovanju z mestno občino Koper in Ministrstvom za obrambo
bo Ministrstvo za pravosodje adaptiralo zgradbo, ki jo trenutno
zaseda Gasilska zveza.
8782 Investicije v zemljišča in opremo
zaporov

Sanacijska politika gospodarstva je potekala od programov
sanacije slovenskega gospodarstva k aktivni industrijski politiki v
okviru sprejetih ukrepov in zakonodaje na 4 možne načine:
1. s pomočjo državnih subvencij:
- subvencija obrestne mere,
- posojila za sanacijo gospodarstva iz kupnin,
- poroštva RS za posojilne obveznosti pravnih oseb,
- poroštva RS za restrukturiranje dolgov,
2 preko Agencije za sanacijo bank:
- restrukturiranje in prodaja dolgov,
3 preko Slovenske razvojne družbe:
- prevzem, saniranje in prodaja podjetij z ukrepi kratkoročnih in
dolgoročnih posojil, garancij in poroštev, odpisi terjatev,
dokapitalizacija podjetij s terjatvami.
4. Restrukturiranje podjetij v državni lasti - Slovenske železarne:
Slovenske železarne potrebujejo proračunska sredstva za
odplačilo kreditov, za trajna obratna sredstva in za izvedbo
nujnih investicijskih del.
5. Program zapiranja rudnikov in premogovnikov:
Subvencije za zapiranje rudnikov so hkrati pokrivale program
ekološke sanacije in prezaposlovanja odvečnih delavcev.

90.000.000 SIT

Obrazložitev:
Postavka je v skladu s 34. členom Zakona o izvrševanju proračuna
nova. Sredstva bomo namenili za nabavo opreme, posebej opreme
ambulant in komunikacijske opreme, dotrajanih kuhinj ipd. ter za
nabavo prevoznih sredstev.
UPRAVA ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ SKUPAJ:
3.794.197.000 SIT(s plačami)
SKUPAJ MP in UIKS:

10. januar 1998

6.390.871.000 SIT (s plačami)
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značilno po visokih obremenitvah iz naslova danih kreditov s
poroštvom države, kjer pričakujemo udeležbo države v obliki
dokapitalizacije. V letu 1998 se pričakuje Zakon o ukrepih za
ekonomsko, tehnološko in ekološko sanacijo Nafte Lendava d.o.o.
(EPA 269-II hitri postopek).
Iz taks C02 naj bi se pokrivala obnova Rafinerije Lendava kot
povečanje kapitalskega deleža. Analiza varčevalnih potencialov
je pokazala, da je mogoče z večjo učinkovitostjo rabe energije
doseči rezultate, tako v industriji, kot v široki rabi. Vlaganja v
varčevalne ukrepe in obnovljive vire energije bodo potekala po
programu Agencije za učinkovito rabo energije. Na področju
premogovništva je ekonomska nesmotrnost pridobivanje rjavega
premoga na razdrobljenih lokacijah ob nizki produktivnosti vodila
Vlado k sprejemu programa zapiranja, ki ga bo v letu 1998 tretje
leto financirala iz proračuna, in sicer v subvencijskem kakor v
investicijskem delu. To pomeni sanacijo degradiranih površin in
zagotavljanje sredstev za odpiranje novih delovnih mest v okviru
kadrovsko socialnega dela programa zapiranja.

Glede na dosežene rezultate v preteklem letu in na tekoča
gospodarska gibanja ugotavljamo, da še niso zagotovljeni pogoji
konkurenčnega makroekonomskega okolja za trajno gospodarsko
rast. V tem obdobju še vedno obstaja potreba po proračunskih
sredstvih za prestrukturiranje podjetij, zato se v letu 1998 planirajo
naslednje oblike subvencij:
- Prestrukturiranje in ohranjanje delovnih mest na osnovi subvencij
obrestne mere,
- Usposabljanje managerjev, sofinanciranje ekspertiz in
svetovalne dejavnosti,
, - Kapitalski delež RS v gospodarskih družbah za nakup
brezazbestnih tehnologij,
- Posojila iz kupnin za prestrukturiranje podjetij.
Po premostitvi največjih problemov v obdobju tranzicije
pričakujemo, da bo državna pomoč podjetjem oziroma subvencije
razvojno v skladu z predpisi evropskega sporazuma. K oživljanju
proizvodnje bo prispeval večji obseg investicij in povečanje tujih
naložb.

Za vzdrževanje dosežene stopnje energetske neodvisnosti bomo
pristopili k izgradnji nadomestnega objekta v Trbovljah, TET3, ki
bo imel za posledico tudi ohranitev 6000 delovnih mest.
Vključevanje oziroma delovanje našega elektroenergetskega
sistema v UCPTE mreži pa zahteva razpoložljivost rezerv v
sistemu. Rezerve je potrebno zagotavljati tudi zaradi zanesljivosti
oskrbe oziroma v odnosu do večjih proizvodnih enot (NEK, TEŠ).
Zato bodo stekla predhodna dela za izgradnjo dveh plinskih turbin
v TE Brestanica. Velik ekonomski energetski izziv predstavlja
začetek gradnje verige HE na spodnji Savi. Pričakovati je izbor
koncesionarja in s tem pristop, ki bo razbremenil pritisk investitorja
energetskega objekta na proračunska sredstva. S kombinacijo
rešitev, to je izdajo poroštva države za tuja posojila in zagotavljanje
lastnih sredstev, bo stekla sočasna obnova in doinstalacija HE
na spodnji Soči.

Ukrepi in zakoni, ki so potrebni za dokončanje socialnoekonomske tranzicije ter uresničevanje razvojne strategije so v
letu 1998 naslednji:
- Zakon o Slovenski razvojni družbi in program prestrukturiranja
podjetij,
- Zakon o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna
obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih investicijskih del
Slovenskih železarn,
- Zakon o dokapitalizaciji Slovenskih železarn in drugi ukrepi za
njihovo sanacijo,
- Zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki
ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne
proizvodnje v neazbestno.
ENERGETSKA POLITIKA MINISTRSTVA
Osnovni namen proračunske podpore v energetiki v letu 1998 je
zagotavljanje zanesljive, zadostne in učinkovite rabe energije ob
ustrezni gospodarski učinkovitosti ter varovanju okolja in prostora.
Dolgoročno energetsko politiko določa resolucija o strategiji rabe
in oskrbe z energijo, ki jo je sprejel Državni zbor januarja 1996. V
Sloveniji trenutno potekajo vrsta dejavnosti za prenovo, dogradnjo
in sanacijo elektroenergetskih objektov, kot so:
- prenova in dogradnja dravske verige,
- posodobitev in dogradnja NEK,
- prenova in dogradnja soške verige,
- gradnja razžvepljevalne naprave na bloku V. v TE Šoštanj,
- postopek pridobitve lokacijske dokumentacije za nove objekte
TE Brestanica in TE Trbovlje 3.

Obrazložitev proračunskih postavk ministrstva za gospodarske
dejavnosti za leto 1998:
SOCIALNI TRANSFERI MINISTRSTVA
8289 Dokup zavarovalne dobe - Anhovo 800.000.000,00 SIT
Cilji so popolna ukinitev proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki,
katerega doseganje mora biti zaradi narave nekaterih izdelkov
postopno. Zaradi zagotavljanja nadomestnih izdelkov za ukinjene
azbestcementne proizvodnje ter ohranjanja delovnih mest v
Posočju, je prisotna aktivna udeležba države pri prestrukturiranju
proizvodnje v vlaknocementno. Presežnim delavcem iz ukinjene
azbestne proizvodnje, ki so nezaposljivi na drugih delovnih mestih,
se omogoči upokojevanje pod posebnimi pogoji. Ker so oboleli
zaradi dela z azbestom upravičeni do odškodnine, je država
prevzela subsidiarno odgovornost.

Za zagotovitev kakovostne in varne oskrbe RS z energijo, je
potrebno, da politika cen energije pokriva poleg stroškov
energetskega sistema tudi stroške za odpravljanje okoljevarstvenih in socialnih posledic energetike. Depresirane cene
električne energije v preteklosti, v zadnjih letih pa njihovo
zaostajanje za splošno rastjo cen, so pripeljale producente
električne energije do delovanja v pogojih negativnega poslovnega
rezultata. Zviševanje cene energije bo pripomoglo k racionalnejši
rabi, omogočilo znižanje subvencioniranja energetskega sektorja
ter normalno vzdrževanje energetske infrastrukture in tuja
vlaganja.

Zakonske in druge osnove so: Zakon o prepovedi proizvodnje in
prometa z azbestnimi izdelki, Sklepa Vlade Republike Slovenije,
št. 311-05/93-1/9-8, z dne 12.12.1996 in št. 021-03/97-1 (P), z
dne 24.7.1997.
DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM
5194 Agencija za radioaktivne odpadke 140.000.000,00 SIT
Cilj dejavnosti Agencije RAO kot javne službe za ravnanje z
radioaktivnimi odpadki je zagotovitev varnega in za okolje
sprejemljivega ravnanja z radioaktivnimi odpadki v vseh fazah
njihovega obstoja, skrb za ustrezno evidentiranje, skladiščenje
in transport vseh vrst radioaktivnih odpadkov in podpora
raziskovalnim in razvojnim dejavnostim na področju dolgoročnega
ravnanja z radioaktivnimi odpadki.

V letu 1998 predvidevamo delno udeležbo javnih sredstev iz
proračuna in iz privatizacijskih kupnin za sofinanciranje izgradnje
pomembnejših elektroenergetskih objektov v Republiki Sloveniji.
Ob tem bomo postopno ustvarjali možnosti tudi za vključitev
privatnih sredstev v financiranje naložb elektrogospodarstva in
za delno privatizacijo dejavnosti. V letu 1998 načrtujemo sprejem
in obravnavo Zakona o oskrbi z energijo, ki bo kot sektorski
zakon opredelil osnovno politiko na tem področju. Leto 1998 je

Zakonske in druge osnove so: Odlok o preoblikovanju javnega
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podjetja Agencije za radioaktivne odpadke, p.o., v javni
gospodarski zavod Ur.l. RS, št. 45/96, Zakon o varstvu okolja
2.odstavek 25.člen Ur.l. RS, št.32/93 in 1/96, ki opredeljuje zbiranje,
skladiščenje, prevažanje in odlaganje radioaktivnih odpadkov kot
obvezne republiške javne službe.

izdelava predloga energetske bilance za leto 1999.
- Izdelava makroekonomskega modela za oceno vpliva sektorja
energetike na gospodarski razvoj (zagotovljeno dodatno
mednarodno financiranje).
- Promocijske aktivnosti energetskega sektorja.
- Strokovne podlage za razvoj energetskega sektorja v obdobju
(1998-2015).
- Sinteza zasnov energetskih sistemov in njihov vpliv na prostorski
razvoj RS (sofinanciranje z MOP).
- Priprava zakona, ki bo urejal varnost transporta po plinovodih.
- Izdelava pregleda stanja na področju oskrbe s toploto iz omrežij
po krajih v Sloveniji.
- Izdelava pregleda stanja na področju oskrbe s plinom iz omrežij
v lokalnih skupnostih v Sloveniji.

4161 Sofinanciranje dejavnosti
nacionalnega geološkega zavoda
50.000.000,00 SIT
Cilji je sotinanciranje Nacionalnega geološkega zavoda kot
javnega zavoda države. Potrebno je, da se v proračunu Republike
Slovenije za leto 1998 rezervirajo sredstva za njegovo delovanje.
Predlog sofinanciranja je minimalno 200 mio SIT letno, v razmerju
75% Ministrstvo za gospodarske dejavnosti in 25% Ministrstvo
za znanost in tehnologijo. To predstavlja za Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti 150 mio SIT letno. Nacionalni geološki
zavod pridobiva sredstva iz:
- proračuna Republike Slovenije (javna služba),
- projektov temeljnih raziskav (raziskovalna dejavnost),
- posredovanja geoloških informacij,
- plačil za druge naloge.

Zakonske osnove: Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije
z energijo, ki jo je sprejel Državni zbor leta 1996.
6922 Harmonizacija slovenske tehnične
zakonodaje s tehnično zakonodajo
veljavno v državah članicah EU
100.000.000,00 SIT
Cilji je priprava zakonodajnih in drugih aktivnosti Ministrstva za
gospodarske dejavnosti v zvezi s približevanjem slovenske
zakonodaje EU ter razvoj prevajalske službe za potrebe izvajanja
Strategije Republike Slovenije za vključitev v Evropsko unijo ter
nadomestitev JUS standardov z obvezno uporabo s tehničnimi
predpisi. Na področju nadomestitev JUS standardov je potrebno
določiti pristojnosti, razvrstitev JUS standardov z obvezno
uporabo v tri kategorije, izdelava izhodišč, uskladitev tehničnih
predpisov za več kot 7000 standardov z obvezno uporabo na
področju industrije, energetike, in rudarstva.

Dejavnost Nacionalnega geološkega zavoda je:
a.) Zagotavljanje geoloških informacij
- ugotavljanje geološke zgradbe državnega ozemlja in
dinamičnih procesov v njem,
- odkrivanje in eksploatacija naravnih podzemeljskih virov,
- raba prostora in varstvo okolja,
- zdravje in varnost ljudi.
Geološke informacije so geološke karte, podatki in evidence
ter poročila, monografije in druge publikacije.
b.) Za izpolnitev svoje naloge Nacionalni geološki zavod:
- zbira geološke podatke in vzorce,
- izvaja geološka kartiranja, analize daljinskih detekcij in druge
terenske in laboratorijske raziskave ter opazovanja (monitoring),
- vodi geološki informacijski center, ki obsega baze podatkov,
evidence, strokovni in materialni arhiv ter knjižnico,
- pripravlja strokovne osnove za geološke raziskave,
financirane iz proračuna države in za koncesije, povezane z
raziskavami in eksploatacijo naravnih podzemeljskih virov,
- nadzira izvajanje geoloških raziskav,
■ pripravlja in posreduje geološke informacije in podatke,
- opravlja druge naloge v soglasju z ustanoviteljem,
c.) Nacionalni geološki zavod opravlja naloge kot javna služba:
- osnovnih geoloških kart,
- geologija okolja,
- podzemnih voda,
- mineralnih surovin,
- fosilnih goriv,
- geotermična energija.

Zakonske in druge osnove: Sporazum o pridruženem članstvu v
Evropski uniji in EFTA, izvajanje Strategije Republike Slovenije za
vključitev v EU, Zakon o standardizaciji Ur. list RS, št. 1/95, Sklep
Vlade RS na 134. seji 23. marca 1995.
7453 Sofinanciranje ekspertiz
100.000.000,00 SIT
Pomemben korak pred samim strukturnim dialogom Slovenije s
komisijo EU je pregledna in kvantificirana analitično/empirična
struktura slovenskega gospodarstva in tudi industrije, ki kot ključna
dejavnost ustvari več kot 1/3 slovenskega družbenega bruto
proizvoda. Ekspertize in analize o ekonomskih posledicah
vključevanja Slovenije v EU na ravni ključnih industrijskih sektorjev
in ključnih proizvodov so zato zelo pomembno izhodišče za dialog
in tudi za samo dinamiko strukturnega prilagajanja industrije
pogojem poslovanja na enotnem trgu EU. Na podlagi Strategije
povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije, ki
predstavlja izvajanje Sporazuma o pridružitvenem članstvu EU
in izvajanje Strategije Republike Slovenije za vključitev v Evropsko
unijo, je potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo analitičnih ocen
približevanja. Poraba sredstev bo potekala na podlagi javnega
razpisa, kjer bi se lahko v oblikovanje vključile usposobljene
raziskovalne institucije in posamezniki Del aktivnosti bo usmerjenih
za izdelavo ekspertiz v zvezi z nuđenjem pomoči pri reševanju
težav nosilnih podjetij, ki niso v lasti države. Pomoč bo v obliki
priprave in ocenitve sanacijskih načrtov, koordinaciji posameznih
partnerjev in vzpostavljanju odnosov z bankami, Skladom RS za
razvoj (Slovensko razvojno družbo) in Zavodi za zaposlovanje.

Zakonske osnove: Zakon o temeljih geološke dejavnosti (Ur.l.
RS, št. 63/90 in 10/91), Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 32/93,
člen 93), Zakon o raziskovalni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 8/91).
STORITVE
5193 Program prestrukturiranja v energetiki - sistemske in neekološke študije 57.600.000,00 SIT
Ministrstvo je pristojno vsako leto financirati in izdelati določeno
število študij, ki imajo periodični značaj in so hkrati obveza
ministrstva. Seznam študij, ki jih bo ministrstvo financiralo v letu
1998, je naslednji:
- Primerjalno spremljanje cen energentov in cenovnih razmerij
ter specifičnih cen energentov.
- Izdelava energetskih poročil za potrebe poročanja mednarodnim
institucijam za leto 1997.
- Izdelava energetskega letopisa za leto 1998. '
- Spremljanje in izvajanje energetske bilance za leto 1998 in
10. januar 1998

Del sredstev omenjene postavke pa bi porabili za svetovalno
dejavnost podjetjem. Cilj je osvetlitev ekonomskih in drugih vidikov
vključevanja Slovenije v EU na ravni sektorjev in proizvodenj ima
za posledico koncipiranje in vodenje takšne razvojne ekonomske
politike, ki bi krepila konkurenčno sposobnost slovenskih podjetij
in njihovo pozicioniranje na trgu EU ter omogočila zmanjševanje
razvojnega zaostanka.
Zakonske osnove: Sporazuma o pridružitvenem članstvu EU,
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uniji in izvajanje Strategije RS za vključitev v EU.

Strategija povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske
industrije.

I
I
j (

SUBVENCIJE
7454 Mednarodni projekti lastna udeležba
110.000.000,00 SIT
Za izvedbo že pričetih projektov in tistih, ki so v postopku
potrjevanja, se bodo anagažirala sredstva, s katerimi bomo
zagotavljali potrebno sofinanciranje RS za Phare CBC SlovenijaAvstrija-ltalija in za projekte bilateralnih aranžmajev (z Italijo).

i

1731 Projekt prenove podjetij
220.000.000,00 SIT
Cilj porabe sredstev na tej postavki je vzpodbujanje in pomoč na
poti povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije.
V okviru strategije povečevanja konkurenčne sposobnosti
slovenske industrije je potrebno izpeljati naslednje projekte:
- Projekt "Konkurenčno pozicioniranje izdelkov", ki obsega projekt
tržnega nastopa na ciljnih trgih za orodjarne ter projekt tržnega
nastopa na ciljnih trgih za elektro industrijo, ki naj bi vseboval
analizo in razumevanje ciljnih trgov in učinkovit nastop več naših
orodjarskih podjetji do evropskih proizvajalcev avtomobilov;
- Projekt "Centra mode in managementa", ki ga je potrebno
sofinancirati na osnovi PHARE programa, kjer gre za izdelavo
študij za tekstilno in usnjarsko industrijo na področju
usposabljanja vodilnega in srednjega vodstvenega kadra v
tekstilni industriji, svetovanja na področju oblikovanja in modnih
trendov in usposabljanje vrhunskih svetovalcev na področju
tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije;
- Projekt "Optimiranje stroškov v proizvodnji čevljev", ki je
namenjen optimiranju stroškov pri razrezu usnja v tovarni PEKO;
- Projekt vodenja "Strateških sektorskih skupin", kot nadaljevanje
projekta iz preteklih let, ki je namenjen predvsem neposredni
povezavi Ministrstva za gospodarske dejavnosti s sektorji
predelovalne industrije. Skupine naj bi se oblikovale v smislu
konkretnih nalog in bi bile obenem tudi povratni vpliv na
gospodarske ukrepe Vlade;
- Projekt "Sofinanciranje benchmarking projektov z bazo
podatkov" na podlagi PHARE projekta Management training in
Slovenia, kjer so tudi ostali sektorji predelovalne industrije
pokazali interes po pridobivanju specifičnega znanja na področju
benchmarkinga. Gre za organizacijo konkretnih teoretičnih in j
praktičnih delavnic po podjetjih.
- Projekt usposabljanja kriznega managementa ker je analiza
Ministrstva za gospodarke dejavnosti pokazala, da slovenski
managerji večinoma obvladujejo tekoče poslovanje v podjetjih,
primanjkuje pa jim znanja za obvladovanje težav, ko podjetje !
zaide v krizo. Gre za pridobitev posebnih znanj o sodobnih
metodah vodenja in strateškega upravljanja podjetja, marketinga
ter posebnih in funkcionalnih znanj z drugih področij. Ker je prav
od usposobljenosti kriznega managementa odvisna uspešna
sanacija v podjetju, bi bilo potrebno v okviru te postavke in na
podlagi javnega razpisa sofinancirati izobraževanje in
managerske skupine, ki bodo za določen čas prevzele vodenje
podjetja v krizi.

PHARE - COP (Country Operational Programme):
Na osnovi podpisanega PHARE - COP (Country Operational
Programme) za leto 1997 je predviden v tretjem Aneksu Ekonomska konkurenčnost - tretja komponenta projekt
Implementacija tehničnih predpisov v slovenskih podjetjih. Projekt
je zasnovan z namenom, da se harmonizrani tehnični predpisi
pričnejo uvajati tudi v praksi. Vrednost projekta je 1.500.000 ECU
oziroma 277.000.000 SIT. Od celotne vrednosti projekta naj bi
MGD financiral iz proračuna 110.000.000 SIT.
Center mode in managementa:
Projekt je razvit iz dosedanjih dobrih izkušenj na področju
izobraževanja v tekstilni in obutveni industriji Slovenije.
Predvideva usposabljanje na področju mode, kreaciji modnih
kolekciji in stalni pomoči pri restrukturiranju tekstilnih in obutvenih
podjetji Slovenije. V projektu naj bi sodelovali tako slovenski kot
tuji svetovalci.MGD naj bi financiral iz proračuna projekt v višini
20.000.000 SIT.
Konkurenčno pozicioniranje izdelkov:
Projekt je zasnovan kot usposabljanje podjetji za integralni pristop
na izvoznih trgih v cilju povečevanja obsega prodaje in profitabilnosti
v izvozu.V projektu bodo sodelovale tuje svetovalne hiše ob
pomoči slovenskih svetovalcev. MGD naj bi financiral iz proračuna
projekt v višini 156.000.000 SIT. Predvidevamo, da bi v projektu
sodelovalo najmanj 20 slovenskih podjetji.
Zakonske in druge osnove: projekti, ki se bodo začenjali, pogodbe
o projektih, ki se že izvajajo.
8784 Izvajanje strategije RS
za vključitev v EU
120.000.000,00 SIT
Cilji:
a) V okviru Strategije RS za vključitev v EU je potrebno
sofinanciranje projektov PHARE:
- Regional development action in Maribor, PHARE zagotavlja
800.000 ECU, medtem ko bi moralo Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti zagotoviti 18.000.000,00 SIT. Ministrstvo pogojuje
zagotavljanje sredstev z udeležbo regionalnih akterjev v višini
12.000.000,00 SIT.
- Raziskave in teoretične osnove pri pripravi vprašalnika EU s
področja industrije v vrednosti 10.000.000,00 SIT.
- Tehnično tehnološka asistenca kot nadaljevanja PHARE
projekta (faza implementacije).
Na osnovi PHARE študije so bili ugotovljeni problemi na področju:
prodaje, nizke kvalitete produktov, kontrole proizvodnje,
stroškovno finančne kontrole. Vrednost udeležbe MGD
36.000.000,00 SIT, ostala sredstva do 99.000.000,00 se
zagotovijo s strani Palome in PHARE.
- Plačilo 5% davka na projekte, ki se izvajajo v okviru PHARE
programa.

Zakonske osnove: Strategija povečevanja konkurenčne
sposobnosti slovenske industrije.
4651 Subvencioniranje obrestnih
mer za ohranjanje delovnih mest
800.000.000,00 SIT
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v okviru intervencij v
gospodarstvu izvaja javni razpis za prestrukturiranje proizvodnje
in povečevanje konkurenčne sposobnosti, na osnovi katerega
subvencionira obresti za investicijske dolgoročne in kratkoročne
kredite podjetjem s strani poslovnih bank v višini do 7 odstotnih
točk r. Sredstva bodo namenjena prestrukturiranju in povečevanj
konkurenčne sposobnosti na trgih. Subvencioniranje obresti za
dolgoročne kredite bi prispevalo k prestrukturiranju proizvodnje,
uvajanju novih proizvodov, proizvodnih postopkov, izboljšanju
obstoječe tehnologije z upoštevanjem okoljevarstvenih predpisov
in zniževanju stroškov.

b) Preostala sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov
medpanožnega in medsektorskega povezovanja podjetij pri
izkoriščanju skupnih možnosti za prodore na tuje trge.

Zakonske osnove: Jih ni.
Zakonske osnove: Sporazum o pridruženem članstvu v Evropski
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8195 Programi zapiranja rudnikov
Kanižarica, Senovo in Zagorje
Glej prorač. postavko 6101 !

zmanjša povprečni padec za HE Moste do 2 m.
1.017.000.000,00 SIT
Zakonske in druge osnove: Tehnični predpisi za vzdrževanje in
obratovanje energetskih objektov, Resolucija o strategiji rabe in
oskrbe Slovenije z energijo.

8786 Rudarska škoda - Idrija
110.000.000,00 SIT
Dejavnost RŽS Idrija je bila do leta 1996 pridobivanje živega
srebra. Po tem letu so se začela zapiralna dela ob okrnjeni
proizvodnji živega srebra. Leta 1994 je bila tudi ta proizvodnja
ustavljena. Ob zapiralnih delih je potrebno zaradi specifičnosti
i rudnika, ki je s svojim delom povzročil plazenja dela terena v
samem mestu Idrija, to škodo sanirati iz naslova rudarske škode
v višini 150.000.000,00 SIT.

5186 Programi zapiranja rudnikov
Idrija, Mežica in Kamnik

a) Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju d.o.o.:
Cilj dejavnosti je dokončno zaprtje rudnika in sanacija okolja v
skladu s pozitivno zakonodajo in zagotovitev prestrukturiranja
rudniškega premoženja in dejavnosti, ki bo zagotavljala socialno
varnost 145 še zaposlenim delavcem v rudniku. Dela v RSC
Mežica bodo potekala v letu 1998 na spravilu rudarske opreme in
inštalacij iz rudniških rovov nad koto 417, na nadaljevanju del na
sanaciji odlagališč rudne jalovine (halde) na Žerjavu, Topli
Kolerci-Srce, Mučevo in Unior-lgrče, na sanaciji udorov Marholče
in Kavšak, zapiranju vhodov v rove, rušenjem objektov nad zemljo
in ureditvijo okolice ter tekočem vzdrževanju jamskih naprav po
Zakonu o rudarjenju, ki morajo potekati do dokončnega zaprtja
rudnika. Dodatno je v program vključena še izgradnja odlagališča
metalurške žlindre in plastičnih odpadkov pri proizvodnji Topilnice
svinca in cinka Mežica (MPI), ter stroški za sanacijo in kontrolo
vplivov radona na delavce rudnika (odločba zdravstvenega
inšpektorja). Prestrukturiranje rudnika bo potekalo v pripravi za
zagotovitev postopnega zaposlovanja delavcev na novih
programih do leta 2000, ko bo rudnik zaprt. Do tedaj pa je potrebno
zagotoviti najmanj 70 delovnih mest. Pasivnih oblik reševanja
presežnih delavcev v letu 1998 ne bo.

Zakonske in druge osnove: Zakon o preprečevanju posledic
\ rudarjenja v RS Idrija (Ur l.RS, št. 37/87), dolgoročni program
preprečevanja posledic rudarjenja v RŽS Idrija od leta 1987 do
; 2006.
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
4656 Investicijska dokumentacija za
ekološko in tehnol. sanacijo
energetskih objektov
64.300.000,00 SIT
Za razvoj elektroenergetskega sistema ministrstvo namenja
sredstva za študije izvedljivosti in raziskave za aktivnosti na
področju izgradnje novih objektov, rekonstrukcijo in nadgradnjo
obstoječih objektov, raziskave za nove objekte, kot so na primer
kogeneracije, akumulacijske elektrarne in možnost gradnje
črpalnih elektrarn. Seznam študij, ki jih namerava ministrstvo
sofinancirati v višini 50 % v letu 1998 so
' - Uskladitev obratovanja enot 1-3 v TE Šoštanj po letu 2004 z
uredbo o emisiji snovi v zraku iz kurilnih naprav-predizvedljiva
študija,
- Gradnja novega plinskega bloka v TEB,
- Uporaba kogeneracije v manjših industrijski postrojenjih,
- Zamenjava dragih goriv z alternativnimi viri,
- Vpliv verige HE na spodnji Savi, ki so vezane na obratovanje in
rekonstrukcijo NE Krško,
' - Vpliv postavitve Mokrice v prostor,
- Pilotni projekt sočasne proizvodnje električne in toplotne
energije.

Obrazložitev: V letu 1997 je bilo za zapiranje rudnika iz proračuna
porabljenih 540 mio SIT. Povečanje v letu 1998 je predvsem zaradi:
- prenesenih zapiralnih del iz leta 1997 zaradi premajhnih sredstev
iz proračuna v višini 100 mio SIT,
- izgradnja odlagališča metalurške žlindre iz MPI Mežica v višini
60 mio SIT,
- neizvedenih aktivnosti za prestrukturiranje rudniškega
premoženja v višini 200 mio SIT, ki bi omogočila prezaposlitev
presežnih delavcev ob zaprtju rudnika.
V kolikor sredstva ne bodo odobrena v tej višini, se bo čas
zapiranja podaljšal oziroma bo del delavcev prešel v odprto
brezposelnost, ker na tem področju industrijska dejavnost
drastično upada.

Z zgoraj omenjenimi študijami bi si ministrstvo pridobilo boljši
pregled za zagotavljanje zanesljive in kakovostne oskrbe z
energijo v Republiki Sloveniji, kot tudi strokovne podlage za
pridobivanje mednarodnih kreditov oziroma za sofinanciranje pri
novih investicijah v energetsko infrastrukturo. Hidrološke študije
so predpogoj za nadaljevanje gradnje HE na spodnji Savi, kot tudi
mejne problematike na Savi s Hrvaško. Velja omeniti, da so vse
ključne investicije, ki se trenutno izvajajo v energetskem sektorju
(obnova dravske verige, razžvepljevalne naprave na blokih 4 in
5 v Termolelektrarni Šoštanj), bile pripravljene in sofinancirane s
strani ministrstva iz postavke 4656.

Zakonske in druge osnove: Zapiralna dela se financirajo po Zakonu
o zagotavljanju dela sredstev potrebnih za postopno zapiranje
RSC Mežico (Ur.l. RS, št: 5/88), osnova za zapiralna dela pa je
Rudarski projekt zapiralnih del RSC Mežica kot zaključek projekta
programa postopnega zapiranja RSC Mežica in sanacija okolja v
Zgornji Mežiški dolini, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije.
b) Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o.:
Cilj dejavnosti je dokončno zaprtje rudnika do leta 2006, z izvedbo
vseh '-repov za aktivno zavarovanje okolja, preprečitev naravnih
nesreč zaradi trajnega prenehanja rudarjenja. Operativni program preprečevanja posledic rudarjenja v RŽS Idrija za leto 1998
temelji na dolgoročnem programu preprečevanja posledic
rudarjenja v RŽS Idrija od leta 1987 do leta 2006, izdelanim v letu
1996. Program bo sprejelaVlada Republike Slovenije. Na programu
je zaposlenih 124 delavcev. Zapiralna dela v RŽS Idrija potekajo
v zasipu rovov nad 11. obzorjem in Injektiranju nosilnih stebrov
zaradi utrditve rovov. Dela bodo potekala tudi na sanaciji okolja
na območju topilnice in rušenju zunanjih objektov. V tem letu se
predvideva tudi preselitev uprave in koncentracija vseh rudniških
služb na enem mestu.

Zakonske osnove: Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije
z energijo, ki jo je sprejel Državni zbor v letu 1996.
4657 Odstranjevanje mulja iz jezer: He Mariborski otok, Zbilje, Most na Soči
100.000.000,00 SIT
Z navedeno investicijo se bo izboljšala varnost pregrade HE Moste
in objektov dolvodno, izboljšal se bo ekološki nivo okolice vodotoka
ter tehnološki parametri HE Moste. Akumulacijsko jezero pri HE
Moste omogoča tedensko izravnavo pretokov in s tem vršno
obratovanje HE Moste. Od leta 1952, ko je bila zgrajena pregrada
HE Moste in prodna pregrada Javornik, se je le-ta zaprodila in
povzročila skupaj s stalnim zasipavanjem s strani Železarne z
ekološko problematičnimi odpadki, zmanjševanje koristne vsebine
akumulacijskega jezera za 965.000 m3. Zaradi zaprojenosti
koristnega dela akumulacijskega jezera se glede na hidrologijo
10. januar 1998

1.200.000.000,00 SIT

Obrazložitev: V letu 1997 je iz proračuna rudnik prejel za zapiralna
dela 510 mio SIT. V letu 1998 pa so potrebna sredstva večja
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investicijo Republike Slovenije. Razžveplalna naprava bo
omogočala nemoteno obratovanje bloka 5, ki mora sedaj zaradi
prevelikih emisij žveplovega dioksida iz dimnih plinov večkrat
zmanjšano obratovati. Zato ima poleg ekološkega pomena
izgradnja razžveplalne naprave tudi pomen z vidika tehnološkega
in energetskega stabiliziranja objekta. Ocenjena predračunska
vrednost projekta znaša 160 mio DEM v tolarski protivrednosti.
Za izvedbo investicije so bila v letu 1997 že izvedena ustrezna
predhodna in pripravljalna dela (razpisi za dobavo opreme in
izvajanje del).

predvsem zaradi manjših sredstev v proračunu za leto 1997 in
povečane kapacitete injektiranja in zasipanja rovov.
Zakonske in druge osnove: Zapiralna dela se financirajo po Zakonu
o preprečevanju posledic rudarjenja v RŽS Idrija (Uradni list RS,
št. 37/87), Dolgoročni program preprečevanja posledic rudarjenja
v RŽS Idrija od leta 1987 do 2006, na podlagi katerega je izdelan
Operativni letni program zapiranja za leto 1998, ki ga bo sprejela
Vlada Republike Slovenije.
6101 Program zapiranja rudnikov
Kanižarica, Senovo in Zagorje
2.966.588.000,00 SIT
(1.017 mio SIT od navedenega skupnega zneska se zagotavlja
iz postavke 8195, ki nosi enak naslov, vendar gre za kategorijo
subvencij)

V letu 1998 se bodo nadaljevala gradbena dela za postavitev
naprave in v letu 1999 bo začetek montaže oz. postavitev naprave.
Zaključek gradnje bo v letu 2000.
Zakonske in druge osnove: Projekt je opredeljen v Resoluciji o
strategiji učinkovite rabe in oskrbe Slovenije z energijo. Prav tako
je gradnja pogojena z Uredbo o emisijah kurilnih naprav (Uradni
list RS, št. 73/94). Za projekt je sprejet Zakon o poroštvu Republike
Slovenije za najetje posojil za izgradnjo razžveplalne naprave na
bloku 5 TE Šoštanj (Uradni list RS, št. 33/95).

Planirana proračunska sredstva so 1.949.588.000,00 SIT.
Končni cilj vseh dejavnosti je zaprtje rudnikov ob sanaciji
degradiranih površin in prezaposlitvi - na aktivni ali pasivni način vseh delavcev, angažiranih pri zapiranju oziroma površinskih
delih. Izvajale se bodo aktivnosti, predvidene s programi zapiranja
premogovnikov Kanižarica, Senovo in Zagorje, ki jih je sprejela
Vlada Republike Slovenije na svoji 196. seji 30.4.1996. Z letnimi
operativnimi plani so opredeljena zapiralna dela, ekološka ter
prostorska sanacija površin in financiranje kadrovsko socialnega
programa. Na osnovi določb Zakona o zagotavljanju sredstev za
zaprtje navedenih premogovnikov (Ur. I. RS, št. 1/95), so bili
pripravljeni operativni plani in obravnavani na sejah nadzornih
svetov družb v zapiranju. Predlagani obseg sredstev pa
predstavlja oceno potrebnih sredstev za izvedbo letnega plana
aktivnosti, ki je skladen kompleksnemu programu. Ti plani
upoštevajo, da se bodo dela nadaljevala kontinuirano planu
aktivnosti za leto 1997, s katerim smo seznanili Državni zbor RS.
Tudi v letu 1998 predvidevamo izvajanje dela programa preko
sredstev za subvencije zaradi poravnave z ustanovitvijo družbe
prevzetih obveznosti, na osnovi Zakona o ukrepih za sanacijo
finančnega položaja podjetij s področja elektrogospodarstva in
Rudnikov rjavega premoga v zapiranju (Uradni list RS, št. 59/96)
in dela fiksnih stroškov oz. stroškov vzdrževanja rudnikov. Ta
sredstva se bodo zagotavljala preko postavke "8195 programi
zapiranja rudnikov Kanižarica, Senovo in Zagorje".

7468 Predhodna dela za gradnjo
nadomestnega objekta TET 3
500.000.000,00 SIT
V letu 2004 je predviden začetek obratovanja nadomestnega
objekta TE Trbovlje 3. Cilj navedenih aktivnosti predhodnih del je
zagotoviti pogoje za pravočasen začetek gradnje v letu 1999 in
končanje gradnje v predvidenem roku v letu 2003. V letu 1998 se
bodo nadaljevala dela v sklopu priprav lokacije in platoja
načrtovanega nadomestnega objekta TET 3 z rušenjem
zaustavljenih naprav in gradbenih objektov proizvodne enote PE
1. V tem sklopu je potrebno odstraniti stare kotelske zgradbe
Borsig in Pauker za tiste, ki pa so še v funkciji, je predvidena
prestavitev na drugo lokacijo. Izvajala se bodo dela za prestavitev
transportnih vodov, kct so oljevod, transportni mostovi s
transporterji za premog, vodovodi pitne in požarne vode, s
prestavitvijo elektro naprav in vodov do 35 kV stikališča. V sklopu
predhodnih del je potrebno za začetek neposredne gradnje
nadomestnega objekta TET 3 v letu 1998 izvesti tudi dela, ki so
infrastrukturnega oziroma prostorskega značaja in omogočajo
vključevanje objekta na predvideni lokaciji. To so most čez Savo
s priključkom na magistralno cesto in plato TET 3, priprava platoja
ob dimniku, prestavitev instalacijskih vodov, prestavitev obstoječih
prostorov v PE 1 ter transporta premoga za PE 2 in pripravljalna
dela za infrastrukturo, kot so ureditev dovozov, pomožnih cest in
prehodov ter dovozne rampe na plato.

Zapiralna dela bodo obsegala:
- demontažo vgrajene opreme v jamskih objektih;
- likvidacijo posameznih podzemnih objektov in delov jam z
zasipavanjem in zaruševanjem;
- demontažo črpališč in kontrolo nivoja vode;
- meritve posedkov in premikov.

Zakonske in druge osnove: Resolucija o strategiji rabe in oskrbe
Slovenije z energijo, objekt je vključen v osnutek Nacionalnega
energetskega programa, po katerem je predvideni začetek
obratovanja leta 2004.

Podroben obseg potrebnih rudarskih del v okviru zapiranja je
definiran z rudarskimi projekti v okviru letnega operativnega plana
aktivnosti za posamezen rudnik. Nadaljevalo se bo vzdrževanje
že saniranih površin na področju opuščenih jam. Potekala
bo
rekultivacija degradiranih površin po veljavnih ureditvenih ničrtih.
Skozi kadrovsko socialni program bo razrešenih okoli 150
presežnih delavcev v vseh treh premogovnikih.

7469 Predhodna dela za gradnjo
dveh turbin v TEB
135.000.000,00 SIT
V letu 1998 se bodo nadaljevala pripravljalna in gradbenomontažna dela za postavitev plinskih turbin skupne moči 110
MW. Začetek obratovanja plinskih turbin je predviden v letu 1999.
Nove kapacitete bodo na najbolj gospodaren način zagotovile
dodatne rezervne in regulacijske moči, ki jih elektroenergetskemu
sistemu Slovenije po osamosvojitvi zelo primanjkuje.

Zakonske in druge osnove: Zakon o zagotavljanju sredstev za
zaprtje Rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica
(Ur. L. RS, št. 1/95), Zakon o ukrepih za sanacijo finančnega
položaja podjetij s področja elektrogospodarstva in rudnikov
rjavega premoga v zapiranju (Ur.l. RS, št. 59/96).

Zakonske in druge osnove: Resolucija o strategiji rabe in oskrbe
Slovenije z energijo, investicija je vključena v osnutek
Nacionalnega energetskega programa, po katerem je predvideni
začetek obratovanja leta 1999.

6109 Blok 5/Šoštanj
340.000.000,00 SIT
Izgradnja razžvepljevalne naprave dimnih plinov bo bistveno
prispevalo k zmanjšanju emisije žveplovega dioksida (po izgradnji
bo letna emisija manjša za 39.000 ton) in izboljšanju kakovosti
zraka. Projekt predstavlja ključno ekološko in energetsko
poročevalec, št. 3

7472 Rekonstrukcija 110 KV
stikališča Te-To Ljubljana
81.000.000,00 SIT
Posodobitev obstoječega stikališča, ki je locirano v urbanem
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oprema HE Moste je po petinštiridesetletnem obratovanju že
močno iztrošena (agregati dosegajo slabe izkoristke), poleg tega
pa se vrsta dodatnih problemov pojavlja zaradi gradbenih
deformacij strojnice, ki se pojavljajo že od začetka obratovanja
HE. Strojnica je objekt s štirimi etažami, kjer se pojavlja problem
zamika in deformacij posameznih etaž vsled pritiskov na stene
strojnice, tako zaradi drsenja terena, kot tudi temu neprilagojene
gradnje nearmirane strojnice. Ob dosedaj izvršenih sanacijah
strojnice in premikih strojnice, prilagojenih centriranih osi
agregatov, bodo naslednji premiki strojnice zaradi pomanjkanja
prostora pri namestitvi generatorja povzročili zaustavitev
agregatov. Izvrševane kompleksne meritve so pokazale, da je
celotni dovodni in odvodni sistem poddimenzion (hidravlične izgube
znašajo 14% bruto padca), saj je bil zgrajen za dva agregata in
ne za tri oziroma štiri na odvodnem sistemu, kot je bilo kasneje
izvedeno. Izdelana je idejna študija doinstaliranja HE Moste (IBE,
projekt št. A501/10), iz katere je razvidno, da se z izgradnjo
novega dovodnega sistema, nove strojnice in kompenzacijskega
bazena z energetsko stopnjo dobi energetski objekt, ki zagotavlja
EES potrebno regulacijsko moč in vršno moč ter izboljšuje vodni
režim in s tem stabilnost brežin dolvodno od HE.

naselju s ciljem zmanjšanja izvora hrupa, elektromagnetnega
valovanja in mogočih izpustov izolacijskega olja. Skladno s
programom ekološke sanacije TE-TO Ljubljana se že izvaja
rekonstrukcija 110 kV stikališča. Dela se bodo nadaljevala iz leta
1997 v leto 1998 in bodo zaključena v decembru 1999.
Zakonske osnove: Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS, 32/93) in
Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.
8788 Obnova in doinstalacija agregata
na spodnji Soči
150.000.000,00 SIT
Izvedba projekta obnove in doinstalacije HE na spodnji Soči bo
zagotovila dodatno moč električne energije v višini 60 MW in
dodatno proizvodnjo električne energije v povprečju 107 GWh na
leto. Obstoječi elektrarni HE Doblar I in HE Plave I sta potrebni
temeljite obnove zaradi starosti. Nemoteno obratujeta že nad 55
let. Rezultati študij in posebnih analiz, ki so proučevale način
revitalizacije in smiselne višine instalacije obstoječih HE Doblar I
in Plave I, so pokazali kot najprimernejšo varianto dograditev
dveh novih HE Doblar II in Plave II ter usposodobitev obstoječih
elektrarn za nadaljnje obratovanje. Novi hidroelektrarni na spodnji
Soči sta načrtovani kot vzporedni derivacijski elektrarni poleg že
obstoječih HE Doblar I in HE Plave I, ki sta bili zgrajeni v letih 19361940. Ta projekt predstavlja z energetskega, ekonomskega in
ekološkega vidika zelo pomemben korak, pri oskrbi Slovenije z
električno energijo. Pomemben je ne le zaradi dodatne proizvodnje
električne energije, ki bo v povprečju znašala 107 GWh na leto,
ampak predvsem zaradi pridobitve dodatne moči 60 MW, ki jo v
slovenskem elektroenergetskem sistemu primanjkuje. Z izgradnjo
teh elektrarn se bo torej izboljšala tudi struktura proizvodnih
kapacitet v elektroenergetskem sistemu Slovenije. Vrednost
investicije je ocenjena na 182 mio DEM, skupaj s stroški
financiranja pa znaša 206,5 mio DEM. Investitor bo pokril investicijo
v višini 48% z lastnimi sredstvi ali iz državnega proračuna, 52%
pa s posojili. Za posojila, ki jih bo investitor najel za izgradnjo
obravnavanih hidroelektrarn, je Republika Slovenija s posebnim
zakonom dala poroštvo. Predvideno je, da se bosta elektrarni
gradili sočasno, gradnja pa naj bi trajala približno pet let.

Zakonske in druge osnove: Resolucija o strategiji rabe in oskrbe
Slovenije z energijo, ki jo je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije.
KAPITALSKE NALOŽBE
6112 Slovenske železarne
850.000.000,00 SIT
Po Zakonu o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna
obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih investicijskih del
Slovenskih železarn (Uradni list, št. 70/94 in 13/95) Republika
Slovenija zagotavlja do leta 2002 iz proračuna Republike Slovenije
odplačilo glavnice kredita, ki so ga Slovenske železarne d.o.o.
najele za nabavo trajnih obratnih sredstev in izvedbo nujnih
investicijskih del, v znesku 4.855.943.125,00 SIT.
Na leto je potrebno iz tega naslova za odplačilo ene osmine
glavnice pri LBS Bank-Nevv York zagotoviti sredstva v višini 7,625
mio DEM. Cilj ministrstva je uspešno zaključiti sanacijo Slovenskih
železarn po programu. Zato je po zakonu potrebno zagotoviti v
posameznem letu plačilo 1/8 glavnice najetega kredita za nabavo
trajnih obratnih sredstev in izvedbo nujnih investicijskih del.

Zakonske in druge osnove: Resolucija o strategiji rabe in oskrbe
Slovenije z energijo, ki jo je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije.
8789 Priprava del in študije HE Spodnja
Sava
150.000.000,00 SIT
HE Boštanj je naslednja elektrarna za že zgrajeno HE Vrhovo v
verigi hidroelektrarn na spodnji Savi. Moč HE znaša 31,4 MW,
povprečna letna proizvodnja znaša 122,7 GWh. Ocenjena
predračunska vrednost znaša 153 mio DEM. Gradnja naj bi trajala
3 leta, oziroma skupaj s pripravljalnimi deli 4 leta. Odlok o
lokacijskem načrtu je bil izdan že leta 1990. Javni razpis za
pridobitev koncesionarja za izkoriščanje vodnega energetskega
potenciala reke Save na odseku od Suhadola do državne meje z
Republiko Hrvaško pa je bil objavljen leta 1994.

Zakonske osnove: Zakon o zagotavljanju sredstev za odplačilo
kreditov za trajna obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih
investicijskih del Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 70/94),
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju
sredstev za odplačilo kreditov za trajna obratna sredstva in
kreditov za izvedbo nujnih investicijskih del Slovenskih železarn
(Uradni list RS, št. 13/95).
7477 Kapitalski delež RS v gospodarske
družbe za nakup brezazbestnih
tehnologij
400.000.000,00 SIT
Pri prestrukturiranju azbestcementne proizvodnje v vlaknocementno sta zasledovana dva cilja in sicer: zagotavljanje
nadomestnega izdelka, za katerega obstaja tržišče in ohranjanje
delovnih mest. Posledica prepovedi proizvodnje azbestcementnih
izdelkov na območju RS od 20.12.1996 je potreba za prestrukturiranje le-te v vlaknocementno. Zato bo iz sredstev proračuna
sofinanciran nakup brezazbestne tehnologije, opreme in
usposabljanje delavcev. Ta sredstva se vložijo kot kapitalski delež
v Salonit Anhovo, ki je do prepovedi edini v RS proizvajal
azbestcementne izdelke.

Zakonske in druge osnove: Resolucija o strategiji in rabe in oskrbe
Slovenije z energijo, ki jo je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije.
4021 Obnova in doinstalacija HE Moste 100.000.000,00 SIT
Z izvedbo projekta obnove in doinstalacije HE Moste se bo
povečala moč s sedanjih 16,5 MW na 47 MW ter proizvodnjo
vršne energije od 57 GWh na 92 GWh. V letu 1998 je predvidena
izdelava idejnega projekta, izvedba vse predhodnih raziskav
(geologija, vplivi na prostor, ...) ter izdelava investicijskega
programa. HE Moste je adina akumulacijska HE v Republiki
Sloveniji, katere velikost akumulacijskega bazena omogoča
tedensko izravnavo pretokov, ter s tem proizvodnjo vršne energije
in zagotavljanje EES potrebne regulacijske moči. Osnovna
10. januar 1998

Zakonske osnove: Zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z
azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje
azbestne proizvodnje v neazbestno (ZPPPAI, Uradni list RS, 56/
96) in Sklep Vlade RS, št. 311-05/93-1/9-8.
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2114 AGENCIJA RS ZA UČINKOVITO RABO
ENERGIJE

4024 Dokapitalizacija slovenskih
železarn
3.000.000.000,00 SIT
Cilji dokapitalizacije Slovenskih železarn je pokrivanje primanjkljaja
trajnih obratnih sredstev in financiranja razvojnih možnosti. Z
dokapitalizacijo Slovenskih železarn bodo odstranjeni najhujši
likvidnostni problemi, da bo mogoče realizirati zastavljene plane
poslovanja Slovenskih železarn v, letu 1998 ter s tem nadaljevati
in tudi končati sanacijo Slovenskih železarn v teh letih ob
upoštevanju vzporednih ukrepov, ki sta jih za ta namen sprejela
Vlada Republike Slovenije in Državni zbor. Koordinirano delovanje
naštetih ukrepov naj bi zagotavljalo pogoje za realizacijo začrtane
sanacije Slovenskih železarn ter podlago za realizacijo sprejetega
sanacijskega programa Slovenskih železarn d.d. do leta 2005.

6102 Intervencije v učinkovito rabo
energije

Cilji:
Spremljanje in vrednotenje učinkov izvaiania ukrepov:
Pridobitev podatkov, ki so potrebni Agenciji pri povečanju
raznovrstnosti, obsega, kvalitete in učinkov programov in
projektov učinkovite rabe energije.
Energetsko svetovanje:
a) Svetovanje občanom:
Financiranje obstoječe energetsko svetovalne mreže, ki se
oblikuje in dograjuje v okviru večletnega projekta ENSVET.
b)Energetsko svetovanje večjim porabnikom energije v industriji
in ustanovah:
Cilj tega svetovanje je, da v kratkem času, s čim manjšimi
sredstvi da čimvečjemu številu porabnikov energije v industriji
in ustanovah informacije o tem, kako že z manjšimi posegi in
ukrepi lahko bistveno zmanjšajo porabo energije.

Zakonske osnove: Predlagani zakon o delni privatizaciji
Slovenskih železarn d.d..

2113 DIREKCIJA RS ZA OSKRBO Z ENERGIJO
6103 Intervencije v obnovljive vire
energije
150.000.000,00 SIT
Cilj je financiranje oziroma sofinanciranje ekološko neoporečnih
projektov za proizvodnjo energije in pospeševanje razvoja
obnovljivih virov energije v Republiki Sloveniji. S povečevanjem
deleža obnovljivih virov energije se bo Slovenija približala razvitim
evropskim državam, hkrati pa se bo zmanjšal pritisk na izgradnjo
novih energetskih proizvodnih objektov. Cilj izvajanja teh projektov
je tudi ustrezno zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje, predvsem
zmanjšanje emisije škodljivih snovi v zrak. Dejavnost intervencij
v obnovljive vire obsega izdelavo študij in programov možnosti
izrabe razpoložljivih potencialov obnovljivih virov energije in
sofinanciranje investicij oziroma gradnje objektov za proizvodnjo
in pridobivanje električne in toplotne energije iz potencialov
obnovljivih virov energije. Pretežni del teh predstavljajo male
hidroelektrarne, nadalje sončni kolektorji, fotovoltaični sistemi,
toplotne črpalke in zimski vrtovi in biomasa. Manjši obseg
predstavlja tudi potencial vetra. Dejavnost bo potekala na osnovi
javnega razpisa. Glede na obseg in pomembnost posameznih
potencialov (voda, sonce, veter, biomasa), bo tudi financiranje
različno.

Cilj dejavnosti AURE je zmanjšanje porabe goriv in s tem
onesnaževanja okolja ter energetske odvisnosti Slovenije s
spremembo miselnosti in odnosa uporabnikov ter proizvajalcev/
uvoznikov vozil.
Financiranje promocijskih in izobraževalnih aktivnosti.
Akciie za ukrepe v gospodinjstvih:
Cilji dejavnosti AURE so prihranki energije in zmanjšanje
obremenjevanja okolja.
Sofinanciranje demonstracijskih projektov.
-t.
Zakonske osnove za izvajanje programa spodbujanja URE:
Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo (ReSROE;
Ur.l. RS, 9/96), ki je tudi podlaga za nacionalni energetski program (v fazi obravnave).
6561 PHARE - lastna udeležba
Glej SUBVENCIJE: 1557 PHARE - LASTNA UDELEŽBA.

Zakonske in druge osnove: Resolucija o strategiji učinkovite rabe
in oskrbe Slovenije z energijo, ki jo je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije januarja 1996 (Uradni list RS, 9/96), predlog
Nacionalnega energetskega programa RS.

SUBVENCIJE
1557 PHARE - lastna udeležba
241.000.000,00 SIT
Sredstva države ne zadoščajo za stalno udeležbo pri
sofinanciranju investicij, zato je v zaključni fazi projekt za
ustanovitev sklada za investicije v učinkovito rabo energije.
Zadeva je že bila obravnavana na Vladi Republike Slovenije, ki je
s sklepom, št. 400-06/93-22/2-8 z dne 7. avgusta 1996, soglašala
s programom spodbujanja investicij v učinkovito rabo energije z
oblikovanjem sklada. Prav tako je zagotavila udeležbo Republike
Slovenije v skladu v višini 300 mio SIT. V skladu bodo udeležena
tudi sredstva iz programa PHARE v višini 2 mio ECU, tretji vir pa
bo zagotovil upravitelj sklada višini 5 do 10 mio ECU. Sredstva
Republike Slovenije za ta namen so že bila zagotovljena v
proračunu RS za leto 1996, vendar je pri dogovarjanu z izbrano
banko o načinih delovanja sklada in plasiranja proračunskih
sredstev prišlo do zamika v leto 1997. Zato smo ponovno
predlagali zagotavljanj^sredstev iz proračuna za leto 1997 v
znesku 200.000.000 SIT in 100.000.000,00 SIT iz proračuna za
leto 1998.
Ker je bilo v letu 1997 v ta namen zagotovljenih le za 59.000.000,00

4025 Sofinanciranje dejavnosti
harmonizacije eu. s. z EU
50.000.000,00 SIT
Priprava zakonskih podlag za energetski sektor v sklopu
slovenske pristopne strategije k EU. Te bodo pripomogle k
prilagajanju gospodarskih subjektov v energetiki na spremembe,
ki jih prinapajo zahteve EU. Cilj je predlaganje rešitev, ki bodo
dolgoročno najprimernejše za energetski sektor, ki bo zagotavljal
trajno in kakovostno oskrbo z energijo ob upoštevanju kriterijev
varovanja okolja z uporabo okolju prijaznejših virov energije.
Zakonske osnove: Zakon o organizaciji in delovnem področju
ministrstev (Ur. I. RS, 71/94), Resolucija o strategiji učinkovite
rabe in oskrbe Slovenije z energijo (Ur. I. RS, 9/96), Pogodba o
evropski energetski listini (Ur. I. RS, 42/97, 17.07.1997), Evropski
sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in
Evropskimi skupnostmi - in njihovimi državami članicami, ki
delujejo v okviru Evropske Unije - na drugi strani (Ur. I. RS, 44/97,
24.07.1997), Izvajanje predpristopne strategije Slovenije k EU.
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187.000.000,00 SIT
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stvo je 600.000 SIT mesečno.
- Zajem novih virov podatkov, izdelava novih kvalitetnih
gospodarskih in poslovnih informacij, analiza odziva
uporabnikov in podobno.
-Vključevanje in spodbujanje čim večjega števila predstavnikov
slovenskega gospodarstva s poslovnega in vladnega področja.
V ta namen je potrebno naštete institucije seznaniti in jim podati
prednosti, ki jih zagotavlja Direkcija z vključitvijo v novo
informacijsko družbo oziroma varno elektronsko poslovanje
(šolanje).
- Direkcija RS za poslovno informacijsko središče mora v
svojem okviru delovanja ustanoviti certifikatno agencijo (CA)
za izdelovanje in izdajanje elektronskih javnih ključev, za varno
elektronsko poslovanje v slovenskem gospodarstvu, kar je
tudi glavni cilj Evporske Skupnosti in primarni sklep ministrske
konference julija 1997 v Bonnu. To pomeni razviti obširen sklop
nove programske opreme v vrednosti 9 mio SIT.
2. Cilji dejavnosti:
- Zagotoviti točne in pa predvsem uporabne poslovne
informacije tako za domače poslovne in vladne institucije kot
za tuje. S tem omogočamo znižanje stroškov v mednarodni
trgovini, usklajujemo mednarodno ponudbo in povpraševanje
ter posredno povečujemo produktivnost dela.
- Zagotoviti varno in čim hitrejše vključevanje slovenskega
gospodarstva v sodobne poslovne komunikacijske sisteme
EU ter sveta in s tem povečevati mednarodno konkurenčnost
slovenskega izvoza.
- Aktivno sodelovati z lastnim znanjem na svetovni ravni pri
razvoju in dograjevanju svetovnega omrežja Trade Point-ov,
pod okriljem UNCTAD-a. Informacijska tehnologija je glavna
gonilna sila vseh sodobnih ekonomij, zato bo le informacijska
družba tista, ki bo razpolagala s potrebnim potencialom za
izboljšanje kakovosti življenja ter družbene in ekonomske
organiziranosti.
3. Dinamika financiranja: Financiranje poteka enakomerno preko
celega leta.

SIT sredstev, bo potrebno manjkajoči znesek do predvidenih
300.000.000,00 SIT, to je 241.000.000,00 SIT pokriti Iz
proračunskih sredstev v letu 1998.
Zakonske ali druge osnove: Resolucija o strategiji rabe in oskrbe
Republike Slovenije z energijo (Ur.l. RS, 9/96),
Sklep Vlade Republike Slovenije, št. 400-06/93-22/2-8 z dne 7.
avgusta 1996.
7485 Intervencije v učinkovito rabo
energije
40.000.000,00 SIT
Cilj subvencioniranja programa energetskih pregledov je
zmanjšanje porabe energije na nacionalnem nivoju s promocijo
energetske učinkovitosti in vzpostavitvijo mreže izvajalcev
energetskih pregledov. Cilj subvencioniranja izdelave energetskih
zasnov je v okviru strateških opredelitev nadaljnega razvoja
energetike v Sloveniji spodbuditi lokalne skupnosti k sistematičnemu načrtovanju energetske oskrbe, učinkovitejši rabi energije
in izkoriščanju obnovljivih virov energije. Cilj sofinanciranja študij
izvedljivosti za projekte učinkovite rabe energije in soproizvodnje
toplote in električne energije je spodbujanje priprave kakovostnih
naložbenih projektov.
Zakonske ali druge osnove: Resolucija o strategiji rabe in oskrbe
Republike Slovenije z energijo (Ur.l. RS, 9/96).

2115 DIREKCIJA RS ZA RUDNA BOGASTVA
4513 Materialni stroški
4.030.000,00 SIT
V finančnem planu za leto 1998 so prikazani materialni stroški za
redno delovanje Direkcije, kot dejavnost za vzpostavljanje dela
Direkcije in servisiranje opravljanja njenih primarnih nalog, ki so:
- podeljevanje koncesij,
- definiranje rudnih rezerv,
- povezava na področju rudarstva,
- primarne in sekundarne raziskave.

Zakonske in druge osnove: Zakon o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list 71/94).

6 PLAČILA STORITEV

1992 Trgovinsko središče - investicije
6.000.000 SIT
1. Opis dejavnosti:
Poslovno informacijski sistem, ki je na razpolago slovenskemu
in svetovnemu gospodarsrtvu, je uspešno zaključil prvo in
drugo fazo razvoja. Vsebinsko se bo stalno dopolnjeval, uvajal
nova znanja in tehnologije ter se povezoval z novimi
informacijskimi sistemi svetovnih in domačih institucij. Potrebno
je pristopiti tretji fazi razvoja, to je vzpostaviti agencijo za
izdelovanje in izdajanje certifikatov, oziroma javnih elektronskih
ključev za varno elektronsko poslovanje v slovenskem
gospodarstvu. Potrebno je:
- ustvariti možnosti za dograjevanje novih baz podatkov in
kreiranje uporabnih informacij (UNCTAD, GATS, G7, EU, itd.);
- nabava in prilagajanje novim programskim paketom na
področju informatike (varno elektronsko poslovanje), katera je
najpomembnejši dejavnik v razvoju informacijske družbe
oziroma projektuih EU;
- nabava in usklajevanje na področju razvoja strojne opreme
(zmogljiv strežnik in zaščitna komunikacijska oprema - firevvall),
v vrednosti preko 14 mio SIT;
- prilagajanje in analiziranje novih mednarodnih komunikacijskih
sistemov, povezav, standardov, ter zakonodaje na tem področju
(EU, ministrska deklaracije Bonn julij 97);
2. Cilji dejavnosti:
Z dosedanjim znanjem in izkušnjami ostati med vodilnimi
ustvarjalci mednarodnega poslovno informacijskega sistema
Združenih Narodov. Direkcija RS za poslovno informacijsko
središče želi vzpostaviti informacijski center za "varno
elektronsko poslovanje" v slovenskem gospodarstvu, kot

1558 Storitve
12.000.000,00 SIT
Iz postavke 1558 Storitve se bodo financirale programske naloge,
ki izhajajo iz izhodišč dejavnosti Direkcije. V storitvah bi se
financirale študije in raziskovalne naloge, ki jih za potrebe države
in Direkcije lahko izvajajo IRGO (Inštitut za rudarstvo,
geotehnologijo in okolje) in NTF (Naravoslovnotehniška fakulteta).
Predvideno je sponzorstvo IV. Mednarodnega posvetovanja o
tunelogradnji.
Zakonske osnove: Zakon o varstvu okolja.

2116 DIREKCIJA RS ZA POSLOVNO
INFORMACIJSKO SREDIŠČE
6545 Trgovinsko središče
18.000.000 SIT
1. Opis dejavnosti:
Osrednja in glavna dejavnost Direkcije RS za poslovno
informacijsko središče se nanaša na postavko storitve. To
pomeni nadaljevanje kontinuitete informacijsko tehnološkega
razvoja v smeri informacijske družbe (projekt EU), in vzpostaviti
pogoje za varno elektronsko poslovanje (certifikatna agencija)
s poudarkom na naslednjih sklopih dejavnosti:
- Vzdrževanje, dograjevanje in ažuriranje že obstoječih baz
podatkov, ki morajo biti v razvijajoči novi informacijski družbi
stalno obnovljeni in uporabni. Trenutna pogodbena obveznost
vzdrževanja informacijskega sistema za slovensko gospodar10. januar 1998
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- Zagotoviti slovenski vladi, gospodarstvu in ostalim
zainteresiranim istitucijam ažurne in uporabne poslovne
informacije
- Pomagati malim in srednjim podjetjem s hitrejšim vključevanjem
v mednarodne tokove poslovanja in s tem usklajevati ponudbo
in povpraševanje ter povečevati konkurenčnost
- Zagotoviti potrebne mednarodne poslovne informacije na enem
mestu (projekt EU, projekt UNCTAD-TP) in s tem zniževati
stroške poslovanja
- Na enem mestu podati svetu popolno informacijo o
slovenskem gospodarstvu in zbirati poslovne informacije iz
sveta za vse udeležence informacijske družbe
- Z uvajanjem usklajene informacijske tehnologije dosegamo
večjo konkurenčnost, usklajujemo ponudbo in povpraševanje,
znižujemo stroške mednarodnega poslovanja in posredno
povečujemo produktivnost.
3. Dinamika financiranja: Enakomerno financiranje skozi vse leto.

"agencija za izdelovanje in izdajanje javnih elektronskih ključev".
S sprotno tehnološko posodobitvijo komunikacijske infrastrukture je omogočeno nemoteno komuniciranje z mednarodnimi
poslovno informacijskimi središči, predvsem pa je s tem
mogoče odpraviti razlike med razvitim in nerazvitim svetom,
tako na mikro kot na makro področju. S tem dajemo poslovnemu
svetu uporabne informacije o slovenskem gospodarstvu (večja
konkurenčnost, zniževanje stroškov mednarodnega
poslovanja, usklajena ponudba in povpraševanje,...), mu
omogočamo elektronsko poslovati, po drugi strani pa
sprejemamo informacije od tujih Trade Point-ov, ki se prav tako
vsako leto pospešeno prilagajajo razvoju informacijske družbe
in stopajo v tretjo fazo razvoja - to je vzpostavitev agencij za
izdelovanje in izdajanje javnih elektronskih ključev (projekt EU).
3. Dinamika financiranja: Na podlagi javnih razpisov, predvidoma
enakomerno skozi vse leto.
Zakonske in druge osnove: Zakon o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list št. 71/94).

Zakonske in druge osnove: Zakon o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list št. RS 71/94).

4165 Harmonizacija informacijskih sistemov 10.000.000 SIT
I.Opis dejavnosti:
Omenjena postavka se nanaša na mednarodno institucijo, ki
je temeljni kamen za razvoj nove informacijske družbe
prihodnjega tisočletja in s tem gonilna sila vseh sodobnih
ekonomij. Direkcija RS za poslovno informacijsko središče je
namreč član mednarodne mreže Trade Point-ov (razvojni program UNCTAD - a), zato je potrebno stalno sodelovanje in
nenehno komuniciranje s tujimi institucijami in prav tako Trade
point-i, za usklajevanje komunikacijskega in informacijskega
sistema. Omenjene aktivnosti so povezane s številnimi posveti
in obiski tujih strokovnjakov, predstavnikov tujih vlad ter
gospodarstev, predvsem pa moramo uskladiti razvojne
programe z EU, katere del smo. Za uspešno delovanje Direkcije,
je nujno sodelovanje in usklajevanje z evropskimi institucijami
na področju poslovnih informacij in sistemov. Pri vključevanju v
mednarodne projekte ima Direkcija RS za poslovno informacijsko središče predvidene obveznosti, s katerimi omogoča
enakopravno vključevanje slovenskih gospodarskih subjektov
v mednarodne informacijske sisteme. Spoznanja, da so
informacijski sistemi in dostopnost do njihovih informacij nujna,
morajo biti predstavljena vsem gospodarskim in vladnim
institucijam. Zato moramo:
- vsa slovenska podjetja in druge institucije v Sloveniji seznaniti
z novimi tehnologijami in prednostmi, ki jih pridobimo z uvajanjem
nove informacijske družbe (prospektni material)
- vsem institucijam omogočiti izobraževanje na tem področju
- vsem udeležencem zagotoviti uporabne in ažurne informacije
pridobljene iz drugih informacijskih sistemov
- aktivno sodelovati z drugimi parcialnimi oziroma specifičnimi
informacijskimi sistemi kot so G7, EU, EC za Cefto, Dun &
Bradstreet, itd.
2. Cilji dejavnosti:
Direkcija RS za poslovno informacijsko središče mora
zagotoviti nemotene in kontinuirane mednarodne kontakte (torej
harmonizirane), ki so temelj za razvoj nove informacijske
družbe. To bomo zagotovili z vključevanjem in sodelovanjem
na področju mednarodnih poslovnih informacij.

2117 REPUBLIŠKI ENERGETSKI INŠPEKTORAT
4515 Materialni stroški
35.000.000,00 SIT
Minimalno povečanje planiranih sredstev na višino 34.500.000,00
SIT glede na proračunsko leto 1997, kot predlog proračuna REI
za leto 1998, omogoča dokončanje manjših investicij, sprotne
potrebe izobraževanja inšpektorjev v okviru sprememb tehniških
predpisov in ostalih zakonskih ter podzakonskih aktov, minimalno
še potrebno opremljenost uprave in izpostav REI za nemoteno
delovanje, vzdrževanje in dopolnitev voznega parka itd. Tu so
zajeta tudi sredstva v višini 1.200.000,00 SIT na podlagi pravice
realizacije stroškov investicij in investicijskega vzdrževanja.

2118 REPUBLIŠKI RUDARSKI INŠPEKTORAT
4516 Materialni stroški
15.060.000,00 SIT
Obseg dela se v RRI iz i.jta v leto povečuje. Poleg sodelovanja z
inšpekcijo MOP-a pri preprečevanju nelegalnih posegov v prostor
ter sodelovanja z RID pri Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve pri nadzoru gradnje cestnih predorov in drugih podzemnih
objektov, sodelujejo naši inšpektorji v številnih državnih komisijah.
Vedno več je tudi svetovanja podjetjem, posameznikom in
državnim ustanovam pri izvajanju določil obstoječe rudarske
zakonodaje, ki je deloma neusklajena z drugo zakonodajo. Pri
vstopu v Evropsko zvezo (EU) bo potrebno sodelovati na
usklajevanju obstoječe rudarske zakonodaje, predvsem pa
podzakonskih aktov (predpisov) z EU. Materialni stroški, ki smo
jih planirali v RRI za leto 1998 v višini 14.000.000 SIT, bodo
zadoščali le v primeru zaposlitve enega novega rudarskega
inšpektorja v letu 1998. Glede na dejstvo, da se RRI seli v letošnjem
letu v večje prostore na istem naslovu, bodo v letu 1997 in 1998
nastali stroški, povezani s selitvijo (obnovitev prostorov, prenos
računalniške mreže, idr).

Nadaljevanje v Poročevalcu št. 3/1
poročevalec, št. 3
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