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

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka
davčna številka
račun
:

:
5022924
:
21881677
50100-845-50204

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

Uredništvo Poročevalca

Predlog zakona o

VRAČANJU

SKUPNOSTI

VLAGANJ

IN

INVESTITORJEV

LOKALNIH

POSAMEZNIH

V

JAVNO

TELEKOMUNIKACIJSKO

OMREŽJE

(ZVLSTO)
- EPA 989 - II - prva obravnava

Na podlagi 19. Člena zakona o poslancih (Ur.l. št. 48/92) ter
174. Člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
(Ur.l. št. 40/93, 80/94, 3/95 - popravek, 28/96 in 26/97) vlaga
podpisani poslanec

ki ga pošilja v prvo obravnavo.
Na podlagi prvega odstavka 176. Člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije obvešča, da bo kot predlagatelj
sodeloval na sejah delovnih teles Državnega zbora in na sejah
Državnega zbora.

- PREDLOG ZAKONA O VRAČANJU VLAGANJ LOKALNIH
SKUPNOSTI IN POSAMEZNIH INVESTITORJEV V JAVNO
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE,

ROMAN JAKIČ, l.r.

UVOD

(Uradni list SFRJ, št. 41/88 s spremembami in dopolnitvami)
določal:

1. OCENA STANJA

Navedena določba Zakona o telekomunikacijah sama po sebi ne
zagotavlja nobenih pravic vlagateljem oz. ne določa zavezanca,
temveč napotuje na poseben zakon.

" PTT organizacije lahko v skladu z generalnim načrtom ptt omrežja
in tehničnimi pogoji, na zahtevo zainteresiranih družbeno političnih
skupnostih, temeljnih in drugih organizacij združenega dela,
krajevnih skupnosti in občanov zgradijo poštno telegrafske in
telefonske objekte, postaje in postroje, ki niso predvidene v
srednjeročnem načrtu ptt organizacije. Družbeno politične
skupnosti, organizacije oziroma posamezniki na zahtevo katerih
se izvajajo navedena dela, plačajo stroške za njihovo izgradnjo in
nadomestijo ptt organizaciji povečanje poslovnih stroškov, ki so
nastali z graditvijo, rekonstrukcijo oziroma premestitvijo ptt
objektov, postrojev in naprav."

V obdobju pred sprejetjem zakona o telekomunikacijah so se
zbirala sredstva za graditev javnega telekomunikacijskega
omrežja na podlagi zakona o sistemih zvez, ki je v 38. členu

Izgradnja infrastrukture je bila v takih primerih izpeljana na podlagi
posebnih pogodb, v katerih so bile določene na eni strani finančne
obveznosti vlagateljev in na drugi strani obveznost izvajalca, da

Zakon o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 - odi.
US in13/98 - odi. US) v tretjem odstavku 64. člena določa, da se
vlaganja lokalnih skupnosti in posameznih investitorjev v javno
telekomunikacijsko omrežje povrnejo na način in pod pogoji, kot
to določa poseben zakon.
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v določenem roku zgradi omrežje in zagotovi uporabnikom
priključke.

Obdobje zajema vračilo vlaganj od 3.7.1983 do 3.7.1993 in
pozneje

Pogodbe o vlaganju oz. izgradnji omrežja se med seboj razlikujejo
v nekaterih elementih. Velika večina vsebuje izrecno določbo o
neodplačnem prenosu infrastrukture v osnovna sredstva PTT
podjetja.

Zavezanci za vračilo:
za pogodbe sklenjene do vključno 3.7.1993 Republika Slovenija
za pogodbe sklenjene od 4.7.1993 pa javno podjetje Telekom
Slovenije, d.d.

Ker je bil predmet pogodb predčasna zagotovitev priključka in ne
predaja infrastrukture v last vlagateljev, je omrežje ob izgradnji
prešlo v osnovna sredstva PTT podjetja, ki je nastopalo kot
investitor izgradnje. Taka ureditev izhaja tudi iz 38. člena Zakona
o sistemih zvez, ki opredeljuje, da je šlo za izgradnjo infrastrukture
na zahtevo določenih subjektov in proti vračilu stroškov s strani
zainteresiranih subjektov, ne pa za prenos infrastrukture v njhovo
last. Glede na to, da so bila vlaganja izvedena na podlagi pogodb,
katerih predmet je bil predčasna zagotovitev priključka, je bila z
izgradnjo obveznost PTT podjetja izpolnjena.Tudi 38. člen Zakona
o sistemih zvez ni dajal nobenih podlag za povračilo vlaganj.

Višina vračila je revalorizirana vrednost v skladu z obligacijskimi
predpisi
Način vračila: denarni znesek

4. FINANČNE POSLEDICE
Vlaganja, ki so potekala na osnovi Zakona o sistemu zvez na
zahtevo zainteresiranih, so bila nepovratna. Po razpoložljivih
podatkih 14 pogodb in aneksov vključuje določbo o vračilu
združenih sredstev pod pogojem, če bo to dopuščal zakon.
Nominalni zneski iz teh pogodb, za vračilo katerih je zavezanec
država Republika Slovenija, znašajo okoli 41,6 mio SIT oz. v
revaloriziranem znesku okoli 401 mio SIT ( Vir: Revizorjevo
poročilo in računovodski izkazi za leto 1998, Ljubljana, 15.4.1999).

V skladu z določbo 76. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93) so postali državna lastnina na dan
uveljavitve navedenega zakona, to je dne 3. julija 1993,
infrastrukturni objekti, naprave oziroma omrežje ter mobilna in
druga sredstva, ki so bila namenjena izvajanju telekomunikacijske
dejavnosti. Navedeno infrastrukturo je, kakor določa drugi
odstavek 64. člena zakona o telekomunikacijah, Republika
Slovenija vložila v javno podjetje Telekom Slovenije, d.d.
Glede vlaganj po uveljavitvi ZGJS velja, da je zavezanec za
vračilo po 3. juliju 1993 Telekom Slovenije, d.d. sam ali kot pravni
naslednik.

5. VIRI ZA PRIPRAVO ZAKONA
S sprejetjem Zakona o telekomunikacijah je Državni zbor zadolžil
Vlado Republike Slovenije, da v šestih mesecih po uveljavitvi
zakona pripravi na osnovi tretjega odstavka 64. člena zakona o
telekomunikacijah poseben zakon s katerim naj uredi vračilo
vlaganj v telekomunikacijsko infrastrukturo in ga predloži
Državnemu zboru Republike Slovenije v prvo obravnavo.

1. NAČELA IN CILJI
Cilj zakona je določiti zavezanca za poplačilo terjatev, ki jih imajo
vlagatelji sredstev v telekomunikacijsko infrastrukturo, torej v
osnovna sredstva , ki so bila v upravljanju ptt podjetij v obdobju
pred uveljavitvijo zakona o gospodarskih javnih službah, ki je
vložil to infrastrukturo kot stvarni vložek v kapital javnega podjetja
Telekom Slovenije,d.d

Odbor za infrastrukturo in okolje je ob obravnavi te problematike
na 34. seji odbora dne 5.11.1998 tudi sprejel sklep s katerim je
zadolžil Vlado Republike Slovenije, da do 1.4.1999 predloži predlog
zakona, ki bo določil način in pogoje, pod katerimi se povrne
vlaganja lokalnih skupnosti in posameznih investitorjev v javno
telekomunikacijsko omrežje.

2. POGLAVITNE REŠITVE
6. USKLAJENOST Z EU

Upravičenci do vračila vlaganj so tako kot določa 64. člen Zakona
o telekomunikacijah lokalne skupnosti in posamezniki oz. njihovi
pravni nasledniki,
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Evropska Unija predpisov, ki bi to področje urejal na način kot ga
predlaga zakon, ne pozna.
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4.člen

BESEDILO ČLENOV

Zavezanec za vračilo je Republika Slovenija.
1. člen
Ta zakon določa upravičence, način in pogoje za vračila vlaganj
v telekomunikacijsko omrežje, tj. telekomunikacijsko
infrastrukturo, ki jo je država vložila kot stvarni vložek v javno
podjetje Telekom Slovenije, p.o,

Upravičencem po 3. členu tega Zakona pripada vračilo v denarju
v skladu z obligacijskimi predpisi.
5. člen
Minister za finance izda navodilo o načinu in postopku vračanja
vloženih sredstev v javno telekomunikacijsko omrežje po tem
zakonu.

2. člen
Za telekomunikacijsko infrastrukturo po tem zakonu velja javno
telekomunikacijsko omrežje, to je infrastrukturni objekti in naprave
oziroma omrežja ter mobilna in druga sredstva, ki so ob času
vlaganja v skladu s predpisi bila namenjena opravljanju
telekomunikacijskih storitev ter s tem izvajanju dejavnosti oz.
zadev posebnega družbenega pomena na področju ptt storitev
in ki so bila v upravljanju Ptt podjetij.

6. člen
Vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje po uveljavitvi zakona
o gospodarskih javnih službah se urejajo se urejajo v skladu z
obligacijskimi predpisi med vlagatelji in javnim podjetjem Telekom
Slovenije, d.d. samim oziroma njim kot pravnim naslednikom PTT
podjetja Slovenije, p.o. oz. podjetja Telekom Slovenije, p.o.

3. člen
Lokalne skupnosti in posamezni investitorji, ki so do uveljavitve
zakona o gospodarskih javnih službah ( Ur. list RS, št. 32/93 )
odplačno vlagale v javno telekomunikacijsko omrežje po 1. členu
tega zakona, imajo pravico do povračila v skladu s pravnim
poslom, ki so ga sklenile.

7. člen
Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

OBRAZLOŽITEV:

1. člen - določa temelj za vračila, ki je odločitev države, da vloži
telekomunikacijsko infrastrukturo kot stvarni vložek v javno
podjetjeTelekom Slovenije, d.d. in s tem tudi prevzema obligacijske
zahtevke, ki so do prevzema lastnine nastali na tej infrastrukturi
2. člen - opredeljuje pojem telekomunikacijske infrastrukture, pri
čemer povzema opredelitev po zakonu o gospodarskih javnih
službah
3. člen - opredeljuje upravičence in določa za podlago za
ugotovitev terjatve pravni posel, ki so ga upravičenci sklenili.

1. december 1999

4. člen - določa zavezanca za vračilo, ki je Republika Slovenija.
5. člen - daje pristojnost ministru za finance, da opredeli način in
postopek ugotavljanja pravnih podlag in izračuna zapadlih terjatev
do zavezanca z namenom, da se postopki čimbolj skrajšajo
6. člen - pojasnjuje in napotuje upravičence , da svoje zahtevke
po navedenem datumu uveljavljajo pri javnem podjetju Telekom
Slovenije, d. d.
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ZAVAROVANJU

(ZZVZZ-E)
- EPA 990 - II - prva obravnava

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. I. RS, št. 48/92) in
prvega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora RS
(Ur.I. RS, št.44/93, 80/94, 3/95, 28/96 in 26/97) vlaga podpisani
poslanec

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem.
Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega
zbora sporoča, da bo kot predlagatelj na sejah delovnih teles
in zbora sodeloval mag. Janez Kopač.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU
IN
ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU

Janez Kopač l.r.

UVOD
V ostalih petih skupinah pravic pa je določanje višine oziroma
obsega doplačil urejeno po dveh kriterijih. V drugi, tretji in četrti
skupini je določeno, koliko "najmanj" vrednosti uporabljenih storitev
poravnava obvezno zdravstveno zavarovanje, medtem ko je v
peti in šesti skupini določeno, koliko "največ" znaša pokritje iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja. Z zakonom je torej
določen samo spodnji oziroma zgornji prag obsega kritja v breme
obveznega zdravstvenega zavarovnja. Določanje konkretnih
odstotkov je zakon ob soglasju Vlade Republike Slovenije prepustil
izvajalcu obveznega zdravstvnega zavarovanja, torej Zavodu
za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(UL RS št.: 9/92, 13/93, 9/96, 29/98,6/99) je uzakonil dve obliki
zdravstvenega zavarovanja in sicer obvezno zdravstveno
zavarovanje in prostovoljno zdravstveno zavarovanje.
Prostovoljno zdravstveno zavarovanje se lahko skladno z 61.
členom navedenega zakona med drugim uvede tudi za razliko do
polne vrednosti storitev iz 2.do 6. točke 23. člena istega zakona
(zavarovanje za doplačila). Navedeni člen razporeja pravice iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja v šest skupin. Namen
razporeditve pravic v posamezne skupine je v določanju obsega
obveznih doplačil pri uporabi zdravstvenih storitev.

V preteklih letih je bil v drugi, tretji in četrti skupini pravic z zakonom
določen obseg pokritja v breme obveznega zdravstvenega
zavarovanja že v celoti realiziran. Obseg doplačil v teh skupinah
je mogoče povečevati samo s spremembo zakona. Njihov obseg
bi bilo možno zmanjševati le pod pogojem, če bi Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije dosegal ugodne finančne
rezultate pri nespremenjeni prispevni stopnji. Tega realno ni
pričakovati.

V prvo skupino so razporejene pravice, ki se nanašajo na
posamezne skupine zavarovancev, določena stanja in nekatere
bolezni. Zdravstvene storitve, ki izhajajo iz teh pravic so stoodstotno
pokrite v breme stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja.
1. december 1999
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Drugače pa je v peti in šesti skupini, kjer se je obseg pokritja v
breme obveznega zdravstvenega zavarovanja v posameznih
primerih tekom let že močno zmanjšal. Tako na primer v šesti
skupini obvezno zdravstveno zavarovanje pokriva le še 25%
cene zdravil z vmesne liste in prav tako le 25% stroškov
zobnoprotetičnega zdravljenja odraslih. Obstaja pa seveda
možnost nadaljnega zmanjševanja obsega pokritja v breme
obveznega zdravstvenega zavarovanja.

bo imel možnosti določanja pogojev poslovanja zavarovalnicam, i
ki izvajajo prostovoljno zdravstveno zavarovanje.
2. Cilji in načela zakona
Pri določanju obsega doplačil gre dejansko za vzpostavljanje
razmerja med bremeni javne porabe (obvezno zdravstveno
zavarovanje) na eni strani in osebno porabo (prostovoljno
zdravstveno zavarovanje) na drugi strani. Določanje tega razmerja
pa mora biti posledica nacionale zdravstvene politike kot
pomembnega elementa socialne politike države nasploh. S
prenosom kompetence določanja odstotkov obveznih doplačil v
absolutno pristojnost Vlade Republike Slovenije, bo mogoče v
celoti slediti najširšim nacionalnim interesom tudi na tem področju.
Dosežena bo neodvisnost zavarovalnic od ukrepov nosilca
obveznega zdravstvenega zavarovanja in omogočeno izvajanje
ustrezne zdravstvenovarstvene politike na vladni ravni.

Stroški zdravil in stroški zobnoprotetičnega zdravljenja odraslih
predstavljajo pomemben delež v strukturi izdatkov obveznega
zdravstvenega zavarovanja. Ker je doslej (do ustanovitve
"Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, v.z.d.") prostovoljno
zdravstveno zavarovanje za doplačila izvajal tudi nosilec
obveznega zdravstvenega zavarovanja, je na podlagi
obstoječega mehanizma lahko zelo učinkovito prestruktural
bremena stroškov zdravstvenih storitev med obema oblikama
zdravstvenega zavarovanja. 2 ustanovitvijo specializirane
zdravstvene zavarovalnice so nastale razmere, ko lahko en pravni
subjekt pomembno posega v pogoje delovanja in poslovanja
drugih subjektov. S spreminjanjem višine odstotkov doplačil lahko
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije odločilno vpliva na
poslovanje obeh zavarovalnic, ki se ukvarjata s prostovoljnim
zdravstvenim zavarovanjem za doplačila, ki je skladno z lansko
novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju postalo zavarovalniška dejavnost.

3. Ocena finančnih posledic zakona
Predlagana sprememba zakona za državni proračun nima
neposrednih posledic. Posredne posledice pa se na proračun
nanašajo le v toliko, kolikor se skladno z ustreznimi zakoni iz
sredstev proračuna poravnavajo stroški doplačil posameznim
kategorijam državljanov (n.pr. vojni veterani, žrtve vojne ...). Te
posledice so lahko ob stabilni in utemljeni politiki Vlade pri določanju
obsega doplačila za proračun le pozitivne.

Ker je nova zakonska ureditev normativno ločila izvajanje obeh
oblik zdravstvenega zavarovanja, je potrebno doseči še to, da
obvezno zdravstveno zavarovanje oziroma njegov izvajalec ne

Ministrstvo, pristojno za zdravstvo, ob soglasju Vlade
Republike Slovenije. Odstotki za posamezne vrste storitev
ali pri posameznih boleznih v okviru teh točk so lahko
različni."

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(UL RS št.: 9/92, 13/93, 9/96, 29/98,6/99) se drugi odstavek 23.
člena spremeni tako, da se glasi:

2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

"Odstotke iz 2. do 6. točke prejšnjega odstavka določa
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OBRAZLOŽITEV
S predlagano rešitvijo nove ureditve kompetenc pri določanju
obsega oziroma odstotkov doplačil k stroškom zdravstvenih
storitev bo odpravljena pomembna ovira pri zagotavljanju
nemotenega poslovanja zavarovalnic, ki izvajajo zdravstvena
zavarovanja. Vlada Republike Slovenije bo s predlagano rešitvijo
v celoti dobila v svojo pristojnost nepogrešljiv mehanizem
razmejevanja obsega bremen stroškov zdravstvenih storitev med
obveznim zdravstvenim zavarovanjem, ki se napaja iz javnih
financ, in prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem, katerega
sredstva se zagotavljajo iz osebne porabe, določen del pa
posredno iz proračuna.

Nesporno gre v primeru določanja odstotkov obveznih doplačil k
stroškom zdravstvenih storitev za pomemben instrument izvajanja
določene nacionalne zdravstvene politike, zato taka pristojnost
ne more biti še naprej pri izvajalcu obveznega zdravstvenega
zavarovanja, temveč jo mora nase prevzeti Vlada Republike
Slovenije. Določanje odstotkov doplačil pomeni določanje obsega
osebnih sredstev za pokrivanje stroškov zdravstvenih storitev,
to pa je gotovo tudi zadeva celostne socialne politike, ki jo vodi in
izvaja država.
Prenos pristojnosti določanja odstotkov doplačil na Vlado je
utemeljen tudi z bodočo možnostjo prihoda tujih zavarovalnic, ko
bo Slovenija postala polnopravna članica EU, zato morajo biti
pogoji poslovanja s pozitivnimi predpisi jasno regulirani tako, da
se izloča vpliv različnih subjektov na podlagi njihovih interesov.
Določanje višine odstotkov doplačil je tako pomemben element
zdravstvene politike, da ga ni mogoče načrtno in smotrno
uresničevati drugače kot z ukrepi Vlade.

Predlagana ureditev odpravlja možnost prelivanja bremen med
obema oblikama zdravstvenega zavarovanja, kar je v preteklosti
povzročalo številne probleme, ko je nosilec obveznega
zdravstvenega zavarovanja težave tega zavarovanja reševal
tudi na račun prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.

patronažni obiski, zdravljenje in nega na domu ter v
socialnovarstvenih zavodih,
zdravila na recept v skladu z razvrstitvijo zdravil, ortopedski
in drugi pripomočki v zvezi z zdravljenjem pri osebah in stanjih
iz prve do desete alinee te točke;

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMENI
23. člen
Z obveznim zavarovanjem je zavarovanim osebam zagotovljeno
plačilo zdravstvenih storitev:

2. najmanj 95% vrednosti:

1. v celoti:

storitve v zvezi s presaditvijo organov in drugimi
najzahtevnejšimi operativnimi posegi ne glede na razlog,
zdravljenje v tujini,
storitve v zvezi z intenzivno terapijo, radioterapijo, dializo in
drugimi najzahtevnejšimi diagnostičnimi, terapevtskimi in
rehabilitacijskimi posegi;

sistematični in drugi preventivni pregledi otrok, šolske mladine,
študentov, ki se redno šolajo, žensk v zvezi z nosečnostjo in
drugih odraslih oseb v skladu s programom, razen
preventivnih pregledov, ki jih na podlagi zakona zagotavljajo
delodajalci,
zgodnje odkrivanje in preprečevanje bolezni, skladno s
programom,
zdavljenje in rehabilitacija otrok, učencev in študentov, ki se
redno šolajo ter otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem
in duševnem razvoju,
zdravstveno varstvo žensk v zvezi s svetovanjem pri
načrtovanju družine, kontracepcijo, nosečnostjo in porodom,
preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje infekcije HIV in
nalezljivih bolezni, za katere je z zakonom določeno izvajanje
ukrepov za preprečevanje njihovega širjenja,
obvezna cepljenja, imunoprofilaksa in kemoprofilaksa skladno
s programom,
zdravljenje in rehabilitacija malignih bolezni, mišičnih in živčnomišičnih bolezni, paraplegije, tetraplegije, cerebralne paralize,
epilepsije, hemofilije, duševnih bolezni, razvitih oblik sladkorne
bolezni, multiple skleroze in psoriaze,
zdravljenje in rehabilitacija zaradi poklicnih bolezni in poškodb
pri delu,
zdravstveno varstvo v zvezi z dajanjem in izmenjavo tkiv in
organov za presaditev drugim osebam,
nujna medicinska pomoč, vključno z nujnimi reševalnimi
prevozi,
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3. najmanj 85% vrednosti za:
storitve v zvezi z zagotavljanjem in zdravljenjem zmanjšane
plodnosti in umetno oploditvijo, sterilizacijo in umetno
prekinitvijo nosečnosti;
specialističnoambulantne, bolnišnične in zdraviliške storitve
kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, razen za
poškodbe izven dela,
nemedicinski del oskrbe v bolnišnici in zdravilišču v okviru
nadaljevanja bolnišničnega zdravljenja, razen za poškodbe
izven dela,
storitve v osnovni zdravstveni dejavnosti, ki niso zajete v 1.
točki, ter zdravljenje zobnih in ustnih bolezni,
ortopedske, ortotične in druge pripomočke, razen v primerih
iz 1. in 4. točke tega odstavka;
4. najmanj 75% vrednosti za:
specialistično ambulantne, bolnišnične in zdraviliške storitve
kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja in nemedicinski
del oskrbe v bolnišnici in zdravilišču kot nadaljevanje
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bolnišničnega zdravljenja, ortopedske, ortotične in druge
pripomočke v zvezi z zdravljenjem poškodb izven dela,
zdravila s pozitivne liste za vse druge primere;

Odstotke iz 2. do 6. točke prejšnjega odstavka določi Zavod v
soglasju z Vlado Republike Slovenije. Odstotki za posamezne
vrste storitev ali pri posameznih boleznih v okviru teh točk so
lahko različni.

5. največ do 60% vrednosti za:
-

Zavod lahko določi pogoj predhodnega zavarovanja do šest
mesecev za pravice do ortopedskih, ortotičnih, očesnih, slušnih,
zobnoprotetičnih in drugih pripomočkov, razen za pravice iz 1.
točke prvega odstavka tega člena.

prevoze z reševalnimi vozili, ki niso nujni,
zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega
zdravljenja;

6. največ do 50% vrednosti za:
zdravila z vmesne liste,
zobnoprotetično zdravljenje odraslih,
očesne priomočke za odrasle.

poročevalec, št. 83
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

DAVČNEM

POSTOPKD

(ZDavP-?)
- EPA 993 - II - prva obravnava

Državni svet Republike Slovenije je dne 17. novembra
1999 predložil v obravnavo predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem
postopku - prva obravnava (EPA 993-li).
Dne 18. oktobra 1999 je skupina poslancev s
prvopodpisanim Francijem Rokavcem predložila
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem
postopku (ZDavP-D) hitri postopek (EPA 969-II), ki ureja
enako oziroma podobno vsebino kot predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopek, ki ga je predložila skupina
poslancev še ni končan, je predsednik Državnega
zbora na podlagi četrtega odstavka 174. člena
poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev predloga
zakona, ki ga je v obravnavo predložil Državni svet.

Državni svet, na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta
in 176. člena poslovnika državnega zbora določa državnega
svetnika Petra Vriska kot predstavnika državnega sveta na
sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles pri obravnavi
predloga zakona.

Na podlagi 1. alinee 97. člena ustave Republike Slovenije je
Državni svet Republike Slovenije na 45. seji, dne 17.11.1999,
določil besedilo
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU

Predsednik
Tone Hrovat, univ.dipl.inž.agr., I.r.

in ga na podlagi 174. in 175. člena poslovnika državnega zbora
pošilja državnemu zboru v prvo obravnavo in sprejem.
i
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izvzeti iz prisilne izterjave, če niso izvzeti v celoti (primer 49. in 50.
člen zakona o davčnem postopku). V zakonu pa ni urejeno izvzetje
prejemkov, ki jih kmet pridobiva iz prodaje kmetijskih in gozdarskih
proizvodov pravnim osebam in zasebnikom. Če so prejemki iz
kmetijstva edini in glavni vir preživljanja, je iz enakih razlogov kot
za samostojnega podjetnika utemeljeno, da se iz prisilne izterjave
v primeru, ko je kmetijstvo dolžniku kmetu edini in glavni poklic,
izvzame določen denarni znesek.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
Zakon o davčnem postopku (Ur. I. RS, št. 18/96, 87/97, 35/98odločba US, 82/98 in 91/98) v 13. točki 1. odstavka 49. člena
določa, da so iz prisilne izterjave izvzeta določena sredstva
(delovna in plemenska živina, krma za živino, seme, kmetijski
stroji in druge delovne priprave), ki so pravni osebi ali fizični
osebi, ki ji je kmetijstvo edini vir preživljanja, nujno potrebni za
opravljanje njegove dejavnosti. V naslednji 14. točki 1. odstavka
49. člena je vsebinsko enaka določba predpisana za podjetnika,
pri katerem so iz prisilne izterjave izvzeti stroji, orodja in naprave,
ki so dolžniku podjetniku nujno potrebna za opravljanje dejavnosti
ter surovine in polizdelki, namenjeni za predelavo in pogonsko
gorivo, potrebni za enomesečno proizvodnjo. Ne glede na določbe
iz 1. odstavka 49. člena se lahko po 2. odstavku istega člena
zakona od dolžnika, ki zapadlih davkov ne plača v šestih mesecih
od dneva, ko so zapadli v plačilo, ti davki prisilno izterjajo tudi iz
sredstev, s katerimi opravlja dejavnost, če se je poskušala opraviti
prisilna izterjava iz drugega premoženja in drugih dohodkov.

Enotna določitev zneska denarnih sredstev za dolžnika, ki mu je
kmetijstvo edina ali glavna dejavnost, je pomembna s stališča
zagotavljanja načela enakosti pred zakonom. Zato je potrebno,
da se znesek izvzetih denarnih sredstev določi v enaki višini, kot
velja za samostojnega podjetnika posameznika, pri čemer je treba
upoštevati, da je lahko poleg kmeta zavarovan na podlagi
kmetijske dejavnosti še drug član kmetijskega gospodarstva.
Takšna določba bi samo konkretizirala že predpisano načelo, da
je treba pri opravljanju prisilne izterjave upoštevati osebno
dostojanstvo dolžnika in poskrbeti, da je izterjava zanj čim manj
neugodna (41. člen zakona o davčnem postopku).
1. avgusta 1999 je začela veljati nova odredba o določitvi najnižjega
katastrskega dohodka oziroma drugega dohodka na kmetiji, ki je
podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje (Ur. I. RS, št. 65/99). Z odredbo je bil zvišan cenzus
za obvezen vstop kmeta v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Pričakovati je, da se problematika sprotnega plačila prispevkov
kmetov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v prihodnje ne
bo pojavljala s takšno težo kot prej.

Po 15. točki 1. odstavka 49. člena zakona so iz prisilne izterjave
izvzeta sredstva na žiro računu dolžnika - podjetnika posameznika
do višine enomesečnih zajamčenih plač, ki jih zavezanec
obračuna za zaposlene delavce in višine njegove mesečne
najnižje zavarovalne osnove. Za kmete, ki jim je kmetijstvo edini
vir preživljanja in so na tej podlagi tudi zavarovani, pa takšna
izjema ni predpisana, zato je potrebno, da zakon predpiše
analogno določbo tudi za kmete, ki jim je kmetijstvo edini ali glavni
poklic.
223.a člen zakona o davčnem postopku pa določa, da prispevkov
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v nobenem primeru ni
dopustno odpisati ali odložiti, kar zavarovance, ki jim je kmetijstvo
edini ali glavni poklic postavlja v težaven položaj. Zato je glede
zaostalih neplačanih obveznosti kmetov, ki so zapadle za čas
zavarovanja do 1. avgusta 1999, potrebno ustrezno urediti odpis,
delni odpis, odlog ali obročno plačevanje, analogno kot velja za
davčne obveznosti, kar je možno s črtanjem 223.a člena zakona
o davčnem postopku.

Glede zaostalih neplačanih obveznosti kmetov, ki so zapadle za
čas zavarovanja do 1. avgusta 1999 pa je potrebno, da se
ustrezno uredi odpis, odlog ali obročno plačevanje - analogno kot
velja za davčne obveznosti. K nastanku tega problema je bistveno
prispevala razlika med bistveno povečano najnižjo zavarovalno
osnovo in nespremenjenim cenzusom za obvezno vključitev
kmeta v zavarovanje po 1. marcu 1996. Zaradi zaostrenih določb
223.a člena zakona o davčnem postopku, po katerem prispevkov
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v nobenem primeru ni
dopustno odpisati ali odložiti, so se nekateri zavarovanci, ki jim je
kmetijstvo edini ali glavni poklic, znašli v težavnem položaju; zato
se kot možna rešitev predlaga črtanje 223.a člena zakona o
davčnem postopku.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA

Za opravljanje kmetijske dejavnosti in preživljanje družine so kmetu
poleg delovnih priprav in reprodukcijskega materiala nujno
potrebna tudi določena denarna sredstva. Kolikor ima kmet
dohodke oziroma prejemke iz nekmetijskih dejavnosti oziroma iz
drugega naslova (npr. plačo, nadomestilo plače, pokojnino,
nadomestila za invalidnost in podobno), je v zakonu o davčnem
postopku že urejeno vprašanje, do katere meje so ti prejemki

Zaradi izvzetja določenega denarnega zneska prejemkov od
prisilne izterjave, ki jih kmetje in drugi člani kmetijskega
gospodarstva, ki jim je kmetijstvo edini ali glavni vir preživljanja,
pridobivajo iz prodaje kmetijskih in gozdarskih proizvodov pravnim
osebam in zasebnikom, ni pričakovati večjih finančnih posledic. Z
odlogom ali obročnim plačevanjem davčnega dolga pa bo davčni
organ prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in
prispevke za zdravstveno zavarovanje izterjal nekoliko kasneje.

poročevalec, št. 83
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II. BESEDILO ČLENOV
2. člen

T. člen
223.a člen se črta.

V zakonu o davčnem postopku (Ur. I. RS, št. 18/96, 87/97, 35/98odločba US, 82/98 in 91/98) se v 1. odstavku 49. člena na koncu
15. točke postavi vejica ter doda naslednje besedilo:
"ter sredstva na žiro
zavarovalni osnovi za
kmeta in tistih članov
kmetijsko dejavnost kot

3. člen

računu v znesku, ki ustreza najnižji
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
kmečkega gospodarstva, ki opravljajo
edini ali glavni poklic."

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

III. OBRAZLOŽITEV

Na podlagi predlagane spremembe in dopolnitve 15. točke 1.
odstavka 49. člena zakona o davčnem postopku bi od prisilne
izterjave bil izvzet določen denarni znesek prejemkov, ki jih kmetje
in drugi člani kmetijskega gospodarstva, ki jim je kmetijstvo edini
ali glavni vir preživljanja, pridobivajo iz prodaje kmetijskih in
gozdarskih proizvodov pravnim osebam in zasebnikom, kar bi
bila analogna rešitev, ki jo določa obstoječa 15. točka 1. odstavka
49. člena zakona o davčnem postopku, kjer so iz prisilne izterjave
izvzeta sredstva na žiro računu dolžnika - podjetnika
posameznika, do višine enomesečnih zajamčenih plač, ki jih

zavezanec obračuna za zaposlene delavce in višine njegove
mesečne najnižje zavarovalne osnove.
Črtanje 223.a člena zakona o davčnem postopku pa bi
zavarovancem, ki jim je kmetijstvo edini in glavni poklic, omogočilo,
da zaostale neplačane obveznosti kmetov za prispevke za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za zdravstveno
zavarovanje, ki so zapadle za čas zavarovanja do 1. avgusta
1999, ustrezno uredijo z odpisom, delnim odpisom, odlogom ali
obročnim plačevanjem, kot velja za davčne obveznosti.

6. prejemki iz naslova nadomestil za invalidnost, ki jih prejemajo
osebe po predpisih o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb ter od dodatka za telesno okvaro po predpisih
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
7. dodatki za tujo pomoč in postrežbo;
8. prejemki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v
institucionalno varstvo po zakonu o socialnem varstvu;
9. plačil učencem, dijakom in študentom za opravljeno obvezno
praktično delo v vzgojno izobraževalnem procesu;
10. prejemki vojaških obveznikov med služenjem vojaškega roka
in med nadomestno civilno službo;
11. hrana in kurjava, obleka, obutev, perilo in drugi predmeti za
osebno rabo, posteljnina, posoda, pohištvo, štedilnik, hladilnik
in druge, za gospodinjstvo potrebne stvari, če so nujne
dolžniku in članom njegovega gospodinjstva ter odličja in
priznanja;
12. predmeti, ki so dolžniku, ki opravlja javno službo ali
znanstveno, umetniško ali drugo delo kot poklic, nujno potrebni
za opravljanje njegovega dela;
13. delovna in plemenska živina, krma za živino, seme, kmetijski
stroji in druge delovne priprave, ki so dolžniku - pravni osebi,
oziroma fizični osebi, ki ji je kmetijstvo edini vir preživljanja,
nujni za opravljanje kmetijske dejavnosti;

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJATA
49. člen
Od prisilne izterjave so izvzeti:
1. prejemki iz naslova zakonite preživnine ter zavarovalne vsote,
izplačane na podlagi nezgodnega zavarovanja;
2. plačila za delo med rehabilitacijo;
3. prejemki iz naslova: denarnih nadomestil, izplačanih v
enkratnem znesku po predpisih o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti; enkratnih
solidarnostnih pomoči;
4. prejemki iz naslova: varstvenega dodatka k pokojnini; denarne
pomoči za brezposelnost; družbene pomoči otrokom; denarne
pomoči kot edinega vira preživljanja ter denarnega dodatka
po zakonu o socialnem varstvu; enkratne denarne pomoči
po posebnih predpisih;
5. prejemki iz naslova rejnin ter oskrbnin v tuji družini;
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14. stroji, orodje in drage delovne priprave, ki so dolžniku - pravni
osebi, ki opravlja dejavnost, in podjetniku posamezniku nujno
potrebni za opravljanje dejavnosti ter surovine, polizdelki,
namenjeni za predelavo in pogonsko gorivo, potrebni za
enomesečno poprečno proizvodnjo;
15. sredstva na žiro računu dolžnika - podjetnika posameznika
do višine enomesečnih zajamčenih plač, ki jih zavezanec
obračuna za zaposlene delavce, in višini njegove mesečne
najnižje zavarovalne osnove;
16. pripomočki, ki so bili dani invalidu ali drugi osebi s telesnimi
hibami na podlagi predpisa ali si jih je sam nabavil in so nujni
za opravljanje njegovih življenjskih funkcij.

poročevalec, št. 83

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, se lahko od
dolžnika, ki zapadlih davkov ne plača v šestih mesecih od
dneva, ko so zapadli v plačilo, ti davki prisilno izterjajo tudi iz
sredstev, s katerimi opravlja dejavnost, če se je v tem času
brez uspeha poskušala opraviti prisilna izterjava iz drugega
premoženja in iz drugih dohodkov.
223.a člen
Določbe 89., 90., 91. in 92. člena tega zakona se ne nanašajo na
prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in na
prispevke za zdravstveno zavarovanje.
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Poročilo o

DELU

SLUŽBE

ZA

PRORAČUNSKO

INŠPEKCIJO

MINISTRSTVA

FINANCE

OBDOBJE

-

ZA

DECEMBER

ZA

JULIJ

1998

Vlada Republike Slovenije se je na 134. seji dne 11/11-1999
seznanila s:

ki ga pošilja na podlagi 72. člena Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije.

- POROČILOM O DELU SLUŽBE ZA PRORAČUNSKO
INŠPEKCIJO MINISTRSTVA ZA FINANCE ZA OBDOBJE
JULIJ - DECEMBER 1998,

b
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

1502 Ljubljana, Slovenska 54
tel: 320-948, fax: 312-647

Služba za proračunsko inšpekcijo

POROČILO
O DELU PRORAČUNSKE INŠPEKCIJE MINISTRSTVA ZA FINANCE
ZA OBDOBJE JULIJ-DECEMBER 1998

Skladno z 72. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS obvešča Ministrstvo
za finance Služba za proračunsko inšpekcijo Vlado RS o opravljenem nadzoru,
ugotovitvah in odločitvah. Poročilo poroča o opravljenem nadzoru v času od
julija do decembra 1998.
Poročilo zajema strnjen opis ugotovitev proračunskih inšpektorjev, zapisanih v
inšpekcijskih zapisnikih, navedbe morebitnih ugovorov na ugotovitve, predloge
inšpektorjev po 68. členu ZIP-ra, izrečene ukrepe po določbah 69. in 70. člena
ZlPra ter druge odrejene ukrepe po določbi 94. člena Zakona o upravi.

I. NADZOR PRI PRORAČUNSKIH PORABNIKIH
1.
Proračunska inšpekcija je opravila nadzor nad finančnim, materialnim in
računovodskim poslovanjem uporabnikov ter nad zakonitostjo in namembnostjo
upravljanja s proračunskimi sredstvi za obdobje od 1.1.1997 do 30.6.1998, v
posameznih primerih pa tudi za leto 1996, pri naslednjih porabnikih:
2.
-Uprava RS za varstvo narave pri Ministrstvu za okolje in prostor
-Ministrstvo za okolje in prostor
-Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
-Agencija RS za učinkovito rabo energije pri Ministrstvu za gospodarske
dejavnosti
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-Republiška volilna komisija
-Arhiv RS pri Ministrstvu za kulturo
-Urad RS za mladino pri Ministrstvu za šolstvo in šport
-Urad RS za prostorsko planiranje pri Ministrstvu za okolje in prostor
-Prehodni dom RS za tujce pri Ministrstvu za notranje zadeve
-Slovenska obveščevalna varnostna služba
-Uprava RS za zračno plovbo pri Ministrstvu za promet in zveze
-Servis skupnih služb vlade RS
-Urad RS za standardizacijo in mergslovje pri Ministrstvu za znanost in
tehnologijo
-Urad slovenske nacionalne komisije za Unesco
-Veterinarska uprava RS pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
-Uprava RS za geofiziko pri Ministrstvu za okolje in prostor
-Uprava RS za jedrsko varnost pri Ministrstvu za okolje in prostor
-Uprava RS za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS
-Urad za gospodarsko promocijo in tuje investicije pri Ministrstvu za ekonomske
odnose in razvoj

3.
Služba za proračunsko inšpekcijo je opravila inšpekcijske preglede tudi na
podlagi 98. člena Zakona o upravi, ki so se obravnavali na pobude oz. zahteve
predlagateljev in sicer pri naslednjih proračunskih porabnikih:
-Direkcija RS za ceste pri Ministrstvu za promet in zveze
-Ministrstvo za obrambo
-Ministrstvo za šolstvo in šport

II. UGOTOVITVE, UGOVORI, PRIPOROČILA IN UKREPI

l.Uprava RS za varstvo narave pri Ministrstvu za okolje in prostor
Opravljen je bil pregled porabe proračunskih
postavkah:
3430-materialni stroški
6573-donacije in plačila storitev javnim zavodom
2191,2954-investicije in investicijsko vzdrževanje
2136-subvencije in transferi.
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Ugotovljene
so bile pomanjkljivosti v smislu finančne in materialne
nepreglednosti pri nabavi pisarniškega materiala, hkrati pa je bil podan predlog
za boljšo preglednost, ki bi jo ministrstvo zagotovilo na ta način, da bi tudi za
organe v sestavi sklenilo enotno pogodbo z dobaviteljem.
•
Pogodba s Triglavskim narodnim parkom mora vsebovati obveznost poročanja,
po priporočilu inšketorice se

mora to pogodbeno določilo naknadno vnesti v

pogodbo. Redno poročanje bo omogočalo spremljanje dejanske porabe sredstev.
Odrejeni so bili ukrepi za odpravo nepravilnosti; obveznost spremljanja
projektov z vidika opravljenih del in porabe, obveznost vspostavitve ustreznih
kontrol pri investicijah, ki jih subvencionira država.
Stranka v postopku je na zapisnik o inšpekcijskem pregledu podala pripombe v
smislu pojasnil o odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti.

2. Ministrstvo za okolje in prostor
Pregled porabe sredstev je bil opravljen za porabo sredstev iz proračuna ožjega
ministrstva in ni vseboval porabe pri organih v sestavi. Opravljen je bil v smislu
zakonitosti, upravičenosti in namenskosti ter skladnosti s predpisanim načinom
naročanja, na naslednjih proračunskih postavkah:
-materialni stroški
-dotacije
-storitve
-investicije
-kapitalske naložbe
Ugotovljena je bila kršitev Odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije.
Pri
pregledu plačanih računov
so
bile
ugotovljene
pomanjkljivosti, manjkajoči oz. pomanjkljivi podatki na računih, plačila po
dospelosti in drugo. Ugotovljene so bile kršitve pogodbenih določil.
Za vse naštete nepravilnosti je inšpektor podal priporočila in predloge za
spremembo poslovanja.
Na zapisnik stranka ni podala pripomb.

3. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Inšpekcijski pregled je bil opravljen po naslednjih proračunskih postavkah:-
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3342-materialni stroški
1731 -projekt prenove podjetij
4651-subvencioniranje obrestnih mer za ohranjanje delovnih mest
5186:programi zapiranja rudnikov Idrija, Mežica, Kamnik
8786-rudarska škoda-Idrija
6112-slovenske železarne
Inšpekcijski pregled je bil opravljen tudi za dve proračunski postavki, ki sta bili
preneseni v novo nastalo Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem in sicer
za:
1819-pospeševalna mreža za malo gospodarstvo
6106-sofinanciranje turističnih programov.
O opravljenem nadzoru na teh dveh postavkah je bil sestavljen poseben
inšpekcijski zapisnik, v njem je navedena kršitev Zakona o javnih naročilih in
predlog za odpravo nepravilnosti.
Pri zbiranju zakonskih in drugih podlag, je bilo pri pregledu ugotovljeno
neskladje med Pravilnikom o podpisovanju listin, odgovornih osebah in
notranjih kontrolah v MGD in določili Zakona o izvrševanju proračuna, ker
navedeni pravilnik enači naloge in odgovornosti skrbnika proračunske postavke
z odredbodajalci.
Ugotovljene so bile določene manjše pomanjkljivosti pri izvedbi javnega
razpisa, kršitev določbe Zakona o izvrševanju proračuna, ki določa obvezno
sklenitev pisne pogodbe in določena neskladnost med izvedenim postopkom
javnega razpisa in določili Odredbe o načinu oddajanja subvencij, dotacij in
drugih transferov iz sredstev proračuna RS.
Za odpravo navedenih nepravilnosti so bili
spremembo poslovanja.

podani ustrezni

predlogi

za

Pripombe na zapisnik niso bile podane.

4. Direkcija RS za ceste pri Ministrstvu za promet in zveze
Opravljen je bil pregled nad določanjem višine, pobiranjem in nakazovanjem
letnih povračil za uporabo cest v proračun RS, ki jih vplačujejo uporabniki cest
za cestna motoma vozila in priklopna vozila pri pogodbenem izvajalcu teh
storitev, pri podjetju Avtoplus iz Kopra.
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Pri pregledu vplačil
nepravilnosti ni bilo.

v

izbranem

časovnem

obdobju

štiridesetih

dni,

t

5. Agencija RS za učinkovito rabo energije pri Ministrstvu za gospodarske
dejavnosti
Postopek pregleda porabe je bil opravljen za naslednje proračunske postavke:
4512-materialni stroški
6102-intervencije za učinkovito raho energije
1557-lastna udeležba-Phare
Določeno porabo iz proračunske postavke "intervencije za učinkovito rabo
energije" je inšpektor označil za nenamensko porabo, saj bi po njegovem
mnenju sodila v porabo iz proračunske postavke "lastna udeležba Phare".
Razpisi za dodeljevanje subvencij in financiranje projektov so bili objavljeni
sredi in v zadnji četrtini proračunskega leta, zaradi česar so se obveznosti
prenesle v naslednje proračunsko leto. Da bi se zagotovilo pravilno planiranje
aktivnosti in porabe proračunskih sredstev za proračunsko leto, je podal predlog,
naj se v bodoče objavlja javne razpise za dodeljevanje subvencij in financiranje
projektov v začetku proračunskega leta.
Pripombe na zapisane ugotovitve niso bile podane.

6. Republiška volilna komisija
Opravljen je bil

inšpekcijski pregled proračunskih sredstev na naslednjih

proračunskih postavkah:
7670-Materialni stroški
7000-izvedba volitev v DZ
7334-izvedba volitev predsednika države
8259-izvedba volitev članov Državnega zbora
7335-izvedba zakonodajnega referenduma.
Ugotovljena je bila neskladnost pogodbenega določila najemne pogodbe, ki ne
upošteva določila Zakona o izvrševanju proračuna o 30 dnevnem roku plačil.
Refundacija stroškov volilne komisije ene od volilnih enot je bila izplačana iz
proračuna na podlagi dopisa, ki ni knjigovodska listina.
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Pri pregledu so bile opažene nekatere nedoslednosti pri neenotni sestavi poročil,
ki hi morala vsebovati enotno oznako kontov za isti namen, natančen in potrjen
obračun.
Inšpekcija je predlagala spremembe in dopolnitve poslovanja.
Pripomb ni bilo.

7. Arhiv RS pri Ministrstvu za kulturo
Opravljen je bil pregled porabe in upravljanja s sredstvi proračuna v obdobju od
1.1.1997 do 30.6.1998 po določenih segmentih na proračunskih postavkah:
-3362 Materialni stroški
-8712 Izvajanje zakona ZAGA
-8713 Odkupi filmskega gradiva

*

Pri pregledu dokumentacije, ki seje nanašala na črpanje sredstev iz proračunske
postavke 8712 je inšpektorica zasledila, da je bila pogodba, sklenjena za
publikacijo filmskega gradiva Arhiva RS podpisana kasneje, celo po
izdelavo naročenega dela, kar je ocenila za napako.

roku za

Posebno pozornost je inšpektorica namenila pregledu avtorskih pogodb in pri
tem podvomila o upravičenosti sklepanja avtorskih pogodb v letu 97 in 98 in
sicer za mesečno sklenjene avtorske pogodbe z določeno osebo; ni bila
izpolnjena splošna predpostavka za obstoj avtorskega dela po Zakonu o avtorski
in sorodnih pravicah. Po mnenju inšpektorice bi
ustrezno delovno silo z ustrezno izobrazbo.

zadostovalo, da bi zaposlili

Inšpektorica je podala predloge v smislu izboljšanja poslovanja. Pri tem je
predlagala, daje potrebno zagotoviti primerljivost prihodkov z odhodki v okviru
lastne dejavnosti, pri oblikovanju cen pa je potrebno spoštovati 6. člen Navodila
o lastni dejavnosti. Za večje projekte oziroma dejavnosti, ki se načrtujejo v
posameznem letu se mora sestaviti analitičen plan za potrebe kopiranja filmov s
priloženim strateškim planom, ki se bo spreminjal in dopolnjeval glede na
opravljene kopije. Zagotoviti je potrebno enako obravnavanje producentov glede
njihovih pravic in enake obveznosti ARS pri odkupih filmov.
Na zapisnik ni bilo pripomb.

8. Ministrstvo za šolstvo in šport
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Opravljen je bil pregled porabe proračunskih sredstev za
investicijsko vzdrževanje na nekaterih proračunskih postavkah:

investicije

in

-oddaja investicijsko vzdrževalnih del na objektu Dijaškega doma v Celju
-nabava in montaža opreme za Izobraževalni center za učitelje v Murski Soboti
in Novi Gorici
-oddaja investicijsko vzdrževalnih del na objektu Visoke šole za socialne delavce
v Ljubljani, Topniška
-nabava in motaža opreme v Študentskih domovih v Mariboru
-izdelava študijske analize za Fakulteto za farmacijo
in
-pregled oddaje javnih naročil pri izgradnji družboslovnega središča v Ljubljani.
Inšpektor je za prvi dve postavki ugotovil, da so se postopki izbire vodili v
skladu s predpisi.
h
Za tretjo postavko je ugotovil kršitev 13. člena Zakona o izvrševanju proračuna ,
ki določa, da smejo uporabniki prevzemati obveznosti, če so za izpolnitev na
razpolago sredstva, namensko izkazana v posebnem delu proračuna. V tem
primeru pa so bila dela naročena brez zagotovljenih virov sredstev.
Za četrto postavko je ugotovil, da je bilo določeno izplačilo izplačano iz
proračunske postavke, za te namene pa obstaja določena posebna proračunska
postavka, iz česar sledi, da je bila s tem povzročena kršitev 6. člena Zakona o
izvrševanju proračuna, za nenamensko porabo sredstev.
Za

peto postavko ni bilo nepravilnosti,

pogodba je bila plačana v skladu z

namenom.
O pregledu oddaje javnih naročil pri izgradnji družboslovnega središča v
Ljubljani je bil sestavljen samostojen zapisnik, v katerem je inšpektor zapisal
ugotovljene kršitve 6.,7. in 13. člena Zakona o izvrševanju proračuna. Sredstva
za javno naročilo niso bila predhodno zagotovljena po sklenjenem dodatku k
gradbeni pogodbi. Pogodbena vrednost del iz dodatka pa je kar nekajkrat
presegala pogodbeno vrednost iz osnovne pogodbe.
Inšpektorje predlagal uvedbo postopka zaradi prekrška, za ostale še ugotovljene
nepravilnosti pa je predlagal primerne rešitve.
Stranka v postopku je podala pripombe na ugotovitve, zapisane v v prvem
zapisniku, vendar v njih ni navedla odločilnih dejstev in okoliščin, ki bi lahko
ovrgle očitane kršitve ali vplivale na spremembo ugotovitev.
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9. Urad RS za mladino pri Ministrstvu za šolstvo in šport
Pregled je zajemal naslednje proračunske postavke:
3423- Materialni stroški
3747-Drugi odhodki za delo na drugih področjih
8654-Mladinski svet Slovenije
6234-Mladinski centri
6235-Evropska mladinska akcija
7223-Mladinski program
Pregled je bil opravljen s poudarkom na načinu naročanja po Odredbi o
postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil, na upoštevanju
določil Zakona o izvrševanju proračuna in realizaciji sklenjenih pogodb med
Uradom za mladino in prejemniki sredstev, upoštevane pa so bile že opravljene
prerazporeditve v letu 1998.
Inšpektor je ugotovil razne nepravilnosti in kršitve; 9. člena Zakona o
izvrševanju proračuna, 9. člena Navodila o izrvševanju proračuna, nespoštovanje
nekaterih pogodbenih določil.
Pri izvedbi razpisov za javna naročila je ugotovil nejasne razmejitve med pogoji
za razpis in merili, kar posledično lahko privede do neenakopravnega
obravnavanja posameznih ponudnikov.
Po Odredbi o načinu oddajanja
subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev proračuna Slovenije
predsednik in člani komisije ne smejo biti s prejemniki sredstev kakorkoli
interesno povezani v smislu poslovne povezanosti ali sorodstvenega razmerja.
Inšpetor je zato izpostavil primer, ko se posamezni člani mešane komisije
pojavljajo tudi kot člani ponudnikov. V enem primeru oddaje javnih naročil je bil
izbran neprimeren način oddaje javnega naročila, kar nedvomno potrjujejo tudi
vložene pritožbe.
Inšpektor je uporabniku predlagal spremembe in dopolnitve poslovanja.
Urad RS za mladino je podal pripombe na ugotovitev o kršitvi Zakona o
izvrševanju proračuna in kršitvi Navodila o izplačilih iz proračuna. V pripombah
je navajal razloge za storjene kršitve.

10. Urad za prostorsko planiranje pri Ministrstvu za okolje in prostor
Pregled je obsegal zakonitost, gospodarnost, upravičenost in namembnost
uporabe proračunskih sredstev, na naslednjih postavkah:
3428-Materialni stroški
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1799-Prostorske analize in plan Slovenije
1802-Prostorski izvedbeni akti RS in druga dokumentacija
1934-Metodologija in priporočila za prostorsko načrtovanje
1935-Publikacije in posvetovanja za prostorsko načrtovanje
6351-Regionalno in urbanistično načrtovanje
6352-Intervencije pri izdelavi občinskih planskih aktov
7822-Regionalno sodelovanje v Evropi
4160-Sanancija ruralnoga in urbanega prostora
7823-Manjše investicije,
tudi z vidika načina naročanja javnih naročil in realizaciji pogodb s prejemniki
sredstev.
Inšpektor je ugotovil več kršitev Odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil; kršitev 1. člena, ki določa obvezne sestavine in
vsebino razpisne dokumentacije, 10. člena , ki je bila storjena s tem, da so bili
objavljeni pomankljivimi podatki, 8. člena, v določilih za sestavo komisije, 6.
člena v določitvi pogojev in kršitve še drugih členov.
Inšpektor je nadalje ugotovil kršitve Zakona o javnih naročilih; 21. člena, ki
določa skladnost meril v razpisni in objavljeni dokumentaciji, 27. člena o
potrditvi prevzema ponudbe z žigom, o označanenih naslovih pošiljatelja,
22.člena, ki določa, da se komisija izjavi o pričakovani uspešnosti razpisa, itd.
Ugotovljene so bile kršitve nekaterih pogodbenih določil in določilo Zakona o
izvrševanj u proračuna.
Inšpektor je predlagal ukrepe za izboljšanje poslovanja, naložil pa je tudi
obveznost poročanja o zaključku zadev za
izvedene javne razpise
za
sofinanciranje občin pri izdelavi strokovnih gradiv s področja prostorskega
načrtovanja.

11. Prehodni dom RS za tujce pri Ministrstvu za notranje zadeve
Pregled je obsegal porabo sredstev iz proračunskih postavk:
5345-Materialni stroški
5354-Prehrana tujcev
6232-Prevozi tujcev
5359-Oprema
V letu 1997 niso bile sklenjene pogodbe v skladu z 38. členom Zakona o
izvrševanju proračuna za porabo sredstev za prehrano tujcev med uporabnikom
sredstev in prejemnikom sredstev, temveč so naročali pri že
izbranih
dobaviteljih na javnih razpisih, ki jih je izvedlo MNZ kot resorno ministrstvo.
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Pri prevozih tujcev inšpektor opozarja na pomanjkljive podatke in predlaga, da
se kartoteka za posameznega tujca dopolni s podatki za stroške, ki nastanejo za
posameznega tujca pri odstranitvi iz države. Podatki naj bi vsebovali kratke
utemeljitve o nujnosti določenega stroška. Prevozi, kijih zaračunavajo policijske
postaje za prevoz tujcev do Prehodnega doma za tujce, po mnenju inšpektorja
spadajo v del rednega dela policijskih postaj in zato ne sodijo v namensko
postavko, zaradi česar je izplačevanje iz te postavke kršitev 6. člena Zakona o
izvrševanju proračuna.
Priporočil je, naj v bodoče nakupe izvaja Prehodni dom za tujce.
Inšpektor zaključuje, da je v danih razmerah nemogoče pravilno planirati
sredstva, zato je potrebno zagotoviti sistem, ki bo za nepredvidene izdatke
zagotavljal sredstva.
Stranka v postopku je v pripombah na zapisnik zagotovila, da bo priporočila v
zapisniku upoštevala.

11.a SOVA -Slovensko obveščevalna-varnostna agencija
Pregled finančnega poslovanja za leto 1998 (poročilo-državna slcrivnost-strogo
zaupno)

12. Ministrstvo za promet in zveze-Uprava RS za zračno plovbo
Pregled je bil namenjen preverjanju aktivnosti v smislu odprave nepravilnosti po
prejemu zapisnika o opravljenem pregledu proračunske inšpekcije v januarju
1998.
Inšpektor ugotavlja, da je stranka v postopku na podlagi predlogov in očitanih
kršitev izvedla določene ukrepe za preprečevanje nepravilnosti; izdala je
interno navodilo za oddajanje javnih naročil in interno navodilo za vsklajevanje
dejanjskega s knjižnjim stanjem, itd.
Za posamezne očitane kršitve pa je podala pismena pojasnila v obliki pripomb
na zapisnik o takratnem pregledu.

13. Servis skupnih služb Vlade RS
Inšpekcijski pregled je zajemal
proračunskih postavk:
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8221-Nakupi opreme za potrebe državnih organov
8848-Nakupi poslovnih prostorov za potrbe državnih
Langusova)
1875-Najemnine poslovnih prostorov in drugi stroški

organov

(objekt

3426-Materialni stroški
5300-Adaptacije in rekonstrukcije
Ugotovljena je bila kršitev Zakona o javnih naročilih, v primeru neizvedenega
javnega razpisa za vgradnjo telekomunikacijske opreme na lokaciji Slovenska
27-29.
Inšpektorje predlagal, da se sklenjeno najemno razmerje za poslovne prostore na
Trubarjevi 5 ponovno preveri, glede na trajanje najemnega razmerja in običaje.
Ker ima najemanje poslovnih prostorov za potrebe državnih organov pomemben
vpliv na trg nepremičnin, ne smejo biti odločitve prepuščene prosti presoji,
temveč se morajo sklenitelji najemnih pogodb ravnati po predpisanih navodilih,
ki naj bi vsebovale osnovne napotke. Posebej pomembno je to zaradi dejstva, da
prihaja do nesorazmerja najemnin, ki jih plačuje država in onim, ki jih
zaračunava. Predložena dokumentacija ne izkazuje načina določanja višine
najemnine za posamezen prostor, manjkajo pa tudi sklepi Vlade za oddajo
prostorov v brezplačni najem. Plačevanje različnih stroškov najemnikov in
uporabnikom stanovanj zahteva dodatne evidence in bremeni proračun.
Kalkulacija cen obrokov za prehrano med delom se ne izdeluje v skladu z
navodilom o izkazovanju prihodkov in odhodkov iz naslova opravljanja lastne
dejavnosti uporabnikov proračuna, spremeniti pa se mora tudi obračun
prometnega davka od prodaje obrokov zunanjim uporabnikom. Inšpektor smatra
predlog za odpis terjatev za izdane prehrambene bone za neutemeljen, saj
terjatve niso sporne ali dvomljive.
Inšpektor je predlagal razne ukrepe za že omenjene nepravilnosti in določil
posamezne roke za izvedbo.

14. Urad za standardizacijo in meroslovje pri MZT
Opravljen je bil nadzor nad porabo in upravljanjem s sredstvi proračuna RS na
naslednjih proračunskih postavkah:
3424-Materialni stroški
6150-Splošni sektor
4495-Meroslovje
6151 - Standardizacija
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ter lastne dejavnosti kot neposredno kontrolo pri opravljanju stroritev kot obliki
lastne dejavnosti, kontrolo plačil, kontrolo nad izvajanjem navodil MF, itd.
Inšpektor je ugotovitve zapisal v zapisniku, v katerem navaja kršitev 6., 34. in
38.
člena Zakona o izvrševanju proračuna; nenamensko porabo sredstev,
nepristojnost za nabavo nove pisarniške opreme in vzdrževalna dela ter oddajo
del brez sklenitve pogodbe.
Predlagal je, da se v sodelovanju s Sektorjem javnega računovodstva
vsebino opravljenih del za vzdrževanje osnovnih sredstev.

preveri

Za vse proračunske postavke odreja izplačila odredbodajalcc, ki zaradi različnih
tehničnih strokovnih področij ne more poznati vseh podrobnosti, zato inšpektor
predlaga, da se za vsako proračunsko postavko določi skrbnika in na ta način
zagotovi nadzor nad porabo proračunskih sredstev posamezne proračunske
postavke. Velika poraba reprezentančnih stroškov kaže na negospodarno
obnašanje proračunskega porabnika, še posebej ker velik del teh stroškov
bremeni lastno dejavnost. Zaradi navedenega namen Navodila o izkazovanju
prihodkov in odhodkov iz naslova opravljanja lastne dejavnosti uporabnikov
proračuna ni dosežen, saj le-to narekuje vplačila razlike med prihodki in stroški
lastne dejavnosti v proračun, razlika pa je zaradi prištevanja reprezentančnih
stroškov k stroškom lastne dejavnosti občutno nižja.
Sledil je ukrep-zahteva za vračilo nenamensko porabljenih sredstev in vračilo v
proračun ter dolžnost poročanja v roku 3 mesecev o uvedenih ukrepih za odpravo
nepravilnosti.
V skladu s zahtevami inšpektorja je stranka v postopku v danem v roku poročala
o storjenih ukrepih.

15. Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO
Opravljen je bil nadzor na proračunskih postavkah:
4532-materialni stroški
7936-mednarodni hidrološki program
7937-mednarodna ocenografska komisija
Za proračunsko postavko št. 4532 je inšpektorica pregledala dokumentacijo;
račune, sklepe o odobritvi za izplačila, odredbe za izplačilo in druge dokumente,
ki so skupaj predstavljali 85% poslovnih dogodkov Urada v letu 1997 in v
obdobju od januarja do junija 1998. Ni zasledila neskladij z določili Zakona o
izvrševanju propračuna in podzakonskimi predpisi.
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Pri pregledu porabe iz proračunske postavke 7936 in 7937 je v določenih
primerih ugotovila, da Urad s prejemniki sredstev ni sklenil pogodbe v pisni
obliki, zaradi česar je kršil 38. člen Zakona o izvrševanju proračuna, ki določa,
da se poraba sredstev za posamezno nalogo med uporabnikom in prejemnikom
sredstev dogovori s pogodbo, če ni z zakonom drugače določeno. Pogodba mora
biti sklenjena v pisni,obliki.
Na zapisnik so bile podane določene pripombe v smislu pojasnil.

16. Veterinarska uprava RS pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Inšpekcijski pregled je zajemal porabo na proračunskih postavkah in vplačevanje
javnofinančnih prihodkov v proračun RS iz naslova veterinanrskih pristojbin:
2562-Veterinarski inštitut Slovenije
2563-Veterinarski zavod Slovenije
2564-Investicije -Veterinarski zavod Slovenije
4522-Materi al ni stro š k i
6685-Predpisano in preventivno zdravstveno varstvo živali ter ukrepi v veterini
7715-Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci
Inšpektor je ugotovil razne nepravilnosti; neažuren in nepregleden krogotok
dokumentacije, domnevni vzrok je v premajhnem
številu
zaposlenih
strokovnjakov z znanjem ekonomije in prava, kar ima za posledico napake v
organizaciji in nestrokovnem izvajanju nalog. Tako ni vspostavljen nadzor nad
veterinarskimi pristojbinami, ki sodijo med prihodek proračuna RS. Ker se ne
knjižijo vsi izstavljeni računi, je
nemogoče
ugotoviti pravilen znesek
obračunanih in vplačanih pristojbin. V državni proračun se ne vplačujejo vse
obračunane in knjižene veterinarske pristojbine, inšpektor ocenjuje, daje bilo v
letu 1997 premalo plačanih pristojbin v proračun za cca 1 mlrd SIT.
Zaradi navedenega obstoječi sistem evidentiranja pristojbin, ki ni voden po
računovodskih načelih, ne omogoča nadzora. Dodatno k temu prispeva tudi
dejstvo, da veterinarske ambulante izvajajo pobote terjatev, ki izvirajo
iz
opravljenih storitev, z obveznostmi iz veterinarskih pristojbin, itd. Odvajanje
zbranih veterinarskih pristojbin iz izločitvenega računa Veterinarkega zavoda v
proračun se ne izvaja skladno z Odredbo o računih ter načinu vplačevanja in
razporejanja javnofinančnih prihodkov.
Inšpektor je podal razne predloge za izboljšanje poslovanja s podrobnejšimi
napotili. Postavil pa je tudi roke za odpravo nepravilnosti oz. izvedbo
predlaganih ukrepov.
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Inšpektorje svoje poročita razdelil na dva dela in sicer: pred letom 1997 in po
avgustu 1997 in ugotovil, da je novi predstojnik pravilno ugotovil
pomanjkljivosti in že uvedel ustrezne ukrepe za izboljšanje stanja. Veterinarska
uprava RS inšpekciji sedaj redno poroča o izvršitvi opravil, inšpektor ugotavlja,
da se kažejo učinki izvedenih ukrepov in dejanj predstojnika.
Za storjene nepravilnosti, ki so imele znake kaznivih dejanj je inšpekcija vložila
prijavo pristojnim organom za kazenski pregon.

17. Uprava RS za geofiziko pri Ministrstvu za okolje in prostor
Nadzor je bil izveden za porabo in upravljanje s sredstvi proračuna RS po
naslednjih proračunskih postavkah:
3359-Materialni stroški
1755-Mreža potresnih opazovalnic
2963-Geofizični monitoring
6829-Geološki informacijski sistem
5005-Modernizacija seizmološke mreže
Ugotovljene so bile kršitve Zakona o izvševanju proračuna, nenamenska poraba
proračunskih sredstev. Za nepravilna izplačila sredstev iz proračunskih postavk
so računovodstva dolžna izvesti popravek in povečati vrednost osnovnih sredstev
oz. novo kupljena osnovna sredstva zavesti v register osnovnih sredstev.
Inšpektorje pregledal tudi dokumentacijo o opravljeni inventuri za leto 1997 in
ugotovil, da sta bili odpisani dve grafični deli avtorja Boljka. Grafiki sta se sicer
fizično še nahajali v prostorih URSG, zato je inšpektor odredil, da se ponovno
vknjižijo kot osnovna sredstva, saj umetniških del ni dovoljeno odpisovati.
Za izvedbo naloženih ukrepov, je inšpektor zahteval pisno poročanje v roku 9o
dni.
Skladno z zahtevo inšpektorja je stranka v postopku podala dvoje pisnih poročil.

18. Uprava RS za jedrsko varnost pri Ministrstvu za okolje in prostor
Opravljen je bil pregled porabe in upravljanja s sredstvi proračuna na naslednjih
proračunskih postavkah:
3355-Materialni stroški
3679-Drugi odhodki za delo na drugih področjih
5061-Trajne naloge s področja jedrske varnosti
5020-Jedrska varnost
5410-Nacionalna mreža zgodnjega obveščanja o radioloških nesrečah
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Inšpektorica je ugotovila razne nepravilnosti;
FEP obrazcih,

navajanje napačnih podatkov v

nespo.štovanje določil Navodila o izvrševanju proračuna glede rokov plačevanja
obveznosti, posledično pa plačevanje zamudnih obresti zaradi prekratkih rokov
plačil. Stroški službenih potovanj in tečajev za isti namen so se zaradi višine
sredstev na posamezni postavki delili na več postavk, kar je povzročilo
napreglednost dejanske porabe sredstev za določen namen. Po mnenju
inšpektorice se morajo postavke združiti, uvesti je potrebno podkonte ali na drug
način zagotoviti večjo preglednost s planiranjem. Tudi za še nekatere stroške je
inšpektorica ugotovila, da je namenskost določena ohlapno, saj se delijo na več
proračunskih postavk. Tovrstne nepravilnosti se po zagotovilih delavcev v MF
ne bodo pojavljale, ko bo vspostavljen računalniški program MFERAC.
Inšpektorica je predlagala, da se za ugotovljeno neupravičeno izplačilo
določenega stroška, ki s pogodbo ni dogovorjen, od sopogodbenika zahteva
vračilo denarja, dodatno se mora preveriti upravičenost ostalih stroškov, za
nakup službenih oblek in rabo službene kreditne kartice pa je predlagala, da se
sprejme ustrezen pravilnik, itd.
Stranka v postopku na zapisnik ni podala pripomb.

19. Uprava RS za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo
Inšpekcijski pregled je bil opravljen po naslednjih proračunskih postavkah:
4459-Izobraževalni programi, učna sredstva, informativna dejavnost
4928-Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih sresdstev
6307-Razvojno raziskovalni projekti
4467-Adaptacija in izgradnja ter investicijsko vzdrževanje objektov za zaščito in
reševanje
4477-Državne rezerve za zaščito in reševanje
6565-Regijske uprave za zaščito in reševanje-oprema za zaščito in reševanje
4791-Požarni sklad
5132-Oprema in tehnična sredstva za civilno zaščito
4932-Oprema za redno dejavnost1
6309-Sofinanciranje društev in drugih organizacij
Ugotovljene so bile kršitve Zakona o izvrševanju proračuna in sicer 9. člena, ki
določa izjemoma dogovarjanje preplačil na podlagi predhodnega soglasja MF,
38. člena, ki določa obveznost sklenitve pogodbe v pisni obliki, 40. člena, ki
določa, da se z izvajalcem sklene pogodbo v skladu z zakonom, ki ureja javna
naročila in ZIP-rom; uporabniku so bila namreč oddana dela brez javnega
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razpisa, čeprav je pogodbena vrednost presegala znesek do katerega zakon
dovoljuje.

to

Kršen je bii 14. člen Odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil, zaradi pomanjkljive označitve prejetih ponudb, 22. člen, ker
zapisnik ni vseboval obveznih sestavin, itd. Ugotovljene so bile nekatere kršitve
pogodbenih določil.
Inšpektorica je ugotovila, da Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
sredstev ne deli v razmerju z izbranimi požarnimi taksami na območju
posamezne lokalne skupnosti, kot to določa Zakon o varstvu pred požarom.
Rešitev je nakazala v predlogu za spremembo določbe navedenega zakona o
kriterijih za delitev sredstev in spremembo ostalih ustreznih predpisov v smislu
vspostavitve kontrole nad namensko porabo sredstev, ki jih prejemajo lokalne
skupnosti.
Na ugotovitve v zapisniku ni bilo podanih pisnih pripomb.
20. Urad za gospodarsko promocijo in tuje investicije pri Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj
Izveden je bil inšpekcijski pregled porabe sredstev inje vseboval:
-porabo proračunskih sredstev v Uradu za gospodarsko promocijo in tuje
investicije
-spodbujanje izvoza
-razvoj trgov
-druge aktivnosti.
Inšpektor je v ugotovitvah navedel, da Urad za gospodarsko promocijo in tuje
investicije dodeljuje sredstva na osnovi objavljenih razpisov v Uradnem listu, da
sicer nima Pravilnika o dodeljevanju sredstev, da pa pogoje dodelitve sredstev
sproti strokovno nadgrajuje z izkušnjami prejšnjih razpisov, kar ima za posledico
manjše število vloženih vlog in zato zagotovilo za strokovnejšo obravnavo
prejetih vlog.
Spremeniti bo potrebno kriterije za povrnitev stroškov na posameznih projektih
posameznim podjetjem, da se bo število upravičencev zmanjšalo ali pa bo
potrebno povečati obseg sredstev za ta namen, itd.
Pisnih pripomb stranka v postopku ni podala.

21. Ministrstvo za obrambo
•
Inšpekcijski pregled je bil opravljen za sklenitev najemne pogodbe za začasni
privez za plovne objekte MORS v Luki Koper.
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Inšpektor je strnjeno navedel ugotovitve; po njegovem mnenju Luka Koper
zaračunava MORS-u za privez enega plovila previsoko najemnino, po določilih
Zakona o lukah pa je zaračunavanje priveza nezakonito. Predlagal je sklenitev
dogovora o pripoznanju upravičenih stroškov, razlika pa naj se kot povračilo
vplača v proračun.
Na zapisnik so bile podane pisne pripombe in sicer, da gre v konkretnem
primeru za najem dela luke za poseben namen. Pogodba tako ni v nasprotju z
določili Zakona o lukah, enako navajajo priloženi stališči Službe za zakonodajo
in Ministrstva za promet in zveze.

Zaključek

Za opisane ugotovljene kršitve in druge nepravilnosti, ki so v večini primerov
posledica slabega ali slabo organiziranega poslovanja, so inšpektorji ukrepali
tako, da so proračunskim porabnikom v obliki priporočil in predlogov predlagali
načine izboljšanja poslovanja in v njih nakazovali rešitve.
Inšpektorji so za ugotovljene kršitve, s katerimi je bil kršen zakon ali drug
predpis, nalagali dejanja za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in določali roke,
v katerih se morajo nepravilnosti odpraviti.
V primerih, ko so inšpektorji naleteli na storjene nepravilnosti, ki so imele znake
kaznivih dejanj in prekrškov so bile vložene prijave pri pristojnih organih.
Proračunska inšpekcija jc z naknadnimi in občasnimi pregledi oz. zahtevami
ugotovila, da obravnavani proračunski uporabniki postopoma odpravljajo
slabosti pri oddaji javnih naročil tudi v formalnih delih postopkov javnega
razpisovanja.
Inšpekcija ocenjuje, da bo verjetno število napak opisanih v poročilu pri
določanju ekonomskih namenov izvrševanja proračuna v prihodnjem obdobju
manjše, kar omogoča predvsem predpis o ekonomski klasifikaciji. Inšpekcija bo
tudi na tej osnovi lažje in pogosteje spremljala to področje.
Z dodatnimi pregledi o stanju sredstev na vplačilnih računih; poglobljen pregled
je bil opravljen v III. tromesečju 99, je ugotovljeno, da se stanje bistveno
izboljšuje. Vplačilna disciplina na vplačilnem računu 845 se je povečala in
rezultat tega je manjši povprečni saldo na tem računu. Inšpekcija bo pri svojem
delu tudi povečala pozornost pri kontroli proračunskih uporabnikov, ko gre za
nedoslednosti pri prevzemanju novih obveznosti posameznih proračunskih
uporabnikov in ki posledično zahtevajo odhodek iz proračuna. Proračunski
uporabniki navedeni v poročilu so na zahtevo Službe za proračunsko inšpekcijo
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takoj ukrepali v vseh tistih primerih, ki so zaradi nepravilnih izplačil bili
napoteni k vračilu sredstev v proračun oz. k zmanjšanju obveznosti iz proračuna.

Poročilo pripravil:
Ivan Potočnik

)

1. december 1999

"

33

poročevalec, št. 83

BELEŽKE

1

' '

'

.
.

'

■

.

• i,

•

,

.

'

'

i: i
.
' '

.■ : -v

t

' '

. •

■
.
'

'

i ,
poročevalec, št. 83

34

1. december 1999

Poročilo o

DELU

PRORAČUNSKE

MINISTRSTVA

OBDOBJE

ZA

INŠPEKCIJE

FINANCE

JANUAR

-

ZA

APRIL

1999

Vlada Republike Slovenije seje na 135. seji dne 18/11-1999
seznanila s:

ki ga pošilja na podlagi 72. člena Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije.

- POROČILOM O DELU PRORAČUNSKE INŠPEKCIJE
MINISTRSTVA ZA FINANCE ZA OBDOBJE JANUAR - APRIL
1999,

I
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

1502 Ljubljana. Slovenska 54
tel: 320-948, fax: 312-647

Služba za proračunsko inšpekcijo

POROČILO
O DELU PRORAČUNSKE INŠPEKCIJE MINISTRSTVA ZA
FINANCE ZA OBDOBJE JANUAR-APRIL 1999

Zakon o izvrševanju proračuna RS v 72. členu nalaga Ministrstvu za finance
obveznost poročanja o opravljenem nadzoru, ugotovitvah in odločitvah.
Ministrstvo za finance o delu Službe za proračunsko inšpekcijo obvešča vlado,
vlada pa Državni zbor in Računsko sodišče.
Poročilo poroča o opravljenem nadzoru v obdobju od januarja do aprila 1999.
V poročilu so navedene stranke v postopku inšpekcijskih pregledov, proračunski
uporabniki proračunskih sredstev ter proračunske postavke, ki so bile predmet
pregledov. Kratko so opisane ugotovljene nepravilnosti in kršitve, morebitni
ugovori strank ter ukrepi za odpravo nepravilnosti; bodisi v obliki predlogov in
priporočil za spremembe ali dopolnitve poslovanja, ki jih predvideva 68. člen
Zakona o izvrševanju proračuna,
kot ukrep naložitve določenih dejanj v ,
določenem roku, po določbi 69. člena navedenega zakona, kot začasni ukrep po
določbi 70. člena Zakona o izvrševanju proračuna ali kot drug odrejen ukrep po
določbi 94. člena Zakona o upravi.

I.

NADZOR PRI PRORAČUNSKIH PORABNIKIH

L
Služba za proračunsko inšpekcijo pri Ministrstvu za finance je opravila nadzor
nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov ter nad
zakonitostjo in namembnostjo upravljanja s proračunskimi sredstvi ter državnim
premoženjem, kot to določa 67. člen Zakona o izvrševanju proračuna in sicer za
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leto 1997 in 1998, v posameznih primerih pa tudi za leto 1996, pri naslednjih
proračunskih porabnikih:
2
-Urad predsednika vlade RS
-Služba vlade RS za lokalno samoupravo
-Urad RS za varnost in zdravje pri delu
pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve
-Davčna uprava RS
pri Ministrstvu za finance
-Upravna enota Kranj
-Ministrstvo za kulturo
-Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
pri Ministrstvu za zunanje zadeve
-Ministrstvo za šolstvo in šport
-Upravna enota Domžale
-Urad RS za šolstvo
pri Ministrstvu za šolstvo in šport
-Urad RS za intelektualno lastnino
pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo
-Upravna enota Nova Gorica
-Uprava RS za pospeševanje kmetijstva
pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3.
Služba za proračunsko inšpekcijo je obravnavala vlogo na podlagi 98. člena
Zakona o upravi, ki jo je podala Kmetijska zadruga Tolmin na izvršen
inšpekcijski postopek v letu 1997 pri stranki v postopku, Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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II.

UGOTOVITVE, UGOVORI, PRIPOROČILA IN UKREPI

1. Urad predsednika vlade RS

Opravljen je bil pregled porabe in upravljanja s sredstvi proračuna naslednjih
proračunskih postavk:
3326-Materialni stroški
1823-Financiranje projektov
4900-Sistem varovanja
7347-Obnova letala Learjet 35 A
Inšpektonca je ugotovila kršitev določila 10. člena Zakona o izvrševanju
proračuna, ki proračunskega uporabnika obvezuje, da
pridobi predhodno
soglasje Ministrstva za finance za prevzeta obveznosti v naslednjih letih. V
navedenem primeru uporabnik soglasja ni pridobil predhodno, kot to zahteva
zakon, temveč šele po podpisu pogodbe.
Pri izvedbi postopka in izbora izvajalcev po Zakonu o javnih naročilih so bile
ugotovljene nekatere nepravilnosti in kršitve. Zakon o javnih naročilih v 36.
členu določa obvezne sestavine zapisnika. Komisija zapisnik sestavlja pri
odpiranju ponudb. Med obvezne sestavine sodijo navedba imena in strokovne
izobrazbe predsednika in članov komisije ter navedba cene. 22. člen že
navedenega zakona predpisuje, da se poda ocena, s katero komisija pred
odločitvijo o objavi javnega razpisa ocenjuje ali je možno pričakovati uspešen
razpis, itd. Inšpektorica je ugotovila, da navedena zakonska določila niso bila
spoštovana.
Inšpektorica je

podala

predloge

za izboljšanje poslovanja;

predlagala je

izplačevanje iz posebne proračunske postavke za stroške, ki predstavljajo večje
zneske v primerjavi s stroški popravil avtomobilov. Primer takih stroškov so
stroški za obnovo letala Learjet 35 A. Opozorila je na nedoslednosti, ki se
pojavljajo na predračunih in končnih obračunih, poudarila nujnost natančnejšega
planiranja in podvomila v ekonomsko upravičenost najema avtomobilov.

2. Služba vlade RS za lokalno samoupravo
Opravljen pregled je zajemal porabo in upravljanje s sredstvi proračuna na
naslednjih proračunskih postavkah:
4733-Drugi materialni stroški
7380-Projekt Pokrajine v Republiki Sloveniji
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2843-Manjše investicije
Ugotovljene so bile pomanjkljivosti pri dokumentaciji, ki predstavljajo osnovo
za izplačila iz proračuna, v določenih primerih pa nespoštovanje posameznih
določil zakonskih in podzakonskih aktov, ki urejajo to področje, kot napr.: 10.
člena Zakona o izvrševanju proračuna o obvezni pridobitvi soglasja MF za
plačila iz proračuna v prihodnih letih, nekatere nedoslednosti pri upoštevanju
Navodila o izvrševanju proračuna in Pravilnika o postopkih za izplačila iz
proračuna, itd.
Inšpektorica je predlagala spremembe in dopolnitve poslovanja,
odpravile nepravilnosti.

ki

bodo

3. Urad RS za varnost in zdravje pri delu pri Ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve
Inšpekcijski pregled porabe sredstev je bil izveden za naslednje proračunske
postavke:
4527-Materialni stroški
6850-Mednarodno sodelovanje
2912-Investicije in investicijsko vzdrževanje
Pri pregledu računovodskih podatkov inšpektor ni ugotovil nepravilnosti. Poraba
sredstev po pregledanih računih je po vsebini ustrezno namenska.
Inšpektor le ugotavlja, da so sredstva planirana za leto 1999 na p.p. 4527
premajhna za uresničitev terminskega plana implementacije smernic EU v
obdobju 1998-2001, saj bodo omogočala le plačevanje tekočih materialnih
stroškov, ne pa tudi stroškov za pripravo zakonodaje in stroškov za izdelavo
nacionalnega programa Slovenije iz področja delovanja Urada. Potrebno je
sprožiti postopek prerazporeditve proračunskih sredstev, skladno s 17. členom
Zakona o izvrševanju proračuna. Da bi se zagotovila potrebna sredstva in večja
preglednost namenske porabe, mora Urad v naslednjem proračunskem letu
planirati sredstva posamično za materialne stroške delovanja in posamično za
stroške projektnih nalog.

4. Davčna uprava pri Ministrstvu za finance
Opravljen je bil pregled nad zakonitostjo, gospodarnostjo, upravičenostjo in
namembnostjo proračunskih sredstev na naslednjih proračunskih postavkah:
3354-Materialni stroški
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4605-Materialni stroški DDV
2848-Manjše investicije
4608-Investicije v osnovna sredstva za DDV
4611-Investicije v infonnacijski sistem za DDV
Pregled

porabe

proračunskih postavk je zajemal

tudi

preverjanje

načina

naročanja, pravilnosti postopka o pridobivanju soglasij za najemne posodbe za
prostore, pregled pogodb o varovanju, pregled prihodkov lastne dejavnosti z
vidika pravilnega in enotnega evidentiranja materialnih stroškov na izpostavah in
pregled potnih nalogov posameznih delavcev na davčnih uradih.
Inšpektor je ugotovil razne nepravilnosti v posamičnih primerih; opustitev
analize trga, ki bi prikazala ekonomičnost dobav pri nabavi pisarniškega
materiala, vpisovanje krajših rokov od trideset dni za plačila. Roki plačil
določeni z Navodilom za izvrševanje proračuna v nekaterih primerih niso bili
spoštovani. Inšpektor ugotavlja, da so postopki evidentiranja deleža lastne
dejavnosti v skladu z njegovim priporočilom, zapisanim v inšpekcijskem
zapisniku iz leta 1996. Na zahtevo glavnega davčnega urada so morali davčni
uradi opredeliti delež stroškov lastne dejavnosti v letu 1997 glede na vrsto in
obseg izvajanja planiranih storitev. Pri ocenitvi deleža lastne dejavnosti za
ZZZS, SPIZ in druge nosilce inšpektor ugotavlja, da je cenitev rezultat
subjektivnih ocen vodij izpostav in njihovih zaposlenih,
ne pa ustrezne
metodologije.
Inšpektor je predlagal spremembe in dopolnitve v poslovanju.

5. Upravna enota Kranj
Opravljen je bil inšpkekcijski pregled materialno finančnega poslovanja in
porabe sredstev državnega proračuna pri Upravni enoti Kranj na naslednjih
proračunskih postavkah:
2696-materialni stroški
5388-izvajanje upravnih postopkov
3625-manjše investicije
Inšpektor je pregledal poslovno dokumentacijo po metodi ustreznega števila
knjiženj poslovnih dogodkov in ni ugotovil nezakonitosti. Pregledal je^prejete in
plačane fakture treh razdobij v letu 1998 in zaključil, da so bila proračunska
sredstva porabljena v skladu z namenom in pri tem ni zasledil nepravilnosti.
Uporaba prostorov poslovne stavbe Slovenski trg 1 Kranj, kot tudi uporaba
drugih poslovnih prostorov krajevnih uradov, bo v letu 1999 dokončno pravno
urejena s sklenitvijo ustreznih najemnih pogodb.
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Priporočil je enotno opredelitev državne uprave do nezgodnega zavarovanja
delavcev, zaposlenih v državni upravi, po zavarovalnih pogodbah.

6. Ministrstvo za kulturo
Opravljen je bil pregled porabe sredstev državnega proračuna na proračunski
postavki
7009-izvajanje kulturnih programov javnim zavodom s področja kulture.
V postopku inšpiciranja je bilo ugotovljeno, da Ministrstvo za kulturo v skladu z
Zakonom o uresničevanju javnega interesa na področju kulture namenja
proračunska sredstva za izvajanje kulturnih programov javnim zavodom s
področja kulture, ki obsegajo sredstva za plače, avtorske honorarje in materialne
stroške posameznim arhivom na podlagi podatkov prejšnjih obdobij, povečanih
za stopnjo inflacije, kar pa ni v skladu s 7. členom Zakona o izvrševanju
proračuna, ki določa, da vsebujejo izkazi v finančnih načrtih celotne vrednosti
nabav. Ministrstvo za kulturo vrši omejeno kontrolo nad porabo sredstev, saj
prejemniku sredstev nalaga le obveznost podaje poročil.
Da je kontrola nezadostna, potrjujejo odkrite nepravilnosti v arhivih.
Neopravičeno so se izplačevali izdatki za potne stroške ugotovljeni po potnih
nalogih v znesku cca 11 mio SIT. Zaradi nezadostnega nadzora Ministrstva za
kulturo se sredstva arhiva lahko prelivajo na arhivsko društvo, saj se dejavnosti
arhiva in društva prepletajo, obenem pa so člani društva hkrati tudi zaposleni v
arhivu. Dokaz, da poročila, ki jih arhivi dvakrat letno pošiljajo Ministrstvu za
kulturo niso zagotovilo za učinkovit nadzor, so ugotovljene nepravilnosti v
izpisovanju podatkov v poročilu.
Na zapisnik o inšpekcijskem pregledu Ministrstvo za kulturo ni podalo pripomb.
Arhiv je po pooblaščencu odvetniku v pripombah na zapisnik sicer zavračal
navedene nepravilnosti, ni pa navedel odločilnih dejstev in okoliščin, ki bi ovrgle
utemeljenost zahteve po stalnem nadzoru.
Inšpektorje na podlagi 69. člena Zakona o izvrševanju proračuna izdal odločbo,
s katero je Ministrstvu za kulturo naložil dejanja za odpravo nepravilnosti v
določenem roku; dolžnost zagotovitve dodeljevanja sredstev na podlagi
planiranih aktivnosti, opredeljenih v pogodbah o financiranju ter dolžnost
vzpostavitve stalnega nadzora nad porabo teh sredstev.
Služba za proračunsko inšpekcijo je zaradi suma kaznivega dejanja podala
prijavo Kriminalistični službi pri MNZ.
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7. Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu pri Ministrstvu za zunanje
zadeve
Pregled porabe je bil opravl jen za porabo sredstev na proračunskih postavkah:
6212-Podpora Slovencem po svetu
5234-Podpora slovenskim skupnostim
4750-Svetovni slovenski kongres
4504-Materialni stroški
4975-Slovenska izseljeniška matica
Inšpektor ugotavlja kršitev 17. člena Odredbe o načinu oddajanja subvencij,
dotacij in drugih transferov iz sredstev proračuna RS, saj bi moralo biti
financiranje aktivnosti dogovorjeno s pogodbami. Med drugimi se financirajo
tudi dejavnosti kulturnega in izobraževalnega značaja, ki spadajo v področja
drugih ministrstev. Urad naj bi v vlogi koordinatoija pripravil izvedbeni predpis
o spremljanju in koordinaciji dejavnosti na področju sodelovanja s Slovenci
izven RS s pristojnimi ministrstvi. Inšpektorje nadalje ugotovil pomanjkljivosti
v sklenjeni pogodbi o financiranju s Svetovnim slovenskim kongresom in
nespoštovanje pogodbenega določila pri pogodbi, sklenjeni
s Slovensko
izseljeniško matico, opozoril pa jc tudi
izdatke, kot so avtorski honorarji itd.

na nekatere nepravilnosti in večje
'
»

Inšpektorje predlagal nekaj ukrepov za izboljšanje in preglednost poslovanja in
priporočil, da se naloge uresničujejo po usmeritvah "Resolucije o položaju
avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah" po zakonski ureditvi
financiranja manjšin. Urad mora o uvedenih ukrepih za odpravo nepravilnosti v
določenem roku poročati Službi za proračunsko inšpekcijo.

7. Ministrstvo za šolstvo in šport
Opravljen je bil ogled gradbišča Pravne fakultete, Poljanski nasip 2 in
Kopitarjeve 4 v Ljubljani na pobudo Sektorja za javna naročila pri Ministrstvu za
finance.
Ministrstvo za finance je zavrnilo izdajo soglasja k pogodbi za izvajanje
gradbeno obrtniških del na objektu Pravna fakulteta, I. faza. Razlog za zavrnitev
je bilo nespoštovanje določil 38. in 40. člena Zakona o izvrševanju proračuna,
podrobnejše je obrazložen v obrazložitvi zavrnitve.
Izvajalec del je bil izbran na javnem razpisu. Inšpektor v zapisniku ugotavlja, da
so bila do 29.11.98 opravljena le razna pripravljalna dela, po tem datumu pa je
na opozorilo nadzornega organa delo prekinjeno. Istočasno se ugotavlja, da
nastaja velika materialna škoda, ker se dela ne izvajajo.
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Potrebno je ukrepati na način, ki bo omogočil pričetek nadaljevanja del v
čimkrajšem času, zagotovil hitro izvedbo postopkov in zadostil vsem
predpisanim zahtevam.

8. Upravna enota Domžale
Kontrolirana je bila poraba sredstev državnega proračuna na postavkah:
2668-Materialni stroški
5375-Izvajanje upravnih postopkov
3613-Manjše investicije
Pregledana je bila poslovna dokumentacija za leto 1998 po metodi izbora
ustreznega števila knjiženj poslovnih dogodkov in pri tem niso bile ugotovljene
večje nepravilnosti. Proračunska sredstva so bila trošena v skladu z namenom, z
izjemo plačila najemnine za igrišče. Igrišče se je uporabljajo za sindikalno
dejavnost, plačilo
najema zanj pa je v nasprotju s 6. členom Zakona o
izvrševanju proračuna.

9. Urad RS za šolstvo pri Ministrstvu za šolstvo in šport
Inšpekcijski pregled je bil opravljen pri uporabniku proračunskih sredstev glede
zakonitosti, gospodarnosti, upravičenosti in namembnosti s poudarkom na
preverjanju predpisanega načina naročanja in realizacije pogodb.
Pregledane so bile naslednje proračunske postavke:
3361-Materialni stroški
6244-Nacionalni kurikulum
Inšpektorje pri pregledu dokumentacije, ki je bila osnova za planiranje sredstev
na proračunski postavki materialnih stroškov ugotovil, da sredstva niso bila
planirana po segmentih porabe, temveč po indeksirani porabi za preteklo
obdobje, poleg le-te pa je ugotovil še druge nepravilnosti in kršitve. Postopek pri
naročanju pisarniškega materiala ni potekal v skladu s 56. členom Zakona o
javnih naročilih, roki plačil pa so bili v nekaterih primerih krajši od 30 dni, s
čimer je bilo kršeno določilo 9. člena Navodila o izvrševanju proračuna. Kršeno
je bilo tudi določilo 4. člena Pravilnika o postopkih za izplačila iz proračuna, ki
uporabnika obvezuje, da pred sklenitvijo pogodbe pridobi soglasje MF. Za
proračunsko postavko Nacionalni kurikulum so se sredstva planirala po
segmentih porabe le vsebinsko, ne pa tudi finančno, itd.
Inšpektorje podal vrsto predlogov za izboljšanje poslovanja.
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Urad RS za šolstvo je v pisni obrazložitvi na ugotovljene nepravilnosti pri
izvrševanju proračuna za leto 1998 navedel vzroke nepravilnosti, v posebnih
pripombah na zapisnik pa je dodatno pojasnil nekatere nejasnosti.

10. Urad RS za intelektualno lastnino pri Ministrstvu za znanost in
tehnologijo
Pregled porabe
postavke:

proračunskih sredstev je

zajemal

naslednje proračunske

3425-Materialni stroški
4499-Program mednarodne znamke Madrid
4500-Program evropske patentne organizacije
8558-Podeljevanje pravic industrijske lastnine
0093-Lastna dejavnost
Inšpektor pri pregledu listin za izvršene javne razpise v letu 1997 po Zakonu o
javnih naročilih, ni ugotovil nepravilnosti. Pri pregledu vzorčno izbrane
dokumentacije za porabo sredstev posameznih proračunskih postavk ni zasledil
nepravilnosti ali nenamenske porabe sredstev.
Opozoril je na doslednejše in točnejše izpisovanje podatkov na odredbah za
izplačilo sredstev. Nejasen oz. pomanjkljiv opis na dokumentu povzroči napačno
knjiženje, posledica tega pa je v skrajnem primeru evidentiranje osnovnega
sredstva med materialne stroške. Osnovno sredstvo tako ostane neevidentirano in
amortizacije se ne obračunava.
•
11. Upravna enota Nova Gorica
Opravljen je bil prgled porabe proračunskih sredstev na proračunskih postavkah:
2734-Materialni stroški
3638-Manjše investicije
in pregled tekočega odvajanja sredstev iz vplačilnega računa 845 v proračun.
Inšpektor ni ugotovil nepravilnosti, kršitev in nenamenske porabe sredstev.
Predlagal je razne spremembe poslovanja in opozoril na pomanjkljivost pri
dobavi računalniške opremer saj pogosto ni priložena
pripadajoča
dokumentacija. Prejeta računalniška oprema zato ni zajeta v računovodskih
izkazih. Poudaril je potrebo po enotni ureditvi poslovanja v upravnih enotah
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glede obračunavanja amortizacije in revalorizacije osnovnih sredstev in sicer po
določbah Zakona o računovodstvu. Z vspostavitvijo enotne podatkovne baze
MFERAC bodo navedene težave samodejno odpravljene.
f"
12. Uprava RS za pospeševanje kmetijstva pri Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Inšpekcijski pregled porabe sredstev je bil opravljen za porabo
naslednjih proračunski postavk:

sredstev

2265-Republiška kmetijsko svetovalna služba
7718-Pospeševalne naloge
2566-Investicije in investicijsko vzdrževanje
4523-Materialni stroški
Inšpektor ugotavlja, da Kmetijsko pospeševalna služba nima zagotovljene stalne
oblike organiziranja. Spremljanje in kontrola izvajanja pogodbenih nalog
naročnika Uprave za pospeševanje kmetijstva je pomanjkljiva. Programi dela
niso bili izdelani na podlagi enotne metodologije, zaradi česar jih ni mogoče
primerjati ali jim določiti prednost pri dodeljevanju sredstev. Izplačila, ki se
nanašajo na proračunsko postavko 7718-pospeševalne naloge so v nasprotju s 6.
členom Zakona o izvrševanju proračuna, saj dodatne naloge pospeševalnih služb
niso natančno opredeljene. Namenska proračunska sredstva za investicije niso
bila porabljena na podlagi letnih načrtov, ki bi vsebovali celotne vrednosti
nabav, kot to zahteva 7. člen Zakona o izvrševanju proračuna.
Inšpektor je predlagal ukrepe, ki bodo zagotovili pravilnost poslovanja; v bodoče
naj se
programi za izvajanje pospeševalnih nalog izdelujejo po enotni
metodologiji, ločeno od financiranja redne dejavnosti kmetijsko svetovalne
službe.

13. Kmetijska zadruga Tolmin
Služba za proračunsko inšpekcijo je prejela zahtevek Kmetijske zadruge Tolmin,
v kateri je vlagatelj zahteval ponoven inšpekcijski pregled porabe sredstev
državnega proračuna
iz proračunske postavke
št.
7708-"financiranje
prestrukturiranja zadrug" pri proračunskem uporabniku Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v letu 1997, pritoževal pa se je tudi nad
nekorektnim postopanjem inšpektorja. V dopolnitvi vloge na poziv inšpekcije je
pojasnil, da so bile nekorektne in netočne ugotovitve inšpektorja podane z izjavo
inšpektorja, da sredstva po pogojih javnega razpisa Kmetijski zadrugi ne
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pripadajo, pri tem pa ni niti opravil pregleda dokumetacije o nakupu opreme za
mlekarno.
Zahteva vlagatelja je bila neutemeljena, saj je inšpektorjeva izjava temeljila na
ugotovljeni nezakonitosti pri izplačilu sredstev pri MKGP, kjer so bile
ugotovljene kršitve pogojev razpisa in določb Zakona o izvrševanju proračuna.
Kakršne koli ugotovitve ob pregledu dokumetacije o nakupu opreme za
mlekarno ne bi v ničemer vplivale na ugotovljeno kršitev; o tej so bila odločilna
dejstva, ki so bila priložena vlogi za razpis in niso bila v skladu s pogojem
razpisa.

Zaključek
Proračunski inšpektorji so v navedenih primerih ukrepali skladno s svojimi
zakonskimi pooblastili. Opisane kršitve in nepravilnosti nakazujejo na vzroke
zanje tudi v slabo organiziranem poslovanju in pomanjkljivem nadzoru.
Večinoma so predlogi in priporočila za spremembe in dopolnitve poslovanja, ki
so jih predlagali inšpektorji proračunskim uporabnikom zadoščali za odpravo
nepravilnosti, v posamičnih primerih pa so bili potrebni strožji ukrepi v izrekih
odločb in prijave pristojnim organom. V naslednjem obdobju bodo proračunski
inšpektoriji preverili ali so proračunski uporabniki ukrepali skladno z njihovimi
predlogi in priporočili v določenem roku, oziroma Če se kažejo pozitivni učinki
teh ukrepov.
Datum: 6.7.1999

Poročilo pripravil:
državni podsekretar,
Ivan Potočnik
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Vlada Republike Slovenije je na 134. seji dne 11/11-1999
sprejela:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovala:

- INFORMACIJO O PRERAZPOREDITVAH SREDSTEV V
OBDOBJU JULIJ - SEPTEMBER 1999, O KATERIH VLADA
REPUBLIKE SLOVENIJE POROČA DRŽAVNEMU ZBORU
REPUBLIKE SLOVENIJE,

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milan M. CVIKL, državni sekretar v Ministrstvu za finance.

ki jo pošilja na podlagi 17.a člena Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije.
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11.11.1999

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

INFORMACIJA O PRERAZPOREDITVAH SREDSTEV
SEPTEMBER

1999,

O

KATERIH

VLADA

V

REPUBLIKE

OBDOBJU

JULIJ -

SLOVENIJE

POROČA

DRŽAVNEMU ZBORU
V 17.a členu zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5-276/96,
78/97, 34/98 in 91/98) je določeno, da mora Vlada Republike Slovenije o prerazporeditvah
sredstev med proračunskimi uporabniki, o katerih odloča vlada na podlagi predloga Ministrstva
za finance usklajenega z uporabnikom, trimesečno obveščati Državni zbor Republike Slovenije.
Glede-na sprejem državnega proračuna Republike Slovenije za leto 1999 in spremembe in
dopolnitve zakona o izvrševanju proračuna je potrebno pripraviti poročilo za obdobje 7 - 9 /
1999.
Skladno z določili Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5276/96, 78/97, 34/98 in 91/98) vlada odloča o prerazporeditvah v naslednjih primerih:
• 1.

2.

3.

4.
5.

če se odhodki pri posameznem uporabniku ne morejo poravnati s prihranki pri istem
uporabniku, odloči, da se ti odhodki poravnajo s prihranki oziroma zmanjšanjem postavk
pri drugih uporabnikih (17.a člen).
za zagotovitev sredstev v finančnem načrtu uporabnika na podskupino "400 - plače in
drugi izdatki zaposlenim" in "401 - prispevki delodajalcev za socialno varstvo", če
uporabnik pobira prejemke proračuna iz svoje pristojnosti v višini, ki presega 10% obsega
prejemkov, planiranih v proračunu za posamezno vrsto prejemka, in če se skupni obseg
prejemkov proračuna poveča za 5%. Obseg uporabniku zagotovljenih sredstev ne more
presegati 2% sredstev za plače, zagotovljenih v njegovem finančnem načrtu (17.b člen).
za zagotovitev obveznosti iz državnega dolga, državnih poroštev in stroškov, povezanih
z zadolževanjem, kadar skupni izdatki za te namene presežejo skupni obseg sredstev,
izkazan za ta namen v bilanci prihodkov in odhodkov ali v računu finančnih terjatev in
naložb ali v računu financiranja (17.c člen).
če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika, se
sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika (20. člen).
O prerazporeditvah sredstev iz tekoče proračunske rezerve za:
nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva
namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena
sredstva v zadostnem obsegu (22. člen).

Poročilo zajema :
obrazložitve prenosov po posameznih sklepih vlade med proračunskimi uporabniki po
proračunskih postavkah-kontih. Zaradi teh prenosov se globalni obseg proračuna ne
poveča.
V obrazložitvah so analizirane prerazporeditve na posamezne proračunske postavke konte in istočasno tudi prerazporeditve iz posameznih proračunskih postavk- kontov.
Obrazložitve so prikazane po posameznih sklepih vlade (tabela "Prerazporeditve sredstev
po sklepih Vlade Republike Slovenije v obdobju od 01.07.1999 do 30.09.1999 - tabela
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1 izpis iz aplikacije DPS 04-01-04).

OBRAZLOŽITVE PRERAZPOREDITEV SREDSTEV PO POSAMEZNIH SKLEPIH
VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE OD 01.07.1999 DO 30.09.1999,
ZARADI KATERIH SE GLOBALNI OBSEG PRORAČUNA NE POVEČA
1.

Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 1 v tabeli 1:
1.1.
Vlada Republike Slovenije je na 119. seji dne 15. julija 1999 s sklepom številka
081-00/98-8 (N) sprejela informacijo o potrditvi programa obiska papeža Janeza
Pavla II. v Sloveniji s strani Vatikanske države in zadolžila Odbor za organizacijo
papeževega obiska, da to upošteva pri svojem delu.
1.2.
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da znaša predvideni obseg potrebnih
sredstev po proračunskih uporabnikih:
Ministrstvo za notranje zadeve
148.000.000,00 SIT
Ministrstvo za obrambo
200.000.000,00 SIT
Ministrstvo za promet in zveze
100.000.000,00 SIT
Ministrstvo za zdravstvo
15.000.000,00 SIT
Urad Vlade za informiranje
15.000.000,00 SIT
Protokol Republike Slovenije
4.000.000,00 SIT
SKUPAJ
482.000.000,00 SIT
1.3.
Vlada Republike Slovenije je sklenila, da se iz tekoče proračunske rezerve za leto
1999, namenjene za nove zaposlitve začasno zagotovijo proračunska sredstva:
Ministrstvu za notranje zadeve
74.000.000,00 SIT
Ministrstvu za obrambo
100.000.000,00 SIT
Ministrstvu za promet in zveze
50.000.000,00 SIT
Ministrstvu za zdravstvo
7.000.000,00 SIT
Uradu Vlade za informiranje
7.000.000,00 SIT
Protokolu Republike Slovenije
2.000.000,00 SIT
SKUPAJ
240.000.000,00 SIT
1.4.
Vlada Republike Slovenije pooblašča delovno skupino v sestavi: Milojka Kolar,
Marija Ribič, Andrej Šter, da uskladi obseg potrebnih sredstev s proračunskimi
uporabniki.
1.5.
Vlada Republike Slovenije zadolžuje Odbor za organizacijo obiska Janeza Pavla
II. v Sloveniji, da nadzoruje ustreznost porabe odobrenih sredstev.
1.6.
Za operativno izvedbo tretje točke tega sklepa Vlada Republike Slovenije
zadolžuje navedene proračunske uporabnike, da Ministrstvu za finance sporočijo
podatke o proračunskih postavkah in kontih na katere se sredstva prerazporedijo.
Obrazložitev:
Na podlagi sklepa 101. seje Vlade RS je odbor za pripravo obiska papeža Janeza Pavla
II. v Sloveniji na svoji seji dne 14.07.1999 obravnaval programe dela načrte aktivnosti in
plan potrebnih finančnih sredstev, ki so jih oblikovale podskupine:
1.
podskupina za promet
2.
podskupina za liturgijo in protokol
3.
podskupina za stike z javnostjo
4.
podskupina za predstavitev osebnosti Antona Martina Slomška
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5.
podskupina za ureditev oltarnega prostora
6.
podskupina za varnost
7.
podskupina za logistiko
V posamezne podskupine so bili imenovani predstavniki iz posameznih resornih
ministrstev, predstavniki vladnih služb, predstavniki mesta Maribor in predstavniki
cerkvene strani.
Vse podskupine so pripravile programe aktivnosti in predlog potrebnih finančnih sredstev.
V breme proračuna RS so predlagana s strani podskupin sredstva v skupni višini
961.800.000,00 SIT.
Predloge posameznih podskupin so pregledali predstavniki Državnega, cerkvenega in
mestnega odbora in jih zmanjšali na 482.000.000,00 SIT.
Po predlogu obsega potrebnih sredstev, ki bo bremenil državni proračun so bila
upoštevana naslednja izhodišča:
delo državne uprave se ne všteva v stroške
za organizacijo in priprave na vseh področjih, zlasti pa na področju zagotavljanja
varnosti, prometa, logistike in državnega protokola se uporablja oprema, ki je že
na razpolago za te namene, oprema, ki je bila nabavljena ob prejšnjem obisku
papeža v Sloveniji
prerazporeditve v terminskem planu proračuna ne predstavljajo stroška.
Faza izvršitve sklepa Vlade RS:
V obdobju od 01.07.1999 do 30.09.1999 so bila prerazporejena sredstva v višini
148.000.000,00 SIT-tabela 1.

2.

Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 2 v tabeli 1:
Vlada Republike Slovenije je na 120. seji dne 22. julija 1999 na podlagi 3. člena Zakona
o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurij, poplav in plazenja tal, ki so v obdobju
september - november 1998 prizadele Republiko Slovenijo, 31. člena Zakona o
financiranju javne porabe ter 17.b člena ZIP-ro s sklepom Številka 224-10/99-2(N)
sklenila, da se za zagotovitev nujno potrebnih sredstev za odpravo posledic neurij, poplav
in plazenja zagotovijo nujno potrebna sredstva v višini 1.722.000.000,00 SIT in sicer;
1.
občinam za odpravo posledic plazov v višini 600.000.000,00 SIT
2.
Ministrstvu za okolje in prostor za odpravo posledic škode, povzročene na
področju vodnega gospodarstva v višini 672.000.000,00 SIT:
s prerazporeditvami sredstev v višini 61.491 000,00 SIT po predlogu Ministrstva
za okolje in prostor, Geodetske uprave RS, Urada RS za prostorsko planiranje in
Uprave RS za varstvo narave na proračunsko postavko - konto 7640 - 4091 Rezerve RS - Rezerve za naravne nesreče
3.
iz Rezerv RS v višini 610.509.000,00 SITMinistrstvu za promet in zveze za
odpravo posledic škode, povzročene na državni cestni infrastrukturi v višini
450.000.000,00 SIT:
- s prerazporeditvami sredstev v višini 50.000.000,00 SIT po predlogu
Ministrstva za promet in zveze na proračunsko postavko - konto 7640 4091 - Rezerve Republike Slovenije - Rezerva za naravne nesreče
- s prerazporeditvijo sredstev v višini 300.000.000,00 SIT iz proračunske
postavke - konta 7447 - 4200 - Investicije in investicijsko vzdrževanje
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državnih organov - Nakup zgradb in prostorov Ministrstva za pravosodje
na proračunsko postavko - konto 7640 - 4091 - Rezerva RS - Rezerva
za naravne nesreče
s prerazporeditvijo sredstev v višini 100.000.000,00 SIT iz proračunske
postavke - konta 2817 - 4204 - Investicije in investicijsko vzdrževanje
državnih organov - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Državnega
zbora RS na proračunsko postavko - konto 7640 - 4091 - Rezerva RS
- Rezerva za naravne nesreče.
4.

Sredstva iz 1. alineje 2. točke in 3. točke se izločijo v rezerve RS.

^Obrazložitev:
Vlada Republike Slovenije je s sklepom številka 224-09/99-3(1) z dne 01.07.1999
zadolžila Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za finance, da pripravita predlog
sklepa o zagotovitvi nujno potrebnih sredstev za odpravo posledic neurij, poplav in
plazenja tal, ki so v obdobju september - november 1998 prizadele Republiko Slovenijo,
ki ga bo vlada obravnavala na korespondenčni seji.
V skladu z navedenim zakonom je potrebno poleg sredstev, zagotovljenih v rezervah
Republike Slovenije v višini 1,5 mlrd SIT, dodatno zagotoviti še 2,0 mlrd SIT.
Ministrstvo za finance predlaga, da se sredstva zagotovijo na sledeč način: s
prerazporeditvami v okviru finančnega načrta Ministrstva za okolje in prostor v višini
61.491.000,00 SIT in Ministrstva za promet in zveze v višini 50.000.000,00 SIT; s
prerazporeditvami sredstev iz Državnega zbora v višini 100.000.000,00 SIT in iz
Ministrstva za pravosodje v višini 300.000.000,00 SIT ter iz sredstev rezerv Republike
Slovenije za odpravo posledic naravnih nesreč v višini 1.210.509.000,00 SIT.
V obsegu zagotovljenih sredstev predlagamo, da se za plačilo že zapadlih obveznosti
zagotovi 600,0 mio SIT občinam za odpravo posledic plazov, Ministrstvu za okolje in
prostor za odpravo posledic škode, povzročene na področju vodnega gospodarstva 672,0
mio SIT in Ministrstvu za promet in zveze za odpravo posledic škode, povzročene na
državni cestni infrastrukturi v višini 450,0 mio SIT.
Faza izvršitve sklepa Vlade RS:
V obdobju od 01.07.1999 do 30.09.1999 so bila sredstva iz sklepa Vlade v celoti
prerazporejena tj. v višini 511.491.000,00 SIT - tabela 1.

3.

Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 3 v tabeli I:
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 17.a člena ZIP-ro na 119. seji dne 15. julija 1999
s sklepom številka 409-00/99-16 (N) sklenila, da se izvrši naslednja prerazporeditev
sredstev:
s proračunske postavke 7501 - Gospodarska predstavništva, konto 4029,
Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj v višini 5,0 mio SIT
s proračunske postavke 7501 - Gospodarska predstavništva, konto 4024,
Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj v višini 2,2 mio SIT
na proračunsko postavko 7435 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
organov, konto 4202, Ministrstva za zunanje zadeve v višini 7,2 mio SIT
S predlagano prerazporeditvijo se dopolni načrt informatizacije Ministrstva za zunanje
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zadeve - DKP mreže.
Obrazložitev.
V skladu z dogovorom med Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstvom
za zunanje zadeve o sofinanciranju računalniške opreme za potrebe ekonomskih
svetovalcev na DKP Republike Slovenije v tujini, se bodo s predlagano prerazporeditvijo
zagotovila potrebna sredstva. Sredstva v višini 7.200.000,00 SIT bodo porabljena za
nakup računalniške opreme na naslednjih lokacijah: Budimpešta, Tel Aviv, Kairo, London,
Washington, New York, Cleveland, Ottawa, Atene, Rim, Vatikan in Moskva.
Faza izvršitve sklepa Vlade RS:
V obdobju od 01.07.1999 do 30.09.1999 so bila sredstva iz sklepa Vlade v celoti
prerazporejena tj. višini 7.200.000,00 SIT - tabela 1.

4.

Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 4 v tabeli 1:
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 20. člena ZIP-ro na 120. seji dne 22. julija 1999
s sklepom številka 409-00/99-17(N) sklenila, da se izvršijo prerazporeditve sredstev, kot
sledijo iz priloge številka 2 te informacije.
Obrazložitev;
Upoštevaje določila 20. člena ZIP-ro se v primeru spremembe delovnega področja
oziroma pristojnosti proračunskega uporabnika sorazmerno poveča ali zmanjša obseg
sredstev za delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev odloča
vlada. V predlogu sklepa so predlagane prerazporeditve v okviru kontov namena za plače
naslednjih proračunskih uporabnikov:
z Urada predsednika Vlade Republike Slovenije na Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem zaradi prerazporeditve dveh delavcev v višini
5.580.000,00 SIT
Z Urada predsednika Vlade Republike Slovenije na Center Vlade Republike
Slovenije za informatiko zaradi prerazporeditve enega delavca v višini
2.890.261,00 SIT
s Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije na Ministrstvo za kulturo zaradi
prerazporeditve enega delavca v višini 1.722.454,00 SIT
s Policije na Urad Predsednika Republike Slovenije v višini 5.110.066,00 SIT
z Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor na Ministrstvo za okolje
in prostor zaradi prerazporeditve enega delavca v višini 5.960.987,00 SIT

Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 4 v tabeli 1:
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 17. člena ZIP-ro na 120. seji dne 22. julija 1999
s sklepom številka 409-00/99-18 (N) sklenila, da se izvršijo prerazporeditve sredstev, kot
sledijo iz priloge številke 3 te informacije.
Obrazložitev:
Osnova za prerazporeditev je sporazum med Ministrstvom za okolje in prostor
in Ministrstvom za zunanje zadeve o povračilu stroškov za delo g. Zorana Kusa,
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ki je zaposlen v Stalni misiji RS pri EU v Bruslju ter dopis Ministrstva za zunanje
zadeve z dne 20.05.1999, številka ZFR/NS-11347, s katerim prosi Ministrstvo za
okolje in prostor za prerazporeditev sredstev na račun Ministrstva za zunanje
zadeve za delo g. Zorana Kusa.
Ministrstvo za okolje in prostor Uprava Republike Slovenije za geofiziko bo
prerazporedilo sredstva Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije za
nakup dveh klima naprav za hlajenje dveh poslovnih prostorov na Golovcu
Klimatiziranje prostorov je nujno zaradi dragocene računalniške opreme in
seizmološke merilne opreme, ki je bistvena za opravljanje osnovne dejavnosti
Uprave Republike Slovenije za geofiziko.
Ministrstvo za okolje in prostor Uprava Republike Slovenije za varstvo narave
bo prerazporedilo sredstva Centru Vlade za informatiko za priklop izpostav
URSVN v računalniško omrežje HKOM na osmih lokacijah (Ljubljana, Maribor,
Murska Sobota, Novo mesto, Nova Gorica, Kranj, Koper, Celje).
Faza izvršitve sklepa Vlade RS:
V obdobju od 01.07.1999 do 30.09.1999 so bila sredstva iz obeh sklepov Vlade v celoti
prerazporejena tj. v višini 40.345.219,00 SIT - tabela l.

5.

Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 5 v tabeli 1:
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 17.a in 34. člena ZlP-ro na 120. seji dne 22. julija
1999 s sklepom številka 409-00/99-19 (N) sklenila, da se izvrši naslednja prerazporeditev
sredstev:
s proračunske postavke 2848 - 4208 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
organov Davčne uprave Republike Slovenije v višini 92.429.000,00 SIT
na proračunsko postavko 2838 - 4202 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
organov Centra Vlade Republike Slovenije za informatiko v višini 92.429.000,00 SIT.
V Načrtu informatizacije za leto 1999 so sredstva za informacijsko tehnologijo planirana
pri Centru Vlade Republike Slovenije za informatiko ter pri posameznih organih,
konkretno tudi za Davčno upravo Republike Slovenije. Zaradi lažje izvedbe potrebnih
nabav se sredstva prerazporejajo od omenjenega organa k Centru Vlade Republike
Slovenije za informatiko.
Obrazložitev:
Sredstva za namen informatizacijske tehnologije projekta DDV so predvidena v
proračunu za leto 1999 na ustrezni postavki pri Davčni upravi RS.
Za lažjo in strokovnejšo realizacijo nakupa računalniške opreme za komunikacijski priklop
ter pohitritev komunikacijskih povezav v Davčnih uradih Davčne uprave za vzpostavitev
pogojev za izvajanje davka na dodano vrednost, Davčna uprava RS predlaga
prerazporeditev sredstev na Center vlade za informatiko, ki bi opravil navedeni nakup.
Navedeni nakup je upoštevan v načrtu informatizacije za leto 1999.
Faza izvršitve sklepa Vlade RS:
V obdobju od 01.07.1999 do 30.09.1999 so bila sredstva iz sklepa Vlade v celoti
prerazporejena tj. v višini 92.429.000,00 SIT - tabela 1.
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5.A.

Popravek sklepa Vlade RS številka 409-00/99-19(N) z dne 22. julija 1999 pod zaporedno
številko 5 v tabeli 1:
V sklepu številka 409-00/99-19(N) z dne 22. julija 1999 se prva alineja popravi tako, da
se glasi:
s proračunske postavke 2848-4202-Nakup opreme Davčne uprave Republike
Slovenije.

6.

Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 6 v tabeli 1:
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 17.a, 34., in 35., člena ZIP-ro na 121. seji dne
29. julija 1999 s sklepom številka 409-00/99-20(N) sklenila, da se izvrši prerazporeditev
sredstev:
s proračunske postavke 4522 - Materialni stroški, konto 4025, Veterinarske
uprave Republike Slovenije v višini 2.670.000,00 SIT na proračunsko postavko
6457 - Vzdrževanje informacijskega sistema državnih organov, konto 4025,
Centra Vlade Republike Slovenije za informatiko.
Predlagana prerazporeditev sredstev je upoštevana v načrtu informatizacije za leto
1999.
Obrazložitev:
S predlagano prerazporeditvijo sredstev se bodo zagotovila potrebna sredstva za priklop
veterinarskih inšpekcij na omrežje. Omenjena prerazporeditev sredstev je že vključena v
načrtu informatizacije Centra Vlade za informatiko za leto 1999.
Faza izvršitve sklepa Vlade RS:
V obdobju od 01.07.1999 do 30.09.1999 so bila sredstva iz sklepa Vlade v celoti
prerazporejena tj. v višini 2.670.000,00 SIT - tabela 1.

7.

Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 7 v tabeli l:
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 17.a, 34. in 34.a člena ZIP-ro na 121. seji dne
29. julija 1999 s sklepom številka 409-00/99-21(N) sklenila, da se izvrši naslednja
prerazporeditev sredstev:
7.1.
s proračunske postavke 6266 - Razvoj in nakup programske opreme za ANS,
konto 4202, Uprave Republike Slovenije za zračno plovbo (MPZ) v višini 14,0
mio SIT
s proračunske postavke 4033 - Vzpostavitev kontrole letenja - Cerklje, konto
4202, Uprave Republike Slovenije za zračno plovbo (MPZ), v višini 10,0 mio SIT
s proračunske postavke 3818 - Oprema in montaža kontrolno-merilnega sistema
(JRST Uprave Republike Slovenije za telekomunikacije (MPZ) v višini:
konto 4200, v višini 20.094.640,00 SIT
konto 4202, v višini 28.033.000,00 SIT
konto 4204, v višini 2.850.000,00 SIT
konto 4208, v višini 3 .307.000,00 SIT
na proračunsko postavko 2837 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
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organov, konto 4200 - Nakup zgradb in prostorov, Servisa skupnih služb vlade
v višini 78.284.640,00 SIT
7.2.
s proračunske postavke 1755 - Državna mreža potresnih opazovalnic, konto 4024,
Uprave Republike Slovenije za geofiziko (MOP), v višini 495.000,00 SIT
s proračunske postavke 1755 - Državna mreža potresnih opazovalnic, konto 4025,
Uprave Republike Slovenije za geofiziko (MOP), v višini 500.000,00 SIT
s proračunske postavke 3612 - Investicije in investicijsko vzdrževanje, konto
4203, Upravne enote Črnomelj v višini 350.000,00 SIT
s proračunske postavke 3634 - Investicije in investicijsko vzdrževanje, konto
4202, Upravne enote Maribor v višini 975.182,00 SIT
na proračunsko postavko 2837 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
organov, konto 4202 - Nakup opreme, Servisa skupnih služb vlade v višini
2.320.182,00 SIT
Prerazporeditev sredstev po tem sklepu, se določi kot sestavni del načrta nabave zemljišč,
zgradb, stanovanj, poslovnih prostorov, opreme, prevoznih sredstev in investicijskega
vzdrževanja iz sredstev za investicijske izdatke za leto 1999, ki ga je Vlada Republike
Slovenije določila s sklepom številka 405-01/98-9 (N), z dne 06. maja 1999.
Obrazložitev.
1.
Pri Upravi RS za zračno plovbo ter Upravi RS za Telekomunikacije se sredstva
prerazporejajo z namenom urejanja prostorske problematike, kije posledica naraščanja
števila zaposlenih, skladno s sprejetim Državnim programom RS za prevzem pravnega
reda EU. Število zaposlenih se povečuje predvsem zaradi prevzema novih zadolžitev, ki
so posledica usklajevanj slovenske zakonodaje z evropsko in prilagajanja evropskemu
pravnemu redu ter zaradi preoblikovanja Uprave RS za telekomunikacije v neodvisni
regulatorni organ.
Sredstva se prerazporejajo za nakup poslovnih prostorov v 3. nadstropju ter dela 1.
nadstropja s strani Uprave RS za telekomunikacije ter preostalega dela 1. nadstropja s
strani Uprave RS za zračno plovbo v poslovni zgradbi na Kotnikovi ulici 19 a v Ljubljani.
Zaradi navedenega je Uprava RS za zračno plovbo pripravljena zmanjšati del svojih
načrtovanih programov za leto 1999. Uprava RS za telekomunikacije pa ugotavlja, da
v letu 1999 ni realno pričakovati začetka gradnje dveh radijskih nadzorno-meriinih postaj
na Rašici in Poljanah zaradi določenih zapletov pri izdaji soglasja v zvezi z lokacijsko
dokumentacijo za RNMP Rašica ter pri izvedbi pravnega posla nakupa zemljišča za
RNMP Poljane, kot tudi zaradi dolgotrajnega postopka izvedbe javnega razpisa. Zato del
sredstev iz postavke 3818- Oprema ii> montaža kontrolno-merilnega sistema URST
namenja za nakup zgoraj navedenih poslovnih prostorov.
2
Pri Upravi RS za geofiziko se sredstva prerazporejajo za nakup dveh klima naprav za
hlajenje dveh poslovnih prostorov na Observatoriju na Golovcu. Klimatiziranje je nujno
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zaradi dragocene računalniške opreme, kije del seizmološke merilne opreme inje bistvena
za opravljanje osnovne dejavnosti Uprave RS za geofiziko, kot tudi za zagotovitev
normalnih delovnih pogojev povečanega števila zaposlenih v teh dveh prostorih.
Uprava RS za geofiziko izjavlja, da v letu 1999 na postavko 1755 - Državna mreža
potresnih opazovalnic, konto 4024 in 4025 ne bodo prerazporejali sredstev.
Pri Upravni enoti Črnomelj se sredstva prerazporejajo za nakup opreme za evidentiranje
delovnega časa zaposlenih, s katero bi racionalizirali stroške evidentiranja prisotnosti na
delu. Poleg tega želijo v UE Črnomelj vpeljati tudi gibljiv delovni čas za zaposlene.
Pri Upravni enoti Maribor se sredstva prerazporejajo za nakup treh varnostnih in štirih
kartotečnih omar, ki so nujno potrebne za normalno izvajanje nalog. Nabavna vrednost
posameznega predmeta presega 100.000,00 SIT, zato nabava iz sredstev UE Maribor ni
mogoča.
Faza izvršitve sklepa Vlade RS:
V obdobju od 01.07.1999 dp 30.09.1999 so bila sredstva iz sklepa Vlade v celoti
prerazporejena tj. v višini 80.604.822,00 SIT - tabela 1.

8.

Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 8 v tabeli 1:
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 17.ain 22. člena ZIP-ro na 121. seji dne 29. julija
1999 s sklepom številka 409-00/99-22(N) sklenila, da se:
8.1.
na osnovi poročila o poteku del in porabi sredstev v zvezi z obnovitvenimi deli na
protokolarnem objektu Brdo spremeni sklep vlade številka 365-00/99-5(N) z dne
01.04.1999 o zagotovitvi sredstev iz tekoče proračunske rezerve in sicer tako, da se
zagotovljena sredstva po navedenem sklepu zmanjšajo za 40,0 mio SIT in znašajo 210,0
mio SIT.
8.2.
prerazporedijo sredstva in sicer:
s proračunske postavke 8438 - Obnova kompleksa Brdo, konto 4202 - Nakup
opreme Servisa za protokolarne storitve v tekočo proračunsko rezervo pri
Ministrstvu za finance v višini 40.000.000,00 SIT.
za izvedbo obiska predsednika ZDA v Republiki Sloveniji v isti višini iz tekoče
proračunske rezerve:
na proračunsko postavko 3653 - Drugi odhodki za delo na drugih področjih.
Protokola v Vladi Republike Slovenije in sicer na konto 4020 v višini 5,0 mio
SIT in na konto 4024 v višini 5,0 mio SIT
na proračunsko postavko 5572 - Materialni stroški, Ministrstva za notranje
zadeve in sicer na konto 4023 v višini 7.348.800,00 SIT in na konto 4025
v višini 1.066.700,00 SIT
na proračunsko postavko 7429 - Investicije in investicijsko vzdrževanje DO,
Ministrstva za notranje zadeve in sicer na konto 4202 v višini 21.584.500,00
SIT.
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Obrazložitev:
Na osnovi poročila o poteku del in porabi sredstev v zvezi z obnovitvenimi deli na
protokolarnem objektu Brdo, ki gaje pripravil Servis za protokolarne storitve Ministrstvo
za finance ugotavlja, da sredstva, predvidena za obnovitvena dela na protokolarnem
objektu Brdo ne bodo v celoti porabljena, zato predlaga, da se spremeni sklep vlade štev.
365-00/99-5 (M) z dne 1.4.1999 o zagotovitvi sredstev iz tekoče proračunske rezerve in
sicer tako, da se zagotovljena sredstva po navedenem sklepu zmanjšajo za 40,0 mio SIT
in znašajo torej 210.000.000,00 SIT.
Ministrstvo za finance predlaga, da se neporabljena sredstva po prvem sklepu v višini 40,0
mio SIT prerazporedijo v tekočo proračunsko rezervo in se v skladu z 22. členom Zipr-a
zagotovijo dodatna sredstva za nujna dela v zvezi z izvedbo obiska predsednika ZDA v
Republiki Sloveniji Protokolu RS in Ministrstvu za notranje zadeve v predlagani višini.
Faza izvršitve sklepa Vlade RS:
V obdobju od 01.07.1999 do 30.09 1999 so bila sredstva iz sklepa Vlade v celoti
prerazporejena tj. v višini 80.000.000,00 SIT - tabela 1.

9.

Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 9 v tabeli 1:
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 17.a ZIP-ro na 121. seji dne 29. julija 1999 s
sklepom številka 409-00/99-23(N) sklenila, da se izvrši prerazporeditev sredstev s
proračunskih postavk Urada predsednika vlade:
s proračunske postavke 3326 - Materialni stroški, konto 4022 na proračunsko
postavko 8438 - Obnova kompleksa Brdo, konto 4204 Servisa za protokolarne
storitve v višini 13.000.000,00 SIT
s proračunske postavke 4184 - Revizijska komisija za javna naročila, konto 4022
na proračunsko postavko 2837 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
organov, konto 4205-Servisa skupnih služb vlade v višini 15.000.000,00 SIT
s proračunske postavke 4184 - Revizijska komisija za javna naročila, konto 4026
na proračunsko postavko 7010 - Amortizacija, konto 4133- Tekoči transferi v
javne zavode in druge izvajalce javnih služb v višini 5.000.000,00 SIT.

9A.

Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 9 v tabeli 1:
Vlada Republike Slovenije je dne 11. avgusta 1999 nadomestila sklep številka 409-00/9923(N) z novim sklepom številka 409-00/99-23(N) in sklenila, da se izvrši prerazporeditev
sredstev s proračunskih postavk Urada predsednika vlade:
s proračunske postavke 3326 - Materialni stroški, konto 4022 na proračunsko postavko
8438 - Obnova kompleksa Brdo, konto 4204 Servisa za protokolarne storitve v višini
13.000.000,00 SIT
s proračunske postavke 4184 - Revizijska komisija za javna naročila, konto 4022 na
proračunsko postavko 2837 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov,
konto 4205-Servisa skupnih služb vlade v višini 15.000.000,00 SIT proračunske postavke
■ 4184 - Revizijska komisija za javna naročila, konto 4026 na proračunsko postavko 8596
- Investicijsko vzdrževanje, konto 4307-Investicijski transferi javnim zavodom in javnim
gospodarskim zavodom Ministrstva za kulturo v višini 5.000.000,00 SIT.
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Obrazložitev:
Ob obisku predsednika ZDA V Republiki Sloveniji so bila za obnovo protokolarnih
objektov in različnih protokolarnih stroškov sicer zagotovljena dodatna sredstva iz tekoče
proračunske rezerve, ki pa za nekatere namene niso bila zadostna.
Zato Urad predsednika vlade iz razpoložljivih sredstev v okviru svojega finančnega načrta
prerazporeja sredstva za zagotovitev potrebnih sredstev za obnovo kompleksa Brdo
Servisu za protokolarne storitve, za obnovo fasade in investicijsko vzdrževanje Vile
Podrožnik Servisu skupnih služb vlade ter za pokrivanje stroškov nakupa klima naprav
v prostorih Slovenske filharmonije za zagotavljanje boljših pogojev dela domaČih in tujih
novinarjev Ministrstvu za kulturo.
Faza izvršitve sklepa Vlade RS:
V obdobju od 01.07.1999 do 30.09.1999 so bila sredstva iz sklepa Vlade v celoti
prerazporejena tj. v višini 43.000.000,00 SIT - tabela 1.

10.

Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 10 v tabeli I:
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 17.a in 34. člena ZIP-ro na 123. seji, kije bila
dne 09.09.1999 s sklepom številka 409-00/99-24(N) sklenila, da se izvrši prerazporeditev
sredstev s proračunske postavke 2839 - Investicije in investicijsko vzdrževanje, konto
4201, Statističnega urada Republike Slovenije v višini 7.000 000,00 SIT. Sredstva se
prerazporedijo na proračunsko postavko 2837 - Investicije in investicijsko vzdrževanje
državnih organov, konto 4201 - Nakup prevoznih sredstev, Servisa skupnih služb Vlade
v višini 7.000.000,00 SIT.
Prerazporeditev sredstev po tem sklepu, se določi kot sestavni del načrta nabave zemljišč,
zgradb, stanovanj, poslovnih prostorov, opreme, prevoznih sredstev in investicijskega
vzdrževanja iz sredstev za investicijske izdatke za leto 1999, ki gaje Vlada Republike
Slovenije določila s sklepom številka 405-01/98-9 (N) z dne 06.05.1999.
Obrazložitev:
.
Pri Statističnem uradu RS se sredstva prerazporejajo za nakup osebnega avtomobila.
Zaradi pričakovane ugodnejše nabavne cene vozil bo Statistični urad sodeloval na
skupnem javnem razpisu, ki ga bo pripravil Servis skupnih služb vlade.
Faza izvršitve sklepa Vlade RS:
V obdobju od 01.07.1999 do 30.09.1999 so bila sredstva iz sklepa Vlade v celoti
prerazporejena tj. v višini 7.000.000,00 SIT - tabela 1.

11

Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 11 v tabeli 1.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 22. člena ZIP-ro na 122. seji, ki je bila dne
02.09.1999 s sklepom številka 409-00/99-26(N) sprejela naslednje sklepe:
11.1.
v skladu s 3. točko sklepa Vlade Republike Slovenije številka 081-00/98-8 (N) z dne
15.07.1999 se s postavke 7608 - Tekoča proračunska rezerva pri Ministrstvu za finance,
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konto 4090 - iz dela namenjenega novim zaposlitvam v upravnih organih, začasno
prerazporedijo sredstva v skupni višini 109.000.000,00 SIT naslednjim proračunskim
uporabnikom na postavke - konte kot sledi:
na 1912 - Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje: na novo
proračunsko postavko 8468 - Obisk papeža Janeza Pavla II., na konto 4022 v
višini 12.030.000,00 SIT in na konto 4204 v višini 87.970.000,00 SIT,
na 2711 - Ministrstvo za zdravstvo: na novo proračunsko postavko 8470 Zdravstvena oskrba prireditve državnega pomena, na konto 4133 v višini
4.000.000,00 SIT, na konto 4021 v višini 2.500.000,00 SIT in na konto 4029 v
višini 500.000,00 SIT;
na 1512 - Protokol v Vladi Republike Slovenije: na proračunsko postavko 3653
- Drugi odhodki za delo na drugih področjih, konto 4020 v višini 2.000.000,00
SIT
11.2.
Vlada Republike Slovenije je zadolžila Kadrovsko službo Vlade Republike Slovenije, da
za naslednjo sejo Vlade Republike Slovenije pripravi dopolnitev načrta novih zaposlitev
v upravnih organih za leto 1999, s katerim se zmanjša prvoten obseg novih zaposlitev.
11.3.
Ministrstvo za finance za prihodnjo sejo Vlade Republike Slovenije pripravi poročilo o
realizaciji sredstev iz tekoče proračunske rezerve v letu 1999.
Faza izvršitve sklepa Vlade RS:
V obdobju od 01.07.1999 do 30.09.1999 so bila sredstva iz sklepa Vlade v celoti
prerazporejena tj. v višini 109.000.000,00 SIT -tabela 1.

12.

Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 12 v tabeli 1:
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 17.a, 34. in 34.b člena ZlP-ro na 124. seji dne
16. septembra 1999 s sklepom številka 409-00/99-27(N) sklenila, da se izvrši
prerazporeditev sredstev.
s proračunske postavke 2825 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov,
konto 4201, Urada predsednika vlade
na proračunsko postavko 2840 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov,
konto 4201, Slovenske obveščevalno varnostne agencije v višini 8.000.000,00 SIT
s proračunske postavke 3665 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov,
konto 4202, Upravne enote Slovenska Bistrica
na proračunsko postavko 2837 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov,
konto 4202, Servisa skupnih služb vlade v višini 827.050,00 SIT
Prerazporeditev sredstev po sklepu pod točko 2 v skupni višini 827.050,00 SIT se določi
kot sestavni del načrta nabave zemljišč, zgradb, stanovanj, poslovnih prostorov, opreme,
prevoznih sredstev in investicijskega vzdrževanja iz sredstev za investicijske izdatke za
leto 1999, ki gaje Vlada RS določila s sklepom številka 405-01/98-9 (N), dne 6. maja
1999. Skupna vrednost načrta nabav za leto 1999 se s prerazporeditvijo po tem sklepu
poveča na 4.282.764.156,00 SIT.
Obrazložitev:
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Slovenska obveščevalno varnostna agencija nujno potrebuje posebno terensko vozilo,
vendar ne razpolaga z zadostnimi sredstvi. Ker bo to vozilo uporabljal tudi Urad
predsednika vlade, bo zaradi dodatno vgrajene varnostne opreme, ki sodi k varovanju
predsednika vlade, sofinanciral nabavo omenjenega vozila.
Za čimbolj učinkovito delovanje vložišča in arhiva, je potrebno nabaviti železne
omare. Ker je vrednost posameznega predmeta višja od 100.000,00 SIT, se sredstva
prerazporejajo na postavko Servisa skupnih služb vlade.
Faza izvršitve skJepa Vlade RS:
V obdobju od 01.07.1999 do 30.09 1999 so bila sredstva iz sklepa Vlade v celoti
prerazporejena tj. v višini 8.827.050,00 SIT - tabela I.

13.

Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 13 v tabeli 1:
Vlada Republike Slovenije Slovenije je na 124 seji dne 16. septembra 1999 sprejela sklep
številka 409-00/99-28 (N) s katerim je določila, da se v skladu s 3. točko sklepa številka
081-00/98-8(N9 z dne 15. julija 1999 začasno prerazporedijo sredstva s postavke 7608
- Tekoča proračunska rezerva pri Ministrstvu za finance, konto 4090 - iz dela
namenjenega novim zaposlitvam v upravnih organih, v skupni višini 131.000.000,00 SIT
naslednjim proračunskim uporabnikom na postavke - konte kot sledi:
na 1912 - Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje na proračunsko
postavko 8468 - Obisk papeža Janeza Pavla 11., na konto 4204 v višini
38.186.711,10 SIT in na konto 4022 v višini 7.813.288,90 SIT
na 1711 - Ministrstvo za notranje zadeve na novo proračunsko postavko 8475 Obisk papeža Janeza Pavla II. na konto 4202 v višini 53.000.000,00 SIT
na 2415 Direkcijo Republike Slovenije za ceste na novo proračunsko postavko
8474 - Obisk papeža Janeza Pavla II., na konto 4025 v višini 25.000.000,00 SIT
na 1518 - Urad vlade za informiranje na novo proračunsko postavko 8476 -Obisk
papeža Janeza Pavla II., na konto 4020 v višini 7.000 000,00 SIT.
Vlada Republike Slovenije je zadolžila Kadrovsko službo Vlade RS, da za naslednjo sejo
Vlade pripravi dopolnitev načrta novih zaposlitev v upravnih organih za leto 1999, s
katerim se zmanjša prvoten obseg novih zaposlitev.
Vlada Republike Slovenije je zadolžila proračunske uporabnike, ki so prejemniki sredstev
iz tekoče proračunske rezerve za izvedbo obiska papeža Janeza Pavla II. v Sloveniji, da
pripravijo poročila o celotni porabi teh sredstev in jih najkasneje do 15. oktobra 1999
predložijo organizacijskemu odboru.
Faza izvršitve sklepa Vlade RS:
V obdobju od 01.07.1999 do 30.09.1999 so bila sredstva iz sklepa Vlade v celoti
prerazporejena tj. v višini 131.000.000,00 SIT - tabela I.
.

14.

Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 14 v tabeli 1.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi določil 17.a člena ZIP-ro na svoji 125. seji dne
23. septembra 1999 sprejela sklep številka 409-00/99-29(N), s katerim je določila:
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1. Vlada Republike Slovenije sprošča rezervirana sredstva za plače v tekoči proračunski
rezervi po sklepih z dne 4.3.1999 in 8.4.1999, ki še niso bila prerazporejena
proračunskim uporabnikom, za pokrivanje drugih obveznosti proračuna. Proračunski
uporabniki zagotovijo potrebna sredstva za izplačilo plač vključno s sredstvi za nove
zaposlitve do konca leta 1999 v okviru zagotovljenih sredstev na kontih namena za
plače skladno z določili 17. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
Proračunski uporabniki v okviru svojih proračunskih postavk zagotovijo sredstva za
izplačilo odškodnin po sodnih sklepih in za izvensodne poravnave. Vlada pooblašča
Ministrstvo za finance za sprostitev predobremenitev na postavkah plač pri vladnih
proračunskih uporabnikih
2'. Ministrstvo za finance vladnim proračunskim uporabnikom do preklica ne bo izdajalo
soglasij za prerazporeditve sredstev s kontov namena za plače na druge namene.
3. Proračunski uporabniki predložijo Ministrstvu za finance do torka, 28. 9.1999:
- podatke o številu zaposlenih in količnikih za določitev plače po stanju 30.8.1999
- oceno obveznosti iz delovnega razmerja po pravnomočni sodbi Delovnega sodišča
v Ljubljani III Kd 54/98, ki zadevajo napredovanja zaposlenih v državnih organih
v letu 1997 in zahtevane zneske iz tega naslova.
4 S postavke Ministrstva za obrambo 4481 - Investicije v temeljne razvojne programe
obrambnih sil, konto-4021, se prerazporedijo sredstva v višini 350.000.000,00 SIT
Ministrstvu za finance na postavko-konto 7608 - 4090 -tekoča proračunska rezerva.
S postavke konto 7608-4090- tekoča proračunska rezerva se prerazporedijo
Ministrstvu za obrambo sredstva v višini 350.000.000,00 SIT na postavko-konto
3009- 4010 - prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
5. Ministrstvu za okolje in prostor se za odpravo posledic poplav, ki so v letu 1998
prizadele Republiko Slovenijo zagotovi sredstva na proračunski postavki 7640- 4091
Rezerve Republike Slovenije - rezerva za naravne nesreče v višini 528.000.000,00
SIT. Sredstva v višini 528.000.000,00 SIT se izločijo v rezerve Republike Slovenije.
Občinam se za odpravo posledic škod na lokalni infrastrukturi zagotovi sredstva v
višini 200.000.000,00 SIT. Sredstva v višini 85.491.000,00 SIT se izločijo v rezerve
Republike Slovenije, sredstva v višini 114.509.000,00 SIT se zagotovijo s
prerazporeditvijo sredstev iz proračunske postavke 7608-4090 Tekoča proračunska
rezerva pri Ministrstvu za finance.
6. Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve se za obveznosti iz naslova družinskih
prejemkov in starševskih nadomestil zagotovi sredstva v višini 1.500.000.000,00 SIT
na proračunski postavki 2195-4111 - Družinski prejemki in starševska nadomestila.
Sredstva se prerazporedi iz proračunske postavke 4605 Materialni stroški DDV pri
Ministrstvu za finance in sicer iz konta 4020 v višini 650.000.000,00 SIT in iz konta
4024 v višini 50.000.000,00 SIT in iz proračunskih postavk Obresti pri Ministrstvu za
finance v višini 500.000.000,00 SIT in iz proračunske postavke-konto-7608-4090
Tekoča proračunska rezerva pri Ministrstvu za finance v višini 300.000.000,00 SIT.
Vlada pooblašča Ministrstvo za finance za tehnično izvedbo sklepa.
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7. Občinam se za finančno izravnavo zagotovi sredstva v višini 800.000.000,00 SIT na
proračunski postavki 7505-4130 Dopolnilna sredstva občinam pri Ministrstvu za
finance. Sredstva se zagotovi s prerazporeditvijo sredstev iz proračunske postavke
4605-4029 Materialni stroški DDV pri Ministrstvu za finance v višini 300.000.000,00
SIT in iz proračunske postavke 7608-4090 Tekoča proračunska rezerva pri Ministrstvu
za finance v višini 400.000.000,00 SIT in iz proračunskih postavk Obresti pri
Ministrstvu za finance v višini 100.000.000,00 SIT. Vlada pooblašča Ministrstvo za
finance za tehnično izvedbo sklepa.
8 Iz sredstev proračunske postavke 7608-4090 - Tekoča proračunska rezerva pri
Ministrstvu za finance se v skladu s 3. točko sklepa štev. 081-00/98-8(N) z dne
15.julija 1999 prerazporedi sredstva na naslednje proračunske postavke-konte: '
Servisu za protokolarne storitve na proračunsko postavko-konto 8477-4020 Obisk papeža Janeza Pavla II v višini 6.000.000,00 SIT in
Uradu Vlade na informiranje na proračunsko postavko-konto 8476-4020 - Obisk
papeža Janeza Pavla II v višini 23.000.000,00 SIT.
9. Ministrstvo za finance bo Vladi Republike Slovenije po opravljenih izračunih o
potrebnih sredstvih za plače v sredini novembra predlagalo dodatne ukrepe za
zagotavljanje sredstev za realizacijo proračuna 1999.
10.Ministrstvo za finance bo za prihodnjo sejo Vlade Republike Slovenije pripravilo oceno
realizacije proračuna v letu 1999.
k 1., 2., 3. in 4.
Ministrstvo za finance na podlagi dosežene realizacije v obdobju januar-september 1999
ocenjuje, da bo plače proračunskih uporabnikov v letu 1999 v globalu možno realizirati
v okviai zagotovljenih sredstev na kontih namena za plače. To pomeni, da bi z ustreznimi
prerazporeditvami med proračunskimi uporabniki lahko zagotovili izplačila obstoječega
nivoja plač do konca leta, vključno z novimi zaposlitvami, ki so odobrene s sprejetimi
načrti novih zaposlitev v letu 1999. V okviru globala zagotovljenih sredstev na kontih
namena za plače veljavnega proračuna bi ob ustreznih prerazporeditvah na podlagi
17.člena zakona o izvrševanju proračuna, proračunski uporabniki po naši oceni lahko
poravnali obveznosti iz naslova plač, ter zagotovili tudi potrebna sredstva za poravnavo
obveznosti po sklepih Vlade Republike Slovenije, ki zadevajo napredovanje v letu 1997.
Ministrstvu za obrambo v sprejetem proračunu za leto 1999 niso bila zagotovljena
sredstva za plačilo obveznosti za zavarovalno dobo s povečanjem, ker v fazi priprave
predloga proračuna zaradi spremembe predpisov, ki urejajo to področje, višina obveznosti
za ta namen še ni bila znana. Ker Ministrstvo za obrambo ocenjuje, da zagotovljena
sredstva na postavki 4481-Investicije v temeljne razvojne programe obrambnih sil, konto4021, v letu 1999 ne bodo v celoti porabljena, predlagamo, da se prerazporedijo sredstva
v višini 350.000.000,00 SIT s te postavke v tekočo proračunsko rezervo, od tu pa
Ministrstvu za obrambo na postavko-konto 3009-4010 - prispevki za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.

poročevalec, št. 83

62

i

1. december 1999

k 5.
Za zagotovitev nujnih sredstev za odpravo posledic poplav 1998 se Ministrstvu za okolje
in prostor zagotovijo sredstva v višini 528.000.000,00 SIT in občinam 200.000.000,00
SIT za odpravo posledic na lokalni infrastrukturi.
k 6.
Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev Zakona o družinskih prejemkih in starševskih
nadomestilih so pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve nastale dodatne
obveznosti za izplačilo otroških dodatkov. Pristojno ministrstvo po sedanjih izračunih
ocenjuje, da bodo do konca leta 1999 nujno potrebna dodatna sredstva. S predlaganim
sklepom je Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve zagotovljenih
1.500.000.000,00 SIT. Del dodatno potrebnih sredstev bo ministrstvo samo zagotavljalo
s prerazporeditvami znotraj finančnega načrta ministrstva. Po ponovnih izračunih v sredini
novembra 1999 bodo Vladi Republike Slovenije predlagani dodatni ukrepi za
zagotavljanje potrebnih sredstev.
k 7.
Občinam se zagotovi primanjkljaj sredstev za finančno izravnavo v viširii 800.000.000,00
SIT. Iz sprejetih sklepov vlade na 121. seji, dne 29.7.1999, je razvidno, da mora
Ministrstvo za finance poiskati predlog možnih rešitev, ki bi omogočil pokrivanje
ugotovljenega primanjkljaja dopolnilnih sredstev občinam do izračunanega obsega
primerne porabe za leto 1999. Ministrstvo za finance pripravlja novo oceno lastnih
prihodkov občin in na tej podlagi izračun potrebnih dopolnilnih sredstev občinam.
Dokončna višina primanjkljaja dopolnilnih sredstev za leto 1999 zato še ni ocenjena,
vendar se v ta namen v okviru državnega proračuna že zagotavlja dodatna sredstva v
višini 1,0 mlrd SIT, ki naj bi v določenem obsegu ublažila problematiko nakazovanja
akontacij dopolnilnih sredstev občinam in pokrivanje primanjkljaja do izračunanega
obsega zagotovljene porabe.
k 8.
Za pokrivanje stroškov ob izvedbi obiska papeža Janeza Pavla II. se v okviru rezerviranih
sredstev prerazporedi dodatna sredstva v skupni višini 29.000.000,00 SIT.
Faza izvršitve sklepa Vlade RS:
V obdobju od 01.07.1999 do 30 09 1999 so bile iz sklepa Vlade v celoti realizirane točke
4, 5, 6, 7 in 8 - tabela 1. Prerazporejena so bila sredstva v višini 2.443.509.000,00 SIT.

A.

Popravek sklepa Vlade RS številka 409-00/99-29(N) z dne 08. oktobra 1999 pod
zaporedno številko 14 v tabeli:
V sklepu številka 409-00/99-29(N) z dne 23. septembra 1999 se besedilo točke 8 popravi
tako, da se glasi:
iz sredstev proračunske postavke 7608-4090-Tekoča proračunska rezerva pri Ministrstvu
za finance se v skladu s 3. točko sklepa številka 081-00/98-8(N) z dne 15. julija 1999
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prerazporedi sredstva na naslednje proračunske postavke - konte:
Protokolu v Vladi Republike Slovenije na proračunsko postavko - konto 8477 - 4020 Obisk papeža Janeza Pavla II v višini 6.000.000,00 SIT in Uradu Vlade za informiranje
na proračunsko postavko - konto 8476 - 4020 - Obisk papeža Janeza Pavla II v višini
23.000.000,00 SIT.

15.

Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 15 v tabeli 1:
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 17.a, 22., 34. in 34.b člena ZIP-ro na 126. seji
dne 30. septembra 1999 s sklepom številka 409-00/99-30(N) sklenila, da se izvršijo
naslednje prerazporeditve sredstev:

1.

Na proračunsko postavko 2837 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
organov, konto 4202 Servisa skupnih služb vlade se prerazporedijo sredstva v skupni
višini 63.721.000,00 SIT in sicer:
sproračunske postavke 2846 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
Službe vlade za evropske zadeve s konta:
' 4202 v višini 120.000,00 SIT
4203 v višini 300.000,00 SIT
s proračunske postavke 2848 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov,
konto 4202 Davčne uprave RS (Ministrstva za finance) v višini 50.000,00 SIT
s proračunske postavke 3651 - Investicije in investijsko vzdrževanje Upravne enote Ravne
na Koroškem:
4202 v višini 804.676,00 SIT
4203 v višini 96.324,00 SIT
s proračunske postavke 2847 - Investicije in investicijsko vzdrževanje, konto 4201
Ministrstva za finance v višini 3.390.000,00 SIT
s proračunske postavke 2847 - Investicije in investicijsko vzdrževanje, konto 4201
Ministrstva za finance v višini 9.010.000,00 SIT.

2.

S proračunske postavke 2847 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov,
konto 4201 Ministrstva za finance se prerazporedijo sredstva:
na proračunsko postavko 2837 - Investicije in investicijsko vzdrževanje Servisa skupnih
služb vlade na konto 4201 v višini 2.110.000,00 SIT
na proračunsko postavko 2837 - Investicije in investicijsko vzdrževanje Servisa skupnih
služb vlade na konto 4205 v višini 17.850.000,00 SIT.

3.

Na proračunsko postavko 2837 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
konto 4201 Servisa skupnih služb vlade se prerazporedijo sredstva v skupni višini
6.700.000,00 SIT in sicer:
s proračunske postavke 7720 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov,
konto 4201 Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo v višini
3.200.000,00 SIT
s proračunske postavke 3348 - Materialni stroški Ministrstva za šolstvo in šport s konta:
4002 v višini 903 .000,00 SIT
4020 v višini 1.100.000,00 SIT
4023 v višini 1.342.000,00 SIT
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4033 v višini 155.000,00 SIT
4.

S proračunske postavke 4605 - Materialni stroški DDV, konto 4020 Davčne uprave RS
(Ministrstva za finance) se prerazporedijo sredstva
na proračunsko postavko 3337 - Materialni stroški, konto 4020 Urada vlade za
informiranje v višini 9.967.439,00 SIT

5.

S proračunske postavke 5771 - Sofinanciranje plovila morske biološke postaje, konto
4201 Uprave RS za varstvo narave (MOP) se prerazporedijo sredstva
na proračunsko postavko 7924 - Raziskovalna oprema, konto 4202 Ministrstva za
znanost in tehnologijo v višini 5.000.000,00 SIT

6.

S proračunske postavke 6662 - Najemnine poslovnih prostorov uprave na lokalni ravni,
konto 4026 Servisa skupnih služb vlade se prerazporedijo sredstva
na proračunsko postavko 7166 - Visokošolske knjižnice, konto 4133 Ministrstva za
šolstvo in šport v višini 57.427.110,00 SIT

7.

Prerazporeditev sredstev po L, 2. in 3. sklepu se določi kot sestavni del načrta nabave
zemljišč, zgradb, stanovanj, poslovnih prostorov, opreme, prevoznih sredstev in
investicijskega vzdrževanja iz sredstev za investicijske izdatke za leto 1999, ki gaje Vlada
RS določila s sklepom številka 405-01/98-9 (N) dne 06.05.1999.
Obrazložitev:
1.
S 1. 9. 1999 je bil v skladu z dokumentom Varnostni mehanizmi na računalniškem sistemu
SVEZ ter v skladu z Belo knjigo zagotavljanja varnosti v lokalnih računalniških omrežjih
državne uprave RS uveden sistem varovanja. Na podlagi tega je bilo ugotovljeno, da
služba za IT in IDC potrebuje protipožarno železno blagajno za shranjevanje računalniških
medijev (varnostnih kopij podatkov in elektronskih dokumentov SVEZ). Nabavo
omenjene blagajne utemeljuje tudi dejstvo, da prostori SVEZ niso zaščiteni s sistemom
elektronskega javljanja požara. Ker vrednost blagajne presega 100.000,00 SIT,
predlagamo da se sredstva v višini 420.000,00 SIT prerazporedijo na SSSV (34.b člen
ZIPR-a ter 3. člen Navodila o uporabi sredstev proračuna RS za nakup opreme manjše
vrednosti -Uradni list št. 26 z dne 15.4. 1999), ki tako dopolni Načrt nabav.
Davčni uprava RS prerazporeja sredstva na SSSV za namen nakupa pisarniškega pohištva
za potrebe novih prostorov Glavnega urada . Selitev v nove prostore se predvideva konec
prvega kvartala leta 2000. Del sredstev za realizacijo nakupa pohištva po projektu za 221
delovnih mest je že zagotovljen na proračunski postavki SSSV, ki bo po pooblastilu
Davčne uprave RS pričel v septembru 1999.
Upravna enota Ravne na koroškem prerazporeja sredstva za nabavo naprave za rezanje
slik, napravo za perforacijo in lepljenje ter DIL za razveljavljanje vozniških dovoljenj.
Vrednost posameznega predmeta presega 100.000,00 SIT, kar je osnovni razlog za
prerazporeditev sredstev na SSSV.
Ministrstvo za finance prerazporeja sredstva za ureditev centralne klima naprave.
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Predračunska vrednost investicije v centralno klima napravo na Beethovnovi 11 je večja
kot je bilo prvotno načrtovano iz dveh razlogov:
- v začetku je bilo predvideno, da bo klimatizacija izvedena po sistemu split oziroma
klasična centralna klima naprava. Pri izdelavi idejnih projektov je bilo ugotovljeno, da niti
ena niti druga izvedba ni možna, saj enostavni split zahteva preveč zunanjih enot, za kar
upravni organ ne bo dal soglasja, klasična izvedba pa zahteva preveč instalacijskih in
gradbenih del, ki pa jih v pogojih stalnega poslovanja državne uprave ni mogoče izvesti.
Zaradi navedenega je projektant v idejnem načrtu predvidel split sistem s samo eno
zunanjo enoto, ki bi bila montirana na strehi. To pa podraži samo izvedbo del.
dosedanjo zunanjo enoto za 7 in 8. nadstropje ni mogoče dograditi, pač pa jo je potrebno
zamenjati z novo zmogljivejšo napravo za vseh osem nadstropij.
2.
Ministrstvo za finance prerazporeja sredstva za :
- Nabavo osebnega avtomobila
Nabava osebnega avtomobila je bila planirana kot nadomestilo za stari avtomobil Sany
Nissan, letnik 1988. Ocenjena vrednost starega avtomobila znaša 190.000,00 SIT,
vrednost novega pa je predvidena v višini 2.300.000,00 SIT. Za razliko do te vrednosti
se predlaga prenos na SSS V za sodelovanje na javnem razpisu, ki ga bo izvedel SSS V.
- Manjše adaptacije na Beethovnovi 11 in adaptacijo na Župančičevi 3
Zaradi dotrajanosti je SSSV predlagal obnovitev celotne strehe na Župančičevi 3. Pri
čemer seje izkazalo, daje predračunska vrednost za obnovo strehe višja od predvidene.
Obnovo poslovne stavbe na Župančičevi 3 financirata skupaj Ministrstvo za finance in
Ministrstvo za pravosodje, vsak polovico potrebnih finančnih sredstev. Skupna
predračunska vrednost obnove strehe, sanitarij, tlakov in klimatizacija sejne sobe znaša
61,3 mio SIT.
Zaradi lažje izvede del pod drugo in tretjo alinejo se sredstva prerazporejajo na SSSV.
3.
Sredstva se pri Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ter
Ministrstvu za šolstvo in šport prerazporejajo zaradi zagotavljanja manjkajočih sredstev za
nakup novih vozil.
4.
Davčna uprava RS (MF) prerazporeja sredstva zaradi operacionalizacije sklepa vlade št.
141-04/99-2 (N) z dne 26.7. 1999 po katerem je Urad vlade za informiranje dolžan
objaviti obvestilo za javnost na podlagi 43. člena zakona o prvem pokojninskem skladu
RS in preoblikovanju investicijskih družb, Ministrstvo za finance pa na podlagi dejanskega
obračuna stroškov objave zagotovi potrebna finančna sredstva.
5.
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Uprava RS za varstvo narave prerazporeja sredstva v višini 5 mio SIT, ker ima
Ministrstvo za znanost in tehnologijo z Nacionalnim inštitutom za biologijo že sklenjeno
pogodbo o sofinanciranju nakupa raziskovalne opreme
6.
Servis skupnih služb vlade je do 31.3. 1999 oziroma do izteka petletne pogodbe
zagotavljal sredstva za plačilo najemnine za prostore, ki jih uporablja CTK. Računsko
sodišče je opozorilo, da Servis skupnih služb vlade v skladu z Odlokom o organizaciji in
delovnem področju ( Ur. 1. RS 62/69) ni pristojen za plačilo najemnine za institucijo, ki
ni državni upravni organ. Zato bo od 1.4. 1999 dalje obveznost plačila najemnine prevzelo
Ministrstvo za šolstvo in šport, kije po sklepu Vlade RS št. 402-04/93-21/3-8 z dne
27.10. 1993 zadolženo za financiranje visokošolskih knjižnic. Ker sredstva za plačilo
najemnine v letu 1999 Ministrstvo za šolstvo in šport ni predvidelo v svojem finančnem
načrtu, po dogovoru med dosedanjim in novim plačnikom, potrebna sredstva za plačilo
najemnine zagotovi Servis skupnih služb vlade iz postavke Najemnine poslovnih
prostorov uprave na lokalni ravni, na kateri do konca proračunskega leta ne bo zahteval
dodatnih proračunskih sredstev.
Faza izvršitve sklepa Vlade RS:
V obdobju od 01.07.1999 do 30.09.1999 so bila sredstva iz sklepa Vlade v celoti
prerazporejena tj. v višini 162.775.549,00 SIT -tabela l.

16.

Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 16 v tabeli 1:
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 17.a člena ZIP-ro na 126. seji dne 30. septembra
1999 s sklepom številka 409-00/99-31(N) sklenila, da se izvrši naslednja prerazporeditev
sredstev:
s proračunske postavke 3348 - Materialni stroški, konto 4029 - Drugi operativni odhodki
Ministrstva za šolstvo in šport, v višini 2.420.000,00 SIT
na proračunsko postavko 1875 - Najemnine poslovnih prostorov in drugi stroški, konto
4026 - Najemnine in zakupnine Servisa skupnih služb vlade.
Obrazložitev:
Ministrstvo za šolstvo in šport je leta 1995 sklenilo pogodbo o najemu poslovnih
prostorov s Centrom za gospodarsko svetovanje na Trubarjevi 3 v Ljubljani. Najemnino
za te prostore plačuje Servis skupnih služb Vlade. Zaradi potreb po dodatnih prostorih
je Ministrstvo za šolstvo in šport sklepalo anekse k najemni pogodbi in prevzelo plačilo
obveznosti, ker Servis skupnih služb Vlade ni imel razpoložljivih sredstev za dodatno
najemnino. Od 1.6. 1999 je bila z najemodajalcem sklenjena nova pogodba za vse najete
površine. Plačevanje obveznosti po tej pogodbi je v celoti prevzel Servis skupnih služb
Vlade. Ker v letošnjem letu nima zadostnih srestev je dogovorjen in predlagan prenos
sredstev v višini 2.420.000,00 SIT.
Faza izvršitve sklepa Vlade RS:
V obdobju od 01.07.1999 do 30.09 1999 so bila sredstva iz sklepa Vlade v celoti
prerazporejena tj. v višini 2.420.000,00 SIT - tabela 1.
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17.

Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 17 v tabeli 1:
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 17.a člena ZIP-ro na 121. seji dne 29. julija 1999
s sklepom številka 409-00/99-8(N) sklenila, da se izvrši naslednja prerazporeditev
sredstev.
s proračunske postavke 4184 - Revizijska komisija za javna naročila, konto 4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Urada predsednika vlade v višini
1.000.000,00 SIT
na proračunsko postavko 2446 - Investicije v zdravstvu, konto 4204 - Novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije, Ministrstva za zdravstvo v višini 1.000.000,00 SIT.
Obrazložitev:
Ministrstvo za zdravstvo vodi projekt prenove dveh bolniških sob in terase v
jugovzhodnem delu Centra za vojne veterane v bolnišnici dr. Petra Držaja. Ker bi te
prostore uporabljala tudi ministrstva in diplomacija, je bilo z Ministrstvom za notranje
zadeve. Ministrstvom za zdravstvo ter Uradom predsednika vlade dogovorjeno, da
sofinancirajo projekt.
Faza izvršitve sklepa Vlade RS:
V obdobju od 01.07.1999 do 30.09.1999 so bila sredstva iz sklepa Vlade v celoti
prerazporejena tj. v višini 1.000.000,00 SIT -tabela 1.

18.

Sklep Vlade RS pod zaporedno številko 18 v tabeli l:
18.1. Vlada Republike Slovenije je na podlagi 22. in 38. člena ZIP-ro na 189.
korespondenčni seji, kije bila od 18.08 1999 do 19.08.1999 s sklepom številka
409-03/98-22(N) sklenila, da se izvrši prerazporeditev sredstev s proračunske
postavke 7608 - Tekoča proračunska rezerva, konto 4090 - iz dela, ki je
rezerviran za nove zaposlitve v letu 1999 v upravnih organih, prerazporedijo
sredstva v skupni višini 11.226.084,00 SIT in sicer:
- na proračunsko postavko 8212 - Financiranje prireditev ob počastitvi državnih
praznikov, konto 4020 - Uradu Vlade Republike Slovenije za informiranje v
višini 9.000.000,00 SIT
- na proračunsko postavko 5290 - Plače, konto 4004, Upravne enote Tolmin
v višini 2.226.084,00 SIT
18.2. Načrt novih zaposlitev za leto 1999 v upravnih organih se izvede v zmanjšanem
obsegu.
Za realizacijo sklepa pod točko 18.1 je zadolženo Ministrstvo za finance, pod točko 18.2.
pa Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije.
Obrazložitev:
Uradu vlade za informiranje se iz sredstev proračunske rezerve zagotovi 9,0 mio SIT za
sofinanciranje proslav ob 80. letnici priključitve Prekmuija k Sloveniji. Od tega bo 6,0 mio
SIT namenjenih za sofinanciranje počastitve, ki je bila 1. avgusta v Murski Soboti in 3,0
mio SIT za sofinanciranje spominskega tabora 14. avgusta v Beltincih.
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Upravna enota Tolmin je na podlagi Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju
razvoja v Posočju prevzela vse upravne naloge ter vodenje postopkov v zvezi s pripravo
in izdajo potrebne dokumentacije za obnovo v potresu poškodovanih objektov. Naloge,
ki jih Upravna enota izvaja so ključnega pomena za tekoče izvajanje citiranega zakona in
predstavljajo nadpovprečno obremenjenost dela upravnega organa, oddelka za okolje in
prostor, z osmimi zaposlenimi, ki za svoj enkrat povečan obseg dela in nadpovprečno
obremenjenost ter opravljeno delo preko polnega delovnega časa niso prejeli nikakršnega
plačila med časom trajanja popotresne obnove v Posočju.
Za osem zaposlenih v oddelku za okolje in prostor Upravne enote Tolmin se zato predlaga
izplačilo opravljenega dela preko polnega delovnega časa v času od 01.05.1998 do
31.06.1999 v višini 2.226.084,00 SIT. Izračun odrejenih in opravljenih nadur po
posamezniku in skupaj je razviden iz prilog, ki so seastavni del predloga sklepa.
Črpanje odobrenih sredstev bo možno na podlagi odredb predstojnika Upravne enote
Tolmin.
Po realizaciji predlaganih stalnih prenosov sredstev iz tekoče proračunske rezerve je
potrebno ustrezno popraviti 1. točko sklepa vlade številka 409-03/98-14(N) z dne 04.
marec 1999. Popravek pripravi MF - Sektor za proračun.
Zaradi zmanjšanja sredstev tekoče proračunske rezerve rezerviranih za nove zaposlitve
v upravnih organih se mora ustrezno popraviti program novih zaposlitev za leto 1999. Za
realizacijo sklepa se zadolži Kadrovsko službo Vlade.
Faza izvršitve sklepa Vlade RS:
V obdobju od 01.07.1999 do 30.09.1999 so bila sredstva iz sklepa Vlade v celoti
prerazporejena tj. v višini 11.226.084,00 SIT - tabela l.

19.

Sklep Vlade RS pod zaporedno Številko 19 v tabeli 1:
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 17.a ZIP-ro na 189. korespondenčni seji, kije
bila od 18.08.1999 do 19.08.1999 s sklepom številka 409-00/99-25(N) sklenila, da se
izvrši prerazporeditev sredstev s proračunske postavke 6611-4404-Jamstva Republike
Slovenije Ministrstva za finance na proračunsko postavko 4024-4410-Dokapitalizacija
Slovenskih železarn v višini 490,0 mio SIT.
Obrazložitev;
Vlada Republike Slovenije je na 106.seji, dne 22. aprila 1999 sprejela sklep št.446-01/9823 (N), da se s prerazporeditvijo sredstev s postavke Dokapitalizacija Slovenskih železarn
Ministrstva za gospodarske dejavnosti zagotovijo sredstva v višini 490.000.000,00 SIT
za plačilo obresti za obveznice za sanacijo Slovenskih železarn, ki jih je kot porok morala
plačati Republika Slovenija iz postavke-Jamstva Republike Slovenije na podlagi zakona
o jamstvu RS za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn ( Ur. list RS, št.
55/92 in 87/97).
Po vnovčitvi jamstva je bil s strani Ministrstva za finance vložen regresni zahtevek. Da so
Slovenske železarne lahko poravnale svojo obveznost, je bil na 178. korespondenčni seji
Vlade RS, dne 7.7.1999 sprejet sklep št. 428-01/98-7 (N) o zagotovitvi sredstev iz
naslova dokapitalizacije za poplačilo terjatve Republike Slovenije do Slovenskih železarn,
kar je bilo izvršeno dne 8.7.1999.
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Zato Ministrstvo za finance predlaga, da se izvrši prerazporeditev v obratni smeri, kar
pomeni, da se sredstva iz prvega odstavka vrnejo na postavko Dokapitalizacija Slovenskih
železarn pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti.
Faza izvršitve sklepa Vlade RS:
V obdobju od 01.07.1999 do 30.09.1999 so bila' sredstva iz skiepa Vlade v celoti
prerazporejena tj. v višini 490.000.000,00 SIT - tabela 1.

Pripravila: Alenka Weber
Ljubljana, 21.10.1999
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Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna
in drugih javnih financ je na 30. seji, 7. oktobra 1999, kot MATIČNO
DELOVNO TELO obravnaval poročilo Računskega sodišča
Republike Slovenije o reviziji porabe proračunskih sredstev za
delovanje diplomatsko-konzularnih predstavništev Republike
Slovenije na RS, Ministrstvu za zunanje zadeve v letih 19^6 in
1997.

ni bil pravočasno sprejet, diplomatsko-konzularna predstavništva
(v nadaljnjem besedilu DKP) pobrane konularne takse uporabljala
direktno za svojo porabo, kar je v nasprotju za zakonom o
izvrševanju proračuna, ki določa, da morajo biti vsi prihodki
proračuna nakazani v proračun. DKP in Ministrstvo za zunanje
zadeve tudi niso imeli vseh ustreznih oziroma pravilno vodenih
evidenc, kar pa se je v zadnjem času bistveno popravilo.
Opozorila je tudi na javna naročila oziroma na dobave, ki niso bile
skladne z zakonom o javnih naročilih, saj so potekale brez javnih
razpisov z direktnimi dobavami - tu je predvsem izpostavila nabavo
vin, ki jih DKP porabijo v takih količinah in zneskih, da bi morali za
njihovo nabavo imeti javne razpise.

Člani odbora so za razpravo poleg navedenega poročila
Računskega sodišča prejeli še:

-

RS

DELOVANJE

PREDSTAVNIŠTEV

SLOVENIJE

SODIŠČA

poročilo Računskega sodišča o reviziji poslovanja v letih 1996
in 1997 RS, Ministrstva za zunanje zadeve, Veleposlaništva
Zagreb (št. 450-02/93-9/350)
poročilo Računskega sodišča o reviziji poslovanja v letih 1996
in 1997 RS, Ministrstva za zunanje zadeve, Veleposlaništva
Dunaj (št. 450-02/93-9/348)

Prostori, ki jih uporabljajo DKP, so v nekaterih primerih preveliki
glede na kriterije, ki jih je izdelalo samo Ministrstvo za zunanje
zadeve (to velja za obe pregledani veleposlaništvi - Dunaj in
Zagreb). Problem pri prostorih je tudi v tem, da je večina naših
DKP v najetih prostorih, za katere po mnenju Računskega sodišča
plačujemo zelo visoke najemnine in bi bilo dolgoročno bolje
prostore kupiti, vsaj tam, kjer imamo dolgoročen interes za
delovanje našega predstavništva.

V uvodu je namestnica predsednika Računskega sodišča
navedla najbolj pomembne nepravilnosti, ki so jih ugotovili ob
pregledu. Tako je povedala, da so v letu 1996, ko državni proračun
1. december 1999
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Predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve je nato pojasnil
nekatere navedbe iz poročila oziroma navedel, kaj so že storili za
izboljšanje stanja. Povedal je, da so konzularne takse porabili za
delovanje DKP, ker v letu 1996 zaradi nesprejetega proračuna ni
bilo rednih dotacij sredstev za delovanje predstavništev. To so
delali z vednostjo Ministrstva za zunanje zadeve in Ministrstva
za finance. Seveda pa to ne pomeni, da so bila ta sredstva odtujena
iz proračuna, saj so bila kasneje vsa nakazana. Glede nabav
vina je povedal, da je to posebne vrste blago, ki ga nabavljajo s
pomočjo enologov in se pri tem trudijo, da ga nabavijo od različnih
proizvajalcev ter da z njim tudi predstavljajo Slovenijo v tujini. Le
en del vina je namreč namenjen direktni porabi, večina gre za
darila in prezentacije. V zvezi s prostori je povedal, da so že
večkrat predlagali Ministrstvu za finance, da bi prostore za DKP
kupili, vendar doslej pri tem niso bili uspešni. V zvezi s prevelikimi
prostori pa je pojasnil, da so prostori na Dunaju sedaj že premajhni,
ker imajo v njih sedež tudi predstavniki v Organizaciji za varnost
in sodelovanje v Evropi ter naši predstavniki v vodstvu agencije
za atomsko energijo. V Zagrebu so načrtno zasedli prostore bivše
podružnice Ljublanske banke v Zagrebu, ker so s tem zaščitili
tudi slovensko premoženje v tujini.

Prisotni so opozarjali tudi na razhajanja v podatkih, ki se pojavljajo
v zvezi z delovanjem DKP na Ministrstvu za zunanje zadeve,
samih predstavništvih ter Ministrstvu za finance. Predstavniki
MZZ so pojasnili, da do manjših razlik prihaja zato, ker se nekje
vodijo evidence v devizah, drugje pa v tolarjih. Ministrstvo za
finance pa za DKP opravlja le finančni servis.
Na vprašanje, ali je Vlada obravnavala poročilo Računskega
sodišča, so predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve povedali,
da ga ni.
Po končani razpravi o poročilu Računskega sodišča Republike
Slovenije o reviziji porabe proračunskih sredstev za
delovanje diplomatsko-konzularnlh predstavništev
Republike Slovenije na RS, Ministrstvu za zunanje zadeve v
letih 1996 In 1997 je Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih
financ sprejel naslednje
SKLEPE:
1. Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor
proračuna in drugih javnih financ predlaga Vladi Republike
Slovenije in Ministrstvu za zunanje zadeve, da čimprej v celoti
izvedeta priporočila Računskega sodišča za izboljšanje sistema
finančnega načrtovanja in izvajanja finančnih načrtov, uredita
finančno-materialne evidence in zagotovita tekoče finančno
poročanje diplomatsko-konzularnih predstavništev. Ministrstvo
za zunanje zadeve naj v skladu z novosprejetim zakonom o
javnih financah čimprej vzpostavi sistem delujočih notranjih kontrol.

Povedal je tudi, da se vedno trudijo za izboljšanje materialnofinančnega poslovanja in da jim vsaka inšpekcija (bodisi z
Računskega sodišča ali iz proračunske inšpekcije) pripomore k
boljši ureditvi zadev. V začetku leta so tudi izdali navodila o
poslovanju DKP. Po ocenah zunanjega ministrstva je naša država
tudi zelo varčna pri mreži DKP in pri zaposlitvah ljudi v njih, saj
ocenjujejo, da imamo v predstavništvih zaposlenih manj ljudi kot
druge države.

2. Odbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da glede na visoke
stroške najemnin in upoštevaje interese za dolgoročno prisotnost
v posameznih državah prouči možnost nakupa in pripravi
dolgoročni načrt nakupa poslovnih prostorov za diplomatskokonzularna predstavništva.

V razpravi je bilo izpostavljeno, da ne glede na specifičnost, ki je
prisotna pri delovanju DKP, ne bi smeli kršiti slovenskih zakonov,
zlasti pa zakonov, ki urejajo proračun, javna naročila,
računovodstvo in knjigovodske evidence. To pa se je v preteklosti,
kljub temu, da država Slovenija obstaja že več kot osem let, vse
prevečkrat dogajalo. Zaradi tega so posamezni člani odbora tudi
zahtevali, da se ugotovi odgovornost za nevestno poslovanje in
kaznuje odgovorne, če še niso bili.

3. Odbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da poročilo
Računskega sodišča obravnava. Vlada in Ministrstvo za zunanje
zadeve naj odboru poročata o odpravi nepravilnosti in izvajanju
priporočil Računskega sodišča ter sklepov odbora v roku 60 dni.
Ministrstvo za zunanje zadeva naj poroča tudi o ugotovljeni
odgovornosti in sankcijah za kršitve zoper odgovorne osebe.

Glede notranjih kontrol so člani odbora menili, da bi morale delovti
bolje in v tem primeru tudi ne bi prihajalo do takih napak. Namesto
tega pa se celo pojavljajo primeri, ko DKP niti ne pošiljajo potrebnih
poročil v domovino.

4. Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ bo
Raziskovalnemu sektorju Državnega zbora naročil pripravo
informacije o tem, kakšen je odstotek proračunskih sredstev za
delovanje diplomatsko-konzularnih predstavništev v manjših,
primerljivih evropskih državah.

V zvezi s prostori, so prisotni menili, da majhna država ne bi
smela tako po nepotrebnem zapravljati denar za visoke najemnine
prevelikih prostorov. Treba bi bilo čimprej določiti nek dolgoročen
program nabave prostorov za DKP, kjer bi upoštevali predvsem
to, v katerih državah je interes Slovenije tako velik, da bomo
prostori še dolgo rabili. Pri tem naj se proučijo tudi primerjave med
stroški nakupa in stroški najemnine prostorov in prvenstveno
odkupi oziroma nakupi prostore tam, kjer so najemnine v primerjavi
s cenami prostorov izjemno neugodne.

5. Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ predlaga
Računskemu sodišču Republike Slovenije, da v svoj program
dela vključi revidiranje Veleposlaništva Republike Slovenije na
Japonskem (v Tokiu).

Glede zaposlenih na DKP ni jasno, ali je potrjena sistemizacija
višja od dejanske zasedenosti zato, ker sistemizacija ni realna,
zaradi varčevanja pri zaposlovanju ali zato, ker je sistemizacija
pripravljena za neke bodoče razmere.
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Podsekretar DZ
mag. Jože KONČAN, l.r.
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Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna
in drugih javnih financ je na 31. seji, 3. novembra 1999, kot
MATIČNO DELOVNO TELO obravnaval poročilo Računskega
sodišča Republike Slovenije o reviziji dodeljevanja proračunskih
sredstev Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje visokošolskih
programov v letu 1996.

1996
in osem na fakultetah (štirih na ljubljanski in štirih na mariborski
univerzi). Od teh pregledov je 9 že zaključenih, za dve fakulteti pa
poročila še niso dokončna. Ko bodo vsa poročila dokončna, bo
RS pripravilo skupno poročilo za ministrstvo in visoke šole.
Članica RS, zadolžena za področje nadzora šolstva, je navedla
najbolj pomembne nepravilnosti, ki so jih ugotovili ob pregledu
dodeljevanja sredstev za visokošolske programe s strani
ministrstva:

Člani odbora so za razpravo poleg navedenega poročila
Računskega sodišča prejeli še:
seznam fakultet in akademij, za katere je odbor v letih 1996
do 1999 prejel poročila Računskega sodišča,
dopis predsednika odbora Ministrstvu za šolstvo in šport
poročilo Odbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ
o obravnavi ugotovitev Računskega sodišča Republike
Slovenije o nadzorih na Ministrstvu za šolstvo in šport,
Ministrstvu za znanost in tehnologijo in Ministrstvu za kulturo
ter pripadajočih zavodih
dopis Ministrstva za šolstvo in šport
priloge k Poročilu Računskega sodišča o reviziji dodeljevanja
proračunskih sredstev Ministrstva za šolstvo in šport za
izvajanje visokošolskih programov v letu 1996
dopis Ministrstva za šolstvo in šport s prilogami
dopis Neodvisnega sindikata delavcev ljubljanske univerze

1. Največji in v javnosti najbolj odmeven je problem plačevanja
nadobremenitev visokošolskih učiteljev. Ta problem izhaja iz
dejstva, da Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ) financira visoko
šolstvo po namenih, ne pa po programih. Tako tudi določa plače
za posamezne delavce in v skladu s tem dodeljuje sredstva.
Zakon o razmerjih plač delavcev v javnih zavodih, državnih
organih in v organih lokalnih skupnosti določa, da je plača delavcev
sestavljena iz osnovne plače, uspešnosti in dodatkov. MŠŠ pa je
šolam v okviru osnovne plače financiralo tudi del plače učiteljev
za delo nad stoodstotno obveznostjo z neposrednim pedagoškim
delom. Na tak način je bilo v maju 1996 izplačano 96 milijona
tolarjev, kar po ocenjenem izračunu za celo leto znese preko ene
milijarde tolarjev. RS smatra, da taka izplačila niso v skladu z
zakonodajo, ker noben zakon, ki ureja plače, ne dovoljuje
financiranja plačevanja nadobremenitev.

V uvodu je predsednik Računskega sodišča povedal, da je
Računsko sodišče (RS) opravilo enajst revizij, ki se tičejo
dodeljevanja sredstev za izvajanje visokošolskih programov: eno
na ministrstvu, dve na akademijah za glasbo in likovno umetnost
1■ december 1999
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2. Nekatere storitve (čiščenje, varnostna služba) so bile s strani
MŠŠ plačane šolam v obliki plač. MŠŠ je upoštevalo število
zaposlenih na teh delih in v obliki plač dodelilo sredstva šolam, ki
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pa so jih te uporabile za plačilo storitev zunanjim izvajalcem. S
tem je bilo že vnaprej določeno, da bodo ta sredstva porabljena
nenamensko, saj niso bila izplačana za plače.

za materialne stroške ne določa, da je potrebno upoštevati vse
elemente normativa, upoštevali pa so razlike pri diplomah višje in
visoke stopnje ter razlike med diplomami družboslovnih in
naravoslovnih šol.

3. Za dodeljevanje sredstev šolam na nekaterih področjih ni bilo
normativov (rektorjev sklad, investicije), na drugih področjih
(stroški za diplomska dela) pa se niso spoštovala; zaradi tega so
nekateri zavodi dobili premalo, drugi pa preveč sredstev.

Dodatna pojasnila sta podala tudi rektor ljubljanske univerze in
prorektor mariborske univerze. Rektor Univerze v Ljubljani je
pojasnil, da je problem univerz v pomanjkanju števila učiteljev, saj
bi na primer ljubljanska univerza morala imeti zaposlenih v šolskem
letu 1998/99 po veljavnih normativih kar 1553 učiteljev in 1836
sodelavcev, dejansko pa je bilo redno zaposlenih le 1056 učiteljev
in 1026 asistentov. Število študentov se je v 10 letih povečalo iz
23 na 41 tisoč. Vse to so razlogi za reševanje problema plačevanja
učiteljev na drugačen način. Opozoril je tudi na problem velikega
števila šol, ki ne razpolagajo z dovolj oziroma ustreznimi prostori
za opravljanje svojega dela.

Predstavnica RS je zaključila svoj uvod z ugotovitvijo, da je bilo
na MŠŠ v zvezi s financiranjem visokošolskih programov veliko
nepravilnosti, nejasnosti in da bo potrebno marsikatere predpise
še dodelati in urediti stanje.
Minister za šolstvo se je v svojem odgovoru osredotočil na
pojasnila o tem, zakaj so bile storjene nekatere nepravilnosti, ki
jih je ugotovilo RS, kaj je bilo že storjenega za njihovo odpravo in
kaj so na MŠŠ že storili za uveljavitev novega zakona o visokem
šolstvu.

Povedal je še, da bi se morali predvsem osredotočiti na to, kako
pomagati visokemu šolstvu za izboljšanje stanja: morali bi čimprej
sprejeti nacionalni program razvoja visokega šolstva in
spremembe zakona o visokem šolstvu; ne bi smeli zaustavljati
začetih gradenj; morali bi čimprej omogočiti črpanje pariškega
kredita za investicije v šolstvu.

Glede plačevanja nadobremenitev je povedal, da tak sistem ni bil
vzpostavljen leta 1996 ampak že v letu 1991, ko sta o takem
načinu plačevanja nadobremenitev sklenila poseben dogovor
takratna ministra za šolstvo in za znanost. Po ministrovem mnenju
tak način izplačevanja nadobremenitev ni razmetavanje z
denarjem temveč varčevanje, saj je bilo edino na ta način možno
z danimi sredstvi zagotoviti šolanje vsem študentom, katerih
število se je vsako leto zelo povečevalo (zlasti velik skok je bil
ravno v letu 1996). Ali za tak način izplačevanja obstajajo ustrezne
pravne podlage ali ne, pa je vprašanje, ki se je pojavilo šele ob
pregledu RS. Povedal je, daje v začetku leta 1998 MŠŠ upoštevalo
pripombe RS na plačevanje nadobremenitev in sistem spremenilo
tako, da sedaj izplačujejo nadobremenitve v obliki nadur, kar pa
bistveno več stane (po oceni ministrstva za tak način plačevanja
nadobremenitev sedaj namesto 1 milijarde na leto porabijo 1,5
milijarde SIT). Hkrati pa je MŠŠ podalo tudi predlog za spremembo
zakon o visokem šolstvu, ki naj bi reševal problematiko plačevanja
nadobremenitev (amandma k predlogu sprememb in dopolnitev
zakona o visokem šolstvu).

Prorektor Univerze v Mariboru je povedal, da je povečanje
potreb po zaposlenih tudi posledica sklepa vlade, da se izredni
študentje izenačijo v svojih pravicah z rednimi. Povedal je tudi, da
so na univerzi želeli vzpostaviti notranji nadzor, vendar ni bilo
sredstev za njegovo delovanje. Strinjal se je s predhodnikom, da
je predvsem potrebno čimprej sprejeti nacionalni program razvoja
visokega šolstva in spremembe zakona o visokem šolstvu.
Predsednik Računskega sodišča je nato komentiral nekatere
navedbe ministra in predstavnikov univerz ter informacijo, ki jo je
v zvezi z ugotovitvami RS posredovalo MŠŠ. Ugotovil je, da je v
informaciji MŠŠ marsikaj netočnega, nekateri odgovori pa tudi
manjkajo. Glede odgovorov v zvezi z nadobremenitvijo je menil,
da neko stališče, ki sta ga leta 1991 podpisala dva ministra, ne
more postati veljaven sistem. Poleg tega je opozoril, da je bilo
takrat plačevanjem četrte tretjine delovne obveznosti rešitev za
to, da visokošolski učitelji poleg pedagoškega dela lahko opravljajo
tudi znanstveno-raziskovalno delo, ki ga je preko četrte tretjine
plačevalo Ministrstvo za znanost in tehnologijo, ni pa bilo to mišljeno
kot dodatno plačilo za več opravljenega pedagoškega dela, kar
je postalo kasneje. Ministrstvo za znanost in tehnologijo je februarja
1998 takšen način financiranja plač visokošolskih učiteljev tudi
ukinilo. Na podlagi vseh dokumentov RS ni našlo pravne podlage
za plačevanje nadobremenitev učiteljev na tak način, ustreznega
odgovora na to pa tudi ni dalo MŠŠ. RS tudi ni dalo priporočila, da
se nadobremenitve sedaj izplačujejo kot nadure. RS pa je
svetovalo, da se pregleda normative in standarde za plačevanje
učiteljev.

Glede uveljavljanja zakona o visokem šolstvu, ki je začel veljati
leta 1994, je povedal, da so že sprejeli 6 podzakonskih aktov, ki
jih zakon predvideva, sprejeta sta akta o preoblikovanju obeh
univerz, statuta obeh univerz, sistemizacija obeh univerz je bila
potrjena spomladi 1998, študijski programi so bili spremenjeni s
šolskim letom 1995/96, pripravljen in posredovan v obravnavo
Državnemu zboru je bil že jeseni 1997 nacionalni program razvoja
(pred kratkim je bila opravljena prva obravnava), ni pa še sprejet
podzakonski predpis o plačah in normativih.
V letu 1998 so pripravili tudi elaborat z izhodišči za financiranje
visokega šolstva. Pri njegovi pripravi so upoštevali tudi priporočila
RS, elaborat pa naj bi služil kot osnova za pripravo
podzakonskega predpisa o plačah in nomrativih.

V razpravi so člani odbora in ostali prisotni predvsem razpravljali
o dilemi, ali je ob tem, da je bilo poslovanje MŠŠ nezakonito,
potrebno poudariti ali celo pohvaliti dejstvo, da je bilo poslovanje
hkrati gospodarno, saj so s takim načinom plačevanja
nadobremenitev po mnenju MŠŠ in nekaterih članov odbora
privarčevali precej sredstev. Nekateri člani odbora so menili, da
je predvsem potrebno delati po veljavnih zakonih in da je potrebno
tiste, ki jih kršijo kaznovati. Podani so bili tudi predlogi, da mora
odbor predlagati RS, da izreče za kršitve denarne kazni, predlaga
razrešitve in kazenski pregon odgovornih. Ob tem je bilo
pojasnjeno, da mora RS že po svoji dolžnosti predlagati kazenski
pregon ali podati predlog za uvedbo postopka o prekršku, kadar
ugotovi nepravilnosti, ki kažejo na sum kaznivega dejanja ali
storitve prekrška. Menili so, da si odgovorni z navidezno
gospodarnostjo porabo sredstev in s svojim tolmačenjem zakonov
ne morejo privoščiti kršenja zakonov. Ocenili so tudi, da je bila

V zvezi s pripombami RS glede slabega delovanja notranjih kontrol,
je povedal, da so le-te izboljšali, dodatno pa bodo izpopolnjene v
skladu s sprejetim zakonom o javnih financah.
V letu 1998 so na novo uredili poročanje zavodov o materialnih
stroških, sprejeta so bila tudi merila za rektorjev sklad - ob tem pa
se postavlja vprašanje avtonomnosti univerz, če merila za
rektorjev sklad določa država.
Glede ugotovitev RS, da nimajo urejenega popisa osnovnih
sredstev zavodov, je minister povedal, da postopki za ureditev
stanja lastništva v zemljiški knjigi intenzivno potekajo.
V zvezi z očitki o neupoštevanju normativov pri plačevanju
stroškov za diplomske naloge je povedal, da sklep o normativih
poročevalec, št. 83
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interpelacija, ki je bila vložena proti ministru Gabru upravičena,
čeprav ob njeni obravnavi še niso bile znane ugotovitve RS.

Po končani razpravi o poročilu Računskega sodišča Republike
Slovenije o reviziji dodeljevanja proračunskih sredstev Ministrstva
za šolstvo in šport za izvajanje visokošolskih programov v letu
1996 je Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ sprejel
naslednje

Po drugi strani so posamezni člani odbora menili, da je potrebno
upoštevati tudi gospodarnost in da bi moralo to pri svojem nadzoru
upoštevati tudi RS. Ugotavljali so, da iz poročil ne izhaja, da bi šlo
za osebna okoriščanja in da so bila s takim načinom porabe
proračunskih sredstev, kot je bilo plačevanje nadobremenitev,
pravzaprav prihranjena sredstva. Poudarili so, da je MŠŠ ves
čas nadzora in tudi sicer dobro sodelovalo z RS. Opozarjali so
tudi na to, da se predpisi mnogokrat različno tolmačijo in v takem
primeru je potrebno zasledovati predvsem načelo racionalnosti.
Ob tem pa so nekateri prisotni poudarili tudi to, da zakonodajo
predlaga v glavnem Vlada oziroma vladna koalicija in je zato za
njeno kvaliteto tudi odgovorna.

SKLEPE:
1. Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor
proračuna in drugih javnih financ se je seznanil s poročilom
Računskega sodišča Republike Slovenije o reviziji dodeljevanja
proračunskih sredstev Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje
visokošolskih programov v letu 1996, odgovori Ministrstva za
šolstvo in šport in drugim gradivi, ki se nanašajo na to problematiko.
2. Odbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da obravnava poročilo
Računskega sodišča in odgovor Ministrstva za šolstvo in šport.
Ministrstvo za šolstvo in šport naj pred obravnavo na Vladi odgovor
dopolni in poda Vladi poročilo o tem, kaj se je v preteklosti že
zgodilo, kaj trenutno delajo in kaj bodo še storili za odpravo
nepravilnosti in za realizacijo priporočil Računskega sodišča.
Mnenje k tako dopolnjenemu poročilu Ministrstva za šolstvo in
šport naj pred obravnavo na Vladi poda tudi Računsko sodišče.
Vlada Republike Slovenije naj gradiva obravnava ter sprejme
stališča in ukrepe za odpravo nepravilnosti iz svoje pristojnosti,
vključno s potrebnim predlaganjem sprememb predpisov. Vlada
naj tudi ugotovi morebitno odgovornost posameznikov za nastale
nepravilnosti. Rok za odgovor Vlade Odboru za nadzor proračuna
in drugih javnih financ je 30 dni.

V razpravi je bila večkrat poudarjena potreba po čimprejšnji
spremembi zakona o visokem šolstvu in sprejemu nacionalnega
programa razvoja visokega šolstva.
Mnenje mnogih prisotnih je bilo, da MŠŠ v zvezi s poročilom RS ni
podalo ustreznih odgovorov oziroma ni zadovoljivo pojasnilo, kaj
bo storilo za odpravo nepravilnosti in za realizacijo priporočil RS.
Zato je bil dan predlog, da poročilo RS obravnava Vlada, ki se
mora do problematike opredeliti in povedati, kako se bodo nerešeni
problemi, ki se nanašajo predvsem na financiranje delovanja
visokega šolstva reševali. Za razpravo na Vladi pa bi moralo MŠŠ
dopolniti svoje gradivo, RS pa bi moralo pred obravnavo na Vladi
oceniti odzivno poročilo MŠŠ. Nekateri prisotni so tudi menili, da
bi ob takem poročilu RS minister za šolstvo moral odstopiti
oziroma bi ga moral predsednik Vlade zamenjati.

3. Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ podpira
čimprejšnji sprejem sprememb in dopolnitev zakona o visokem
šolstvu in nacionalnega programa razvoja visokega šolstva.

V zvezi s pripombami na delo RS, da to ocenjuje pri svojih revizijah
le zakonitost poslovanja, ne pa tudi gospodarnosti in drugimi
pripombami na poročilo RS, je bilo ponovno poudarjeno, da je
poročilo RS dokončno in da ga je potrdil petčlanski senat na čelu
s predsednikom RS. Povedano je bilo še, da bo čas za razpravo
o kvaliteti in metodah dela RS ob obravnavi rednega letnega
poročila RS za leto 1999.
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Podsekretar DZ
mag. Jože KONČAN, I. r.
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