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Zaradi povečanega obsega dopolnjenega
predloga proračuna Republike Slovenije
za leto 2000, bomo gradivo objavili v več
zvezkih.
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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
1

Dopolnjen predlog

PRORAČUNA

ZA

LETO

REPUBLIKE

2000

SLOVENIJE

(DP2000)

- EPA 965 - II -

dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve
dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor
mag. Božo GRAFENAUER, minister brez resorja, odgovoren
za področje lokalne samouprave
dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo
Janko KUŠAR, minister brez resorja, odgovoren za
koordiniranje delovnih teles s področja socialnega varstva
dr. Lojze MARINČEK, minister za znanost in tehnologijo
Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje,
dr. Tea PETRIN, ministrica za gospodarske dejavnosti
Janko RAZGORŠEK, minister za malo gospodarstvo in
turizem
mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve
dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj
Ciril SMRKOLJ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Jožef ŠKOLČ, minister za kulturo
Borut ŠUKLJE, minister za notranje zadeve
dr. Pavel ZGAGA, minister za šolstvo in šport
Nevenka ČREŠNAR PERGAR, generalna sekretarka Vlade
Republike Slovenije
- mag. Andrej PAGON, namestnik generalne sekretarke Vlade
RS
- državni sekretarji vseh ministrstev
- predstojnik vladnih služb
- Goran BIZJAK, državni podsekretar v Ministrstvu za finance

Vlada Republike Slovenije je na 140. seji dne 23.12.1999
določila besedilo:
- DOPOLNJENEGA PREDLOGA PRORAČUNA REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA LETO 2000,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 219. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati pošilja tudi mnenje Vlade Republike Slovenije na
amandmaje poslancev in amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu proračuna Republike Slovenije za leto
2000.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:
- mag. Mitja GASPARI, minister za tinance
- Marjan PODOBNIK, minister brez resorja, ki nadomešča
predsednika vlade in koordinira državotvorna ministrstva
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze
- Igor BAVČAR, minister brez resorja, odgovoren za evropske
zadeve
- dr. Franci DEMŠAR, minister za obrambo
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

MNENJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE NA AMANDMAJE
POSLANCEV K PREDLOGU PRORAČUNA ZA LETO 2000
IN
DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2000

Ljubljana, 23. 12. 1999
I
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KAZALO

I. Mnenje Vlade Republike Slovenije na amandmaje poslancev k
predlogu proračuna za leto 2000
1. Uvodna obrazložitev
2 Mnenje Vlade Republike Slovenije na amandmaje poslancev k predlogu
proračuna za leto 2000
II. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2000
1 Uvodna obrazložitev dopolnjenega predloga proračuna za leto 2000
2. Dopolnjen predlog proračuna za leto 2000 - vladni amandmaji
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2. Tabela 2 - Pregled vladnih amandmajev
3. Prikaz dopolnjenega predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2000
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MNENJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE NA AMANDMAJE K PREDLOGU
PRORAČUNA IN DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2000

L MNENJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE NA AMANDMAJE
K PREDLOGU PRORAČUNA ZA LETO 2000

1. UVODNA OBRAZLOŽITEV
Vlada Republike Slovenije je, v skladu z 219. členom Poslovnika Državnega zbora prejela v
mnenje amandmaje na predlog proračuna za leto 2000, ki so bili vloženi v skladu z 217.
členom poslovnika.
Pri pripravi mnenja na posredovane amandmaje je Vlada RS izhajala iz naslednjih izhodišč:
Določb Zakona o javnih financah, Poslovnika državnega zbora in vseh zakonov in
programov, ki so vplivali na oblikovanje predloga proračuna za leto 2000.
Splošne razprave ob predlogu proračuna za leto 2000 v Državnem zboru in posameznih
razprav ter opredelitev v delovnih telesih Državnega zbora, tako pri predstavitvi predloga
proračuna, kot tudi pri obravnavi vloženih amandmajev na predlog proračuna za
posamezno področje, ki ga pokrivajo pristojna delovna telesa.
Pregleda in vsebinske obravnave vloženih amandmajev z obrazložitvami, ki so bili
posredovani v mnenje Vladi republike Slovenije.
Opredeljevanje Vlade Republike Slovenije do amandmajev Državnega zbora Republike
Slovenije
Pri pripravi mnenja je Vlada RS izhajala iz naslednje metodologije opredeljevanja do
amandmajev poslancev, poslanskih skupin oziroma delovnih teles Državnega zbora
Republike Slovenije:
a) Amandmaji Državnega zbora RS so ločeni v tri velike skupine amandmajev:
1. amandmaji na splošni del proračuna oziroma amandmaji, ki povečujejo ali
zmanjšuje obseg odhodkov in drugih izdatkov, določen v splošnem delu proračuna
-

2. amandmaji na poseben del proračuna, ki povečuje obseg sredstev pri enem od
ministrstev oz. skupini proračunskih uporabnikov in zmanjšujejo obseg sredstev pri
drugem ministrstvu ali skupini proračunskih uporabnikov

-

3. amandmaji na poseben del proračuna, ki povečuje obseg sredstev pri eni od
proračunskih postavk proračunskega uporabnika na račun zmanjšanja obsga sredstev
pri drugi proračunski postavki pri istem proračunskem uporabniku ali proračunskem
uporabniku znotraj istega ministrstva oz. skupine proračunskih uporabnikov

b) Vlada pri opredeljevanju izhaja iz naslednjih usmeritev
-

poročevalec, št. 1

Ad 1) amandmaja, ki globalno zmanjšujeta obseg odhodkov Državnega proračunu se
zavrneta (amandma št. 1 in št.3), ker sta v nasprotju z osnovnim predlogom
proračuna Republike Slovenije za leto 2000 in bi sprejetje teh dveh amandmajev
onemogočilo izvajanje prednostnih nalog vladnih, nevladnih in pravosodnih
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proračunskih uporabnikov v letu 2000.
-

Ad 2) glede amandmajev na poseben del proračuna, ki povečuje obseg sredstev pri
enem od ministrstev oz. skupini proračunskih uporabnikov in' zmanjšujejo obseg
sredstev pri drugem ministrstvu ali skupini proračunskih uporabnikov so opredelitve
naslednje:
ad 2a) v kolikor delovno telo DZ RS, ki pokriva uporabnika in se mu naj bi
sredstva povečala NE PODPIRA amandma - Vlada NE PODPIRA amandma
ad 2 b) v kolikor delovno telo DZ RS, ki pokriva uporabnika in se mu naj bi
sredstva povečala PODPIRA amandma in v kolikor delovno telo DZ RS, ki
pokriva uporabnika ki se mu naj bi z amandmajem sredstva zmanjšala NE
PODPIRA amandma - Vlada NE PODPIRA amandma
ad 2 c) v kolikor delovno telo DZ RS, ki pokriva uporabnika in se mu naj bi
sredstva povečala PODPIRA amandma in v kolikor delovno telo DZ RS, ki
pokriva uporabnika ki se mu naj bi z amandmajem sredstva zmanjšala
PODPIRA amandma - Vlada načeloma NE PODPIRA amandma, vendar ga
POVZAME v Vladnih amandmajih v kolikor se resorno ministrstvo strinja z
zmanjšanjem sredstev oz. so sredstva zagotovljena z zmanjšanjem drugih
postavk vključno s sredstvi splošne proračunske rezervacije.

-

Ad 3) amandmaji na poseben del proračuna, ki povečuje obseg sredstev pri eni od
proračunskih postavk proračunskega uporabnika na račun zmanjšanja obsga sredstev
pri drugi proračunski postavki pri istem proračunsekm uporabniku ali proračunskem
uporabniku znotaj istega ministrstva oz. skupine proračunskih uporabnikov:
ad 3a) v kolikor delovno telo DZ RS, ki pokriva uporabnika NE PODPIRA
amandma - Vlada NE PODPIRA amandma
ad 3b) v kolikor delovno telo DZ RS, ki pokriva uporabnika PODPIRA
amandma - Vlada načeloma NE PODPIRA amandma, vendar ga POVZAME
v Vladnih amandmajih v kolikor se resorno ministrstvo glede na zastavljen
finančni načrt strinja s takšnim amandmajem oz. so sredstva zagotovljena z
zmanjšanjem drugih postavk vključno s postavkami splošne proračunske
rezervacije.

-

Ob tem Vlada poudarja, da vlada vsebinsko povzame tiste amandmaje, ki ne posegajo
v zakonske obveznosti oziroma stroške operativnega delovanja ministrstva. V teh
primerih skuša zagotoviti sredstva iz splošne proračunske rezervacije.

-

Posebnost glede na gornje možnosti in načelne opredelitve je amandma, ki povečuje
dohodnino zaradi zmanjšanja deleža dohodnine, ki pripada občinam. Pri tem Vlada
sledi načelni opredelitvi pod točko 2b) in NE PODPIRA amandma. To je skladno s
predlagano rešitvijo v Zakonu o izvrševanju proračuna za leto 2000.

-

Poleg tega je Vlada oblikovala vrsto amandmaje s katerimi se znotraj programov
ministrstev prerazporejajo sredstva zaradi zakonskih sprememb ali zaradi zagotovitve
pogodbenih obveznosti za leto 2000, nastalih po predložitvi Državnega proračuna. Te
amandmaje niso vložili poslanci, ampak jih vlaga Vlada zaradi ustreznejše
opredelitve Državnega proračuna za leto 2000.

Mnenje Vlade k amandmajem poslancev, poslanskih skupin in delovnih teles DZ RS
Na podlagi navedenih izhodišč, je Vlada RS oblikovala mnenje, ki ga povzemamo v
nadaljevanju in je podrobno predstavljeno pri posameznem amandmaju oz. pri vladnih
amandmajih (glej tudi Tabela 1 tabelarnega dodatka).

3. januar2000
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1.

V mnenje je bilo posredovanih 247 amandmajev (3 amandmaji na splošni del predloga
proračuna in 245 amandmajev na posebni del predloga proračuna). Vsi amandmaji
spreminjajo predlog proračuna za 113 mlrd SIT, od tega amandma 1 in 3 za skoraj 57
mlrd SIT. Od vseh amandmajev je bilo 36 amandmajev podprtih v obeh pristojnih
delovnih telesih Državnega zbora, ki so posamezne amandmaje obravnavali. Vsi
amandmaji, ki sta jih podprla tako pristojno telo uporabnika, ki se mu zmanjšuje finančni
načrt kot pristojno telo uporabnika, ki se mu povečuje finančni načrt, spreminjajo
strukturo proračuna za 6,8 mlrd SIT.

2.

Od vseh, v obeh pristojnih delovnih telesih Državnega zbora Republike Slovenije
podprtih, amandmajev je bilo 5 amandmajev, ki kot vir sredstev navajajo zmanjšanje
sredstev pri drugih proračunskih uporabnikih ter ne sodijo v pristojnost istega
ministrstva. Navedeni amandmaji s strani Vlade Republike Slovenije glede obsega in
vira sredstev načeloma niso podprti, vendar jih vlada smiselno povzema v amandmajih
vlade. Gre za naslednje amandmaje:

-

amandma (št. 9, 12, 16, 17) Komisije za narodni skupnosti, ki z vladnima
amandmajema za italijansko in madžarsko narodno skupnostjo zagotavljata po 15
mio SIT dodatnih sredstev iz naslova zmanjšanja splošne proračunske rezervacije
amandma (št. 173) Komisije za vprašanja invalidov, ki za tekmovanja športnikov
invalidov zagotavlja 5 mio SIT dodatnih sredstev iz naslova zmanjšanja splošne
proračunske rezervacije.

Poleg tega vlada predlaga amandma za zagotovitev dodatnih sredstev za STA pri Uradu
vlade za informiranje in za zagotovitev dodatnih sredstev za investicije v opremo
Kliničnega centra, investicijo v Pediatrično kliniko in investicijo v objekt Stara Gora
Kliničnega centra, Paviljon IV - Bolnišnica za predšolsko invalidno mladino.
3.

Od vseh podprtih amandmajev je bilo 31 amandmajev, ki kot vir sredstev navajajo
zmanjšanje sredstev pri drugih proračunskih uporabnikov, ki sodijo v pristojnost istega
'ministrstva. Navedeni amandmaji s strani Vlade Republike Slovenije načeloma niso
podprti, vendar so smiselno povzeti v amandmajih vlade Gre vsebinsko za naslednje
amandmaje:
amandma (št.41) skupine poslancev (Hrastelj Peter), ki zagotavlja sredsteva za
Program zapiranja rudnika Laško Huda Jama
amandma (št.58 in ostali amandmaji do 128) poslanske skupine LDS,. SLS,
DESUS, ki povečuje sredstva na Direkciji za ceste in zmanjšuje programa gradnje
avtocest v višini cca. 3.400 mio SIT
amandma (št. 184) poslanca Malovrh Jurija, ki zagotavlja sredstva na postavki
6324 Investicije v OS na demografsko ogroženih območjih za 64.600 tisoč SIT z
zmanjšanjem postavke 6325 Investicije v CŠOD
amandma (št. 195) Komisije za vprašanja invalidov, ki zagotavlja dodatna
. sredstva poslanca Malovrh Jurija, ki zagotavlja sredstva pri uporabniku 3311
Minstrstvu za šolstvo in šport v okviru skupine postavk 3356 - Zavodi za
usposabljanje - razvojni programi odpre nova postavka (...) - Terapevtski plažni
bazen in sanitarije za invalidno mladino in kontom 4302 - Investicijski transferi
neprofitnim organizacijam (str. 284) z zmanjšanjem skupine postavk 3356 Zavodi za usposabljanje - razvojni program, postavke 6323 - Investicije v Zavode
za usposabljanje in konta 4307 - Investicijski transferi javnim zavodom in javnim
gospodarskim zavodom za 23.250 tisoč tolarjev.

4. Posebnost je amandma, ki kot vir sredstev navaja povečanje sredstev dohodnine zaradi
zmanjšanja delitvenega razmerja dohodnine med državo in lokalnimi skupnostmi.

poročevalec, št. 1
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Navedeni amandmaji s strani Vlade Republike Slovenije ni podprt, ker ga nista podprla
pristojna Odbora Državnega zbora Republike Slovenije, podprla pa ga je in kot svojega
povzela Komisija za lokalno samoupravo. Vlada v skladu s predlagano določbo 28. čl.
Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2000 predlaga vladni amandma.

V nadaljevanju predstavljamo mnenje Vlade Republike Slovenije k posameznim
amandmajem Državnega zbora Republike Slovenije k predlogu proračuna za leto 2000.

2. MNENJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE NA AMANDMAJE
K PREDLOGU PRORAČUNA ZA LETO 2000

A. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

1.

V Splošnem delu proračuna se skupni znesek odhodkov zmanjša za 39.093.135
tisoč SIT, tako da znaša po novem 1.020.895.000 tisoč SIT (stran 21). Ustrezno se
popravijo tudi zneski proračunskega presežka (proračunskega primanjkljaja),
primarnega presežka (primanjkljaja) in tekočega presežka (primanjkljaja) (stran 23).
Predlagatelj: Špiletič Bogomir
Vloženo:
29.11.99
Odločitev:
Vlada:
Obrazložitev:

2.

ne podpira
ne podpira, ker je v nasprotju z osnovnim predlogom proračuna
Republike Slovenije za leto 2000 in bi njegovo sprejetje
onemogočilo izvajanje prednostnih nalog vladnih, nevladnih in
pravosodnih proračunskih uporabnikov v letu 2000.

V Splošnem delu proračuna na
Bilanci prihodkov in odhodkov se poveča
konto 7000 Dohodnina za 12.868.000 tisoč tolarjev (stran 20)
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1602
Občine - transfer na postavki 7505 Dopolnilna sredstva občinam poveča konto 4130
Tekoči transferi drugim ravnem države za 5.430.500 tisoč tolarjev (stran 85).
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1651
Občine - investicije in razvojni programi na postavki 2475 Dopolnilna sredstva sredstva za investicije poveča konto 4300 Investicijski transferi drugim ravnem
države za 3.107.500 tisoč tolarjev (stran 85).
Pri uporabniku 2711 Ministrstvo za zdravstvo se v okviru skupine postavk 2752
Razvojni programi - investicije v zdravstvu na postavki 2446 Investicije v zdravstvu
poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 400.000 tisoč
tolarjev (stran 272).
Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za Šolstvo in šport se v okviru skupine postavk
3361 SŠ - razvojni programi na postavki 6318 Investicije v srednjem šolstvu poveča
konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 430.000 tisoč tolarjev
(stran 284).
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Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za kulturo se v okviru skupine postavk 3511
Institucionalna kultura - javne službe na postavki 7006 Javni zavodi v kulturi
poveča konto Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za
3.500.000 tisoč tolarjev (stran 311).
Predlagatelj: 07 - Komisija za lokalno samoupravo
Vloženo:
10.12.99
Odločitev:
Vlada:
Obrazložitev:

3.

ne podpira
Vlada v skladu z negativnim stališčem odbora za kulturo,
šolstvo in šport in odbora za zdravstvo, delo, družino in
socialno politiko ne podpira navedenega amandmaja. Del
amandmaja je vsebinsko povzet v vladnem amandmaju v
okviru Ministrstva za kulturo.

Pri uporabniku 1411 Urad predsednika vlade se v okviru
skupine postavk 1485 Investicije
na postavki 2825 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4201 Inakup prevoznih sredstev za 20.000 tisoč tolarjev; (str. 48)
Pri uporabniku 1411 Urad predsednika vlade se v okviru
skupine postavk 1485 Investicije
na postavki 2825 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4202 Nakup opreme za 40.000 tisoč tolarjev; (str. 48)
Pri uporabniku 1411 Urad predsednika vlade se v okviru
skupine postavk 1485 Investicije
na postavki 2825 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove za 40.000 tisoč tolarjev;
(str. 48)
Pri uporabniku 1512 Protokol v Vladi Republike Slovenije se v okviru
skupine postavk 1020 Materialni in drugi stroški
na postavki 3653 Drugi odhodki za delo na drugih področjih
zmanjša konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za 50.000 tisoč
tolarjev; (str. 49)
Pri uporabniku 1520 Servis skupnih služb vlade se v okviru
skupine postavk 1557 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine
na postavki 8424 Nepremičnine - stanovanja - sredstva od prodaje državnega
premoženja
zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za 100.000 tisoč tolarjev; (str. 65)
Pri uporabniku 1520 Servis skupnih služb vlade se v okviru
skupine postavk 1557 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine
na postavki 8460 Nepremičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja
zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za 700.000 tisoč tolarjev; (str. 65)
Pri uporabniku 1521 Center vlade za informatiko se v okviru
skupine postavk 1512 Vzdrževanje informacijskega sistema
na postavki 6457 Vzdrževanje informacijskega sistema državnih organov
zmanjša konto 4025 Tekoče vzdrževanje za 300.000 tisoč tolarjev; (str. 69)

poročevalec, št. 1
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Pri uporabniku 1521 Center vlade za informatiko se v okviru
skupine postavk 1512 Vzdrževanje informacijskega sistema
na postavki 6457 Vzdrževanje informacijskega sistema državnih organov
zmanjša konto 4026 Najemnine in zakupnine za 100.000 tisoč tolarjev; (str. 69)
Pri uporabniku 1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija se v okviru
skupine postavk 1585 Investicije
na postavki 2840 Investicije in investicijsko vždrževanje državnih organov
zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za 200.000 tisoč tolarjev, (str. 75)
Pri uporabniku 1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija se v okviru
skupine postavk 1585 Investicije
na postavki 2840 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4202 Nakup opreme za 200.000 tisoč tolarjev; (str. 75)
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru
skupine postavk 1685 Investicije
na postavki 2847 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4202 Nakup opreme za 200.000 tisoč tolarjev; (str. 86)
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru
skupine postavk 1655 Odškodnine
na postavki 7610 Odškodnine po sodnih sklepih
zmanjša konto 4027 Kazni in odškodnine za 1.300.000 tisoč tolarjev; (str. 88)
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru
skupine postavk 9950 Obresti
na postavki 4145 Obresti - domači krediti TRP
zmanjša konto 4031 Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam za 500.000 tisoč
tolarjev; (str. 88)
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru
skupine postavk 9950 Obresti
na postavki 5607 Obresti RS 12
zmanjša konto 4034 Plačilo obresti od vrednostnih papirjev za 400.000 tisoč
tolarjev; (str. 89)
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru
skupine postavk 9950 Obresti
na postavki 6590 Obresti domači krediti
zmanjša konto 4031 Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam za 500.000 tisoč
tolarjev, (str. 89)
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru
skupine postavk 9950 obresti
na postavki 6600 Obresti - tuji krediti
zmanjša konto 4040 Plačilo obresti - mednarodnim finančnim institucijam za
400.000 tisoč tolarjev; (str. 90)
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru
skupine postavk 9950 Obresti
na postavki 8760 Obresti kratkoročnega zadolževanja
zmanjša konto 4034 Plačilo obresti od vrednostnih papirjev za 1.000.000 tisoč
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tolarjev; (str. 90)
Pri uporabniku 1613 Carinska uprava RS se v okviru
skupine postavk 1685 Investicije
na postavki 2849 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4201 Nakup prevoznih sredstev za 50.000 tisoč tolarjev; (str. 94)
Pri uporabniku 1613 Carinska uprava RS se v okviru
skupine postavk 1685 Investicije
na postavki 2849 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4202 Nakup opreme za 200.000 tisoč tolarjev; (str. 94)
Pri uporabniku 1613 Carinska uprava RS se v okviru
skupine postavk 1685 Investicije
na postavki 2849 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 200.000 tisoč
tolarjev; (str. 94)
Pri uporabniku 1613 Carinska uprava RS se v okviru
skupine postavk 1685 Investicije
na postavki 2849 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski ingenering za 150.000 tisoč tolarjev; (str. 94)
Pri uporabniku 1711 Ministrstvo za notranje zadeve se v okviru
skupine postavk 1020 Materialni in daigi stroški
na postavki 3431 Materialni stroški
zmanjša konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za 10.000 tisoč
tolarjev; (str. 101)
Pri uporabniku 1711 Ministrstvo za notranje zadeve se v okviru
skupine postavk 1020 Materialni in drugi stroški
na postavki 3431 Materialni stroški
zmanjša konto 4021 Posebne materialne storitve za 10.000 tisoč tolarjev; (str. 101)
Pri uporabniku 1711 Ministrstvo za notranje zadeve se v okviru
skupine postavk 1020 Materialni in drugi stroški
na postavki 3431 Materialni stroški
zmanjša konto 4029 Drugi operativni odhodki za 30.000 tisoč tolarjev; (str. 101)
Pri uporabniku 1711 Ministrstvo za notranje zadeve se v okviru
skupine postavk 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine
na postavki 8386 Prevozna sredstva, sredstva od prodaje državnega premoženja
. zmanjša konto 4201 Nakup prevoznih sredstev za 15.000 tisoč tolarjev; (str. 102)
Pri uporabniku 1711 Ministrstvo za notranje zadeve v okviru
skupine postavk 1785 Objekti in oprema za delo
na postavki 7429 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša korito 4201 Nakup prevoznih sredstev za 100.000 tisoč tolarjev; (str. 104)
Pri uporabniku 1711 Ministrstvo za notranje zadeve v okviru
skupine postavk 1785 Objekti in oprema za delo
na postavki 7429 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4202 Nakup opreme za 50t000 tisoč tolarjev; (str. 104)
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Pri uporabniku 1711 Ministrstvo za notranje zadeve v okviru
skupine postavk 1785 Objekti in oprema za delo
na postavki 7429 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 200.000 tisoč
tolarjev; (str. 104)
Pri uporabniku 1 *714 Policija se v okviru
skupine postavk 1701 Tekoči stroški - javni red in varnost
na postavki 5572 Materialni stroški
zmanjša konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za 50.000 tisoč
tolarjev; (str. 107)
Pri uporabniku 1714 Policija se v okviru
skupine postavk 1701 Tekoči stroški - javni red in varnost
na postavki 5572 Materialni stroški
zmanjša konto 4021 Posebni material in storitve za 50 000 tisoč tolarjev; (str. 107)
Pri uporabniku 1714 Policija se v okviru
skupine postavk 1701 Tekoči stroški - javni red in varnost
na postavki 5572 Materialni stroški
zmanjša konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije za 50.000
tisoč tolarjev; (str. 107)
Pri uporabniku 1714 Policija se v okviru
skupine postavk 1701 Tekoči stroški - javni red in varnost
na postavki 5572 Materialni stroški
zmanjša konto 4023 prevozni stroški in storitve za 50.000 tisoč tolarjev; (str. 107)
Pri uporabniku 1714 Policija se v okviru
skupine postavk 1701 Tekoči stroški - javni red in varnost
na postavki 5572 Materialni stroški
zmanjša konto 4025 Tekoče vzdrževanje za 50.000 tisoč tolarjev; (str. 107)
Pri uporabniku 1714 Policija se v okviru
skupine postavk 1701 Tekoči stroški - javni red in varnost
na postavki 5572 Materialni stroški
zmanjša konto 4029 Drugi operativni odhodki za 150.000 tisoč tolarjev; (str. 107)
Pri uporabniku 1911 Ministrstvo za obrambo se v okviru
skupine postavk 1020 Materialni in drugi stroški
na postavki 3333 Materialni stroški
zmanjša konto 4021 Posebni materiali in storitve za 50.000 tisoč tolarjev; (str. 116)
Pri uporabniku 1911 Ministrstvo za obrambo se v okviru
skupine postavk 1020 Materialni in drugi stroški
na postavki 3333 Materialni stroški
zmanjša konto 4024 Izdatki za službena potovanja 30.000 tisoč tolarjev; (str. 116)
Pri uporabniku 1911 Ministrstvo za obrambo se v okviru
skupine postavk 1020 Materialni in drugi stroški
na postavki 3333 Materialni stroški
zmanjša konto 4025 Tekoče vzdrževanje za 30.000 tisoč tolarjev; (str. 116)
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Pri uporabniku 1911 Ministrstvo za obrambo se v okviru
skupine postavk 1020 Materialni in drugi stroški
na postavki 3333 Materialni stroški
zmanjša konto 4026 Najemnine in zakupnine za 40.000 tisoč tolarjev; (str. 116)
Pri uporabniku 1911 Ministrstvo za obrambo se v okviru
skupine postavk 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovafnine
na postavki 8376 Nepremičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja
zmanjša konto 4021 Posebni material in storitve za 400.000 tisoč tolarjev; (str. 116)
Pri uporabniku 1911 Ministrstvo za obrambo se v okviru
skupine postavk 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine
na postavki 8376 Nepremičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja
zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za 100.000 tisoč tolarjev; (str. 117)
Pri uporabniku 1911 Ministrstvo za obrambo se v okviru
skupine postavk 1902 Tekoči stroški obrambnega usposabljanja
na postavki 6286 Civilno služenje vojaškega roka
zmanjša konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za 100.000 tisoč
tolarjev; (str. 119)
Pri uporabniku 1911 Ministrstvo za obrambo se v okviru
skupine postavk 1902 Tekoči stroški obrambnega usposabljanja
na postavki 5883 Stroški operativnega delovanje
zmanjša konto 4202 Nakup opreme 200.000 tisoč tolarjev; (str. 121)
Pri uporabniku 1911 Ministrstvo za obrambo se v okviru
skupine postavk 1902 Tekoči stroški obrambnega usposabljanja
na postavki 5886 Zdravstveno varstvo
zmanjša konto 4021 Posebne materialne storitve za 50.000 tisoč tolarjev; (str. 122)
Pri uporabniku 1911 Ministrstvo za obrambo se v okviru
skupine postavk 1902 Tekoči stroški obrambnega usposabljanja
na postavki 5886 Zdravstveno varstvo
zmanjša konto 4029 Drugi operativni odhodki 100.000 tisoč tolarjev; (122)
Pri uporabniku 1914 Slovenska vojska se v okviru
skupine postavk 1905 Mednarodno sodelovanje
na postavki 5898 Sodelovanje Slovenske vojske v mednarodnih mirovnih
operacijah
zmanjša konto 4000 Plače in dodatki za 100.000 tisoč tolarjev; (str. 136)
Pri uporabniku 1914 Slovenska vojska se v okviru
skupine postavk 1905 Mednarodno sodelovanje
na postavki 5898 Sodelovanje Slovenske vojske v mednarodnih mirovnih
operacijah
zmanjša konto 4029 Daigi operativni odhodki za 100.000 tisoč tolarjev; (str. 136)
Pri uporabniku 1914 Slovenska vojska se v okviru
skupine postavk 1905 Mednarodno sodelovanje
na postavki 5899 Mednarodno sodelovanje
zmanjša konto 4024 Izdatki za službena potovanja za 85.000 tisoč tolarjev; (str.
136)
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Pri uporabniku 1914 Slovenska vojska se v okviru
skupine postavk 1956 Temeljni razvojni programi
na postavki 6969 Investicije v temeljne razvojne programe obrambnih sil
zmanjša konto 4021 Posebni material in storitve za 2.000.000 tisoč tolarjev; (str.
136)
Pri uporabniku 2011 Ministrstvo za pravosodje se v okviai
skupine postavk 1020 Materialni in drugi stroški
na postavki 3334 Materialni stroški
zmanjša konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zniža za 25.000 tisoč
tolarjev; (str. 137)
Pri uporabniku 2011 Ministrstvo za pravosodje se v okviru
skupine postavk 1020 Materialni in drugi stroški
na postavki 6757 Mednarodno sodelovanje in EU
zmanjša konto 4024 Izdatki za službena potovanja za 10.000 tisoč tolarjev, (str.
138)
Pri uporabniku 2011 Ministrstvo za pravosodje se v okviru
skupine postavk 1020 Materialni in dnigi stroški
na postavki 6757 Mednarodno sodelovanje in EU
zmanjša konto 4029'Drugi operativni odhodki za 30.000 tisoč tolarjev; (str. 138)
Pri uporabniku 2011 Ministrstvo za pravosodje se v okviru
skupine postavk 2085 Investicije
na postavki 2987 Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradb pravosodnih
organov
zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za 400.000 tisoč tolarjev; (str. 140)
Pri uporabniku 2011 Ministrstvo za pravosodje se v okviru
skupine postavk 2085 Investicije
na postavki 2987 Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradb pravosodnih
organov
zmanjša konto 4202 Nakup opreme za 400.000 tisoč tolarjev; (str. 140)
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
se v okviru skupine postavk 2301 Delovanje služb in javnih zavodov
na postavki 2560 Kmetijska gozdarska zbornica
zmanjša konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za 100.000 tisoč
tolarjev; (str. 173)
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
se v okviru skupine postavk 2301 Delovanje služb in javnih zavodov
na postavki 2560 Kmetijska gozdarska zbornica
zmanjša konto 4024 Izdatki za službena potovanja za 20.000 tisoč tolarjev; (str.
173)
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
se v okviru skupine postavk 2301 Delovanje služb in javnih zavodov
na postavki 2560 Kmetijska gozdarska zbornica
zmanjša konto 4029 Drugi operativni odhodki za 100.000 tisoč tolarjev; (str. 173)
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2301 Delovanje služb in javnih zavodov
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na postavki 2560 Kmetijska gozdarska zbornica
zmanjša konto 4133 Tekoči transfer v javne zavode in druge izvajalce javnih služb
za 80.000 tisoč tolarjev; (str. 173)
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2351 Kompenzacijska in neposredna plačila
na postavki 5536 Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu ECO 0
zmanjša konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom za 3.000.000
tisoč tolarjev; (str. 174)
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2352 Ukrepi za stabilizacijo trga
na postavki 6636 Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg)
zmanjša konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom za 2.000.000
tisoč tolarjev; (str. 174)
Pri uporabniku 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem se v okviru
skupine postavk 3651 Promocija malega gospodarstva
na postavki 4158 Finančne vzpodbude za posebne ciljne skupine
zmanjša konto 4305 Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom za
200.000 tisoč tolarjev; (str. 328)
Pri uporabniku 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem se v okviru
skupine postavk 3655 Investicije v turizem
na postavki 6753 Sofinanciranje investicij v obnovo in razvoj turističnih objektov
zmanjša konto 4305 Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom za
500.000 tisoč tolarjev; (str. 329)
za skupni obseg 17.715.000 tisoč tolarjev znižanja postavk posameznih
proračunskih uporabnikov se zniža skupni obseg proračuna in proračunski'
primanjkljaj
Predlagatelj:ZLSD - Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov
Vloženo:
2.12.99
Odločitev:
Vlada:

ne podpira

Obrazložitev: ne podpira, ker amandma zmanjšuje pomembne programe in obseg
operativnih odhodkov proračunskih uporabnikov.
Opombe:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: ne podpira
O.dbor za notranjo politiko in pravosodje: ne podpira
Odbor za gospodarstvo: ne podpira
Odbor za obrambo: ne podpira

B. POSEBNI DEL PRORAČUNA
1211 Državni zbor(3001)
4.
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okviru:
skupine postavk 1010 Plače
poveča postavka 3001 Plače za 242.334 tisoč tolarjev (str.31)
in se razdeli po kontih, kot je bil predlog Državnega zbora, zmanjšan za 0,5%,
na naslednji način:
v tisoč tolarjih:
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

182.164

4000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopust
4002 Povračila in nadomestila

178.131
1.505
2.528

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

28.326

4010
4011
4012
4013

15.766
12.274
107
179

Prispevek
Prispevek
Prispevek
Prispevek

za pokojninsko in invalidsko zav.,
za zdravstveno zavarovanje
za zaposlovanje
za porodniško varstvo

402 Izdatki za blago in storitve
4029 Drugi operativni odhodki

31.844
31.844

skupine postavk 1020 Materialni in drugi stroški
poveča postavka 3325 Materialni stroški za 57.295 tisoč tolarjev (str. 31)
in se razdeli po kontih, kot je bil predlog Državnega zbora, zmanjšan za 0,5%,
na naslednji način:
v tisoč tolarjih:
57.295

402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

18.992

4021 Posebni material in storitve

2.790

4022 Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije

13.287

4023 Prevozni stroški in storitve

1.901

4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)

10.128
2.767

4029 Drugi operativni odhodki

7.430

skupine postavk 1201 Sofinanciranje strank
poveča postavka 5485 Sofinanciranje strank za 2.820 tisoč tolarjev (str.31)
skupine postavk 1286 Investicije
na postavki 2817 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov poveča
konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za 20.080 tisoč tolarjev (str. 32)
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skupine postavk 1286 Investicije
na postavki 2817 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov poveča
konto 4202 Nakup opreme za 50.000 tisoč tolarjev (str. 32)
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru
skupine postavk 1010 Plače zmanjša postavka 3008 Plače za 242.334 tisoč
tolarjev (str. 84);
skupine postavk 1020 Materialni in drugi stroški zmanjša postavka 3332
Materialni stroški za 57.295 tisoč tolarjev (str.84);
skupine postavk 1603 Sukcesija, na postavki 4980 Sklad RS za sukcesijo
zmanjša konto 4132 tekoči transferi v druge javne sklade in agencije za 2.820 tisoč
tolarjev (str. 85);
skupine postavk 1685 Investicije, na postavki 2847 Investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov zmanjša konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in
obnove za 20.080 tisoč tolarjev (str. 86)
skupine postavk 1685 Investicije, na postavki 2847 Investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov zmanjša konto 4202 Nakup opreme za 50.000 tisoč
tolarjev (str. 86).
Predlagatelj: Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
Vloženo:
9.12.99
Vlada:
ne podpira
f
Obrazložitev:
Pri Državnem zboru RS je bil ob pripravi proračuna, kot pri vseh ostalih
proračunskih uporabnikih, upoštevan enoten pristop za namen plač. Upoštevano je
bilo število zaposlenih na dan 15. 9.1999, sredstva za nove zaposlitve pa so tudi za
Državni zbor RS predvidena v splošni proračunski rezervaciji, kar bi zagotovilo
nemoteno zaposlovanje v Državnem zboru v letu 2000.
Ne glede na navedeno in upoštevaje sklepe pristojnega delovnega telesa Državnega
zbora Republike Slovenije, Vlada vsebinsko povzema amandma v vladnem
amandmaju.

1515 Urad za žensko politiko (4000)
5.

Pri uporabniku 1515 Urad za žensko politiko se v okviru skupine postavk 1010
Plače na postavki 7678 plače poveča konto 4000 Plače in dodatki za 5.456 tisoč
tolarjev (stran 53).
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1020
Materialni in drugi stroški na postavki 4600 Tekoče vzdrževanje informacijskega
sistema MF zmanjša konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za 5.456
tisoč tolarjev (stran 84).

Predlagatelj: 08 - Komisija za politiko enakih možnosti
Vloženo:
9.12.99
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Vlada:

ne podpira

Obrazložitev:
Vlada ne podpira, ker posega v operativne stroške Ministrstva za finance.

1515 Urad za žensko politiko (4021)
6.

Pri uporabniku 1515 Urad za žensko politiko se v okviru postavk 1020 Materialni in
drugi stroški, postavka 7681 Materialni stroški poveča konto 4021 Posebni material
in storitve za 1.559 tisoč tolarjev (stran 53).
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1020
Materialni in drugi stroški na postavki 4600 Tekoče vzdrževanje informacijskega
sistema MF zmanjša konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za 1.559
tisoč tolarjev (stran 84).

Predlagatelj:08 - Komisija za politiko enakih možnosti
Vloženo:
9.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Vlada amandmaja ne podpira, ker posega v materialne stroške Ministrstva za
finance.

1516 Urad zn narodnosti vlade Republike Slovenije (4120)
7.

Pri Uporabniku 1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije se v okviai
skupine postavk 1503 Narodnostne skupnosti na postavki 5203 Obveznosti do
ustanov italijanske narodne skupnosti poveča konto 4120 Tekoči transferi
neprofitnim organizacijam in ustanovam za 2 MIO (stran 36).
Pri uporabniku 1520 Servis skupnih služb se v okviai skupine postavk 1557 Prodaja
državnega premoženja in zavarovalnine na postavki 8460 Nepremičnine - sredstva
od prodaje državnega premoženja zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in prostorov
za 2 MIO (stran 46).
(
Predlagatelj:Roberto Battelli
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Amandma ni v skladu z Zakonom o javnih financah (neustrezen vir).

8.

Pri Uporabniku 1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije se v okviru
skupine postavk 1503 Narodnostne skupnosti na postavki 5203 Obveznosti do
ustanov italijanske narodne skupnosti poveča konto 4120 Tekoči transferi
neprofitnim organizacijam in ustanovam za 2 MIO (stran 36).
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2351 Kompenzacijska in neposredna plačila na postavki 5536
Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu - ECO 0 zmanjša konto 4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom za 2 MIO (stran 155).
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Predlagatelj: Roberto Battelli
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: ne podpira
Komisija za narodni skupnosti: povzema v svojem amandmaju
9.

Pri Uporabniku 1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije se v okviru
skupine postavk 1503 Narodnostne skupnosti na postavki 5203 Obveznosti do
ustanov italijanske narodne skupnosti poveča konto 4120 Tekoči transferi
neprofitnim organizacijam in ustanovam za 2.000 tisoč (stran 36).
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2351 Kompenzacijska in neposredna plačila na postavki 5536
Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu - ECO 0 zmanjša konto 4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom za 2.000 tisoč (stran 155).
Predlagatelj: 05 - Komisija za narodni skupnosti
Vloženo:
10.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Amandma je vsebinsko povzet v vladnem amandmaju

1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije (4133)
10.

Pri Uporabniku 1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije se v okviru
skupine postavk 1503 Narodnostne skupnosti na postavki 7356 Sofinanciranje RTV
programov za narodnostne skupnosti poveča konto 4133 Tekoči transferi v javne
zavode in druge izvajalce javnih služb za 6 MIO (stran 37).
Pri uporabniku 1520 Servis skupnih služb se v okviru skupine postavk 1557 Prodaja
državnega premoženja in zavarovalnine na postavki 8460 Nepremičnine - sredstva
od prodaje državnega premoženja zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in prostorov
za 6 MIO (stran 46).
Predlagatelj:Roberto Battelli
Vloženo:
2.12.99
Vlada.
ne podpira

11.

Pri Uporabniku 1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije se v okviru
skupine postavk 1503 Narodnostne skupnosti na postavki 7356 Sofinanciranje RTV
programov za narodnostne skupnosti poveča konto 4133 Tekoči transferi v javne
zavode in druge izvajalce javnih služb za 6 MIO (stran 37 - pravilno 56).
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2351 Kompenzacijska in neposredna plačila na postavki 5536
Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu - ECO 0 zmanjša konto 4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom za 6 MIO (stran 155).
Predlagatelj: Roberto Battelli
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
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Opombe:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: ne podpira
Komisija za narodni skupnosti: povzema v svojem amandmaju
12.

Pri Uporabniku 1516 Urad za narodnosti viade Republike Slovenije se v okviru
skupine postavk 1503 Narodnostne skupnosti na postavki 7356 Sofinanciranje RTV
programov za narodnostne skupnosti poveča konto 4133 Tekoči transferi v javne
zavode in druge izvajalce javnih služb za 6.000 tisoč (stran 37).
Pri uporabniku 23 11 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2351 Kompenzacijska in neposredna plačila na postavki 5536
Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu - ECO 0 zmanjša konto 4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom za 6.000 tisoč (stran 155).
Predlagatelj:05 - Komisija za narodni skupnosti
Vloženo:
10.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Amandmaje vsebinsko povzet v vladnem amandmaju

1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije (NPK)
13.

Pri uporabniku 1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije se v okviru
skupine postavk 1503 Narodnostne skupnosti na postavki 7356 Sofinanciranje RTV
programov za narodnostne skupnosti poveča konto (NPK) TV studio Lendava za 15
VI10 (stran 37 - pravilno 56).
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2351 Kompenzacijska in neposredna plačila na postavki 5536
Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu - ECO 0 zmanjša konto 4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom za 15 MIO (strani55).
Predlagatelj: Maria Pozsonec
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: ne podpira
Komisija za narodni skupnosti: povzema v svojem amandmaju

14.

Pri uporabniku 1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije se v okviru
skupine postavk 1503 Narodnostne skupnosti na postavki 7356 Sofinanciranje RTV
programov za narodnostne skupnosti poveča konto (NPK) TV studio Lendava za
15.000 tisoč (stran 37 - pravilno 55).
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2351 Kompenzacijska in neposredna plačila na postavki 5536
Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu - ECO 0 zmanjša konto 4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom za 15.000 tisoč (strani55).
Predlagatelj:05 - Komisija za narodni skupnosti
Vloženo:
10.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Amandma je vsebinsko povzet v vladnem amandmaju
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15.

Pri Uporabniku 1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije se v okviru
skupine postavk 1503 Narodnostne skupnosti na postavki 5203 Obveznosti do
ustanov italijanske narodne skupnosti poveča konto (NPK) Informativno-založniške
dejavnosti italijanske narodne skupnosti za 11 MIO (stran 36 - pravilno 55).
Pri uporabniku 1520 Servis skupnih služb se v okviru skupine postavk 1557 Prodaja
državnega premoženja in zavarovalnine na postavki 8460 Nepremičnine - sredstva
od prodaje državnega premoženja zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in prostorov
za 11 MIO (stran 46).
Predlagatelj :Roberto Battelli
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira

16.

Pri Uporabniku 1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije se v okviru
skupine postavk 1503 Narodnostne skupnosti na postavki 5203 Obveznosti do
ustanov italijanske narodne skupnosti poveča konto (NPK) Informativno-založniške
dejavnosti italijanske narodne skupnosti za 11 MIO (stran 36).
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2351 Kompenzacijska in neposredna plačila na postavki 5536
Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu - ECO 0 zmanjša konto 4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom za 11 MIO (stran 155).
Predlagatelj: Roberto Battelli
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: ne podpira
Komisija za narodni skupnosti: povzema v svojem amandmaju

17.

/
Pri Uporabniku 1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije se v okviru
skupine postavk 1503 Narodnostne skupnosti na postavki 5203 Obveznosti do
ustanov italijanske narodne skupnosti poveča konto (NPK) Informativno-založniške
dejavnosti italijanske narodne skupnosti za 11.000 tisoč (stran 36).
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2351 Kompenzacijska in neposredna plačila na postavki 5536
Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu - ECO 0 zmanjša konto 4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom za 11.000 tisoč (stran 155).
Predlagatelj:05 - Komisija za narodni skupnosti
Vloženo:
10.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Amandmaje vsebinsko povzet v vladnem amandmaju

1518 Urad vlade za informiranje (4021)
18.

poročevalec, št. 1

Pri uporabniku 1518 Urad vlade za informiranje se v okviru skupine postavk 1505
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agencija poveča konto 4021 Posebni material in storitve za 152.000 tisoč tolarjev
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(str. 60).
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2301 Delovanje služb in javnih zavodov na postavki 2560
Kmetijsko gozdarska zbornica zmanjša konto 4020 Pisarniški in splošni material in
storitve za 76.000 tisoč tolarjev (str. 173) in konto 4029 Drugi operativni odhodki
za 76.000 tisoč tolarjev (str. 173).
Predlagatelj: Jakič Roman
Vloženo:
1.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: ne podpira.
Obrazložitev:
Vlada amandma povzema v amandmajih vlade.

1518 Urad vlade za informiranje (NPP)
19.

Pri uporabniku 1518 Urad vlade za informiranje se v okviru skupine postavk 1505
Sofinanciranje STA, RTV programov in glasil postavka 5285 Slovenska tiskovna
agencija izvzame in se ustanovi kot samostojen proračunski porabnik
(
) Slovenska tiskovna agencija (stran 60)
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1020
Materialni in drugi stroški na postavki 4600 Tekoče vzdrževanje informacijskega
sistema MF zmanjša konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za 152.701
tisoč tolarjev (stran 84). Sredstva se prenesejo na novega proračunskega porabnika
(
) Slovenska tiskovna agencija.
Predlagatelj: SLS - Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke
Vloženo:
1.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Vlada amandma povzema v amandmajih vlade.

1520 Servis skupnih služb vlade (4204)
20.

Pri uporabniku 1520 Servis skupnih služb vlade se v okviru skupine postavk 1585
Investicije na postavki 1039 Investicije in investicijsko vzdrževanje na mejnih
prehodih poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za
1.000.000 tisoč tolarjev, konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev za
200.000 tisoč tolarjev in konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring za 300.000 tisoč tolarjev (str. 66).
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2351 Kompenzacijska in neposredna plačila na postavki 5536
Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu - ECO 0 zmanjša konto 4102
Subvencije privatnim podjetjem in posameznikom za 1.500.000 tisoč tolarjev (str.
174).
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Predlagatelj: Avšič Jože
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Vlada pripravlja skupen program za reševanje problemov
južne meje in sredstva za ta namen so zagotovljena sredstva
pri posameznih proračunskih uporabnikih
Opombe:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: ne podpira
Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira kot zainteresirano delovno telo
Odbor za notranjo politiko in pravosodje: ne podpira

1520 Servis skupnih služb vlade (NPP)
21.

Pri uporabniku 1520 Servis skupnih služb vlade se v okviru
skupine postavk 1585 Investicije
uvede nova postavka (.. .) Prestavitev mejnega prehoda Starod na mejno črto
in odpre konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 120.000
tisoč tolarjev
(stran 65).
Pri uporabniku 1520 Servis skupnih služb vlade se v okviru
skupine postavk 1557 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine
na postavki 8460 Nepremičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja
zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za 120 000 tisoč tolarjev (stran 65).
Predlagatelj: Čeligoj Vladimir
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Odbor za notranjo politiko in pravosodje: ne podpira

1530 Urad RS za denacionalizacijo (NPK)
22.

Pri uporabniku 1530 Urad RS za denacionalizacijo se v okviru
skupine postavk 1020 Materialni in drugi stroški odpre
nova proračunska postavka 6112 Svetovalci za najemnike denacionalizirani
stanovanj in (NPK)
nov konto 4029 Drugi operativni odhodki v višini 6.000 tisoč tolarjev (str. 83)
Pri uporabniku 1530 Urad RS za denacionalizacijo se v okviru
skupine postavk 1010 Plače
na postavki 6108 Plače
zmanjša konto 4003 Sredstva za delovno uspešnost za 2.000 tisoč tolarjev, (str. 83)
Pri uporabniku 1530 Urad RS za denacionalizacijo se v okviru
skupine postavk 1020 Materialni in drugi stroški
na postavki 6111 Materialni stroški
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zmanjša konto 4029 Drugi operativni odhodki za 2.000 tisoč tolarjev, (str. 83)
Pri uporabniku 1530 Urad RS za denacionalizacijo se v okviru
skupine postavk 1585 Investicije
na postavki 6173 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4201 Nakup prevoznih sredstev za 1.000 tisoč tolarjev, (str. 83)
Pri uporabniku 1530 Urad RS za denacionalizacijo se v okviru
skupine postavk 1585 Investicije
na postavki 6173 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4202 Nakup opreme za 1.000 tisoč tolarjev, (str 83)
Predlagatelj: Potrč Miran
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Komisija za nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacije: ne podpira

1611 Ministrstvo za finance (4300)
23.

Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1651
Občine-investicije in razvojni programi na postavki 2475 Dopolnilna sredstva
občinam-sredstva za investicije poveča konto 4300 Investicijski transferi drugim
ravnem države za 1.099.381 tisoč tolarjev (stran 85).
V Splošnem delu proračuna se v Bilanci prihodkov in odhodkov poveča konto 7000
Dohodnina za 1.099.381 tisoč tolarjev (stran 20).
Predlagatelj: skupina poslancev (Moge Rudolf)
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe.
Komisija za lokalno samoupravo: ne podpira

24.

Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1651
Občine-investicije in razvojni programi na postavki 2475 Dopolnilna sredstva
občinam-sredstva za investicije poveča konto 4300 Investicijski transferi drugim
ravnem države za 34.000 tisoč tolarjev (str. 85).
Pri uporabniku 1911 Ministrstvo za obrambo se v okviru skupine postavk 1902
Tekoči stroški obrambnega usposabljanja na postavki 5883 Stroški operativnega
delovanja zmanjša konto 4021 Posebni material in storitve za 34.000 tisoč tolarjev
(str. 121).
Predlagatelj: Pungartnik Ciril Metod
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Komisija za lokalno samoupravo: ne podpira
Odbor za obrambo: ne podpira
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25.

Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1651
Občine-investicije in razvojni programi na postavki 2475 Dopolnilna sredstva
občinam-sredstva za investicije poveča konto 4300 Investicijski transferi drugim
ravnem države za 180.000 tisoč tolarjev (str. 85).
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2351 Kompenzacijska in neposredna plačila na postavki 5536
Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu - ECO 0 zmanjša kontđ 4102
Subvencije privatnim podjetjem in posameznikom za 180.000 tisoč tolarjev (str.
174).
Predlagatelj: Pungartnik Ciril Metod
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: ne podpira.

26.

Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1651
Občine-investicije in razvojni programi na postavki 2475 Dopolnilna sredstva
občinam-sredstva za investicije poveča konto 4300 Investicijski transferi drugim
ravnem države za 71.000 tisoč tolarjev (str. 85).
Pri uporabniku 1524 Slovenska obveščevalno varnostna agencija se v okviru
skupine postavk 1585 Investicije na postavki 2840 Investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov zmanjša konto 4202 Nakup opreme za 71.000 tisoč
tolarjev (str. 75).
Predlagatelj: Špindler Jožef
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira

/

Obrazložitev: ne podpira, ker zmanjšujejo finančni načrt uporabnika
predobremenjen z obveznostmi iz leta 1999.
Opombe:
Komisija za lokalno samoupravo: podpira

1611 Ministrstvo za finance (NPK)
27.

Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se
uvede nova skupina postavk (....) Povrnitev vlaganja lokalnih skupnosti in
posameznih investitorjev v.javno telekomunikacijsko omrežje
in uvede nova postavka (....) Uresničevanje 65. člena Zakona o telekomunikacijah
in odpre konto 4130 Tekoči transferi drugim ravnem države v višini 2.900.000
tisoč tolarjev (stran 85).
Pri uporabniku 1520 Servis skupnih služb vlade se v okviru
skupine postavk 1557 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine
na postavki 8424 Nepremičnine - stanovanja - sredstva od prodaje državnega
premoženja zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za 200.000 tisoč
tolarjev
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in v okviru iste skupine postavk
se na postavki 8460 Nepremičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja
zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za 1.140 000 tisoč tolarjev,
zmanjša konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 160.000 tisoč
tolarjev in
zmanjša konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove za 100.000 tisoč tolarjev
(stran 65)
ter pri istem uporabniku se v okviru
skupine postavk 1585 Investicije
na postavki 2837 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4202 Nakup opreme za 400.000 tisoč tolarjev,
zmanjša konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 600 000 tisoč
tolarjev in
zmanjša konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove za 300.000 tisoč tolarjev
(stran 65).
Predlagatelj:Zamernik Bogomir
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Komisija za lokalno samoupravo: ne podpira
28.

Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru
skupine postavk 1651 Občine - investicije in razvojni programi
uvede nova postavka (....) Slovenska Bistrica - investicije
in odpre konto 4300 Investicijski transferi drugim ravnem države v višini 137.000
tisoč tolarjev (stran 85).
Pri uporabniku 1520 Servis skupnih služb vlade se v okviru
skupine postavk 1585 Investicije
na postavki 2837 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4202 Nakup opreme za 137.000 tisoč tolarjev (stran 66).
Predlagatelj: Jerovšek Jožef
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Komisija za lokalno samoupravo: ne podpira

1711 Ministrstvo za notranje zadeve (4204)
29.

Pri uporabniku 1711 Ministrstvo za notranje zadeve se v okviru skupine postavk
1785 Objekti in oprema za delo na postavki 7429 Investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije za 25.000 tisoč tolarjev (stran 104)
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1020
Materialni in drugi stroški na postavki 4600 Tekoče vzdrževanje informacijskega
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sistema MF zmanjša konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za 25.000
tisoč tolarjev (stran 84).
Predlagatelj :Mravljak Darinka
Vloženo:
1.12.99
Vlada:
ne podpira
Odbor za notranjo politiko in pravosodje: ne podpira

1714 Policija (vsi pripadajoči konti)
30.

Pri uporabniku 1714 Policija se v okviru naslednjih skupin postavk:
- 1010 Plače na postavki 5569 Plače
- 1701 Tekoči stroški-javni red in varnost na postavkah:
5572- materialni stroški
5573-Strelivo, plinska sredstva
5575- Drugi odhodki za delo na drugih področjih
- 1785 - Objekti in oprema za delo na postavkah:
5578- Sredstva za varstvo pri delu
5579- Osebna oprema
5580- Zaščitna sredstva
povečajo vsi konti v skupnem znesku 36.000 tisoč tolarjev, kar predstavlja po
posameznih kontih približno 0,0012 % povečanja obstoječih zneskov po kontih
(stran 107-109)
Pri uporabniku 1520 Servis skupnih služb se v okviru
skupine postavk 1557 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine
na postavki 2837 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4202 Nakup opreme za 36.000 tisoč tolarjev (stran 66)
Predlagatelj: Demšar Vincencij, Rejc Izidor, Hren Vencelj dr. Helena
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Odbor za notranjo politiko in pravosodje: ne podpira

1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
31.

Pri uporabniku 1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu se poveča
vsebinski sklop 2-Financiranje javnih služb za 113 .971 tisoč tolarjev (stran 114).
Za ta znesek se povečata skupini proračunskih postavk 1801 Ustavne obveznosti in
1802 Sofinanciranje organizacij za izseljence in zamejce in sicer sorazmerno z
višino sredstev na obeh skupinah postavk v proračunu Republike Slovenije za leto
1999.
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2351 Kompenzacijska in neposredna plačila na postavki 5536
Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu-ECO 0 zmanjša konto 4102 Subvencije
privatnim podjetjem in zasebnikom za 113.971 tisoč tolarjev (stran 174).
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Predlagatelj: skupina poslancev (Terčon Davorin)
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: ne podpira, ker zmanjšuje nujni program SURS.
Opombe:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: ne podpira
Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu: povzema v svojem
amandmaju (poslanec je napovedal umik amandmaja)
Odbor za mednarodne odnose: podpira
32.

Pri uporabniku 1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu se poveča
vsebinski sklop 2-Financiranje javnih služb za 113.971 tisoč tolarjev (stran 114).
Za ta znesek se sorazmerno povečata skupini proračunskih postavk 1801 Ustavne
obveznosti in 1802 Sofinanciranje organizacij za izseljence in zamejce.
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2351 Kompenzacijska in neposredna plačila na postavki 5536
Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu-ECO 0 zmanjša konto 4102 Subvencije
privatnim podjetjem in zasebnikom za 113.971 tisoč tolarjev (stran 174).
Predlagatelj:26 - Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu
Vloženo:
8.12 99
Vlada:
ne podpira

1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in no svetu (4120)
33.

Pri uporabniku 1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu se v okviru
skupine postavk 1802 Sofinanciranje organizacij za izseljence in zamejce na
- postavki 4750 Svetovni slovenski kongres poveča konto 4120 Tekoči transferi
neprofitnim organizacijam in ustanovam na 16.011 tisoč tolarjev
- postavki 4975 Slovenska izseljenska matica poveča konto 4120 Tekoči
transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam na 37 359 tisoč tolarjev
- postavki 4398 Izseljensko društvo Slovenija v svetu poveča konto 4142 Tekoči
transferi neprofitnim organizacijam v tujini na 10.674 tisoč tolarjev (stran 114).
Pri uporabniku 1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu se v okviru
skupine postavk 1801 Ustavne obveznosti na postavki 6212 Ustavne obveznostipodpora Slovencem po svetu zmanjša konto 4142 Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam v tujini za 64.048 tisoč tolarjev (stran 114).
Predlagatelj:26 - Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu
Vloženo:
8.12.99
Vlada:
ne podpira

34.

Pri uporabniku 1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu se v okviru
skupine postavk 1802 Sofinanciranje organiz. za izseljence in zamejce
na postavki 4750 Svetovni slovenski kongres
poveča konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam za
18.000 tisoč tolarjev
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in
na postavki 4975 Slovenska izseljenska matica
poveča konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam za
41.000 tisoč tolarjev
ter
na postavki 4398 Izseljensko društvo Slovenija v svetu
poveča konto 4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini za 12.000
tisoč tolarjev (stran 114).
Pri uporabniku 1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu se v okviru
skupine postavk 1801 Ustavne obveznosti
na postavki 6212 Ustavne obveznosti - podpora Slovencem po svetu
zmanjša konto 4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini za 71.000
tisoč tolarjev (stran 114)."
Predlagatelj: Hvalica Ivo
Vloženo:
29.11.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu: ne podpira
Odbor za mednarodne odnose: ne podpira
35.

Pri uporabniku 1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu se v okviru
skupine postavk 1802 Sofinanciranje organiz. za izseljence in zamejce na postavki
4750 Svetovni slovenski kongres poveča konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam za 8.600 tisoč tolarjev, na postavki 4975 Slovenska
izseljenska matica poveča konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam za 48.548 tisoč tolarjev ter na postavki 4398 Izseljensko društvo
Slovenija v svetu poveča konto 4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v
tujini za 6.900 tisoč tolarjev (stran 114).
Pri uporabniku 1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu se v okviru
skupine postavk 1801 Ustavne obveznosti na postavki 6212 Ustavne obveznostipodpora Slovencem po svetu zmanjša konto 4142 Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam v tujini za 64.048 tisoč tolarjev (stran 114).
Predlagatelj: skupina poslancev (Terčon Davorin)
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Vlada bo predlagala amandma za razdelitev postavke v skladu s predlogom
Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu.
Opombe.
Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetil: ne podpira
Odbor za mednarodne odnose: podpira

1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu (4143)
36.
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Pri uporabniku 1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu se v okviru
skupine postavk 1801 Ustavne obveznosti
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uvede nova postavka ( ...) Dvojezična šola v Špetru (Videmska pokrajina) zunanja ureditev oziroma igrišča ob šoli
in poveča konto 4143 Drugi tekoči transferi v tujino za 30.000 tisoč tolarjev (stran
114).
Pri uporabniku 1522 Statistični urad Republike Slovenije se v okviru
skupine postavk 1513 Redne letne raziskave
na postavki 6967 Redne letne raziskave
zmanjša konto 4029 Drugi operativni odhodki za 30 000 tisoč tolarjev (stran 248).
Predlagatelj: Hvalica Ivo
Vloženo:
3.12!99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: ne podpira, ker zmanjšuje nujni program Statističnega urada RS.
Opombe:
Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu: podpira
Odbor za mednarodne odnose: podpira

1911 Ministrstvo za obrambo (4029)
37.

Pri uporabniku 1911 Ministrstvoma obrambo se v okviru
skupine postavk 1902 Tekoči stroški obrambnega usposabljanja
na postavki 6289 Zdravstveno preventivna dejavnost
poveča konto 4029 Drugi operativni stroški za 20.000 tisoč tolarjev (stran 119)
Pri uporabniku 1911 Ministrstvo za obrambo se v okviru
skupine postavk 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine
na postavki 8376 Nepremičnine-sredstva od prodaje državnega premoženja
zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za 20.000 tisoč tolarjev (stran I 17)
Predlagatelj Hren Vencelj dr. Helena
Vloženo:
1.3.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Sredstva, pridobljena s prodajo državnega premoženja, se lahko uporabijo le za
pridobitev novega premoženja iste vrste
Odbor za obrambo: podpira

1912 Uprava RS za zaščito in reševanje (4120)
38.

Pri uporabniku 1912 Uprava RS za zaščito in reševanje se v okviru
skupine postavk 1020 Materialni in drugi stroški
na postavki 4925 Materialni stroški
poveča konto 4120 - Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam za
59.578 tisoč SIT
(str. 127)
Pri uporabniku 1517 Služba vlade za zakonodajo se v okviru
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skupine postavk 1010 Plače
na postavki 3014 Plače
zmanjša konto 4004 Nadurno delo za 1.357 tisoč SIT (str 57)
Pri uporabniku 1521 Center vlade za informatiko se v okviru
skupine postavk 1010 Plače
na postavki 3103 Plače
zmanjša konto 4004 Nadurno delo za 1.260 tisoč SIT (str. 69)
Pri uporabniku 1711 Ministrstvo za notranje zadeve se v okviru
skupine postavk 1010 Plače
na postavki 3107 Plače
zmanjša konto 4004 Nadurno delo za 56.961 tisoč SIT (str. 101)
Predlagatelj: Petan Rudolf
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ne podpira
Odbor za obrambo: podpira

1912 Uprava RS za zaščito in reševanje (4203)
39.

Pri uporabniku 1912 Uprava RS za zaščito in reševanje se v okvim
skupine postavk 1954 Gradnje, oprema in oborožitev
na postavki 5891 Investicije v nakup opreme
poveča konto 4203 - Nakup drugih osnovnih sredstev za 44.802 tisoč SIT
(str. 132)
Pri uporabniku 2217 Tržni inšpektorat RS se v okviru
skupine postavk 1010 Plače
na postavki 5965 Plače
zmanjša konto 4004 Nadurno delo za 17.291 tisoč SIT (169)
Pri uporabniku 2514 Urad RS za prostorsko planiranje se v okviru
skupine postavk 1010 Plače
na postavki 3104 Plače
zmanjša konto 4004 Nadurno delo za 1.107 tisoč SIT (str. 227)
Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru
skupine postavk 1010 Plače
na postavki 3024 Plače
zmanjša konto 4004 Nadurno delo za 3.183 tisoč SIT (str. 278)
Pri uporabniku 4299 Višja in okrožna sodišča se v okviru
skupine postavk 1010 Plače
na postavki 1010 Plače
zmanjša konto 4004 Nadurno delo za 23.221 tisoč SIT (str. 338)
Predlagatelj: Petan Rudolf
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
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Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ne podpira
Odbor za obrambo: ne podpira

21 H Ministrstvo za gospodarske dejavnosti (4100)
40.

Pri uporabniku 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti se v okviru skupine
postavk 2152 Zapiranje rudnikov in premogovnikov, študije na postavki 8786
Rudarska škoda Idrija poveča konto 4100 Subvencije javnim podjetjem za 21.000
tisoč tolarjev (str. 144).
Pri uporabniku 1212 Državni svet se v okviru skupin postavk 1240 Operativni
odhodki za delo svetnikov na postavki 8139 Drugi odhodki za delo zmanjša konto
4029 Drugi operativni odhodki za 21.000 tisoč tolarjev (str. 33).
Predlagatelj:Bevk Samo
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za gospodarstvo: podpira

2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti (NPP)

41.

Amandma na amandma Skupine poslancev (Hrasteli Peter)
Besedilo amandmaja se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
Pri uporabniku 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti se v okviru skupine
postavk 2151 RTH, Zasavska regija in revitalizacija TET 2 odpre nova postavka in
nov konto (NPK) Program zapiranja rudnika Laško Huda jama za 30 mio SIT
(str. 144)
V ta namen se pri uporabniku 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v okviru
skupine postavk 2151 RTH, Zasavska regija in revitalizacija TET 2, na postavki
6376 RTH, Zasavska regija zmanjša konto 4029 Drugi operativni odhodki za 30
mio SIT (str. 144)
Predlagatelj: 11 - Odbor za gospodarstvo
Vloženo:
9.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Amandmaje vsebinsko povzet v vladnem amandmaju

42.

Pri uporabniku 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti se v okviru skupine
postavk 2152 Zapiranje rudnikov in premogovnikov, študije odpre nova postavka
Program zapiranja rudnika Laško Huda jama za 30.000 tisoč tolarjev (str.144).
V ta namen se pri uporabniku 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
v okviru skupine postavk 2151 RTH, Zasavska regija in revitalizacija TET 2,
na postavki 6376 RTH, Zasavska regija, zmanjša konto 4029 Drugi operativni
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odhodki za 10.000 tisoč tolarjev (stran 144),
v okviru skupine postavk 2151 RTH, Zasavska regija in revitalizacija TET 2,
na postavki 6521 Revitalizacija in ekološka sanacija TET 2, zmanjša konto 4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove za 10.000 tisoč tolarjev (stran 144),
v okviru skupine postavk 2152 Zapiranje rudnikov in premogovnikov, študije
na postavki 6101 programi zapiranja rudnikov Kanižarica, Senovo in Zagorje,
zmanjša konto 4029 Drugi operativni odhodki za 2.000 tisoč tolarjev (str. 144),
v okviru skupine postavk 2152 Zapiranje rudnikov in premogovnikov, študije
na postavki 6101 programi zapiranja rudnikov Kanižarica, Senovo in Zagorje,
zmanjša konto 4100 Subvencije javnim podjetjem za 5.000 tisoč tolarjev (stran
144),
v okviru skupine postavk 2152 Zapiranje rudnikov in premogovnikov, študije
na postavki 6101 programi zapiranja rudnikov Kanižarica, Senovo in Zagoije,
zmanjša konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove za 3.000 tisoč tolarjev
(stran 144).
Predlagatelj: skupna poslancev (Hrasteli Peter)
Vloženo:
1.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za gospodarstvo: podpira in predlaga amandma na ta amandma

2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj (4102)
43.

Pri uporabniku 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj se v okviru
skupine postavk 2256 Subvencioniranje izvoza na postavki 8694 Subvencioniranje
izvoznih kreditov poveča konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in
zasebnikom (piščančje meso) za 720.000 tisoč tolarjev (stran 160).
Pri uporabniku2422 Direkcija RS za železnice se v okviru skupine postavk 2451
Subvencija v železniškem prometu na postavki 6613 Izvajanje prometne politike
zmanjša konto 4100 Subvencije javnim podjetjem za 720 000 tisoč tolarjev, (stran
211).

Predlagatelj: Vesenjak Alojz
Vloženo:
2.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Odbor za gospodarstvo: ne podpira
Vlada:

ne podpira

2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj (4300)
44

Amandma na amandma Franca Horvata
Črta se drugi odstavek in nadomesti z novim drugim odstavkom, ki se
glasi:
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"Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1603
Sukcesija na postavki 4980 Sklad RS za sukcesijo zmanjša konto 4132 Tekoči
transferi v druge javne sklade in agencije (str 85)
Predlagatelj: 11 - Odbor za gospodarstvo
Vloženo:
9.12.99
Odločitev:
Vlada:
45.

ne podpira

Pri uporabniku 2211 - Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj se v okviru
skupine postavk 2251- Regionalni razvoj
na postavki 5067 - Razvojni programi - izvajanje
poveča konto 4300 - Investicijski transferi drugim ravnem države za 200.000 tisoč
tolarjev (stran 158).
Pri uporabniku 1914 Slovenska vojska se v okviru
skupine postavk 1956 Temeljni razvojni programi
na postavki 6969 investicije v temeljne razvojne programe obrambnih sil
zmanjša konto 4021 Posebni material in storitve za 200.000 tisoč tolarjev (str. 136)
Predlagatelj: Horvat Franc (Feri)
Vloženo:
3.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za gospodarstvo: podpira in predlaga amandma na ta amandma
Komisija za lokalno samoupravo: ne podpira
Odbor za obrambo: ne podpira
Vlada:

ne podpira

2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (4102)
46.

Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kipetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2352 Ukrepi za stabilizacijo trga na postavki 6636 Ukrepi za
stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg) poveča konto 4102 Subvencije privatnim
podjetjem in zasebnikom (trsne cepljenke) za 64.000 tisoč tolarjev (stran 174).
Pri uporabniku2422 Direkcija RS za železnice se v okviru skupine postavk 2451
Subvencija v železniškem prometu na postavki 6613 Izvajanje prometne politike
zmanjša konto 4100 Subvencije javnim podjetjem za 64.000 tisoč tolarjev, (stran
211).
Predlagatelj: Vesenjak Alojz
Vloženo:
2.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se do amandmaja ni opredelil, ker
ni vložen v skladu s poslovnikom DZ
Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
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47.

Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2352 Ukrepi za stabilizacijo trga
na postavki 6636 Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg)
poveča konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom za 10.000 tisoč
tolarjev (stran 174)
Pri uporabniku 1911 Ministrstvo za obrambo se v okviru
skupine postavk 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine
na postavki 8376 Nepremičnine-sredstva od prodaje državnega premoženja
zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za 10.000 tisoč tolarjev (stran 117)
Predlagatelj: Malovrh Jurij, Božič Ivan
Vloženo:
3.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: ne podpira
Odbor za obrambo: ne podpira
Vlada:

48.

ne podpira

Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2352 Ukrepi za stabilizacijo trga
na postavki 6636 Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg)
poveča konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom za 10.000 tisoč
toiarjev (stran 174).
Pri uporabniku 1911 Ministrstvo za obrambo se v okviru
skupine postavk 9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine
na postavki 8376 Nepremičnine-sredstva od prodaje državnega premoženja
zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za 10.000 tisoč tolarjev (stran 117).
Predlagatelj: Malovrh Jurij, Božič Ivan
Vloženo:
3.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: ne podpira
Odbor za obrambo: ne podpira
Vlada:

ne podpira

2311-Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (4133)
49.

Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2301 Delovanje služb in javnih zavodov
na postavki 2423 Služba za kontrolo proizvodnje v živinoreji
poveča konto 4133 Tekoči transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim
zavodom za 100.000 tisoč tolarjev (stran 173)
Pri uporabniku 1520 Servis skupnih služb se v okviru
skupine postavk 1557 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine
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na postavki 2837 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4202 Nakup opreme za 100.000 tisoč tolarjev (stran 66)
Predlagatelj: Malovrh Jurij
Vloženo:
3.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: ne podpira
Vlada:

ne podpira

2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (4305)
50.

Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2356 Živilsko-predelovalna industrija
na postavki 5853 programi podpor za prestrukturiranje živilstva
poveča konto 4305 Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom za
150.000 tisoč tolarjev (stran 176)
Pri uporabniku 1520 Servis skupnih služb se v okviru
skupine postavk 1557 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine
na postavki 2837 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4202 Nakup opreme za 150 000 tisoč tolarjev (stran 66)
Predlagatelj: Malovrh Jurij
Vloženo:
3.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: ne podpira
Vlada:

51.

ne podpira

Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2359 Varstvo rastlin
na postavki 7711 Hmeljarstvo: podpora hmeljarstvu
poveča konto 4305 Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom za
300.000 tisoč tolarjev (stran 178)
Pri uporabniku 1520 Servis skupnih služb se v okviru
skupine postavk 1557 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine
na postavki 2837 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 300.000 tisoč
tolarjev (stran 66)
Predlagatelj: Malovrh Jurij
Vloženo:
3.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ne podpira
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Vlada:
52.

ne podpira

Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2355 Kmetijske strukture na postavki 8227 Podeželje in agrarne
operacije: Vzdrževanje in sanacija melioracijskih sistemov poveča konto 4305
Investicijski transferi privatnim podjetjem in posameznikom.za 50.000 tisoč
tolarjev (str. 176).
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2351 Kompenzacijska in neposredna plačila na postavki 5536
Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu - ECO 0 zmanjša konto 4102
Subvencije privatnim podjetjem in posameznikom za 50.000 tisoč tolarjev (str.
174).
Predlagatelj: skupina poslancev (Džuban Geza)
Vloženo:
3.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: podpira
Vlada:

ne podpira

Obrazložitev:
Amandmaje vsebinsko povzet v vladnem amandmaju

2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (4307)
53.

Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2301 Delovanje služb in javnih zavodov
na postavki 6557 Usposobitev javnih zavodov, ustanov in razvojnih centrov v
kmetijstvu
poveča konto 4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim
zavodom za 20.000 tisoč tolarjev (stran 173)
Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru
skupine postavk 3351 OŠ razvojni programi
na postavki 6325 Investicije v CŠOD
zmanjša konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 20.000 tisoč
tolarjev (stran 284)
Predlagatelj:Malovrh Jurij
Vloženo:
3.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: ne podpira
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ne podpira
Vlada: .

ne podpira

2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (NPK)
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54.

Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2353 Območja s težjimi razmerami EKO 1 na postavki 1491
Agromelioracije odpre nov konto ( ) Sanacija Pesniške doline za 500.000 tisoč
tolarjev (stran 175).
Pri uporabniku2422 Direkcija RS za železnice se v okviru skupine postavk 2451
Subvencija v železniškem prometu na postavki 6613 Izvajanje prometne politike
zmanjša konto 4100 Subvencije javnim podjetjem za 500.000 tisoč tolarjev, (stran
211).
Predlagatelj: Vesenjak Alojz
Vloženo:
2.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: ne podpira
Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:

ne podpira

2311 Ministrstvo kmetijstvo, gozdarstvo in preliriino (NPP)
55.

Pri uporabniku 2311 Ministrstvo kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk (2301) Delovanje služb in javnih zavodov
uvede nova postavka (....) Javni zavod - SMIKŠ Kranj - investicije
in odpre konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 10.000 tisoč
tolarjev (stran 173).
Pri uporabniku 1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija se v okviru
skupine postavk 1585 Investicije
na postavki 2840 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za 10 000 tisoč tolarjev (stran 75).
Predlagatelj :Čebulj Franc
Vloženo:
1.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: ne podpira
Vlada:

ne podpira

2411 Ministrstvo za promet in zveze (4204)
56.

Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru
skupine postavk 2452 Gradnja in vzdrževanje železniške infrastrukture
na postavki 4450 Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture
poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 10.000 (stran 198)
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
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na postavki 4037 Periodično vzdrževanje državnih cest
zmanjša konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove za 10.000 SIT (stran 207).
Predlagatelj:
Božič Ivan
Vloženo:
3.12.99
Vlada: ne podpira
Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira

2414 Uprava RS za telekomunikacije (NPP)
57.

Pri uporabniku 2414 Uprava RS za telekomunikacije se v okviru
skupine postavk 2407 Sofinanciranje nekomercialnih RTV postaj
uvede novo postavko (....) RTV-pretvorniki ob meji z Italijo in avstrijsko Koroško
in odpre konto 4202 Nakup opreme v višini 100.000 tisoč tolarjev (stran 205).
Pri uporabniku 1514 Urad za priseljevanje in begunce se v okviru
skupine postavk 1501 Oskrba beguncev
na postavki 1294 Oskrba beguncev
zmanjša konto 4119 Drugi transferi posameznikom za 100.000 tisoč tolarjev (stran 51).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Hvalica Ivo
29.11.99
ne podpira

Obrazložitev:
Sredstva na postavki, ki je vir za amandma, so namenjena pospešitvi vračanja beguncev
v domovino in so nujen ukrep za zmanjševanje stroškov pri reševanju begunskega
vprašanja. Poleg tega so za reševanje problema pokritosti z slovenskim programom
zagotovljena sredstva za najem satelitskih kanalov, ki jih uporablja RTV Slovenija.
Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira
Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu: podpira

2415 Direkcija RS za ceste (4025)
58.

Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2403 Tekoče
vzdrževanje in gospodar. S cestno infrastrukturo na postavki 4036 Redno vzdrževanje
javnih cest poveča konto 4025-tekoče vzdrževanje za 4.825 tisoč tolarjev (stran 207).
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša
konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 4.825 tisoč tolarjev (stran 199).

Predlagatelj:
LDS - Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije, SLS Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke, DeSUS - Poslanska skupina
Demokratične stranke upokojencev
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
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Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira

2415 Direkcija RS za ceste (4204)
59.

Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2457
Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 4045 Manjše rekonstrukcije
(modernizacije) poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (R3-665
(330) 1191 Velika Reka-\Velika Preska) za 80.000 tisoč tolarjev (str. 208).
Pri uporabniku 2111 Mini strstvo za gospodarske dejavnosti se v okviru skupine postavk
2151 RTH, Zasavska regi ja in revitalizacija TET 2 na postavki 6521 evitalizacija in
ekološka sanacija TET 2 zmanjša konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove za
80.000 tisoč tolarjev (str. 144).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Rokavec Franci
25.11,9'9
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Odbor za gospodarstvo : ne podpira
60.

Pri uporabniku 2415 D'irekcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4048 Rekonstrukcije poveča konto 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 100.000 tisoč tolarjev (str. 208).
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest zmanjša konto 4303
Investicijski transferi j avnim podjetjem za 100.000 tisoč tolarjev (str. 199).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Tomažič Herman
1.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
61.

Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 objekti in
oprema v cestnem pirometu na postavki 4050 obnova cest poveča konto 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 30.000 tisoč tolarjev (stran 208) za
rekonstrukcijo ceste: R3-710 odsek 1292 Ptuj-Vurberg-Maribor od km 15+467 do km
18+316 v vrednosti 43.870 tisoč tolarjev.
Pri uporabniku 241 5 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4048 Rekonstrukcije zmanjša konto 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 30.000 tisoč tolarjev.
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

L uci Miroslav
1 12.99
n e podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
62.
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oprema v cestnem prometu na postavki 4040 ureditev cest skozi naselja poveča konto
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 8.400 tisoč tolarjev (stran 207) za
sofinanciranje hodnika za pešce v Grajeni ob cesti R2I-710 odsek 1292 Ptuj-VurbergMaribor od km 20+717 do km 21+277.
Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4037 Periodič no vzdrževanje in vzdrževanje
državnih cest zmanjša konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove za 8.400 tisoč
tolarjev.
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Luci Miroslav
1.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
63.

Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4040 ureditev cest skozi naselja poveča konto
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 19.10O tisoč tolarjev (stran 207) za
sofinanciranje hodnika za pešce ob Maistrovi ulici na Ptuju ob cesti R3-710 odsek 1292
Ptuj-Vurberg-Maribor od km 21+495 do km 22+846.
Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4045 Manjše rekonstrukcije (modernizacije)
zmanjša konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 19.100 tisoč tolarjev.
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Luci Miroslav
1.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
/
64.

Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4040 ureditev cest skozi naselja poveča konto
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 40.000 tisoč tolarjev (stran 207) za
sofinanciranje hodnika za pešce in rekonstrukcija ceste ob Dornavski cesti na Ptuju ob
cesti R3-713 odsek 4910 Ljutomer-Ptuj od
km 30+543 do km 30+993.
Pri uporabniku 2415 Direkcija-RS za ceste se.v okviru skupinu postavk 2457 na
postavki 4048 Rekonstrukcije zmanjša konto 4204 Novograd nje, rekonstrukcije in
adaptacije za 40.000 tisoč tolarjev.
i.)-/'■
i ' ■ " '
Predlagatelj:
Luci Miroslav
Vloženo:
1.12.99
Vlada:
ne podpira
Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira

65.

Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 5720 Obvoznice poveča konto 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 300.000 tisoč tolarjev in konto 4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev za 100.000 tisoč tolarjev (s.itran 209).
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Pri uporabniku 2411 Minisitrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest zmanjša konto 4303
Investicijski transferi javnim podjetjem za 400.000 tisoč tolarjev (str. 199).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

T omažič Herman
1.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
66.

Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4045 Manjše rekonstrukcije (modernizacije)
poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 50.000 tisoč tolarjev
(str. 208).
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest zmanjša konto 4303
Investicijski transferi javnim podjetjem za 50.000 tisoč tolarjev (str. 199).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Tomažič Herman
1.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
67.

Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4048 Rekonstrukcije poveča konto 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 50.000 tisoč tolarjev (str. 208).
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest zmanjša konto 4303
Investicijski transferi javnim podjetjem za 50.000 tisoč tolarjev (str. 199).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Tomažič Herman
1.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
68.

Pri uporabniku 2415 Direkcija-Republike Slovenije za ceste se v okviru skupine
postavk 5720 Obvoznice na postavki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
poveča konto 95-0402 Zahodna obvoznica Maribor za 300.000 tisoč tolarjev (str. 209).
Pri uporabniku 2415 Direkcija Republike Slovenije za ceste se v okviru skupine
postavk 4048 Rekonstrukcije na postavki 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
zmanjša konto 4204 Novogradnje;, rekonstrukcije in adaptacije za 300.000 tisoč tolarjev
(str. 208).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

69.

3. januar 2000

Lešnik Peter
1.12.99
ne podpira

Pri uporabniku 2415 Direkcija Republike Slovenije za ceste se v okviru skupine
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postavk 4052 Sanacija brežin, plazov, obcestja na postavki 4204 Novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije poveča konto 99-174 Falska pečina za 40 000 tisoč tolarjev
(str. 209).
Pri uporabniku 2415 Direkcija Republike Slovenije za ceste se v okviru postavk 4036
Redno vzdrževanje javnih cest na postavki 402 Izdatki za blago in storitve zmanjša
konto 4025 Tekoče vzdrževanje za 40 000 tisoč tolarjev (str. 207).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:
70.

Lešnik Peter
1.12.99
ne podpira

Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze s;e v okviru skupine postavk 2457
Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 4045 Manjše rekonstrukcije
(modernizacije) poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (cesta
Vuhred š Ribnica) za 60.000 tisoč tolarjev (stran 208).
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja cest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša konto
4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 60 0 00 tisoč tolarjev (stran 199).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Mravljak Darinka
1.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
71.

Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2457
Objeli in oprema v cestnem prometu na postavki 4045 Manjše rekonstrukcije
(modernizacije) poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (R1/226
Bencinski servis, vhod v mesto Ravne na Koroškem) za 50.000 tisoč tolarjev (stran
208).
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja cest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša konto
4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 50.000 tisoč tolarjev (stran 199).
Predlagatelj :Mravljak Darinka
Vloženo:
1.12.99
Vlada:
ne podpira
Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira

72.

Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2457
Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 4045 Manjše rekonstrukcije
(modernizacije) poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za
115.000 tisoč tolarjev (stran 208).
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja cest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša konto
4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 115.000 tisoč tolarjev (stran 199).
Predlagatelj:
Vloženo.
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Vlada:

ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
73.

Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2457
Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 5720 Obvoznice poveča konto 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 300.000 tisoč tolarjev (stran 209).
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja cest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša konto
4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 300.000 tisoč tolarjev (stran 199).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Mravljak Darinka
1.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
74.

Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2457
Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 4045 Manjše rekonstrukcije
(modernizacije) poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (G2108/1182 Ribče - Hotič) za 320.000 tisoč tolarjev (stran 208).
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja cest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zamanjša konto
4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 320.000 tisoč tolarjev (stran 199).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Rokavec Franci
1.12.99
ne podpira

Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira
75.

Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
na postavki 4040 Ureditve cest skozi naselja
poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 100.000 tisoč tolarjev
(stran 207)
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru
skupine postavkl685 Investicije
na postavki 2848 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4202 nakup opreme za 100.000 tisoč tolarjev (stran 92)
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Malovrh Jurij
3.12 99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
76.
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Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
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na postavki 4046 Novogradnje premostitvenih objektov
poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 20.000 tisoč tolarjev
(stran 208)
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru
skupine postavk 1685 Investicije
na postavki 2848 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4202 nakup opreme za 20.000 tisoč tolarjev (stran 92)
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Malovrh Jurij
3.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
77.

Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
na postavki 4040 Ureditve cest skozi naselja
poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 70.000 tisoč tolarjev
(stran 207)
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru
skupine postavk 1685 Investicije
na postavki 2848 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4202 nakup opreme za 70.000 tisoč tolarjev (stran 92)
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Malovrh Jurij
3.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: napovedan umik
78.

/
Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4051 Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti
poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije ali adaptacije za 43.000 tisoč tolarjev
(str. 208).
Pri uporabniku 1911 Ministrstvo za obrambo se v okviru skupin postavk 1905
Mednarodno sodelovanje na postavki 5885 Mednarodno sodelovanje zmanjša konto
4029 Drugi operativni odhodki za 43.000 tisoč tolarjev (str. 123).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Bevk Samo
3.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
79.

Pri proračunskem porabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se poveča v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 4040 Ureditev
cest skozi naselja konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 235.000
tisoč tolarjev (str. 207).
Za isti znesek se pri istem proračunskem uporabniku zmanjša v okviru skupine
postavk 2403 Tekoče vzdrževanje in gospodarjenje s cestno infrastrukturo na postavki
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4036 Redno vzdrževanje javnih cest konto 4025 Tekoče vzdrževanje (str 207).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Gerenčer Andrej, Pucko Ciril
3.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
80.

Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
na postavki 4051 Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti
poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 110.000 tisoč tolarjev
(stran 208)
Pri uporabniku 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti se v okviru
skupine postavk 2151 RHT, Zasavska regija in revitalizacija TET 2
na postavki 6521 Revitalizacija in ekološka sanacija TET2
zmanjša konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove za 110 000 tisoč tolarjev
(stran 144).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Henigman Benjamin
3.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Odbor za gospodarstvo: ne podpira
81.

Pri uporabniku 2415 - Direkcija Republike Slovenije za ceste se v okviai
skupine postavk 2457 - Objekti in oprema v cestnem prometu,
na postavki 4048 Rekonstrukcije
poveča konto 4204 novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 107.000 tisoč tolarjev
(za projekt "Rekonstrukcije" R3-714, Sv. Jurij ob Ščavnici - Radenci, odsek 1239 v
dolžini 1699 metra), (str. 208)
Pri uporabniku 1611- Ministrstvo za finance se v okviru
skupine postavk 1655 Odškodnine
na postavki 7610 odškodnine po sodnih sklepih
zmanjša konto 4027 kazni in odškodnine za 107.000 tisoč tolarjev (str.88)
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Horvat Franc (Feri)
1.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
82.

Pri uporabniku 2415 - Direkcija Republike Slovenije za ceste se v okviru
skupine postavk 2457 - Objekti in oprema v cestnem prometu
na postavki 4048 Rekonstrukcije
poveča konto 4204 novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 147.746 tisoč tolarjev
(za sofinanciranje Rekonstrukcije glavne ceste G1-3 Gornja Radgona, odsek 316 - od
kilometra 0,0 do kilometra 1,5.) (str. 208)
Pri uporabniku 1520 Servis skupnih služb vlade se v okviru
skupine postavk 1557 prodaja državnega premoženja in zavarovalnine
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na postavki 8460 nepremičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja
zmanjša konto 4200 nakup zgradb in prostorov za 147.746 tisoč tolarjev; (str. 65)
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Horvat Franc (Feri)
2.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
83.

Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4040 Ureditev cest skozi naselja poveča konto
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 359.575 tisoč tolarjev (stran 207).
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša
konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 359.575 tisoč tolarjev (stran
199).
Predlagatelj:
LDS - Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije, SLS Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke, DeSUS - Poslanska skupina
Demokratične stranke upokojencev
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira

84.

Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4045 Manjše rekonstrukcije (modernizacije)
poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 306.450 tisoč tolarjev
(stran 208).
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša
konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 306.450 tisoč tolarjev (stran
199).
Predlagatelj:
LDS - Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije, SLS Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke, DeSUS - Poslanska skupina
Demokratične stranke upokojencev
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira

85.

Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4048 Rekonstrukcije poveča konto 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 241.475 tisoč tolarjev (stran 208).
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša
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konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 241.475 tisoč tolarjev (stran 199)
Predlagatelj:
LDS - Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije, SLS Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke, DeSUS - Poslanska skupina
Demokratične stranke upokojencev
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira
86.

Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4050 Obnove cest poveča konto 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 52.900 tisoč tolarjev (stran 208).
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša
konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 52.900 tisoč tolarjev (stran 199)
Predlagatelj:
LDS - Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije, SLS Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke, DeSUS - Poslanska skupina
Demokratične stranke upokojencev
Vloženo:
3 12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira

87.

Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4051 Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti
poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 190.300 tisoč tolarjev
(stran 208).
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša
konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 190.300 tisoč tolarjev (stran
199).
Predlagatelj:
LDS - Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije, SLS Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke, DeSUS - Poslanska skupina
Demokratične stranke upokojencev
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira

88.
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Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 5720 Obvoznice poveča konto 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 359.425 tisoč tolarjev (stran 209).
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Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša
konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 359.425 tisoč tolarjev (stran
199).
Predlagatelj:
LDS - Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije, SLS Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke, DeSUS - Poslanska skupina
Demokratične stranke upokojencev
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira
89.

Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se na postavki 4045 Manjše rekonstrukcije
(modernizacije) poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, (cesta R
- 3, 648 Struge Žvirce) za 50.000 tisoč tolarjev, (str. 208)
V ta namen se:
Pri uporabniku 6209 Upravne enote se v okviru skupine postavk 1020 Materialni in
drugi stroški na postavki 1020 Materialni stroški zmanjša konto 4026 Najemnine in
zakupnine (Leasing) za 10.000 tisoč tolarjev in konto 4029 Drugi operativni odhodki za
40.000 tisoč tolarjev (str.334).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Rokavec Franci
2.12.99
ne podpira

Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira

2415 Direkcija RS za ceste (4205)
90.

Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
na postavki 4037 Periodično vzdrževanje državnih cest ■
poveča konto 4205 investicijsko vzdrževanje in obnove za 70.000 tisoč tolarjev (stran
207)
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru
skupine postavk 1685 Investicije
na postavki 2848 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4202 nakup opreme za 70.000 tisoč tolarjev (stran 92)
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Malovrh Jurij
3.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
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91.

Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4052 Sanacija brežin, plazov, obcestja poveča
konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnova za 21.000 tisoč tolarjev (str. 209).
Pri uporabniku 1312 Računsko sodišče se v okviru skupin postavk 1386 Investicije na
postavki 2822 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov zmanjša konto
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnova za 21.000 tisoč tolarjev (str. 41).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Bevk Samo
3.12.99
ne podpira

Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ: ne podpira
Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
92.

Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4037 Periodično vzdrževanje državnih cest
poveča konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove za 865.090 tisoč tolarjev (stran
207).
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša
konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 865.090 tisoč tolarjev (stran
199).
Predlagatelj:
LDS - Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije, SLS Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke, DeSUS - Poslanska skupina
Demokratične stranke upokojencev
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Opombe:
Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira

93.

Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4050 Obnove cest poveča konto 4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove za 142.250 tisoč tolarjev (stran 208).
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša
konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 142.250 tisoč tolarjev (stran
199).
Predlagatelj:
LDS - Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije, SLS Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke, DeSUS - Poslanska skupina
Demokratične stranke upokojencev
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
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Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira
94.

Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4051 Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti
poveča konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove za 14.475 tisoč tolarjev (stran
208).
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša
konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 14.475 tisoč tolarjev (stran 199).
Predlagatelj:
LDS - Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije, SLS Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke, DeSUS - Poslanska skupina
Demokratične stranke upokojencev
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Vlada: ne podpira
Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira

2415 Direkcija RS za ceste (4206)
95.

Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2457
Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 5720 Obvoznice poveča konto 4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev za 100.000 tisoč tolarjev (stran 209).
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja cest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša konto
4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 100.000 tisoč tolarjev (stran 199).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Mravljak Darinka
1.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje, ne podpira
96.

Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
ha postavki 4044 Pripravljalna dela za investicije
poveča konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev za 30.000 tisoč tolarjev (stran
208)
Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
na postavki 4044 Pripravljalna dela za investicije
poveča konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor
in investicijski inženiring za 10.000 tisoč tolarjev (stran 208)
Pri uporabniku 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti se v okviru
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skupine postavk 2151 RHT, Zasavska regija in revitalizacija TET 2
na postavki 6521 Revitalizacija in ekološka sanacija TET2
zmanjša konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove za 40.000 tisoč tolarjev
(stran 144)
Predlagatelj
Vloženo:
Vlada:

Henigman Benjamin
3 12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Odbor za gospodarstvo: ne podpira
97.

Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4040 Ureditev cest skozi naselja poveča konto
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev za 62.000 tisoč tolarjev (stran 207).
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša
konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 62.000 tisoč tolarjev (stran 199).
Predlagatelj:
LDS - Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije, SLS Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke, DeSUS - Poslanska skupina
Demokratične stranke upokojencev
Vloženo:
3 12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira

98.

Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4045 Manjše rekonstrukcije (modernizacije)
poveča konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev za 7.000 tisoč tolarjev (stran
208).
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša
konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 7.000 tisoč tolarjev (stran 199).
t
Predlagatelj:
LDS - Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije, SLS Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke, DeSUS - Poslanska skupina
Demokratične stranke upokojencev
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira

99.

Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4048 Rekonstrukcije poveča konto 4206 Nakup
zemljišč in naravnih bogastev za 68.475 tisoč tolarjev (stran 208).
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
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Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša
konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 68.475 tisoč tolarjev (stran 199)
Predlagatelj:
LDS - Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije, SLS Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke, DeSUS - Poslanska skupina
Demokratične stranke upokojencev
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira
100. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4050 Obnove cest poveča konto 4206 Nakup
zemljišč in naravnih bogastev za 5.000 tisoč tolarjev (stran 208).
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša
konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 5.000 tisoč tolarjev (stran 199)
Predlagatelj:
LDS - Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije, SLS Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke, DeSUS - Poslanska skupina
Demokratične stranke upokojencev
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Odbor za infrastaikturo in okolje: podpira
101. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4051 Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti
poveča konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev za 13.000 tisoč tolarjev (stran
208).

,

Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša
konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 13 .000 tisoč tolarjev (stran 199)
Predlagatelj:
LDS - Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije, SLS Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke, DeSUS - Poslanska skupina
Demokratične stranke upokojencev
Vloženo.
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira

102. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 5720 Obvoznice poveča konto 4206 Nakup
zemljišč in naravnih bogastev za 22.550 tisoč tolarjev (stran 209).
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Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša
konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 22.550 tisoč tolarjev (stran 199)
Predlagatelj:
LDS - Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije, SLS Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke, DeSUS - Poslanska skupina
Demokratične stranke upokojencev
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira

2415 Direkcija RS za ceste (4208)
103. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4048 rekonstrukcije poveča konto 4208 Študije
o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring za
60.000 tisoč tolarjev (str. 208)
Pri uporabniku 2411 Ministrstvu za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest zmanjša konto 4303
Investicijski transferi javnim podjetjem za 60.000 tisoč tolarjev (str 199)
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada.

skupina poslancev (Rožič Nikolaj)
1.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: brezpredmeten

104. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
na postavki 4044 Pripravljalna dela za investicije
poveča konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring za 20.000 tisoč tolarjev (stran 208)
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
na postavki 4037 Periodično vzdrževanje državnih cest
zmanjša konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove za 20.000 tisoč tolarjev (stran
207).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Božič Ivan
3.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: napovedan umik
105. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
na postavki 4044 Pripravljalna dela za investicije
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poveča konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring za 5.000 tisoč tolarjev (stran 208)
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru
skupine postavk 2456 Gradnja avtocest
na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS)
zmanjša konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 5.000 tisoč tolarjev
(stran 199).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Božič Ivan
3.12.99
ne podpira

Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira
106. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
na postavki 4044 Pripravljalna dela za investicije
poveča konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring za 5.000 tisoč tolarjev (stran 208)
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru
skupine postavk 2456 Gradnja avtocest
na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS)
zmanjša konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 5 000 tisoč tolarjev
(stran 199).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Božič Ivan
3.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: napovedan umik
107. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
na postavki 4044 Pripravljalna dela za investicije
poveča konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring za 10.000 tisoč tolarjev (stran 208)
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru
skupine postavk 2456 Gradnja avtocest
na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS)
zmanjša konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 10.000 tisoč tolarjev
(stran 199).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Božič Ivan
3.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: napovedan umik
108. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru
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skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
na postavki 4044 Pripravljalna dela za investicije
poveča konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor
in investicijski inženiring za 5.000 tisoč tolarjev (stran 208)
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru
skupine postavk 2456 Gradnja avtocest
na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS)
zmanjša konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 5.000 tisoč tolarjev
(stran 199).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Božič Ivan
3.12.99
ne podpira

Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
109. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
na postavki 4044 Pripravljalna dela za investicije
poveča konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor
in investicijski inženir ing za 10.000 tisoč tolarjev (stran 208)
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru
skupine postavk 2456 Gradnja avtocest
na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS)
zmanjša konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 10.000 tisoč tolarjev
(stran 199).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Božič Ivan
3.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
110. Pri uporabniku 241 5 Direkcija RS za ceste se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
na postavki 4044 Pripravljalna dela za investicije
poveča konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring za 20.000 tisoč tolarjev (stran 208)
Pri uporabniku 241 1 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru
skupine postavk 2456 Gradnja avtocest
na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS)
zmanjša konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 20.000 tisoč tolarjev
(stran 199).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Božič Ivan
3.12.99
nc podpira

Odbor za infrastn ikturo in okolje: napovedan umik
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111. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
na postavki 4044 Pripravljalna dela za investicije
poveča konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring za 5.000 tisoč tolarjev (stran 208)
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru
skupine postavk 2456 Gradnja avtocest
na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS)
zmanjša konto 4303 Investicijski transferi javnim podjet jem za 5.000 tisoč tolarjev
(stran 199).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Božič Ivan
3.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
112. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
na postavki 4044 Pripravljalna dela za investicije
poveča konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring za 5.000 tisoč tolarjev (stran 208)
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
na postavki 4037 Periodično vzdrževanje državnih cest
zmanjša konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove za 5.000 tisoč tolarjev (stran
207).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Božič Ivan
3.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: napovedan umik
113. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
na postavki 4044 Pripravljalna dela za investicije
poveča konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring za 5.000 tisoč tolarjev (stran 208)
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
na postavki 4037 Periodično vzdrževanje državnih cest
zmanjša konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove za 5.000 tisoč tolarjev (stran
207).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Božič Ivan
3.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: napovedan umik
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114. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviai
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
na postavki 4044 Pripravljalna dela za investicije
poveča konto 4208 Studije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring za 20.000 tisoč tolarjev (stran 208)
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
na postavki 4037 Periodično vzdrževanje državnih cest
zmanjša konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove za 20.000 tisoč tolarjev (stran
207).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Božič Ivan
3.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: na povedan umik
115. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS zai ceste se v okviai
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
na postavki 4044 Pripravljalna dela za investicije
poveča konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring za 5.000 tisoč tolarjev (stran 208)
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru
skupine postavk 1685 Investicije
na postavki 2848 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4202 nakup opreme za 5.000 tisoč tolarjev (stran 92).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Božič Ivan
3.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
116. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
na postavki 4044 Pripravljalna dela za investicije
poveča konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor
in investicijski inženiring za 10.00 tisoč tolarjev (stran 208)
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru
skupine postavk 1685 Investicije
na postavki 2848 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4202 nakiip opreme za 10.000 tisoč tolarjev (stran 92)
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Malovrh Jurij
3.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
117. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru
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skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestn em prometu
na postavki 4040 Ureditve cest skozi naselja
poveča konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor
in investicijski inženiring za 8.500 tisoč tolarjev (stran 208)
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru
skupine postavk 1685 Investicije
na postavki 2848 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4202 nakup opreme za 8.500 tisoč tolarjev (stran 92)
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Malovrh Jurij
3.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: napoveda n umik
118. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za cest«; se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
na postavki 4044 Pripravljalna dela za investicije
poveča konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring za 10.000 tisoč tolarjev (stran 208)
Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
na postavki 4045 manjše rekonstrukcije (modernizacije)
poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 90.000 tisoč tolarjev
(stran 208)
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
na postavki 4037 Periodično vzdrževanje državnih cest
zmanjša konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove za 100.000 tisoč tolarjev
(stran 207).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Henigman Benjamin
3.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
119. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ce:ste se v okviru skupine postavk 2403 Tekoče
vzdrževanje in gospodar. S cestno infrastrukturo na postavki 4036 Redno vzdrževanje
javnih cest poveča konto 4208 Študije a izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring za 175 tisoč tolarjev (stran 207).
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša
konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 175 tisoč tolarjev (stran 199).
Predlagatelj:
LDS - Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije, SLS Poslanska skupina Slovenske ljudske s tranke, DeSUS - Poslanska skupina
Demokratične stranke upokojencev
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
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Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira
120. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4037 Periodično vzdrževanje državnih cest
poveča konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor
in investicijski inženiring za 60.910 tisoč tolarjev (stran 207).
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša
konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 60.910 tisoč tolarjev (stran 199).
Predlagatelj:
LDS - Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije, SLS Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke, DeSUS - Poslanska skupina
Demokratične stranke upokojencev
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira
121. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in .
oprema v cestnem prometu na postavki 4040 Ureditev cest skozi naselja poveča konto
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring za 51.880 tisoč tolarjev (stran 207).
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša
konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 51.880 tisoč tolarjev (stran 199).
Predlagatelj.
LDS - Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije, SLS Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke, DeSUS - Poslanska skupina
Demokratične stranke upokojencev
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira
122. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4045 Manjše rekonstrukcije (modernizacije)
poveča konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor
in investicijski inženiring za 27.935 tisoč tolarjev (stran 208).
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša
konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 27.935 tisoč tolarjev (stran 199).
Predlagatelj:
LDS - Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije, SLS Poslanska skupina Slovenske ljudske strankeDeS
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Vloženo:
Vlada:

3.12.99
ne podpira

Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira
123. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4046 Novogradnje premostitvenih objektov
poveča konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor
in investicijski inženiring za 2.588 tisoč tolarjev (stran 208).
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša
konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 2.588 tisoč tolarjev (stran 199).
Predlagatelj:
LDS - Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije, SLS Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke, DeSUS - Poslanska skupina
Demokratične stranke upokojencev
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira
124. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4048 Rekonstrukcije poveča konto 4208 Študije
o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring za
28.330 tisoč tolarjev (stran 208).
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša
konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 28.330 tisoč tolarjev (stran 199).
Predlagatelj:
LDS - Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije, SLS Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke, DeSUS - Poslanska skupina
Demokratične stranke upokojencev
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira
125. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okvim skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4050 Obnove cest poveča konto 4208 Študije o
izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring za
9.850 tisoč tolarjev (208)
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša
konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 9.850 tisoč tolarjev (stran 199)
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Predlagatelj:
LDS - Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije, SLS Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke, DeSUS - Poslanska skupina
Demokratične stranke upokojencev
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira
126. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4051 Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti
poveča konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor
in investicijski inženiring za 37.918 tisoč tolarjev (208)
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša
konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 37.918 tisoč tolarjev (stran 199).
Predlagatelj:
LDS - Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije, SLS Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke, DeSUS - Poslanska skupina
Demokratične stranke upokojencev
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira
127. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 4053 Sanacije premostitvenih objektov poveča
konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring za 2.588 tisoč tolarjev (209)
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša
konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 2.588 tisoč tolarjev (stran 199).
Predlagatelj:
LDS - Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije, SLS Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke, DeSUS - Poslanska skupina
Demokratične stranke upokojencev
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira
128. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu na postavki 5720 Obvoznice poveča konto 4208 Študije o
izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring za
133.025 tisoč tolarjev (209)
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
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Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša
konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 133.025 tisoč tolarjev (stran 199)
Predlagatelj:
LDS - Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije, SLS Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke, DeSUS - Poslanska skupina
Demokratične stranke upokojencev
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira

2415 Direkcija RS za ceste (NPP)
129. Pri uporabniku 2415 Direkcija za ceste se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
uvede nova postavka (....) Solkanska (novogoriška) obvoznica
in odpre konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 600.000 tisoč
tolarjev
(stran 209).
Pri uporabniku 1514 Urad za priseljevanje in begunce se v okviru
skupine postavk 1501 Oskrba beguncev
na postavki 1294 Oskrba beguncev
zmanjša konto 4119 Drugi transferi posameznikom za 300.000 tisoč tolarjev (stran 51)
in
pri uporabniku 1711 Ministrstvo za notranje zadeve se v okviru
skupine postavk 1785 Objekti in oprema za delo
na postavki 7429 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 300.000 tisoč tolarjev
(stran 104).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Hvalica Ivo
29.11.99
ne podpira

Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Vlada: ne podpira
130. Pri uporabniku 2415 Direkcija za ceste se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
uvfede nova postavka (....) R3 - 679 Radeče - Sevnica - Brestanica
in odpre konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 20.000 tisoč
tolarjev
(stran 208).
Pri uporabniku 1514 Urad za priseljevanje in begunce se v okviru
skupine postavk 1501 Oskrba beguncev
na postavki 1294 Oskrba beguncev
zmanjša konto 4119 Drugi transferi posameznikom za 20.000 tisoč tolarjev (stran 51).
Predlagatelj:
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Vloženo:
Vlada:

1.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
131. Pri uporabniku 2415 Direkcija za ceste se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
uvede nova postavka (...) Sanacija udora R 227 - odsek Ravne - Kotlje
in odpre konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 15.000 tisoč
tolarjev
(stran 208).
Pri uporabniku 1514 Urad za priseljevanje in begunce se v okviru
skupine postavk 1501 Oskrba beguncev
na postavki 1294 Oskrba beguncev
zmanjša konto 4119 Drugi transferi posameznikom za 15.000 tisoč tolarjev (stran 51).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Zagožen dr. Jože
2.12.99
ne podpira

Obrazložitev: Vlada amandma smiselno povzema z vladnim amandmajem
Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
132. Pri uporabniku 2415 Direkcija za ceste se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
uvede nova postavka (. ..) Rekonstrukcija Rl-226(341)/1255 Ravne
in odpre konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 120.000 tisoč
tolarjev
(stran 208).
Pri uporabniku 1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija se v okviru
skupine postavk 1585 Investicije
na postavki 2840 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za 120.000 tisoč tolarjev (stran 75).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Zagožen dr. Jože
2.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
133. Pri uporabniku 2415 Direkcija za ceste se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
uvede nova postavka (.. .) R 688 Slovenske konjice - Poljčane - Majšperk (odsek
Poljčane - Makole)
in odpre konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 40.000 tisoč
tolarjev
(stran 208).
Pri uporabniku 2521 Uprava RS za varstvo narave se v okviru
skupine postavk 2565 Intervencija varstva okolja
na postavki 5763 Rudnik Žirovski vrh
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zmanjša konto 4100 Subvencije javnim podjetjem za 40.000 tisoč tolarjev (stran 248).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Jerovšek Jožef
2.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
134. Pri uporabniku 2415 Direkcija za ceste se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
uvede nova postavka ( ...) R 930 Cezlak - Jurgovo
in odpre konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 60.000 tisoč
tolarjev
(stran 208).
Pri uporabniku 2521 Uprava RS za varstvo narave se v okviru
skupine postavk 2565 Intervencija varstva okolja
na postavki 5763 Rudnik Žirovski vrh
zmanjša konto 4100 Subvencije javnim podjetjem za 60.000 tisoč tolarjev (stran 248).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Jerovšek Jožef
2.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira

2415 Direkcija RS za ceste (NPP)
135. Pri uporabniku 2415 Direkcija za ceste se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
uvede nova postavka (....) Obvoznica v Ilirski Bistrici
in odpre konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor
in investicijski inženiring v višini 50.000 tisoč tolarjev
(stran 207).
Pri uporabniku 1522 Statistični urad Republike Slovenije se v okviru
skupine postavk 1513 Redne letne raziskave
na postavki 6967 Redne letne raziskave
zmanjša konto 4029 Drugi operativni odhodki za 50.000 tisoč tolarjev (stran 248).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Čeligoj Vladimir
2.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira

2415 Direkcija RS za ceste (NPP)
136. Pri uporabniku 2415 Direkcija za ceste se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
uvede nova postavka (... ) Državna cesta D 1-6 Postojna - Jelšane, odsek 432
in odpre konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 50.000 tisoč
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tolarjev
(stran 208).
Pri uporabniku 1520 Servis skupnih služb vlade se v okviru
skupine postavk 1585 Investicije
na postavki 2837 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 50.000 tisoč
tolarjev (stran 65).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Čeligoj Vladimir
3.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
137. Pri uporabniku 2415 Direkcija za ceste se v okviru
skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu
uvede nova postavka (....) Regionalna cesta R-915
in odpre konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 50.000 tisoč
tolarjev
(stran 208).
Pri uporabniku 1520 Servis skupnih služb vlade se v okviru
skupine postavk 1585 Investicije
na postavki 2837 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 50.000 tisoč tolarjev
(stran 65).
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

Čeligbj Vladimir
3.12.99
ne podpira

Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
138. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru skupine postavk 2457 Objekti in
oprema v cestnem prometu uvede nova postavka (...) Solkanska (novogoriška)
obvoznica in odpre konto 2404 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini
300.000 tisoč SIT (stran 209).
Pri uporabniku 1711 Ministrstvo za notranje zadeve se v okviru skupine postavk 1785
Objekti in oprema za delo na postavki 7429 Investicije in investicijsko vzdrževanje
državnih organov zmanjša konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za
300.000 tisoč SIT. (stran 104)
Predlagatelj:
Vloženo:
Vlada:

12 - Odbor za infrastrukturo in okolje
9.12.99
ne podpira

Obrazložitev: Sredstva na postavki, kije predlagana kot vir, so namenjena gradnji,
nabavam in vzdrževanju objektov ter opreme policije, nujne za opravljanje redne
dejavnosti vzdrževanja javnega reda in varnosti.

2511 Ministrstvo za okolie in prostor (4029)
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139. Pri uporabniku 2511 Ministrstvo za okolje in prostor se v okviru skupine postavk
2591 Donacije-Phare na postavki 5735 Lastna udeležba ISPA-Tehnična pomoč za
realizacijo investicij v komunalni infrastrukturi v skladu z Državnim programom za
prevzem pravnega reda EU poveča konto 4029 Drugi operativni odhodki za 90.000
tisoč tolarjev (stran 217) ter na postavki 5739 Lastna udeležba ISPA-realizacija
investicij v komunalni infrastrukturi v skladu z Državnim programom za prevzem
pravnega reda EU poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za
300.000 tisoč tolarjev (stran 219).
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1655
Odškodnine na postavki 7610 Odškodnine po sodnih sklepih zmanjša konto 4027
Kazni in odškodnine za 390.000 tisoč tolarjev (stran 88).
Predlagatelj:skupina poslancev (Lenič Jože)
Vloženo:
1.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:

ne podpira

140. Pri uporabniku 2511 Ministrstvo za okolje in prostor se v okviru skupine postavk
2591 Donacije-Phare na postavki 5735 Lastna udeležba ISPA-Tehnična pomoč za
realizacijo investicij v komunalni infrastrukturi v skladu z Državnim programom za
prevzem pravnega reda EU poveča konto 4029 Drugi operativni odhodki za 80.000
tisoč tolarjev (stran 217) ter na postavki 5739 Lastna udeležba ISPA-realizacija
investicij v komunalni infrastrukturi v skladu z Državnim programom za prevzem
pravnega reda EU poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za
331.280 tisoč tolarjev (stran 219).
Pri uporabniku 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem se v okviru
skupine postavk 3655 Investicije v turizem na postavki 6753 Sofinanciranje
investicij v obnovo in razvoj turističnih objektov zmanjša konto 4305 Investicijski
transferi privatnim podjetjem in zasebnikom za 80.000 tisoč tolarjev (stran 329).
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1655
Odškodnine na postavki 7610 Odškodnine po sodnih sklepih zmanjša konto 4027
Kazni in odškodnine za 331.280 tisoč tolarjev (stran 88).
Predlagatelj: 12 - Odbor za infrastrukturo in okolje
Vloženo:
9.12.99
, Odločitev:
Vlada:

ne podpira

2511 Ministrstvo za okolje in prostor (4120)
141. Pri uporabniku 2511 Ministrstvo za okolje in prostor se v okviru skupine postavk
2562 Promocija varstva okolja na postavki 5496 Sofinanciranje nevladnih
organizacij poveča konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam za 40.000 tisoč tolarjev (stran 216).
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Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1655
Odškodnine na postavki 7610 Odškodnine po sodnih sklepih zmanjša konto 4027
Kazni in odškodnine za
40.000 tisoč tolarjev (stran 88).
Predlagatelj : skupina poslancev (Lenič Jože)
Vloženo:
1.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:

ne podpira

2511 Ministrstvo za okolje in prostor (4301)
142. Pri uporabniku 2511 Ministrstvo za okolje in prostor se v okviru skupine postavk
2570 Oskrba Prebivalstva s stanovanji na postavki 6386 Dokapitalizacija
stanovanjskega sklada poveča konto 4301 Kapitalski transferi javnim skladom in
agencijam za 1.262.600 tisoč tolarjev (stran 217).
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1655
Odškodnine na postavki 7610 Odškodnine po sodnih sklepih zmanjša konto 4027
Kazni in odškodnine za 1.000.000 tisoč tolarjev (stran 88).
Pri uporabniku 1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija se v okviru
skupine postavk 1585 Investicije na postavki 2840 Investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za
262.600 tisoč tolarjev (stran 75).
Predlagatelj: 12 - Odbor za infrastrukturo in okolje
Vloženo:
9.12.99
Odločitev:
Vlada:

ne podpira

Obrazložitev:
Amandmaje vsebinsko povzet v vladnem amandmaju

2511 Ministrstvo za okolje in prostor (4411)
143. Pri uporabniku 2511 ministrstvo za okolje in prostor, se v okviru
skupine postavk 2576 oskrba prebivalstva s stanovanji (B)
na postavki 6913 stanovanjski sklad
poveča konto 4411 povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah za
1.500.000 tolarjev (str. 252)
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru
skupine postavk 9950 obresti
na postavki 6600 obresti - tuji krediti
zmanjša konto 4042 plačilo obresti - tujim poslovnim bankam in finančnim
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institucijam za 500.000 tisoč tolarjev; (str. 90)
Pri uporabniku 1914 Slovenska vojska se v okviru
skupine postavk 1956 temeljni razvojni programi
na postavki 6969 investicije v temeljne razvojne programe obrambnih sil
zmanjša konto 4021 posebni material in storitve za 1.000.000 tisoč tolarjev; (str.
136).
Predlagatelj:ZLSD - Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov
Vloženo:
2.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Odbor za obrambo: ne podpira
Vlada:

ne podpira

Obrazložitev:
Amandmaje vsebinsko povzet v vladnem amandmaju.

2516 Hidrometeorološki zavod RS (4029)
144. Pri uporabniku 2516 Hidrometeorološki zavod RS se v okviru skupine postavk
2560 Mednarodno sodelovanje na postavki 6823 Naloge v zvezi s konvencijo o
klimatskih spremembah poveča konto 4029 Drugi operativni odhodki za 20.000
tisoč tolarjev (stran 232).
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1655
Odškodnine na postavki 7610 Odškodnine po sodnih sklepih zmanjša konto 4027
Kazni in odškodnine za
/
20.000 tisoč tolarjev (stran 88).
Predlagatelj: skupina poslancev (Lenič Jože)
Vloženo:
1.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:

ne podpira

2521 Uprava RS za varstvo narave (2502)
145. Pri uporabniku 2521 Uprava RS za varstvo narave se v okviru skupine postavk
2502 Vodnogospodarska javna služba znesek 3 .203 .555 .000 tolarjev poveča za
800.000.000 tolarjev (stran 240)
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1655
Odškodnine na postavki 7610 Odškodnine po sodnih sklepih zmanjša konto 4027
Kazni in odškodnine za 800.000.000 tolarjev (stran 88)
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Predlagatelj: 12 - Odbor za infrastrukturo in okolje
Vloženo:
9.12.99
Odločitev:
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Amandmaje vsebinsko povzet v vladnem amandmaju.

2521 Uprava RS za varstvo narave (4025)
146. Pri uporabniku 2521 Uprava RS za varstvo narave se v okviru
skupine postavk 2502 Vodnogospodarska javna služba
na postavki 2127 Vodnogospodarska javna služba za območje Savinje-Sotle
poveča konto 4025 Tekoče vzdrževanje za 450.000 tisoč tolarjev (stran 240)
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru
skupine postavk 1685 Investicije
na postavki 2848 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4202 nakup opreme za 450.000 tisoč tolarjev (stran 92)
Predlagatelj: Malovrh Jurij
Vloženo:
3.12.99
Odločitev.
Opombe:
Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Amandmaje vsebinsko povzet v vladnem amandmaju

2521 Uprava RS za varstvo narave (4029)
147. Pri uporabniku 2521 Uprava RS za varstvo narave se v okviru skupine postavk
2563 Informacijski sistem varstva okolja na postavki 7834 Študije in raziskovanjevarstvo okolja poveča konto 4029 Drugi operativni odhodki za 40.000 tisoč tolarjev
(stran 247).
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviai skupine postavk 1655
Odškodnine na postavki 7610 Odškodnine po sodnih sklepih zmanjša konto 4027
Kazni in odškodnine za
40.000 tisoč tolarjev (stran 88).
Predlagatelj: skupina poslancev (Lenič Jože)
Vloženo:
1.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
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148. Pri uporabniku 2521 Uprava RS za varstvo narave se v okviru skupine postavk
2502 Vodnogospodarska javna služba na postavki 2127 Vodnogospodarska javna
služba na območju Savinje - Sotle poveča konto 4029 Drugi operativni odhodki za
580.000 tisoč tolarjev (str. 240).
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2351 Kompenzacijska in neposredna plačila na postavki 5536
Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu - ECO 0 zmanjša konto 4102
Subvencije privatnim podjetjem in posameznikom za 500.000 tisoč tolarjev (str.
174).
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2352 Ukrepi za stabilizacijo trga na postavki 6636 Ukrepi za
stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg) zmanjša konto 4102 Subvencije privatnim
podjetjem in posameznikom za 80.000 tisoč tolarjev (str. 174).
Predlagatelj:skupina poslancev (Zimšek Jožef)
Vloženo:
2.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: ne podpira
Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Amandma je vsebinsko povzet v vladnem amandmaju.
149. Pri uporabniku 2521 Uprava RS za varstvo narave se v okviru
skupine postavk 2561 Intervencije v naravi in parki
na postavki 6666 Azil za zavarovane živalske vrste
poveča konto 4029 Drugi operativni odhodki za 5.000 tisoč tolarjev (stran 244)
Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviai
skupine postavk 3351 OŠ š razvojni programi
na postavki 6325 Investicije v CŠOD
zmanjša konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 5.000 tisoč
tolarjev (stran 284).
Predlagatelj: Malovrh Jurij
Vloženo:
3.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ne podpira
Vlada:

ne podpira

150. Pri uporabniku 2521 Uprava RS za varstvo narave se v okviru skupine postavk
2502 Vodnogospodarska javna služba na postavki 2130 Vodnogospodarska javna
služba na območju Ljubljanice- Save poveča konto 4029 Drugi operativni odhodki
za 600.000 tisoč tolarjev (str. 241).
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Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2351 Kompenzacijska in neposredna plačila na postavki 5536
Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu - ECO 0 zmanjša kontđ 4102
Subvencije privatnim podjetjem in posameznikom za 300.000 tisoč tolarjev (str.
174).
Pri uporabniku 2211 Mini strstvo za ekonomske odnose in razvoj se v okviru
skupine postavk 2253 Notranji trg na postavki 1442 Regresiranje cen določenih
proizvodov zmanjša konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in posameznikom
za 300.000 tisoč tolarjev (.str. 159).
1
•
Predlagatelj: skupina poslancev (Lenič Jože)
Vloženo:
3.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za kmetijstvo, go zdarstvo in prehrano: ne podpira
Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira
Odbor za gospodarstvo: ne podpira
Vlada:

ne podpira

2521 Uprava RS za varstvo narave (4133)
151. Pri uporabniku 2521 Uprava RS za varstvo narave se v okviru
skupine postavk 2561 Intervencije v naravi in parki
na postavki 2135 Ukre:pi za ohranjanje biotske raznovrstnosti
poveča konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb
za 20.000 tisoč tolarjev (stran 244)
Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru
skupine postavk 3351 OŠ razvojni programi
na postavki 6325 Investicije v CŠOD
zmanjša konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 20.000 tisoč
tolarjev (stran 284)
Predlagatelj: Malovrh Jurij
Vloženo:
3 12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Odbor za kulturo, Šolstvo in šport: ne podpira
Vlada:

ne po dpira

2521 Unrava RS za vairstvo narave (4300)
152. Pri uporabniku 2f>21 Uprava RS za varstvo narave se v okviru skupine postavk
2565 Intervencije varstva okolja na postavki 2954 Primorski vodovod in
kanalizacija poveča konto 4300 Investicijski transferi drugim ravnem države za
28.000 tisoč tolarjev (str. 248).
'
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Zmanjšajo se naslednje postavke:
Pri uporabniku 2511 Ministrstvo za okolje in prostor se v okviru skupine postavk
1020 Materialni in drugi stroški na postavki 3340 Materialni stroški zmanjša konto
4020 Pisarniški in splošni material in storitve za 10.000 tisoč tolarjev (str. 213).
Pri uporabniku 2511 Ministrstvo za okolje in prostor se v okviru skupine postavk
2562 Promocija varstva okolja na postavki 5469 Sofinanciranje nevladnih
organizacij zmanjša konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam za 3.000 tisoč tolarjev (str. 216).
Pri uporabniku 2511 Ministrstvo za okolje in prostor se v okviru skupine postavk
2586 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov na postavki 7807
Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov zmanjša konto 4025
Tekoče vzdževanje za 2.000 tisoč tolarjev (str. 217).
Pri uporabniku 2521 Uprava za varstvo narave se v okviru skupine postavk 2562
Promocija varstva okolja na postavki 7834 Študije in raziskovanje - varstvo okolja
zmanjša konto 4029 Drugi operativni odhodki za 13.000 tisoč tolarjev (str. 247).
Predlagatelj: skupina poslancev (Rožič Nikolaj)
Vloženo:
1.12.99
Odločitev:
l

i

Opombe:
Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:

ne podpira

2521 Uprava RS za varstvo narave (NPP)
153. Pri uporabniku 2521 Uprava RS za varstvo narave se v okviru
skupine postavk 2572 Odprava posledic neurij, poplav in plazenja tal
uvede nova postavka (.. .) Urejanje vodotoka reke Dravinje
in odpre konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 50.000 tisoč
tolarjev
(stran 208).
Pri uporabniku 2521 Uprava RS za varstvo narave se v okviru
skupine postavk 2565 Intervencija varstva okolja
na postavki 5763 Rudnik Žirovski vrh
zmanjša konto 4100 Subvencije javnim podjetjem za 120.000 tisoč tolarjev (stran
248).
Predlagatelj: Jerovšek Jožef
Vloženo:
2.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
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2522 Inšpektorat RS za okolje in prostor (4526)
154. Pri uporabniku 2522 Inšpektorat RS za okolje in prostor se v okviru skupine
postavk 1010 Plače poveča postavka 5981 Plače za 176.000 tisoč tolarjev ter v
okviru "skupine postavk 1020 Materialni in drugi stroški poveča postavka 4526
Materialni stroški za 24.000 tisoč tolarjev (stran 250).
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1655
Odškodnine na postavki 7610 Odškodnine po sodnih sklepih zmanjša konto 4027
Kazni in odškodnine za
200.000 tisoč tolarjev (stran 88).
P redlagatelj : skupina poslancev (Lenič Jože)
Vloženo:
1.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
VII,ada:

ne podpira

2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (4020)
155. Pri uporabniku 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve se v okviru
skupine postavk 2681 Razvojni programi - žrtve vojne na postavki 7197
Vzdrževanje grobov v Republiki Sloveniji poveča konto 4020 Pisarniški in splošni
material in storitve za 20.000 tisoč tolarjev (str. 261).
Pri uporabniku 1524 Slovenska obveščevalno - varnostna agencija se v okviru
skupine
postavk 1585 Investicije na postavki 2840 Investicije in
investicijsko vzdrževanje državnih
organov zmanjša konto 4200
Nakup zgradb in prostorov za 20.000 tisoč tolarjev (str 75).
Predlagatelj:skupina poslancev (Košir Jožet)
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Opon'.ibe:
Odbor za zdravstvo, delo,-družino in socialno politiko: podpira

2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (4120)
156. Pri uporabniku 2611 Ministrstvo za zdravstvo, delo, družino in socialne zadeve se v
okviru skupine postavk 2632 nevladni sektor v sociali na postavki 4074 Materinski
domovi in zavetišča za otroke in ženske žrtve nasilja poveča konto 4120 Tekoči
transfeari neprofitnim organizacijam in ustanovam za 10.000 tisoč tolarjev (stran
257).
Pri upoirabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1020
Matericilni in drugi stroški na postavki 4600 Tekoče vzdrževanje informacijskega
sistema MF zmanjša konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za 10.000
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tisoč tolarjev (stran 84).
Predlagatelj : Mravljak Darinka
Vloženo:
1.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Komisija za politiko enakih možnost: podpira
Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko: podpira

2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (4204)
157. Pri uporabniku 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve se v okviru
skupine postavk 2684 Razvojni programi - investicije v javne zavode na poistavki
7884 Program mreže domov za starostnike poveča konto 4204 Novogradnj e,
rekonstrukcije in adaptacije za 215.700 tisoč tolarjev (str. 263).
Pri uporabniku 1914 Slovenska vojska se v okviru skupine postavk 1020 Materialni
in drugi stroški na postavki 5867 Materialni stroški zmanjša konto 4020 P isarniški
in splošni material in storitve za 20.000 tisoč tolarjev (str. 134).
Pri uporabniku 1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija se v okv iru
skupine postavk 1585 Investicije na postavki 2840 Investicije in investicij sko
vzdrževanje državnih organov zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in prosi:orov za
90.000 tisoč tolarjev (str. 75).
Pri uporabniku 1212 Državni svet se v okviru skupine postavk 1204 Opeirativni
odhodki za delo svetnikov na postavki 8139 Drugi odhodki za delo zmanjša konto
4029 Drugi operativni odhodki za 60.000 tisoč tolarjev (str. 33).
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1685
Investicije na postavki 2847 Investicije in investicijsko vzdrževanje drža vnih
organov zmanjša konto 4202 Nakup opreme za 45.700 tisoč tolarjev (str. 86).
Predlagatelj: Špindler Jožef
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za zdravstvo, delo; družino in socialno politiko: podpira
Odbor za obrambo: ne podpira
158. Pri uporabniku 2611 Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve se v okviru
skupine postavk 2684 razvojni programi-investicije v javne zavode
na postavki 7884 program mreže domov za starostnike
poveča konto 4204 novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 25.000 tisoč
tolarjev (str.263)
Pri uporabniku 1311 Ustavno sodišče se v okviru
skupine postavk 1385 investicije
na postavki 2820 investicije in investicijsko vzdrževanje državnih org.anov
zmanjša konto 4205 investicijsko vzdrževanje in obnove za 25.000 tisoč tolarjev
(str.39)
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Predlagatelj:Kontič Bojan
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko: podpira
■j'
2711 Ministrstvo za zdravstvo (4202)

'.;i; ui-

159. Pri uporabniku 2711 Ministrstvo za zdravstvo se v okviru skupine postavk 2752
Razvojni programi-investicije v zdravstvu na postavki 2446 Investicije v zdravstvu
povečata konto 4202 Nakup opreme za 150.000 tisoč tolarjev ter konto 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 460 000 tisoč tolarjev (stran 272).
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1655
Odškodnine na postavki 7610 Odškodnine po sodnih sklepih zmanjša konto 4027
Kazni in odškodnine za 610.000 tisoč tolarjev (stran 88)
Predlagatelj: skupina poslancev (Zimšek Jožet)
Vloženo:
2.12.99
Vlada.
ne podpira
Opombe:
Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko: podpira
160. Pri uporabniku 2711 Ministrstvo za zdravstvo se v okviru skupine postavk 2752
Razvojni programi-investicije v zdravstvu na postavki 2446 Investicije v zdravstvu
poveča konto 4202 Nakup opreme za 245.000 tisoč tolarjev (stran 272).
Zmanjšajo se naslednje postavke:
- Pri uporabniku 1911 Ministrstvo za obrambo se v okviru skupine postavk 1902
Tekoči stroški obrambnega usposabljanja na postavki 5883 Stroški operativnega
delovanja zmanjša konto 4202 Nakup opreme za 50.000 tisoč tolarjev (stran 121).
- Pri uporabniku 1911 Ministrstvo za obrambo se v okviru skupine postavk 1902
Tekoči stroški obrambnega usposabljanja na postavki 5886 Zdravstveno varstvo
zmanjša konto 4029 Drugi operativni odhodki za 50.000 tisoč tolarjev (stran 122).
- Pri uporabniku 1911 Ministrstvo za obrambo se v okviru skupine postavk 1905
Mednarodno sodelovanje na postavki 5885 Mednarodno sodelovanje zmanjša konto
4029 Drugi operativni odhodki za 45.000 tisoč tolarjev (stran 123).
- Pri uporabniku 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve se v okviru
skupine postavk 2684 Razvojni programi-investicije v javne zavode na postavki
7884 Program mreže domov za starostnike zmanjša konto 4204 Novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije za 50.000 tisoč tolarjev (stran 263).
- Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2360 Gozdarstvo na postavki 2552 Gozdarstvo: Znanstveno
raziskovalno delo v gozdarstvu-podpora zmanjša konto 4133 Tekoči transferi v
javne zavode in druge izvajalce javnih služb za 50.000 tisoč tolarjev (stran 179).
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Predlagatelj :Merlo Aleksander
Vloženo:
3.12.99
Vlada: ' ne podpira
Obrazložitev:
Vlada povzema amandma z amandmajem vlade.
Opombe:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: ne podpira
Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko: podpira
Odbor za obrambo: ne podpira

2711 Ministrstvo za zdravstvo (4204)
161. Pri uporabniku 2711 Ministrstvo za zdravstvo se v okviru skupine postavk 2752
Razvojni programi - investicije v zdravstvu na postavki 2204 Izgradnja pediatrične
klinike poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije za 941.000 tisoč
tolarjev (str. 271).
Zmanjšajo se naslednje postavke:
Pri uporabniku 1111 Predsednik Republike Slovenije se v okviru skupine postavk
1185 Investicije na postavki 2815 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
organov zmanjša konto 4201 Nakup prevoznih sredstev za 6.000 tisoč tolarjev in
konto 4202 Nakup opreme za 7.000 tisoč tolarjev (str.29);
Pri uporabniku 1211 Državni zbor se v okviru skupine postavk 1286 Investicije na
postavki 2817 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov zmanjša
konto 4201 Nakup prevoznih sredstev za 5.000 tisoč tolarjev(str. 32);
Pri uporabniku 1212 Državni svet se v okviru skupine postavk 1010 Plače na
postavki 8131 Plače zmanjša konto 4000 Plače in dodatki za 60.000 tisoč
tolarjev(str. 33) in skupine postavk 1285 Investicije na postavki^ 18 Investicije in
investicijsko vzdrževanje državnih organov zmanjša konto 4202 Nakup opreme za
11.000 tisoč tolarjev SIT (str. 34);
Pri uporabniku 1214 Varuh človekovih pravic se v okviru skupine postavk 1020
Materialni in drugi stroški na postavki 3419 Materialni stroški zmanjša konto 4020
Pisarniški in splošni material in storitve za 2.000 tisoč tolarjev (str. 37);
Pri uporabniku 1311 Ustavno sodišče se v okviru skupine postavk 1385 Investicije
na postavki 2820 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov zmanjša
konto 4201 Nakup prevoznih sredstev za 2.000 tisoč tolarjev SIT (str. 39 );
Pri uporabniku 1411 Urad predsednika Vlade se v okviru skupine postavk 1485
Investicije na postavki 2825 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
organov zmanjša konto 4201 Nakup prevoznih sredstev za 25.000 tisoč tolarjev (str.
48);
Pri uporabniku 1520 Servis skupnih služb Vlade se v okviru skupine postavk 1585
Investicije na postavki 2837 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
organov zmanjša konto 4201 Nakup prevoznih sredstev za 40.000 tisoč tolarjev
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(str. 66);
Pri uporabniku 1524 Slovenska obveščevalno - varnostna agencija se v okviru
skupine postavk 1585 Investicije na postavki 2840 Investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov zmanjša konto 4201 Nakup prevoznih sredstev za
23.000 tisoč tolarjev, konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za 90.000 tisoč
tolarjev in konto 4202 Nakup opreme za 14.000 tisoč tolarjev (str. 75);
Pri uporabniku 1811 Ministrstvo za zunanje zadeve se v okviru skupine postavk
1885 Investicije na postavki 7435 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
organov zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za 57.000 tisoč tolarjev in
konto 4202 Nakup opreme za 41.000 tisoč tolarjev (str. 113);
Pri uporabniku 1911 Ministrstvo za obrambo se v okviru skupine postavk 1902
Tekoči stroški obrambnega usposabljanja na postavki 5883 Stroški operativnega
delovanja zmanjša konto 4201 Nakup prevoznih sredstev za 30.000 tisoč tolarjev
(str. 121);
Pri uporabniku 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj se v okviru
skupine postavk 2253 Notranji trg na postavki 1442 Regresiranje cen določenih
proizvodov zmanjša konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in posameznikom
za 108.000 tisoč tolarjev (str. 159).
Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru skupine postavk
3361 SS - razvojni programi na postavki 6318 Investicije v srednjem šolstvu
zmanjša konto 4204 Novogradnje, rekonstmkcije in adaptacije za 60.000 tisoč
tolarjev (str. 284);
Pri uporabniku 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem se v okviai
skupine postavk 3651 Promocija malega gospodarstva na postavki 4158 Finančne
vzpodbude za posebne ciljne skupine zmanjša konto 4305 Investicijski transferi
privatnim podjetjem in posameznikom za 150.000 tisoč tolarjev (str. 328);
Pri uporabniku 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem se v okviru
skupine postavk 3652 Promocija turizma na postavki 3984 Nacionalna turistična
organizacija zmanjša konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce
javnih služb za 210.000 tisoč tolarjev (str. 329)
Predlagatelj: skupina poslancev (Lavtižar-Bebler Darja)
Vloženo:
1.12.99
Vlada:
ne podpira -Obrazložitev:
Vlada povzema amandma z amandmajem vlade.
Opombe:
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve: ne podpira dela
amandmaja, ki predlaga zmanjšanje sredstev pri uporabniku 1211 Državni zbor
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ne podpira
Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko: podpira
Odbor za mednarodne odnose: ne podpira
Odbor za gospodarstvo: ne podpira
Odbor za obrambo: ne podpira

3

- januar2000

79

poročevalec, št. 1

2711 Ministrstvo za zdravstvo (2204)
162. Pri uporabniku 2711 Ministrstvo za zdravstvo se poveča postavka 2204 Izgradnja
pediatrične klinike za 941.500.000 SIT in znaša po spremembi 1.131.857.000
tolarjev (str. 271).
Zmanjšajo se naslednje postavke:
Pri uporabniku 1111 Predsednik Republike Slovenije se v okviru skupine
postavk 1185 Investicije na postavki 2815 Investicije in investicijsko vzdrževanje
državnih organov zmanjša konto 4201 Nakup prevoznih sredstev za 6.000.000 SIT
(str. 29);
Pri uporabniku 1211 Državni zbor se v okviru skupine postavk 1286
Investicije na postavki 2817 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
organov zmanjša konto 4201 Nakup prevoznih sredstev za 5.000.000 SIT (str. 32);
Pri uporabniku 1311 Ustavno sodišče se v okviru skupine postavk 1385
Investicije na postavki 2820 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
organov zmanjša konto 4201 Nakup prevoznih sredstev za 2.500.000 SIT (str. 39 );
Pri uporabniku 1411 Urad predsednika Vlade se v okviru skupine postavk
1485 Investicije na postavki 2825 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
organov zmanjša konto 4201 Nakup prevoznih sredstev za 25.000.000 SIT (str. 48);
Pri uporabniku 1520 Servis skupnih služb Vlade se v okviru skupine postavk
1585 Investicije na postavki 2837 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
organov zmanjša konto 4201 Nakup prevoznih sredstev za 40.000.000 SIT (str.
66);
Pri uporabniku 1524 Slovenska obveščevalno - varnostna agencija se v okviru
skupine postavk 1585 Investicije na postavki 2840 Investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov zmanjša konto 4201 Nakup prevoznih sredstev za
23.000.000 SIT (str. 75);
Pri uporabniku 1911 Ministrstvo za obrambo se v okviai skupine postavk
5883 Stroški operativnega delovanja na postavki 420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev zmanjša konto 4201 Nakup prevoznih sredstev za 30.000.000 SIT (str.
121);

,

Pri uporabniku 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti se v okviru
skupine postavk 4651 Prestrukturiranje strateških panog š podjetij na postavki 410
Subvencije zmanjša konto 4102 Subvencije privatnim podjetjim in zasebnikom
za 100.000.000 SIT (str. 145);
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v
okviru skupine postavk 1411 Obnova gozdov: Obnova zasebnih gozdov na postavki
410 Subvencije zmanjša konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
za 50.000.000 SIT (str. 179);
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v
okviru skupine postavk 1441 Nega gozdov: Nega v zasebnih gozdovih na postavki
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410 Subvencije zmanjša konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in
zasebnikom za 90.000.000 SIT (str. 179);
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v
okviru skupine postavk 6327 Varstvo gozdov: Ostalo varstvo v zasebnih gozdovih
na postavki 410 Subvencije zmanjša konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in
zasebnikom za 10.000.000 SIT (str. 179);
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v
okviru skupine postavk 2385 Investicije na postavki 7717 Investicije in
investicijsko vzdrževanje državnih organov zmanjša konto 4307 Investicijski
transferi za 200.000.000 SIT (str. 189);
Pri uporabniku 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem se v okviru
skupine postavk 4158 Finančne vzpodbude za posebne ciljne skupine na postavki
410 Subvencije zmanjša konto 4305 Investicijski transferi privatnim podjetjem in
zasebnikom za 150.000.000 SIT (str. 328);
Pri uporabniku 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem se v okviru
skupine postavk 3984 Nacionalna turistična organizacija na postavki 413 Drugi
tekoči domači transferi zmanjša konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode in
druge izvajalce javnih služb za
210.000.000 SIT (str. 329).
Predlagatelj: Jelinčič Zmago
Vloženo:
29.11.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se ni opredelil, ker je v deveti
alinei napačno navedeni porabnik (pravilno bi bilo: "Pri uporabniku 2312
Veterinarska uprava Republike Slovenije ....").
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve: ne podpira dela
amandmaja, ki predlaga zmanjšanje sredstev pri uporabniku 1211 Državni zbor
Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko: podpira
Odbor za gospodarstvo: ne podpira
Odbor za obrambo: ne podpira
163. Pri uporabniku 2711 Ministrstvo za zdravstvo se v okviru skupine postavk 2752
Razvojni programi - investicije v zdravstvu na postavki 2204 Izgradnja pediatrične
klinike poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 250.000
tisoč tolarjev (str.271). "•
V ta namen se:
Pri uporabniku 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v okviru
skupine postavk 2661 Razvojni programi v zaposlovanju APZ na postavki 7023
Priprava brezposelnih na zaposlitev zmanjša konto 4102 Subvencije privatnim
podjetjem in zasebnikom za 100.000 tisoč tolarjev (str. 259).
Pri uporabniku 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v okviru
skupine postavk 2661 Razvojni programi v zaposlovanju APZ na postavki 7029
Javna dela zmanjša konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom za
150.000 tisoč tolarjev (str. 259).
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Predlagatelj: SLS - Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
Obrazložitev:

ne podpira
Amandma jemlje s postavk aktivne politike zaposlovanja, ki je
v proračunu za leto 2000 opredeljena kot ena od prioritet.
Vlada amandma povzema v vladnem amandmaju.

Opombe:
Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko: podpira

2711 Ministrstvo za zdravstvo (NPP)
164. Pri uporabniku 2711 Ministrstvo za zdravstvo se v okviru skupine postavk 2752
Razvojni programi - investicije v zdravstvu oblikuje nova proračunska postavka
Zdravstveni dom Izola v višini 20.000 tisoč tolarjev (str. 272).
Pri uporabniku 2711 Ministrstvo za zdravstvo se v okviru skupine postavk 2752
Razvojni programi - investicije v zdravstvu na postavki 2446 Investicije v zdravstvu
zmanjša konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 20.000 tisoč
tolarjev (str. 272).
Predlagatelj :Gasparini Mario
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
Obrazložitev:

ne podpira
Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode ne omogoča
sofinanciranja iz državnega proračuna v občinske zdravstvene
zavode.

Opombe:
Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko: podpira

/

165. Pri uporabniku 2711 Ministrstvo za zdravstvo se v okviru
skupine postavk 2752 Razvojni programi - investicije v zdravstvo
uvede nova postavka Adaptacija Stare Gore - Paviljon IV - Bolnišnica za
predšolsko invalidno mladino
in odpre konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 154.000
tisoč tolarjev (stran 271).
Pri uporabniku 1522 Statistični urad Republike Slovenije se v okviru
skupine postavk 1513 Redne letne raziskave
na postavki 6967 Redne letne raziskave
zmanjša konto 4029 Drugi operativni odhodki za 154.000 tisoč tolarjev (stran 248).
Predlagatelj:Hvalica Ivo
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Vlada amandma povzema v vladnem amandmaju.
Opombe:
Komisija za vprašanja invalidov: podpira

poročevalec, št. 1

82

3. januar2000

Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko: podpira
166. Pri porabniku 2711 Ministrstvo za zdravstvo se v okviru skupine postavk 2752
Razvojni programi - Investicije v zdravstvu odpre nova postavka SB Murska
Sobota - Ginekološko - porodni oddelek in novi proračunski konto v višini 235.000
tisoč tolarjev (str. 271)
Za isti znesek se zmanjša v okviru skupine postavk 2301 Delovanje služb in javnih
zavodov na postavki 2560 Kmetijsko gozdarska zbornica konto 4029 Drugi
operativni odhodki in konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve pri
proračunskem porabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(str. 173).
Predlagatelj: Gerenčer Andrej, Pucko Ciril
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se ni opredelil do amandmaja, ker
iz vsebine amandmaja ni razvidno koliko sredstev jemlje iz posamezne postavke
Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko: podpira

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport (4021)
167. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru skupine postavk
3376 Infrastruktura - razvojni programi na postavki 4832 Učbeniki in učna
tehnologija poveča konto 4021 Posebni material in storitve za 100.000 tisoč tolarjev
(stran 287).
Pri uporabniku 1524 Slovensko obveščevalno - varnostna agencija se v okviru
skupine postavk 1585 Investicije , na postavki 2840 Investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za
100.000 tisoč tolarjev (stran 74).
Predlagatelj: Mežan Janez
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport (4119)
168. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru skupine postavk
3311 OŠ š transferi na postavki 8741 Nevarni prevozi v osnovno šolo poveča konto
4119 Drugi transferi posameznikom za 50.000 tisoč tolarjev, (stran 279).
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1020
Materialni in drugi stroški na postavki 4600 Tekoče vzdrževanje informacijskega
sistema MF zmanjša konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za 50.000
tisoč tolarjev (stran 84).
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Predlagatelj: Mravljak Darinka
Vloženo:
1.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira

169. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru skupine postavk
3311 OŠ-transferi na postavki 8638 Regresirana prehrana učencev in dijakov
poveča konto 4119 Drugi transferi posameznikom za 200.000 tisoč tolarjev (stran
279).
Pri uporabniku 1524 Slovensko obveščevalno - varnostna agencija se v okviru
skupine postavk 1585 Investicije , na postavki 2840 Investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za
200.000 tisoč tolarjev (stran 74).
Predlagatelj: Mežan Janez
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
170. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru skupine postavk
3311 OŠ-transferi na postavki 7909 Subvencije za šolo v naravi poveča konto 4119
Drugi transferi posameznikom za 20.000 tisoč tolarjev (stran 279).
Pri uporabniku 1524 Slovensko obveščevalno - varnostna agencija se v okviru
skupine postavk 1585 Investicije , na postavki 2840 Investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za
20.000 tisoč tolarjev (stran 74).
Predlagatelj: Mežan Janez
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
171. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za Šolstvo in šport v okviru skupine postavk 7909
Subvencije za šolo v naravi na postavki 411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom se poveča konto 4119 Drugi transferi posameznikom za 255.926
tisoč tolarjev (str. 279).
Pri uporabniku 1526 Urad Vlade za verske skupnosti v okviru skupine postavk
1508 Verske skupnosti - prispevki duhovnikom na postavki 4702 Prispevki
duhovnikom se zmanjša konto 4131 Tekoči transferi v skladu socialnega
zavarovanja za 255.926 tisoč tolarjev (str. 78).
Predlagatelj: Kužnik Rafael
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
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Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ne podpira
172. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport v okviru skupine postavk 8638
Regresirana prehrana učencev in dijakov na postavki 411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom se poveča konto 4119 Drugi transferi posameznikom za 705.124
tisoč tolarjev (str. 279).
Pri uporabniku 1514 Urad za priseljevanje in begunce v okviru skupine postavk
1501 Oskrba beguncev na postavki 1294 Oskrba beguncev se zmanjša konto 402
Izdatki za blago in storitve za 705.124 tisoč tolarjev (str. 51).
Predlagatelj:Kužnik Rafael
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ne podpira

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport (4120)
173.

Pri uporabniku 3311 Ministrstvu za šolstvo in šport se v okviru skupine postavk
3378 - Šport - razvojni programi na postavki 8646 Urad tekmovanj športnikov
invalidov poveča konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam za za 5.000 tisoč tolarjev (str. 291).
Pri uporabniku 1311 Ustavno sodišče se v okviru skupine postavk 1385 Investicije na postavki 2820 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
organov zmanjša konto 4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove za 5.000
tisoč tolarjev (str. 39).
Predlagatelj: 27 - Komisija za vprašanja invalidov
Vloženo:
7.12.99
Vlada:
ne podpira.
Obrazložitev: Vlada amandma povzema v amandmaju Vlade RS.
Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo m šport: podpira

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport (4133)
174. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru skupine postavk
3371 Izobraževanje odraslih - razvojni programi na postavki 7914 Izobraževanje
mladih odraslih za poklic poveča konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode in
druge izvajalce javnih služb za 50.000 tisoč tolarjev (stran 286)
Pri uporabniku 1524 Slovensko obveščevalno - varnostna agencija se v okviru
skupine postavk 1585 Investicije , na postavki 2840 Investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za
50.000 tisoč tolarjev (stran 74).
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Predlagatelj: Mežan Janez
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in Šport: podpira
175. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru skupine postavk
3371 Izobraževanje odraslih - razvojni programi na postavki 5780 Izobraževanje
brezposelnih poveča konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce
javnih služb za 50.000 tisoč tolarjev (stran 286).
Pri uporabniku 1524 Slovensko obveščevalno - varnostna agencija se v okviru
skupine postavk 1585 Investicije , na postavki 2840 Investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za
50.000 tisoč tolarjev (stran 74).
Predlagatelj: Mežan Janez
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport (4204)
176. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru skupine postavk
3361 SŠ-razvojni programi na postavki 6318 Investicije v srednjem šolstvu poveča
konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 70.000 tisoč tolarjev (stran
284).
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1655
Odškodnine na postavki 7610 Odškodnine po sodnih sklepih zmanjša konto 4027
Kazni in odškodnine za
70.000 tisoč tolarjev (stran 88).
Predlagatelj , skupina poslancev (Zimšek Jožet)
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira ""
Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ne podpira
177. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru skupine postavk
3361 SŠ-razvojni programi na postavki 6318 Investicije v srednjem šolstvu poveča
konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 430.000 tisoč tolarjev
(stran 284).
V Splošnem delu proračuna se v Bilanci prihodkov in odhodkov poveča konto 7000
Dohodnina za 430.000 tisoč tolarjev (stran 20).
Predlagatelj: skupina poslancev (Moge Rudolf)
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Vloženo:
Vlada:

3.12.99
ne podpira

Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
178. Pri uporabnik 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru skupine postavk 3361
SŠ-Razvojni programi na postavki 6321 Investicije v visokem šolstvu poveča konto
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 1.058 000 tisoč tolarjev (stran
285).
V ta namen se:
pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance v okviru skupine postavk 1020
materialni in drugi stroški na postavki 4600 tekoče vzdrževanje informacijskega
sistema MF zmanjša konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za 258.000
tisoč tolarjev (stran 84)
in.
pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1020
materialni in drugi stroški na postavki 3354 materialni stroški zmanjša konto 4020
Pisarniški in splošni material in storitve za 400.000 tisoč tolarjev (stran 92)
ter
pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1020
materialni in drugi stroški na postavki 3354 materialni stroški zmanjša konto 4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije za 400.000 tisoč tolarjev (stran
92).
Predlagatelj:Kline Štefan, Kansler Franc, Kramber»er Janez, Vesenjak Alojz
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
179. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru skupine postavk
3361 SŠ-Razvojni programi na postavki 6322 Investicije v študentske domove
poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 1.120.600 tisoč
tolarjev (stran 285).
Pri uporabniku 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti se v okviru skupine
postavk 2159 Energetika dokapitalizacija na postavki 8484 Dokapitalizacija v
javna podjetja - energetika zmanjša konto 4410 Povečanje kapitalskih deležev v
javnih podjetjih za 1.120.600 tisoč tolarjev (stran 156).
Predlagatelj:Kline Štefan, Kangler Franc, Kramberger Janez, Vesenjak Alojz
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
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Odbor za gospodarstvo: ne podpira

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport (4206)
180. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru skupine postavk
3361 SŠ-Razvojni programi na postavki 6321 Investicije v visokem šolstvu poveča
konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev za 46.000 tisoč tolarjev (stran
285).
Pri uporabniku 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti se v okviru skupine
postavk 2159 Energetika dokapitalizacija na postavki 8484 Dokapitalizacija v
javna podjetja - energetika zmanjša konto 4410 Povečanje kapitalskih deležev v
javnih podjetjih za 46.000 tisoč tolarjev (stran 156).
Predlagatelj:Kline Štefan, Kangler Franc, Kramberger Janez, Vesenjak Alojz
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Odbor za gospodarstvo: ne podpira

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport (4208)
181. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru skupine postavk
3361 SŠ-razvojni programi na postavki 6318 Investicije v srednjem šolstvu poveča
konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring za 12.000 tisoč tolarjev (str. 284)
Pri uporabniku 1311 Ustavno sodišče se v okviru skupin postavk 1385 Investicije
na postavki 2820 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov zmanjša
konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove za 12.000 tisoč tolarjev (str. 39).
Predlagatelj: Bevk Samo
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport (4300)
182. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru skupine postavk
3351 OŠ - razvojni programi na postavki 6324 Investicije v OŠ na demografsko
ogroženih območjih poveča konto 4300 Investicijski transferi drugim ravnem
države za 25.000 tisoč tolarjev (str. 284).
Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo se v okviru skupine postavk 3361 SŠ razvojni programi na postavki 6318 Investicije v srednjem šolstvu zmanjša konto
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 25.000 tisoč tolarjev (str. 284)
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Predlagatelj. Tomažič Herman
Vloženo:
1.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ne podpira
Komisija za lokalno samoupravo: ne podpira
18.1. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru skupine postavk 43
Investicijski transferji in postavki 430 Investicijski transferji poveča konto 4300
Investicijski transferji drugim ravnem države za 60.000 tisoč SIT (stran 360).
Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru skupine postavk
3366 VS - Razvojni programi na postavki 6321 Investicije v visokem šolstvu
zmanjša konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 60.000 tisoč SIT
(stran 285).
Predlagatelj: Luci Miroslav
Vloženo:
1.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ne podpira
Komisija za lokalno samoupravo: ne podpira
184. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru
skupine postavk 3351 OŠ- razvojni programi
na postavki 6324 Investicije v OS na demografsko ogroženih območjih
poveča konto 4300 Investicijski transferi drugim ravnem države 64.600 tisoč
tolarjev (stran 284)
Pri uporabniku 3311 Ministrstvo šolstvo in šport se v okviru
skupine postavk 3351 OŠ-razvojni programi
na postavki 6325 Investicije v CŠOD
zmanjša konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 64.600 tisoč
tolarjev (stran 284)
Predlagatelj : Malovrh Jurij
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: amandmaje delno povzet v vladnem amandmaju
Opombe:
Komisija za lokalno samoupravo: ne podpira
185. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru
skupine postavk 3378 Šport - razvojni programi
na postavki 2220 Investicije v športno infrastrukturo
poveča konto 4300 Investicijski transferi drugim ravnem države za 300.000 tisoč
tolarjev (str. 292)
Pri uporabniku 1914 Slovenska vojska se v okviru
skupine postavk 1956 Temeljni razvojni programi
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na postavki 6969 investicije v temeljne razvojne programe obrambnih sil
zmanjša konto 4021 Posebni material in storitve za 300.000 tisoč tolarjev (str. 136)
Predlagatelj: skupina poslancev (Jože Jagodnik)
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Odbor za obrambo: ne podpira
186. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru skupine postavk
3351 OŠ - razvojni programi na postavki 6324 Investicije v OŠ na demografsko
ogroženih območjih poveča konto 4300 Investicijski transferi drugim ravnem
države za 28.000 tisoč tolarjev (str. 284).
Pri uporabniku 1911 Ministrstvo za obrambo se v okviru skupine postavk 1902
Tekoči stroški obrambnega usposabljanja na postavki 5883 Stroški operativnega
delovanja zmanjša konto 4201 Nakup prevoznih sredstev za 28.000 tisoč tolarjev
(str. 121.).

Predlagatelj :Pungartnik Ciril Metod
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kulturo. Šolstvo in šport: podpira
Komisija za lokalno samoupravo: ne podpira

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport (4307)
/
187. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru
skupine postavk 3378 Šport-razvojni programi
na postavki 2220 Investicije v športno infrastrukturo
poveča konto 4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim
zavodom za 50.000 tisoč tolarjev (stran 292)
Pri uporabniku 1914 Slovenska vojska se v okviru
skupine postavk 1956 Temeljni razvojni programi
na postavki 6969 Investicije v temeljne razvojne programe obrambnih sil
zmanjša konto 4021 Posebni material in storitve za 50.000 tisoč tolarjev (stran 136).
Predlagatelj: Henigman Benjamin
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira

>

Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Odbor za obrambo: ne podpira

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport (NPK)
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188. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru skupine postavk
3378 Šport-razvojni programi na postavki 2220 Investicije v športno infrastrukturo
odpre nov konto'(....) Posodobitev športnih centrov za 30.000 tisoč tolarjev (stran
1364).
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk
2456 Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest zmanjša
konto 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem stran 199).
Predlagatelj: Andrej Fabjan
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Odbor za kulturo, šolstvo in šport podpira

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport fNPP)
189. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se uvede nova
skupina postavk (....) VŠ - transfeni in
nova postavka ( ...) Štipendije in
odpre konto 4117 Štipendije v višini 300.000 tisoč tolarjev (stran 281).
Pri uporabniku 1711 Ministrstvo za notranje zadeve se v okviru
skupine postavk 1785 Objekti in oprema za delo
na postavki 7429 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 300.000 tisoč
tolarjev (stran 104).
Predlagatelj: Špiletič Bogomir
Vloženo:
1.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
190. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za Šolstvo in šport se v okviru
skupine postavk (3361) SŠ - razvojni programi
uvede nova postavka (....) Gimnazija Kočevje in
odpre konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 250.000 tisoč
tolarjev (stran 284).
Pri uporabniku 1524 Slovenska obveŠčevalno-varnostna agencija se v okviru
skupine postavk 1585 Investicije
na postavki 2840 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za 250.000 tisoč tolarjev (stran 75).
Predlagatelj: Špiletič Bogomir
Vloženo:
1.12.99
Vlada:
ne podpira
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Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
191. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru
skupine postavk (3351) OŠ - razvojni programi
uvede nova postavka (. ..) OŠ Kočevje in
odpre konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 350.000 tisoč
tolarjev (stran 283).
Pri uporabniku 1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija se v okviru
skupine postavk 1585 Investicije
na postavki 2840 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za 350.000 tisoč tolarjev (stran 75).
Predlagatelj: Špiletič Bogomir
Vloženo:
1.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ne podpira
192. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru
skupine postavk (3361) SŠ - razvojni programi
uvede nova postavka (....) SMIKŠ Kranj
in odpre konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 10.000 tisoč
tolarjev (stran 173).
Pri uporabniku 1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija se v okviru
skupine postavk 1585 Investicije
na postavki 2840 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za 10.000 tisoč tolarjev (stran 75).
Predlagatelj :Čebulj Franc
Vloženo:
1.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ne podpira
193. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolst:vo in šport se v okviru
skupine postavk (3361) SŠ - razvojni programi
uvede nova postavka (....) Srednja Šola Slovenska Bistrica in
odpre konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 50.000 tisoč
tolarjev (stran 284).
Pri uporabniku 1111 Predsednik Republike Slovenije se v okviru
skupine postavk 1010 Plače
na postavki 3000 Plače
zmanjša konto 4003 Sredstva za delovno uspešnost za 50.000 tisoč tolarjev (stran
29)
Predlagatelj: Jerovšek Jožef
Vloženo:
3.12.99
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Vlada:

ne podpira

Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ne podpira
194. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru
skupine postavk 3351 OŠ - razvojni programi
uvede nova postavka (....) OS Destrnik in
odpre konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 50.000 tisoč
tolarjev (stran 283).
t

"

Pri uporabniku 1520 Servis skupnih služb vlade se v okviru
skupine postavk 1585 Investicije
na postavki 2837 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 50.000 tisoč
tolarjev (stran 65).
Predlagatelj: Pukšič Franc
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
195. Pri uporabniku 3311 Minstrstvu za šolstvo in šport se v okviru skupine postavk
3356 - Zavodi za usposabljanje - razvojni programi odpre nova postavka (...) Terapevtski plažni bazen in sanitarije za invalidno mladino s kontom 430 investicijski transferi in podkontom 4302 - Investicijski transferi neprofitnim
organizacijam (str. 284).
Pri uporabniku 3311 Minstrstvu za šolstvo in šport se v okviru skupine postavk
3356 - Zavodi za usposabljanje - razvojni program na postavki 6323 - Investicije v
Zavode za usposabljanje zmanjša konto 4307 - Investicijski transferi javnim
zavodom in javnim gospodarskim zavodom za 23 .250 tisoč tolarjev.
Predlagatelj: 27 - Komisija za vprašanja invalidov
Vloženo:
8.12.99
Vlada:

ne podpira

Obrazložitev:

Amandma je delno povzet v vladnem amandmaju

Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira

3313 Urad RS za mladino (4300)
196. Pri uporabniku 3313 Urad RS za mladino se v okviru skupine postavk 3377
Mladinski razvojni programi na postavki 9132 Mladinska prenočišča poveča konto
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države za 32.000 tisoč tolarjev (str.
297).
Pri uporabniku 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem se v okviru
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skupine postavk 3655 Investicije v turizem na postavki 6753 Sofinanciranje
investicij v obnoVo in razvoj turističnih objektov zmanjša konto 4305 Investicijski
transferi privatnim podjetjem in posameznikom za 32.000 tisoč tolarjev (str. 329).
Predlagatelj: Jakič Roman
Vloženo:
1.12.99
Vlada:
ne podpira; Vlada bo z izvajanjem programa investicij v turizem pri
Ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem omogočila tudi gradnjo
mladinskih prenočišč.
Opombe:
Komisija za politiko enakih možnosti: podpira
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Odbor za gospodarstvo: ne podpira

3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo (4133)
197. Pri uporabniku 3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo se v okviru
skupine postavk 3411 Znanost/raziskovanje - javne službe
na postavki 6142 Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov
poveča konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb
za 225.000 tisoč tolarjev (stran 299).
Pri uporabniku 1711 Ministrstvo za notranje zadeve se v okviru
skupine postavk 1785 Objekti in oprema za delo
na postavki 7429 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 225.000 tisoč
tolarjev (stran 104).
Predlagatelj :Pukšič Franc
Vloženo:
1.12.99
Vlada:
ne podpira

_

i

Opombe:
Odbor za znanost in tehnologijo: ne podpira
198. Pri uporabniku 3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo se v okviru skupine •
postavk 3411 Znanost /raziskovanje š javne službe na postavki 6142 Usposabljanje
in razvoj kadrov, poveča konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge
izvajalce javnih služb za 225.000 tisoč tolarjev (299). .
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1655
Odškodnine na postavki 7610 Odškodnine po sodnih sklepih zmanjša konto 4027
Kazni in odškodnine za 225.000 tisoč tolarjev (stran 88).
Predlagatelj: SLS - Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za znanost in tehnologijo: podpira
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3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo (4307)
199. Pri uporabniku 3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo se v okviru
skupine postavk 3471 Znanstveno-razisk. infrstruktura - razvojni prog.
na postavki 7924 Raziskovalna oprema
konto 4307 Investicijski tansferi javnim zavodom in javnim gospodarskim zavodom
poveča za 242.000 tisoč tolarjev (stran 302).
Pri uporabniku 1711 Ministrstvo za notranje zadeve se v okviru
skupine postavk 1785 Objekti in oprema za delo
na postavki 7429 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 242.000 tisoč
tolarjev (stran 104).
Predlagatelj: Pukšič Franc
Vloženo:
1.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe: '
Odbor za znanost in tehnologijo: ne podpira
200. Pri uporabniku 3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo se v okviru skupine
postavk 34/1 Znanstveno raziskovalna infrastruktura š razvojni programi na
postavki 7924 Raziskovalna oprema poveča konto 4307 Investicijski transferi
javnim zavodom in javnim gospodarskim zavodom za 242.000 tisoč
tolarjev.(stran302).
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1655
Odškodnine na postavki 7610 Odškodnine po sodnih sklepih zmanjša konto 4027
Kazni in odškodnine za 242.000 tisoč tolarjev (stran 88).
Predlagatelj: SLS - Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
' Opombe:
Odbor za znanost in tehnologijo: podpira

3412 Urad RS za standardizacijo in meroslovje (4026)
201. Pri uporabniku 3412 Urad RS za standardizacijo in meroslovje se v okviru
skupine postavk 1020 Materialni in drugi stroški
na postavki 5717 Sektor za evropske zadeve
poveča konto 4026 Najemnine in zakupnine (leasing) za 162.000 tisoč tolarjev
(stran 304).
Pri uporabniku 1522 Statistični urad Republike Slovenije se v okviru
skupine postavk 1513 Redne letne raziskave
na postavki 6967 Redne letne raziskave
zmanjša konto 4029 Drugi operativni odhodki za 162.000 tisoč tolarjev (stran 248).
Predlagatelj:Pukšič Franc
Vloženo:
2.12.99
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Vlada:

ne podpira

Opombe:
Odbor za znanost in tehnologijo: ne podpira

3511 Ministrstvo za kulturo (4120)
202. Pri uporabniku 3511 Ministrstvo za kulturo se v okviru skupine postavk 3561
Kultura - drugi programi na postavki 7199 Kulturna dejavnost narodnih in etničnih
skupnosti ter priseljencev poveča konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam za 2,5 MIO (stran 297).
Pri uporabniku 1520 Servis skupnih služb se v okviru skupine postavk 1557 Prodaja
državnega premoženja in zavarovalnine na postavki 8460 Nepremičnine - sredstva
od prodaje državnega premoženja zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in prostorov
za 2,5 MIO (stran 46).
Predlagatelj: Roberto Battelli
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ni bilo glasovano zaradi nepravialnega
odvzema predlaganemu uporabniku
Komisija za narodni skupnosti: povzema v svojem amandmaju
203. Pri uporabniku 3511 Ministrstvo za kulturo se v okviru skupine postavk 3561
Kultura - drugi programi na postavki 7199 Kulturna dejavnost narodnih in etničnih
skupnosti ter priseljencev poveča konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam za 2,5 MIO (stran 297).
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2351 Kompenzacijska in neposredna plačila na postavki 5536
Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu - ECO 0 zmanjša konto 4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom za 2,5 MIO (stran 155).
Predlagatelj: Roberto Battelli
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira

••

Opombe:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: ne podpira
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
204. Pri uporabniku 3511 Ministrstvo za kulturo se v okviru skupine postavk 3561
Kultura - drugi programi na postavki 7199 Kulturna dejavnost narodnih in etničnih
skupnosti ter priseljencev poveča konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam za 2.500 tisoč (stran 297).
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2351 Kompenzacijska in neposredna plačila na postavki 5536
Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu - ECO 0 zmanjša konto 4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom za 2.500 tisoč (stran 155).
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Predlagatelj 05 - Komisija za narodni skupnosti
Vloženo:
10.12.99
Vlada:
ne podpira
205. Pri uporabniku 3511 Ministrstvo za kulturo se v okviru skupine postavk 3561
Kultura - drugi programi na postavki 7199 Kulturna dejavnost narodnih in etničnih
skupnosti ter priseljencev poveča konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam za 2 MIO (stran 297).
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2352 Ukrepi za stabilizacijo trga na postavki 6636 Ukrepi za
stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg) zmanjša konto 4102 Subvencije privatnim
podjetjem in zasebnikom za 2 MIO (strani55).
Predlagatelj:Maria Pozsonec
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: ne podpira
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Komisija za narodni skupnosti: povzema v svojem amandmaju
206. Pri uporabniku 3511 Ministrstvo za kulturo se v okviru skupine postavk 3561
Kultura - drugi programi na postavki 7199 Kulturna dejavnost narodnih in etničnih
skupnosti ter priseljencev poveča konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam za 2.000 tisoč (stran 297).
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2352 Ukrepi za stabilizacijo trga na postavki 6636 Ukrepi za
stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg) zmanjša konto 4102 Subvencije privatnim
podjetjem in zasebnikom za 2.000 tisoč (strani 55).
Predlagatelj:05 - Komisija za narodni skupnosti
Vloženo:
10.12.99
Vlada:
ne podpira

3511 Ministrstvo za kulturo (4133)
207. Pri uporabniku 3511 Ministrstvo za kulturo se v okviru skupine postavk 3551
Institucionalna kultura-razvojni programi na postavki 5665 Kulturni tolar-knjižnice
poveča konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb
za 310.687 tisoč tolarjev (stran 312).
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1685
Investicije na postavki 2847 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
organov zmanjša konto 4202 Nakup opreme za
. 310.687 tisoč tolarjev (stran 86).
Predlagatelj: skupina poslancev (Moge Rudolf)
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
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Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira

3511 Ministrstvo za kulturo (4200)
t)
208. Pri uporabniku 3511 Ministrstvo za kulturo se v okviru skupine postavk 3551
Institucionalna kultura - razvojni programi na postavki 2477 Druge investicije v
kulturi poveča konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za 50.000 tisoč tolarjev in
konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 20.000 tisoč tolarjev (str.
313).
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2301 Delovanje služb in javnih zavodov na postavki 2560
Kmetijsko gozdarska zbornica zmanjša konto 4020 Pisarniški in splošni material in
storitve za 20.000 tisoč tolarjev (str. 173).
Pri uporabniku 1911 Ministrstvo za obrambo se v okviru skupine postavk 1902
Tekoči stroški obrambnega usposabljanja na postavki 5883 Stroški operativnega
delovanja zmanjša konto 4201 Nakup prevoznih sredstev za 50.000 tisoč tolarjev
'(str. 121).
Predlagatelj: Tomažič Herman
Vloženo:
1.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: ne podpira
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ne podpira
Odbor za obrambo: ne podpira

3511 Ministrstvo za kulturo (4204)

'

209. Pri uporabniku 3511 Ministrstvo za kulturo se v okviru skupine postavk 3551
Institucionalna kultura š razvojni programi na postavki 2477 Druge investicije v
kulturi poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 80.000
tisoč SIT (stran 313).
Pri uporabniku 3511 Ministrstvo za kulturo se v okviru skupine postavk 3551
Institucionalna kultura š razvojni programi na postavki 5666 Kulturni tolar - javni
zavodi zmanjša konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 80.000
tisoč SIT (stran 313).
Predlagatelj:Luci Miroslav
Vloženo:
1.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ne podpira
210. Pri uporabniku 3511 Ministrstvo za kulturo se v okviru skupine postavk 3551
Institucionalna kultura - razvojni programi na postavki 8596 Investicijsko
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vzdrževanje in oprema organizacij s področja kulture poveča konto 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 3 MIO (stran 295).
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2352 Ukrepi za stabilizacijo trga na postavki 6636 Ukrepi za
stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg) zmanjša konto 4102 Subvencije privatnim
podjetjem in zasebnikom za 3 MIO (strani 55).
Predlagatelj: Maria Pozsonec
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: ne podpira
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Komisija za narodni skupnosti: povzema v svojem amandmaju
211. Pri uporabniku 3511 Ministrstvo za kulturo se v okviru skupine postavk 3551
Institucionalna kultura - razvojni programi na postavki 8596 Investicijsko
vzdrževanje in oprema organizacij s področja kulture poveča konto 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 3.000 tisoč (stran 295).
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2352 Ukrepi za stabilizacijo trga na postavki 6636 Ukrepi za
stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg) zmanjša konto 4102 Subvencije privatnim
podjetjem in zasebnikom za 3.000 tisoč (stran 155).
Predlagatelj: 05 - Komisija za narodni skupnosti
Vloženo:
10.12.99
Vlada:
ne podpira
212. Pri uporabniku 3511 Ministrstvo za kulturo se v okviru skupine postavk 3551
Institucionalna kultura-razvojni programi na postavki 5666 Kulturni tolar-javni
zavodi povečata konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 580.751
tisoč tolarjev in konto 4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim
gospodarskim zavodom za 388.550 tisoč tolarjev (stran 313).
Pri uporabniku 1612 Davčna uprava RS se v okviru skupine postavk 1020
Materialni in drugi stroški na postavki 3354 Materialni stroški zmanjša konto 4020
Pisarniški in splošni material in storitve za
580.751 tisoč tolarjev (stran 92).
Pri uporabniku 1613 Carinska uprava RS se v okviru skupine postavk 1020
Materialni in drugi stroški na postavki 3420 Materialni stroški zmanjša konto 4020
Pisarniški in splošni material in storitve za
388.550 tisoč tolarjev (stran 93).
Predlagatelj: skupina poslancev (Moge Rudolf)
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
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3511 Ministrstvo za kulturo (4300)
213. Pri uporabniku 3511 Ministrstvo za kulturo se v okviru skupine postavk 3571
Kulturna dediščina šrazvojni programi na postavki 1974 Nujni posegi - intervencije
poveča konto 4300 Intervencijski transferi drugim ravnem države za 30.000 tisoč
tolarjev (stran 321).
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo zafinance se v okviru skupine postavk 1020
Materialni in drugi stroški na postavki 4600 Tekoče vzdrževanje informacijskega
sistema MF zmanjša konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za 30.000
tisoč tolarjev (stran 84).
Predlagatelj:Mravljak Darinka
Vloženo:
1.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ne podpira
Komisija za lokalno samoupravo: ne podpira

3511 Ministrstvo za kulturo (4302)
214. Pri uporabniku 3511 Ministrstvo za kulturo se v okviru skupine postavk 3551
Institucionalna kultura-razvojni programi na postavki 5667 Kulturni tolarljubiteljska kultura poveča konto 4302 Investicijski transferi neprofitnim
organizacijam za 146.534 tisoč tolarjev (stran 314).
Pri uporabniku 1613 Carinska uprava RS se v okviru skupine postavk 1685
Investicije na postavki 2849 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
organov zmanjša konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 146.534
tisoč tolarjev (stran 94).
Predlagatelj: skupina poslancev (Moge Rudolf)
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira

3511 Ministrstvo za kulturo (4307)
215/ Pri porabniku 3511 Ministrstvo za kulturo se v okviru skupine postavk 3551
Institucionalna kultura - razvojni programi na postavki 5666 Kulturni tolar š javni
zavodi poveča konto 4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim
gospodarskim zavodom za 200.000 tisoč tolarjev (stran 313).
Za isti znesek se zmanjša v okviru skupine postavk 9900 Dolg na postavki 4008
Glavnica - RS 15 (obveznice za sanacijo bank) konto 5504 š Odplačila glavnice
vrednostnih papirjev pri proračunskem porabniku 1611 Ministrstvo za finance, (str.
99)
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Predlagatelj :Gerenčer Andrej, Pucko Ciril
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ne podpira
216. Pri porabniku 3511 Ministrstvo za kulturo se v okviru skupine postavk 3551
Institucionalna kultura - razvojni programi poveča na postavki 1862 š Kulturni dom
Lendava konto 4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnih gospodarskim
zavodom za 200.000 tisoč tolarjev, (str. 314)
Za isti znesek se zmanjša skupina postavk 3561 š Kultura š drugi programi pri istem
proračunskem uporabniku, (str. 314)
Predlagatelj: Gerenčer Andrej, Pucko Ciril
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ne podpira

3511 Ministrstvo za kulturo (NPK)
217. Pri uporabniku 3511 Ministrstvo za kulturo se v okviru skupine postavk 3551
Institucionalna kultura - razvojni programi na postavki 1862 Kulturni dom Lendava
poveča konto (NPK) Kultura narodnosti za 30 MIO (stran 3 14)
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2351 Kompenzacijska in neposredna plačila na postavki 5536
Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu - ECO 0 zmanjša konto 4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom za 30 MIO (strani55).
Predlagatelj :Maria Pozsonec
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: ne podpira
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Komisija za narodni skupnosti: povzema v svojem amandmaju
218. Pri uporabniku 3511 Ministrstvo za kulturo se v okviru skupine postavk 3551
Institucionalna kultura - razvojni programi na postavki 1862 Kulturni dom Lendava
poveča konto (NPK) Kultura narodnosti za 30.000 tisoč (stran 295 - pravilno 314).
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2351 Kompenzacijska in neposredna plačila na postavki 5536
Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu - ECO 0 zmanjša konto 4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom za 30.000 tisoč MIO (strani55).
Predlagatelj: 05 - Komisija za narodni skupnosti
Vloženo:
10.12.99
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Vlada:

jft

ne podpira

3512 Uprava RS za kulturno dediščino (4300)
219. Pri uporabniku 3512 Uprava RS za kulturno dediščino se v okviru skupine postavk
3571 Kulturna dediščina-razvojni programi na postavki 5672 Kulturni tolarspomeniki povečajo konto 4300 Investicijski transferi drugim ravnem države za
539.138 tisoč tolarjev, konto 4302 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam
za 323.484 tisoč tolarjev in konto 4307 Investicijski transferi javnim zavodom in
javnim gospodarskim zavodom za 215.654 tisoč tolarjev (stran 322).
Pri uporabniku 1612 Davčna uprava RS se v okviru skupine postavk 1685
Investicije na postavki 2848 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
organov zmanjša konto 4202 Nakup opreme za 783.430 tisoč tolarjev (stran 92) ter
pri uporabniku 1613 Carinska uprava RS v okviru skupine postavk 1685 Investicije
na postavki 2849 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov zmanjša
konto 4202 Nakup opreme za 294.846 tisoč tolarjev (stran 94)
Predlagatelj: skupina poslancev (Moge Rudolf)
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Komisija za lokalno samoupravo: ne podpira

3512 Uprava RS za kulturno dediščino (NPK)
220. Pri uporabniku 3511 Ministrstvo za kulturo se v okviru skupine postavk 3571
Kulturna dediščina - razvojni programi na postavki 4590 Obnova Manziolijeve
palače v Izoli poveča konto (NPK) Nakup opreme za 43.800.000 SIT (stran 322).
Pri uporabniku 1520 Servis skupnih služb se v okviru skupine postavk 1557 Prodaja
državnega premoženja in zavarovalnine na postavki 8460 Nepremičnine - sredstva
od prodaje državnega premoženja zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in prostorov
za 43.800.000 SIT (stran 46).
Predlagatelj: Roberto Battelli
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ni bilo glasovano zaradi nepravilnega
odvzema predlaganemu uporabniku
221. Pri uporabniku 3511 Ministrstvo za kulturo se v okviru skupine postavk 3571
Kulturna dediščina - razvojni programi na postavki 4590 Obnova Manziolijeve
palače v Izoli poveča konto (NPK) Nakup opreme za 43 .800.000 SIT (stran 303).
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2351 Kompenzacijska in neposredna plačila na postavki 5536
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Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu - ECO 0 zmanjša konto 4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom za 43.800.000 SIT (stran 155).
Predlagatelj: Roberto Battelli
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: ne podpira
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Komisija za narodni skupnosti: delno povzema v svojem amandmaju
222. Pri uporabniku 3512 Uprava RS za kulturno dediščino se v okviru skupine postavk
3571 Kulturna dediščina - razvojni programi na postavki 4590 Obnova
Manziolijeve palače v Izoli poveča konto (NPK) Nakup opreme za 32.110 tisoč
(stran 322).
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2351 Kompenzacijska in neposredna plačila na postavki 5536
Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu - ECO 0 zmanjša konto 4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom za 32.110 tisoč (stran 155).
Predlagatelj. 05 - Komisija za narodni skupnosti
Vloženo:
10.12.99
Vlada:
ne podpira
223. Pri uporabniku 3511 Ministrstvo za kulturo se v okviru skupine postavk 3571
Kulturna dediščina - razvojni programi na postavki 8594 Spomeniki poveča konto
(NPK) Grad Lendava za 10 MIO (stran 322).
Pri uporabniku 1520 Servis skupnih služb vlade se v okviru skupine postavk 1557
Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine na postavki 8460 Nepremičnine sredstva od prodaje državnega premoženja zmanjša konto 4204 Novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije za 10 MIO (stran 46)
Predlagatelj: Maria Pozsonec
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Komisija za narodni skupnosti: podpira
224. Pri uporabniku 3512 Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino se v okviru
skupine postavk 3571 Kulturna dediščina - razvojni programi, na postavki 8594
Spomeniki odpre nov konto Izgradnja osrednjega spomenika upora Slovencev in
spomenika rodoljubni organizaciji TIGR za 20.000 tisoč tolarjev, (str. 322)
Pri uporabniku 1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija se v okviru
skupine postavk 1585 Investicije na postavki 2840 Investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za
20.000 tisoč tolarjev, (str. 75)
Predlagatelj:Podobnik Janez
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Vloženo:
Vlada:

3.12.99
ne podpira

Opombe:
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ne podpira

3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem (4120)
225. Pri uporabniku 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem se v okviru
skupine postavk 3651 promocija malega gospodarstva
na postavki 4159 Sofinanciranje dualnega sistema izobraževanja
poveča konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam za
100.000 tisoč tolarjev (stran 327).
Pri uporabniku 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve se v okviru
skupine postavk 2661 Razvojni programi zaposlovanju - APZ
na postavki 7024 Pospeševanje novega zaposlovanja
zmanjša konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom za 100.000
tisoč tolarjev (stran 259).
Predlagatelj :Kelemina Branko
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko: ne podpira
Odbor za gospodarstvo: podpira in povzema v svojem amandmaju
226. Pri uporabniku 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem se v okviru
skupine postavk 3651 promocija malega gospodarstva
na postavki 4159 Sofinanciranje dualnega sistema izobraževanja
poveča konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam za
100.000 tisoč tolarjev (stran 327).
Pri uporabniku 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve se v okviru
skupine postavk 2661 Razvojni programi zaposlovanju - APZ
na postavki 7024 Pospeševanje novega zaposlovanja
zmanjša konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom za 100.000
tisoč tolarjev (stran 259).
Predlagatelj: 11 - Odbor za gospodarstvo
Vloženo:
9.12.99
Vlada:
ne podpira

3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem (4410)
227. Pri uporabniku 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem
se v okviru skupine postavk 3656 Malo gospodarstvo (B) na postavki 4137
Garancijski skladi poveča konto 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih
podjetjih za 600.000 tisoč tolarjev (stran 333).
V ta namen se pri:
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uporabniku 2511 Ministrstvo za okolje in prostor v okviru skupine postavk 2577
Dokapitalizacija ekološkega razvojnega sklada (B) na postavki 6914 Ekološki
razvojni sklad zmanjša konto 4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih
institucijah za 167.500 tisoč tolarjev (stran 252) in
uporabniku 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v okviru skupine postavk
2159 Energetika - dokapitalizacija na postavki 8484 Dokapitalizacija v javna
podjetja š energetika zmanjša konto 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih
podjetjih za 232.500 tisoč tolarjev (stran 156) ter
uporabniku 3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo v okviru skupine postavk
3452 Sklad za investiranje v razvoj tehnologij na postavki 8901 Sklad za
investiranje v razvoj tehnologij zmanjša konto 441 I Povečanje kapitalskih deležev
v finančnih institucijah za 200.000 tisoč tolarjev (stran 310).
Predlagatelj : skupina poslancev (Baje Josip)
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
Opombe:
Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Odbor za znanost in tehnologijo: ne podpira
Odbor za gospodarstvo: ne podpira

3611 Ministrstvo za malo 2Qsnodarstvo in turizem (NPK)
228. Pri uporabniku 3611 Ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem se v okviru
skupine postavk 3652 Promocija turizma na postavki 4129 Sofinanciranje
turističnih programov oblfkuje novi proračunski konto Transfer neprofitnim
organizacijam in ustanovam - usposabljanje gorskih vodnikov z 3.000 tisoč tolarji
sredstev (str. 329).
Pri uporabniku 3611 Ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem se v okviru
skupine postavk 3652 Promocija turizma na postavki 4129 Sofinanciranje
turističnih programov zmanjša konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam za 3.000 tisoč tolarjev (str. 329).
Predlagatelj: skupina poslancev (Rožič Nikolaj)
Vloženo:
1.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev. Za naveden namen ni potrebno odpiranje novega konta,
Konto 4120 - Transfer neprofitnim organizacijam in
ustanovam pa je že odprt. Program usposabljanja gorskih vodnikov
lahko kandidira na programih sofinanciranja turističnih programov.
Opombe:
Odbor za gospodarstvo: podpira
229. Pri uporabniku 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem se v okviru
skupine postavk 3652 Promocija turizma na postavki 3984 Nacionalna turistična
organizacija odpre nov konto Subvencioniranje letalskih prevozov v turistične
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namene za 50.000 tisoč tolarjev (stran 329).
Pri uporabniku 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem se v okviru
skupine postavk 3655 Investicije v turizem na postavki 6753 Sofinanciranje
investicij v obnovo in razvoj turističnih objektov zmanjša konto 4305 Investicijski
transferi privatnim podjetjem in zasebnikom za 50.000 tisoč.tolarjev (stran 329).
Predlagatelj: Kangler Franc
Vloženo:
30.11 .'99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Amandma tehnično ni izvedljiv.
Opombe:
Odbor za gospodarstvo: podpira

*

230. Pri uporabniku 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem se v okviru
skupine postavk 3652 Promocija turizma na postavki 4129 Sofinanciranje
turističnih programov odpre nov konto (NPK) - Usposabljanje gorskih vodnikov v
višini 3.000 tisoč tolarjev (stran 329).
Pri uporabniku 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem se v okviru
skupine postavk 3652 Promocija turizma na postavki 4129 Sofinanciranje
turističnih programov zmanjša konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam za 3.000 tisoč tolarjev (stran 329).
Predlagatelj: Mežan Janez
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev. Za naveden namen ni potrebno odpiranje novega konta,
Konto 4120 - Transfer neprofitnim organizacijam in
ustanovam pa je že odprt. Program usposabljanja gorskih vodnikov
lahko kandidira na programih sofinanciranja turističnih programov.
Opombe:
Odbor za gospodarstvo: podpira
231. Pri uporabniku 3611 Ministrstvo zamalo gospodarstvo in turizem se v okviru
skupine postavk 3696 Kupnine na postavki 8326 Sklad Republike Slovenije za
razvoj malega gospodarstva odpre konto 4410 Povečanje kapitalskih deležev v
javnih podjetjih za 1.100.000 tisoč tolarjev (stran 333).
V ta namen se:
uporabniku 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v okviru skupine postavk
2159 Energetika - dokapitalizacija na postavki 8484 Dokapitalizacija v javna
podjetja - energetika zmanjša konto 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih
podjetjih za 1.100.000 tisoč tolarjev (stran 156).
Predlagatelj:skupina poslancev (Baje Josip)
Vloženo:
2.12.99
Vlada:
ne podpira
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Obrazložitev: Predlagani amandma ni v skladu s programom
premoženja na področju energetike.

odprodaje državnega

Opombe:
Odbor za gospodarstvo: ne podpira

3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem (NPP)
232. Pri uporabniku 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turiz« ;m se v okviru
skupine postavk 3656 Malo gospodarstvo (B)
uvede nova postavka ( ...) Dokapitalizacija sklada za razvoj ma lega gospodarstva
in uvede nov konto (....) Povečanje kapitalskih deležev v javnih skladih v višini
1.600.000 tisoč tolarjev (stran 333).
Pri uporabniku 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti se v i okviru
skupine postavk 2159 Energetika - dokapitalizacija
na postavki 8484 Dokapitalizacija v javna podjetja - energetika
zmanjša konto 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjei -jih za 1.600 000
tisoč tolarjev (stran 156)
Predlagatelj :Kelemina Branko
Vloženo:
3.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Predlagani amandma ni v skladu s programom odprod
premoženja na področju energetike.

aje državnega

Opombe:
Odbor za gospodarstvo: podpira in povzema v svojem amandmaju
233. Pri uporabniku 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem se \ ' okviru
skupine postavk 3656 Malo gospodarstvo (B)
uvede nova postavka (... ) Dokapitalizacija sklada za razvoj malega gc »spodarstva
in uvede nov konto (....) Povečanje kapitalskih deležev v javnih skladih t v višini
1.600.000 tisoč tolarjev (stran 333).
Pri uporabniku 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti se v okviru
skupine postavk 2159 Energetika - dokapitalizacija
na postavki 8484 Dokapitalizacija v javna podjetja - energetika
zmanjša konto 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih za
tisoč tolarjev (stran 156)

1.600.000

Predlagatelj: 11 - Odbor za gospodarstvo
Vloženo:
10.12.99
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev: Predlagani amandma ni v skladu s programom odprodaje dr. žavnega
premoženja na področju energetike.

4112 Sodni svet
234. Pri uporabniku 4112 Sodni svet se v okviru
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skupine postavk 10' 20 Materialni in drugi stroški
na postavki 6729 fr laterialni stroški
poveča znesek za 5 .000 tisoč tolarjev (str. 1557).
Pri uporabniku 20 11 Ministrstvo za pravosodje se v okviru
skupine postavk 3 334 Materialni stroški
na postavki 402 I; :datki za blago in storitve
zmanjša konto 4( )20 Pisarniški in splošni material in storitve za 5.000 tisoč tolarjev
(str. 137).
Predlagatelj: 17 - Odbor za notranjo politiko in pravosodje
Vloženo:
10. 12.99
Odločitev:
Vlada:

ne

podpira

4299 Višia in okrož na sodišča (4000)
235. Pri uporabniki j 4299 Višja in okrožna sodišča se v okviru skupine postavk 1010
Plače na posti ivki 1010 Plače poveča konto 4000 Plače in dodatki za 21.303 tisoč
tolarjev (strai i 338).
Pri uporabnil
Materialni in
sistema MF
tisoč tolarje-

cu 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1020
i drugi stroški na postavki 4600 Tekoče vzdrževanje informacijskega
zmanjša konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za 21.303
v (stran 84).

Predlagatelj (;Vesenjak Alojz
Vloženo:
3.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za i notranjo politiko in pravosodje: ne podpira
Vlada:

6299 Upravne

ne podpira

enote(4000)

236. Pri upor: abniku 6299 Upravne enote se v okviru skupine postavk 1010 Plače na
postavki 1010 Plače poveča konto 4000 Plače in dodatki za 3.800 tisoč tolarjev
(str. 33<* t).
Pri upo rabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1685
Investi( ;ije na postavki 2848 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
organo v zmanjša konto 4202 Nakup opreme za 3.800 tisoč tolarjev (str. 92).
Predla gatelj: Špindler Jožef
Vložei io:
1.12.99
Odloč itev:
Opori ibe:
Odbo r za notranjo politiko in pravosodje, ne podpira
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Vlada:

ne podpira

237. Pri uporabniku 6299 Upravne enote se v okviru skupine postavk 1010 Plače na
postavki 1010 Plače poveča konto 4000 Plače in dodatki za 16.000 tisoč tolarjev
(str. 334).
Pri uporabniku 6299 Upravne enote se v okviru skupine postavk 6201 Izvajanje
upravnih postopkov na postavki 6201 Izvajanje upravnih postopkov zmanjša konto
4021 Posebni material in storitve za 16 000 tisoč tolarjev (str. 334)
Predlagatelj: skupina poslancev (Terčon Davorin)
Vloženo:
1.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za notranjo politiko in pravosodje: ne podpira
Vlada:

ne podpira

6299 Upravne enote (4021)
238

Pri uporabniku 6299 Upravne enote se v okviru skupine postavk 6201 Izvajanje
upravnih postopkov na postavki 6201 Izvajanje upravnih postopkov poveča konto
4021 Posebni material in storitve za 48.085 tisoč tolarjev (stran 334).
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1010 Plače
na postavki 3008 Plače zmanjša konto 4003 Sredstva za delovno uspešnost za
48.085 tisoč tolarjev (stran 84).
Predlagatelj:skupina poslancev (Terčon Davorin)
Vloženo:
2.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za notranjo politiko in pravosodje: ne podpira
Vlada:

ne podpira

239. Pri uporabniku 6299 Upravne enote se v okviru skupine postavk 6201 Izvajanje
upravnih postopkov na postavki 6201 Izvajanje upravnih postopkov poveča konto
4021 Posebni material in storitve za 4.747 tisoč tolarjev (stran 334).
Pri uporabniku 1614 Urad RS za zavarovalni nadzor se v okviru skupine postavk
1010 Plače na postavki 5917 Plače zmanjša konto 4003 Sredstva za delovno
uspešnost za 4.747 tisoč tolarjev (stran 94).
Predlagatelj: skupina poslancev (Terčon Davorin)
Vloženo:
2.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za notranjo politiko in pravosodje: ne podpira
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Vlada:

ne podpira

240. Pri uporabniku 6299 Upravne enote se v okviru skupine postavk 6201 Izvajanje
upravnih postopkov na postavki 6201 Izvajanje upravnih postopkov poveča konto
4021 Posebni material in storitve za 5.106 tisoč tolarjev (stran 334).
Pri uporabniku 1616 Devizni inšpektorat RS se v okviru skupine postavk 1010
Plače na postavki 5923 Plače zmanjša konto 4003 Sredstva za delovno uspešnost za
5.106 tisoč tolarjev (stran 96).
Predlagatelj:skupina poslancev (Terčon Davorin)
Vloženo:
2.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za notranjo politiko in pravosodje: ne podpira
Vlada:

ne podpira

241. Pri uporabniku 6299 Upravne enote se v okviru skupine postavk 6201 Izvajanje
upravnih postopkov na postavki 6201 Izvajanje upravnih postopkov poveča konto
4021 Posebni material in storitve za 3.240 tisoč tolarjev (stran 334).
Pri uporabniku 1617 Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo se v okviru skupine
postavk 1010 Plače na postavki 7233 Plače zmanjša konto 4003 Sredstva za
delovno uspešnost za 3.240 tisoč tolarjev (stran 96).
Predlagatelj:skupina poslancev (Terčon Davorin)
Vloženo:
2.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za notranjo politiko in pravosodje: ne podpira
Vlada:

/

ne podpira

6299 Upravne enote (4022)
242. Pri uporabniku 6299 Upravne enote se v okviru skupine postavk 1020 Materialni in
drugi stroški na postavki 1020 Materialni in drugi stroški poveča konto 4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije za 239.162 tisoč tolarjev (stran
334).
Pri uporabniku 1612 Davčna uprava RS se v okviru skupine postavk 1685
Investicije na postavki 2848 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
organov zmanjša konto 4202 Nakup opreme za 239.162 tisoč tolarjev (stran 92).
Predlagatelj: skupina poslancev (Terčon Davorin)
Vloženo:
2.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za notranjo politiko in pravosodje: ne podpira
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Vlada:

ne podpira

6299 Upravne enote (4202)
■ii.
....
•'! i ;qi
243. Pri uporabniku 6299 Upravne enote se v okviru skupine postavk 6285 Investicije na
postavki 6285 Investicije poveča konto Nakup opreme 4202 za 121 tisoč tolarjev
(str. 335).
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 1685
Investicije na postavki 2848 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
organov zmanjša konto 4202 Nakup opreme za 121 tisoč tolarjev (str. 92).
Predlagatelj: Špindler Jožef
Vloženo:
1.12.99
Odločitev:
Vlada:

ne podpira

244. Pri uporabniku 6299 Upravne enote se v okviru skupine postavk 6285 Investicije na
postavki 6285 Investicije poveča konto 4202 Nakup opreme za 1.529 tisoč tolarjev
(stran 335).
Pri uporabniku 1617 Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo se v okviru skupine
postavk 1010 Plače na postavki 7233 Plače zmanjša konto 4003 Sredstva za
delovno uspešnost za 1.529 tisoč tolarjev (stran 96).
Predlagatelj: skupina poslancev (Terčon Davorin)
Vloženo:
2.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za notranjo politiko in pravosodje: ne podpira
Vlada:

ne podpira

245. Pri uporabniku 6299 Upravne enote se v okviru skupine postavk 6285 Investicije na
postavki 6285 Investicije poveča konto 4202 Nakup opreme za 4.628 tisoč tolarjev
(stran 335).
Pri uporabniku 1615 Urad RS za preprečevanje pranja denarja se v okviru skupine
postavk 1010 Plače na postavki 5920 Plače zmanjša konto 4003 Sredstva za
delovno uspešnost za 4.628 tisoč tolarjev (stran 95).
Predlagatelj: skupina poslancev (Terčon Davorin)
Vloženo:
2.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za notranjo politiko in pravosodje: ne podpira
Vlada:
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6299 Upravne enote (4205)
246. Pri uporabniku 6299 Upravne enote se v okviru skupine postavk 6285 Investicije na
postavki 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev poveča konto 4205 Investicijsko
zdrževanje in obnove za 5 000 tisoč tolarjev (str. 335).
Pri uporabniku 3611 Ministrstvo za malo.gospodarstvo in turizem se v okviru
postavk 3984 Nacionalna turistična organizacija na postavki 413 Drugi tekoči
domači transferi zmanjša konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge
izvajalce javnih služb za 5 000 tisoč tolarjev (str. 329).
Predlagatelj:Lešnik Peter
Vloženo:
1.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za notranjo politiko in pravosodje: ne podpira
Vlada:

ne podpira

247. Pri uporabniku 6299 Upravne enote se v okviru skupine postavk 6285 Investicije na
postavki 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev poveča konto 4205 Investicijsko
zdrževanje in obnove za 5 000 tisoč tolarjev (str. 335).
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru
skupine postavk 2560 Kmetijska gospodarska zbornica na postavki 402 Izdatki za
blago in storitve zmanjša konto 4020 Pisarniški in splošni materiali in storitve za 5
000 tisoč tolarjev (str. 173).
Predlagatelj:Lešnik Peter
Vloženo:
1.12.99
Odločitev:
Opombe:
Odbor za notranjo politiko in pravosodje: ne p6dpira
Vlada:
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II. DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO
2000
1. UVODNA OBRAZLOŽITEV DOPOLNJENEGA PREDLOGA PRORAČUNA
Vlada Republike Slovenije je 15.oktobra 1999 posredovala Državnemu zboru Republike
Slovenije Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2000, kot je bil določen zaradi
doseganja globalnih makroekonomskih ciljev za leto 2000. Ti so od 3,5 do 4 odstotna realna
gospodarska rast, od 6 do 6,5 odstotna povprečna letna inflacija in javnofinančni
primanjkljaj na ravni 1,0 % BDP.
V obrazložitvi Predloga proračuna Republike Slovenije (Poročevalec DZ RS, št.74/11,
str.413-419) so natančno predstavljeni Cilji in usmeritve ekonomske politike skupaj s
kvantitativnmi izhodišči za planiranje javnofinančnih prejemkov in izdatkov za leto 2000, na
katerih je temeljila priprava predloga proračuna. Predstavljena je tudi ocena prejemkov
državnega proračuna za leto 2000 in glavne skupine izdatkov državnega proračuna po
ekonomskih namenih. V finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov
(Poročevalci št.74/lV-X) so podrobno pojasnjeni cilji in naloge posameznih skupin
proračunskih uporabnikov oziroma resorjev Vlade Republike Slovenije ter podrobno
predstavljena notranja struktura proračunskih postavk in ekonomski konti porabe za leto
2000.
Vlada je Državnemu zboru obenem predstavila Proračunski memorandum za leto 2000, ki
predvideva, da se politika čimbolj uravnoteženega javnega financiranja nadaljuje tudi v
srednjeročnem obdobju Vlada Republike Slovenije je v mesecu novembru 1999 sprejela t.i.
Jesensko poročilo (Analizo gospodarskih gibanj v letu 1999 z oceno možnostjo razvoja v letu
2000). Nekateri svetovni gospodarski trendi, predvsem višje cene surove nafte na svetovnem
trgu in posledično rast cen ostalih surovin, lahko negativno vplivajo na splošno gospodarsko
rast v svetu in doma. Vsled tega je nujna omejevalna politika rasti izdatkov državnega
proračuna, pospešitev strukturnih reform in okrepitev evropskega pridružitvenega procesa.
Vlada ob pripravi dopolnjenega predloga proračuna za leto 2000 zato ugotovlja, daje mogoče
povečanja obsega finančnega načrta posameznega proračunskega uporabnika v Državnem
proračuna samo z zmanjšanjem odhodkov pri drugih proračunskih uporabnikih oziroma z
zmanjšanjem splošne proračunske rezervacije.
Vlada Republike Slovenije pri tem upošteva oceno prihodkov in drugih prejemkov državnega
proračuna za leto 2000 v višini 1.021.315 mio. Poudarjamo, da ocena prejemkov državnega
proračuna za leto 2000 predpostavlja sprejem novega Zakona o upravnih taksah, ki je še v
fazi obravnave v Državnem zboru ter predvideno povišanje trošarin z neto učinkom 14,0 mlrd
tolarjev. Obseg prihodkov je glede na predlog proračuna višji za 300 mio SIT zaradi
pričakovane vključitve veterinarskih taks in pristojbin ter višji za 120 mio SIT zaradi
predvidenega vplačila odškodnin v zvezi s kršitvijo minimalnih pretokov na mejnem prerezu
Murske Bistrice.
V tem okviru in kot je razvidno iz Mnenja Vlade Republike Slovenije na amandmaje
poslancev k predlogu proračuna za leto 2000, je Vlada zavzela restriktivno stališče do
posameznih poslanskih amandmajev. Tako v skladu z načeli opredeljevanja Vlade RS do
amandmajev, Vlada deloma povzema v svojih amandmajih vseh 36 v delovnih telesih
Državnega zbora podprtih amandmajev. Poleg tega je Vlada oblikovala vrsto amandmajev, ki
so jih predlagala resorna ministrstva zaradi dodatne uskladitve finančnih načrtov z nalogami
predvidenimi v letu 2000.
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Na tej podlagi je Vlada Republike Slovenije izoblikovala amandmaje vlade k predlogu
proračuna za leto 2000, predstavljene v točki 2. Dopolnjen predlog proračuna - vladni
amandmaji. K vsakemu amandmaju je podana kratka obrazložitev.
Vlada predlaga 87 amandmajev, od katerih je en amandma amandma na obrazložitev in 86
amandmajev na spremembo finančnega načrta proračunskih uporabnikov. Globalno vsi
vladni amandmaji spreminjajo strukturo finančnih načrtov za 10,4 mlrd SIT ali za 1%
Državnega proračuna. Tabela 2 podaja kratek pregled vseh vladnih amandmajev. Vsebinsko
gre za naslednje sklope amandmajev:
1. Vlada z vrsto amandmajev povzema 36 amandmajev Državnega zbora oziroma z
amandmaji povzema sklepe delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije ob
obravnavi proračuna:
amandma pri Uradu za narodnosti (št. 3 in 4 iz spiska vladnih amandmajev)
zagotavlja dodatna sredstva za delovanje narodnih skupnosti v višini po 15 mio SIT
za vsako od skupnosti
amandma (št. 5) poslancev pri Uradu vlade za informiranje, ki zagotavlja dodatna
sredstva za delovanje STA (50 mio SIT)
amandma pri MGD (št. 16), ki vključuje program Rudnika Laško-Huda jama v
program revitalizacije Zasavske regije
amandma poslancev pri MKGP (št. 19) v zvezi z vzdrževanjem in sanacijo
melioracijskih sistemov
amandma poslancev pri MPZ (št. 28) za povečanje programa Direkcije za ceste v
višini 3.395 mio SIT z zmanjšanjem avtocestnega programa
amandma poslancev (št. 61, 62 in 63) pri Ministrstvu za zdravstvo, ki zagotavljajo
dodatna sredstva za investicije in opremo v Kliničnem centru (245 mio SIT), v
Pediatrično kliniko (400 mio SIT) in investicijo v adaptacijo objekta Stare Gore Paviljon IV - Bolnišnica za predšolsko invalidno mladino (80 mio SIT)
amandma pri MŠS (št. 64, 75 in 76) za manjšo spremembo programov MŠŠ
(skupaj 15 mio SIT)
amandma za dodatna sredstva pri pravosodnih organih in sicer:
amandma (št. 84), ki zagotavlja dodatna sredstva.za najemnine Okrožnega
sodišča v Ljubljani zaradi reševanja prostorske problematike z najemom
poslovnih prostorov v višini 174 mio SIT z zmanjšanjem splošne proračunske
rezervacije
- amandma (št. 85), ki zagotavlja dodatna sredstva za materialne stroške sodišč v
višini 300 mio SIT z zmanjšanjem splošne proračunske rezervacije
amandma (št.86), ki zagotavlja dodatnih 15 mio SIT za okrožna državna
tožilstva za poravnalce z zmanjšanjem splošne proračunske rezervacije.
2. Poleg tega Vlada predlaga nekaj amandmajev, s katerimi vsebinsko dopolnjuje
finančne načrte posameznih uporabnikov. Tako Vlada predlaga:
amandma (št. 6), ki je oblikovan na podlagi sprejetega zakona o pokojninskem
zavarovanju in s katerim se zagotavljajo sredstva za operativne stroške
vzpostavitve sistema dodatnega pokojninskega sistema za zaposlene v državni
upravi in prva sredstva za vzpostavitev sistema drugega stebra pokojninskega
zavarovanja za državne uslužbence (40 mio SIT)
- amandmaje (št. 21) pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katerim
se zaradi sprememb in dopolnitev Zakona o veterinarstvu prenaša del nalog na
Veterinarsko upravo RS iz dosedanjih pristojnosti Veterinarskega zavoda Slovenije
Vlada predlaga pri Ministrstvu za kulturo amandma skladen z zakonom o
izvrševanju proračuna s katerim se dodatno ureja prenos finančnih obveznosti za
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javne zavode v kulturi na občine v skladu z namero zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o financiranju občin
amandma (št. 83) pri Ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem, s katerim se
dokapitalizira Sklad malega gospodarstva za 400 mio SIT z zmanjšanjem
odhodkov pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za 400 niio SIT
in vrsta amandmajev, kjer se zaradi spremembe pristojnosti spreminjajo finančni
načrti uporabnikov znotraj ministrstev ali pa se prenašajo sredstva na nove
institucije (MPZ, MOP, MDDSZ, MŠŠ, in MZT ter ostali).
3. Poleg tega Vlada predlaga vrsto tehničnih amandmajev (preko 50) s katerimi se znotraj
programov ministrstev prerazporejajo sredstva zaradi zagotovitve pogodbenih
obveznosti za leto 2000, nastalih po predložitvi predloga proračuna za leto 2000 ali pa
zaradi tehničnih prilagoditev potrebnih zaradi prilagoditve finančnih načrtov
uporabnikov metodologiji priprave proračuna.
Sprejem predloženih Vladnih amandmajev pomeni, da je na globalni ravni obseg izdatkov
državnega proračuna določen v višini 1.060.108 tisoč SIT. Ob tem se z amandmaji spremeni
struktura finančnega načrta posameznih uporabnikov in deloma poveča obseg finančnih
načrtov posameznih proračunskih uporabnikov z zmanjšanjem obsega splošne proračunske
rezervacije. Skupna sprememba zaradi vseh amandmajev spreminja strukturo predloga DP
2000 za 1%. Tak pristop k reševanju povečanih izdatkov nekaterih proračunskih uporabnikov
zagotavlja praktično enako višino proračunskega primankljaja. Izjema je amandma pri
Ministrstvu za okolje in prostor, kjer se za dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada v skupni
višini 1.300.000 tisoč SIT namenjajo pravice porabe iz Rezerve za naravne nesreče (kto
4091) oziroma Proračunske rezerve v višini 300.000 tisoč SIT, kar pomeni prenos pravic
porabe iz Bilance prihodkov in odhodkov v Račun finančnih terjatev in naložb ter posledično
znižanje proračunskega primankljaja na 38.793.135 tisoč SIT. Prav tako se v Bilanci
prihodkov in odhodkov zmanjša obseg odhodkov MKGP za 400 000 tisoč SIT in se poveča
Račun finančnih terjatev in naložb pri MMGT za 400.000 tisoč SIT.
V Računu finančnih terjatev in naložb so z amandmaji Vlade predlagane naslednje
spremembe: iz naslova prodaje kapitalskih deležev v javnih podjetjih se povečajo prejemki za
1.000.000 tisoč SIT ter poleg 300.000 tisoč SIT iz Rezerv za naravne nesreče iz bilance A
tvorijo osnovo za dokapitalizacija Stanovanjskega sklada, ki skupaj znaša I 300.000 tisoč
SIT. To in prej omenjen prenos odhodkov za 400.000 tisoč SIT (MKGP na MMGT)
pomeni,da se v Računu finančnih terjatev in naložb ob prejemkih, ki so se povečali na
30.904.300 tisoč SIT, izdatki povečajo na 32.083.015 tisoč SIT, poveča pa se tudi razlika
med prejemki in izdatki iz - 478.715 tisoč na - 1.178.715 tisoč SIT.
Prav tako je pri vrsti proračunskih uporabnikov prišlo do notranjih sprememb njihovih
finančnih načrtov, kar vpliva na spremembe sredstev na posameznih proračunskih postavkah
in kontih, vendar ne vpliva na spremembo obsega finančnega načrta.
Vlada ocenjuje, da tako dopolnjen predlog proračuna za leto 2000 ustrezno določa obseg in
vsebino finančnih načrtov proračunskih uporabnikov in s tem celotnega državnega proračuna
Republike Slovenije za leto 2000. Zato Vlada RS predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da sprejme dopolnjen predlog proračuna za leto 2000 skladen z amandmaji Vlade
RS.
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2. DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2000 - VLADNI
AMANDMAJI
Amandma št. 1:
Pri uporabniku 1211 Državni zbor se v okviru skupine postavk 1010 Plače na postavki 3001
Plače poveča konto 4000 Plače in dodatki za 116.000 tisoč tolarjev.
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 9980 Splošna
proračunska rezervacija na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva zmanjša konto 4090
Tekoča proračunska rezerva za 116.000 SIT.
Obrazložitev:
Vlada Republike Slovenije v skladu z razpravo v Državnem zboru RS vsebinsko povzema
amandma Komisije za volitve, imenovanje in administrativne zadevein predlaga, da se
Državnemu zboru RS zagotovijo dodatna sredstva za plače zaposlenih v proračunu za leto
2000.

Amandma št. 2:
Pri uporabniku 1515 Urad za žensko politiko se v okviru skupine postavk 1585 - Investicije
na postavki 1060 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov poveča konto
4202 - Nakup opreme za 5.599 tisoč tolarjev in konto 4205 - Investicijsko vzdrževanje in
obnove za 354 tisoč tolarjev.
Pri uporabniku 1515 Urad za žensko politiko se v okviru skupine postavk 1020 Materialni in
drugi stroški na postavki 7681- Materialni stroški zmanjša konto 4202 - Nakup opreme za
5.599 tisoč tolarjev in konto 4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove za 354 tisoč tolarjev.
Obrazložitev:
Amandma predstavlja tehnični popravek. Uporabnik je v predlogu finančnega načrta za leto
2000 sredstva za investicije planiral na postavki 7681 - Materialni stroški, kar je napačno.
Zato je potrebno odpreti novo postavko za ta namen.
Glede na usmeritve in sklepe vlade Urad za žensko politiko planira v letu 2000 prehod na
enotno informatizacijo, kar pomeni, da je potrebno nabaviti dodatno strojno in programsko
opremo. Sredstva so planirana po navodilih in v sodelovanju s Centrom vlade za informatiko.

Amandma št. 3:
Uporabniku 1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije se v okviru skupine postavk
1503 Narodnostne skupnosti:
- -na postavki 5203 Obveznosti do ustanov italijanske narodne skupnosti poveča konto
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam za 9.000 tisoč (stran
36)
in v okviru skupine postavk 1504 Sofinanciranje medijev:
na postavki 7356 Sofinanciranje RTV programov za narodnostne skupnosti poveča
konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za 6.000
tisoč (stran 37).
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 9980 Splošna
proračunska rezervacija na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva zmanjša konto 4090
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Tekoča proračunska rezerva za 15.000 tisoč (stran 155).
Obrazložitev:
Amandma povzema amandmaje Komisije za narodne skupnosti. Povečanje se predlaga zaradi
potreb italijanske narodne skupnosti za zagotovitev delovanja organizacij, ki se ukvarjajo z
informiranjem italijanske narodne skupnosti v letu 2000.

Amandma št. 4:
Pri uporabniku 1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije se v okviru skupine
postavk 1504 Sofinanciranje medijev na postavki 7356 Sofinanciranje RTV programov za
narodnostne skupnosti poveča konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce
javnih služb za 15.000 tisoč.
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v .okviru skupine postavk 9980 Splošha
proračunska rezervacija na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva zmanjša konto 4090
Tekoča proračunska rezerva za 15.000 tisoč.
Obrazložitev:
Amandma povzema amandma Komisije za narodne skupnosti. Za zagotovitev lastnega 30
minutnega dnevnega programa, potrebujejo sredstva v višini 15.000 tisoč. Na ta način, bi s
pomočjo RTV Slovenija rešili prostorski problem madžarskega TV programa.

Amandma št. 5:
Pri uporabniku 1518 Urad vlade za informiranje se v okviru skupine postavk 1505
Sofinanciranje STA, RTV programov in glasil na postavki 5285 Slovenska tiskovna agencija
poveča konto 4021 Posebne materialne storitve za 50.000 tisoč tolarjev.
Zmanjšajo se postavke pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance in sicer v okviru skupine
postavk 9950 Obresti, postavka 6590 Obresti - domači krediti, konto 4031 zmanjša za 50.000
tisoč tolarjev.
Obrazložitev:
Vlada povzema amandma za dodatne investicije v opremo v zdravstvu.

Amandma št. 6:
Pri uporabniku 1519 Kadrovska služba vlade se v okviru skupine postavk 1010 Plače odpre
nova proračunska postavka 1066 Vzpostavitev sistema dodatnega pokojninskega zavarovanja
za zaposlene v organih državne uprave, konto 4029 Drugi operativni odhodki v višini 20.000
tisoč tolarjev in konto 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini
20.000 tisoč tolarjev (str. 62).
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 9980 - Splošna
proračunska rezervacija na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva zmanjša konto 4090
- Tekoča proračunska rezerva za 40.000 tisoč tolarjev (str. 91).
Obrazložitev:
Vlada predlaga, da se z amandmajem omogoči zagotovitev sredstev za operativne stroške
vzpostavitve sistema dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene v državni upravi in
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prvih sredstev za drugi steber pokojninskega zavarovanja v državni upravi.

Amandma št. 7:
Pri uporabniku 1613 Carinska uprava RS se v okviru skupine postavk 1020 Materialni stroški
postavka 6315 Stroški prodaje zaplenjenih vozil preimenuje v Stroški prodaje carinskega in
drugega blaga in poveča za skupno 20.468 tisoč SIT.
Pri uporabniku 1613 Carinska uprava RS se v okviru skupine postavk 1020 Materialni stroški
postavka 7393 Stroški prodaje carinskega blaga se ukine, sredstva pa se prenesejo na zgoraj
navedeno postavko.
Obrazložitev:
Amandma predstavlja tehnični popravek. V skladu z Uredbo o pogojih in načinih prodaje
carinskega blaga ter drugem ravnanju s carinskim blagom ( Ur l. RS, št.47/99) bo blago
prodajal carinski organ oziroma izbrani izvajalec. Glede na to, da bo za prodajo carinskeg
blaga izbran le en izvajalec, je delitev sredstev na dve proračunski postavki nepotrebna.

Amandma št. 8:
Pri uporabniku 1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu se v okviru skupine
postavk 1802 Sofinanciranje organizacij za izseljence in zamejce na
- postavki 4750 Svetovni slovenski kongres poveča konto 4120 Tekoči transferi
neprofitnim organizacijam in ustanovam na 16.011 tisoč tolarjev
postavki 4975 Slovenska izseljenska matica poveča konto 4120 Tekoči transferi
neprofitnim organizacijam in ustanovam na 37.359 tisoč tolarjev
postavki 4398 Izseljensko društvo Slovenija v svetu poveča konto 4142 Tekoči
transferi neprofitnim organizacijam v tujini na 10.674 tisoč tolarjev
Pri uporabniku 1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu se v okviru skupine
postavk 1801 Ustavne obveznosti na postavki 6212 Ustavne obv.eznosti-podpora Slovencem
po svetu zmanjša konto 4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini za 64.044
tisoč tolarjev
Obrazložitev:
V skladu s predlogom Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu se zagotovijo
sredstva navedenim neprofitnim organizacijam za njihovo nemoteno opravljanje dejavnosti.

Amandma št. 9:
Pri proračunskem uporabniku 19 Ministrstvo za obrambo se povečajo sredstva:
1911 - Ministrstvo za obrambo
1020 - Materialni in drugi stroški
3333 - Materialni stroški, konto 4029 - Drugi operativni odhodki v višini 20.637 tisoč SIT
1912 - Uprava RS za zaščito in reševanje
1020 - Materialni in drugi stroški
4925 - Materialni stroški, konto 4029 - Drugi Operativni odhodki v višini 968 tisoč SIT
1913 - Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
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1020 - Materialni in drugi stroški
4955 - Materialni stroški, konto 4029 - Drugi Operativni odhodki v višini 484 tisoč SIT
1914 - Slovenska vojska
1020 - Materialni in drugi stroški
5867 - Materialni stroški, konto 4029 - Drugi operativni odhodki v višini 77.911 tisoč SIT
Zmanjšajo se sredstva:
1914 - Slovenska vojska
1954 - Gradnje, oprema in oborožitev
5901 - Centralna logistična oskrba, konto 4021 - Posebni material in storitve v
100.000 tisoč SIT

višini

Obrazložitev:
Z amandmajem se na ustreznih postavkah MORS zagotavljajo potrebna sredstva za
pridobivanje dodatne strokovne izobrazbe zaposlenih.

Amandma št. 10:
Pri proračunskem uporabniku 19 Ministrstvo za obrambo se povečajo sredstva:
1911 - Ministrstvo za obrambo
1902 - Tekoči stroški obrambnega usposabljanja
5883 - Stroški operativnega delovanja, konto 4023 - Prevozni stroški in storitve v višini
3.570 tisoč SIT
Zmanjšajo se sredstva:
1911 - Ministrstvo za obrambo
1020 - Materialni in drugi stroški
3333 - Materialni stroški, konto 4023 - Prevozni stroški in storitve v višini 3.570 tisoč SIT
Obrazložitev:
Amandma predstavlja tehnični popravek.

Amandma št. 11:
Pri proračunskem uporabniku 19 Ministrstvo za obrambo se povečajo sredstva:
1911 - Ministrstvo za obrambo
1902 - Tekoči stroški obrambnega usposabljanja
5883 - Štroški operativnega delovanja, konto 4025 - Tekoče vzdrževanje v višini
tisoč SIT

27.844

Zmanjšajo se sredstva:
1911 - Ministrstvo za obrambo
1020 - Materialni in drugi stroški
3333 - Materialni stroški, konto 4025 - Tekoče vzdrževanje v višini 27.844 tisoč SIT
Obrazložitev:
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Amandma predstavlja tehnični popravek.

Amandma št. 12:
Pri proračunskem uporabniku 19 Ministrstvo za obrambo se povečajo sredstva:
1911 - Ministrstvo za obrambo
1902 - Tekoči stroški obrambnega usposabljanja
4740 - Sofinanciranje organizacije slovenskih častnikov in drugih organizacij, konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 30.000 tisoč SIT
Zmanjšajo se sredstva:
1911 - Ministrstvo za obrambo
1902 - Tekoči stroški obrambnega usposabljanja
5883 - Stroški operativnega delovanja,
konto 4120 - Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam v višini 30.000 tisoč SIT
Obrazložitev:
Amandma predstavlja tehnični popravek.
Amandma št. 13:
Pri uporabniku 2011 Ministrstvo za pravosodje se v okviru skupine postavk 2054 Strokovno izpopolnjevanje postavka 5250 - Sredstva centra za izobraževanje v pravosodju
poveča konto 4029 - Drugi operativni odhodki za 12.461 tisoč tolarjev.
Pri uporabniku 2011 Ministrstvo za pravosodje se v okviru skupine postavk 2054 Strokovno izpopolnjevanje postavka 5250 - Sredstva centra za izobraževanje v pravosodju
zniža konto 4117 - Štipendije za 12.461 tisoč tolarjev.
Obrazložitev:
Amandma predstavlja tehnični popravek. Zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov za
izobraževanje po 62. In 63. Členu Zakona o sodniški službi, 32. Člena Zakona o državnem
tožilstvu, 3. Člena Zakona o državnem pravobranilstvu, ki jih ministrstvo na podlagi razpisov
dodelujejo za podiplomski ali specialistični studij sodnikom, držalnim tožilcem in državnim
pravobranilcem, je predlagana zgoraj navedena tehnična sprememba.

Amandma št. 14:
Pri uporabniku 2011 Ministrstvo za pravosodje se v okviru skupine postavk 2052 - Projekt
evidentiranja nepremičnin postavka 6732 - Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin
poveča konto 4029 - Drugi operativni odhodki za 1.151 tisoč tolarjev.
Pri uporabniku 2011 Ministrstvo za pravosodje se v okviru skupine postavk 2052 - Projekt
evidentiranja nepremičnin postavka 6732 - Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin
zmanjša konto 4020 - Pisarniški in splošni material in storitve za 1.151 tisoč tolarjev.
Obrazložitev:
Amandma predstavlja tehnični popravek in se predlaga zaradi pravilnega evidentiranja
nastalih odhodkov Projektne pisarne v okviru projekta Evidentiranja nepremičnin.
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Amandma št. 15:
Pri uporabniku 2011 Ministrstvo za pravosodje se v okviru skupine postavk 1010 - Plače
postavka 3010 - Plače poveča konto 4002 - Povračila in nadomestila za 2.124 tisoč tolarjev.
Pri uporabniku 2011 Ministrstvo za pravosodje se v okviru skupine postavk 1020 Materialni in drugi stroški postavka 3334 - Materialni in drugi stroški zmanjša konto 4002 Povračila in nadomestila za 2.124 tisoč tolarjev.
Obrazložitev:
Amandma je tehnični popravek in se predlaga zaradi pravilnega evidentiranja povračil in
nadomestil plač, kar se v konkretnem primeru nanaša na izplačilo stroškov ločenega življenja,
ki nastopajo pri izplačilih plač.

Amandma št. 16:
Pri uporabniku 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti se v okviru skupine postavk 2151
RTH, Zasavska regija in revitalizacija TET 2 odpre nova postavka 1067 in konto 4204
Program zapiranja rudnika Laško Huda jama za 30 mio SIT
V ta namen se pri uporabniku 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v okviru skupine
postavk 2151 RTH, Zasavska regija in revitalizacija TET 2, na postavki 6376 RTH, Zasavska
regija zmanjša konto 4029 Drugi operativni odhodki za 30 mio SIT
Obrazložitev:
Amandma povzema amadnma skupine poslancev (nosilec: Peter Hrastelj). Rudnik LaškoHuda jama je usahnil v letih 1991-1993. Postopek zapiranja seje vodil po odredbah takratne
vlade, saj je bil Zakon o zapiranju premogovnikov v R5j sprejet leta 1995 in od tega datuma
dalje zapiranje premogovnikov teče zakonito. Dolg iz naslova zapiranja rudnika Huda jama
pa še do danes ni poravnan Predlagani amandma je v kontekstu revitalizacije Zasavske
regije.

Amandma št. 17:
Pri uporabniku 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj se
na skupini postavk 2254 - Blagovne rezerve
odpre nova proračunska postavka z.nazivom 1068 - Investicije - blagovne rezerve
odpre nov konto 4204 - Novogradnje v višini 90.000 tisoč tolarjev
odpre nov konto 4208 - Načrti in druga projektna dokumentacija v višini 28.000 tisoč
tolarjev
odpre nov konto 4209 - Nakup goriva v višini 22.000 tisoč tolarjev
Pri uporabniku 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj se
v skupini postavk 2285 - Investicije
na postavki 2890 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
zmanjša konto 4204 - Novogradnje za 90.000 tisoč tolarjev
zmanjša konto 4208 - Načrti in druga projektna dokumentacija za 28.000 tisoč tolarjev
zmanjša konto 4209 - Nakup goriva za 22.000 tisoč tolarjev
Obrazložitev:
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V predlogu finančnega načrta Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj so vsa sredstva,
namenjena za investicijske odhodke, planirana na proračunski postavki 2890 - Investicije in
investicijsko vzdrževanje državnih organov. S predlaganim amandmajem so investicijski
odhodki, namenjeni za zagotavljanje zalog naftnih derivatov pri Zavodu za blagovne rezerve
Slovenije ločeni od investicijskih odhodkov za delo državnih organov. Amandma predlaga
MEOR na podlagi ugotovitev proračunske inšpekcije zaradi transparentnosti prikazovanja
odhodkov v državnem proračunu.

Amandma št. 18:
Pri uporabniku 2211 - Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj se v skupini postavk 2285
- Investicije
na postavki 2890- Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
poveča konto 4202 - Nakup opreme za 20.000 tisoč tolarjev
Pri uporabniku 2211 - Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj se v
skupini postavk 2253 - Notranji trg - Kmetijski pridelki
na postavki 1442 - Regresiranje cen
zmanjša konto 4102 - Subvencije za 20.000 tisoč tolarjev.
Obrazložitev:
Amandma vlade je vložen na predlog Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj zaradi
novih nalog, ki so povezane z vključevanjem Slovenije v EU in zaposlitve novih delavcev. V
ta namen je potrebno zagotoviti ustrezna sredstva za nakup dodatne opreme in računalnikov.

Amandma št. 19:
Pri uporabniku 2311 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v
okviru skupine postavk 2355 - Kmetijske strukture
na postavki 8227 - Podeželje in agrarne operacije: Vzdrževanje in sanacija melioracijskih
sistemov
poveča konto 4305 - Investicijski transferi privatnim podjetjem in posameznikom za 50.000
tisoč tolarjev.
Pri uporabniku 2311 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v
okviru skupine postavk 2351 - Kompenzacijska in neposredna plačila
na postavki 5536 - Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu - ECO 0
zmanjša konto 4102 - Subvencije privatnim podjetjem in posameznikom
za 50.000 tisoč tolarjev.
Obrazložitev:
Amandma je povzet po poslanskem amandmaju, ki ga je podprl Odbor za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

Amandma št. 20:
Pri uporabniku 2311 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru skupine
postavk 2363 - Drugi spremljajoči ukrepi na
proračunski postavki 6635 - Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin v RS poveča
konto 4029 - Drugi operativni odhodki za 20.711 tisoč tolarjev
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Pri uporabniku 2311 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se v okviru skupine
postavk 2363 - Drugi spremljajoči ukrepi na
proračunski postavki 6635 - Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin v RS
zmanjša konto 4020 - Pisarniški in splošni material in storitve za 803 tisoč tolarjev,
zmanjša konto 4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije za 240 tisoč
tolarjev,
zmanjša konto 4026 - Najemnine in zakupnine za 9.328 tisoč tolarjev
zmanjša konto 4202 - Nakup opreme za 10.340 tisoč tolarjev,
Obrazložitev:
Amandma predstavlja tehnični popravek in ga predlaga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano zaradi pravilnega računovodskega izkazovanja plačil za realizacijo projekta
posodobitve evidentiranja nepremičnin v RS.

Amandma št. 21:
Pri uporabniku 2312 Veterinarska uprava Republike Slovenije
se v okviru skupine postavk 1020 na proračunski postavki 4522 - Materialni stroški
poveča konto 4020 - Pisarniški in splošni material in storitve za 50.100 tisoč tolarjev,
konto 4021 - Posebni material in storitve za 21.100 tisoč tolarjev,
konto 4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije za 32.100 tisoč tolarjev,
konto 4023 - Prevozni stroški in storitve za 12.100 tisoč tolarjev,
konto 4024 - Izdatki za službena potovanja za 65.195 tisoč tolarjev,
konto 4025 - Tekoče vzdrževanje za 29.100 tisoč tolarjev,
konto 4026 - Najemnine in zakupnine (leasing) za 6.100 tisoč tolarjev,
konto 4029 - Drugi operativni odhodki za 16.100 tisoč tolarjev.
se v okviru skupine postavk 1010 - Plače na proračunski postavki 5968 - Plače
poveča konto 4000 - Plače in dodatki za 714.660 tisoč tolarjev,
konto 4001 - Regres za letni dopust za 20.734 tisoč tolarjev,
konto 4002 - Povračila in nadomestila za 71.959 tisoč tolarjev,
konto 4003 - Sredstva za delovno uspešnost za 13.346 tisoč tolarjev,
konto 4004 - Nadurno delo za 16.655 tisoč tolarjev,
konto 4009 - Drugi izdatki zaposlenim za 679 tisoč tolarjev,
konto 4010 - Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za 65.900 tisoč tolarjev,
konto 4011 - Prispevek za zdravstveno zavarovanje za 51.306 tisoč tolarjev,
konto 4012 - Prispevek za zaposlovanje za 447 tisoč tolarjev,
konto 4013 - Prispevek za porodniško varstvo za 745 tisoč tolarjev,
konto 4029 - Davek na izplačane plače za 37.028 tisoč tolarjev.
Pri uporabniku 2312 - Veterinarska uprava RS se v okviru skupine proračunskih postavk
2301 - Delovanje služb in javnih zavodov na proračunski postavki 2563 - Veterinarski zavod
Slovenije
zmanjša konto 4133 - Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za
925.354 tisoč tolarjev.
V bilanci prihodkov se v okviru podskupine 711 - takse in pristojbine
poveča konto 7111 - upravne takse za 205.000 tisoč tolarjev
v okviru podskupine 714 - Drugi nedavčni prihodki
poveča konto 7141 - Drugi nedavčni prihodki za 95.000 tisoč tolarjev.
Obrazložitev:
Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev Zakona o veterinarstvu s 1.1.2000 Veterinarska
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uprava RS prevzema del nalog, ki so bile do tedaj v pristojnosti Veterinarskega zavoda
Slovenije. S predlaganim amandmajem bodo zagotovljena potrebna sredstva za financiranje
plač in materialnih stroškov 188 delavcev Veterinarske uprave RS. Z uveljavitvijo navedenih
sprememb in dopolnitev Zakona o veterinarstvu in Uredbe o pristojbinah na področju
veterinarstva bodo povečani prihodki proračuna RS.

Amandma št. 22:
Pri proračunskem uporabniku 2313 - Uprava Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva
se v skupini postavk 2301 - Delovanje služb in javnih zavodov, proračunska postavka 2565 Republiška kmetijsko svetovalna služba, konto 4133 - Tekoči transferi v javne zavode
poveča za 136.753 tisoč tolarjev
Pri uporabniku 2313 - Uprava Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva
v skupini postavk 1020 - Materialni in drugi stroški
proračunska postavka 4523 - Materialni stroški
zmanjšajo sredstva na kontu 4002 - Povračila in nadomestila za 5.500 tisoč tolarjev, na kontu
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve za 2.580 tisoč tolarjev, na kontu 4021 Posebni material in storitve za 3.500 tisoč tolarjev, na kontu 4023 - Prevozni stroški in
storitve v višini 1.230 tisoč tolarjev, na kontu 4024 - Izdatki za službena potovanja v višini
5.981 tisoč tolarjev, na kontu 4025 - Tekoče vzdrževanje v višini 2.300 tisoč tolarjev, na
kontu 4026 - Najemnine in zakupnine v višini 1.950 tisoč tolarjev in na kontu 4029 - Drugi
operativni odhodki v višini 2.840 tisoč tolarjev
Pri proračunskem uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se
skupina proračunskih postavk 2353 - Območja s težjimi razmerami EKO 1, proračunska
postavka 5850 - Območja s težjimi razmerami EKO 1,
konto 4102 - Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom zmanjša za 80.000 tisoč tolarjev
Pri proračunskem uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se
skupina proračunskih postavk 1020 - Materialni in drugi stroški,
proračunska postavka 3344 - Materialni stroški, konto 4102 - Subvencije privatnim
podjetjem in zasebnikom zmanjša za 30 872 tisoč tolarjev
Obrazložitev:
Amandma predlaga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Pri pripravi predloga proračuna je bilo za izvajanje programa kmetijsko svetovalne službe
planiranih premalo sredstev. Z amandmajem bodo zagotovljena sredstva za izvajanje
programa svetovalne službe v potrebnem obsegu.
Amandma št. 23:
Pri uporabniku 2314 - Inšpektorat republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in
ribištvo se v okviru
skupine postavk 1020 - Materialni in drugi stroški
na proračunski postavki 4524 - Materialni stroški
poveča konto 4002 - Povračila in nadomestila za 264 tisoč tolarjev
poveča konto 4020 - pisarniški in splošni material in storitve za 1.407 tisoč tolarjev
poveča konto 4021 - Posebni material in storitve za 376 tisoč tolarjev
poveča konto 4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije za 1.470 tisoč
tolarjev
poveča konto 4023 - Prevozni stroški in storitve za 5.020 tisoč tolarjev
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poveča konto 4024 - Izdatki za službena potovanja za 3.065 tisoč tolarjev
poveča konto 4025 - Tekoče vzdrževanje za 1.870 tisoč tolarjev,
poveča konto 4026 - Najemnine in zakupnine za 726 tisoč tolarjev,
poveča konto 4029 - Drugi operativni odhodki za 982 tisoč tolarjev,
poveča konto 4119 - Drugi transferi posameznikom za 4 tisoč tolarjev
Pri uporabniku 2311 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
se v okviru skupine postavk 1020 - Materialni in drugi stroški na
proračunski postavki 3344 - materialni in drugi stroški
zmanjša konto 4102 - Subvencije drugim privatnim podjetjem in zasebnikom za 15.184 tisoč
tolarjev
Obrazložitev:
Amandma predstavlja tehnični popravek in ga predlaga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano zaradi pravilnega računovodskega izkazovanja porabe sredstev

Amandma št. 24:
Predlog za povečanje:
2411 Ministrstvo za promet in zveze
2492 Lastna udeležba in donacije EU
8146 PHARE CFCU - Transport COP 97, konto 4020 Pisarniški in splošni material in
storitve 29.500 tisoč SIT, konto 4029 Drugi operativni odhodki 500 tisoč SIT.
Predlog za zmanjšanje sredstev:
2411 Ministrstvo za promet in zveze
1020 Materialni in drugi stroški
1569 Članstvo v mednarodnih organizacijah, konto 4029 Drugi operativni odhodki 30.000
tisoč SIT
Obrazložitev:
Sredstva so predvidena za financiranje projektov v okviru Nacionalnega programa PHARE COP (Country Operational Programme ) 97. Amandma se predlaga zaradi izvajanja programa
donacij,

Amandma št. 25:
Predleg za povečanje:
2411 Ministrstvo za promet in zveze
2492 Lastna deležba in donacija EU
8498 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1999, konto 4208 Študije o izvedljivosti
projektov in projektna dokumentacija 20.000 tisoč SIT
Predlog za zmanjšanje sredstev:
2411 Ministrstvo za promet in zveze
1020 Materialni in drugi stroški
1569 Članstvo v mednarodnih organizacijah, konto 4029 Drugi operativni odhodki 20.000
tisoč SIT
Obrazložitev:
Sredstva bodo namenjena za financiranje projektov v okviru Nacionalnega programa PHARE
za leto 1999, Amandma se predlaga zaradi izvajanja programa donacij.
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Amandma št. 26:
Predlog za povečanje sredstev:
2411 Ministrstvo za promet in zveze
2492 Lastna udeležba in donacije EU
8499 PHARE CFCU - Program CBC z Avstrijo za leto 98 -SL 9807, konto 4020 Pisarniški
in splošni material in storitve 10.000 tisoč SIT.
Predlog za zmanjšanje sredstev:
2411 Ministrstvo za promet in zveze
1020 Materialni in drugi stroški
1569 Članstvo v mednarodnih organizacijah, konto 4029 Drugi operativni odhodki 10.000
tisoč SIT
Obrazložitev:
Sredstva so predvidena za financiranje projekta Logistični center Maribor. Projekt poteka v
okviru programa prekomejnega sodelovanja CBC - Cros Border Cooperation 98. Amandma
se predlaga zaradi izvajanja programa donacij.

Amandma št. 27:
Predlog za povečanje sredstev:
2415 Direkcija RS za ceste
2491 Donacije
8448 PHARE CFCU Pavličevo sedlo, konto 4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije 101.000 tisoč SIT
8526 PHARE CFCU Programa prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 98 SL9807,
konfo 4204 , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 48.000 tisoč SIT
Predlog za zmanjšanje sredstev:
2415 Direkcija RS za ceste
2403 Tekoče vzdrževanje in gospodarjenje s cestno infrastrukturo '
4036 Redno vzdrževanje državnih cest, konto 4025 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov
149.000 tisoč SIT
Obrazložitev:
V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 2415 Direkcija RS za ceste je bilo pomotoma
izpuščeno zagotavljanje sredstev, odobrenih kot donacija PHARE, za projekt modernizacije
Pavličevega sedla in izgradnjo kolesarskih poti treh dežel v Kranjski gori. Amandma se
predlaga zaradi izvajanja programa donacij.

Amandma št. 28:
Pri proračunskem uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se povečajo:
v okviru skupine postavk 2403 Tekoče vzdrževanje in gospodarjenje s cestno infrastrukturo
na postavki 4036 Redno vzdrževanje javnih cest se poveča konto 4025 tekoče vzdrževanje za
4.825 tisoč tolarjev
v okviru skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 4045
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Manjše rekonstrukcije (modernizacije) se poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstaikcije in
adaptacije za 626.450 tisoč tolarjev
v okviru skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 4040
Ureditev cest skozi naselja se poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
za 359.575 tisoč tolarjev
v okviru skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 4048
Rekonstrukcije se poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 241 475
tisoč tolarjev
v okviru skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 4050
Obnove cest se poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 52.900 tisoč
tolarjev
v okviru skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 4051
Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti se poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije
in adaptacije za 190.300 tisoč tolarjev
v okviru skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 4037
Periodično vzdrževanje državnih cest se poveča konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in
obnove za 865.090 tisoč tolarjev
v okviru skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 4050
Obnove cest se poveča konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove za 142.250 tisoč
tolarjev
v okviru skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 4051
Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti se poveča konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in
obnove za 14.475 tisoč tolarjev
v okviru skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 4040
Ureditev cest skozi naselja se poveča konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev za
62.000 tisoč tolarjev
v okviru skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 4045
Manjše rekonstrukcije (modernizacije) se poveča konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih
bogastev za 7.000 tisoč tolarjev
v okviru skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 4048
Rekonstrukcije se poveča konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev za 68.475 tisoč
tolarjev
v okviru skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 4050
Obnove cest se poveča konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev za 5.000 tisoč
tolarjev
v okviru skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 4051
Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti se poveča konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih
bogastev za 13.000 tisoč tolarjev
v okviru skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 5720
Obvoznice se poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 359.425 tisoč
tolarjev
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v okviru skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 5720
Obvoznice se poveča konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev za 22.550 tisoč
tolarjev
v okviru skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 4044
Pripravljalna dela za investicije se poveča konto 4208 Študije izvedljivosti projektov,
projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring za 5.000 tisoč tolarjev
t
v okviru skupine postavk 2403 Tekoče vzdrževanje in gospodar. S cestno infrastrukturo na
postavki 4036 Redno vzdrževanje javnih cest se poveča konto 4208 Študije o izvedljivosti
projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring za 175 tisoč tolarjev
v okviru skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 4037
Periodično vzdrževanje državnih cest se poveča konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov,
projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring za 60.910 tisoč tolarjev
v okviru skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 4040
Ureditev cest skozi naselja se poveča konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring za 51.880 tisoč tolarjev
v okviru skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 4045
Manjše rekonstrukcije (modernizacije) se poveča konto 4208 Študije o izvedljivosti
projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring za 27.935 tisoč tolarjev
v okviru skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 4046
Novogradnje premostitvenih objektov se poveča konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov,
projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring za 2.588 tisoč tolarjev
v okviru skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 4048
Rekonstrukcije se poveča konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring za 28.330 tisoč tolarjev
v okviru skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 4050
Obnove cest se poveča konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring za 9.850 tisoč tolarjev
v okviru skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 4051
Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti se poveča konto 4208 Študije o izvedljivosti
projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring za 37.918 tisoč tolarjev
v okviru skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 4053
Sanacije premostitvenih objektov se poveča konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov,
projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring za 2.588 tisoč tolarjev (209)
v okviru skupine postavk 2457 Objekti in oprema v cestnem prometu na postavki 5720
Obvoznice se poveča konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring za 133.025 tisoč tolarjev
Sredstva za povečanje se zagotovijo tako, da se:
pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru skupine postavk 2456
Gradnja avtocest na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) zmanjša konto
4303 Investicijski transferi javnim podjetjem za 3.394.989 tisoč tolarjev.
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Obrazložitev:
S tem amandmajem Vlada povzema amandmaje (26 amandmajev), ki so jih vložile poslanske
skupine Liberalne demokracije Slovenije (LDS), Slovenske ljudske stranke (SLS) in
Demokratične stranke upokojencev (DeSUS) in dva amandmaja, ki sta jih vložila poslanca in
jih je odbor za infrastrukturo podprl in predvidevajo za vir zmanjšanje transfera za gradnjo
avtocest.

Amandma št. 29:
Pri uporabniku 2422 Direkcija RS za železnice se predlaga zmanjšanje sredstev:
2422 Direkcija RS za železnice
2492 Lastna udeležba in donacije EU
6616
Lastna udeležba in donacije EU, konto 4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije 279.753 tisoč SIT
Predlog za povečanje sredstev:
2422 Direkcija RS za železnice
2452 Gradnja in vzdrževanje železniške infrastrukture
6609 Gradnja in vzdrževanje tirnega fonda, konto 4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije 279.753 tisoč SIT
Obrazložitev:
V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 2422 - Direkcija RS za železnice je na
postavki 6616 - Lastna udeležba in donacije EU predvidena tudi modernizacija zavarovanj in
rekonstrukcij CPR, konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 279.753
tisoč SIT, ki pa vsebinsko ne sodi na postavko 6616 - Lastna udeležba in donacije, zato
predlagamo ustrezno zmanjšanje sredstev na tej postavki in povečanje sredstev na postavki
6609 - Gradnja in vzdrževanje tirnega fonda, ker investicija po vsebini spada na to postavko.

Amandma št. 30:
Pri uporabniku 2511 Ministrstvo za okolje in prostor se v okviru
skupine postavk 2576 Oskrba prebivalstva s stanovanji (B)
na postavki 6913 Stanovanjski sklad
poveča konto 4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah
za 1.300.000 tisoč tolarjev
V bilanci prihodkov se v okviru
podskupine 751 - Prodaja kapitalskih deležev
konto 7510 - sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih
poveča za 1.000.000 tisoč tolarjev iz naslova prodaje finančnega premoženja države v
vodnogospodarskih podjetjih in od dodatne prodaje finančnega premoženja države v elektro
distribucijskih podjetjih.
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru
skupine postavk 9981 Proračunska rezerva
na postavki 7640 Rezerva Republike Slovenije
zmanjša konto 4091 Rezerva za naravne nesreče za 300.000 tisoč tolarjev.
Obrazložitev:
Zaradi zagotavljanja oskrbe prebivalstva s stanovanji in zaradi postopnosti uvajanja
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nacionalne stanovanjske varčevalne sheme je potrebno v prehodnem obdobju zagotavljati
stabilen finančni vir. Vlada predlaga amandma v skladu s prioritetami delovanja.

Amandma št. 31:
Predlog za povečanje sredstev
2511 - Ministrstvo za okolje in prostor
2591 - Donacije - PHARE
5739 - Lastna udeležba ISPA - Realizacija investicij v komunalni infrastrukturi v skladu z
Državnim programom za prevzem pravnega reda EU, konto 4300 - Investicijski
transferi drugim ravnem države 38.720 tisoč tolarjev
Predlog za zmanjšanje sredstev
2511 - Ministrstvo za okolje in prostor
2591 - Donacije - PHARE
5739 - Lastna udeležba ISPA - Realizacija investicij v komunalni infrastrukturi v skladu z
Državnim programom za prevzem pravnega reda EU, konto 4204 - Novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije 38.720 tisoč tolarjev
Obrazložitev:
Amandma predstavlja tehnični popravek in je vložen na predlog Ministrstva za okolje in
prostor.
Sredstva proračunskega porabnika 2511- Ministrstvo za okolje in prostor so na postavki
5739 - Lastna udeležba ISPA - Realizacija investicij v komunalni infrastrukturi v skladu z
Državnim programom za prevzem pravnega reda EU, v višini 38.720 tisoč tolarjev (podkonto
420401) namenjena za izgradnje investicij, ki bodo sofinancirane s strani Evropske Unije s
sredstvi programa ISPA. Lastnik investicije ne bo Ministrstvo za okolje in prostor, ampak
posamezna izbrana občina (podkonto 430099). Amandmaje tehnične narave.

Amandma št. 32:

/

Predlog za povečanje sredstev
2511 - Ministrstvo za okolje in prostor
2591- Donacije - PHARE
9708 - Lastna udeležba PHARE -nacionalni program,
konto 4300 - Investicijski transferi drugim ravnem države 153.746 tisoč
tolarjev
Predlog za zmanjšanje sredstev
2511 - Ministrstvo za okolje in prostor
2591- Donacije - PHARE
9708 - Lastna udeležba PHARE - nacionalni program,
konto 4204 - Novogradnja rekonstrukcije in adaptacije 153.746 tisoč tolarjev
Obrazložitev:
Amandma predstavlja tehnični popravek in je vložen na predlog Ministrstva za okolje in
prostor.
Sredstva proračunskega porabnika 2511 - Ministrstvo za okolje in prostor so na postavki
9708 - Lastna udeležba PHARE - nacionalni program, v višini 153.746 tisoč tolarjev
(podkonto 420401) namenjena za izgradnjo investicij, ki bodo sofinancirane s strani
Evropske Unije s sredstvi programa Nacionalni PHARE. Lastnik investicije ne bo
Ministrstvo za okolje in prostor, ampak posamezna izbrana občina (podkonto 430099).
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Amandmaje tehnične narave.

Amandma št. 33:
Predlog za povečanje sredstev
2511 - Ministrstvo za okolje in prostor
2591- Donacije - PHARE
9708 - Lastna udeležba PHARE - nacionalni program,
konto 4300 Investicijski transferi drugim ravnem države, 30.000 tisoč tolarjev
Predlog za zmanjšanje sredstev
2511 - Ministrstvo za okolje in prostor
2591- Donacije - PHARE
9708 - Lastna udeležba PHARE -nacionalni program,
konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring, 30.000 tisoč tolarjev
Obrazložitev:
Amandma predstavlja tehnični popravek inje vložen na predlog Ministrstva za okolje in
prostor.
Sredstva proračunskega porabnika 2511- Ministrstvo za okolje in prostor so na postavki
9708 - Lastna udeležba PHARE - nacionalni program, v višini 30.000 tisoč tolarjev
(podkonto 420801) namenjena za nadzor pri gradnji investicij, ki bodo sofinancirane s strani
Evropske Unije s sredstvi programa - Nacionalni PHARE. Lastnik investicije ne bo
Ministrstvo za okolje in prostor, ampak posamezna izbrana občina (podkonto 430099).
Amandmaje tehnične narave.

Amandma št. 34:
Predlog za povečanje sredstev
2511 - Ministrstvo za okolje in prostor
2591- Donacije - PHARE
2137- Lastna udeležba PHARE - CBC,
konto 4300 -Investicijski transferi drugim ravnem države, 5.000 tisoč tolarjev
Predlog za zmanjšanje sredstev
2511 - Ministrstvo za okolje in prostor
2591- Donacije - PHARE
2137- Lastna udeležba PHARE - GBC.
konto 4204 - Novogradnja rekonstrukcije in adaptacije, 5.000 tisoč tolarjev
Obrazložitev:
Amandma predstavlja tehnični popravek inje vložen na predlog Ministrstva za okolje in
prostor.
Sredstva proračunskega porabnika 2511 - Ministrstvo za okolje in prostor so na postavki
2137 - Lastna udeležba PHARE - CBC, v višini 5.000 tisoč tolarjev (podkonto 420401)
namenjena za izgradnjo investicij, ki bodo sofinancirane s strani Evropske Unije s sredstvi
programa PHARE CBC - biomasa. Lastnik investicije ne bo Ministrstvo za okolje in prostor,
ampak posamezna izbrana občina (podkonto 430099). Amandma je tehnične narave.

Amandma št. 35:
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Predlog za povečanje sredstev
2511 - Ministrstvo za okolje in prostor
2591- Donacije - PHARE
2137- Lastna udeležba PHARE -CBC,
konto 4300 Investicijski transferi drugim ravnem države, 8.800 tisoč tolarjev
Predlog za zmanjšanje sredstev
2511 - Ministrstvo za okolje in prostor
2591- Donacije - PHARE
2137- Lastna udeležba PHARE - CBC,
konto 4208 - Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring, 8.800 tisoč tolarjev
Obrazložitev:
Amandma predstavlja tehnični popravek inje vložen na predlog Ministrstva za okolje in
prostor.
Sredstva proračunskega porabnika 2511- Ministrstvo za okolje in prostor so na postavki
2137 - Lastna udeležba PHARE - CBC, v višini 8.800 tisoč tolarjev (podkonto 420801)
namenjena za nadzor pri gradnji investicij, ki bodo sofinancirane s strani Evropske Unije s
sredstvi programa PHARE CBC. Lastnik investicije ne bo Ministrstvo za okolje in prostor,
ampak posamezna izbrana občina (podkonto 430099). Amandmaje tehnične narave

Amandma št. 36:
Predlog za povečanje sredstev:
2512- Geodetska uprava Republike Slovenije
2586 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov,
7811 - Investicije in investicijsko vzdrževanje,
konto 4202 - Nakup opreme 2.500 tisoč tolarjev
Predlog za zmanjšanje sredstev:
2512- Geodetska uprava Republike Slovenije
1020 - Materialni in drugi stroški
3353 - Materialni stroški,
konto 4020 - Pisarniški in splošni material in storitve, 2.500 tisoč tolarjev
/
Obrazložitev:
Amandmaje vložen na predlog Ministrstva za okolje in prostor.
V finančnem načrtu finančnega uporabnika 2512 - Geodetska uprava Republike Slovenije se
zagotovijo dodatna sredstva na postavki 7811 - Investicije in investicijsko vzdrževanje v
višini 2.500 tisoč tolarjev (podkonto 420201) z znižanjem postavke 3353 - Materialni stroški
(podkonto 402010).
Zaradi dotrajanosti fotokopirnih strojev, ki so nujni za delo Geodetske uprave, le-ta načrtuje v
okviru investicijske postavke sredstva v višini 2.500 tisoč tolarjev Amandma dopolnjuje
finančni načrt Geodetske uprave RS.

Amandma št. 37:
Predlog za povečanje sredstev::
2512 - Geodetska uprava Republike Slovenije
2586 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov,
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7811 - Investicije in investicijsko vzdrževanje,
konto 4202 - Nakup opreme 1.000 tisoč tolarjev
Predlog za zmanjšanje sredstev:
2512- Geodetska uprava Republike Slovenije
1020 - Materialni in drugi stroški
3353 - Materialni stroški,
konto 4023 - Prevozni stroški in storitve 1.000 tisoč tolarjev
Obrazložitev:
Amandmaje vložen na predlog Ministrstva za okolje in prostor.
V finančnem načrtu finančnega uporabnika 2512 - Geodetska uprava Republike Slovenije se
zagotovijo dodatna sredstva na postavki 7811 - Investicije in investicijsko vzdrževanje v
višini 1.000 tisoč tolarjev (podkonto 420238) z znižanjem postavke 3353 - Materialni stroški
(podkonto 402302) za 1.000 tisoč tolarjev.
Zaradi odklopov telefonskih priključkov, ki so jih kot najemojemalci uporabljali zaposleni
Območnih geodetskih uprav na svojih lokacijah bo potrebno v letu 2000 zagotoviti sredstva
za nakup novih oziroma zamenjavo dotrajanih. Za nakup telefonskih central načrtujejo
sredstva v višini 1.000 tisoč tolarjev. Amandma dopolnjuje finančni načrt Geodetske uprave
RS

Amandma št. 38:
Predlog za povečanje sredstev:
2512 - Geodetska uprava Republike Slovenije
2553 - Posodobitev evidentiranja nepremičnin
6345 - Vodenje geodetskih evidenc,
konto 4020 - Pisarniški in splošni material in storitve 600 tisoč tolarjev,
konto 4021 - Posebni material in storitve 3.000 tisoč tolarjev,
konto 4029 - Drugi operativni odhodki 483 tisoč tolarjev
Predlog za znižanje sredstev:
2512 - Geodetska uprava Republike Slovenije
2553 - Posodobitev evidentiranja nepremičnin
6345 - Vodenje geodetskih evidenc,
konto 4029 - Drugi operativni odhodki, 4.083 tisoč tolarjev
Obrazložitev:
Amandma je vložen na predlog Ministrstva za okolje in prostor.
V finančnem načrtu finančnega uporabnika 2512 - Geodetska uprava Republike Slovenije se
zagotovijo dodatna sredstva na postavki 6345 - Vodenje geodetskih evidenc v višini 600
tisoč tolarjev (podkonto 402005), 3.000 tisoč tolarjev (podkonto 402199) in 483 tisoč tolarjev
(podkonto 402901) z znižanjem postavke 6345 - Vodenje geodetskih evidenc za 483 tisoč
tolarjev.(podkonto 402911) in za 3.600 tisoč tolarjev (podkonto 402999).
Pri izdelavi predloga proračuna za leto 2000 je bil namesto konta 402901 Plačilo avtorskih
honoraijev vpisan pomotoma napačen konto 402911 Davek na izplačane plače.
Pri izdelavi programa dela za državno mejo je bilo ugotovljeno, da bo na območjih, kjer bodo
pri delu sodelovale tudi tuje geodetske uprave potrebna prisotnost prevajalca, zato
predvidevajo za pokritje teh stroškov sredstva v višini 600 tisoč tolarjev.
Pri spremljanju porabe sredstev po posameznih kontih v letu 1999 je bilo ugotovljeno, da
ocena načrtovane porabe za leto 2000, ki je bila izdelana na osnovi porabe v obdobju prvih
štirih mesecih letošnjega leta ni bila ustrezna oziroma ni odražala dejanske porabe in zato so
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pomotoma izpadle obveznosti, ki so povezane z nakupom posebnih materialov in storitev
(mejniki, točke...). Amandma dopolnjuje finančni načrt Geodetske uprave RS.

Amandma št. 39:
Predlog za povečanje sredstev:
2512 - Geodetska uprava Republike Slovenije
2553 - Posodobitev evidentiranja nepremičnin
2411 - Vzpostavitev evidence nepremičnin,
konto 4029 - Drugi operativni odhodki 5.000 tisoč tolarjev
Predlog za znižanje sredstev:
2512 - Geodetska uprava Republike Slovenije
2553 - Posodobitev evidentiranja nepremičnin
6816 - Vzpostavitev digitalnih načrtov zemljiškega katastra,
konto 4029 - Drugi operativni odhodki 5.000 tisoč tolarjev
■v
Obrazložitev:
Amandmaje vložen na predlog Ministrstva za okolje in prostor.
V finančnem načrtu finančnega uporabnika 2512 - Geodetska uprava Republike Slovenije se
zagotovijo dodatna sredstva na postavki 2411 - Vzpostavitev evidence nepremičnin v višini
5.000 tisoč tolarjev (podkonto 402999) z znižanjem postavke 6816 - Vzpostavitev digitalnih
načrtov zemljiškega katastra za 5.000 tisoč tolarjev (podkonto 402999).
V predlogu proračuna za leto 2000 je bila proračunska postavka 6816 Vzpostavitev digitalnih
načrtov zemljiškega katastra upoštevana v višini 5.000 tisoč tolarjev, zgolj zaradi
predvidenega prenosa nalog iz leta 1999. Ob zaključku leta ugotavljajo, da prenosa ni
potrebno načrtovati, zato predlagajo, da se ta sredstva prerazporedijo na proračunsko
postavko 2411 Vzpostavitev evidence nepremičnin.
Na postavko vzpostavitve evidence nepremičnin se prerazporedijo sredstva v višini 5.000
tisoč tolarjev, kijih bo Geodetska uprava RS namenila usklajevanju neskladij podatkov,
ugotovljenih po primerjavi grafičnih in pisnih podatkov zemljiškega katastra ter zaključnim
delom na področju pretvorbe grafičnih podatkov v digitalno obliko.

Amandma št. 40:
Predlog za povečanje sredstev:
2512 - Geodetska uprava Republike Slovenije
2586 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
7811 - Investicije in investicijsko vzdrževanje,
konto 4202 - Nakup opreme 7.500 tisoč tolarjev;
konto 4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.000 tisoč tolarjev
konto 4206 - Nakup zemljišč in naravnih bogastev 500 tisoč tolarjev;
•
Predlog za znižanje sredstev:
2512 - Geodetska uprava Republike Slovenije
2586 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
7811 - Investicije in investicijsko vzdrževanje,
konto 4202 - Nakup opreme 14.000 tisoč tolarjev
Obrazložitev:
Amandmaje vložen na predlog Ministrstva za okolje in prostor.
V finančnem načrtu finančnega uporabnika 2512 - Geodetska uprava Republike Slovenije se
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zagotovijo dodatna sredstva na postavki 7811 - Investicije in investicijsko vzdrževanje, v
višini 7.500 tisoč tolarjev (podkonto 420242), v višini 6.000 tisoč tolarjev (podkonto 420401)
in v višini 500 tisoč tolarjev (podkonto 420600), z znižanjem postavke 7811 - Investicije in
investicijsko vzdrževanje za 14.000 tisoč tolarjev (podkonto 420202).
Predlagajo zmanjšanje konta, kije bil načrtovan za nakup programske opreme in
računalnikov za 14.000 tisoč tolarjev, zaradi zagotavljanja nujno potrebnih sredstev, ki bodo
namenjena financiranju projekta vzpostavitve permanentne GPS postaje.
Ker v letu 1999 ni prišlo do načrtovanega odkupa zemljišča je potrebno sredstva za ta namen,
v višini 500 tisoč tolarjev zagotoviti v proračunu leta 2000 in obenem zagotoviti tudi vir za
financiranje izgradnje GPS postaje , ki jo bo mogoče pričeti takoj po izvršenem odkupu
zemljišča. Za izvajanje zahtevnih GPS meritev, načrtujejo tudi nakup specialne geodetske
opreme v vrednosti 7.500 tisoč tolarjev.

Amandma št. 41:
Predlog za povečanje sredstev:
2512 - Geodetska uprava Republike Slovenije
2553 - Posodobitev evidenitranja nepremičnin
5775 - Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin,
konto 4020 - Pisarniški in splošni material in storitve 12.440 tisoč tolarjev,
konto 4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.674 tisoč tolarjev,
konto 4024 - Izdatki za službena potovanja 4.780 tisoč tolarjev,
konto 4026 - Najemnine in zakupnine (leasing) 3 .000 tisoč tolarjev,
konto 4029 - Drugi operativni odhodki 8.665 tisoč tolarjev,
konto 4202 - Nakup opreme 6.420 tisoč tolarjev
Predlog za znižanje sredstev:
2512 - Geodetska uprava Republike Slovenije
2553 - Posodobitev evidentiranja nepremičnin
5775 - Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin,
konto 4020 - Pisarniški in splošni material in storitve 13.542 tisoč tolarjev;
konto 4029 - Drugi operativni odhodki 28.437 tisoč tolarjev;

Obrazložitev:
Amandma predstavlja tehnični popravek inje vložen na predlog Ministrstva za okolje in
prostor.
V finančnem načrtu finančnega uporabnika 2512 - Geodetska uprava Republike Slovenije se
zagotovijo dodatna sredstva na postavki 5775 - Projekt posodobitve evidentiranja
nepremičnin v višini 2.300 tisoč tolarjev (podkonto 402005), v višini 10.140 tisoč tolarjev
(podkonto 402006), v višini 6.674 tisoč tolarjev (podkonto 402206), v višini 900 tisoč
tolarjev (podkonto 402400), v višini 1.650 tisoč tolarjev (podkonto 402401), v višini 950
tisoč tolarjev (podkonto 402402), v višini 370 tisoč tolarjev (podkonto 402403), v višini 360
tisoč tolarjev (podkonto 402404), v višini 550 tisoč tolarjev (podkonto 402405), v višini
3.000 tisoč tolarjev (podkonto 402600), v višini 8.165 tisoč tolarjev (podkonto 402900), v
višini 480 tisoč tolarjev (podkonto 420200), v višini 40 tisoč tolarjev (podkonto 420201), v
višini 5.900 tisoč tolarjev (podkonto 420202) in v višini 500 tisoč tolarjev (podkonto 402931)
z znižanjem postavke 5775 - Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin za 9.849 tisoč
tolarjev (podkonto 402000), 28.437 tisoč tolarjev (podkonto 402999), 2.567 tisoč tolarjev
(podkonto 402099) in 1.126 tisoč tolarjev (podkonto 402008).
Projekt posodobitve evidentiranje nepremičnin bo omogočil ažurno evidentiranje
stvarnopravnih pravic na nepremičninah in izboljšavo sistema evidentiranja nepremičnin ter
omogoči nadgradnjo zakonskih osnov na področju transakcij z nepremičninami na področju
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lastništva nepremičnin, vzpostavil sistem spremljanja in zajema rabe kmetijskih zemljišč
skladno z zahtevami za vstop v Evropsko skupnost.
Do sprejetja Zakona o najemu posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj (MBOR) za
Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin (ZNPPEN) ni bilo mogoče natančno
predvideti kateri konti bodo potrebni za realizacijo načrtovanega projekta.

Amandma št. 42:
Predlog za spremembo naziva proračunske postavke v
A. Bilanca odhodkov
2514 - Urad RS za prostorsko planiranje
2552 - Informacijski sistem za okolje in prostor
iz naziva 6351- Regionalno načrtovanje v Sloveniji v naziv
6351 - Regionalno in lokalno načrtovanje, subvencije in intervencije za izdelavo občinske
prostorske dokumentacije
Obrazložitev:
Amandma predstavlja tehnični popravek inje vložen na predlog Ministrstva za okolje in
prostor.
V finančnem načrtu uporabnika 2514 - Urad RS za prostorsko planiranje, pod šifro skupine
proračunskih postavk 2552 - Informacijski sistem za okolje in prostor, se pravilen naziv
postavke glasi: 6351 - Regionalno in lokalno načrtovanje, subvencije in intervencije za
izdelavo občinske prostorske dokumentacije. V obrazložitvi predlogov finančnih načrtov je
naziv pravilno naveden.

Amandma št. 43:
Predlog za povečanje sredstev:
2514 - Urad RS za prostorsko planiranje
1020 - Materialni in drugi stroški
3428 - Materialni stroški,
konto 4021 Posebni materiali in storitve 300 tisoč tolarjev
Predlog za zmanjšanje sredstev:
2514 - Urad RS za prostorsko planiranje
1020 - Materialni in drugi stroški
3428 - Materialni stroški,
konto 4029 Drugi operativni odhodki 300 tisoč tolarjev
Obrazložitev:
Amandmaje vložen na predlog Ministrstva za okolje in prostor.
V finančnem načrtu uporabnika 2514 - Urad RS za prostorsko planiranje, pod šifro skupine
proračunskih postavk 1020 - Materialni in drugi stroški, proračunska postavka 3428 Materialni stroški, predlagajo vnos novega konta 4021 v višini 300 tisoč tolarjev (podkonto
402108 Drobno orodje in naprave) zaradi kritja stroškov nabave drobnega orodja za obstoječa
osnovna sredstva, kije pomotoma izpadel. V ta namen predlagajo znižanje konta 4029 v
višini 300 tisoč tolarjev (podkonto 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje).

Amandma št. 44:
Predlog za povečanje sredstev:
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2514 - Urad RS za prostorsko planiranje
2554 - Modernizacija prostorskega načrtovanja
6351 - Regionalno in lokalno načrtovanje, subvencije in intervencije za izdelavo občinske
prostorske dokumentacije,
konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.000 tolarjev
Predlog za zmanjšanje sredstev:
2514 - Urad RS za prostorsko planiranje
2554 - Modernizacija prostorskega načrtovanja
6351 - Regionalno in lokalno načrtovanje, subvencije in intervencije za izdelavo občinske
prostorske dokumentacije,
konto 4029 Drugi operativni odhodki 3.000 tisoč tolarjev
Obrazložitev:
Amandmaje vložen na predlog Ministrstva za okolje in prostor.
V finančnem načrtu uporabnika 2514 - Urad RS za prostorsko planiranje, pod šifro skupine
proračunskih postavk 2552 - Informacijski sistem za okolje in prostor, proračunska postavka
6351 - Regionalno in lokalno načrtovanje, subvencije in intervencije za izdelavo občinske
prostorske dokumentacije, predlagajo vnos novega konta 4020 v višini 3.000 tisoč tolarjev
(podkonto 402003 Založniške in tiskarske storitve) zaradi kritja stroškov za pripravo in izdajo
strokovnih gradiv za potrebe vključevanja Slovenije v širši evropski prostor, ki je pomotoma
izpadel. V ta namen predlagajo znižanje konta 4029 v višini 3.000 tisoč tolarjev (podkonto
402999 Drugi operativni odhodki).

Amandma št. 45:
Predlog za povečanje sredstev:
2521 - Uprava RS za varstvo narave
2563 - Informacijski sistem varstva okolja
7835 - Strokovna podlaga za lokalne javne službe varstva okolja,
konto 4026 - najemnine in zakupnine 1.000 tisoč tolarjev
Predlog za zmanjšanje sredstev:
2521 - Uprava RS za varstvo narave
2563 - Informacijski sistem varstva okolja
7835 - Strokovna podlaga za lokalne javne službe varstva okolja,
konto 4029 - Drugi operativni odhodki 1.000 tisoč tolarjev
Obrazložitev:
Amandma predstavlja tehnični popravek in je vložen na predlog Ministrstva za okolje in
prostor.
V finančnem načrtu finančnega uporabnika 2521 - Uprava RS za varstvo narave se
zagotovijo dodatna sredstva na postavki 7835 - Strokovna podlaga za lokalne javne službe
varstva okolja v višini 1.000 tisoč tolarjev (podkonto 402600) z znižanjem postavke 7835 Strokovna podlaga za lokalne javne službe varstva okolja v višini 1.000 tisoč tolarjev
(podkonto 402999).
Predlog za spremembo višine sredstev na posameznih kontih so pripravili zaradi določitve
napačnega konta pri pripravi predloga proračuna za leto 2000. Amandmaje tehnične narave.

Amandma št. 46:
Predlog za povečanje sredstev:
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2521 - Uprava RS za varstvo narave
2561 - Intervencije v naravi in parki
5768 - Naravni rezervat Škocjanski Zatok,
konto 4120 -Tekoči transferi neprofitnim organizacijam 4.500 tisoč tolarjev
Predlog za zmanjšanje sredstev:
2521 - Uprava RS za varstvo narave
2561 - Intervencije v naravi in parki
5768 - Naravni rezervat Škocjanski Zatok,
konto 4025 - Tekoče vzdrževanje 4.500 tisoč tolarjev
Obrazložitev :
Amandma predstavlja tehnični popravek inje vložen na predlog Ministrstva za okolje in
prostor.
V finančnem načrtu finančnega uporabnika 2521 - Uprava RS za varstvo narave se
zagotovijo dodatna sredstva na postavki 5768 - Naravni rezervat Škocjanski Zatok v višini
4.500 tisoč tolarjev (podkonto 412009) z znižanjem postavke 5768 - Naravni rezervat
Škocjanski Zatok v višini 4.500 tisoč tolarjev (podkonto 402599).
Predlog za spremembo višine sredstev na posameznih kontih so pripravili zaradi napačnega
kontiranja pri pripravi predloga proračuna za leto 2000. Amandmaje tehnične narave.

Amandma št. 47:
Predlog za povečanje sredstev:
2521 - Uprava RS za varstvo narave
2561 - Intervencije v naravi in parki
5768 - Naravni rezervat Škocjanski Zatok,
konto 4120 -Tekoči transferi neprofitnim organizacijam 3.600 tisoč tolarjev
Predlog za zmanjšanje sredstev:
2521 - Uprava RS za varstvo narave
/
t
2561 - Intervencije v naravi in parki
5768 - Naravni rezervat Škocjanski Zatok,
konto 4208 - Študije o izvedljivosti projektov 3.600 tisoč tolarjev
Obrazložitev:
Amandmaje tehnične narave inje vložen na predlog Ministrstva za okolje in prostor.
V finančnem načrtu finančnega uporabnika 2521 - Uprava RS za varstvo narave se
zagotovijo dodatna sredstva na postavki 5768 - Naravni rezervat. Škocjanski Zatok v višini
3 .600 tisoč tolarjev (podkonto 412099) z znižanjem postavke 5768 - Naravni rezervat
Škocjanski Zatok v višini 3 .600 tisoč tolarjev (podkonto 420800).
Predlog za spremembo višine sredstev na posameznih kontih so pripravili zaradi napačnega
kontiranja pri pripravi predloga proračuna za leto 2000.

Amandma št. 48:
Predlog za povečanje sredstev:
2521 - Uprava RS za varstvo narave
2561 - Intervencije v naravi in parki
5768 - Naravni rezervat Škocjanski Zatok,
konto 4120 -Tekoči transferi neprofitnim organizacijam 1.350 tisoč tolarjev
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Predlog za zmanjšanje sredstev:
2521 - Uprava RS za varstvo narave
2561 - Intervencije v naravi in parki
5768 - Naravni rezervat Škocjanski Zatok, konto 4020 - Pisarniški in splošni material 1.350
tisoč tolarjev
Obrazložitev:
Amandmaje tehnične narave inje vložen na predlog Ministrstva za okolje in prostor.
V finančnem načrtu finančnega uporabnika 2521 - Uprava RS za varstvo narave se
zagotovijo dodatna sredstva na postavki 5768 - Naravni rezervat Škocjanski Zatok v višini
1.350 tisoč tolarjev (podkonto 412099) z znižanjem postavke 5768 - Naravni rezervat
Škocjanski Zatok v višini 1.350 tisoč tolarjev (podkonto 402099).
Predlog za spremembo višine sredstev na posameznih kontih so pripravili zaradi napačnega
kontiranja pri pripravi predloga proračuna za leto 2000.

Amandma št. 49:
Predlog za povečanje sredstev:
2521 - Uprava RS za varstvo narave
2561 - Intervencije v naravi in parki
5768 - Naravni rezervat Škocjanski Zatok,
konto 4120 -Tekoči transferi neprofitnim organizacijam 1.950 tisoč tolarjev
Predlog za zmanjšanje sredstev:
2521 - Uprava RS za varstvo narave
2561 - Intervencije v naravi in parki
5768 - Naravni rezervat Škocjanski Zatok, konto 4029 - Drugi operativni odhodki 1.950
tisoč tolarjev
Obrazložitev:
Amandmaje tehnične narave inje vložen na predlog Ministrstva za okolje in prostor.
V finančnem načrtu finančnega uporabnika 2521 - Uprava RS za varstvo narave se
zagotovijo dodatna sredstva na postavki 5768 - Naravni rezervat Škocjanski Zatok v višini
1.950 tisoč tolarjev (podkonto 412099) z znižanjem postavke 5768 - Naravni rezervat
Škocjanski Zatok v višini 1.350 tisoč tolarjev (podkonto 402999).
Predlog za spremembo višine sredstev na posameznih kontih so pripravili zaradi napačnega
kontiranja pri pripravi predloga proračuna za leto 2000

Amandma št. 50:
Predlog za povečanje sredstev:
2521 - Uprava RS za varstvo narave
2561 - Intervencije v naravi in parki
6371 - Nadomestila in odškodnine,
konto 4020 - Pisarniški in splošni material in storitve 50 tisoč tolarjev
Predlog za zmanjšanje sredstev:
2521 - Uprava RS za varstvo narave
2561 - Intervencije v naravi in parki
6371 - Nadomestila in odškodnine,
konto 4119 - Drugi transferi posameznikom 50 tisoč tolarjev

3. januar2000

139

poročevalec, št. 1

Obrazložitev:
Amandmaje tehnične narave inje vložen na predlog Ministrstva za okolje in prostor.
V finančnem načrtu finančnega uporabnika 2521 - Uprava RS za varstvo narave se
zagotovijo dodatna sredstva na postavki 6371 - Nadomestila in odškodnine v višini 50 tisoč
tolarjev (podkonto 402099) z znižanjem postavke 6371 - Nadomestila in odškodnine v višini
50 tisoč tolarjev (podkonto 411999).
Predlog za spremembo višine sredstev na posameznih kontih so pripravili zaradi napačnega
kontiranja pri pripravi predloga proračuna za leto 2000.

Amandma št. 51:
Predlog za povečanje sredstev:
2521 - Uprava RS za varstvo narave
2561 - Intervencije v naravi in parki
6371 - Nadomestila in odškodnine,
konto 4021 - Posebni material in storitve 50 tisoč tolarjev
Predlog za zmanjšanje sredstev:
2521 - Uprava F.S za varstvo narave
2561 - Intervencije v naravi in parki
6371 - Nadomestila in odškodnine,
konto 4119 - Drugi transferi posameznikom 50 tisoč tolarjev
Obrazložitev:
Amandmaje tehnične narave inje vložen na predlog Ministrstva za okolje in prostor.
V finančnem načrtu finančnega uporabnika 2521 - Uprava RS za varstvo narave se
zagotovijo dodatna sredstva na postavki 6371 - Nadomestila in odškodnine v višini 50 tisoč
tolarjev (podkonto 402199) z znižanjem postavke 6371 - Nadomestila in odškodnine v višini
50 tisoč tolarjev (podkonto 411999).
Predlog za spremembo višine sredstev na posameznih kontih so pripravili zaradi napačnega
kontiranja pri pripravi predloga proračuna za leto 2000.

Amandma št. 52:
Predlog za povečanje sredstev:
2521 - Uprava RS za varstvo narave
2561 - Inten/encije v naravi in parki
6371 - Nadomestila in odškodnine,
konto 4027 - Kazni in odškodnine 700 tisoč tolarjev
Predlog za zmanjšanje sredstev:
2521 - Uprava RS za varstvo narave
2561 - Intervencije v naravi in parki
6371 - Nadomestila in odškodnine,
konto 4119 - Drugi transferi posameznikom 700 tisoč tolarjev
Obrazložitev:
Amandma je tehnične narave inje vložen na predlog Ministrstva za okolje in prostor.
V finančnem načrtu finančnega uporabnika 2521 - Uprava RS za varstvo narave se
zagotovijo dodatna sredstva na postavki 6371 - Nadomestila in odškodnine v višini 700 tisoč
tolarjev (podkonto 402702) z znižanjem postavke 6371 - Nadomestila in odškodnine v višini
700 tisoč tolarjev (podkonto 411999).
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Predlog za spremembo višine sredstev na posameznih kontih so pripravili zaradi napačnega
kontiranja pri pripravi predloga proračuna za leto 2000.

Amandma št. 53:
Predlog za povečanje sredstev:
2521 - Uprava RS za varstvo narave
2561 - Intervencije v naravi in parki
6371 - Nadomestila in odškodnine,
konto 4027 - Kazni in odškodnine 250 tisoč tolarjev
Predlog za zmanjšanje sredstev:
2521 - Uprava RS za varstvo narave
2561 - Intervencije v naravi in parki
6371 - Nadomestila in odškodnine,
konto 4102 - Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 250 tisoč tolarjev
Obrazložitev:
Amandmaje tehnične narave inje vložen na predlog Ministrstva za okolje in prostor.
V finančnem načrtu finančnega uporabnika 2521 - Uprava RS za varstvo narave se
zagotovijo dodatna sredstva na postavki 6371 - Nadomestila in odškodnine v višini 250 tisoč
tolarjev (podkonto 402702) z znižanjem postavke 6371 - Nadomestila in odškodnine v višini
250 tisoč tolarjev (podkonto 410299).
Predlog za spremembo višine sredstev na posameznih kontih so pripravili zaradi napačnega
kontiranja pri pripravi predloga proračuna za leto 2000.

Amandma št. 54:
Predlog za povečanje sredstev:
2521 - Uprava RS za varstvo narave
2561 - Intervencije v naravi in parki
6371 - Nadomestila in odškodnine,
konto 4133 - Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 5.000
tisoč tolarjev
Predlog za zmanjšanje sredstev:
2521 - Uprava RS za varstvo narave
2561 - Intervencije v naravi in parki
6371 - Nadomestila in odškodnine,- ■
konto 4102 - Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 5.000 tisoč tolarjev
Obrazložitev:
Amandma je tehnične narave in je vložen na predlog Ministrstva za okolje in prostor.
V finančnem načrtu finančnega uporabnika 2521 - Uprava RS za varstvo narave se
zagotovijo dodatna sredstva na postavki 6371 - Nadomestila in odškodnine v višini 5.000
tisoč tolarjev (podkonto 413302) z znižanjem postavke 6371 - Nadomestila in odškodnine v
višini 5.000 tisoč tolarjev (podkonto 410299).
Predlog za spremembo višine sredstev na posameznih kontih so pripravili zaradi napačnega
kontiranja pri pripravi predloga proračuna za leto 2000.

Amandma št. 55:
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Predlog za povečanje sredstev:
2521 - Uprava RS za varstvo narave
2561 - Intervencije v naravi in parki
5768 - Naravni rezervat Škocjanski Zatok,
konto 4029 - Drugi operativni odhodki 31.396 tisoč tolarjev
Predlog za zmanjšanje sredstev:
2511 - Ministrstvo za okolje in prostor
2592 - Druge tuje donacije
9707 - Mednarodni projekti Life III - narava, konto 4029 - Drugi operativni odhodki
31.396 tisoč tolarjev
Obrazložitev:
Amandmaje vložen na predlog Ministrstva za okolje in prostor.
V finančnem načrtu uporabnika 2521 - Uprava RS za varstvo narave se zagotovijo dodatna
sredstva na postavki 5768 - Naravni rezervat Škocjanski Zatok v višini 31.396 tisoč tolarjev
(podkonto 402999) z znižanjem postavke 9707 - Mednarodni projekti Life III - narava v
finančnem načrtu uporabnika 2511 - Ministrstvo za okolje in prostor za 31.396 tisoč tolarjev
(podkonto 402999).
V vladnem programu je za izvajanje petletnega sanacijskega programa predvideno minimalno
financiranje v višini 29.395 tisoč tolarjev. Glede na stanje v zatoku potrebujejo še dodatna
intervencijska sredstva za obsežne strokovne podlage glede na to, daje bil vladni program
zastavljen minimalistično ob upoštevanju najnižje možne porabe. Ker bo projekt Škocjanski
zatok startal v Life III - narava programu je predlagana prerazporeditev sredstev v višini
31.396 tisoč tolarjev iz postavke 9707 - Mednarodni projekti Life III - narave na postavko
5768 - Naravni rezervat Škocjanski zatok.

Amandma št. 56:
Predlog za povečanje sredstev
skupina 71 - Nedavčni prihodki
podskupina 714 - Nedavčni prihodki
konto 7141 - Drugi nedavčni prihodki 120.000 tisoč tolarjev
Predlog za odprtje nove proračunske postavke:
2521 - Uprava RS za varstvo narave
2502 - Vodnogospodarska javna služba
2596 - HE Golica - programi iz odškodnin Kelag, konto 4029 - Drugi
operativni odhodki 10.000 tisoč tolarjev, 4025 - Tekoče vzdrževanje 60.000
tisoč tolarjev, 4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 50.000 tisoč
tolarjev
Obrazložitev:
Amandmaje vložen na predlog Ministrstva za okolje in prostor.
Ministrstvo za okolje in prostor predlaga, da se za sredstva na podlagi doseženega sporazuma
o odškodnini v višini 8.000.000 ATS z družbo Kelag, Avstrija, zaradi kršitve minimalnih
pretokov na mejnem prerezu Murske Bistrice (pod pregrado HE Golica) do 31.12.1998,
poveča v A. Bilanci prihodkov in odhodkov konto 7141 (podkonto 714199) v višini 120.000
tisoč tolarjev.
Pri Upravi RS za varstvo narave se odpre nova proračunska postavka 2596 - HE Golica programi iz odškodnin Kelag, konto 4029 - Drugi operativni odhodki (podkonto 402999) v
višini 10.000 tisoč tolarjev, konto 4025 - Tekoče vzdrževanje (podkonto 402503) 60.000
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tisoč tolarjev, 4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (podkonto 420401) 50.000
tisoč tolarjev.
Za ta namen je bil pripravljen Seznam izvedbe del, ki je bil izdelan na podlagi Predloga
potrebnih vzdrževalnih in ureditvenih vodnogospodarskih del na povodju Bistrice in predloga
Programa investicij v občini Muta in vsebuje dela, ki so v pristojnosti RS na področju
vodnega gospodarstva in dela, kjer nastopa RS kot soinvestitor posegov v prostor občine
Muta (urejanje poplavne varnosti, spremljajoči vodnogospodarski posegi ob gradnji čistilne
naprave).

Amandma št. 57:
Predlog za povečanje sredstev:
2522 - Inšpektorat RS za okolje in prostor
1020 - Materialni in drugi stroški
4526 - Materialni stroški,
konto 4021 - Posebni materiali in storitve 1.800 tisoč tolarjev
Predlog za zmanjšanje sredstev:
2522 - Inšpektorat RS za okolje in prostor
1020 - Materialni in drugi stroški
4526 - Materialni stroški,
konto 4020 - Pisarniški, splošni material in storitve 800 tisoč tolarjev
konto 4022 - Energija, voda 1.000 tisoč tolarjev
Obrazložitev:
Amandmaje vložen na predlog Ministrstva za okolje in prostor.
V finančnem načrtu uporabnika 2522 - Inšpektorat RS za okolje in prostor se zagotovijo
dodatna sredstva na postavki 4526 - Materialni stroški v višini 1.800 tisoč tolarjev (podkonto
402100) z znižanjem postavke 4526 - Materialni stroški, (podkonto 402005) 300 tisoč
tolarjev, (podkonto 402099) 500 tisoč tolarjev, in (podkonto 402205) 1.000 tisoč tolarjev
V letošnjem letu so dokončali Pravilnik o varstvu pri delu, kjer so predvideli postopno
nabavo delovne opreme za naše inšpektorje. Glede na to, da so inšpektoiji večinoma
delovnega časa na terenu in da nimajo sedaj nobene zaščitne opreme, je za nemoteno delo
nujno potrebna postopna nabava bund, čevljev itd. Zato v finančnem načrtu zmanjšujejo
sredstva na podkontu 402005 stroški prevajalskih storitev za 300 tisoč tolarjev, podkonto
402099 za 500 tisoč tolarjev ter podkonto 402205 za 1.000 tisoč tolarjev. Amandma je
dopolnitev finančnega načrta proračunskega uporabnika.

Amandma št. 58:
Predlog za povečanje sredstev:
2522 - Inšpektorat RS za okolje in prostor
1010-Plače
5981 - Plače,
konto 4009 - Odpravnine 1.193 tisoč tolarjev
Predlog za zmanjšanje sredstev:
2522 - Inšpektorat RS za okolje in prostor
1010-Plače
5981 -Plače,
konto 4004 - Sredstva za nadurno delo 1.193 tisoč tolarjev
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Obrazložitev:
Amandmaje vložen na predlog Ministrstva za okolje in prostor.
V finančnem načrtu uporabnika 2522 - Inšpektorat RS za okolje in prostor se zagotovijo
dodatna sredstva na postavki 5981 - Plače v višini 1.193 tisoč tolarjev (podkonto 400901)
z znižanjem postavke 5981 - Plače v višini 1 193 tisoč tolarjev (podkonto 400400)
Po predložitvi predloga državnega proračuna za leto 2000 so naknadno ugotovili namero treh
delavcev za predčasno upokojitev v letu 2000.

Amandma št. 59:
Pri uporabniku 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve se v okviru skupine
postavk 2684 Razvojni programi-investicije v javne zavode na postavki 2456 Poslovni
prostori RZZ poveča konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za 53.000 tisoč tolarjev.
Pri uporabniku 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve se v okviru skupine
postavk 2620 Transferi nezaposlenim na postavki 1826 Transferi nezaposlenim zmanjša
konto 4110 Transferi nezaposlenim za 53.000 tisoč tolarjev.
Obrazložitev:
Amandma je vložen s strani MDDSZ, ki je glede na realizacijo denarnih nadomestil za
brezposelne (podkonto 411000) v drugi polovici leta 1999 ponovno ocenilo gibanje števila
prejemnikov in obseg potrebnih sredstev za denarna nadomestila v letu 2000. Ocenjeno
število prejemnikov v povprečju ostane na nivoju 30.000 mesečno, povprečna višina
nadomestii iri dinamika prejemanja pa omogoča predlagano znižanje sredstev.
Reševanje prostorske problematike uradov za delo teče v okviru vsakoletnih razpoložljivih
proračunskih sredstev za poslovne prostore Zavoda RS za zaposlovanje, vendar se v 1. 1999
zaradi vseh potrebnih postopkov v zvezi z nakupi poslovnih prostorov ni realiziral nakup
poslovnih prostorov Urada za delo Šmarje pri Jelšah. Glede na to, da so se vsi postopki do
sklenitve pogodbe že zaključili, in daje obseg sredstev v predlogu proračuna za leto 2000 na
navedeni postavki nominalno nižji kot v letu 1999 in namenjen za zaključitev nujnih
investicij iz leta 1999, je potrebno za sklenitev pogodbe za nakup poslovnih prostorov
(podkonto 420000) in plačilo obvezosti iz tega naslova zagotoviti sredstva v proračunu za 1.
2000 v višini 53 .000 tisoč tolarjev.

Amandma št. 60:
Pri uporabniku 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve se v okviru skupine
postavk 2684 Razvojni programi-investicije v javne zavode na postavki 4443 Poslovni
prostori in oprema VDC poveča konto 4202 Nakup opreme za 25.000 tisoč tolarjev in konto
4204 novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 112.000 tisoč tolarjev.
Pri uporabniku 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve se v okviru skupine
postavk 2630 Transferi za socialno varnost na postavki 7016 Transferi za zagotavljanje
socialne varnosti zmanjša konto 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti za 137.000
tisoč tolarjev.
Obrazložitev:
Amandma predlaga MDDSZ, ki ugotavlja, da je z novim zakonom o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju predvideno, da bodo v letu 2000 prejeli državno pokojnino vsi tisti
prejemniki denarnih pomoči kot edinega vira preživljanja, ki bodo dopolnili 65 let. Na tej
osnovi se predvideva, da bo število upravičencev do denarne pomoči ko edinega vira
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preživljanja v letu 2000 manjše za približno 440 oseb, kar pomeni 137.000 tisoč manj
potrebnih sredstev. Predlagamo, da se ta sredstva namenijo za investicije v varstveno-delovne
centre, s čemer bo omogočen nakup opreme za 25.000 tisoč tolarjev in pričetek gradnje sicer
predvidenih objektov, predvsem VDC Domžale - za kar bi namenili 112.000 tisoč več
sredstev. Širitev mreže varstveno delovnih centrov je predviden s predlaganim Nacionalnim
programom socialnega varstva do leta 2005. To zahtevajo tudi številne sedaj nepokrite
potrebe kot tudi predviden priliv varovancev iz šol s prilagojenim programom.
Predlagatelj: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Amandma št. 61:
Pri uporabniku 2711 Ministrstvo za zdravstvo se v okviru skupine postavk 2752 Razvojni
programi-investicije v zdravstvu na postavki 2446 Investicije v zdravstvu poveča konto 4202
Nakup opreme za 245.000 tisoč tolarjev (stran 272).
Zmanjšajo se postavke pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance in sicer v okviru skupine
postavk 9950 Obresti, postavka 6600 Obresti - tuji krediti, konto 4040 za 55.000 tisoč
tolarjev in konto 4042 za 70.000 tisoč tolarjev in v okviru skupine 9980 Splošna proračunska
rezervacija na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva zmanjša konto 4090 Tekoča
proračunska rezerva za 120.000 tisoč tolarjev
Obrazložitev:
Vlada povzema amandma za dodatne investicije v opremo v zdravstvu.

Amandma št. 62:
Pri uporabniku 2711 Ministrstvo za zdravstvo se v okviru skupine postavk 2752 Razvojni
programi - investicije v zdravstvu na postavki 2204 Izgradnja pediatrične klinike poveča
konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije za 400.000 tisoč tolarjev (str. 271).
Obrazložitev:
Vlada povzema amandma za dodatna sredstva za investicijo v Pediatrično kliniko. Amandma
pomeni povečanje odhodkov in povečanje proračunskega primanjkljaja.

Amandma št. 63:
Pri uporabniku 2711 Ministrstvo za zdravstvo se v okviru skupine postavk 2752 Razvojni
programi - investicije v zdravstvo uvede nova postavka 1072 - Adaptacija Stare Gore Paviljon IV - bolnišnica za predšolsko invalidno mladino in odpre konto 4204 Novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije v višini 80.000 tisoč tolarjev.
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 9980 Splošna
proračunska rezervacija na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva zmanjša konto 4090
Tekoča proračunska rezerva za 80.000 tisoč.
Obrazložitev:
Vlada povzema amandma za dodatna sredstva za investicijo v bolnišnico za predšolsko
invalidno mladino Stara Gora.
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Amandma št. 64:
Pri uporabniku 3311 Ministrstvu za šolstvo in šport se v okviru skupine postavk 3378 - Šport
- razvojni programi na postavki 8646 Urad tekmovanj športnikov invalidov poveča konto
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam za 5.ODO tisoč tolarjev.
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 9980 - Splošna
proračunska rezervacija na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva zmanjša konto 4090
- Tekoča proračunska rezerva za 5.000 tisoč tolarjev.
Obrazložitev:
Amandma povzema vsebino amandmaja Komisije za vprašanja invalidov oziroma predlog,
da se zagotovi dodatna sredstva za tekmovanja športnikov invalidov.

Amandma št. 65:
Pri uporabniku 3311 Ministrstvu za šolstvo in šport se v okviru skupine postavk 3345 Vrtci javne službe na postavki 8872 Predšolska vzgoja narodnosti poveča konto 4133 Tekoči
transferi v javne zavode za 30.000 tisoč tolarjev.
Pri uporabniku 3311 Ministrstvu za šolstvo in šport se v okviru skupine postavk 3340
Infrastruktura-javne službe na postavki 8165 Zavod RS za šolstvo zmanjša konto 4307
Investicijski transferi javnim zavodom za 10.000 tisoč tolarjev in v okviru skupine postavk
3376 Infrastruktura-razvojni programi na postavki 4830 Računalniško opismenjevanje in
informatika zmanjša konto 4202 za 20.000 tolarjev.
Obrazložitev:
Postavka 8872 Predšolska vzgoja narodnosti se poveča zaradi povečanih obveznosti države
do predšolske vzgoje narodnostnih skupnosti.
Predlagatelj: Ministrstvo za šolstvo in šport

.

'

Amandma št. 66:
Predlog za povečanje sredstev:
3311 - Ministrstvo za šolstvo in šport
3361 - SS- Razvojni programi
6318 Investicije v srednjem šolstvu, konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov za
15.000 tisoč sit
Predlog za zmanjšanje sredstev:
3311 - Ministrstvo za šolstvo in šport
3376 - Infrastruktura - razvojni programi
4828 Priprava investicijske dokumentacije, konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov
15.000 tisoč sit
Obrazložitev:
Na predlog MŠŠ se predlaga v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 3311Ministrstvo za šolstvo in šport se poveča postavka 6318 Investicije v srednjem šolstvu, konto
4208 študije o izvedljivosti projektov, za 15.000 tisoč sit, zaradi zagotovitve sredstev za
pripravo investicijske dokumentacije za Srednjo ekonomsko šolo Murska Sobota.
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Amandma št. 67:
Predlog za povečanje sredstev:
3311 - Ministrstvo za šolstvo in šport
3361 - SŠ- Razvojni programi
6318 Investicije v srednjem šolstvu, konto 4200 Nakup zgradb in prostorov
18.015 tisoč sit
Predlog za zmanjšanje sredstev:
3311 - Ministrstvo za šolstvo in šport
3376 - Infrastruktura - razvojni programi
4828 Priprava investicijske dokumentacije, konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov
18.015 tisoč sit
Obrazložitev:
Na predlog MŠŠ se predlaga v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 3311Ministrstvo za šolstvo in šport, da se poveča postavka 6318 Investicije v srednjem šolstvu,
konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za 18.015 tisoč sit, zaradi zagotovitve sredstev za
izgradnjo Srednje kovinarske in prometne šole Koper.

Amandma št. 68:
Predlog za povečanje sredstev:
3311 - Ministrstvo za šolstvo in šport
3330 - VŠ -javne službe
7096 Študentski domovi, konto 4133 tekoči transferi v javne zavode
17.000 tisoč sit
Predlog za zmanjšanje sredstev:
3311 - Ministrstvo za šolstvo in šport
3330 -VŠ -javne službe
7096 Študentski domovi, konto 4307 investicijski transferi javnim zavodom
17.000 tisoč sit
Obrazložitev:
Na predlog MŠŠ se v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 3311- Ministrstvo za
šolstvo in šport poveča postavka 7096 Študentski domovi, konto 4133 tekoči transferi v javne
zavode za 17.000 tisoč sit, zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za subvencioniranje tekočih
stroškov v študentskih domovih.

Amandma št. 69:
Predlog za povečanje sredstev:
3311 - Ministrstvo za šolstvo in šport
3340 - Infrastruktura - javne službe
8165 Zavod RS za šolstvo , konto 4133 - Tekoči transferi v javne zavode
40.000 tisoč sit
Predlog za zmanjšanje sredstev:
3311 - Ministrstvo za šolstvo in šport
3340 - Infrastruktura - javne službe
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8165 Zavod RS za šolstvo, konto 4307 - Investicijski transferi javnim zavodom
40.000 tisoč sit
Obrazložitev:
Na predlog MŠŠ se v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 3311- Ministrstvo za
šolstvo in šport poveča postavka 8165 Zavod RS za šolstvo , konto 4133 - Tekoči transferi v
javne zavode za 40.000 tisoč sit, zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za pokritje tekočih
stroškov delovanja javnega zavoda.

Amandma št. 70:
Predlog za povečanje sredstev:
3311 - Ministrstvo za šolstvo in šport
3361 - SŠ- Razvojni programi
6655 Medpodjetniški centri, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode
40.000 tisoč sit

•

Predlog za zmanjšanje sredstev:
3311 - Ministrstvo za šolstvo in šport
3361 - SŠ- Razvojni programi
6655 Medpodjetniški centri, konto 4307 - Investicijski transferi javnim zavodom
40.000 tisoč sit
Obrazložitev:
Na predlog MŠŠ se v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 3311- Ministrstvo za
šolstvo in šport poveča postavka 6655 Medpodjetniški centri, konto 4133 Tekoči transferi v
javne zavode za 40.000 sit, da bi se v prihodnjem letu lahko sofinanciral tudi del dejavnosti v
teh centrih.

Amandma št. 71:
Predlog za povečanje sredstev:
3311 - Ministrstvo za šolstvo in šport
3320 - SŠ - javne službe
6673 Dejavnost dijaških domov, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode
10.000 tisoč sit
Predlog za zmanjšanje sredstev:
3311 - Ministrstvo za šolstvo in šport
3320 - SŠ -javne službe
6673 Dejavnost dijaških domov, konto 4202 Nakup opreme
10.000 tisoč sit
Obrazložitev:
Na predlog MŠŠ se v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 3311- Ministrstvo za
šolstvo in šport poveča postavka 6673 Dejavnost dijaških domov, konto 4133 Tekoči
transferi v javne zavode za 10.000 tisoč sit, s čimer se bo zagotovilo več sredstev za kritje
materialnih stroškov v dijaških domovih.

Amandma št. 72:
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Predlog za povečanje sredstev:
3311 - Ministrstvo za šolstvo in šport
3330 - VŠ-javne službe
7166 Visokošolske knjižnice, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode
18.000 tisoč sit
Predlog za zmanjšanje sredstev:
3311 - Ministrstvo za šolstvo in šport
3330 - VŠ-javne službe
7166 Visokošolske knjižnice, konto 4307 Investicijski transferi javnim zavodom
18.000 tisoč sit
Obrazložitev:
Na predlog MŠŠ se v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 3311- Ministrstvo za
šolstvo in šport poveča postavka 7166 Visokošolske knjižnice, konto 4133 Tekoči transferi
v javne zavode za 18.000 tisoč sit, s čimer bodo zagotovljena sredstva za povečanje
obveznosti iz naslova plačila najemnine CTK.

Amandma št. 73:
Predlog za povečanje sredstev:
3311 - Ministrstvo za šolstvo in šport
3340 - Infrastruktura - javne službe
8634 Državni izpitni center, konto 4307 Investicijski transferi javnim zavodom
7.000 tisoč sit
Predlog za zmanjšanje sredstev:
3311 - Ministrstvo za šolstvo in šport
3340 - Infrastruktura - javne službe
8634 Državni izpitni center, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode
7 .000 tisoč sit
Obrazložitev:
Na predlog MŠŠ se v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 3311- Ministrstvo za
šolstvo in šport poveča konto 4307 Investicijski transferi javnim zavodom na postavki 8634
Državni izpitni center, s čimer bo mogoče temu javnemu zavodu zagotoviti tudi sredstva za
nabavo potrebne opreme.

Amandma št. 74:
Predlog za povečanje sredstev:
3311 - Ministrstvo za šolstvo in šport
3376 - Infrastruktura - razvojni programi
8632 Slovenski šolski muzej, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode
3.500 tisoč sit
Predlog za zmanjšanje sredstev:
3311 - Ministrstvo za šolstvo in šport
3376 - Infrastruktura - razvojni programi
8632 Slovenski šolski muzej, konto 4307 Investicijski transferi v javne zavode
3.500 tisoč sit
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Obrazložitev:
Na predlog MŠŠ se v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 3311- Ministrstvo za
šolstvo in šport konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode pri postavki 8632 Slovenski
šolski muzej poveča za 3.500 tisoč sit, s čimer bo mogoče zagotoviti povečane potrebe po
sredstvih za plače v tem zavodu, zaradi pozne zaposlitve pripravnikov v letu 1999, česar pri
pripravi proračuna ni bilo mogoče upoštevati.

Amandma št. 75:
Pri uporabniku 3311 Ministrstvu za šolstvo in šport se v okviru skupine postavk 3356 Zavodi za usposabljanje - razvojni programi odpre nova postavka 1071 Terapevtski plažni
bazen in sanitarije za invalidno mladino s kontom 4302 - Investicijski transferi neprofitnim
organizacijam v višini 5.000 tisoč tolarjev.
Pri uporabniku 3311 Ministrstvu za šolstvo in šport se v okviru skupine postavk 3356 Zavodi za usposabljanje - razvojni program na postavki 6323 - Investicije v Zavode za
usposabljanje zmanjša konto 4307 - Investicijski transferi javnim zavodom in javnim
gospodarskim zavodom za 5.000 tisoč tolarjev.
Obrazložitev:
Amandmaje skladen s sklepom Odbora za kulturo, šolstvo in šport.
Ministrstvo za šolstvo in šport amandmaja ne podpira.

Amandma št. 76:
Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru
skupine postavk 3351 OŠ- razvojni programi
na postavki 6324 Investicije v OŠ na demografsko ogroženih območjih
poveča konto 4300 Investicijski transferi drugim ravnem države 5..000 tisoč tolarjev .
Pri uporabniku 3311 Ministrstvo šolstvo in šport se v okviru
skupine postavk 3351 OŠ -razvojni programi
na postavki 6325 Investicije v CŠOD
zmanjša konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 5.000 tisoč tolarjev
Obrazložitev:
Amandmaje skladen s sklepom Odbora za kulturo, šolstvo in šport.
Ministrstvo za šolstvo in šport amandmaja ne podpira.

Amandma št.77:
Pri uporabniku 3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo se v okviru skupine postavk 1020
Materialni in drugi stroški na postavki 3350 Materialni stroški poveča konto 4020 pisarniški
in splošni material in storitve za 15.000 tisoč tolarjev.
Pri uporabniku 3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo se v okviru skupine postavk 3471
Znanstveno-raziskovalna infrastruktura-razvojni programi na postavki 5928 Kemijski inštitut
v Ljubljani zmanjša konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 15.000 tisoč
tolarjev.
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Obrazložitev:
Na predlog MZT se predlaga amandma zaradi povečanih stroškov zaradi selitve v nove
prostore na lokaciji Trg OF 13.

Amandma št. 78:
Pri uporabniku 3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo se v okviru skupine postavk 1020
Materialni in drugi stroški na postavki 3350 Materialni stroški poveča konto 4022 energija,
voda, komunalne storitve in komunikacije za 5.000 tisoč tolarjev.
Pri uporabniku 3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo se v okviai skupine postavk 3471
Znanstveno-raziskovalna infrastruktura-razvojni programi na postavki 5930 Tekstilni inštitut
zmanjša konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 5.000 tisoč tolarjev.
Obrazložitev:
Na predlog MZT se predlaga amandma, ki je potreben je potrebna zaradi povečanih stroškov
zaradi selitve v nove prostore na lokaciji Trg OF 13.

Amandma št. 79:
Pri uporabniku 3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo:
Predlog za povečanje sredstev:
3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo
3451 Znanost / raziskovanje - razvojni programi
5713 EXPO 2000 Hannover
4020 Pisarniški in splošni material ter storitve - 107.000 tisoč tolarjev
Predlogi za zmanjšanje sredstev:
3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo
3471 Zn. razisk. infrastruktura - razvojni programi:
5930 Tekstilni inštitut
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije - 5.000 tisoč tolarjev
2453 Univerzitetna knjižnica v Ljubljani
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije - 30.000 tisoč tolarjev in
4208 Študije .., projetna dok. ... - 10.000 tisoč tolarjev
7928 Univerza Maribor
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove - 20.000 tisoč tolarjev
7927 Morsko biološko središče
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije - 42.000 tisoč tolarjev
Obrazložitev:
Na predlog MZT in sklepa Vlade RS, da Slovenija sodeluje na svetovni razstavi EXPO 2000
Hannover, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

Amandma št. 80:
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Pri proračunskem uporabniku 3412 Urad za standardizacijo in meroslovje zaradi ustanovitve
javnega zavoda Slovenska Akreditacija (SA) predlagamo:
Predlog za povečanje sredstev:
3412 - Urad za standardizacijo in meroslovje v sklopu 2. Financiranje javnih služb se v
okviru skupine postavk 3411 Znanstveno / raziskovanje - javne službe odpre nova
proračunska postavka 1069 Slovenska akreditacija in se na konto 4133 - Tekoči transferi v
javne zavode in javne gospodarske zavode prerazporedi sredstva v višini 1.000 tisoč tolarjev
ter na konto 4307 - Kapitalski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim zavodom
100 tisoč tolarjev.
Predlog za zmanjšanje sredstev:
3412 - Urad za standardizacijo in meroslovje
1020 - Materialni in drugi stroški
6149 - Akreditacija, konto 4020 - Pisarniški in splošni material in storitve. I 100 tisoč
tolarjev
Obrazložitev:
Na predlog MZT, Urada za standardizacijo in meroslovje, se predlaga amandma. Zakon o
standardizaciji in Zakon o akreditaciji (Uradni list RS, št. 59/99) nalagata v letu 2000
ustanovitev Slovenskega instituta za standardizacijo (S1ST) in javnega zavoda Slovenska
akreditacija (SA). Glede na to, da se bosta na ta način med letom 2000 pojavila nova
proračunska uporabnika na katera se bo prenesel del sredstev, ki so sedaj planirana v okviru
USM na postavki 6149 - Akreditacija in postavki 6151 - Standardizacija, se predlaga, da se
odpre novi proračunski postavki z dvema kontoma in na njih prenesemo del sredstev.
Predlagatelj: Ministrstvo za znanost in tehnologijo. Urad za standardizacijo in meroslovje

Amandma št. 81:
Pri proračunskem uporabniku 3412 Urad za standardizacijo in meroslovje zaradi ustanovitve
slovenskega inštituta za standardizacijo (SIST) predlagamo:
Predlog za povečanje sredstev:
3412 - Urad za standardizacijo in meroslovje v sklopu 2. Financiranje javnih služb se v
okviru skupine postavk 3411 Znanstveno / raziskovanje - javne službe odpre nova
proračunska postavka 1070 Slovenski inštitut za standardizacijo in se na konto 4133 - Tekoči
transferi v javne zavode in javne gospodarske zavode prerazporedi sredstva v višini 1.000
tisoč tolarjev ter na konto 4307 - Kapitalski transferi' javnim zavodom in javnim
gospodarskim zavodom 100 tisoč tolarjev.
Predlog za zmanjšanje sredstev:
3412 - Urad za standardizacijo in meroslovje
1020 - Materialni in drugi stroški
6151 - Standardizacija, konto 4020 - Pisarniški in splošni material in storitve: 1.100 tisoč
tolarjev

Obrazložitev:
Na predlog MZT, Urada za standardizacijo in meroslovje, se predlaga amandma. Zakon o
standardizaciji in Zakon o akreditaciji (Uradni list RS, št. 59/99) nalagata v letu 2000
ustanovitev Slovenskega instituta za standardizacijo (SIST) in javnega zavoda Slovenska
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akreditacija (SA). Glede na to, da se bosta na ta način med letom 2000 pojavila nova
proračunska uporabnika na katera se bo prenesel del sredstev, ki so s;edaj planirana v okviru
USM na postavki 6149 - Akreditacija in postavki 6151 - Standardizacija, se predlaga, da se
odpre novi proračunski postavki z dvema kontoma in na njih prenesemo del sredstev.

Amandma št. 82:
Pri uporabniku 3511 Ministrstvo za kulturo se v okviru skupine postavk 3511 Institucionalna
kultura-javne službe na postavki 7006 Javni zavodi v kulturi poveča konto 4133 Tekoči
transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za 500.000 t isoč tolarjev.
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v skupini postavk 1602 Občine-transfer
postavka 7505 Dopolnilna sredstva občinam konto 4130 Tekoči transferi drugim ravnem
države zniža za 500.000 tisoč tolarjev.
Obrazložitev:
V skladu z zakonom o izvrševanju proračuna se predlaga povečanje sredstev za plače javnih
zavodov v višini do maksimalno 1.000.000 tisoč tolarjev z zmanjšanjem sredstev finančne
izravnave občin, ki v skladu z določbami I variante zakona o izvrševanju proračuna ne bodo
prevzele finančnih obveznosti do javnih zavodov v kulturi, katerih soustanovitelji oz.
soustanoviteljice so. Amandma povzema del vsebine poslanskega amandmaja (Vili Trofenik)
in ga dopolnjuje tako, da upošteva stališča zainteresiranih delovnih teles Državnega zbora.

Amandma št. 83:
Pri uporabniku 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem se v okviru računa
finančnih terjatev in naložb na skupini proračunskih postavk 3656 Malo gospodarstvo (B)
odpre nova postavka 1073 - Sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva in se
poveča konto 4410 - Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih za 400.000 tisoč
tolarjev.
Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se:
v skupini postavk 2301 Delovanje služb in javnih zavodov na proračunski postavki 1841Javna gozdarska služba zmanjša konto 4133-Tekoči transferi v javne zavode in druge
izvajalce javnih služb za 160.000 tisoč tolarjev
v skupini postavk 2352 Ukrepi za stabilizacijo trga na proračunski postavki 6636-Ukrepi za
stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg) zmanjša konto 4102-Subvencije privatnim
podjetjem in zasebnikom za 140.000 tisoč tolarjev
v skupini postavk 2357 Celovit razvoj podeželja na proračunski postavki 2429-Inovativni
programi za razvoj podeželskih ekonomij
zmanjša konto 4120-Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam za 25.000 tisoč
tolarjev
zmanjša konto 4130-Tekoči transferi drugim ravnem države za 25.000 tisoč tolarjev
zmanjša konto 4300-Investicijski transferi drugim ravnem države za 25.000 tisoč tolarjev
zmanjša konto 4307-Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim
zavodom za 25.000 tisoč tolarjev
Obrazložitev:
Sredstva bodo namenjena za potrebe pospeševanja; in tehnološkega razvoja malega
gospodarstva.
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Amandma št. 84:
Pri uporabniku 4218 Okrožno sodišče v Ljubljani se v okviru skupine postavk 1020
Materialni in drugi stroSki na postavki 3400 Materialni stroški poveča konto 4026 Najemnine
in zakupnine (leasing) za 173.039 tisoč tolarjev (stran 1569).
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 9980 Splošna
proračunska rezervacija na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva zmanjša konto 4090
Tekoča proračunska rezerva za 173.039 tisoč tolarjev (stran 155).
Obrazložitev:
Zaradi naknadno pridobljenih prostorov Okrožnega sodišča v Ljubljani, se uporabniku na
podlagi najemne pogodbe z amandmajem zagotavljajo sredstva za kritje neplaniranih
stroškov najemnine v višini 173.039 tisoč tolarjev.

Amandma št. 85:
Pri uporabniku 4299 Višja in okrožna sodišča se v okviru skupine postavk 1020 Materialni in
drugi stroški na postavki 1020 Materialni in drugi stroški poveča konto 4029 Drugi operativni
odhodki (Stroški sodnih postopkov) za 300.000 tisoč tolarjev (stran 338).
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 9980 Splošna
proračunska rezervacija na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva zmanjša konto 4090
Tekoča proračunska rezerva :ia 300.000 tisoč tolarjev (stran 155).
Obrazložitev:
Sredstva v višini 300.000 tisoč tolarjev se z amandmajem namenjajo sodiščem za pokrivanje
stroškov sodnih postopkov, še posebej za reševanje problematike visokega števila nerešenih
zadev, ki so se v predhodnih letih nakopičile zaradi povečanega pripada zadev.
/
Amandma št. 86:
Pri uporabniku 4499 Tožilstva se v okviru skupine postavk 1020 Materialni in drugi stroški
na postavki 1020 Materialni in drugi stroški poveča konto 4029 Drugi operativni odhodki
(Sodni stroški) za 15.000 tisoč tolarjev (stran 339).
Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru skupine postavk 9980 Splošna
proračunska rezervacija na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva zmanjša konto 4090
Tekoča proračunska rezerva za 15.000 tisoč tolarjev (stran 155).
Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem v višini 15.000 tisoč tolarjev se zagotavljajo potrebna sredstva
za sodne stroške okrožnih državnih tožilstev, kot posledica novega Zakona o kazenskem
postopku, katerega določilo čl. 161 a (Ur.l.72/98) - odstopanje zadev v poravnavanje, bodo
tožilstva pričela izvrševati s 1.1.2000.

Amandma št. 87:
Amandma na obrazložitev predloga finančnega načrta Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano za leto 2000
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K proračunskim postavkam 1859-Ribištvo:Posodobitev ulova in predelave morskih rib, 2557Ribištvo:Podpora ukrepom za odpravo strukturnih neskladij v morskem ribištvu, 2553Ribištvo:Raziskave v ribištvu, monotoring in ribiški kataster, 1422-Podpora razvoju
marikulture, 1449-Podpora razvoju sladkovodnega ribogojstva in predelavi rib se
besedilo:«Uredba in program razvoja sladkovodnega ribištva v Republiki Sloveniji«
nadomesti z naslednjim besedilom:«Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo,
proizvodnjo in ponudbo hrane, Uredba o uvedbi finančnih intervencij «
Obrazložitev:
V prvotnem predlogu obrazložitve je bila navedena neustrezna pravna podlaga za izplačilo iz
državnega proračuna.
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Ma poriluci I 66.člena poslovnika Državnega /.hora Republike Slovenije (Uradni lisi RS št. 0/93, 80/94, 3/95. 28/97) je Državni
/bor Republike na .. seji, dne sprejel
PRORAČUN
Republike Slovenije za leto 2000 (DP 2000)
I.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

(1) Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Republike Slovenije so izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
(2) Proračun Republike Slovenije za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v tisoč tolarjih
Predlog
proračuna 2000

Konto
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
70(1
7000
7001
7002
701
7010
7011
7012
70i.1
702
7020
7021
703
7030
7031
7032
7033
704
7010
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
705
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
706
7060

1.020.895.000

420.000

1.007.103.500
959.392.701)

420.000

Davki na dohodek in dohifek
Dohodnina
Davek od dobitka pravnih oseb
Drugi davki na dobodek in dobiček
Prispevki 7.a socialno varnost
Prispevki zaposlenih
Prispevki delodajalcev
Prispevki samozaposlenib
Ostali prispevki za socialno varnost
Davki na plačilno listo in delovno silo
Davek na izplačane plaCe
Posebni davek na doloCene prejemke
Davki na premoženje
Davki na nepremičnine
Davki na premičnine
Davki na dediščine in darila
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
Domači davki na blago in storitve
Splošni prometni davki, davki na dodano vrednost
Drugi davki na blago in storitve
Trošarine (akcize)
Dobički fiskalnih monopolov
Davki na posebne storitve
Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti
Pristojbine za motorna vozila
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
DaVek na promet motornih vozil
Davki na mednarodno trgovino in transakcije
Carine
Druge uvozne dajatve
Izvozne dajatve
Dobički izvoznih in uvoznih monopolov
Dobički od menjave tujih valut
Davki na menjavo tujih valut
Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije
Drugi davki
Drugi davki

torek, 28 december 1999
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216.550.000
170 350 000
46.200 000
0
6.287.000
3 424.226
2 782 S>41
0
79 833
60.855.800
56 635 800
4 220000
5.012.800
0
0
0
5.012.800
630.203.000
436.425.000
6.000 000
147 000.000
0
15 878 000
0
15 900 000
4000.000
5 000.000
40.484.100
37.952 900
2 531.200
0
0
0
0
0
o
o
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Amandmaji

Dopolnjen predlog
proračuna 2000
1.02*1.315.000
1.007.523.500
959.392.700
216.550.000
170 350.000
46.200.000
0
6.287.000
3.424.226
2 782.941
0
79 833
60.855.800
56 635.800
4.220.000
5.012.800
0
0
0
5 012.800
630.203.000
436.425.000
6000.000
147.000.000
0
15 878.000
0
15 900.000
4.000.000
5.000 000
40.484.100
37.952900
2 531.200
0
0
o
o
o
o
o

Stran I od 6
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v tisoi tolarjih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Predlog
proračuna 2000

Konto

Amandmaji

47.710.800
• 12.660.000
2.500000

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
7100 Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij
7101 Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih institucij
7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
7110 Sodne takse
7111 Upravne takse
712 Denarne kazni
7120 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
7140 Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost
7141 Drugi nedavčni prihodki

Dopolnjen predlog
proračuna 2000

420.000

3.720.000
6 440.000
15.660.800
7 876.700
7.784.100
6.810.000
6.810.000
4.330.000
4.330.000
8.250.000
0
8.250.000

48.130.800
12.660.000
2.500.000
3.720000
6.440 000
15.865.800
7.876.700
7.989 100
6.810.000
6 810 000
4.330.000
4 330 000
8.465.000
0
8.465.000

205.000
205 000

215.000
215 000

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prodaja osnovnih sredstev
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev
7202 Prihodki od prodaje opreme
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev
721 Prodaja zalog
7210 Prihodki od prodaje blagovnih rezerv
7211 Prihodki od prodaje drugih zalog
722 Prodaja zemljišč in nematerialnega premoženja
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiSČ in gozdov
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
7222 Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja

4.391.500
2.980.600
2.822.015
152.485
3.600
2 500
0
o
o
1.410.900
0
1402.000
8.900

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo
7301 Prejete donacije iz domačih virov za investicije
731 Prejete donacije iz tujine
7310 Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo
7311 Prejete donacije iz tujine za investicije

9.400.000
0
0
0
9.400.000
5.982.000
3.418 000

9.400.000
0
0
0
9.400.000
5.982.000
3.418 000

o
0

0
o

o
o
0

o
o
o

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
t
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov

1.059.988.135
315.734.323
111.522.333
93.210.440
3.559.533
9.249.906
2 421.729
I 914 013

II. SKUPAJ ODHODKI (-10+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400
4000
4001
4002
4003
4004

Plače in drugi izdatki zaposlenim
Plaće in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za delovno uspeSnost
Nadurno delo

torek, 28. december 1999
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120.000
561.409
948.797
830.660
20.734
66.723
13 346
15.462

4.391.500
2.980.600
2.822015
152.485
3.600
2 500
0
o
o
1.410.900
0
1.402.000
8.900

1.060.108.135
316.295.732
112.471.130
94.041.100
3.580 267
9.316 629
2.435.075
1.929.475
Stran 2 od 6
3. januar 2000

«
„
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v tisoč tolarjih
Predlog
proračuna 21100

Konto
4005 Plače za delo po pogodbi
4009 Drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje •
4013 Prispevek za porodniško varstvo
402 Izdatki za blago in storitve
4020 PisamiSki in sploSni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
'4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)
4027 Kazni in odškodnine
4029 Drugi operativni odhodki
403 Plačila domačih obresti
4031 Plačila obresti od kreditov • poslovnim bankam
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domaČim krcditodajalcem
4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev
404 Plačila obresti v tujino
4040 Plačila obresti - mednarodnim finančnim institucijam
4041 Plačila obresti - tujim vladam
4042 Plačila obresti - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam
4043 Plačila obresti - drugim tujim krcditodajalcem
409 Rezerve
•
4090 Tekoča proračunska rezerv a
4091 Rezerva za naravne nesreče

71 075
1 094.737
17.942.027
11.188 178
(» 600 749
57 384
95 7l(i
1 15.227.679
16.618 657
10 010 368
7.675.159
4 918 434
3.659 034
23.788 954
8.873 138
4 012 276
26 671 <i5»>
34.945.655
5.467 231
0
2010
29 476 414
26.182.629
5 157.568
798 862
3.715.379
16.510.820
9.914.000
2 914 000
7.000 000

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
4100 Subvencije javnim podjetjem
4101 Subvencije finančnim institucijam
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4110 Transferi nezaposlenim
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
4113 Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja
4115 Nadomestila plač
4117 Štipendije
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce jav nih služb
414 Tekoči transferi v tujino
4140 Tekoči transferi mednarodnim institucijam
4141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini
4143 Drugi tekoči transferi v tujino

619.321.931
63.539.474
15.601.297
t)
47 938 177
152.526.199
26.518.995
69. IS I 690
14 849 080
17.848.129
20.0^4
16 610 328
7.497.883
7.024.222
7.024 222
393.609.648
32 442.393
153 876 076
2.839 310
204 451.869
2.622.388
1 13 871
585 000
474.149
I 449.368
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187:
138.39,S
85 900
51 30<»
147
828.253
204 171
-26 S74
44 004
I I 890
67 059
-(>() 005
172 587
950
411 471
-50.000
-50 000

-125.000
-55.000
-70.000
-1.179.039
-879 039
-300.000
-1.338.264
-341.306
-341 306
-203.257
-53 000
-137.000
-12 461
-796
53.770
53.770
-794.101
-525.000
-269 101
-53.370
-53.370

Dopolnjen predlog
proračuna 2000
71 97<
I 0% (»09
18.080.425
11 274 078
(».(»52 055
S7.S3I
0(, 461
116.055.932
l<> 822 828
18 983 494
7 719 | h.l
1 943 324
3 72(> <)»>.} 1
2.; 728 949
9 045 725
4 013 22(»
27 083 HO
34.895.655
5 417 231
0
2 010
20 476 414
26.057.629
5 102 568
798 862
3.645 379
16 510 820
8.734.961
2 034 061
6 700 000
617.983.667
63.198.168
15 60 1 24>"
0
47 596 871
152.322.942
26 465 905
69 ISI 690
14 712 080
17 848 129
20 094
16 597 867
7 497 087
7.077.992
7.077 992
392.815.547
31 917.393
153.876.076
2 839 310
204 182.768
2.569.01S
113 871
585 000
420 779
I 449 368
Stran 3 od 6
poročevalec, št. 1

•A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v tisoč tolarjih
, Predlog
• 2000
proračuna

konto
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4200 Nakup zgradb in prostorov
420! Nakup prevoznih sredstev
4202 Nakup opteme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4206 Nakup zemljiSC in naravnih bogastev
4207 Nakup nematerialnega premoženja
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog

Amandmaji

Dopolnjen predlog
proračuna 2000

68.920.620
68.920.620
5 574.138
1.725.379
' 15.795.075
533 811
27.996 596
10.105.369
1082.744
70.464
6.015 041

4.171.878
4.171.878
71.015

309 784

73.092.498
73.092.498
5.645 153
1.725.379
16 048 155
533 811
30.354.255
11.107 184
I 261 269
70.464
6.324.825

22.003

0

22 003

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
4301 Kapitalski transferi javnim skladom in agencijam
4302 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam
4303 Investicijski transferi javnim podjetjem
4304 Kapitalski transferi finančnim institucijam
4305 Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom
4306 Investicijski transferi posameznikom
4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim zavodom
4308 Investicijski transferi v tujino

56.011.261
56.011.261
9.399.041
220.972
1.219 852
33.379.558
0
4 617.256
894.473
6.280.009
100

-3.275.023
-3.275.023
216.266

52.736.238
52.736.238
9 615 307
220 972
1.224.852
29 984.569
0
4 667.256
894473
6 128.709
100

lil. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. - II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-39.093.135

300.000

-38.793.135

111/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I.-7102)-(II.-403-404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

18.315.149

125.000

18.440.149

111/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70+ 71)-(40+ 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

72.047.246

1.196.855

73.244.101

poročevalec, št. 1

160

253.080
2.357.659
1.001.815
178.525

5 000
-3.394 989
50.000
-151.300

3. januar 2000

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v tisoč tolarjih
Predlog
proračuna 2000

Konto

Amandmaji

Dopolnjen predlog
proračuna 2000

IV. PREJETA VRAĆ1I.A DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejela vračila danih posojil
7500 Prejeta vratila danih posojil od posameznikov
7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij
7502 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij
7503 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij in zasebnikov
7504 Prejeta vračila danih posojil od drugih ravni države
7505 Prejeta vračila danih posojil iz tujine
751 Prodaja kapitalskih deležev
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
752 Kupnine i z naslova privatizacije podjetij
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij

29.904.300

1.000.000

30.904.300

29.904.300
5.442.900
101.100
0
5.341 800
0
0
o
20.961.400
20 961.400
0
0
3.500.000
3.500 000

1.000.000

30.904.300
5.442.900
101 100
o
5 341 800
0
0
0
21.961.400
21 961.400
0
0
3.500.000
3 500.000

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+4421
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELF.ŽEV
440 Dana posojila
4400 Dana posojila posameznikom
4404 Dana posojila privatnim podjetjem
441 Povečanje kapitalskih deležev
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih
4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije podjetij
4420 Dana posojila iz sredstev kupnin
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije

30.383.015

1.700.000

32.083.015

30.383.015
5.443.415
24 000
5.419.415
21.439.600
17.009.000
4 186.100
0
244.500
3.500.000
665.000
2.835 000

1-700-000

32.083.015

VI. PREJETA MINUS DANA POS.IILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

torek. 28. december 1999
3. januar2000

-478.715

Access: EK Bilance Poročevalec
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1.000.000
1 000 000

1.700.000
400.000
I 300.000

-700.000

5.443.415
24 000
5.419.415
23.139.600
17.409.000
5.486.100
0
244 500
3.500.000
665.000
2.835.000
-1.178.715

^tr#n S oH (\
poročevalec, št. 1

C. RAČUN FINANCIRANJA

v tisoč tolarjih

l^onto

Predlog
proračuna 2000

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50 ZADOLŽEVANJE
500
5000
5001
5002
5003
5004
501
5010
5011
5012
5013
5014

Amandmaji

Dopolnjen predlog
proračuna 2000

157.554.886
157.554.886

157.554.886
157.554.886

117.983.036
117.983.036
103.682.464
20.525 816

117.983.036
117.983.036
103.682.464
20.525.816

83.156.648
14.300.572
8.957.937
3.403.120
133.255
1.806 260

83.156.648
14.300.572
8.957.937
3.403.120
133.255
1.806.260

Domače zadolževanje
Najeti krediti pri Banki Slovenije
Najeti krediti pri poslovnih bankah
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
Najeti krediti pri drugih domaČih krcditodajalcih
Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu
Zadolževanje v tujini
Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah
Najeti krediti pri tujih vladah
Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah
Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih
Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev v tujini

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
5503 Odplačila kreditov drugim domaČim kreditodajalcem
5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev
551 Odplačila dolga v tujino
5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam
5511 Odplačila dolga tujim vladam
5512 Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finačnim institucijam
5513 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(i.+rv.+vii.-ii.-v-vm.i

0

-400.000

-400.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIH.-IX.)

39.571.850

400.000

39.971.850

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

39.093.135

-300.000

38.793.135

torek 28 december 1999 •
poročevalec, št. 1

Arrr»: F.K Bilance Poročevalec
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Stran 6 od 6
3. januar 2000

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA
(1) Odhodki in drugi izdatki proračuna Republike Slovenije za leto 2000 so skupaj za nevladne proračunske uporabnike,
ministrstva in vladne službe ter skupine pravosodnih proračunskih uporabnikov izkazani kot sledi:
Leto: 2000
A. BILANCA ODHODKOV
)' tisoč tolarjih
Amandmaji
Dopolnjen predlog
Predlog proračuna
Ministrstva
2000(2)
2000(1)
proračuna 2(100
(3MI+2)
11 PREDSEDNIK REPUBLIKI: SLOVENIJE
121 DRŽAVNI ZBOR
122 DRŽAVNI SVET
123 REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
124 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC
131 USTAVNO SODIŠČE
132 RAČUNSKO SODIŠČE
133 AGENCIJA ZA REVIDIRANJE POSTOPKOV
LASTNIN.PREOBLIKOVAN J A
134 DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
SKUPAJ: 1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
14 URAD PREDSEDNIKA VLADE
15 VLADNE SLUŽBE
16 MINISTRSTVO ZA FINANCE
17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
26 MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE
27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
35 MINISTRSTVO ZA KULTURO
36 MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM
62 UPRAVNE ENOTE
SKUPAJ: 2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
41 VRHOVNO SODIŠČE RS
42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA
44 TOŽILSTVA
452 DRUŽBENI PRAVOBRANILEC RS
454 DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO RS
46 UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
49 SENAT ZA PREKRŠKE RS
50 DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA
61 SODNIKI ZA PREKRŠKE
SKUPAJ: 3. PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
SKUPAJ: A. BILANCA ODHODKOV

1.059.988.135 I

torek, 28. december 1999

3. januar 2000

407.621
5.049.669
411.479
481.971
251.592
762.784
1.157.323
313 563

0
116.000
0
0
o
o
o
o

107 <,21
5.165.609
411.479
•1X1.971
251.592
762.784
I 157.323
313.563

151.454
687.310
9.674.766
1.441.897
22 863.359
295.929.777
40.011.429
9.274.367
52.654.073
7.089.707
16.715.363
10.467.861
43.004.634

o
o
116.000
0
120.000
-1.854.039
0
0
0
0
0
0
-100.000

151.454
687.310
9.790.766
1.441.897
22.983.359
294.075.738
40.011.429
9.274.367
52.654.073
7.089.707
16.715.363
I0.467.S61
42.904.634

88.622.457
16.875.916
182.484.254

0
120.000
0

88.622.457
16.995.916
182.484.254

6.619.112
167.362.944
26.532.253
21.117.059
4.717.050
12.85S.520
1.026.642.032
1.461.793
14.206.412
2.474.239
124.777
l .084.485
408.316
253.792
1.015.863
2.641.660
23.671.337

725.000
5.000
0
500.000
0
0
-484.039
0
473.039
15.000
0
0
0
0
0
0
488.039

7.344.112
167.367.944
26.532.253
21.617.059
4.717.050
12.858.520
1.026.157.993
1.461.793
14.679.451
2.4S9.239
124.777
1.084.485
408.316
253.792
1.015.863
2.641.660
24.159.376

Access: PR2000-Min-Poročcvalcc-Amandmaji
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120.000 I

1.060.108.135 I
Stran I od 3

poročevalec, št. 1

Leto: 2000
v tisoč tolarjih
Dopolnjen predlog
proračuna 2000
(3)=(l+2)

K. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NAI.O/B
Predlog proračuna
2(100(1)

Ministrstvi)

24.000
24.000
5.961.415
17.674 000
1.610.000
0

Amandmaji
20»»(2)
0
0

131 USTAVNO SODISCI!
SKUPAJ: I. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
16 MINisi RSTVo"/A I INANCi:
21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI) DEJAVNOSTI
22 MINIS TRS TVO ZA EKONOMSKI-: ODNOSI- IN KA/.VOI
23 MINISTRS TVO/.A KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
36 MINISTRSTVO ZA MAI.O GOSPODARSTVO IN TURIZEM
SKUPAJ: 2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI

1.483.600
3.297.500
332.500
30.359.015

I 300.000
0
400.000
1.700.000

2.783.600
3.297.500
732.500
'32.059.015

[SKUPAJ: IJ. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

30.383.015 |

1.700.000 I

32.083.015 |

torek, 28. december 1999

poročevalec, št. 1

Access: PR2000-.\lin-Poro£cvalec-Amandmaji
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"o"
0
o
o

24.000
24.000
5.961.415
17.674.000
1.610.000
0

Stran 2 od 3

3. januar 2000

Leto: 2000
v tisoč tolarjih
Dopolnjen predlog
proračuna 2000
(3)=(l+2)

C. RAČUN FINANCIRANJA
Predlog proračuna
2000(1)

Ministrstvu

Amandmaji
2000(2)

15 VI.ADNK SI.il/UI-;
K) MINISTRSTVO /.A TINANCIv
17 MINISTRSTVO ZA NO TRANJI- ZADI-Vli
SKUI'A.1: 2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI

100.000
117.854.956
28.080
117.98J.036

0
0
0
0

100.000
117.854.956
28.080
117.983.036

SKUPAJ: C. RAČUN FINANCIRANJA

117.983.036 |

_°l

117.983.036 I

torek, 28. december 1999

3. januar 2000

Access: PR2000-Min-Poročevalec-Amandmaji
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Stran 3 od 3

poročevalec, št. 1

(2) Odhodki in drugi izdatki proračuna Republike Slovenije za leto 2000 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot
sledi:
A. Bilanca odhodkov
1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
11 Predsednik Republike Slovenije
Predlog proračuna
2000 (1)

Konto
Ji Predsednik Republike Slovenije
IJJ^Predsedni^
1 Uprava in administracija
1010 Plače
3000 Plače
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopust
4002 PovraCila in nadomestila
4003 Sredstva za delovno uspeSnost
4004 Nadurno delo
4009 Drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za porodniško varstvo
402 Izdatki za blago in storitve
4029 Drugi operativni odhodki

|3

1020
U21
402
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4029

Materialni in drugi stroški
Materialni stroški
Izdatki za blago in storitve
PisarniSki in sploSni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroSki in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine (leasing)
Drugi operativni odhodki

3540
402
4024
4029

Drusi odhodki za delo na nodročiu obrambe
Izdatki za blago in storitve
Izdatki za službena potovanja
Drugi operativni odhodki

Programi
1185 Investicije
iSU Investicije in investicijska v-Jritvanje tlrjavnili organov
402 Izdatki za blago in storitve
4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4200 Nakup zgradb in prostorov
4201 Nakup prevoznih sredstev
4202 Nakup opreme

torek. 28 december 1999

poročevalec, št. 1

Amandmaji
2000(2)

Dopolnjen predlog
proračuna 2000
(3)=(l+2)

•«07,621
407.621 1
372.108 ihI
297.656
mm
237.855
151 999
4 056
9.308
67.129
1.791
3.572
35.125
19.551
15.221
132
221
24.676
24.676

407.621
407.62 lj
372.108
297.656
297.656
237.855
151 999
4.056
9 308
67.129
1.791
3.572
35.125
19.551
15.221
132
221
24.676
24.676

74.452
71.745
71.745
21 273
2.315
12.250
10.722
7.899
3.451
889
12.946

74.452
71.745
71.745
21.273
2.315
12.250
10 722
7 899
3.451
889
12.946

2.707
2.707
220
2.487

2.707
2.707
220
2.487

35.513,;
35.513

35.513
35.513
35.513
0
0
0
35.513
0
13 429
14 126

0
0
0
35.513
0
13.^9
14 126

Access: PK2000-Poročevalec-A ina ud maji
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Leto: 2000
v tisoč tolarjih

Slran I od 327

3. januar2000

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

A. Bilanca odhodkov
L NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
11 Predsednik Republike Slovenije
Konto

Predlog proračuna
2000 (I)

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnovo
SKUPAJ: A. Bilanca odhodkov

torek, 28. december 1999

3. januar 2000

Dopolnjen predlog
proračuna 2000
(3)=(l+2)

0
7.958

0
7.958

407.621

407.621

Access: PR2000-Poročcvalcc-Aniandn»aji

167

Amandmaji
2000(2)

Stran 2 od 327

poročevalec, št. 1

Leto: 2000
t' tisoč tolarjih

A. Bilanca odhodkov
1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
121 Državni zbor
Predlog prorafuna
2000(1)

Konto
121 Državni zbor
1211 I Državni zbor
1 Uprava in administracija
1010 Plate
3001 Plače
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopust
4002 Povračila in nadomestila
4003 Sredstva za delovno uspešnost
4004 Nadurno delo
4009 Drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za porodniško varstvo
402 Izdatki za blago in storitve
4029 Drugi operativni odhodki
1020
U21
402
4020
4021
4022
4023
4025
4026
4029

Materialni in drugi stroSki
Materialni strofki
Izdatki za blago in storitve
Pisarniški in sploSni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroSki in storitve
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine (leasing)
Drugi operativni odhodki

5.049.669

116.000

5.049.669 I
2.980.361
2.485.940
2.485.940
2.015.709
I 787.856
40.453
141 298
21.003
16 581
8.518
290.243
161 551
125.772
1.095
1.825
179.988
179.988

Jj^OOOJ
116.000
116.000
116.000
116.000
116 000

Dopolnjen predlog
proračuna 2000
OM1+2)
5.165.669
5.165.669 |
3.096.361
2.601.940
2.601.940
2.131.709
I 903 856
40 453
141 298
21 003
16 581
8 518
290.243
161.551
125.772
1.095
I 825
179.988
179.988

494.421
494.421
494.421
163.889
24.075
114 670
16.407
87.382
23 8S7
64.111

494.421
494.421
494.421
163 889
24 075
114 670
16 407
87 382
23 887
64 111

0
0

0
0

0
0

0
0

8273 Povračilo stroikov volilne kampanje
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

1.158.781
536.665
umi
536.665
536665
0
0
0

1.158.781
536.665
536.665
536.665
536 665
0
0
0

1202 Sofinanciranje svetov
&£££
za rqdiQdifu*ijo
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

120.931
7?JQ9
79.109
79 109

120.931
79.109
79.109
79 109

9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine
8352 iVakup prevoznih sredstev - sredstva od prodaie dr'avneza
prtmgifnja
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4201 Nakup prevoznih sredstev
2

Amandmaji
2000 (2)

Financiranje javnih služb
1201 Sofinanciranje strank
Sofinancirani? tfrpnk
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

torek, 28. december 1999

poročevalec, št. 1

Access: PR2000-Poročevalcc-Am»ndmaji
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Stran 3 od 327

3. januar2000

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

A. Bilanca odhodkov
1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
121 Dr žavni zbor
Predlog proračuna
2000 (1)

Konto
6456 Svet za varsfto okolja
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
412 0 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1203
i£-<2
400
4002
402:
40J20
40.24
4026
4029
3

Operativni odhodki za delo poslancev
Drugi odhodki za delo na drugih nodročiih
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Povračila in nadomestila
Izdatki za blago in storitve
Pisarniški in splošni material in storitve
Izdatki za službena potovanja
Najemnine in zakupnine (leasing)
Drugi operativni odhodki

Programi
12 86 Investicije
2!U1 Investicije in investicijsko vzitrievanie drtavnili oreannv
4 '02 Izdatki za blago in storitve
-1021 Posebni material in storitve
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
■1200 Nakup zgradb in prostorov
• 1201 Nakup prevoznih sredstev
•4202 Nakup opreme
-4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring
1291 Donacije-Phare CFCU
HM PHARE CFCU - Driavni operativninroeram za leto /997notlnora nredpristonnim nrinravam - COP 97- SL 970.1
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in sploSni material in storitve

;orek. 28 december 1999

3.ja nuar2000

41.M2
41.822
41.822

501.185
o
o
501.185
19.895
85 848
60323
335.1 19

501.185
SOI. I IS
o
o
501.185
19.895
85 848
60.323
335.119

910.5271
910.527
910.527
0
0
910.527
26 638
11.624
227.510
21.189
544.862
53.275
25.429

910.527
910.527
910.527
0
0
910.527
26.638
11.624
227.510
21.189
544 862
53.275
25.429

0
a

0
1

o
o

0
o

Access: P R2000-Poročevalec-Amandma j i

169

Dopolnjen predlog
proračuna 2000
(3H1+2)

4i.v:
41.822
41 822

5.049.669

SKUPAJ: A. Bilanca odhodkov

Amandmaji
2000 (2)

116.000

5.165.669

Stran 4 od 327

poročevalec, št. 1

A. Bilanca odhodkov
1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI

Leto: 2000
v tisoč l'olarjili

122 Državni svet
Predlog proračuna
2000 (1)

Konto
122 Državni svet
1212 | Drža vni svet
I Uprava in administracija
1010 Plače
1131 Plate
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopust
4002 Povračila in nadomestila
4003 Sredstva za delovno uspeSnost
4004 Nadurno delo
4009 Drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za porodniško varstvo
402 Izdatki za blago in storitve
4029 Drugi operativni odhodki
1020
8134
402
4020
4021
4022
4023
402J
4025
4026
4029

Materialni in drugi stroiki
Materialni stroški
Izdatki za blago in storitve
Pisarniiki in splo5ni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroiki in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine (lcasing)
Drugi operativni odhodki

Financiranje javnih služb
1204 Operativni odhodki za delo svetnikov
SJJ2 Drugi odhodki za delo
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za porodniško varstvo
402 Izdatki za blago in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4029 Drugi operativni odhodki
3

411.479
411.479J _
217.488

Programi
1285 Investicije
ISU IH' fStklje i" jiMflifijskv viflri<rv<tni( (trl-vnjli ortangv
402 Izdatki za blago in storitve
4021 Posebni material in storitve

torek, 28. december 1999

poročevalec, št. 1

JI

411.479

153.413
15141}
124.701
112.614
2 348
5.108
2.028
2.224
379
18.580
10.343
8 051
70
116
10.132
10.132
64.075
64.075
64.075
27.131
1.898
3.888
2.266
4.881
1.356
2.261
20394

64.075
64.075
64.075
27.131
1 898
3 888
2.266
4 881
1.356
2 261
20394

171.478 ir
171.478

171.478!
171.478
171.478
20.945
11.658
9.077
79
I3'l
150.533
0
150 533

22.513,
22.513
22.513
0
0

Access: PR2000-Poročevalec-Aniandmaji

170

Dopolnjen predlog
proračuna 2000
(3)=(l+2)
411.479 I
217.488
153.413
153.413
124.701
112.614
2.348
5 108
2028
2.224
379
1&580
10.343
8 051
70
116
10.132
10.132

20.945
11 658
9.077
79
131
150.533
0
150 533
|i
.J L.

Amandmaji
2000(2)

22.513
22.513
22.513
0

Stran 5 od 327

3. januar 2000

A. Bilanca odhodkov
1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
122 Državni svet
Predlog proračuna
2000(1)
420
4201
4202
4203
4208

Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Nakup prevoznih sredstev
Nakupopreme
Nakup drugih osnovnih sredstev
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija.
nadzor in investicijski inženiring

SKUPAJ: A. Bilanca odhodkov

torek, 28. december 1999

3. januar2000

Amandmaji Dopolnjen predlog
2000(2)
proračuna 2000
(3)=(l+2)

22.513
0
21.519
497
497

22.51]
0
21.519
497
497

411.479

411.479

Access: PR2000-PoroCevalec-Amandmaji
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Leto: 2000
r tisoč tolarjih

Stran 6 od 327

poročevalec, št. 1/

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

A. Bilanca odhodkov
1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
123 Republiška volilna komisija
P redlog proračuna
2000(1)

Konto
123 HcnuhliSka volilna komisija
I2JL3JRepubliška volilna komisija
1 Uprava in administracija
1010 Plače
7660 Plače
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopust
4002 Povračila in nadomestila
4003 Sredstva za delovno uspcSnost
4004 Nadurno delo
4009 Drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za porodniško varstvo
402 Izdatki za blago in storitve
4029 Drugi operativni odhodki

Dopolnjen predlog
proračuna 2000
(3H1+2)

481.971

481.971

481.971
31.715
.. .. . 'i
17.098
17.(198
14.228
12.230
427
845
293
433
0
2.060
1 147
893
7
13
810
810

481.971 I
31.715 1
17.098
17.098
14.228
12.230
427
845
293
433
0
2.060
1 147
893
7
13
810
810

Materialni in drugi stroški
Materialni s tro S ki
Izdatki za blago in storitve
Pisarniški in sploSni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine (Icasing)
Drugi operativni odhodki

14.617
14.617
14.617
3.477
237
2 845
I 106
6 638
314

14.617
H-617
14.617
3.477
237
2.845
1.106
6638
314

Financiranje javnih služb
1205 Izvedba volitev
7000 Izvedba volitev v državni zbor
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in sploSni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4029 Drugi operativni odhodki

447.651
447.651
«7.651
447.651
180 056
4 974
262 621

447.651
447.651
«7.65!
447.651
180 056
4 974
262 621

im Izvettha volitev nreilieilnika republike
402 Izdatki za blago in storitve
4029 Drugi operativni odhodki

3
0
0

2
0
0

7335 Izvedba volitev članov D rtu v ne? a sveta
402 Izdatki za blago in storitve
4029 Drugi operativni odhodki

S
o
0

1
o
o

8749
402
4020
4022
4029

1
o
o
o
o

S.
o
o
o
o

1020
7670
402
4020
4022
4024
4025
4026
4029
2

Amandmaji
2000(2)

J

Izvedba lokalnih volitev (2. krova)
Izdatki za blago in storitve
Pisarniški in sploSni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Drugi operativni odhodki

torek. 2S december 1999

poročevalec, št. 1

Access: P R2000-Poročevalec-Amandmaji
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Stran 7 od 327

3. januar 2000

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

A. Bilanca odhodkov
1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
123 Republiška volilna komisija
Predlog proračuna
2000(1)

Konto
1206
Sđ21
402
4020
4021
4022
4024
4026
4029

iZ£0 Referendum o preoblikovanju občin
402 Izdatki za blago in storitve
4029 Drugi operativni odhodki

2
o
o

3 I Programi
1287 Investicije
2M2 Investicije in investicijsko vzdrtevanie driavnih organov
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
420S Investicijsko vzdrževanje in obnove

2.605 I
2.605
2.605
2.605
I 611
497
497
481.971

SKUPAJ: A. Bilanca odhodkov

3. januar2000

Dopolnjen predlog
proračuna 2000
OMI+2)

0
a.
o
o
o
o
o
o
o

Izvedba referendumov
rf[<r<n<innw 9 gradnji J£T )
Izdatki za blago in storitve
PisarniSki in sploSni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Izdatki za službena potovanja
Najemnine in zakupnine (leasing)
Drugi operativni odhodki

torek, 28 december 1999

Amandmaji
2000(2)

Access: PR2000-Porofcvalcc-Amandni*ji

173

2.605
2.605
2.605
2.60$
1.611
497
497
481.971

Stran 8 od 327

poročevalec, št. 1

A. Bilanca odhodkov
1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
124 Varuh človekovih pravic
Predlog proračuna
2000(1)

Konto

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

Amandmaji
2000 (2)

Dopolnjen predlog
proračuna 2000
(3)=(l+2)

124 Varuh človekovih nravic

251.592

2$ 1.592

IJ^JJVaruh človekovih pravic
jI |Uprava in administracija
1010 Plače
ms Phu\'
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopust
4002 Povračila in nadomestila
4003 Sredstva za delovno uspeSnost
4004 Nadurno delo
4005 Plače za.delo po pogodbi
4009 Drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za porodniško varstvo
402 Izdatki za blago in storitve
4029 Drugi operativni odhodki

251.592 I
238.502 jI
187.377
"7.377
152.076
139.191
2.988
7.242
I 906
278
236
235
22.514
12.532
9.756
85
141
12.787
12.787

JS5T592J
238.502 ;
187.377
IS7.377
152.076
139.191
2 988
7.242
1.906
278
236
235
22.514
12.532
9.756
85
141
12.787
12.787

3

1020
HM
402
4029

Materialni in drugi stroSki
Seminar Ombudsman in nravni red EV-TUJA DOTACIJA
Izdatki za blago in storitve
Drugi operativni odhodki

51.125
a
o
o

iH9
402
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4029

Materialni sirotki
Izdatki za blago in storitve
Pisarniški in sploSni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroSki in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki

S 1.125
51.125
26.613
521
6.930
7.070
4.726
1.779
3.486

51.125
fl
0
0
51.125
51.125
26.613
521
6.930
7.070
4.726
1.779
3.486

Programi
1287 Investicije
ZLM /m nflnVr in
vtfrtfvanjf liričnih tre«"9*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4201 Nakup prevoznih sredstev
4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

13.090 '
13.090
13.090
13.090
2288
10.079
226
497

13.090
13.090
13.090
13.090
2 288
10079
226
497

SKUPAJ: A. Bilanca odhodkov

torek, 28. december 1999

poročevalec, št. 1

251.592

Access: PR2000-Poročevalec-Amandmaji

174

251.592

Stran 9 od 327

3. januar 2000

A. Bilanca odhodkov
1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
131 Ustavno sodišče
Predlog proračuna
2000(1)

Konto
111 Ustavno sodiSče
13^JUstavno sodiSfc
I i [Uprava in administracija
1010 Plače
3007 Plate
400 Plifc in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plaće in dodatki
4001 Regres za letni dopust
4002 Povratila in nadomestila
4003 Sredstva za delovno uspeSnost
4004 Nadumo delo
4009 Drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za porodniško varstvo
402 Izdatki za blago in storitve
4029 Drugi operativni odhodki

Leto: 2000
»' tisoč tolarjih
Amandmaji
2000 (2)

Dopolnjen predlog
proračuna 2000
OMI+2)

762.784

762.784

762.784 1
590.228 h
S06.086
506.086
409.341
367.738
7080
13 883
6.716
378
13.546
59.599
33.173
25.827
225
374
37.146
37.146

762.784 I
590.228 ,
506.086
506.086
409.341
367 738
7080
13 883
6 716
37H
13 546
59.59«)
33.173
25 827
225
374
37.146
37.146

1020
lili
400
4002
402
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4029

Materialni in drugi stroSki
Materialni stroSki
PlaCe in drugi izdatki zaposlenim
Povračila in nadomestila
Izdatki za blago in storitve
PisarniSki in sploSni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroSki in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine (leasing)
Drugi operativni odhodki

79.553
56.035
0
0
56.035
20.420
463
II 996
6.692
1.578
2.416
4 849
7.621

79.553
56.035
0
0
56.035
20.420
463
II 996
6692
1 578
2.416
4 849
7 621

402
4020
4022
4023
4024
4029

Druri odhodki za delo na drueih področjih
Izdatki za blago in storitve
PisarniSki in sploSni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroSki in storitve
Izdatki za službena potovanja
Drugi operativni odhodki

18.871
18.871
8.597
185
2.325
6.043
1.721

18, VI
18.871
8.597
185
2 325
6 043
1.721

S2S2
402
4020
4022
4025
4026
4029

VBrvvUgnie in vidrjcvanie slulbenili in najemnih stanovanj
Izdatki za blago in storitve
PisarniSki in sploSni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine (leasing)
Drugi operativni odhodki

4.647
4.647
III
454
3.989
93
0

4.647
4.647
III
454
3.989
93
0

torek, 28. december 1999

3. januar2000

Access: PR2000-PoroCevalec-Amandmaji
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Stran 10 od 327

poročevalec, št. 1

A. Bilanca odhodkov
1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
131 Ustavno sodiiče
Predlog proračuna
2000(J)

Konto

3

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

Amandmaji
2000 (2)

Dopolnjen predlog
proračuna 2000
OH>+2)

9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine
S372 Vaktip nrevo:ni h sred. - Sretlsrvn od nrodaie dr'avneva
premoženja
420 Nakup in gradnji osnovnih sredstev
4201 Nakup prevoznih sredstev

4.589
3.2X3

4.589
3.2S3

3.283
3.283

3.283
3.283

S42S Računalniška oprema - sredstva od prodaje drtavneea
B'cntitnia
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4202 Nakup opreme

m

m

497
497

497
497

S42L PiigrmSkg oprema - sredstva od prodaje driavneea nremolenia
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4202 Nakup opreme

m
809
809

SS2
809
809

Programi
1385 Investicije
2320 Investicije in investicijsko vzdrtevanie drlavnih organov
402 Izdatki za blago in storitve
4021 Posebni material in storitve
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4200 Nakup zgradb in prostorov
4201 Nakup prevoznih sredstev
4202 Nakup opreme
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4207 Nakup nematerialnega premoženja
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring

172.556] F
172.556
172. S 56
2.278
0
2.278
170.278
27 854
5.969
38.140
86.377
0
11 938

1391 Donacija-beneika komisija
ILZ1 StrvSki vrt.stit podkomisije Benetke komisije nri Svetu
Evrope-TUJA DONACIJA
402 Izdatki za blago in storitve
4020 PisamiSki in splotni material in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)
SKUPAJ: A. Bilanci odhodkov

torek. 28. december 1999

poročevalec, št. 1

0
a

0
a.

o
o
o
o

o
o
o
o

762.784

762.784

Access: PR2000-Poroievalcc-Amandniaji
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172.556
172.556
'72. S 56
2.278
0
2.278
170.278
27.854
5.969
38 140
86.377
0
II 938

Stran 11 od 327

3. januar2000

B. Račun finančnih terjatev in naložb
I. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
131 l »'stavno sodiSČc
Predlog proračuna
2000 (1)

Konto
I JI llslnvno sodiSče
1311 |Ustavno sodiSčc
I ijllprava in administracija
9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine
'■101 Stanovanja - sredstva odprodaje driavneea nrtmolenia
4-10 Dana posojila
4400 Dana posojila posameznikom
]3 ilProgrami
1351 Dana posojila za stanov, kredite
66.1H Dolvoročna stanovanjska nosniila
440 Dana posojila
4400 Dana posojila posameznikom
SKUPAJ: B. Račun finančnih terjatev in naložb

torek. 28. december 1999

3. januar 2000

Dopolnjen predlog
proračuna 2000
(3HI+2)

24.000

24.0110

^OOOjj
0,
0
0
o
0

J^OOOJ
0
0
a
0'
0

24.000 :
24.000
24.»on
24.000
24 000

24.000
24.000
24.000
24.000
24 000

24.000

24.000

Access: PR2000-Poro{cvalec-Amandni«ji

177

Amandmaji
1000(2)

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

Stran 12 od 327

poročevalec, št. 1

A. Bilanca odhodkov
1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
132 Računsko sodišče
Predlog proračuna
2000 (1)

Konto
132 Računsko sodišče
1312 I Računsko sodišče
1 Uprava in administracija
1010 Plače
sm Elmk
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
•1000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopust
4002 Povratila in nadomestila
4003 Sredstva za delovno uspcSnost
4004 Nadurno delo
4009 Drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za porodniško varstvo
402 Izdatki za blago in storitve
4029 Drugi operativni odhodki
1020
59/-/
400
4002
402
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4029
411
4117
4119
3

405.661
405. MI
2.889
2 889
402.667
55.268
1.594
8.700
8 IIS
31.294
7.085
262.347
28 261
105
0
105

Programi
1386 Investicije
2M1 Investicije in investicijsko valr!eranie tlrtiivnili organov
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4201 Nakup prevoznih sredstev
4202 Nakup opreme
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

149.215
149.215
149-11}
149.215
0
42.883
106 332

SKUPAJ: A. Bilanca odhodkov

poročevalec, št. 1

Amandmaji
2000(2)

Dopolnjen predlog
proračuna 2000
(3)=(l+2)

1.157.323
_U57;323jL
1.008.108
602.447
<>02.447
494.374
436 546
9607
29.056
7 450
398
11317
70.656
39.328
30.617
267
444
37.417
37.417

Materialni in drugi stroški
Materialni stroSki
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Povračila in nadomestila
Izdatki za blago in storitve
Pisarniški in sploSni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroSki in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine (leasing)
Drugi operativni odhodki
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Štipendije
Drugi transferi posameznikom

torek, 28. december 1999

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

1.157.323

Access: PR2000-Poročcvalcc-Ainandmaji
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1 157.323
_U57J23J
1.008.108 I
602.447
602.44 7
494.374
436.546
9 607
29.056
7.450
398
II 317
70.656
39.328
30 617
267
444
37.417
37.417
405.661
mm
2.889
2.889
402.667
55.268
1.594
8.700
8.118
31 294
7.085
262.347
28.261
105
0
105
! I

149.2151
149.215
149.215
0
42.883
106.332
1.157.323

Stran 13 od 327

3. januar 2000

A. Bilanca odhodkov
1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
133 Agencija za revidiranje postopkov lastnin.preoblikovanja
Predlog proračuna
2000 (1)

Konto
133 Aeenciia za revidiranje nostonkov lastnin.preoblikovanja

Dopolnjen predlog
proračuna 2000
(3)=<l+2)
313.563

313.563 II
303.969 |
234.480
234.4H0
190.862
173 358
3.095
6 834
3 080
2.491
2.004
28.446
15.835
12.327
106
178
15.172
15.172

313.563 I
303.969
234.480
2.U.4S0
190.862
I7.V358
3.095
h 8.14
3 1180
2 491
: oo4
28.446
15 835
12 327
106
178
15.172
15.172

Materialni in drugi stroSki
Materialni slroSki
Izdatki za blago in storitve
PisarniSki in sploSni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroSki in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine (leasing)
Drugi operativni odhodki

69.489
69.489
69.489
9 134
447
1 184
2.427
S 123
1 591
24 074
22.509

69.489
69.4*9
69.489
9 134
447
1 184
2427
8.123
I 591
24 074
22 509

Programi
1387 Investicije
2121 Investicije in investicijsko vzdrievanie d rim m h oreanov
402 Izdatki za blago in storitve
4021 Posebni material in storitv e
4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4201 Nakup prevoznih sredstev
4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

9.594
9.594
9.594
848
182
666
0
8.746
0
7.725
144
877

9.594 1
9.594
9.594
848
182
666
0
8.746
0
7.725
144
877

313.563

313.563

Agencij^^j^vidirai^^>ostopkov^lastninj)reobMkovar^a|
Uprava in administracija
1010 Plate
Z1ZA Plače
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopust
4002 Povračila in nadomestila
4003 Sredstva za delovno uspeSnost
4004 Nadurno delo
4009 Drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za porodniško varstvo
402 Izdatki za blago in storitve
4029 Drugi operativni odhodki
1020
72tU
402
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4029

3

Amandmaji
2000 (2)

313.563
1

1

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

SKUPAJ: A. Bilanca odhodkov

torek, 28. december 1999

3. januar2000

Access: PR2000-Poro(evalcc-Amandmaji
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Stran 14 od 327

poročevalec, št. 1

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

A. Bilanca odhodkov
1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
134 Driavna revizijska komisija
Predlog proračuna
2000(1)

Konto
134 Državna revizijska komisija
1314 [Državna revizijska komisija
1 Uprava in administracija
1010 Plače
1020 Plaie
400 Plate in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopust
4002 Povračila in nadomestila
4003 Sredstva za delovno uspeSnost
4009 Drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za porodniško varstvo
402 Izdatki za blago in storitve
4029 Drugi operativni odhodki
1020
1921
402
4020
4021
4022
4024
4025
4026
4029

IS1.454

Materialni in drugi stroiki
Materialni strelci
Izdatki za blago in storitve
Pisarniški in sploSni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine (leasing)
Drugi operativni odhodki

3 ^Programi
1354 investicije
M2
i" invfltjcijskv vjdrlevanjf
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4201 Nakup prevoznih sredstev
4202 Nakup opreme
SKUPAJ: A. Bilanca odhodkov

torek, 28 december 1999

poročevalec, št. 1

Dopolnjen predlog
proračuna 2000
(3)=(l+2)

J51;454Jl
127.042
60.372
60.372
49.952
45 207
1.067
2.516
903
259
7331
4.081
3 177
27
46
3.089
3 089

151.454
151.454 |
127.042 i
60.372
<>0-171
49.952
45.207
1.067
2516
903
259
7.331
4 081
3 177
27
46
3.089
3 089

66.670
M. 670
66.670
8 020
I 936
7.120
4 287
1.341
27 238
16 728

66.670
6M70
66.670
8 020
1 936
7.120
4 287
1.341
27.238
16 728

24.412
24.412
2-4-412
24.412
12.752
11.660

24.412 j
24.412

151.454

151.454

Access: PK2000-Poro{evalec-Amandm»ji

180

Amandmaji
2000(2)

24.412
12.752
11.660

Stran 15 od 327

3. januar2000

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

A. Bilanca odhodkov
I. Nlil LADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
J«) Slovenska akademiji! znanosti ju umetnosti
Predlog proračuna
2000(1)

Konto

Amandmaji
2000 (2)

Dopolnjen predlog
proračuna 2000
(3)=(l+2)

39 Slovenska akademija znanosti in umetnosti

687.310

391 I |Slovenska akademija znanosti in umetnosti
I Uprava in administracija
1010 Plače
.1092 PlaCe
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1000 Plače in dodatki
1001 Regres /a letni dopust
•1002 PovraCila in nadomestila
•1003 Sredstva za delovno uspešnost
4009 Drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za porodniško varstvo
402 Izdatki za blago in storitve
4029 Drugi operativni odhodki

687.310 |
177.142 j[
137.326
1.17.3 26
117.866
94 045
4.696
9 939
5 158
4 028
15.770
8 779
6 834
59
98
3.690
3.690

687.310
687.310 I
177.142
137.326
137326
117.866
94 045
4 696
9939
5 158
4 028
15.770
8 779
6 834
59
98
3.690
3 690

39.816
12.570
12.570
4.427
199
3 547
1 074
508
1.143
428
I 244

39.816
12.570
12.570
4,427
199
3 547
I 074
508
1 143
428
1.244

12.257
10.267
4 174
1 990
4.103
1.990
1.990

12.257
10.267
4 174
1.990
4,103
1.990
I 990

14.9X9
13.497
2 934
945
398
9 220
1.492
1 492

14.9S9
13.497
2.934
945
398
9 220
1.492
I 492

1020
.U16
402
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4029

Materialni in drugi stroški
Materialni stroški
Izdatki za blago in storitve
PisarniSki in sploSni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine (Icasing)
Drugi operativni odhodki

6165
402
4020
4022
4029
413
4133
8719
402
4020
4022
4025
4029
412
4120

Tisk Letopisa in publikacij SA7AI
Izdatki za blago in storitve
Pisarniški in sploSni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Drugi operativni odhodki
Drugi tekoči domači transferi
Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb
Oddelek za spremljanje razvoja znanosti
Izdatki za blago in storitve
Pisarniški in sploSni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

torek. 28 december 1999

3. januar 2000

Access: PR2000-Poročevalcc-Amandmaji
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Stran 16 od 327

poročevalec, št. 1

A. Bilanca odhodkov
1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

39 Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Predlog proračuna
2000(1)

Konto
2

Financiranje javnih služb
3911 Javne službe in transferi
6164 Materialni sirotki biblioteke
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in sploSni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine (Icasing)
4029 Drugi operativni odhodki
7944 Fond upokojenih akademikov
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in sploSni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozili stroSki in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)
4029 Drugi operativni odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4202 Nakup opreme

Dopolnjen predlog
proračuna 2000
(3)=(l+2)

276.438
276.438
5.981
5.981
1.574
2 888
289
610
160
460
8.338
7.982
3.536
900
99
689
160
2.598
356
356
208.444
208.444
208.444

276.438
276.438
5.981
5.981
1.574
2 888
289
610
160
460

SL621
53.675
53.675

51(7}
53.675
53.675

233.730
233.730
4.764
4.764
1.128
458
134
3 044

233.730
233.730
4.764
4.764
1 128
458
134
3 044

6163 Stikun revij in kniip
402 Izdatki za blago in storitve
4021 Posebni material in storitve

4.764
4.764
4.764

4.764
4.764
4.764

IžiS.
402
4024
4029

ZF. PVGIVASH. ESF.P
l/.datki za blago in storitve
Izdatki za službena potovanja
Drugi operativni odhodki

4.326
4.326
2 178
2 148

2938
420
4202
4204
4205

Investicije in investicijska vidrlevanie drlaviiili nrvanov
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Nakup opreme
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove

4.326
4.326
2.178
2 148
219.876
219.876
25.028
157.465
6.267

5252 Članske nagrade akademikom
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
44X3 Znanstveno raziskovalni center SAZII
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb
3

Amandmaji
2000 (2)

Programi
3951 Razvojni programi
3140 Meddriavno sodelovanje
402 l/datki za blago in storitve
4020 Pisarniški in sploSni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroSki in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja

torek. 2S december 1999

poročevalec, št. 1

219.876
219.876
25.028
157 465
6.267

Access: l>R2000-l'oročcviilec-Amiindniaji
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UM
7.982
3 536
900
99
689
160
2 598
356
356
208.444
208.444
208.444

Slran I70J327

3. januar2000

A. Bilanca odhodkov
1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
39 Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Predlog proračuna
2000 (1)

Konto

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring

31.116

SKUPAJ: A. Bilanca odhodkov

torek, 28. december 1999

3. januar 2000

687.310

Access: PR2000-Poročevalec-Amandmaji

183

Leto: 2000
v tisoč tolarjih
Amandmaji
2000 (2)
.

Dopolnjen predlog
proračuna 2000
(3)=(l+2)
31.116
687.310

Stran 18 od 327

poročevalec, št. 1

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

A. Bilanca odhodkov
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
14 Urad predsednika vlade
Predlog proračuna
2000 (1)

Konto
14 Urad predsednika vlade
1411 | U rad predsednika vlade
1 Uprava in administracija
1010 Plače
3002 Plače
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopust
4002 Povračila in nadomestila
4003 Sredstva za delovno uspcSnost
4004 Nadurno delo
4009 Drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za porodniško varstvo
402 Izdatki za blago in storitve
4029 Drugi operativni odhodki

Ji.

1020
2474
402
4020
4024
4029

Materialni in drugi stroSki
StroUizaMgMDP
Izdatki za blago in storitve
PisarniSki in sploSni material in storitve
Izdatki za službena potovanja
Drugi operativni odhodki
Materialni strgSki
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4002 Povračila in nadomestila
402 Izdatki za blago in storitve
4020 PisarniSki in sploSni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroSki in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)
4029 Drugi operativni odhodki
UM
402
4020
4021
4022
4024
4025
4026
4029

R<yi-Jhtia
i« i"' "" itgrfdla
Izdatki za blago in storitve
PisarniSki in sploSni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine (leasing)
Drugi operativni odhodki

torek, 28 december 1999

poročevalec, št. 1

Dopolnjen predlog;
proračuna 2000
(3HI+2)

1.441.897

1.441.897

K44K897J,
1.201.029:;

1.441.897 I
1.201.029

751.133
»
620.993
529.958
16 437
39.053
18 632
7.809
9.104
92.305
53 081
38.335
333
556
37.835
37.835

751.133
7SI. /.!.<
620.993
529 958
Ie> 137
39 053
18.632
7 809
9 104
92.305
53.081
38 335
333
556
37.835
37.835

449.896
i:.:n
12.211
6.981
350
4 880

449.896
i:.:ii
12.211
6981
350
4.880

41)6.61).t
0
0
406.603
128 010
4.756
50.258
96.331
39.591
54.452
17.376
15.829

4D6.61).!
0
0
406.603
128.010
4 756
50 258
96.331
39 591
54 452
17 376
15 829

S
0
0
o
o
o
o
o
o

S
0
0
0
0
o
o
o
o

Access: PK2000-Poročc%alec-Amandniaji
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Amandmaji
2000 (2)

Stran 19 od 327

3. januar 2000

A. Bilanca odhodkov
2. V1.ADN! PRORAČUNSKI UPORABNIKI
14 t'rad predsednika vlade
Predlog proračuna
2000 (I)

Kotilo
4900
402
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4029
420
4202
;3

Sistem varovanja
Izdatki za blago in storitve
1'isarmSki 111 splošni m;itcri;il in storitve
Posebni material in storitve
Incrgija. vtnla. komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
l/datki /a službena potovanja
Tekoče* vzdrževalne
♦
Najemnine in zakupnine (leasing)
I )ru«»i operativni odhodki
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Nakup opreme

Programi
1451 Financiranje projektov
IN2.1 Financiranje projekt o t'
402 l/.datki za blago in storitve
4020 Pisarniški in sploSni material m storitve
4029 Drugi operativni odhodki
550.1
402
4020
4024
4029

Projekt izdelave intčitne zakonodaje
Izdatki za blago in storitve
Pisarniški in splošni material in storitve
Izdatki za službena potovanja
Drugi operativni odhodki

1485
2X25
420
4201
4202
4203
4205

Investicije
Investicije in investicijsko vzdrjevanie tir javnih organov
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme
Nakup drugih osnovnih sredstev
Investicijsko vzdrževanje in obnove

SKUPAJ: A. Bilanca odhodkov

torek. 2S december 1999

3. januar2000

Amandmaji
2000(2)

Dopolnjen predlog
proračuna 2000
(3M1+2)

JI. OS 2
28.591
810
2 865
3 238
5916
13 770
1.743
0
249
2.491
2 491

JI082
28.591
810
2.865
3 238
5.916
13.770.
. 1.743
0
249
2.491
2.491

240.868
27.748
19.9 HO
19.980
19.980
0

240.868
27.748
19-980
19.980
19.980
0

7.76H
7.768
1.410
709
5.649

7.768
7.768
1.410
709
5.649

213.120
ILLL24
213.120
60 000
98 362
0
54.758

213.120
213.120
213.120
60 000
98.362
0
54.758

1.441.897

1.441.897

Access: PR2000-Poro?evalec-Amandmaji

185

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

Stran 20 od 327

poročevalec, št. 1

A. Bilanca odhodkov
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
1512 Protokol v vladi Republike Slovenije
Predlog prorafuna
2000(1)

Konto
1512 Protokol v vladi Republike Slovenije
1J5^2J Protoko^^ladniepi^
!1 Uprava in administracija
1010 Plače
Ml Plače
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopust
4002 PovraCila in nadomestila
4003 Sredstva za delovno uspcSnost
4004 Nadurno delo
4009 Drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za p<orodniSko varstvo
402 Izdatki za blap.o in storitve
4029 Drugi operativni odhodki

3

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

Amandmaji
2000 (2)

Dopolnjen predlog
proraiuna 2000
(3)»(l+2)

317.194
_3nji9y
312.135 i
83.711
13.711
68.908
54 824
1.494
3.070
6.149
3.203
168
10.202
5.679
4.421
38
64
4.601
4 601

j 17.194
^PJ94J
312.135
83.711
>3.711
68.908
54 824
I 494
3.070
6 149
3.203
168
10.202
5.679
4.421
38
64
4.601
4601

1020
U21
402
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4029

Materialni in drugi stroški
Materialni stroški
Izdatki za blago in storitve
PisarniSki in sploi'ni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroSki in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine (leasing)
Drugi operativni odhodki

228.424
12.5*2
12.582
1.279
2.946
6.100
826
600
300
48
483

228.424
12.582
12.582
1.279 2.946
6.100
826
600
300
48
483

i&L!
402
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4029

Prusi odhodki za delo na drueili področjih
Izdatki za blago in storitve
Pisarniški in sploSni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki

215.842
186.504
0
0
0
23 807
0
5.531

215.842
215.842
186.504
0
0
0
23.807
0
5.531

57O59
5.059
5.059
5.059
4.639
420

5.059
5.059
5.059
5.059
4.639
420

317.194

317.194

Programi
1585 Investicije
Imrsliciir in investicijsko vzitrievanic ilrtarnili oreanov
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Hi*
.JL

SKUPAJ: A. Bilanca odhodkov

torek. 28 december 1999

poročevalec, št. 1

Access: PR2000-Poročevalec-Amandmaji

186

Strun 21 od 327

3. januar2000

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

A. Bilanca odhodkov
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
1513 Servis za protokolarne storitve
Predlog prorafuna
20011(1)

Konto

505.104
^05J04J
502.644
447.283
447.2X3
383.304
295 982
17 291
42978
10 063
15 476
1.514
51.119
28 454
22 152
192
321
12.860
12 S60

ISI3 Servis a.a protokolarne storitve
I^^^JSe^^zajm)tokolanu^>k)n|Ac^
I Uprava in administracija
1010 Plafe
3006 Plg.it
400 Plai'c in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopust
4002 Povr aiila in nadomestila
4003 Sredstva za delovno uspeSnost
4004 Nadurno delo
4009 Drugi izdatki zaposlenim
401 Prisp evki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispe vek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za porodniško varstvo
402 Izdatki za blago in storitve
4029 Drugi operativni odhodki

Dopolnjen predlog
prorafuna 2000
(3)=(l+2)
505.104
505.104 I
502.644
447.283
447.2X3
383.304
295.9*2
17 2') I
42 978
10 063
15 476
1 514
51.119
28454
22 152
192
321
12.860
12 860

Materialni in drugi stroški
Materialni stroSki
Izdatki za blago in storitve
Pisarniški in sploSni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni suoiki in storitve
Tekoče vzdrievanje

55.361
,V,"W
55.361
587
40.312
7 231
7 231

55.361
SS.36I
55.361
587
40 312
7.231
7 231

Programi
1585 Investicije
2827 Investic iie in investicijsko vnirievanie ilrtm nih orcanuv
420 Nakup i n gradnja osnovnih sredstev
4202 Nakup o preme
4205 Investici. isko vzdrievanje in obnove

2.460
2.460
2.460
2.460
390
2 070

2.460
2.460
2.460
2.460
390
2 070

0
0
0
0

Q
0
0
0

505.104

505.104

1020
3330
402
4020
4022
4023
4025
3

Amandmaji
2000(2)

S43S
420
4202
4204

Obnova , kompleksa Brdo
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Nakup op reme
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

SKUPAJ: A. Bilanca odhodkov

torek. 28 december 199'9

3. januar2000

Access: PR2000-Poro(evalec-Amandniaji

187

Stran 22 od 327

poročevalec, št. 1

A. Bilanca odhodkov
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
1514 Urad za priseljevanje in begunec
Predlog proračuna
2000(1)

Konto
1514 Urad za priseljevanje in begunce
15JI^J Ui^d^priseljevanj^nJjegunc^
1 Uprava in administracija
1010 Plače
7672 Plače
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopusl
4002 Povračila in nadomestila
4003 Sredstva za delovno uspcSnost
4005 Plače za delo po pogodbi
4009 Drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4018 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za porodniško varstvo
402 Izdatki za blago in storitve
4029 Drugi operativni odhodki
1020
ZŽZ5
402
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4029
2

Materialni in drugi stroSki
\lattrialni stroSk j
Izdatki za blago in storitve
Pisarniški in sploSni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
TekoCe vzdrževanje
Najemnine in zakupnine (Icasing)
Drugi operativni odhodki

poročevalec, št. 1

Amandmaji
2000(2)

Dopolnjen predlc>|>
proračuna 2000
(3)=(I+2)

1.010.488

1.010.188

J;010JU18J[
87.115 i!
69.363
69.363
60.380
30.569
1.067
2946
12 681
13 000
117
7.074
3.938
3 066
26
44
1.909
1.909

1.010.4:88 I
87.115 |
69..-I63
6ž.m
60.380
3CI.569
'1.067
2 946
12.681
121.000
117
7.074
3.938
3.066
26
44
1.909
1.909

17.752
17.752
17.752
3 609
150
3 483
3.329
I 836
750
420
4 175

Financiranje javnih služb
1501 Oskrba beguncev
1294 Oskrba begu nor*
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in sploSni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroSki in storitve
4025 Tekoče VzdrŽevanje
4026 Najemnine in zakupnine (Icasing)
4029 Drugi operativni odhodki
410 Subvencije
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom

torek. 28 december 1999

L eto: 2000
v tisoč tolarjih

923.373!!
923.373
921)7}
705.124
210.631
300.000
97.908
16.713
3 654
67303
8915
0
0
218.249
218 249

Access: l'H2000-Poročcvalcc-Aniandmaji

188

117.752
17.752
17.752
3.609
150
3.483
3 329
1.836
750
420
4 175
I I

'»23.373
... . . . II
923.373
92137}
705.124
210.631
300.000
97 908
16713
3.654
67.303
8915
0
0
218.249
218.249

Stran 23 od 327

3. januar2000

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

A. Bilanca odhodkov
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
1514 IJrad za priseljevanje in begunce
Predlog proračuna
2000(1)

Konto
3

Programi
1591 Donacije
8IH.1 UNUCR-TUJA DO NACIJA
402 Izdatki za blago in storitve
4020 l'isarm&ki in sploSni material in storitve
4023 Prevozni stroški in storitve
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)
4029 Drugi operativni odhodki
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4202 Nakup opreme
H[M
402
4021
4029
420
4201
4202

f-'SF- TUJA DONACIJA
Izdatki za blago in storitve
Posebni material in storitve
Drugi operativni odhodki
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme

H186
402
4020
4029
SIS7
402
4029

Nadomeščanje Roške - TUJA DONACIJA
Izdatki za blago in storitve
PisarniSki in sploSni material in storitve
Drugi operativni odhodki
Swiss Disaster Relief- TUJA DONACIJA
Izdatki za blago in storitve
Drugi operativni odhodki

9ISS Nouova Frontera. Italija - TUJA DONACIJA
402 Izdatki za blago in storitve
4029 Drugi operativni odhodki
SKUPAJ: A. Bilanca odhodkov

torek, 2S december 1999

3. januar 2000

Dopolnjen predlog
proračuna 2000
(3MI+2)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
o
o
0'
o
o
o
o
o
o
o

0
0
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

o
o
o

0
o
o

0.
o
o

1.010.488

1.010.488

Access: PR2000-Poročevalcc-Amandmaji

189

Amandmaji
2000 (2)

Stran 24 od 327

poročevalec, št. 1

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

A. Bilanca odhodkov
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
1515 Urad za žensko politiko
Predlog proračuna
2000 (I)

Konto
1515 Urad za žensko politiko
ISl^JUrad za žensko politiko
1 Uprava in administracija
1010 Plače
Ml Plače
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopust
4002 Povračila in nadomestila
4003 Sredstva za delovno uspešnost
4009 Drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za porodniško varstvo
402 Izdatki za blago in storitve
4029 Drugi operativni odhodki
1020
7691
402
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4029
412
4120
420
4202
4205

S
54.581
30.743
30.743
25.740
18 276
640
1.285
5.468
71
3.773
2.101
1.635
14
23
1.230
1.230

Materialni in drugi stroški
Materialni stroSki
Izdatki za blago in storitve
PisamiSki in sploSni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine (Icasing)
Drugi operativni odhodki
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Nakup opreme
Investicijsko vzdrževanje in obnove

23.838
23.838
17.840
8.094
227
1 419
288
2.778
545
394
4 095
45
45
5.953
5.599
354

2 'Financiranje javnih služb
1502 Sofinanciranje programov ženskih organizacij
4390 Sofinanciranje n rov ritmov nevladnih tenskih organizacij
412 Transferi ncprofituirti organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
3

3.955 j
3.955
3.955
3.955
3 955
»
0

Programi
1585 Investicije
106(1 Investicije in investicijsko vzdrievanie dr lavni li oreanov
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4202 Nakup opreme
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

lotck, 2S december 1999

poročevalec, št. 1

Dopolnjen predlog
proračuna 2000
(3H1+2)

Amandmaji
2000(2)

Access: PK2000-Poročevalcc-Amandmaji

190

U
-5.953

_58J536J
48.628
30.743
30.743
25.740
18.276
640
1 285
5.468
71
3.773
2.101
1.635
14
23
1.230
1.230

-5.953
-5.953

17.885
17.885
17.840
8094
227
1.419
288
2.778
545
394
4.095
45
45
0
0
0

-5.953
-5 599
-354

3.955 i
3.955
3.95 S
3.955
3.955
5.953 i L
5.953
5.9 S 3
5.953
5 599
354

5 953 ii
5.953
5.953
5.953
5.599
354

Stran 25 od 327

3. januar 2000

A. Bilanca odhodkov
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

1515 Urad za žensko politiko
Predlog proračuna
2000(1)

Konto
1592 Donacija
Sili Krrpilrr nac.mthanizmov :a nanrednvanit lensk - T.
DONACM
402 Izdatki za blago in storitve
4020 PisarniSki in sploSni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni sUoSki in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)
4029 Drugi operativni odhodki

0
2

SIii
402
4020
4024
4023
4029
412
4120

e
o
o
o
o
o
o
o

SKUPAJ: A. Bilanca odhodkov

3. januar2000

Dopolnjen predlog
proračuna 2000
(3)=(!+2)

o
o
o
o
o
o
o

UNDP projekt (20 % soudtlrlba)
Izdatki za blago in storitve
Pisarniški in sploSni material in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Dragi operativni odhodki
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

torek, 28 december 1999

Amandmaji
2000(2)

58.536

Access: PR2000-Poro(evalec-Amandmaji

191

58.536

Stran 26 od 327

poročevalec, št. 1

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

A. Bilanca odhodkov
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije
Konto

Predlog proračuna
2000(1)
244.9SI
244.951

1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije
1516 |Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije
1 jiUprava in administracija
1010 Plače
3003 Plače
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopust
4002 Povračila in nadomestila
4003 Sredstva za delovno uspeSnost
4009 Drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za porodniško varstvo
402 Izdatki za blago in storitve
4029 Drugi operativni odhodki
1020
UJ7
402
4020
4022
4024
4029

274.951 I
21.143 I
17.356
17.356
13.834
7.703
213
661
5 257
0
2.061
I 147
894
7
13
1.461
I 461

L££l
1.558
1 558

Lm
1.558
1.558
30.000
9.000

3.S45
3.845
3.845
30.8 74
30.874
30 874

5205 Sarodnostne skupnosti
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Ickoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

29. 712
29.712
29 712

1504 Sofinanciranje medijev
157.893
7357 Sofinanciranje tednika Nenuisae
44.631
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
44.631
4120 Tekoći transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
44.631
torek, 28. december 1999
Access: PR2000-Porofevalec-Amandmaji

192

274.951

2.229
368
159
I 187
515

Sofinanciranje radijskega programa ta Rome
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Obveznosti do ustanov italijanske narodne skupnosti
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Tekoći transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

poročevalec, št. 1

Dopolnjen predlog
proračuna 2000
(3)=(l+2)

3.787
2.229
2.229
368
159
1 187
515

223.200
65.307
876
876
876

Financiranje javnih služb
1503 Narodnostne skupnosti
1221 Sfrirwn(iranj( prtanijadj rgmskf fkupnffti
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1322
412
4120
i2M
412
4120

30.000
JM00J

3.787

Materialni in drugi stroški
Materialni stroSki
Izdatki za blago in storitve
PisarniSki in sploSni material in storitve
Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije
Izdatki za službena potovanja
Drugi operativni odhodki

7355 Študije, obiave. ekspertize
402 Izdatki za blago in storitve
4029 Drugi operativni odhodki
2

Amandmaji
2000 (2)

9.01)0
9.000
9 000

21.000

253.200
74.307
A 76
876
876
3.145
3.845
3 845
39.874
39.874
39874
29.712
29.712
29.712
178.893
44.631
44.631
44 631
Stran 27 od 327

3. januar 2000

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

A. Bilanca odhodkov
2. VLADNI PRORAČUNSKI U PORABNIKI
1510 Urad /.a narodnosti vlade kepulilikc Slovenije
Predlog proračuna
2000(1)

Konto

'1*6 Snfinuritininrt' RTV nmvnnnov zu luimtlmntnr skunnn\li
41J Oru^i tekofi donuifi transferi
413.1 'tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalec javnih sluZh
J

113.262
113 262

Programi
1585 Investicije
21t.11 Investicije in investicijsko v:tlr'f\'tinir tlrhivnih tiruanov
420 Nakup in gradnja osnovnih .sredstev
4202 Nakup opreme

torek. 28 december 1999

3. januar2000

21.000
21.000
21 000

244.951

Access: PR2000-Poro{evalcc-Am»ndmaji

193

134.262
134.262
134.262
i
i

608!
608
MU
608
608

SKUPAJ: A. Bilanca odhodkov

Dopolnjen predlog
proračuna 2000
(3)=(l+2)

Amandmaji
2000 (2)

30.000

608
608
m
608
608
274.951

Stran 28 od 327

poročevalec, št. 1

A. Bilanca odhodkov
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
1517 Služba vlade za zakonodajo
Predlog proračuna
2000(1)

Konto
1517 Služba vlade za zakonodajo
J517JSlužba vlade za zakonodajo
!1 'Uprava in administracija
1010 Plače
3014 Plače
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopust
4002 Povračila in nadomestila
4003 Sredstva za delovno uspešnost
4004 Nadurno delo
4005 Plače za delo po pogodbi
4009 Drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za porodniško varstvo
402 Izdatki za blago in storitve
4029 Drugi operativni odhodki

•3

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

Amandmaji
2000 (2)

Dopolnjen predlog
proračuna 2000
0M1+2)

201.696
J0L696J
192.477
153.680
ISJ-M0
127.499
90399
2988
8 149
16 544
1.492
5014
2.913
18.036
10.039
7.816
68
113
8.145
8 145

201.696
J10L696J
192.477
153.680
/ 53. 680
127.499
90.399
2988
8 149
16 544
1.492
5 014
2.913
18.036
10.039
7.816
68
113
8.145
8.145

1020
33MI
402
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4029

Materialni in drugi stroški
Materialni sirotki
Izdatki za blago in storitve
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
l/datki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine (Icasing)
Drugi operativni odhodki

38.797
27.875
27.875
9.479
0
2.872
I 044
3.731
1.093
4.4S2
5.174

38.797
27.875
27.875
9.479
0
2 872
I 044
3 731
I 093
4482
5.174

6206
402
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4029

Komisija za usklajevanje zakonodaje z F. U
I/datki za blago in storitve
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Hnergija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine (leasing)
Drugi operativni odhodki

10-9:2
10.922
4.179
0
149
0
4033
995
0
1.566

10.922
10.922
4.179
0
149
0
4.033
995
0
I 566

Programi
1585 Investicije
2811 Investicije in investicijsko vzilrtmmie drlavnih organov
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
4205 Investicijsko vzdrievanje in obnove

9.219
9.219
9.219
9.219
8.567
150
502

9.219
9.219
9.219
9.219
8 567
150
502

torek, 28 december 1999

Access: PK2000-roroCcvalec-Amand maj i

Stran 29 od 327
Nadaljevanje v Poročevalcu št.1/1

poročevalec, št. 1
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3. januar2000

NAROČILNICA
Ime in priimek: .
Naslov:
Telefon:-

Poštna številka:

Podjetje:
Davčna številka:
NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

Datum:
Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA 4; TEL: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173
Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61222 - Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 320 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike
Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 ■ Naročniške zadeve: telefon (061) 17-61-215 ali 12-61-222 (215). Številka taksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V
skladu s sedmo točko 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja
davka na dodano vrednost (Ur.I. RS, št. 89/98 in 4/99).

