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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 : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

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

Uredništvo Poročevalca 



Poročilo o 

IZVRŠEVANJU PRORAČUNA 

REPUBLIKE SLOVENIJE V PRVEM 

POLLETJU LETA 2000 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 400-18/99-1 
Ljubljana, 24.08.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 13. seji dne 24. avgusta 2000 
sprejela: 

- POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE 
SLOVENIJE V PRVEM POLLETJU LETA 2000, 

ki ga pošilja na podlagi drugega odstavka 63. člena Zakona o 
javnih financah. 

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: 

- Zvonko IVANUŠIČ, minister za finance, 
- Sonja BUKOVEC, državna sekretarka v Ministrstvu za fi- 

nance, 
- Valter REŠČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Romana LOGAR, državna sekretarka v Ministrstvu za fi- 

nance. 

doc. dr. Verica Trstenjak 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGA: 
-poročilo s prilogami 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 24.08.2000 

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2000 

V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 2000 

Sprejeti proračun RS za leto 2000 in globalne bilance javnega financiranja za leto 2000 so temeljile na 
osnovnih ciljih, izhodiščih in usmeritvah makroekonomske politike, ki so bile opredeljene s 
'Proračunskim memorandumom za leto 2000'. Taje kot ključna cilja makroekonomske politike 
za leto 2000 predvideval nadaljevanje dinamične gospodarske rasti in nadaljnje zniževanje 
stopnje inflacije 

Sprejeti proračun RS za leto 2000 je predvidel prihodke v višini 1.021,3 mlrd SIT, odhodke v višini 
1.059,7 mlrd SIT ter proračunski primanjkljaj v višini 38,4 mlrd SIT oz. 0,97% predvidenega 
BDP za leto 2000 ob sprejemanju proračuna. 

L REALIZACIJA PRORAČUNA RS V OBDOBJU OD 01.01.2000 do 30.06.2000 

Prihodki državnega proračuna so bili v prvi polovici leta 2000 realizirani v skupni višini 446,0 mlrd 
SIT oz. 43,7% predvidenih. Odstotek realizacije prihodkov ustreza lanskoletni ravni, ko je ta delež 
znašal 43,4%. 

Odhodki državnega proračuna do 30.06.2000 izkazujejo plačano realizacijo v višini 508,3 mlrd SIT, 
kar predstavlja 48% porabo glede na pravice porabe. Prevzete obveznosti vseh neposrednih 
uporabnikov proračuna (predobremenitve) za leto 2000, knjižene do 30 06 2000 znašajo 865,1 mlrd 
SIT, kar predstavlja 82% »rezervacijo« sredstev glede na pravice porabe v veljavnem proračunu V 
bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna je, glede na že prevzete obveznosti za leto 2000, 
po stanju na dan 30.06.2000 »razpoložljivih« sredstev nekaj manj kot 191 mlrd SIT oz. 18,1 % Do 
konca leta se ocenjuje primanjkljaj sredstev pri proračunskih uporabnikih iz različnih razlogov. 

Računu finančnih terjatev in naložb za leto 2000 predvideva, da bodo iz naslova prejetih vračil 
danih posojil in prodaje kapitalskih deležev države realizirani prejemki v višini 30,9 mlrd SIT. Nadalje 
so predvidena dana posojila in povečanje kapitalskih deležev države v skupni višini 32,1 mlrd SIT 

Račun finančnih teijatev in naložb državnega proračuna v prvih šestih mesecih izkazuje primanjkljaj v 
višini 1,4 mlrd SIT, kar je skladno s pričakovano dinamiko gibanj v okviru tega računa 

V sprejetem proračunu za leto 2000 je predvideno, da bo v letošnjem letu za odplačila glavnice 
zapadlih domačih in tujih posojil v letu 2000 potrebno nameniti skupno 118 mlrd SIT Za 
pokrivanje proračunskega primanjkljaja in za odplačila glavnice zapadlega dolga je v sprejetem 
proračunu predvideno zadolževanje države do skupne višine 157,6 mlrd SIT1 Ocenjujemo, da bo 
celotni dolg države do konca leta znašal 1.041,9 mlrd SIT, oz 25,4% BDP za leto 2000 Od tega 
znaša notranji dolg 530,5 mlrd SIT in zunanji dolg 511,4 mlrd SIT. 

1 Od tega je bilo predvideno zadolževanje za 7,6 mlrd za potrebe Temeljnih razvojnih programov na področju 
obrambe, ostalih 150 mlrd pa za druge proračunske potrebe 
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V obdobju januar - junij tega leta so bila realizirana odplačila glavnice domačega in tujega dolga v 
skupni višini 39,3 mlrd SIT. Skupna odplačila domačih in tujih glavnic predstavljajo 33,3% realizacijo 
glede na sprejeti proračun. Za pokrivanje proračunskega primanjkljaja v prvi polovici leta in za 
zagotovitev potrebnih sredstev za odplačila glavnic dolga se je državni proračun v obdobju januar - 
junij 2000 zadolžil v skupni višini 126,9 mlrd SIT. 

Zaradi ocenjenih makroekonomskih razmer do konca leta 2000 bo plačilo glavic višje za 1,8 mlrd SIT 
glede na načrtovano v sprejetem proračunu2. 

1. Ocenjena odstopanja prejemkov in izdatkov državnega proračuna v letu 2000 

V prvi polovici leta so bila gibanja osnovnih makroekonomskih kazalcev drugačna od načrtovanih pri 
sprejemanju proračuna. Nenačrtovana gibanja so neugodno vplivala na izvrševanje proračuna za leto 
2000, zaradi česar bo tudi realizacija državnega proračuna do konca leta 2000 drugačna od 
načrtovane. 

Spodnja tabela kaže spremembe gibanj makroekonomskih kazalcev: 

Tabela št. 1: Pregled napovedi makroekonomskih kazalev, uporabljenih pri pripravi proračuna za leto 
2000 in ocen UMAR iz Spomladanskega poročila, sprejetega na Vladi v juniju 2000 

Osnovni makroekonomski kazale 
Proračunski 

memorandum 
za leto 2000 

Ocena UMAR 
(Spomladansko poročil 

za leto 2000 

Rast bruto domačega proizvoda 3,75 % 4,75 % 

Poprečna letna rast cen 6,2 % 7,6 % 
Rast zaposlenosti 0,7 % 0,9 % 
Realna rast bruto plače na zaposlenega 2,5 % 2,5 % 
Rast izvoza blaga in storitev 4,5 % 7,1 % 
Rast uvoza blaga in storitev 4,9 % 6,0 % 
Primanjkljaj tekočega računa pl 
bilance 

190 mio USD 605 mio USD 

Realna rast zasebne potrošnje 3,6 % 2,9 % 
Realna rast investicij v osnovna sredst 6,6 % 9,0 % 

Iz tabele so razvidna večja odstopanja pri povprečni letni rasti cen in pri primanjkljaju tekočega 
računa plačilne bilance RS. Porast obeh makroekonomskih kategorij bo do konca leta neugodno 
učinkoval na načrtovano realizacijo državnega proračuna. 

2 Ob pripravi proračuna je bil upoštevan tečaj USD 179 SIT, medtem koje ob polletju ta znašal 214,5 SIT, kar pomeni 
porast v prvem polletju za 19,8%, posledično je rastel dolg do tujine. 
Primanjkljaj države, višji od 1,33% BDP, pomeni, daje zadolževanje potrebno že za odplačila obresti za najete kredite 
(primarni primanjkljaj). 
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2. Ocenjena odstopanja pri prihodkih državnega proračuna do konca leta 2000 

Na prihodkovni strani državnega proračuna za leto 2000 so na osnovi realiziranih gibanj v obdobju 
1.1. do 30.6.2000 opazne razlike med predvideno in ocenjeno realizacijo do konca leta 2000. 

Tabela št. 2: Izvrševanje proračuna RS v obdobju od januarja do junija 2000 z oceno do konca leta - 
PRIHODKI 
 ^   v milijonih SIT 

Sprejeti 
proračun 
za leto 2000 

Realizacija 
januar-junij 
2000 

% realizacije 
v sprejetem 
proračunu 
za leto 2000 

Ocena 
realizacije 
do konca 
leta 2000 

Ocena 
odstopanj 
od sprejetega 
proračuna 

I Prihodki 
Davčni prihodki 
Dohodnina 
Davek od dobička pravnih oseb 
Prispevki za socialno varnost 
Davek na plačilno listo in del. silo 
Davek od prometa proizvodov in 

storitev 
DDV 
Trošarine 
Ostali davčni prihodki 

Nedavčni prihodki 
Kapitalski prihodki 
Donacije 

1.021,3 
959,4 
170,4 
46.2 
6.3 
60,9 
5,0 

431,4 
147,0 
92.3 
48,1 
4.4 
9,4 

446,0 
418,6 
83,7 
28,7 
3.1 
31,3 
9.2 

163,4 
53,3 
46,0 
23,5 
0,1 
3,8 

43.7 
43,6 
49.1 
62.2 
49,4 
51,4 
183,7 

37,9 
36,2 
49.8 
48.8 
1,5 
40.9 

1.018,3 
952,7 
167,6 
50.0 
6,6 
65,3 
40.1 

426,4 
132,0 
93.8 
51.9 
4,4 
9,4 

-3,0 
-6,7 
-2,8 
3,8 
0,3 
4.4 
5,1 

-5,0 
-15,0 

1.6 
3.5 
0,0 
0,0 

Glavni razlogi za ocenjeni nižji obseg prihodkov državnega proračuna so naslednji: 

a. Nižja realna rast zasebne potrošnje: 
- V letu 2000 je bila načrtovana realna rast zasebne potrošnje v višini 3,6%. Glede na oceno bo do 

konca leta 2000 dosežena realna rast zasebne potrošnje 2,9%. Nižja realna rast zasebne potrošnje 
od načrtovane bo vplivala na nižje prihodke iz posrednih davkov (DDV) 

b Višja rast izvoza blaga in storitev: 
- Načrtovana rast izvoza blaga in storitev v letu 2000 je bila 4,5%, po sedanjih ocenah bo v letu 

2000 predvidoma znašala 7,1%. Višji izvoz bo vplival na višji obseg vračil davka na dodano 
vrednost 

Kot posledica nižje rasti zasebne potrošnje in višje rasti izvoza bodo ocenjeni prihodki iz naslova 
DDV do konca leta 2000 manjši za 5 mlrd SIT. 

c. Nerealizirano povečanje trošarin: 
- Ob pripravi proračuna za leto 2000 je bilo predvideno, da bodo že v januaiju leta 2000 trošarine 

za bencine povečane za 10% Vendar se Vlada RS od januarja 2000 dalje za to ni odločila 

č. Zakon o izjemnem znižanju davčne obveznosti: 
- Zaradi sprejetega Zakona o izjemnem znižanju davčne obveznosti Ministrstvo za finance ocenjuje 

manjši priliv dohodnine od načrtovanega v višini 2,8 mlrd SIT 
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3. Ocenjena odstopanja pri odhodkih državnega proračuna do konca leta 2000 

Na osnovi realiziranih odhodkov državnega proračuna v prvem polletju tega leta in pričakovanih 
odhodkov do konca leta 2000, Ministrstvo za finance ocenjuje primanjkljaj finančnih sredstev do 
konca leta 2000. 

Tabela št. 3: Izvrševanje proračuna RS v obdobju od januarja do junija 2000 z oceno do konca leta - 
ODHODKI 

v mio SIT 
Sprejeti 
proračun 
za leto 2000 

Realizacija 
januar-junij 
2000 

% realizacije 
v sprejetem 
proračunu 
za leto 2000 

Predobremenitve" 
do 30.6.2000 

Ocena 
odstopanj 
od sprejetega 
proračuna 

II Odhodki 
Plače in drugi izdatki 
zaposlenim, prispevki in 
davek na izplačane plače** 
Transferi posameznikom in gospodinjstv. 
Transferi v ZPIZ 
Plačila domačih in tujih obresti 
Tekoči transferi v javne zavode in 
druge izvajalce javnih služb*** 

Tekoči transferi drugim ravnem države 
Ostali odhodki 

1.059.7 
135.4 

152.3 
153.9 
60.7 
204.4 

31.9 
321.1 

508.3 
68.1 

75.1 
104.3 
37.8 
103.4 

17.1 
102.5 

48,0 
50,3 

49,3 
67.8 
62,2 
50,6 

53,5 
31.9 

856.1 
130.4 

149.6 
123.0 
39.5 
160.9 

31.8 
230,0 

49,35' 
0,35 

0,8 
36,0 

9,3 

1,1 

Odplačila glavnic dolga 118 39,3 33,3 1.8 

* Predobremenitve zajemajo vse evidentirane prevzete obveznosti, ki zapadajo v plačilo do konca leta 
2000. 
* * Podskupina odhodkov Plače predstavlja sredstva za plače zaposlenih v državnih organih, ne pa 
tudi plač zaposlenih v javnih zavodih. 
***Zajemajo sredstva za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve za javne zavode. 

Na odstopanja makroekonomskih agregatov glede na načrtovane v letu 2000 je v znatni meri vplivala 
rast cen nafte. Ta je vplivala predvsem na rast domačih cen, višje obrestne mere v tujini ter višji 
primanjkljaj tekočih transakcij plačilne bilance, slednji pa je vplival na višjo depreciacijo domače 
valute. Razlogi za odstopanja od sprejetega proračuna za leto 2000 na strani odhodkov so: 

a. Nerealen proračun za nekatere proračunske uporabnike: 
- sprejeti obseg proračunskih sredstev za leto 2000 je bil za nekatere proračunske uporabnike 
(Ministrstvo za šolstvo in šport) nerealen oziroma nižji od tistega, ki bi omogočal realizacijo 
dejanskih obveznosti. Dejanske obveznosti v proračunu niso imele ustreznega finančnega pokritja. 

b. Višja rast cen, ki je vplivala na: 
- povečanje osnov za plače zaposlenih pri proračunskih uporabnikih od julija 2000 za 3,7%, 

skladno z Zakonom o minimalni plači, kar ob sprejetju proračuna ni bilo predvideno. To bo 
povzročilo za cca 2 mlrd višje izdatke za plače; 

- povečan obseg izdatkov za odplačila domačega dolga zaradi višjih temeljnih obrestnih mer. 

c. Planirana obveznost države do ZPIZ: 
- ob sprejemanju proračuna za leto 2000 v januarju 2000 so bile že znane določbe novega Zakona o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je predvideval usklajevanje pokojnin z rastjo plač. 
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Zato je že v januarju, pred sprejemom proračuna za 2000, bilo znano, da bodo učinki uskladitve 
znašali dodatnih 12 mlrd SIT. V sprejetem proračunu učinki uskladitve niso bili upoštevani pri 
določitvi obsega potrebnih transferov iz državnega proračuna v ZPIZ. Vključno z učinki višje 
indeksacije pokojnin in drugih izdatkov ZPIZ zaradi višje rasti povprečnih plač tudi v juliju 2000, 
bo primanjkljaj v blagajni ZPIZ-a višji od načrtovanega ob sprejemanju proračuna predvidoma za 
36 milijard SIT. 

d. Plačna politika: 
Glede na sklepe Vlade Republike Slovenije v aprilu 2000 so bili povišani količniki za določitev 
osnovne plače in dodatki zaposlenim pri proračunskih uporabnikih, ne glede na to, da v 
proračunu za to ni bilo zagotovljenih sredstev. Zaradi tega bodo odhodki za plače višji od 
načrtovanih za cca 2 mlrd SIT. Problem bo pereč v zadnjih mesecih tega leta. 

e. Odločba Ustavnega sodišča: 
Skladno z odločbo Ustavnega sodišča RS, s katero je v juniju 2000 le-to razveljavilo 30. člen 
Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2000, bo potrebno za transfere javnim zavodom na 
področju kulture zagotoviti do konca leta dodatno 1,1 mlrd SIT3. 

f. Prerazporeditev dodatnih sredstev za transfere občinam: 
- Zaradi izplačil dodatnih sredstev občinam so bila v maju 2000 po sklepu Vlade RS na finančno 

izravnano občinam prerazporejena sredstva s postavke Ministrstva za šolstvo in šport plače v 
osnovnem šolstvu v višini 1,1 mlrd SIT, s čimer seje problem prenesel na zagotovitev sredstev za 
plače do konca leta. Za ta znesek se je dodatno povečal primanjkljaj sredstev za plače pri 
Ministrstvu za šolstvo in šport. 

g. Posamezna ministrstva in vladne službe ocenjujejo, da bo do konca leta nastal primanjkljaj sredstev 
tudi pri drugih uporabnikih (pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo za okoli 3,6 mlrd SIT, pri 
Ministrstvu za notranje zadeve okoli 1,7 mlrd SIZ, pri Uradu za begunce okoli 0,1 mlrd SIT). 

h. Višja depreciacija domače valute in višje obrestne mere v tujini od načrtovanih v letu 2000 vplivajo 
na: 

- višje izdatke za odplačilo dolga v tujino; 
- višja plačila obresti v tujino 

II. OCENA VIŠINE PRIMANJKLJAJA PO POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH 
UPORABNIKIH VKLJUČNO ZPIZ DO KONCA LETA 2000 

Ministrstvo za finance podaja preliminarno oceno 

a) Prihodki državnega proračuna za leto 2000 nižji od načrtovanih v sprejetem proračunu za 3 
mlrd SIT. 

b) Odhodki državnega proračuna višji od načrtovanih v sprejetem proračunu za 13,35 mlrd SIT 
Od tega pri: 

Ministrstvu za šolstvo in šport v višini 8,2 mlrd SIT" zaradi višjih sredstev za transfere v 

3 Po podatkih Ministrstva za kulturo bo za te obveznosti potrebno zagotoviti 1.2 mlrd SIT 
4 Po podatkih Ministrstva za šolstvo in šport bo za te obveznosti potrebno zagotoviti 9.307 mlrd SIT 
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javne zavode na področju šolstva. Višji transferi so posledica dejstva, da je bil sprejeti obseg 
sredstev za dejavnost osnovnega, srednjega, višjega in visokega šolstva, nižji od obsega, ki bi 
omogočal celoletno realizacijo programov na teh področjih in zaradi prej omenjenega 
prenosa sredstev za plače na finančno izravnavo občin. Ta del primanjkljaja predstavlja 84% 
celotnega primanjkljaja. Preostali primanjkljaj v višini 16% celotnega primanjkljaja je nastal iz 
objektivnih razlogov: večja sredstva za delovanje šol so posledica višje rasti izhodiščne plače 
od načrtovane, višje rasti izdatkov za blago in storitve zaradi višje inflacije od načrtovane, 
dvojnega napredovanja v osnovnih in srednjih šolah, večanja števila visokošolskih programov 
in ustanov ter povečanega števila študentov. 

Ministrstvu za finance v višini 2,9 mlrd SIT zaradi večjih obveznosti iz naslova finančne 
izravnave občinam in zaradi zagotovitve dodatnih finančnih sredstev za plačilo zapadlih glavnic 
dolga. 

- Ministrstvu za kulturo v višini 1,1 mlrd SIT zaradi obveznosti financiranja javnih zavodov s 
področja kulture iz državnega proračuna, kot posledica odločbe Ustavnega sodišča RS, ki je 
razveljavila 30. člen Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2000; 
Ministrstvu za delo družino in socialne zadeve v višini nepokrite razlike 0,8 mlrd SIT, ki jih 
samo ministrstvo ne bo uspelo zagotoviti z notranjimi prerazporeditvami, 
pravosodnih proračunskih uporabnikih v višini 350 mio SIT zaradi zagotovitve dodatnih 
sredstev za plače, kar je posledica višje inflacije in dejstva, da niso bila zagotovljena sredstva 
za odobrene zaposlitve za leto 1999, ki so bile izvršene po 15.09.1999, in ker niso bila 
zagotovljena sredstva po »Uredbi o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi dodatkov 
strokovnim in administrativno-tehničnim ter drugim delavcem na sodiščih, državnih tožilstvih, 
javnih pravobranilstvih in organih za postopek o prekrških«. 

c) Primanjkljaj v blagajni ZPIZ bo do konca leta 2000 znašal cca 36 mlrd SIT. Državni proračun 
nima potrebnih finančnih sredstev za celotno pokritje te obveznosti, prav tako ocenjenega 
primanjkljaja ne bo mogoče pokriti s prihranki proračunskih uporabnikov. Zato Ministrstvo za finance 
predlaga pokrivanje primanjkljaja iz sredstev Kapitalskega sklada RS in zadolževanje ZPIZ-a na 
finančnih trgih. 

Ministrstvo za finance do konca leta 2000 ocenjuje odmike od sprejetega državnega proračuna za 
leto 2000: 

- 3 mlrd SITnižje prihodke državnega proračuna, 
- 13,35 mlrd SIT višje odhodke proračuna (brez transferov v ZPIZ). 

Poleg tega pa ocenjuje 36 mlrd SIT primanjkljaja v blagajni ZPIZ 
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m. UKREPI ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA RS ZA LETO 2000 

Zaradi uresničevanja globalnih ciljev ekonomske politike in zagotovitve izvajanja proračuna do konca 
leta 2000 je Vlada RS v juliju 2000 že obravnavala predlagane ukrepe za uravnoteženje državnega 
proračuna, podane s strani Ministrstva za finance. V tej zvezi je sprejela sklepe, ki bodo zagotovili 
delno uravnoteženje državnega proračuna v letu 2000 

Vlada RS je hkrati sprejela sklep o nadaljnjem spremljanju prihodkov in odhodkov državnega 
proračuna do konca leta 2000. Na osnovi javnofinančnih gibanj bo sprejemala nadaljnje potrebne 
ukrepe za uravnoteženje državnega proračuna. 

Priloge: 
- Priloga k poročilu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 v obdobju januar - 

junij 2000, 
- Poročilo o finančnem položaju Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje z vzroki za 

nastali finančni primanjkljaj (gradivo ZPIZ, št. 02000/2000 z dne 24.07.2000). 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

PRILOGA K POROČILU O IZVRŠEVANJU 

PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA LETO 2000 

V OBDOBJU JANUAR-JUNIJ 2000 

Ljubljana, 27. JULIJ 2000 
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VSEBINA 

PRILOGE K POROČILU O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA RS ZA OBDOBJE JANUAR 
2000 

-JUNU 

1. Predvidena makroekonomska izhodišča ob pripravi proračuna RS za leto 2000 in njihova 
realizacija v prvi polovici leta 2000 

2. Ključni strukturni problem izvrševanja proračuna RS: stalno naraščajoč delež fiksnih proračunskih 
odhodkov in zmanjševanje možnosti za prestrukturiranje proračuna in izvajanje nekaterih 
prioritetnih razvojnih nalog 

3. Globalna realizacija proračuna Republike Slovenije v prvi polovici leta 2000 

4. Realizacija bilance prihodkov in odhodkov državnega proračuna v obdobju januar - junij 2000 

4.1 Prihodki državnega proračuna 

4.2 Odhodki državnega proračuna 

5. Realizacija računa finančnih terjatev in naložb v obdobju januar - junij 2000 

6. Račun financiranja - zadolževanje države in odplačila dolga v obdobju januar - junij 2000 

7. Ocena potrebnih ukrepov za uravnoteženje proračuna Republike Slovenije za leto 2000 
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1. PREDVIDENA MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA OB PRIPRAVI 

PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2000 IN NJIHOVA 

REALIZACIJA V PRVI POLOVICI LETA 

1.1.1 Sprejeti proračun RS za leto 2000 in globalne bilance javnega financiranja za leto 2000 so 
temeljile na osnovnih ciljih, izhodiščih in usmeritvah makroekonomske politike, ki so bile 
predstavljene v Proračunskem memorandumu za leto 2000 

Proračunski memorandum za leto 2000 opredeljuje kot ključna cilja makroekonomske politike za leto 
2000 nadaljevanje dinamične gospodarske rasti in nadaljnje zniževanje stopnje inflacije. Ključna 
memorandumska kvantitativna cilja ekonomske politike za letošnje leto sta 3,5 do 4,0% gospodarska 
rast, ki naj bi ob aktivni politiki zaposlovanja omogočila tudi rast zaposlenosti za okoli 0,7% ter 
znižanje povprečne letne stopnje inflacije na 6 do 6,5%. 

Uresničevanju obeh temeljnih ciljev naj bi bile prilagojene ključne makroekonomske politike, to je 
fiskalna in proračunska politika, denarna politika, politika cen, dohodkovna in plačna politika, politika 
zaposlovanja ter socialna politika. 

Znižanju inflacije in spodbujanju gospodarske rasti podrejene fiskalna in proračunska politika sta 
opredeljevali tudi kvantitativne podlage za določitev obsega in strukture proračuna RS za leto 2000 
ter okvirov za finančne načrte ostalih javnofinančnih blagajn, to je pokojninsko - invalidskega 
zavarovanja, obveznega zdravstvenega zavarovanja ter okvirov za oblikovanje proračunov občin za 
leto 2000. I 

Ključna usmeritev Proračunskega memoranduma za leto 2000 na področju fiskalne in proračunske 
politike je bila zadrževanje celotnega javnofinančnega primanjkljaja v letu 2000 na ravni 1% bruto 
domačega proizvoda. 

1.1.2 Napovedi osnovnih makroekonomskih kazalcev, ki so bili podlaga za sprejem proračuna RS 
za leto 2000, in njihova gibanja v letošnjem letu, kot so podrobno prikazana in analizirana v »Analizi 
gospodarskih gibanj v Sloveniji v letu 1999 in napovedih za leti 2000 in 2001 (Pomladansko poročilo 
2000), ki gaje obravnavala in sprejela Vlada, kažejo naslednje osnovne značilnosti: 

Rast bruto domačega proizvoda, je bila ob sprejemu proračuna napovedana na ravni 3,75%, je 
v letošnjem letu ugodnejša od pričakovane in bo v letu 2000 predvidoma dosegla raven 4,75%'. 

Predvidena povprečna letna rast cen na ravni 6,2% bo v letošnjem letu presežena, predvsem 
zaradi relativno višje mesečne rasti v prvi polovici leta, in bo po sedanjih ocenah v letu 2000 
znašala 7,6%. Višja rast cen od pričakovane v prvi polovici leta je bila predvsem posledica visoke 
rasti cen nafte na svetovnem tržišču. 

V začetku leta predvidena rast zaposlenosti v višini 0,7% na letni ravni bo do konca leta presežena 
in bo predvidoma znašala 0,9%. 

1 Uporabljene so ocene in napovedi iz "Pomladanskega poročila 2000", Urada RS za makroekonomske analize 
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Realna rast bruto plače na zaposlenega, kije bila ob pripravi proračuna predvidena v višini 2,5% 
bo po sedanjih ocenah do konca leta predvidoma realizirana na napovedani ravni. Na osnovi 
nekoliko višje rasti zaposlenosti in realne rasti bruto plač, dosežene na predvideni ravni, je bil v 
javnofinančnih gibanjih v prvi polovici leta dosežen pričakovan obseg prihodkov iz naslova 

. dohodnine, davkov na plačilno listo in delovno silo ter prispevkov za socialno varnost. 

Ob sprejemu proračuna predvidena rast izvoza blaga in storitev na ravni 4,5% bo v letošnjem 
letu predvidoma presežena in bo dosegla okoli 7,1%. Višji izvoz povečuje obseg vračil davka na 
dodano vrednost in njegova rast neposredno ne prispeva k povečevanju davčnih prihodkov. 

Rast uvoza blaga in storitev, ki je bila ob sprejemu proračuna predvidena na ravni 4,9%, bo 
predvidoma tudi nekoliko višja in sicer okoli 6,0%. 

Primanjkljaj tekočega računa plačilne bilance, kije bil ocenjen ob sprejemu proračuna v višini 
190 mio USD, bo po zadnjih napovedih dosegel okoli 605 mio USD, kar bo neugodno vplivalo na 
gibanje tečaja domače valute in s tem predvsem na obseg izdatkov za odplačilo dolga v tujino. 

Predvidena realna rast zasebne potrošnje v letošnjem letu v višini 3,6% po zadnjih napovedih ne 
bo dosežena (po sedanjih ocenah bo dosežena realna rast osebne potrošnje v letu 2000 znašala okoli 
3,0%). Nižja realna rast zasebne potrošnje vpliva predvsem na nižje prihodke iz posrednih davkov 
(DDV). 

Medtem bo realna rast investicij v osnovna sredstva - ob sprejemu proračuna predvidena na 
ravni 6,6% - predvidoma do konca leta znatno presežena (okoli 9,0%), kar zaradi znatnih olajšav, 
ki so z njimi povezane, v večji meri v tekočem letu ne prispeva k povečevanju javnofinančnih 
prihodkov. 

Višja inflacija v prvi polovici leta od načrtovane ob pripravi letošnjega proračuna in celotnih 
globalnih bilanc javnega financiranja za letošnje leto bo v drugi polovici leta prek sprejete in 
realizirane predčasne indeksacije plač in pokojnin povzročila pritiske na povečanje 
proračunskih in celotnih javnofinančnih odhodkov. Zlasti se bodo povečala sredstva za plače, 
za transfere posameznikom in javnih zavodov kot tudi na celotne izdatke za pokojnine do 
konca letošnjega leta. 
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2. KLJUČNI STRUKTURNI PROBLEM IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

REPUBLIKE SLOVENIJE: STALNO NARAŠČAJOČ DELEŽ FIKSNIH 

PRORAČUNSKIH ODHODKOV IN ZMANJŠEVANJE MOŽNOSTI ZA 

PRESTRUKTURIRANJE PRORAČUNA IN ZA IZVAJANJE NEKATERIH 

PRIORITETNIH RAZVOJNIH NALOG 

Izvrševanje proračuna Republike Slovenije in izvajanje celotne politike javnega financiranja 
v Sloveniji v preteklih letih in v letošnjem letu poteka v razmerah, ko se iz leta v leto povečuje 
delež odhodkov, ki imajo fiksni ali relativno fiksni značaj, in zmanjšuje prostor za financiranje 
ostalih proračunskih izdatkov, ki pomenijo izvajanje nekaterih prioritetnih razvojnih nalog. 

Na obseg in strukturo odhodkov proračuna Republike Slovenije danes vpliva preko 230 
zakonov in veliko število uredb, pravilnikov in drugih aktov, ki opredeljujejo obseg pravic na 
posameznih področjih javne porabe in določajo obseg odhodkov, ki jih je za izvrševanje 
posameznih pravic potrebno zagotoviti skozi državni proračun oziroma skozi druge blagajne 
javnega financiranja (ZPIZ, ZZZS in proračune občin). 

Fiksni del proračunskih odhodkov, ki zajemajo predvsem sredstva, kijih proračun RS namenja za 
plače in prispevke za socialno varnost zaposlenih v državnih organih in javnih zavodih ter dragih 
izvajalcih javnih služb, ki se financirajo iz proračuna, sredstva za financiranje transferov 
posameznikom (socialni transferi), transfere sredstev, ki se iz državnega proračuna namenjajo v ZPIZ 
za financiranje obveznosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, nadalje sredstva, ki se iz 
državnega proračuna namenjajo kot dopolnilna sredstva občinam in nazadnje sredstva, ki se iz 
državnega proračuna namenjajo za plačila domačih in tujih obresti (servisiranje dolga države) se je 
v zadnjih letih iz leta v leto povečeval, kot kaže priložena tabela: Globalna struktura odhodkov 
državnega proračuna na strani 8. Medtem ko je fiksni del proračunskih odhodkov v letu 1999 
predstavljal okoli 56% vseh proračunskih odhodkov, je v letu 1999 že dosegel 66,5% vseh 
proračunskih odhodkov. V prvem polletju letošnjega leta so ti odhodki znašali 75,3% celotnih 
proračunskih odhodkov. 

Največji del fiksnih odhodkov predstavljajo sredstva za plače ter sredstva za socialne transfere. 
Medtem ko so leta 1993 sredstva za plače v globalu predstavljala 27% celotnih proračunskih 
odhodkov, je v letu 1999 njihov delež znašal 28%, v prvi polovici letošnjega leta pa se je povečal 
na preko 29%. Osnovni razlogi za stalno naraščajoč delež sredstev za plače v preteklih letih je na eni 
strani v stalni rasti števila zaposlenih v državni upravi in širšem sektorju države (medtem, ko je bilo 
v začetku leta 1993 zaposlenih v državni upravi okoli 18,3 tisoč delavcev, seje njihovo število do 
leta 2000 močno povečalo inje v začetku letošnjega leta preseglo 29,3 tisoč zaposlenih). 

Sredstva, ki se iz državnega proračuna namenjajo za izvajanje sistema socialnih pravic (za transfere 
nezaposlenim, za družinske prejemke, za transfere vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojn, za 
ostale transfere za zagotavljanje socialne varnosti), so se v preteklih letih prav tako povečevala, saj 
so se socialne pravice iz leta v leto s sprejemanjem novih zakonov le še dodajale. Celotni izdatki 
državnega proračuna za financiranje socialnih pravic so sicer po letu 1993 (ko so predstavljali kar 
17% vseh proračunskih odhodkov - predvsem zaradi visokih izdatkov za nezaposlene) v naslednjih 
letih v globalu nekoliko znižali deleže v proračunskih odhodkih, v zadnjih dveh letih pa jih ponovno 
povečujejo zaradi novo sprejetih zakonskih pravic (otroško varstvo, varstvo borcev, invalidov in 
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žrtev vojn). 

Transferi sredstev iz državnega proračuna v ZPIZ za pokrivanje obveznosti države do pokojninsko- 
invalidske blagajne v zadnjih letih nenehno naraščajo: medtem, ko so leta 1993 predstavljali le 2% 
vseh proračunskih odhodkov, so se leta 1996 (zaradi znižanja prispevne stopnje za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje) povečali na 11,3% celotnih proračunskih odhodkov, leta 1999 pa so transferi 
v ZPIZ dosegli že 15,5% vseh proračunskih odhodkov in v prvih šestih mesecih letos 20,5% vseh 
odhodkov državnega proračuna. Naraščajoči izdatki državnega proračuna za pokrivanje obveznosti 
do ZPIZ so na eni strani posledica demografskih gibanj (višja rast števila upokojencev od rasti 
aktivnega prebivalstva), kot tudi odločitve v letu 1996, da se prispevna stopnja za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje zniža (s čimer so se znižali celotni bruto stroški delovne sile in povečala 
konkurenčnost slovenskega gospodarstva). Na naraščanje izdatkov države za pokrivanje obveznosti 
do ZPIZ vpliva tudi sistem valorizacije pokojnin (ki je bil uzakonjen z novim zakonom o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju in ki ohranja polno usklajevanje pokojnin z rastjo 
povprečne plače v Sloveniji). To povzroča naraščajoče pritiske potreb pokojninske blagajne na 
nadaljnje povečevanje transferov iz državnega proračuna v ZPIZ. 

Drugi del proračunskih odhodkov, ki tudi predstavljajo relativno fiksni del izdatkov državnega 
proračuna, zajemajo odhodki, namenjeni za pokrivanje materialnih izdatkov državnih organov, 
javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije 
ter izdatki za financiranje neprofitnih organizacij. Prav tako se kot relativno fiksni del odhodkov 
smatrajo sredstva, namenjena rezervam za naravne nesreče. Skupaj so ti relativno fiksni izdatki 
državnega proračuna leta 1993 predstavljali okoli 18,9% vseh odhodkov proračuna, v letu 1999 pa 
okoli 16% vseh odhodkov. 

Skupaj so fiksni in relativno fiksni izdatki države v ietu 1993 predstavljali 74,8% celotnih 
' proračunskih odhodkov, medtem ko je njihov delež v letu 1999 narastel na 81,4% vseh 

proračunskih odhodkov. V prvi polovici letošnjega leta so ti izdatki predstavljali 89,4% vseh 
proračunskih odhodkov. Za vse ostale proračunske odhodke je tako iz leta v leto ostajal na 
razpolago manjši delež v celotnih proračunskih odhodkih. 

Sredstva, ki so se iz proračuna RS namenjala za subvencije v gospodarstvo, so leta 1993 predstavljala 
še 11,1% celotnih proračunskih odhodkov, njihov delež se je do leta 1999 znižal na 6,1% 
proračunskih odhodkov. V prvem polletju letos je bilo za subvencije porabljenih 3,2% celotnih 
proračunskih odhodkov 

Investicijski odhodki države (sredstva, namenjena za gradnjo in nakup osnovnih sredstev) so leta 
1993 predstavljala okoli 9,5% vseh proračunskih odhodkov V letu 1999 seje njihov delež znižal na 
5,8% in v prvem polletju letos 2,7% vseh proračunskih odhodkov. 

Sredstva, ki se iz proračuna RS namenjajo za investicijske transfere v javna in privatna podjetja, 
finančne institucije, javne zavode idr., so leta 1993 predstavljala 1,8% vseh proračunskih odhodkov, 
leta 1996 seje njihov delež povečal na 4,7% (zaradi financiranja DARS skozi bencinski tolar), v letu 
1999 pa so ti investicijski transferi predstavljali 5,5% proračunskih odhodkov V prvih šestih mesecih 
letos je njihov delež v celotnih proračunskih odhodkih dosegel 4,4%. 

poročevalec, št. 76 16 12. september2000 



GLOBALNA STRUKTURA ODHODKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA 

STRUKTURA V •/. 
1993 

REALIZAC 
1996 

REALIZAC 
1999 

REALIZAC. 
2000 

SPREJETI 
PRORAČUN 

REALIZACIJA 
JANUAR- 

JUNU 2000 

100,0 100.0 SKUPAJ ODHODKI DRŽAVNEGA PRORAČUNA 100,0 100,0 100,0 

1. FIKSNI DEL PRORAČUNSKIH ODHODKOV 55,9 

46,1 

27.1 
15.6 
11.6 

17.0 

2.0 

4.3 

5.5 

64,8 66,5 6S.S 75,3 

A. PLAČE IN SOCIALNI TRANSFERI 

1 PLAČE IN PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
1.1. DRŽAVNI ORGANI 
1.2. JAVNI ZAVODI 

2 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 

3 TRANSFERI V ZPIZ 

B. TRANSFERI SREDSTEV OBČINAM 

C. PLAČILA OBRESTI 

55.8 

29.3 
12.3 
17.0 

15.1 

11.3 

3.9 

5.1 

58.0 

28.0 
12.3 
15.7 

14.5 

15.5 

3.3 

5.2 

56.7 

27.8 
12.3 
15,5 

14.4 

14.5 

3.0 

5.7 

64.5 

29.2 
12.9 
16.3 

14.8 

20.5 

3.4 

7,4 

II. RELATIVNO FIKSNI DEL ODHODKOV 18,9 

17.8 
11.4 
6.4 

0.5 

0.5 

15,8 15,7 16.9 14,1 

1 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.1. DRŽAVNI ORGANI 
1.2. JAVNI ZAVODI 

2 IZDATKI ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE IN UST 

3 SREDSTVA REZERVE ZA NARAVNE NESREČE 

15.0 
10.2 
4.8 

0.7 

0.2 

14.1 
10.0 
4.0 

0.6 

1.0 

14,6 
10.8 
3,8 

0.7 

0.7 

12.9 
6.9 
4.0 

0.4 

0.7 

III. SKUPAJ FIKSNI IN RELATIVNO FIKSNI 
ODHODKI PRORAČUNA II +11.) 74,8 80.6 82,2 šiSt 89,4 ..... ^ 

IV. OSTALI ODHODKI PRORAČUNA 25,2 19,4 17,8 18,6 •v 10.6 

1 SUBVENCIJE 

2 INVESTICIJSKI ODHODKI DRŽAVE 

3 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
v tem 

- SREDSTVA ZA D A R S 

4 OSTALI ODHODKI PRORAČUNA 
(transferi v druge javne sklade, tekoči transferi v tujino) 

11.1 

9.5 

18 

2.6 

5.3 

67 

4.7 

3.1 

2.7 

6.1 

5.8 

5.5 

3.4 

0.4 

5.9 

6.9 

5.0 

2.8 

0.8 

3.2 

2.7 

4.4 

3.1 

0.3 
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3. GLOBALNA REALIZACIJA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE 

V PRVI POLOVICI LETA 2000 

3. 1. Sprejeti proračun RS za leto 2000 

Državni zbor je proračun RS za leto 2000 sprejel 21.01.2000 Sprejeti proračun za leto 2000 v bilanci 
prihodkov in odhodkov predvideva, da bodo proračunski prihodki znašali 1.021,3 mlrd SIT oz 
25,8% ob sprejemanju proračuna predvidenega bruto domačega proizvoda (BDP) za leto 2000 (to 
je 3.958 mlrd SIT). V letu 1999 realizirani proračunski prihodki v višini 934,0 mlrd SIT predstavljajo 
25,7% BDP (BDP za leto 1999 po ocenah iz meseca aprila 2000 znaša 3.637,4 mlrd SIT). 

Proračunski odhodki so v sprejetem proračunu predvideni v višini 1.059,7 mlrd SIT oz. 26,8% 
predvidenega BDP za leto 2000. V letu 1999 realizirani proračunski odhodki v višini 962,7 mlrd SIT 
predstavljajo 26,5% BDP. 

Sprejeti proračun za leto 2000 predvideva proračunski primanjkljaj v višini 38,4 mlrd SIT, oz. 
slab 1% predvidenega BDP za leto 2000. V letu 1999 realizirani proračunski primanjkljaj v višini 
28,7 mlrd SIT predstavlja 0,8% BDP. 

V računu finančnih terjatev in naložb je v sprejetem proračunu za leto 2000 predvideno, da bodo 
iz naslova prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev države realizirani prejemki v 
višini 30,9 mlrd SIT. Nadalje so predvidena dana posojila in povečanje kapitalskih deležev države 
v skupni višini 32,1 mlrd SIT. 

Račun financiranja predvideva, da bo za odplačila glavnic zapadlih domačih in tujih posojil 
potrebno nameniti skoraj 118 mlrd SIT oz. 3,0% predvidenega BDP za leto 2000. V letu 1999 
realizirani obseg odplačil glavnic v višini 74,0 mlrd SIT predstavlja 2,0% BDP. 

Za pokrivanje proračunskega primanjkljaja in za odplačila glavnic zapadlega dolga je predvideno 
zadolževanje države v višini 157,6 mlrd SIT oz. 4,0% predvidenega BDP za leto 2000. V letu 
1999 realizirani obseg zadolževanja države v višini 116,1 mlrd SIT predstavlja 3,2% BDP. 

3. 2. Realizacija proračuna RS v obdobju januar-junij 2000 

Proračunski prihodki so bili v obdobju januar-junij 2000 realizirani v višini 446,0 mlrd SIT oz 
43,7% glede na sprejeti proračun, kar ustreza lanskoletni ravni, ko je ta delež znašal 43,4%. 
Polletna realizacija proračunskih prihodkov v primeijavi z enakim obdobjem lani pomeni nominalno 
za 9,0% več, realno pa le za 0,2% več. Razlog za relativno nizko realno povečanje prihodkov v prvi 
polovici leta je v tem, da so bili prihodki, realizirani v januaiju 2000 iz naslova obračuna davka na 
dodano vrednost in trošarin za mesec december 1999 (iz obeh vrst davkov je bilo v mesecu januaiju 
2000 vplačanih skupaj 45 mlrd SIT prihodkov), skladno z določili Zakona o izvrševanju proračuna, 
vključeni v prejemke proračuna RS za leto 1999 
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Proračunski odhodki so bili v obdobju januar-junij 2000 realizirani v višini 508,3 mlrd SIT oz. 
48,0% glede na sprejeti proračun, kar ustreza lanskoletni ravni, koje ta delež znašal 47,4%. 
Polletna realizacija proračunskih odhodkov v primerjavi z enakim obdobjem lani pomeni nominalno 
za 11,7% več in realno za 2,6%. 

Proračunski uporabniki so v prvi polovici letošnjega leta realizirali odhodke z nekoliko višjo dinamiko 
kot v predhodnem letu. Prevzete obveznosti vseh neposrednih uporabnikov proračuna za leto 
2000 na dan 30.06.2000 znašajo 865,1 mlrd SIT, kar predstavlja 82% rezervacijo sredstev 
glede na veljavni proračun (pravice porabe). 
Prevzete obveznosti vključujejo sklenjene pogodbe, predvideno porabo materialnih stroškov, plač 
in drugih izdatkov do konca leta. 

Proračunski primanjkljaj je v prvi polovici letošnjega leta dosegel 62,2 mlrd SIT, medtem koje 
lani po prvih šestih mesecih znašal 46,0 mlrd SIT. Realizirani primanjkljaj v prvih šestih mesecih je 
bil nekoliko nižji od pričakovanega primanjkljaja za prvo polovico leta ob pripravi proračuna za leto 
2000. 

Račun finančnih terjatev in naložb državnega proračuna v prvih šestih mesecih izkazuje 
primanjkljaj v višini 1,4 mlrd SIT. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev so bili za ta znesek 
višji od prejetih vračil posojil in prodaje kapitalskih deležev, kar je skladno s pričakovano dinamiko 
gibanj v okviru te bilance. Skupno je bilo v prvi polovici leta realiziranih prilivov sredstev iz naslova 
vračila danih posojil ter iz naslova priliva sredstev kupnin od privatizacije podjetij (ki se izkazujejo 
v okviru te bilance) za 4,7 mlrd SIT. Hkrati je bilo v prvem polletju letos iz proračuna nakazano 
skupno za 6,1 mlrd SIT sredstev iz naslova danih posojil, plačanih jamstev ter sredstev iz naslova 
porabe kupnin od privatizacije. 

V računu Financiranja državnega proračuna so bila v prvi polovici letošnjega leta realizirana 
odplačila glavnice domačega in tujega dolga v skupni višini 39,3 mlrd SIT. Od tega je bilo za 
odplačila domačih glavnic v prvih šestih mesecih realizirano 33,2 mlrd SIT in za odplačila dolga v 
tujino 6,1 mlrd SIT. Realizirana odplačila dolga v prvi polovici leta so bila nekoliko višja od 
načrtovanih. Pri domačih odplačilih so bila višja odplačila predvsem posledica višje temeljne obrestne 
mere od planirane pri pripravi proračuna, pri odplačilih dolga v tujino pa je na višjo realizacijo vplival 
višji tečaj USD od predvidenega. Ob pripravi proračuna je bil upoštevan tečaj USD 179 SIT, medtem 
koje ob polletju ta znašal 214,5 SIT. 

Za pokrivanje proračunskega primanjkljaja v prvi polovici leta in za zagotovitev potrebnih sredstev 
za odplačila glavnic dolga seje državni proračun v obdobju januar-junij 2000 zadolžil v skupni višini 
126,9 mlrd SIT 

Od tega je bilo realizirano dolgoročno zadolževanje v obdobju januar-junij - skladno s programom 
financiranja državnega proračuna za letošnje leto - v višini 102,3 mlrd SIT. Z izdajo 10-letne 
evrodenominirane evroobveznice je bila v mesecu marcu realizirana zadolžitev v višini 400 milijonov 
EUR. Dolgoročna posojila domačih bank so bila realizirana v višini 6,6 mlrd SIT, z izdajo obveznic 
pa je bilo realizirano dodatnih 15,2 mlrd SIT domačega zadolževanja. Preostalo zadolževanje 
državnega proračuna v prvih šestih mesecih letošnjega leta je bilo realizirano z izdajo trimesečnih, 
šestmesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic in z izdajo zadolžnic. 
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Račun financiranja državnega proračuna ob koncu polletja 2000 izkazuje povečanje sredstev na 
računih proračuna v višini 23,9 mlrd SIT. 
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Grafikon 1 

GIBANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA PO MESECIH V OBDOBJU 
JANUAR ■ JUNIJ 2000 

Grafikon 2 

PROJEKCIJA IN REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA V LETU 2000 
PO MESECIH 

Jan Fab Apr Maj Jun Avg Sap OM Nov D«c 
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PRORAČUN REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2 0 0 0 

REALIZACIJA GLOBALNIH BILANC DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 2000 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

I. PRIHODKI PRORAČUNA 

V TISOČIH TOLARJEV 

■OtfTO 
REALIZACIJA 

ZA LETO 
1999 

STRUKTURA 
(VXJ 

REALIZACIJA 
ZA LETO 

1999 

SPREJETI 
PRORAČUN 

ZA LETO 
2000 

STRUKTURA 
(V%) 

SPREJETI 
PRORAČUN 

2000 

REALIZACIJA 
JANUAR - 

JUNIJ 
2000 

STRUKTURA 
(vy.) 

JANUAR . 
JUNIJ 
2000 

NOMINALN 
INDEKSI 

RA5TT 
L-VI2000/ 
L-V11999 

REALNE 
STOPNJE 

RASTI 
l-VL200tf 
L.VL1999 

108.8 
1. SKUPAJ PRIHODKI 933.999.474 100,0 1.021.315.000 100.0 446.005.325 100.0 109.0 0.2 

TEKOČI PRIHODKI (70471) 930.297.491 99.6 1.007.523.500 98,6 442.092.435 99,1 108.6 -0.2 

70 DAVČNI PRIHODKI 88S.969.902 94,9 959.392.700 93,9 418.585.075 93.9 108.3 -0.5 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 192.769.501 20,6 216.550.000 21.2 112.370.236 25.2 113.0 3.9 

7000 Dohodnina . 150.592.323 16.1 170.350.000 16.7 83.649.525 18.8 109.6 0.8 
- akontacije dohodnine skupaj 164.544.370 86.276.573 113.1 3.9 
• letni poračun dohodnine -13 952 047 •2.627 048 

7001 Davek od dobička pravnih oseb 42.177.178 4.5 46.200.000 4.5 28.720.711 6.4 124.1 14.1 

701 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 5.812.657 0.6 6.287.000 0.6 3.105.975 0.7 110.4 1.5 
7010 Pnspevki zaposlenih 3 180 449 3424.226 1.767.412 
7011 Prispevki delodajalcev 2532333 2.782941 1.149.192 
7012 Prispevki samozaposlenih 32990 171 573 
7013 Ostali prispevki za socialno varnost 66 885 79833 17.798 

702 DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO 55.416.007 5.9 60.855.800 6.0 31.281.807 7.0 120.6 10,8 
7020 Davek na izplačane plače 51.454.300 5.5 56 635 800 5.5 29.173.358 6.5 121.8 11.9 
7021 Posebni davek na določene prejemke 3 961 707 0.4 4 220 000 0.4 2 108 449 0.5 10&.9 ■2.6 

; 
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 2.078.474 0.2 5.012.800 0.5 -274.053 -0.1 

7033 Davki na promet nepremičnin m na linančno premoženje 2 078 474 0.2 5 012 800 0.5 •274053 -0.1 
(davek na bilančno vsoto bank in hranilnic) 0 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 584.201.624 62.5 630.203.000 61.7 252.092.698 56.5 106.6 -2.0 

7CK0 Splošni prometni davki, davki na dodano vrednost 472.734.318 50.6 436.425.000 42.7 172.543.774 38.7 82.1 •24.6 

1 Davek od prometa proizvodov in storitev 265.893.314 28.5 5.000.000 0.5 9.183.617 2.1 
1 1 Davek od prometa proizvodov 189 696 613 20.3 3 500 000 0.3 4.626.422 1.0 

v tem 
• naflm derivati 60 168 439 6.4 o.o 580 745 0.1 
■ tobak 17 912 334 1.9 0.0 1 389 093 0.3 

alkohol 1 <84 498 02 0 0 121 561 00 
ostali davfi oc promet.i proizvodov 110,131 343 ne 00 2 535 023 06 -   1 2 Davek od p*ome:a storitev (bic/ pos d od ige' na srečo) 70 130 701 8 2 1 500 000 0.1 4 557 195 1 0 

2 Davek na dodano vrednost (od 1 7 l999 dai|C) 206 84 1 004 22.1 431.425.000 42.2 163.360.157 36.6 
2 1 Davek na dodano vrednost po obračunu - neto vplačila 92 420 053 99 216 225 000 21 2 50 860 591 11 đ 

Vplačila DOv 137 371 237 103 097 455 
Vračila DOV 44 951 184 52 236 864 

2 2 Davek na dodano vrednost od uvoza 114 420 951 12 3 215 200 000 21.1 112 499 566 25 2 

/04 1 Diugi davki na blago m storitve 16 656.878 2.0 6.000.000 0.6 4.719 735 1.1 35.4 -67.4 
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-V TISOĆIH TOLARJEV 

KONTO 
REALIZACIJA 

ZA LETO 
19 9 9 

STRUKTURA 
(VY.) 

REALIZACIJA 
ZA LETO 

1999 

SPREJETI 
PRORAČUN 

ZA LETO 
2000 

STRUKTURA 
<V%) 

SPREJETI 
PRORAČUN 

2000 

REALIZACIJA 
JANUAR - 

JUNIJ 
2000 

STRUKTURA 
(VX) 

JANUAR - 
JUNU 
2000 

nominalni 
INDEKSI 

RASTI 
L-Vl2000r 
1-VL10M 

REALNE 
STOPNJE 

RASTI 
i-vizooa 
L.VI19M 

108.8 
- posebni prometni davek od alkoholnih pijać 3.596.261 0.4 0 0.0 143.783 0.0 
• Taksa za obremenjevanje zraka (C02 taksa) 15.060 609 1.6 6.000.000 0.6 4.575.952 1.0 

• >■ ? 
7042 Trošarine (akcize) - neto vplačila 60.983.258 6.5 147.000.000 14.4 53.286.385 11,9 

• trošarine od mineralnih oif in plina 50 677.130 5.4 111.200.000 10.9 38.939.618 8.7 
• trošarine od alkohola in alkoholnih pijač 5.153 064 0.6 10.460.000 1.0 3.800.528 0.9 
• trošarine od tobačnih izdelkov 5.153.064 0.6 25.340.000 2.5 10.546239 2.4 

7044 Davki na posebne storitve 9.805.522 1.0 15.878.000 1.6 8.366.033 1.9 238.8 119.5 
• posebni prometni davek od posebnih iger na srečo 4 843.871 0.5 0 o.o 182124 0.0 
• davek od iger na srečo (nov v letu 1999) 2.166.030 0.2 6.278.000 0.6 2 989.372 0.7 ... 
• davek od prometa zavarovalnih poslov (nov v letu 1999) 2.795.621 0.3 9.600.000 0.9 5,358.537 1.2 

7046 Pristojbine za motorna vozila 14.801.622 1.6 15.900.000 1.6 8624.057 1.9 109.7 0.8 

7047 Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev 5.518.667 0,6 4.000.000 0.4 2.100.379 0.5 134.0 23.2 

7046 Davek na promet motornih vozil (nov v letu 1999) 1.701.359 0.2 5.000.000 0.5 2.452.335 0.5 

705 DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE 45.657.439 4.9 40.484.100 4.0 19.898.029 4.5 90,7 •16.6 
7050 Carine 42880 256 4.6 37.952900 3.7 18 587.098 4.2 90.3 -17.0 
7051 Druge uvozne dajatve 2 777.183 0.3 2.531.200 0.2 1.310931 0.3 97.4 -105 

'. 
70« DRUGI DAVKI 34.200 0.0 0 o.o 110383 0.0 

7060 Drugi davki 34.200 o.o 0 o.o 110 383 0.0 

71 NEOAVĆNI PRIHODKI 44.327.589 4.7 48.130.800 4.7 23.507.359 5.3 113.9 4.7 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN PRIHODKI OD PREMOŽENJA 11.896.905 1.3 12.660.000 1.2 4.306.964 1.0 90.4 -16.9 
7100 Udeležba na dobičku finančnih institucij (banke) 467 318 0.1 0 00 0 o.o 
7101 Prihodki od udeležbe na dobičku javnih podjeli] 5 246 288 0 6 2500 000 0.2 104 508 o.o 
7101 Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjelii 0 0.0 0 00 0 0.0 
7102 Prihodki od obresti 4 365 062 0.5 3 720 000 0.4 2.387.607 0.5 99.3 -6.7 
7103 Prihodki od premoženja 1 818 237 0.2 6440 000 0.6 1.814.849 0.4 321.2 195.2 

v tem koncesijska daiatcv od iaer na srećo 981 450 0 1 3916000 04 1 472.578 0.3 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 13.087.446 1.4 15.865.800 1.6 9.571.176 2.1 143.7 32.1 
7110 Sodne takse 7 118 330 0.8 7 876 700 08 3 906 300 0.9 105.6 -2 9 
7111 Upravne takse 5 969 116 0.6 7 989 100 08 5 664 876 1.3 191.2 75 7 

712 DENARNE KAZNI 6.481.335 0.7 6.810.000 0.7 3.642.173 0.8 122.0 12.1 
7120 Denarne kazni 6 481 335 0.7 6 810 000 07 3 642 173 0.8 122.0 12 1 

715 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 4.123.709 0.4 4.330.000 0.4 2.377.109 0.5 139.6 28.3 
7130 Prihodki od prodaje blaaa in storitev 4 123 709 0.4 4.330 000 0 4 2 377 109 0.5 139.6 23 3 

(lastni prihodki državnih oroanov) 

714 DRUGI NEOAVĆNI PRIHODKI 8.738 194 0.9 8465.000 0.8 3.609.939 0.8 79.9 -26.5 
7 140 Dodatni proslovoijm prispevki / j socialno varnost 0 00 0 00 0 00 - 
7141 Drugi nedavem prihod«• i 0 733194 0 9 6 465 000 *0 8 3 609 939 0« 79 9 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 504 875 0.1 4.391.500 0.4 66.493 0.0 37.5 -65.6, 

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 451 489 0 0 2.980.600 0.3 69 664 0.0 47.9 -56.0 
7200 Prihodki od prodaje zgradb m prostorov 369 ?4G 2 822 015 51 207 
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 78 507 152 485 9 053 
7202 Prihodki od prodaje opreme 76 3 600 9 404 
7203 Puhodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 3 660 2500 0 I 

i 
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-V TISOČIH TOLARJEV 

KOMTO 
REALIZACIJA 

ZA LETO 
19 9 9 

STRUKTURA 
(VY.) 

REALIZACIJA 
ZA LETO 

1999 

SPREJETI 
PRORAČUN 

ZA LETO 
20 00 

STRUKTURA 
(V%) 

SPREJETI 
PRORAČUN 

2000 

REALIZACIJA 
JANUAR - 

JUNIJ 
2000 

STRUKTURA 
(V%) 

JANUAR. 
JUNIJ 
2000 

NOMINALNI 
INOEKSI 

RASTI 
L-VI2000/ 
1-V11999 

REALNE 
STOPNJE 

RASTI 
L-VI2000/ 
L-VII999 

108.8 
721 PRIHOOKI OO PRODAJE ZALOG 0 0.0 0 o.o 0 0.0 

7210 Prihodki od prodate blagovnih rezerv 0 
7211 Prihodki od prodate drugih zalog 0 

722 PRIHOOKI OO PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 53.386 0.0 1.410.900 0.1 -3.171 o,o 
NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemlji Jč in gozdov 3.290 0.0 0 0.0 -3.194 0.0 
7221 Pnhodki od prodaje stavbnih zemljiič 50.096 0.0 1.402.000 0.1 23 0.0 
7222 Prihodki od prodate nematerialnega premoženja 0 8.900 0 0.0 

73 PREJETE DONACIJE 3.197.108 0.3 9.400.000 0.9 3.846.397 0?9 217.3 99.7 
• • • 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 7.493 0.0 0 0.0 7.206 0.0 201.1 84.8 
7 XX) Prejete donacije iz doma6h virov za tekočo porabo 4995 0.0 0 0.0 7.206 0.0 201.1 84.8 
7301 Preiele donacije iz domačih virov za investicije 2 498 0 0 

0 
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 3.189.615 0.3 9.400.000 0.9 3.839.191 0.9 217.3 99,8 

7310 Preiete donacite iz tuiine za tekočo porabo 3 030 134 0.3 5.982.000 0.6 3.050728 0.7 189.8 74.5 
7311 Prejete donacite iz tujine za investicije 159.481 0.0 3.418.000 0.3 788.463 0.2 494.4 354.4 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

II. ODHODKI PRORAČUNA 

-V TISOČIH TOLARJEV 

KOMTO 
REALIZACIJA 

ZA LETO 
19 9 9 

STRUKTURA 
(V*) 

REALIZACIJA 
ZA LETO 

1999 

SPREJETI 
PRORAČUN 

ZA LETO 
2 0 0 0 

STRUKTURA 
(VX) 

SPREJETI 
PRORAČUN 

2000 

REALIZACIJA 
JANUAR - 

JUNIJ 
2000 

STRUKTURA 
(V%) 

JANUAR . 
JUNIJ 
2000 

NOMINALNI 
INOEKSI 

RASTI 
L-VV2000/ 
l-V11999 

REALNE 
STOPNJE 

RASTI 
L-VI2000/ 
I-VI1999 

II. SKUPAJ ODHODKI 962.699.693 100.0 1.059.708.135 100.0 508.250.728 100.0 111.7 2.6 

40 TEKOČI ODHODKI 274.851.185 28,6 315.826.452 29.8 152.240.415 30.0 114,4 5.1 

400 PLAČE tN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 101.788.808 10.6 112.471.130 10.6 56.917.143 11.2 112.2 3.1 

«000 Plače m dodatki 86.079.446 8.9 94.041.100 8.9 46.656.678 9.2 111.5 2.5 
<00000 O snovne pliće 61.253 751 6.4 33 369 509 6.6 112.4 3.3 
400001 Spk>im dodatki 21 409 095 2.2 11 607 290 2.3 111 1 2.1 
(00007 Dodatki /• dok> v posebnih pogofih 3416600 04 1 679.879 0.3 990 90 

4001 Regres za letni dopusl 3.274.185 0.3 3.580.267 0.3 3.697.055 0.7 131.0 20.4 

4002 Povračila in nadomestila 7.778.816 0.8 9.316.629 0.9 4.239.530 0.8 110.7 1.7 
400200 Dodslki za ločeno hvijen/c 139 576 0.0 74 267 0.0 100.2 7.9 
400201 Terenski dodatki 56 372 00 27 327 o.o 113,7 4 5. 
400202 Povračila Stroškov prehiane mod delom 3 740 <55 0 1 830 081 04 97 9 10 C 
40020J Povračila stroškov prevo/3 dekj m u dela 3 830 33? 'j 2 307 255 05 1239 13 fi 

4003 Sredstva za delovno uspesnost 2 186 929 0.2 2 435 075 0.2 1.180.591 0.2 110.9 1.9 
4004 Sredstva za nadurno deto 1 719 446 0.2 1 929 475 0.2 812.372 0.2 104.2 -4.2 
4005 Plače za delo po pogodb« 12.966 0.0 71.975 0.0 7.107 0.0 118,3 8.7 

4009 Drug« izdatki zaposlenim 737.019 0.1 1.096.609 0.1 323.810 0.1 81,6 -25.0 
400900 Jvbtletne naorade 167 288 00 70 794 o.o 100.1 0.7 
400901 f 1 527 387 0.1 191 958 o.o 61.7 •43 3 
400902 Solidarnostne pomoči 42 345 00 61 058 o.o 302.3 177 8 

401 PRISPEVKI OELOOAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 16 535 539 1.7 18 080 425 1.7 8 800.510 1.7 110.0 1.1 
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4010 Prispevki z a pokojninsko in invalidsko zavarovanje 10.276.756 1.1 11.274.078 1.1 5.438.355 1 1 109.5 0 7 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 6.116.762 0.6 6.652.055 0,6 3.285.918 0.6 110 9 4012 Prispevki za zaposlovanje 53.279 0.0 57.831 0.0 28.594 0.0 110 5 1 6 4013 Prispevki za porodniško varstvo 88.742 0.0 96.461 0.0 47.643 00 110.7 1 8 
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 96.707.216 10.0 114.628.613 10.8 45.172.968 8.9 118.9 9.3 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 14.591,113 1.5 16.756.828 1.6 6.828.468 1.3 122,2 12.3 402000 Pisarniški material in storitve 2.168.453 0.2 1.043.666 0.2 113.0 38 402001 Čistilni material in storitve 1.418.995 0.1 596.223 0.1 106.3 -2 3 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 443.528 0.0 307.517 0.1 167.3 53 8 402003 Založniške in tiskarske storitve 746950 0.1 370.236 0.1 124 7 14 6 402004 časopisi, revije, knjige in strokovne literatura 1.084.768 0.1 576.661 0.1 117.3 7 8 402005 Stroški prevajalskih storitev 319.429 0.0 133.517 0.0 106.3 -2 3 402006 Stroški oglaševalskih storitev 670.510 0.1 349.594 0.1 195.1 79 4 402007 Računalniške storitve 1.516.619 0.2 726.055 0.1 124 0 402000 Računovodske, knjigovodske in revizorske storitve 67 937 0.0 59.949 0.0 227.4 109 0 402009 Izdatki za reprezentanco 800.494 0.1 292.649 0.1 86.6 -20 4 402010 Hrana, storitve menz in restavracij 2.266 503 0.2 966.032 0.2 87 9 -19 2 402099 Drugi splošni materiali in storitve 3.086.928 0.3 1.406.369 0.3 181 3 666 
4021 Posebni materiali in storitve 16.311.639 1.7 18.708.494 1.8 5.678.076 1.1 97.8 -10,1 402100 Unriorme in službena obleka 906.817 0.1 141.618 0.0 61.1 -43 8 402101 Kn, 341.395 0.0 46 340 0.0 129.7 19 2 402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material 213.370 0.0 117.442 0.0 115.1 58 402103 Kmetijski vložki 3.054 0.0 741 0.0 161.3 48 2 402104 Material in oprema za vedsko 9.386.379 1.0 3329.596 0.7 75.1 -30 9 402105 Material in specialna oprema za policijo 115.626 0.0 26.101 0.0 113.1 4.0 402106 Materiali za kazensko poboljševalne domove 630 0.0 401 0.0 103.7 -4 7 402107 Laboralori/skj materiali 37.757 0.0 21.499 0.0 256.5 135 7 402108 Drobno orodje in naprave 100.716 0.0 20 731 0.0 69.5 -36.1 402109 Zaračunljive tiskovine 1.188.082 0.1 466.554 0.1 100 7 -7.5 402199 Drugi posebni materiali in storitve 4017.813 0.4 1.507.053 0.3 312.4 187 1 
4022 Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije 7.132.120 0.7 7.654.163 0.7 3.980.118 0.8 126,3 16.1 402200 Električna energija 1.244013 0.1 698.783 0.1 1167 7.3 402201 Poraba kuriv in stroški-ogrevanja 986 254 0.1 716.657 0.1 129.3 18.8 402202 Poraba druge energije 125 378 00 60375 00 83.6 -23.1 402203 Voda in komunalne storitve 396017 0.0 186.076 0,0 97.8 -10 1 402204 Odvoz smeh 121.817 0.0 56.739 0.0 100.9 -7.3 402205 Telefon, teleks, laks, elektronska pošta 2 166 979 0.2 1 136 164 0.2 125.0 14 9 402206 Poštnina in kurirske storitve 2 091 663 0.2 1.111 628 0.2 144 4 32.8 «02299 Druge storitve komunikacij in komunale 0 0.0 13 696 0.0 
4023 Prevozni stroški in storitve 3.562.641 0.4 4.933.324 0.5 2.165.510 0.4 154,6 42.1 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1 103266 0.1 720.358 0.1 162.7 495 «02301 Vzdrževanje in popravila vozil 966238 0.1 583 759 0.1 161.2 48 2 

«02302 Nadomestni deli za vozila 413721 0.0 368 555 0.1 247.2 127 2 «02303 Najem vozil in selitveni stroški 196 362 0.0 109 373 0.0 189.5 74 2 «02304 Pristojbine za registracijo vozil 70 201 0.0 20 870 0.0 120.9 11 1 «02305 Zavarovalne premije za motorna vozila 496 510 01 245 309 00 91.5 15.9! 
402399 Drugi prevozni slroški 316.344 0.0 117.286 0.0 113.3 41  j 

4024 Izdatki za službena potovanja 3.164.226 0.3 3.712.093 0.4 1.414.059 0.3 100.0 -8.1! 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 491 083 0.1 233 7 76 0.0 125.6 15.4' 402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 230 540 0.0 42 889 0.0 560 •48 6* 402402 Stroški prevoza v državi 230.376 0.0 87,440 0.0 758 •30.3 402403 Dnevnice za službena potovanja v tujim 1 079 665 0.1 580.589 0.1 108.8 00 402404 Hotelske in restavracijske sloritve v tujim 186 296 0.0 73276 0.0 66 4 39 0 «02«05 Stroški prevoza v tujim 844 920 01 368 717 0 1 106 6 ? 0 «0?<99| Drugi izdatki /a službeno polovan/a 101 345 00 27 372 00 59 3 *5 ' 
«075 Tekoče vzdrževanje 20.701.555 2.2 23.688.949 2.2 9 126.012 1.8 114.6 5.3 «02500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1 100 249 01 379 367 0 1 98 1 9 F 

«02501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 113 719 0.0 13 938 00 96 8 11 : 
«02502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 21 021 00 975 00 «15 1 281 ' 
«02503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 13 696 042 1 6 369 848 1 3 117 7 8 ? 
«02*0« Zavarovalne premije za objekte 294 324 00 130 061 00 78 6 27 7 
«02510 Tekoče vzdrževanje komumkac opreme in računalo 2 439 865 03 1 388 855 03 134 9 24 0 
4021» 11 Tekoče vzdrževanje druge opreme 2 121 619 0.2 622850 0.1 133 4 220 
402512 Zavarovalne premije za opremo 62 753 00 126 478 00 227 8 109 « 
«02599 Drugi izdalki za lekoce vzdrževanje m zavarovanje 851 963 0 1 93 640 00 21 6 80 1 

«026 Najemnine in zakupnine 7.587.481 0.8 8 94 5 7 25 0.8 4 105 889 0.8 135.3 24.4 
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108.8 
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 4.924.748 0.5 2 683.694 0.5 133.2 22.4 
402601 Najemnine in.zakupnine za stanovanjske objekte 459.636 0.0 205.604 0.0 72.9 -33.0 
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prost 103.876 0.0 73.485 0.0 210.4 93.4 
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 84 187 0.0 273.501 0,1 690.1 534.3 
402604 Najem računalniške in programske opreme 492905 0.1 117.709 0.0 88.6 -18.6 
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 95 971 o.o 44.822 0.0 126.6 16.4 
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljiiča 12.759 0.0 6.651 0.0 149.3 37.2 
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 1.413.400 0.1 700.423 0.1 142.9 31.3 

4027 Kazni In odškodnine 1.832.841 0.2 3.214.946 0.3 2.094.673 0,4 282.9 160.0 
402700 Kazni 939 0.0 267.890 0.1 
402701 Odškodnine neupravičeno obsojenim 306.784 0.0 289.791 0.1 193.3 77.6 
402702 Druge odškodnine 1 525 118 0.2 1.493.056 0.3 253.0 132.5 
402799 Druge odškodnine in kazni 43.936 o.o 

4029 DrugI operativni odhodki 21.823.600 2.3 27.014.091 2.5 9.780.163 1.9 110.1 1.2 
402900 Stroški konferenc, seminarjev m simpozijev 496.138 0.1 217.273 0.0 115.1 5.8 
402901 Plačila avtorskih honorarjev 727.492 0.1 281.718 0.1 108.2 -0.5 
402902 Plačila po pogodbah o delu 1.140 414 0.1 505.863 0.1 111.7 2.7 
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 641.279 0.1 254.011 o.o 108.6 -0.2 
402904 Nadomestila članom posebnih komisil 171 771 0.0 26.665 0.0 225.6 107.4 
402905 Sejnine udeležencem odborov 12.057 0.0 6 647 o.o 164.8 51.5 
402906 Stroški izpitni komisij 164 662 0.0 51 581 o.o 45.8 -57.9 
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 1 047.571 0.1 396.959 0.1 110.6 1.7 
402908 Dodatki poslancem in driavnim svetnikom 222.283 0.0 121.074 o.o 115.3 6.0 
402909 Stroški sodnih postopkov 1.203.334 0.1 715.595 0.1 121.2 114 
402910 Plačila za delo zaprtih oseb 20 182 0.0 12.036 o.o 151.8 39.5 
402911 Davek na izplačane plače 4.325447 0.4 2.421 649 0.5 117,6 8.1 
402912 Posebni davek na določene prejemke 30 337 0.0 13374 o.o 122.2 12.3 
402920 Sodni stroški 217 683 0.0 184.056 o.o 166.2 52.7 
402921 Clananne v mednarodnih organizacijah 1.183334 0.1 673.507 0.1 115.9 6.5 
402922 članarine v domačih neprofitnih institucijah 2.280 0.0 1.643 o.o 127.0 16.8 
402923 Druge članarine 6.281 0.0 1.203 0.0 69.2 36.4 
402930 Plačila storitev APP 1.589.907 0.2 21.506 0.0 3.0 -97.2 
402931 Plačila bančnih slonlev 280 631 o.o 1.359 527 0.3 
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 549.456 0 1 453.380 0.1 108.0 ■0.6 
402934 Plačila storitev DURS 122 o.o 0 0.0 
402935 Stroški plačilnega agenta 69 683 0.0 38.583 o.o 87.3 -19.7 
402936 Plačilo stroškov kolacije na borzi 7 942 o.o 0 o.o 0.0 •100.0 
<02999 Drugi operativni odhodki 7 713 317 08 2022313 0.4 81.4 -25.1 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 31.011.810 3.2 34.674.655 3.3 18.611.962 3.7 109,8 1.0 

4030 Plačila obresti od kreditov Banki Slovenije 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
4031 Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam 5.047.607 05 5 417.231 0.5 2 598 304 0.5 98.8 -9.2 
4032 Plačila obresti od kreditov drugim finančnim mstituc 0 0.0 0 o.o 0 o.o 
4033 Plačila obresti od kreditov druoim kreditodajalcem 2.310 o.o 2.010 o.o 798 0.0 96.4 -11 4 

<03301 Plačila obresti od kreditov skladom soc zavarovanja 34 0.0 0 o.o 
403302 Plačila obresli od k/edilov drugim javnim skladom 1.766 o.o 2.010 o.o 0 0.0 
<03303 Plačila obresti od kreditov drugim kredilodajaIcem 510 0.0 328 o.o 

4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev 25.961.894 2.7 29.255.414 2.8 16 012 860 3.2 111.9 28 

404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 19.439.572 2.0 26.057.629 2.5 19.179 046 3.8 135.2 24.2 

<O<0 Plačila obresti mednarodnim finančnim institucijam 3.977.177 0.4 5.157.568 0.5 2 095 305 0.4 87 6 19.5 
4041 Plačila obresti tujim vladam 512.044 0.1 798.862 0.1 94 215 o.o 87.9 19.3 
4042 Plačila obresti tujim bankam in finanč mstituc 2.164.825 0.2 3.590.379 0.3 2 446 357 0.5 182.3 67.6 
4043 Plačila obresti drugim tujim kreditodajalcem 12.785.526 1.3 16.510.820 1.6 14 543 169 2.9 140.5 29.2 
<044 Plačila obresli od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih 0 0.0 

409 SREDSTVA. IZLOČENA V REZERVE 9.368 241 1.0 9 914 000 0.9 3.558.786 0.7 67.6 -37.9 
| 

<09C Tekoča proračunska rezerva C 00 2 914 0001 0.3 0 00 
<09 Rezerva za naravne nesreče 9 368 241 i 0 7 000 000 0 3 558 786 0 67.C 37 0 
<09 Druqe rezerve C 00 0 00 0 00 

j 
41 TEKOČI TRANSFERI 578.319 438 60.1 617 479 667 58.3 319 665 014 62.9 111.2 2.?. 

41C SUBVENCIJE 58.372.205 6.1 62 439.168 5.9 16.342 736 3.2 70.2 -35.4 
I 

41« Subvencije javnim podjetjem 19.237 446 2.0 15 601.297 1.5 6 039 024 1.2 70.4 -35.3 
O000C Subvencioniranje cen javnim podjetjem 78 9?€ 00 C o.c I 
<1000 Subvencioniranje obresli javnim podjeljen) 333 262 00 C oc 
<1000 Subvencioniranje prispevkov ta socialno varnost o.o C o.c 1 
<1000 Sredstva za prcuiposabljanje prešernih delavcev 136 79C 00 11 291 oc 297 173 i' 
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108.8 410005 Sredstva za prestrukturiranje in prenovo proizvodn/e 0 o.o 0 0.0 410006 Sredstva za zapiranje proizvodnje 1.443.698 0.1 697.577 0.1 83.5 -23 2 410007 Subvencioniranje glavnic do/ga 0 0.0 0 0.0 410015 
410099 

Sredstva za izvajanje ekoloških programov 
Druge subvencije javnim podjelom 

382.658 
16.862.115 

0.0 
1.8 

45.000 
5.285.156 

0.0 
1.0 

38.5 
72.8 

-64.6 
-33.1 

4101 Subvencije finančnim institucijam 0 0.0 0 o.o 0 0.0 
4102 Subvencije privatnim podjetjem In zasebnikom 39.134.757 4.1 46.837.871 4.4 10.303.712 2.0 70.2 -35.5 410200 Subvencioniranje cen privat.podjin zasebnikom 7.029.500 0.7 693 989 0.1 32.1 -70 5 410201 Subvencionranje obresti privat.podj in zasebnikom 1.442 763 0.1 800 000 0.2 68.8 -36 8 410202 Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost 780.521 0.1 967.413 0.2 910.0 736 4 41020S Sredstva za prestrukturiranje in prenovo proizvodnje 281.868 0.0 712.000 0.1 410206 Sredstva za zapiranje proizvodn/e 1.095.500 0.1 494.685 0.1 81.8 -24 8 410207 Regresiranje tekoče proizvodnje 0 0.0 0 0.0 410208 Sredstva za pripravo brezposelnih na zaposlitev 3 787.185 0.4 746637 0.1 29.5 •72 9 410209 Sredstva za preusposabljanje zaposlenih 49661 0.0 32.942 0.0 74.9 -31 1 410210 Sredstva za zaposlovanje invalidnih oseb 1 798.422 0.2 693 542 0.1 86.8 -20 2 410211 Sredstva za izvajanje javnih del 6 467.110 0.7 1.892.551 0.4 72.7 -33 1 410212 Sredstva za detovna mesta 947.061 0.1 95.741 0.0 25.8 •76 3 410213 Sredstva za spodbujanje izvoznih aktivnosti 6.057.962 0.6 2.385.953 0.5 86.2 •20 8 410214 Sredstva za pospeievanje tehnološkega razvoja 1.805.275 0.2 185875 0.0 29,9 -72 5 410215 Sredstva za izvajanje ekoloikih programov 433.126 0.0 78.230 0.0 72.5 -33 4 410216 Subvencionranje glavnic dolga privatnim pod te t tem 0 0.0 0 0.0 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 2.658.200 0.3 0 0.0 410299 Druge subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom 4.500.604 0.5 524.154 0.1 67.8 -37 7 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPOOINJSTVOM 139.627.735 14.5 152.322.942 14.4 75.106.757 14,8 112,0 3.0 
4110 Transferi nezaposlenim 28.816.498 3.0 26.465.995 2.5 12.936.471 2.5 86.7 -20.3 411000 Denarno nadomestilo 27.909.149 2.9 12.208.705 2.4 84.3 -22 5 411001 Denarno nadomestilo v enkratnem znesku 0 0.0 0 411002 Denarna pomoč 906 161 0.1 577.296 0.1 132.4 21.6 411003 Drugi transferi nezaposlenim 1.188 0.0 150.470 0.0 

, 4 , 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 61.242.828 6.4 69.181.690 6.5 35.370.666 7.0 128.6 18.2 411100 Otroiki dodatek 35.159.889 3.7 21313.115 4.2 146.1 34 3 411101 Dodatek za nego otroka 631 128 0.1 340.512 0.1 116.7 7.3 411102 Dodatek za veliko družino 0 0.0 24.490 0.0 411103 Darilo ob rojstvu otroka 449 104 0.0 199.231 0.0 100.7 -7.5 411104 Porodniško nadomestilo 24 401 080 2.5 13.192.613 2.6 108.8 0.0 411105 Očetovsko nadomestilo 0 0.0 0 411106 Nadomestilo za nego m varstvo otroka 0 0.0 0 411107 Posvojileljsko nadomestilo 0 0.0 0 411106 Slarievski dodatek 601 627 0 1 300 705 0.1 101.0 7 2 
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 13.477.118 1.4 14.712.080 1.4 7.502.026 1.5 114,1 4.9 411200 Denarni dodatek 9278 767 1.0 5 580 425 1.1 1230 13 1 411201 Denarne pomoći kol edini v* 363 024 00 181.826 0.0 100 2 7 9 411202 Sredstva za varstvo duševno m telesno pnzadelih 2 937 221 0.3 843 391 0.2 59.3 •45 5 411203 Zdravstveno zavarovanje prejemnikov edinega vra 0 0.0 22 089 o.o 411204 Zdravstveno zavarovanje duševno m telesno prizadet 250 719 o.o 268 178 0.1 275 0 152 7| 411205 Varstvo družm vojakov 4 223 00 2 948 0.0 397 1 265 0' «11212 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 643 164 0 1 603 169 0.1 179 6 65 i 
4113 Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojn n 14.873.501 1.5 17.848.129 1.7 7.402.305 1.5 103.9 -4,5 411300 Varstvo vojnih invalidov 5 860.009 0.6 3023025 06 104 4 -4 1 411301 Varstvo vojnih veteranov 1 147 862 0.1 602 118 0 1 113 4 4 2 <11302 Verstvo žrtev vojnega nasilja 4 064 437 0.4 2.083 475 0 4 100 5 •7 6 «11303 Republiške pnznavalmne 70 081 00 17.039 0.0 96 5 11.3 «11304 Sredstva za zdraviliško m klimatsko zdravljenje 501 018 0 1 59 757 00 61 6 43 < «11305 Sredstva i/ naslova drugih zakonskih pravic VI VV }VN 3 230 094 C 3 1 616 891 0 3 107 2 1 
«1U Pokojnine 0 00 0 00 0 0.0 «115 Nadomestila plac 5 031 00 20 0941 0 0 0 o.o • 
<11C Boleznine 0 00 0 00 0 0.0 
4117 Stipendije 14.864.581 1.5 16.597.867 1.6 8.261.372 1.6 109,0 0.2 «11/00 Republiške štipendije 14 359 055 1 5 8 073 452 1.6 109.3 01 «11701 Kadrovske štipendije ?47 048 00 133 699 o.o 114 2 4 9 

«11702 Druge štipendije 258 479 00 54 221 o.o 74 1 31 9 
411$ Orugi transferi posameznikom 6.348 178 0.7 7.497 087 0.7 3.633.917 0.7 108.1 ■o.e 

411900 Regres vanje prevozov v joto 1 529 142 0 7 1 032 634 0 104 8 30 
«1190? Doplačila /a šok) v naravi 2G 598 00 4 0G1 0.0 1719 12 i 
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411903 Regresranje prehrane učencev tn dijakov 1.324 738 0.1 910.310 0.2 109.1 03 411904 Regresranje študentske prehrane 1 431.716 o.i 858.556 0.2 115.0 57 
411905 Regres ran/e obrestne mere za kreditiranje i t ud en tov 302.250 0.0 0 
411906 Nezgodno zavarovanje vrhunskih športnikov 9260 0.0 0 
411907 Pokojmnsko, invalidsko m zdravstveno zavarovanje 290 957 0.0 150 809 0.0 109.1 0.2 

dototenih kategorij prebivalcev 
411906 Denarne nagrade in pnznan^a 228095 0.0 108.726 0.0 102.9 -5.4 
411909 Regresnnje oskrbe v domovih 113.900 0.0 0 
411920 Subvencioniranje stanarin 
411999 Drvgi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.091 521 0.1 499 314 0.1 99.4 -8.6 

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 5.955.250 0.6 7.077.992 0.7 2.174.822 0.4 94,2 -13,4 
4120 Tekoći transfen neprofitnim organizac in ustanovam 5.955.250 0.6 7.077.992 0.7 2,174 822 0.4 94.2 -13.4 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 371.995.347 38.6 393.040.547 37.1 225.297.452 44.3 116.2 6.8 
4130 Telćoćl transferi drugim ravnem driave 31.573.775 3.3 31.917.393 3.0 17.066.211 3.4 120.6 10.9 

4 13000 Dopolnilna sredstva občinam 31.378765 3.3 17.063.611 3.4 120.7 11.0 
413001 Sredstva za celostni razvo/ podeželja in obnovo vasi 74 541 o.o 500 0.0 17.0 -84.4 
413002 Sredstva za demografsko ogrožena območja 38 000 0.0 0 
113099 Drugi tekoči translen občinam 82 469 0.0 2.100 0.0 17.4 -84,0 

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 149.684.540 15.5 153.876.076 14.5 104.311.372 20,5 120.5 10,7 
413100 Tekoči translen sredstev v ZPIZ 40.061 173 4.2 43502900 4 1 16.359 639 3.2 90.2 -17.1 
413101 Dodatni transferi sredstev v ZPIZ 109473800 11.4 110.121.776 10.4 87.819.264 17.3 128.4 18.0 
413199 Drugi tekoči transfen v sklade socialn zavarovanja 149 567 0.0 251 400 0.0 132 469 o.o 344.3 216.4 

4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije 1.094.181 0.1 2.839.310 0.3 551.552 0.1 93.9 -13,7 

4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce jav.služb 189.642.852 19.7 204.407.768 19.3 103.368.317 20.3 111.7 2.6 

413300 - Sredstva za plače m druge izdatke zaposlenim v 130.721.597 13.6 142.074.429 13.4 71.323.518 14.0 109,1 0.3 
lavnih zavodih in drugih izvajalcih javnih služb 

413301 • Sredstva za pnspevke delodajalca javnim zavodom 20.103.764 2.1 22.107.525 2.1 11.505.297 2.3 113,1 4.0 
in drugim izvajalcem javnih služb 

413302 - Izdatki za blago in storitve javnim zavodom 38.817.490 4.0 40.224.814 3.8 20.539.502 4.0 120,7 10,9 
in drugim izvajalcem javnih služb 

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 2.368.901 0.2 2.599.018 0.2 743.247 0.1 85,5 -21,4 

4140 Tekoči transfen mednarodnim institucijam 131 986 0.0 113871 0.0 39.595 0.0 
4141 Tekoči transfen tujim vladam m vladnim institucijam 0 0.0 585 000 0.1 0 0.0 
4142 Tekoči transfen neprofitnim organizacijam v tujim 451 155 0.0 420779 00 58.659 0.0 
4143 Drugi tekoči transfen v tu|ino 1 705 760 02 1 479 363 0.1 644 993 0.1 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 56.234.780 5.8 73.423.778 6.9 13.804.518 2.7 91,2 -16.2 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREOSTEV 56.234.780 5.8 73.423.778 6.9 13.804.518 2.7 91,2 -16.2 

4200 Na Kup zgradb m prostorov 2 432 648 0.3 5 505 153 0.5 750675 0.1 285.5 162.4 
4201 Nakup prevoznih sredstev 1 517 146 0.2 1 725 379 0.2 72 243 0.0 24.6 -77.4 
4202 Nakup opreme 13 485 10G 1 4 16 048 155 1.5 2 538 695 0.5 84 9 -22.0 
4203 Nakup drug* osnovr*n sredstev 251 083 o.o 533 811 0 1 13 897 0.0 40.4 -62.9 
4204 Novogradnje, rekonstrukc^e m adaptacije 22 028 679 2.3 30 805 535 2.9 7 186 626 1 4 102.8 -5.5 
4205 investicijsko VzdrŽevanj m obnove 10 647 083 1 1 11 107 184 1 0 1 703 338 0.3 61.7 •43.3 
4206 Nakup zenite *\ naravnh bogastev 1 379 281 0.1 1 261 269 0 1 261 775 0.1 32.7 •70.0 
4207 Nakup nematenarvrga premoženja 118 641 o.o 70 464 00 145 203 . o.o 215.5 98.1 
420« Studie izvedivost proie«ov m projektna dokument 4 300 121 0.4 6 344 825 0.6 1.132.066 0.2 121.6 11.7 
4209 Nakup bUqovr*h rezerv m intervencijskih zalog 74 987 o.o 22 003 o.o 0 0.0 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 53 294 29G 5.5 52 978 238 5.0 22.540.781 4.4 115.6 6.? 
S 

4 K INVESTICIJSKI TRANSFERI 53 294 290 5.5 52 978 238 5.0 22.540 781 4.4 115,C 6.2 
; 

4WC lnvestici|Ski transfen drugim lavnem države 8 840 750! 0.9 9 647 307] 0 9 4 746 846 09 861,2 691.7 
<10 Kapitalski tiansfcn javnim skladom m agencijam 2 103 810| 0? 220 97?| O.O 200 000 OC 10 C 90? 
430 Investicijski transfen neprofitnim organizacijam 1 15? 67 7 i 0 1 224 85? 0 1 212 532 OC 9?.£ .14.9 
430 Investicijski iranslcn iavmm podictjem (vključno DAR S) 33 401 51? 3.5 29 934 56$ ? 15 714 600 3. 99 8.3 
430 Kapitalski translen finančnim institucijam 0.0 o.c 0 O.C 
430 Investicijski transferi privatnim podjetjem m zasebnikom 3 279 125 0.3 4 635 25C 0 255 632 0.1 90.: 1L0 
43« Investicijski transferi posameznikom 175 11 OC 894 471 0 1 000 o.c 18.c 8?. 1 
430 Investicijski transferi javnim zavodom in javn gosp službam 4 ?80 4i; 0< 6 370 70? OC 1 410 171 0 176.1 62,6 
*yot investicijski iiansfen v tujino 8C( o.c 10C o.c 0 o.c 
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-V TISOČIH TOLARJEV 

KOMTO 
REALIZACIJA 

ZA LETO 
19 9 9 

STRUKTURA 
(VV.) 

REALIZACIJA 
ZA LETO 

1999 

SPREJETI 
PRORAČUN 

ZA LETO 
2000 

STRUKTURA 
(VV.) 

SPREJETI 
PRORAČUN 

2000 

REALIZACIJA 
JANUAR - 

JUNIJ 
2000 

STRUKTURA 
(V%) 

JANUAR■ 
JUNIJ 
2000 

NOMINALN 
INDEKSI 

RASTI 
l-VI2000/ 
L-VI1099 

REALNE 
STOPNJE 

RASTI 
L-VL200Cy 
L-VL1999 

108,8 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
( SKUPAJ PRIHOOKJ MINUS SKUPAJ ODHOOKJ} 

-28.700.219 -38.393.135 -62.245.404 

111/1.PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(1.-7102)- (II.- 403- 404) 

(PRIHODKI BREZ PRIHODKOV OD OBRESTI 
MINUS OOHODKJ BREZ PLAČIL OBRESTI | 

17.386.101 18.619.149 -26.842.003 

111/2.TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(70 ♦ 71) - (40 ♦ 41) 

(TEKOČI PRIHODKI MINUS TEKOCl OOHODKJ IN TEKOČI TRANSFERI) 

77.126.868 74.217.381 -29.812.995    

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

-V TISOČIH TOLARJEV 

KOMTO 
REALIZACIJA 

ZA LETO 
19 9 9 

STRUKTURA 
(W.) 

REAUZACUA 
ZA LETO 

1999 

SPREJETI 
PRORAČUN 

ZA LETO 
2 000 

STRUKTURA 
(VV.) 

SPREJETI 
PRORAČUN 

2000 

REALIZACIJA 
JANUAR - 

JUNIJ 
2000 

STRUKTURA 
(VV.) 

JANUAR - 
JUNIJ 
2000 

NOMINALNI 
INOEKSI 

RASTI 
L-V12000/ 
L-Vl1tW 

REALNE 
STOPNJE 

RASTI 
L-W2000/ 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 15.189.945 100,0 30.904.300 100,0 4.732.180 100,0 57.7 -46 9 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 5.802.263 38.2 5.442.900 17.6 3.499.191 73,9 118,1 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov 1.103 0.0 101.100 0.3 2.003 0.0 7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij 305 0.0 0 0.0 0 0.0 7502 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 5.522.719 36.4 5 341.800 17.3 3.177.484 67.1 
7504 Prejeta vračila danih posojil od drugih ravni države 5635 o.o 0 0.0 

302.644 
17.060 

6.4 
0.4   

7505 Prejeta vračila danih posojil iz tujine 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0.0 21.961.400 71.1 0 0,0 7510 Prodaja kapitalskih deležev v javnih podjctfih 0 0.0 21 961 400 71.1 0 00 7511 Prodaja kapitalskih deležev v finančnih institucijah 0 o.o 0 o.o 0 00 7512 Prodaja kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 0 o.o 0 00 0 00 
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE PODJETIJ 9.387.682 61,8 3.500.000 11.3 1.232.989 26,1 23,6 -78 4 7520 Sredstva kupnin i z naslova privatizacije podjetij 9 387 682 61.8 3500 000 11.3 1 232 989 26 1 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 16.407.354 100,0 32.083.015 100.0 6.101.630 100.0 78,8 -27,6 

*40 DANA POSOJILA 5.139.082 31,3 5443.415 17,0 2.624.630 43,0 104,5 -4 0 «00 Dana posojila posameznikom 43438 0.3 24000 0.1 4.543 0 1 «01 Dana posojila javnim skladom • 0 o.o 0 00 0 00 «02 Dana posojila javnim podjetjem 0 0.0 0 00 0 00 4403 Dana posojila finančnim institucijam 0 0.0 0 o.o 0 00 4404 Dana posojila privatnim podjetjem in zasebnikom 5095.644 31.1 5419 415 16.9 2.620.087 42 9 104,3 -«.1 4405 Dana posojila drugim ravnem države 0 o.o o.o 00 <406 Dana posojila v tujino 0 00 00 00 
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 3.639.632 22.2 23.139.600 72.1 528.607 8.7 V ' -73.0 

4411 
4<12 

Povečanje kapitalskih dekrzev v Imancmh institucijah 
Povećanje kapitalskih delezev v privatnih oodjeljih 

0 
150 000 

00 
09 

5 486 100 
0 

54 3 
17 i 
00 

396.391 
0 
0 

05 
00 
00 
    

<413 Skupna vlaganja (joml ventures) 0 00 0 00 0 00 4<U Povečanje kapitalskih deležev v tujino 294 632 i e 244 500 08 132.216 2 2 
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 7.628.640 46,5 3.500.000 10.9 2.948.393 48,3 85,9 -21.0 i PODJETIJ    1 4<20 Dana posojila iz sredstev kupnin 2 219 679 135 665 000 2 i 412.176 6 8 40,8 -62.5! 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 5 408 961 33 0 2 835 000 68 2.136.217 35 0 88.2 -18.9! 

4<22 Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin 0 00 0 00 400 000 66 
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-V TISOČIH TOLARJEV 

■ ONTO 
REALIZACIJA 

ZA LETO 
19 9 9 

STRUKTURA 
(VX) 

REALIZACIJA 
ZA LETO 

1999 

SPREJETI 
PRORAČUN 

ZA LETO 
2000 

STRUKTURA 
(VX) 

SPREJET) 
PRORAČUN 

2000 

REALIZACIJA 
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(VX) 
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l-VI2000/ 
L-V11099 

REALNE 
STOPNJE 

RASTI 
L-V120001 
l-V11999 

108.8 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA -1.217.409 -1.178.715 -1.369.450 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV. - Vi) 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

-V TISOČIH TOLARJEV 

■ OWTO 
REALIZACIJA 

ZA LETO 
19 9 9 

STRUKTURA 
(V%) 

REALIZACIJA 
ZA LETO 

1999 

SPREJETI 
PRORAČUN 

ZA LETO 
2 0 0 0 

STRUKTURA 
(VX) 

SPREJET) 
PRORAČUN 

2000 

REALIZACIJA 
JANUAR - 

JUNIJ 
2000 

STRUKTURA 
(V%) 

JANUAR■ 
JUNtJ 
2000 

NOMINALNI 
INDEKSI 

RASTI 
l-VI.2000/ 
I-VI1999 

REALNE 
STOPNJE 

RASTI 
L-VL2000/ 
L-V11999 

II. ZADOLŽEVANJE 116.124.494 100.0 157.554.886 126.916.270 100.0 106.7 -2.0 

500 DOMAĆE ZADOLŽEVANJE 40.171.607 34.6 43.915.135 34,6 97.2 -10.7 

5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije 0 00 0 o.o 
5001 Najeti krediti pn poslovnih bankah 25 419 407 21.9 9 302 679 7.3 
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 0 o.o 0 0.0 
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 1 750 000 1.5 0 0.0 
5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev 13 002 200 11.2 34612.456 27.3 

501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 75.952.887 65.4 83.001.135 65,4 112.4 3.3 

5010 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah 3 054 111 2.6 2.447.895 1.9 
5011 Najeti krediti pri tujih vladah 636 106 0.5 0 0.0 
5012 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in fmanč mstit 0 00 0 0.0 
5013 Najeti krediti pri druaih tujih kreditodajalcih 29 177 00 0 0.0 
5014 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev 72 233 493 62 2 80 553 240 63 5 

VIII ODPLAČILA DOLGA 74.016 474 100.0 117 983.036 100.0 39.328.235 100,0 92.4 -15.1 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 59.433.922 80.3 103 682.464 87.9 33.167.141 84,3 93.0 -14.5 

5500 Odplačila kreditov Banki Slovenije 0 o.o 0 00 0 o.o 
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 27 339 768 35.9 20 525 816 17 11 647 544 29.6 
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 0 0 0 0 00 0 o.o 
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodaialcem 0 00 0 00 0 0.0 
5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev 32 094 134 <3.< 83 156 648 70 5 21 519 597 54.7 

551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 14.582.552 19.7 14.300.572 12.1 6 161.094 15.7 89.2 -18.01 
I 5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucija™ 4 573 701 52 8 957 937 7 6 3 264 284 8.3 

5511 Odplačila dolga tujim vladam 3 806 490 5 i 3 403 120 2 9 1 772 426 4.5 
5512 Odplačila dolga tujim bankam in finančnim institucijam 4 395 488 59 133 255 0 1 132 359 0.3 
5513 Odplačila doloa drugim tujim kreditodajalcem 1 804 792 2 4 1 806 260 1 5 992 025 2.5 
5514 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev izdanih na tujih irgih 0 00 0 00 0 00 

|IX POVEĆANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAĆUNIH (1 -MV ♦Vll.-ll -V -VIII.) 

12.190 393 0 
i 

23 973 182 
— 

|x NETO FINANCRANJE (VI ♦Vil -VIII -IX * - III ) 28 700 219 1 38 393 135 02 245 404 
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4. REALIZACIJA BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV 

DRŽAVNEGA PRORAČUNA V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 2000 

4.1. PRIHODKI DRŽAVNEGA PRORAČUNA 

V državni proračun je bilo v obdobju januar-junij 2000 vplačanih 446,0 mlrd SIT prihodkov, kar je 
nominalno za 9% in realno za 0,2% več kot v enakem obdobju preteklega leta. V prihodke prvega 
polletja niso bili všteti prihodki, plačani v januarju 2000 za obračun davka na dodano vrednost in 
trošarin za mesec december 1999. Iz obeh vrst davkov je bilo v mesecu januarju 2000 vplačanih 
skupaj 45 mlrd SIT prihodkov, ki so bili, skladno s 43. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o izvrševanju proračuna, vključeni v prejemke proračuna RS za leto 1999. 

Doseženi prihodki državnega proračuna v prvem poletju so bili v globalu realizirani v pričakovanem 
obsegu oziroma skladno z načrtovanimi za to leto, kar kaže na to, da se učinki reforme posrednih 
davkov z vidika proračunskih prihodkov (po letu dni od njihove uvedbe) realizirajo skladno s 
pričakovanji ob njihovi uvedbi; to je, da bodo prihodki iz naslova davka na dodano vrednost in 
trošarin skupaj dosegli približno enak delež v bruto domačem proizvodu kot so jih dosegali prihodki 
iz naslova prejšnjega sistema prometnih davkov (med 10,3% in 10,5% bruto družbenega proizvoda). 

Grafikon 3 

STRUKTURA PRIHODKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 2000 
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4.1.1. Dohodnina 

V sprejetem proračunu za leto 2000 so bili prihodki iz naslova dohodnine, ki so vir prihodkov 
državnega proračuna2 predvideni v skupni višini 170,4 mlrd SIT Prihodki iz naslova dohodnine za 
leto predstavljajo okoli 16,7% celotnih predvidenih proračunskih prihodkov. 

V obdobju januar-junij 2000 je bilo iz naslova dohodnine v državnem proračunu ustvarjenih 83,6 mlrd 
SIT prihodkov, kar je nominalno za 9,6% ali realno za 0,8% več kot v enakem obdobju leta 1999. 
Skupaj je bilo iz naslova dohodnine ustvaijenih za 0,5 mlrd SIT manj prihodkov od pričakovanih za 
to obdobje, v strukturi prejemkov državnega proračuna pa je dohodnina predstavljala 18,8%. 

Iz naslova akontacij dohodnine je bilo v državni proračun v prvem polletju letos plačano 86,3 mlrd 
SIT, kar je nominalno 13,1% ali realno 3,9% več kot v lanskem prvem polletju. Dosežena realna rast 
je predvsem posledica rasti plač in drugih prejemkov, od katerih se med letom plačujejo akontacije 
dohodnine. Vračila dohodnine po odločbah za odmero dohodnine so bila za 2,6 mlrd SIT večja od 
doplačil iz istega naslova. Pretežni del vračil se nanaša na odločbe za odmero dohodnine za leto 1999. 

Med posameznimi viri dohodnine imajo v prvem polletju letos največji delež akontacije dohodnine 
iz naslova plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, ki so bile v letošnjih prvih šestih mesecih 
ustvaijene v skupni višini 76,5 mlrd SIT in predstavljajo kar 88,7% vseh prihodkov iz naslova 
akontacij dohodnine. 

Na osnovi dosežene realizacije v prvih šestih mesecih, ob upoštevanju ocen pričakovanih gibanj na 
področju plač in zaposlenosti do konca letošnjega leta, ocene kažejo, da bo do konca leta realizirano 
okoli 168 mlrd SIT prihodkov iz naslova dohodnine, kar je za 2,8 mlrd SIT manj, kot je bilo 
načrtovano ob proračunu za leto 2000. Osnovni razlog za ocenjeni manjši priliv dohodnine od 
načrtovanega je v pričakovanih učinkih v maju leta 2000 sprejetega Zakona o izjemnem znižanju 
davčne obveznosti. Zakon je bil sprejet zaradi uresničitve dogovora med socialnimi partnerji o 
razbremenitvi fizičnih oseb v najnižjih dohodkovnih razredih po Zakonu o dohodnini. S tem zakonom 
je zagotovljeno znižanje obveznosti iz naslova dohodnine vsem zavezancem za dohodnino, ki imajo 
letne dohodke iz kateregakoli vira do višine 45% letne povprečne plače zaposlenih v Sloveniji. 
Obveznost iz naslova dohodnine je v celoti odpisana davčnim zavezancem, ki imajo letne dohodke 
do višine 40% letne povprečne plače, do 70% znižanja so upravičeni zavezanci z dohodki do 42% 
letne povprečne plače, 40% znižanje davčne obveznosti iz naslova dohodnine pa imajo zavezanci z 
dohodki do višine 45% letne povprečne plače. Tako bo zaradi sprejema tega zakona priliv iz naslova 
dohodnine, ki se nanaša na dohodke fizičnih oseb leta 1999, v državnem proračunu nižji za približno 
2,8 mlrd SIT. V skladu z zakonom bo v avgustu vrnjenih 1,1 mlrd SIT, razlika pa bo bremenila 
državni proračun za leto 2001. 

4.1.2. Davek od dobička pravnih oseb 

V sprejetem proračunu za leto 2000 so bili prihodki iz naslova davka od dobička pravnih oseb 
ocenjeni na 46,2 mlrd SIT, kar je nominalno za 9,5% več, kot je bila realizacija davka od dobička 
pravnih oseb v proračunu leta 1999. 

2 Državnemu proračunu pripada 65% vplačanih prihodkov od dohodnine, občinskim proračunom pa 35% celotnih vplačil 
dohodnine. 
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V obdobju januar-junij 2000 je bilo iz naslova davka od dobička pravnih oseb vplačanih 28,7 mlrd 
SIT, kar je nominalno za 24,1% ali realno za 14,1% več kot v enakem obdobju preteklega leta. V 
strukturi prejemkov državnega proračuna so realizirani prejemki iz naslova davka od dobička 
predstavljali 6,4%. V primerjavi z načrtovanimi, so bila vplačila davka od dobička pravnih oseb v 
prvih šestih mesecih letošnjega leta višja za 2,6 mlrd SIT. To je posledica vplačil davka po letnem 
obračunu za leto 1999. 

Na podlagi rezultatov, ki so jih zavezanci za davek od dobička pravnih oseb izkazali v poslovnih 
bilancah za leto 1999 in na osnovi ugotovljenih davčnih osnov v obračunih davka od dobička pravnih 
oseb za leto 1999, se plačujejo akontacije tega davka v letu 2000 v višini, ki bo, po oceni do konca 
leta 2000, dosegla skupaj 50,0 mlrd SIT, kar je za 3,8 mlrd SIT več, kot je bilo predvideno ob 
sprejetju proračuna za leto 2000. Višji davek od dobička pravnih oseb je tudi posledica vplačil razlik 
med plačanimi akontacijami davka od dobička in obračunanim davkom od dobička pravnih oseb za 
leto 1999. Iz obračunov davka od dobička pravnih osebje razvidno, da se na banke nanaša okrog 
19% akontacij davka od dobička pravnih oseb, ki se plačujejo v državni proračun v letu 2000, v 
primerjavi z letom 1999 so akontacije davka od dobička pri bankah višje za 13%. Na zavarovalnice 
se nanaša 2% vseh akontacij davka od dobička pravnih oseb. 

4.1.3. Prispevki za socialno varnost 

Vir prihodkov državnega proračuna so prispevki zavarovancev in delodajalcev za zaposlovanje za 
primer nezaposlenosti in prispevki za porodniški dopust3 V prvih šestih mesecih letos so bili 
prispevki za socialno varnost vplačani skladno z načrtovanimi v višini 3,1 mlrd SIT, kar je nominalno 
10,4% ali realno 1,5% več kot v enakem obdobju preteklega leta. Višina vplačil prispevkov za 
socialno varnost se giblje skladno s plačili akontacij dohodnine iz naslova plač in drugih osebnih 
prejemkov. 

Ocenjujemo, da bo do konca leta v državni proračun vplačano za 6,6 mlrd SIT prispevkov za 
socialno varnost, ki so vir državnega proračuna, kar je nekoliko več, kot je bilo predvideno v 
sprejetem državnem proračunu. Predvidevanja glede vplačil prispevkov za socialno varnost so vezana 
na gibanje plač in zaposlenosti, kije višje od projekcij ob sprejetju proračuna za leto 2000. 

4.1.4. Davek na izplačane plače in davek na pogodbeno delo 

Z davkom na izplačane plače so bile v prvem polletju letos obdavčene vse izplačane plače po enaki 
lestvici kot v lanskem letu. Do konca junija letošnjega leta je bilo iz naslova davka na izplačane plače 
v državni proračun vplačanih 29,2 mlrd SIT, kar je pomenilo nominalno kar za 21,8% oziroma realno 
za 11,9% višje prihodke iz tega naslova v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. Realna rast 
je posledica od julija 1997 nespremenjene progresivne lestvice za obračun tega davka. 

S posebnim davkom na določene prejemke, ki je bil uveden z namenom izenačevanja obremenitev 
plač z obremenitvijo dohodkov po pogodbah o delu, je bilo do konca junija letošnjega leta plačano 
v državni proračunu 2,1 mlrd SIT, kar je nominalno za 8,1% več kot v enakem obdobju lanskega leta. 

3 Prispevki za zdravstveno zavarovanje so vir Zavoda za zdravstveno zavarovanje, prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
pa so vir Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
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Višina teh plačil je bila dosežena skladno z načrtovano. 
Ocenjujemo, da bodo vplačila iz naslova davka na izplačane plače do konca leta realizirana v višini 
okoli 61 mlrd SIT, kar je za okoli 4 mlrd SIT več od načrtovanih v državnem proračunu za letos. 
Tudi ta davek je vezan predvsem na gibanje plač in zaposlenosti, prejemki pa so višji tudi zaradi 
lestvice za obračun davka, ki se od leta 1997 ni spremenila. 

4.1.5. Davek na bilančno vsoto bank in hranilnic 

Med prihodki od premoženja je vir prihodkov državnega proračuna v letu 1998 uvedeni posebni 
davek na bilančno vsoto bank in hranilnic. Osnovni razlog za uvedbo posebnega davka na bilančno 
vsoto bank in hranilnic (v višini 3% od davčne osnove) je bila dodatna posredna obdavčitev dobička 
bank, ki je po veljavni stopnji v skladu z Zakonom o davku od dobička pravnih oseb sicer obdavčen 
v višini 25%. Dodatna posredna obdavčitev bank je bila predlagana tudi zaradi uvedbe davka na 
dodano vrednost, pri katerem je večina finančnih transakcij izvzeta iz obdavčevanja. V skladu z 
Zakonom o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic je davčna obveznost davek, 
zmanjšan za plačan davek od dobička po določilih Zakona o davku od dobička pravnih oseb. Tako 
ugotovljena davčna obveznost pa lahko v skladu z odločbo ustavnega sodišča z dne 16. julija 1999 
doseže največ 50% dobička, ugotovljenega pred obdavčitvijo v izkazu uspeha. 

Ob pripravi proračuna za leto 2000 je ocena davka na bilančno vsoto bank in hranilnic izhajala iz 
predpostavke, da bosta davčna osnova in višina davka od dobička za leto 1999 enaka kot za leto 
1998. Banke so v letu 1999 plačale več davka od dobička kot je bilo predvideno, hkrati pa je bil z 
odločbo ustavnega sodišča omejen najvišji znesek davčne obveznosti na 50% dobička, ugotovljenega 
pred obdavčitvijo v izkazu uspeha. Za leto 1999 so banke in hranilnice plačale za 3,6 mlrd SIT 
akontacije tega davka, po obračunu za leto 1999 pa je znašala njihova obveznost 2,0 mlrd SIT. 
Preveč plačan davek jim je bil vrnjen v letošnjem letu, in sicer v znesku 1,6 mlrd SIT. Prva akontacija 
davka na bilančno vsoto bank in hranilnic za leto 2000 pa je bila plačana v državni proračun v višini 
1,2 mlrd SIT, tako, da v prvem polletju leta 2000 pozitivnega finančnega učinka iz tega davčnega vira 
v državnem proračunu ni bilo. 

Do konca letošnjega leta ocenjujemo, da bo v državnem proračunu ostvarjeno le za 990,7 mio SIT 
davka na bilančno vsoto bank davkov, kar je za 4 mlrd SIT manj od načrtovanih. 

4.1.6. Domači davki na blago in storitve 

Domači davki na blago in storitve, to je davek na dodano vrednost in trošarine, davek od iger na 
>rečo, davek od prometa zavarovalnih poslov in davek na motorna vozila, so predstavljali v prvem 
jolletju letos približno 57% prihodkov državnega proračuna Med te davke se vštevajo še prejemki 
z naslova taks za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, pristojbin za motorna vozila 
er še nekateri drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev (npr.taksa za obremenjevanje 
/ode, vodna povračila, požarna taksa, ipd). 

»kupni prejemki od domačih davkov na blago in storitve so v prvih šestih mesecih leta 2000 (brez 
anuarskega davka na dodano vrednost in trošarin) dosegli skupaj 252,1 mlrd SIT, kar je nominalno 
:a 6,6% oziroma realno za 2% manj v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. V letu 2000 
o med njimi še finančni učinki s 1. julijem leta 1999 ukinjenega prometnega davka, vsebovanega v 
leplačanih terjatvah davčnih zavezancev, na dan 30.06.1999. 
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4.1.6.1. Splošni prometni davki in davek na dodano vrednost 

Iz naslova davka na dodano vrednost je bilo v obdobju januar-junij 2000 (brez vplačil davka na 
dodano vrednost v mesecu januarju letos, ki so se nanašala na promet v decembru preteklega leta in 
je bil vključen med prihodke proračuna za leto 1999) vplačanih 215,6 mlrd SIT (po obračunih davka 
na dodano vrednost za 103,1 mlrd SIT in od uvoza blaga za 112,5 mlrd SIT), vrnjenih pa 52,2 mlrd 
SIT, kar pomeni daje v prvem polletju leta 2000 proračun razpolagal s 163,4 mlrd SIT tega davka. 
Vplačila davka na dodano vrednost v državni proračun v prvem polletju so bila sicer za 5% nižja od 
načrtovanih, kar pa je predvsem posledica makroekonomskih gibanj v narodnem gospodarstvu v prvi 
polovici letošnjega leta. V obravnavanem obdobju je bilo trošenje prebivalstva, ki je ključno za 
finančni učinek davka na dodano vrednost, v primerjavi z enakim obdobjem lani nižje. Prav tako je 
bilo nižje trošenje države, hkrati pa seje povečeval tudi izvoz, ki pomeni nižji neto finančni učinek 
davka na dodano vrednost, saj se pretežni del gotovinskih vračil davka na dodano vrednost nanaša 
na izvoznike. 

Na osnovi dosedanje realizacije prilivov iz naslova davka na dodano vrednost ocenjujemo, da bodo 
do konca leta skupni prihodki iz naslova DDV (vključno s prilivi DDV v mesecu januarju 2001, ki 
se po zakonu o izvrševanju proračuna vštevajo v prihodke proračuna za leto 2000) doseženi v višini 
okoli 426,5 mlrd SIT, kar je za 5 mlrd SIT manj, kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu za leto 
2000. V primerjavi s predvidevanji pri sprejetem proračunu za leto 2000 bodo vplačila davka na 
dodano vrednost ob uvozu višja od predvidevanj ob sprejetem proračunu, medtem ko bodo učinki 
davka na dodano vrednost po obračunih nižji, predvsem zaradi višjih vračil davka na dodano vrednost 
zaradi višjega izvoza. Ocena učinkov davka na dodano vrednost temelji na makroekonomskih ocenah 
o gibanjih osnovnih makroekonomskih agregatov, ki so vezani na obseg končne potrošnje, obseg 
izvoza, obseg trošenja države, obseg investicij ter gibanje cen do konca leta. Ocenjeno je, da bo v 
drugem polletju trošenje prebivalstva in države večje in s tem tudi doseženi predvideni prihodki. 

Iz naslova plačil prometnega davka, vsebovaneea v terjatvah v prvih šestih mesecih letos je bilo 
ustvarjenih še 9,1 mlrd SIT prihodkov, kar je za dobrih 4 mlrd SIT več kot je bilo predvideno ob 
sprejetju proračuna za leto 2000. Plačila iz tega naslova so bila višja tudi zaradi dodatno ugotovljenih 
in izterjanih obveznosti v pregledih davčne uprave. 

4.1.6.2. Drugi davki na blago in storitve 

V tej skupini davkov so izkazana plačila iz naslova takse za obremenjevanje zraka z emisijo 
ogljikovega dioksida ter še zaostala plačila iz naslova posebnega prometnega davka od alkoholnih 
pijač. Takse za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida je bilo plačane za 4,6 mlrd SIT, 
kar je več kot polovica manj kot v enakem obdobju lanskega leta. Zmanjšanje priliva iz naslova taks 
je posledica vključitve te takse v trošarino pri mineralnih oljih in plinu za pogonski namen s 1.7.1999. 
Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida se plačuje le pri uporabi goriv za 
ogrevanje in sežiganje gorljivih organskih snovi 

4.1.6.3. Trošarine 

Vzporedno z uvedbo davka na dodano vrednost so bile v drugi polovici leta 1999 uvedene tudi 
trošarine za mineralna olja in plin, alkohol in alkoholne pijače ter tobačne izdelke. V obdobju januar- 
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junij 2000 (brez vplačil trošarin v januarju, ki so se nanašala na promet v decembru preteklega leta) 
je bilo v državni proračun vplačanih 53,3 mlrd SIT trošarin, kar je skoraj 6% manj kot je bilo 
načrtovano za obravnavano obdobje. Ob proračunskem načrtovanju za leto 2000 je bilo namreč 
predvideno povečanje trošarin za bencine za 10%. Zaradi nepričakovanega zvišanja cen nafte na 
svetovnem trgu in uveljavitve modela za oblikovanje cen naftnih derivatov na domačem trgu, ki 
avtomatično upošteva gibanje cen nafte na svetovnih trgih, ter zaradi upoštevanja domačih inflacijskih 
gibanj, odločitev za povišanje trošarin ni bila sprejeta 

V obravnavanem obdobju je bilo tako plačanih trošarin od mineralnih olj in plina za 38,9 mlrd SIT, 
10,5 mlrd SIT trošarin od tobačnih izdelkov in 3,8 mlrd SIT trošarin od alkohola in alkoholnih 
izdelkov. 

Ocene pričakovanih prihodkov iz naslova trošarin do konca leta kažejo, da bodo prejemki iz naslova 
trošarin realizirani v višini okoli 132 mlrd SIT, kar ie za skoraj 15 mlrd SIT mani od načrtovanih. 
Pričakovani prilivi do konca leta bodo maniši zaradi povečanja cen nafte na svetovnem trgu, ki 
onemogoča povečanje trošarin skladno z načrtovanim povečanjem v začetku leta. Trošarine od 
alkohola in alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov se vplačujejo v skladu s planiranimi prejemki. 

4.1.6.4. Ostali davki na blago in storitve 

Med davke na posebne storitve so uvrščeni davek od klasičnih iger na srečo, davek od posebnih iger 
na srečo in davek od prometa zavarovalnih poslov. V obdobju januar- junij 2000 je bilo v državni 
proračun plačano skupaj 8,4 mlrd SIT teh davkov, kar je v skladu z načrtom v proračunu. Iz naslova 
davka od iger na srečo je bilo plačanih v prvem polletju letos 3,0 mlrd SIT, iz naslova davka od 
prometa zavarovalnih poslov pa 5,4 mlrd SIT. 

Prihodkov iz naslova pristojbin za motorna vozila (registracijske takse) je bilo v obravnavanem 
obdobju vplačanih za 8,6 mlrd SIT, kar je v primerjavi z enakim obdobjem lani nominalno več za 
9,7% ali realno za 0,8%. V primerjavi z načrtovanimi so bila plačila višja za dobrih 6%. 

Drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev vključujejo takso za obremenjevanje vode, 
vodna povračila, odškodnine zaradi namembnosti kmetijskih zemljišč ter požarno takso. V prvih 
šestih mesecih letos jih je bilo v proračun vplačanih skupaj za 2,1 mlrd SIT. Od tega so bila vplačila 
vodnih povračil v prvih šestih mesecih realizirana v višini 830,3 mio SIT, takse za obremenjevanje 
vode v skupnem znesku 462,8 mio SIT in odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega 
zemljišča in gozda v višini 385,7 mio SIT. 

V prvih šestih mesecev letošnjega leta je bilo v državni proračun plačanih 2,5 mlrd SIT iz naslova lani 
uvedenega novega davka na motorna vozila, kar je skladno z načrtovanim v proračunu za to leto. 

Ocene pričakovanih prilivov do konca leta kažejo, da bodo v tej skupini prejemkov skupni prilivi 
dosegli predvidenih 9,8 mlrd SIT, kar je v okviru predvidevanj s sprejetim državnim proračunom za 
letošnje leto. 

A 
4.1.7. Carine in druge uvozne dajatve 

V prvih šestih mesecih je bilo v državni proračun vplačano skupaj 19,9 mlrd SIT prihodkov iz naslova 
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carin in ostalih uvoznih dajatev, kar je nominalno za 9,3% manj ali realno za 16,6% manj kot v 
enakem obdobju preteklega leta. Od skupnega priliva carin in uvoznih dajatev so plačila carin v 
prvem polletju letos znašala 18,6 mlrd SIT, posebne davščine pri uvozu kmetijskih'proizvodov 
(prelevmani) pa 1,3 mlrd SIT. 

Zmanjšanje prihodkov od carin in uvoznih dajatev je skladno s pričakovanji inje posledica izvajanja 
prostotrgovinskih sporazumov z državami Evropske unije, državami EFTA, CEFTA, baltskimi 
državami, Hrvaško in Bolgarijo. 

Na osnovi dosežene realizacije v prvi polovici leta in upoštevaje pričakovana gibanja uvoza v drugi 
polovici leta ocenjujemo, da bodo skupni prihodki iz naslova carin in drugih uvoznih davščin v letu 
2000 dosegli pričakovani obseg okoli 40,5 mlrd SIT. 

4.1.8. Nedavčni prihodki 

Nedavčni prihodki državnega proračuna zajemajo različne vrste taks, pristojbin, povračil in 
nadomestil ter denarnih kazni, lastne prihodke upravnih organov, prihodke od obresti ter nekatere 
udeležbe na dobičku javnih podjetij in finančnih institucij ter dohodke od premoženja. Nedavčni 
prihodki so bili do konca letošnjega junija vplačani v višini 23,5 mlrd SIT, kar je nominalno za 13,9% 
ali realno za 4,7% več, kot so znašali plačani nedavčni prihodki za prvo šestmesečno obdobje leta 
1999. Vplačila so bila za 1,7 mlrd SIT višja od načrtovanih za to obdobje. 

Med pomembnejšimi vrstami nedavčnih prihodkov velja omeniti prihodke iz naslova sodnih in 
upravnih taks, ki so bili do konca junija letos vplačani v državno blagajno v višini 9,6 mlrd SIT. 
Obseg doseženih prihodkov iz naslova sodnih in upravnih taks je bil nominalno za 43,7% višji kot 
je bil dosežen v enakem obdobju lanskega leta, realno pa za 32,1%. Razlogi so predvsem v novo 
sprejetem Zakonu o upravnih taksah, ki je začel veljati s 15. februarjem leta 2000, z njim so bila 
uveljavljena nekatera povišanja upravnih taks, njihov finančni učinek pa je bilo ob sprejetju državnega 
proračuna za letošnje leto težko natančno oceniti. 

Denarne ka^ni vplačane v državni proračun v letošnjih prvih šestih mesecih, so znašale 3,6 mlrd SIT, 
kar je za 22,0% ali 656 mio SIT višji priliv, kot je bil dosežen v enakem obdobju lanskega leta. 

Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki državnih organov) so do 30.06. 2000 dosegli 2,4 mlrd 
SIT, kar je nominalno skoraj 40% več kot v prvi polovici lanskega leta 

V obravnavanem šestmesečnem obdobju je bilo ustvarjenih tudi 1,8 mlrd SIT prihodkov od 
premoženja. Od tega je bilo prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na 
srečo, ki so vir državnega proračuna za 1,5 mlrd SIT4 

Prihodki od obresti na tolarske in devizne depozite sredstev državnega proračuna pa so do 30. junija 
leta 2000 povečali prihodke državnega proračuna za 2,4 mlrd SIT, kar je nominalno za 0,7% manj 
kot v prvem polletju lanskega leta. 
Na osnovi doseženih prilivov v prvi polovici letošnjega leta ocenjujemo, da bo skupni obseg 
nedavčnih prihodkov do konca leta realiziran v višini okoli 52 mlrd SIT, kar je za okoli 3,5 mlrd SIT 

4 Koncesijske dajatve od prirejanja posebnih iger na srečo pripadajo v višini 48% državnemu proračunu, 48% občinskim proračunom, 
2% fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij in 2% fundaciji za financ športnih organizacij 
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več, kot je bilo načrtovano. Višja ocena izhaja iz predvidenih večjih prihodkov iz naslova taks in 
pristojbin. 

4.1.9. Kapitalski prihodki 

Kapitalski prihodki državnega proračuna vključujejo prihodke od prodaje osnovnih sredstev, 
prihodke od prodaje zalog ter prihodke od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja. 

Iz naslova kapitalskih prihodkov skupaj je bilo do konca letošnjega polletja v državni proračun 
vplačanih le 66,7 mio SIT. 

4.1.10. Prejete donacije 

Državni proračun je do 30.06.2000 prejel 3,8 mlrd SIT namenskih nepovratnih tujih donacij, ki so 
skladno z zakonom o izvrševanju proračuna strogo namenska sredstva in se namenjajo za financiranje 
nalog in projektiv, za katere so ta sredstva odobrena. 

Med pričakovanimi prihodki proračuna za leto 2000 je načrtovano 9,4 mlrd SIT namenskih donacij 
iz tujine. Dodeljevanje sredstev donacij v drugi polovici leta je odvisno od izvajanja finančnih 
memorandumov med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo (izvajanje programov SAPARD in 
ISPA). 

4.1.11. Ocena realizacije prihodkov za leto 2000 

Na osnovi dosežene realizacije prihodkov državnega proračuna v prvi polovici letošnjega leta in ocen 
pričakovanih gibanj makroekonomskih agregatov, ki vplivajo na obseg in dinamiko posameznih 
kategorij davčnih in nedavčnih prihodkov v drugi polovici letošnjega leta ocenjujemo, da bodo skupni 
prihodki državnega proračuna do konca letošnjega leta (vključno s pričakovanimi prilivi sredstev iz 
naslova DDV in trošarin v mesecu januarju 2001, ki se po zakonu o izvrševanju proračuna vštevajo 
med prihodke proračuna za leto 2000) realizirani v skupni višini okoli 1.018 mlrd SIT, kar je za okoli 
3 mlrd SIT manj, kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu za letošnje leto 

Kot je bilo že navedeno, bo manjši pričakovani obseg prihodkov državnega proračuna od 
predvidenega za letošnje leto predvsem posledica izpada pričakovanih prihodkov iz naslova trošarin 
za bencine zaradi nerealiziranega povečanja trošarin v letošnjem letu, ter zaradi manjših prihodkov 
iz naslova dohodnine kot je bilo načrtovano ob proračunu za leto 2000, ki bodo posledica v letošnjem 
maju sprejetega Zakona o izjemnem znižanju davčne obveznosti zararadi uresničitve dogovora med 
socialnimi partnerji o razbremenitvi fizičnih oseb v najnižjih dohodkovnih razredih po Zakonu o 
dohodnini. 
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4.2. ODHODKI DRŽAVNEGA PRORAČUNA 

Celotni odhodki proračuna Republike Slovenije so bili v obdobju januar - junij 2000 
realizirani v skupni višini 508,3 mlrd SIT, kar je nominalno za 11,7% več in realno za 2,6% 
več kot v prvih šestih mesecih leta 1999.0dhodki proračuna RS so v prvi polovici letošnjega leta 
dosegli 48,0% celotnih odhodkov, predvidenih v sprejetem proračunu za leto 2000, medtem ko so 
v lanskem letu v enakem obdobju znašali 47,4%. Proračunski uporabniki so v letošnjem letu realizirali 
odhodke z nekoliko višjo dinamiko kot v predhodnem letu. 

V okviru skupnega obsega odhodkov je bila dosežena dinamika posameznih kategorij odhodkov v 
prvi polovici leta precej različna. 

Grafikon 4 

plaće In 

STRUKTURA ODHODKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 2000 

4.2.1 Plače in drugi izdatke zaposlenim v državnih organih ter prispevki delodajalcev za 
socialno varnost 

V sprejetem proračunu za leto 2000 so bila za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih 
proračunskih uporabnikih ter za prispevke delodajalcev za soćialno varnost predvidene pravice 
porabe v skupni višini 130,6 mlrd SIT. 
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Skladno z določili 7., 8. in 14. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 
2000 ter 42. člena Zakona o javnih financah so bile v obdobju od januaija do junija 2000 realizirane 
nekatere prerazporeditve, ki proračunskim uporabnikom zagotavljajo nemoteno izpolnjevanje 
obveznosti na področju plač, prispevkov in davka na izplačane plače Z upoštevanjem opravljenih 
prerazporeditev znaša višina veljavnega proračuna namena za plače (vključno z davkom na izplačane 
plače, ki se izkazuje v okviru izdatkov za blago in storitve) ob koncu junija 135,6 mlrd SIT. 

Izplačila za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca in davek na izplačane plače so 
v obdobju od januaija do junija 2000 znašala 68,1 mlrd SIT, kar predstavlja 50,2% veljavnega 
proračuna za ta namen. 

Zaposlenim pri proračunskih uporabnikih se usklajujejo plače skladno z določili Zakona o minimalni 
plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999-2001. Upoštevaje 
določila omenjenega zakona seje s 1.1.2000 povečala osnova za obračun plač za 2,4% v primerjavi 
z decembrom 1999, z izplačilom plač za mesec julij pa se bo osnova za plače dodatno povečala še 
za 3,7%, kar pa ob sprejetju proračuna ni bilo predvideno. V skladu z aneksom h kolektivni pogodbi 
za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji je bil za leto 2000 določen regres za letni dopust 
v višini 107.712 SIT na zaposlenega. Izplačilo regresa je bilo realizirano pri plači za mesec maj, to 
je dne 05.06.2000. Drugi izdatki zaposlenim se proračunskim uporabnikom zagotavljajo na podlagi 
Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih ter drugih predpisov, 
ki urejajo višino tovrstnih izplačil v letu 2000. 

Vlada Republike Slovenije je v mesecu aprilu 2000 sprejela spremembo Uredbe o količnikih za 
določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih 
organih ter spremembo Uredbe o določitvi dodatkov strokovnim in administrativno-tehničnim ter 
drugim delavcem na sodiščih, državnih tožilstvih, javnih pravobranilstvih in v organih za postopek 
o prekrških. Navedeni uredbi bosta realizirani postopoma, v dveh letih. Sprejeti uredbi bosta imeli 
v letu 2000 finančne posledice v višini cca 2,0 mlrd SIT, ki v sprejetem proračunu za leto 2000 niso 
bile predvidene. Ocenjujemo, da bodo vladni proračunski uporabniki sposobni ta primankljaj pokriti 
v okviru svojih finančnih načrtov. 

V sprejetem proračunu za leto 2000 so bile na postavkah za plače proračunskim uporabnikom 
določene pravice porabe glede na število in strukturo zaposlenih po stanju 15. 9 1999 Za realizacijo 
potijenih načrtov novih zaposlitev v letu 2000 je Vlada RS s sklepom rezervirala pravice porabe v 
splošni proračunski rezervaciji v višini 1,6 mlrd SIT Doslej so bila v ta namen prerazporejena le 
manjša sredstva. Večji del rezerviranih pravic porabe za nove zaposlitve bo potrebno prerazporediti 
v zadnjem trimesečju 

4.2.2. Izdatki za blago in storitve 

Za izdatke za blago in storitve je v sprejetem proračunu za leto 2000 predvidenih 114,6 mlrd SIT 
oziroma za 17,6% več, kot je bilo realizirani v letu 1999 S prerazporeditvami pravic porabe so se 
sredstva za izdatke za blago in storitve do 30.junija 2000 povečala na 117,8 mlrd SIT oziroma za 
2,7%. 

V obdobju januar-junij 2000 je bilo realiziranih 45,2 mlrd SIT, kar pomeni 38,4% sredstev veljavnega 
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proračuna za leto 2000. Dinamika te porabe je v prvem polletju posameznega leta praviloma 
počasnejša kot proti koncu proračunskega leta. Bistveno večjo rast porabe od poprečja izkazujejo 
izdatki za kazni in odškodnine s 58,3% porabo glede na veljavni proračun ter izdatki za energijo, 
vodo, komunalne storitve in komunikacije, katerih realizacija znaša 49,9% sredstev veljavnega 
proračuna za leto 2000 

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo predvideni izdatki za blago in storitve nekaj več kot 10% 
vseh odhodkov. Največji delež imajo izdatki za druge operativne odhodke s 23,6% deležem, sledijo 
izdatki za tekoče vzdrževanje z 20,7% sredstev, posebni material in storitve s 16,3%, pisarniški in 
splošni material in storitve s 14,6%, najemnine in zakupnine s 7,8%, energija, voda, komunalne 
storitve in komunikacije s 6,7% deležem, prevozni stroški in storitve s 4,3%, izdatki za službena 
potovanja s 3,2% ter kazni in odškodnine z 2,8% deležem v predvidenih sredstev. 

Za pisarniški in splošni material in storitve je v letu 2000 predvidenih 16,8 mlrd SIT in sicer največ 
pri Ministrstvu za finance v višini 3,3 mlrd SIT oziroma 19,7%, Ministrstvu za obrambo 2,8 mlrd SIT 
oziroma 16,9% ter vladnih službah Republike Slovenije v višini 1,7 mlrd SIT ali 10,3% vseh 
predvidenih pravic porabe za pisarniški in splošni material. V obdobju januar-junij 2000 so bila 
realizirana sredstva v višini 6,8 mlrd SIT oziroma 39,2% letne višine veljavnega proračuna, ki je 
konec junija 2000 znašal 17,4 mlrd SIT za navedeni namen. 

Za izdatke za posebni material in storitve (skupaj z izdatki za nakup vojaške opreme ter gradnjo in 
adaptacijo vojaških objektov), je v letu 2000 planiranih 18,7 mlrd SIT in sicer največ pri Ministrstvu 
za obrambo 13,3 mlrd SIT oziroma 70,9% planiranih sredstev Sledijo upravne enote s 1,4 mlrd s 
7,7% deležem ter Ministrstvo za notranje zadeve s 909 mio SIT ali 4,9% deležem v skupni višini 
sredstev. V obdobju januar-junij 2000 so bila realizirana sredstva v višini 5,7 mlrd SIT oziroma 
30,9% glede na veljavni proračun, kije za te namene konec junija 2000 znašal 18,3 mlrd SIT. 

Za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije je v letu 2000 predvidenih 7,7 mlrd SIT in 
sicer največ pri Ministrstvu za obrambo 1,6 mlrd SIT oziroma 21%, Ministrstvu za finance 1,4 mlrd 
SIT ali 18,8%, sledijo višja in okrožna sodišča s 843,8 mio SIT ali 11% deležem v navedenih 
sredstvih. Do 30.6.2000 so bila realizirana sredstva v višini skoraj 4 mlrd SIT oziroma 49,9% 
veljavnega proračuna, kije konec junija 2000 znašal skoraj 8 mlrd SIT za navedeni namen. 

Za prevozne stroške in storitve je v sprejetem proračunu predvidenih skoraj 5 mlrd SIT, od tega pri 
Ministrstvu za obrambo 2,3 mlrd SIT ali 46,3% planiranih sredstev in Ministrstvu za notranje zadeve 
1,4 mlrd SIT ali 27,6%. V prvih šestih mesecih leta 2000 je bilo realiziranih 2,2 mlrd SIT oziroma 
44,0% veljavnega proračuna. 

Za izdatke za službena potovanja je v letu 2000 predvidenih 3,7 mlrd SIT. 634 mio SIT je bilo 
predvidenih za izdatke za službena potovanja pri Ministrstvu za obrambo, kar pomeni 17,1% vseh 
sredstev, sledi Ministrstvo za zunanje zadeve s 394 mio SIT oziroma 10,6% ter Ministrstvo za 
finance s 352,8 mio SIT ali 9,5% sredstev. V obdobju januar-junij leta 2000 je bilo realiziranih 1,4 
mlrd SIT sredstev oziroma 39,5% veljavnega proračuna, kije konec junija 2000 znašal 3,6 mlrd SIT 
za navedeni namen 

Za tekoče vzdrževanje je v sprejetem proračunu predvidenih 23,7 mlrd SIT in sicer pri Ministrstvu 
za promet in zveze 16 mlrd SIT, torej kar 67,7% vseh sredstev za tekoče vzdrževanje. Sledijo vladne 
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službe s 2,4 mlrd SIT ali 10% deležem. V prvih šestih mesecih letošnjega leta so bila realizirana 
sredstva v višini 9,1 mlrd SIT, kar je 38,4% sredstev za tekoče vzdrževanje v veljavnem proračunu. 

Za najemnine in zakupnine je predvidenih skoraj 9 mlrd SIT in sicer največ pri vladnih službah 2,7 
mlrd SIT ali 29,8% sredstev, sledi Ministrstvo za zunanje zadeve s 1,4 mlrd SIT ali 15,3% ter 
Ministrstvo za finance s 1,2 mlrd SIT ali 13,9%. V obdobju januar-junij 2000 je bilo realiziranih 4,1 
mlrd SIT ali 43,2% veljavnega proračuna, ki je konec junija 2000 znašal 9,5 mlrd SIT za ta namen. 

Za kazni in odškodnine je v letu 2000 predvidenih 3,2 mlrd SIT Pri Ministrstvu za finance je 
predvidenih 2,1 mlrd SIT ali 64,8%, pri Državnem pravobranilstvu RS je predvidenih 397 mio SIT 
ali 12,3% in pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti je predvidenih 365 mio SIT ali 11,4% 
sredstev. V prvih šestih mesecih leta 2000 je bilo realiziranih 2,1 mlrd SIT ali 58,3% veljavnega 
proračuna, ki je za navedeni namen konec junija 2000 znašal 3,6 mlrd SIT. Nadpovprečna poraba za 
navedeni namen je posledica večjega izplačila odškodnine pri Ministrstvu za finance (enkratno 
nakazilo preko 1 mlrd SIT). 

Za druge operativne odhodke je v proračunu za leto 2000 predvidenih 27,0 mlrd SIT in sicer največ 
pri Ministrstvu za finance v višini 3,5 mlrd SIT, kar predstavlja 12,8% vseh sredstev za ta namen, 
sledi Ministrstvo za okolje in prostor s 3,3 mlrd SIT ali 12,4% ter Ministrstvo za gospodarske 
dejavnosti s 3 mlrd SIT ali 11,2% deležem. Pri tem je potrebno opozoriti, da drugi operativni 
odhodki zajemajo tudi davek na izplačane plače v višini 4,8 mlrd SIT. V obdobju januar-junij 2000 
je bilo realiziranih 9,8 mlrd SIT ali 34,0% sredstev veljavnega proračuna, ki je konec junija 2000 
znašal 28,8 mlrd SIT za ta namen. 

Na osnovi podatkov o realizaciji v obdobju januar-junij 2000 v drugi polovici leta ne pričakujemo 
večjih problemov pri financiranju izdatkov za blago in storitve, saj je možno s prerazporeditvami med 
posameznimi nameni znotraj podskupine kontov 402 in v okviru finančnih načrtov proračunskih 
uporabnikov razrešiti večino morebitnih problemov. 

4.2.3. Plačila domačih obresti in plačila obresti v tujino 

V proračunskem letu 2000 je bilo za plačilo obresti s sprejetim proračunom predvidenih 60,7 mlrd 
SIT. V obdobju od 1.1 do 30.6.2000 je bilo za ta namen porabljenih 37,8 mlrd SIT, kar pomeni 62% 
sredstev načrtovanih za plačilo obveznosti iz naslova obresti v letu 2000. 

Za plačilo obresti iz naslova domačega dolga je bilo v sprejetem proračunu predvidenih 34,7 mlrd 
SIT. Od tega je bilo porabljenih 18.611,9 mio SIT oz 54% Za plačilo obresti v tujino je bilo v letu 
2000 predvidenih 26,1 mlrd SIT. Od tega je bilo v prvem polletju leta 2000 izplačanih kar 73,6% 
oziroma 19,2 mlrd SIT. 

V prvih šestih mesecih tega leta je bila realizacija po posameznih postavkah - kontih večja ali manjša 
glede na predvidena planirana sredstva v istem obdobju. Vsa odstopanja realizacije obresti od 
predvidenih sredstev za plačila obresti v prvih mesecih so predvsem zaradi drugačnih gibanj od tistih, 
ki so bila predvidena ob pripravi proračuna, tako za obrestne mere doma in v tujini kot tečaje tujih 
valut. 

Znatno večja realizacija od planirane je predvsem pri tistih postavkah, ki se nanašajo na odplačevanje 
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tujega dolga v USD (rast tečaja je navedena na strani 10) Tečaj USD je namreč v zadnjih mesecih 
izredno narasel in višina tečaja, po katerem so bile realizirane dolarske obveznosti, znatno presega 
višino tečaja dolarja, po katerem so bile obveznosti preračunane ob pripravi proračuna. 
Za vzdrževanje tekoče likvidnosti proračuna so bile v tem obdobju plačane obresti, ki so se nanašale 
na kratkoročno zadolževanje z najemom kreditov pri poslovnih bankah, z izdajo zadolžnic ter izdajo 
trimesečnih, šestmesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic V skupnem znesku so bile za 
vzdrževanje tekoče likvidnosti plačane obresti v višini 1,2 mlrd SIT oziroma 46% planiranih sredstev 
za kratkoročno zadolževanje, katerih višina po sprejetem proračunu znaša 2,7 mlrd SIT oz. 94,4% 
planiranih sredstev za prvo polovico leta 2000 Do nižje realizacije je prišlo predvsem zaradi 
ugodnejše likvidnostne situacije ter boljših pogojev (nižje obrestne mere) doseženih pri zadolževanju 
z zakladnimi menicami od prvotno planirane. 

4.2.4. Sredstva, izločena v rezerve 

V sprejetem proračunu za leto 2000 so za rezerve Republike Slovenije predvidena sredstva v višini 
9,9 mlrd SIT in sicer za izločanje v proračunsko rezervo za naravne nesreče v višini 7,0 mlrd SIT in 
sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 2,9 mlrd SIT 

4.2.4.1. Splošna proračunska rezervacija 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se v skladu z 42 členom Zakona o javnih financah (Ur. 1. 
RS, št. 79/99) uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, 
ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker 
jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. 

Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 409-03/98-32 z dne 06.04.2000 sklenila, da se na podlagi 
14. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (Ur. 1. RS, št. 9/2000) 
rezervirajo pravice porabe splošne proračunske rezervacije v višini 1,6 mlrd SIT za naslednje namene: 
a) 100 mio SIT za povečanje zaposlitev in za napredovanja pri nevladnih proračunskih uporabnikih 

skladno z načrti zaposlitev za leto 2000, ki jih bodo sprejeli pristojni organi; 
b) 1,2 mlrd SIT za povečanje zaposlitev pri vladnih proračunskih uporabnikih skladno z načrtom 

zaposlitev za leto 2000, ki gaje sprejela Vlada Republike Slovenije in za zaposlitev pripravnikov 
štipendistov pri vladnih proračunskih uporabnikih; 

c) 300 mio SIT za povečanje zaposlitev in za napredovanja pri pravosodnih proračunskih 
uporabnikih, skladno z načrti zaposlitev za leto 2000, ki jih bodo sprejeli pristojni organi, 
določeni v 24. členu Zakona o javnih financah 

Pravice porabe rezerviranih sredstev se prerazporejajo s splošne proračunske rezervacije na postavke 
proračunskih uporabnikov s sklepi Vlade Republike Slovenije, sprejetimi na podlagi utemeljenih 
finančnih zahtevkov, ko razpoložljive pravice porabe na postavkah za plače ne zadoščajo za 
nemoteno izplačilo plač. V obdobju januar-junij 2000 je Vlada Republike Slovenije s sklepom 
prerazporedila pravice porabe rezerviranih sredstev splošne proračunske rezervacije v višini 28 mio 
SIT za pet zaposlitev v novo ustanovljeni Direkciji Republike Slovenije za železniški promet, ki je 
pričela z delom v mesecu marcu 2000. 

V obdobju januar-junij 2000 je Vlada Republike Slovenije iz tega naslova sprejela dva sklepa, na 
podlagi katerih so se zagotovila sredstva za naslednje namene: 
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Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvu za notranje zadeve za stroške 
postopkov za pridobitev podatkov za vpis žrtev množičnih pobojev v matično knjigo umrlih v 
višini 40 mio SIT, 

- Upravnim enotam za stroške postopkov izvajanja Zakona o denacionalizaciji v skupni višini 174 
mio SIT. 

4.2.4.2. Proračunska rezerva za naravne nesreče 

Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 224-12/00-1 (N) z dne 10.03 .2000 sklenila, da se na 
podlagi določb 17. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (Ur. 1 
RS, št. 9/2000), iz sredstev proračunske rezerve za leto 2000 v višini 7,0 mlrd SIT, razporedijo 
sredstva: 
a) v višini 4,0 mlrd SIT na podlagi Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v 

Posočju (Ur. 1. RS, št. 45/98 in 110/99) in programa popotresne obnove v Posočju in razvojno 
pomoč v letu 2000; 

b) v višini 2,6 mlrd SIT na podlagi Zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurij, poplav 
in plazenja tal, ki so v obdobju september-november 1998 prizadele Republiko Slovenijo (Ur. 1. 
RS, št. 34/99) za: 

odpravo posledic škode, povzročene na področju vodnega gospodarstva v višini 1,6 mlrd 
SIT, 
odpravo posledic škode, povzročene na lokalni infrastrukturi, objektih visoke gradnje in v 
kmetijstvu v višini 1,0 mlrd SIT. 

Iz navedene razporeditve sredstev proračunske rezerve po sklepu Vlade izhaja, da so za obveznosti 
leta 2000, ki jih določa Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurij, poplav in plazenja 
tal, ki so v obdobju september-november 1998 prizadele Republiko Slovenijo (Ur. 1. RS, št. 34/99) 
v višini 3,9 mlrd SIT, zagotovljena le sredstva v višini 2,6 mlrd SIT. Nezagotovljena sredstva višini 
1,3 mlrd SIT se nanašajo na pokrivanje posledic škode, povzročene na področju vodnega 
gospodarstva v višini 1,0 mlrd SIT in na pokrivanje posledic škode, povzročene na državni cestni 
infrastrukturi v višini 300 mio SIT. Vlada Republike Slovenije je dne 01.06.2000 obravnavala predlog 
Zakona o spremembah in dopolnitvah navedenega zakona-skrajšani postopek in sprejela sklep št. 
224-09/99-4, da predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ni potreben, ker že obstajajo sklepi, 
sprejeti ob usklajevanju proračuna za leto 2000, da se manjkajoča sredstva za sanacijo poplav v višini 
1,0 mlrd SIT zagotovijo v proračunu za leto 2001. 

Od nerazporejenih sredstev v višini 400 mio SIT je Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 914- 
01/98-4 z dne 20.04.2000 namenila na podlagi 48 člena Zakona o javnih financah (Ur. 1. RS, št. 
79/99) 15 mio SIT za pomoč Republike Slovenije ob poplavah Republiki Madžarski in Republiki 
Romuniji 

4.2.5. Subvencije in drugi transferi v gospodarstvo 

V sprejetem proračunu za leto 2000 so bila za odhodke na področju subvencij (podskupina 410) 
predvidena sredstva v višini 62,4 mlrd SIT, kar je 5,9% vseh s sprejetim proračunom predvidenih 
odhodkov leta 2000 V obdobju januar-junij 2000 so se zaradi prerazporeditev pravice porabe na tem 
namenu znižale, tako daje konec tega obdobja veljavni proračun znašal 62,3 mlrd SIT. Izplačana 
sredstva teh subvencij v tem obdobju so skupaj znašala 16,3 mlrd SIT, kar predstavlja le 26,2% glede 
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na veljavni proračun. Od tega so znašale izplačane subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 
10,3 mlrd SIT ter subvencije javnim podjetjem 6,0 mlrd SIT. Realizacija sredstev za subvencije je 
vezana na izvedbo javnih razpisov, kar seveda predstavlja določen časovni zamik pri izplačilih in 
zaradi česar lahko pričakujemo večji pritisk na izplačila v drugi polovici tega leta. Razlog relativno 
nizke realizacije je tudi omejena poraba v času začasnega financiranja v mesecu februarju. 

4.2.4.1. Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 

Največji delež sredstev za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom je bil v sprejetem proračunu 
predviden pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer 20,4 mlrd SIT. Zaradi 
prerazporeditev pa po veljavnem proračunu na dan 30.06.2000 znašajo ta sredstva 20,0 mlrd SIT. 
Na podlagi Uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje 
hrane za leto 2000 je največji delež sredstev za te subvencije (v skupni višini 18,8 mlrd SIT oz. 93,9% 
teh subvencij pri MKGP) namenjen ukrepom za stabilizacijo trga, po katerih je bilo v omenjenem 
obdobju izplačanih 2,3 mlrd SIT (to je 40,8% na veljavni proračun za ta namen) ter neposrednim 
plačilom v kmetijstvu (po programih ECO 0, ECO 1, ECO 2 in ECO 3), ki so bila do 30.6.2000 
realizirana le v višini 0,5 mlrd SIT (to je samo 3,82% na veljavni proračun za ta namen). Skupna 
realizacija pri MKGP na tem kontu tako znaša le 2,9 mlrd SIT, kar je samo 14,5% na veljavni 
proračun. Znesek predstavljajo izplačila zahtevkov po vlogah iz leta 1999, pretežni del se nanaša na 
izplačila po ukrepih za stabilizacijo trga. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano namenja 
sredstva za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom tudi za druge namene, kot so: obnova 
zasebnih gozdov, nega v zasebnih gozdovih, preventivno varstvo gozdov, SAPARD - lastna sredstva 
idr. Eden od razlogov za nizko realizacijo je, daje bila omenjena Uredba sprejeta šele konec meseca 
marca 2000 in se je pojavil časovni zamik tudi pri javnih razpisih in pri zbiranju vlog. Z letošnjim 
letom MKGP prehaja tudi na nov sistem obračuna in obdelave prispelih vlog, ki je tehnično bolj 
zahteven in zahteva tudi več časa. Pričakovati je, da bo na račun teh časovnih zamikov toliko večji 
pritisk na izplačila iz proračuna za te namene v zadnjem trimesečju tega leta in da se bo del teh 
izplačil, kot vsako leto, realiziral iz proračuna naslednjega leta. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v opisanem obdobju realiziralo 4,7 mlrd SIT 
subvencij namenjenih privatnim podjetjem in zasebnikom, kar trenutno predstavlja 31,5% veljavnega 
proračuna. V sprejetem proračunu so bila predvidena sredstva v letu 2000 v višini 14,9 mlrd SIT. V 
tem obdobju za ta namen porabe ni bilo izvedenih prerazporeditev, tako da je tudi veljavni proračun 
enak temu znesku. 

Največji delež sredstev za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom je bil namenjen za 
sofinanciranje javnih del, in sicer 5,8 mlrd SIT po veljavnem proračunu, izplačanih sredstev v tem 
obdobju je bilo 1,9 mlrd SIT, kar predstavlja le 33,1% realizacije glede na veljavni proračun. Vzrok 
za majhen odstotek realizacije je v sezonskem značaju izplačil za javna dela, kar pomeni, da se večina 
izplačil za ta namen pričakuje od meseca junija dalje. 

Za pripravo brezposelnih na zaposlitev je po veljavnem proračunu namenjenih 3,8 mlrd SIT, za 
obravnavano obdobje je znašala realizacija le 0,7 mlrd SIT oziroma 19,7% glede na veljavni proračun 
za ta namen. Razlog za majhno realizacijo je, da seje del izplačil za te namene iz proračuna 1999 
realiziral v januarju 2000, poleg tega pa se začne vključevanje brezposelnih oseb v izobraževalne 
programe v mesecu oktobru oziroma novembru, kar povzroča povečevanje stroškov šolnin in s tem 
tudi večje pritiske na izplačila iz proračuna za te namene v zadnjem trimesečju tega leta. 
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Pospeševanju zaposlovanja invalidnih oseb je po veljavnem proračunu namenjenih 1,6 mlrd SIT, 
realizacija za navedeno obdobje pa znaša 0,8 mlrd SIT oziroma 47,5% glede na veljavni proračun. 

Za prispevke delodajalcem za novozaposlene je po veljavnem proračunu namenjenih 1,6 mlrd SIT, 
realizacija za ta namen v obravnavanem obdobju je znašala 1,0 mlrd SIT, kar predstavlja že več kot 
polovico realiziranih sredstev glede na veljavni proračun, in sicer le-ta znaša 66,8% Ocenjujemo, da 
bo za realizacijo obveznosti na tem kontu do konca leta primanjkovalo 2,8 mlrd SIT ( predlog 
proračuna je bil nerealen). 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve namenja sredstva (po veljavnem proračunu) za 
subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom tudi za druge namene, kot so: pomoč pri 
samozaposlovanju (610 mio SIT), pospeševanje novega zaposlovanja (450 mio SIT), aktivno 
razreševanje presežnih delavcev (308 mio SIT), pomoč pri prestrukturiranju podjetij in investicije v 
razvoj človeških virov (390 mio SIT), vladni projekt ukrepov na področju aktivne politike 
zaposlovanja. 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti ie v tem obdobju realiziralo le 1,3 mlrd SIT kar je samo 21,0% 
veljavnega proračuna, kije na dan 30.06.2000 znašal 6,1 mlrd SIT. Po sprejetem proračunu je bilo 
temu ministrstvu v te namene dodeljenih 6,1 mlrd SIT. Tudi pri tem ministrstvu je realizacija sredstev 
za subvencije vezana na izvedbo javnih razpisov, kar predstavlja določen časovni zamik pri izplačilih 
in zaradi česar lahko pričakujemo večji pritisk na izplačila predvsem v tretjem trimesečju tega leta. 

Večina sredstev je po veljavnem proračunu namenjena razvojnemu programu za pospeševanje 
konkurenčnosti slovenske industrije, in sicer 1,8 mlrd SIT. Realizacija v obravnavanem obdobju je 
znašala le 9 mio SIT. Prestrukturiranju usnjarske, tekstilne industrije in železarstva je po veljavnem 
proračunu namenjenih 1,2 mlrd SIT. V obravnavanem obdobju še ni bilo izplačila subvencij. 
Programu zapiranja rudnikov Idrija in Mežica je po veljavnem proračunu namenjenih 1,0 mlrd SIT, 
realizacija za omenjeno obdobje je znašala 0,5 mlrd SIT oziroma 50,0% realizacije glede na veljavni 
proračun, kar kaže na primerno dinamiko porabe sredstev za te namene Prestrukturiranju strateških 
panog - podjetij je po veljavnem proračunu namenjenih 0,7 mlrd SIT Vsa sredstva so bila porabljena. 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti namenja sredstva za subvencije privatnim podjetjem in 
zasebnikom tudi za druge namene, kot so: ekološka in tehnološka sanacija Nafte Lendava (0,5 mlrd 
SIT), spodbujanje novih investicij (0,3 mlrd SIT), spremljanje in nadzor industrijskih projektov (0,2 
mlrd SIT) ter spodbujanje tržnih pristopov (0,1 mlrd SIT) 

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je v omenjenem času v ta namen realiziralo 0,8 mlrd SIT 
sredstev oziroma 35,4% glede na veljavni proračun, ki znaša 2,4 mlrd SIT Po sprejetem proračunu 
je bilo dodeljenih 2,3 mlrd SIT. Sredstva so v glavnem namenjena regresiranju cen določenih 
proizvodov, ki jim je po veljavnem proračunu namenjenih 1,3 mlrd SIT, vendar pa do realizacije v 
omenjenem obdobju ni prišlo Razlog je sezonski značaj izplačil (žetev pšenice konec julija, avgusta 
sledijo prvi odkupi). Glavnina izplačil za te namene je predvidena šele septembra in oktobra 
Subvencioniranju izvoznih kreditov je po veljavnem proračunu namenjenih 0,8 mlrd SIT in ravno 
toliko sredstev je bilo v obravnavanem obdobju tudi izplačanih 
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj namenja sredstva za subvencije privatnim podjetjem in 
zasebnikom tudi za druge namene, kot so: spodbujanje novih marketinških aktivnosti izvoznikom, 
intervencije na trgu, stroške ukinitve prostocarinskih prodajaln, spodbujanje tujih investicij. 
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Ministrstvo za znanost in tehnologijo je za subvencioniranje privatnim podjetjem in zasebnikom v 
opisanem obdobju realiziralo 0,4 mlrd SIT, kar je le 16,4% veljavnega proračuna, ki znaša 2,2 mlrd 
SIT. S prerazporeditvami so bila glede na sprejeti proračun (2,1 mlrd SIT) zagotovljena dodatna 
sredstva v višini 85 mio SIT. Sredstva so v glavnem namenjena spodbujanju tehnološkega razvoja 
in drugih ciljnih programov, katerim je po veljavnem proračunu namenjenih 1,4 mlrd SIT, realizacija 
pa je v obravnavanem obdobju znašala 0,2 mlrd SIT, kar predstavlja le 10,6% realizacije glede na 
veljavni proračun. Razlog za majhno realizacijo je v izvedbi javnih razpisov. Zaradi časovnega zamika 
pri izplačilih pričakujemo večje izplačilo v zadnjem trimesečju tega leta. 

Temeljnim aplikativnim raziskavam je po veljavnem proračunu namenjenih 0,6 mlrd SIT, realizacija 
v obravnavanem obdobju pa je znašala 0,1 mlrd SIT, kar pomeni 22,0% realizacije glede na veljavni 
proračun. Vzrok za majhno stopnjo realizacije sredstev v omenjenem obdobju je predvsem vezan na 
relativno pozno izvedbo javnega razpisa, vendar tudi v bodoče na tem namenu ni pričakovati dosti 
večje realizacije, saj je bil odziv na omenjeni razpis relativno majhen. Ostanek sredstev na tem 
namenu naj bi se zato po predvidevanjih Ministrstva za znanost in tehnologijo prerazporedil na tekoče 
transfere za javne zavode. 

Ministrstvo za znanost in tehnologijo namenja sredstva za subvencije privatnim podjetjem in 
zasebnikom tudi za druge namene, kot so: mednarodne raziskave, usposabljanje in razvoj znanstvenih 
kadrov, znanstveno informiranje in komuniciranje, EUREKA, recenzije,evalvacije in ekspertize. 

4.2.4.2. Subvencije javnim podjetjem 

Od skupne realizacije na teh subvencijah v višini 6,0 mlrd SIT je Ministrstvo za promet in zveze v 
prvih šestih mesecih letos realiziralo 4,4 mlrd SIT, kar pri omenjenem ministrstvu predstavlja 38,05% 
sprejetega (in tudi veljavnega) proračuna. Nizka realizacija je posledica izplačil v januaiju na račun 
obveznosti iz decembra 1999 ter kot že v uvodu omenjeno zaradi začasnega financiranja. Večina 
sredstev po sprejetem proračunu za ta namen je na dveh postavkah, in sicer: 

Gospodarjenju in upravljanju z železniško infrastrukturo je po veljavnem proračunu namenjenih 1,3 
mlrd SIT, to so sredstva za subvencije javnim podjetjem, ki so v glavnem namenjena kritju stroškov 
uprave Slovenskih železnic (predvsem stroškov dela) in splošnih stroškov (za bančne storitve, plačilni 
promet, članarine, financiranje mednarodnih organizacij,.. .) Realizacija v obravnavanem obdobju je 
znašala 0,4 mlrd SIT, kar predstavlja 37,4% realizacije glede na veljavni proračun. Vzrok za majhno 
stopnjo realizacije je povezan z izplačili januarja 2000 na račun obveznosti iz decembra 1999 ter 
zaradi omejene porabe v času začasnega financiranja v februarju 2000. 

Sredstva na postavki Izvajanje prometne politike so po veljavnem proračunu izkazana v višini 10,4 
mlrd SIT, ki so namenjena predvsem subvencioniranju storitev v potniškem in kombiniranem 
prometu Realizacija v obravnavanem obdobju je znašala 4,0 mlrd SIT, kar predstavlja 38,1% 
realizacijo glede na veljavni proračun. Tudi tu je vzrok za relativno nizko realizacijo enak kot pri 
prejšnjem namenu. 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti ie v ta namen porabilo 1,4 mlrd SIT, kar predstavlja 45,9% 
realizacije glede na veljavni proračun S prerazporeditvami sredstev so bila glede na sprejeti proračun 
(2,9 mlrd SIT) zagotovljena dodatna sredstva v višini 21 mio SIT, saj znaša veljavni proračun na dan 
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30.06.2000 3,0 mlrd SIT. Večina sredstev je namenjena subvencioniranju programov zapiranja 
rudnikov Kanižarica, Senovo in Zagorje, in sicer je po veljavnem proračunu za ta namen predvidenih 
2,8 mlrd SIT. V ta namen so bila porabljena sredstva v višini 1,4 mlrd SIT, kar predstavlja 48,0% 
realizacijo. 

Ministrstvo za okolje in prostor je za subvencije javnim podjetjem namenilo 0,6 mlrd SIT. Za ta 
namen so bila porabljena sredstva v višini 0,2 mlrd SIT oziroma 38,7%. V celoti so sredstva za 
subvencije javnim podjetjem namenjena financiranju zapiranja rudnika Žirovski vrh, ki poteka v 
skladu z dinamiko opredeljeno v pogodbi, 

4.2.6. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom 
ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz državnega 
proračuna, so razvrščeni v naslednje kategorij: transferi nezaposlenim, družinski prejemki in 
starševska nadomestila, transferi za zagotavljanje socialne varnosti, transferi vojnim invalidom, 
veteranom in žrtvam vojnega nasilja, štipendije ter drugi transferi posameznikom, (ostali transferi 
posameznikom/gospodinjstvom: pokojnine in večina nadomestil plač se zagotavljajo iz drugih dveh 
javnofmančnih blagajn - pokojninske oz. zdravstvene) Pretežni del sredstev za transfere 
posameznikom in gospodinjstvom, ki jih zagotavlja državni proračun - okrog 97%, se planira in 
izvršuje v finančnem načrtu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. 

Upravičenost do posameznih transferov, njihovo višino in način usklajevanja urejajo različni zakoni 
in podzakonski akti. Obseg sredstev za posamezen transfer v proračunskem letu pa je odvisen od 
gibanja števila upravičencev in načina usklajevanja višine prejemka. Večina prejemkov posameznikov 
in gospodinjstev se usklajuje z gibanjem zajamčene plače, nekateri pa z rastjo povprečne plače 
zaposlenih oziroma rastjo življenjskih stroškov. 

Skupni obseg vseh predvidenih sredstev za celotne transfere posameznikom in gospodinjstvom v 
veljavnem proračunu znaša 152,1 mlrd SIT, kar je 14,4% vseh predvidenih proračunskih odhodkov 
v letu 2000. Izplačila so v obdobju januar-junij 2000 dosegla 75,1 mlrd SIT oziroma 49,4% 
veljavnega proračuna V strukturi celotnih transferov posameznikom imajo največji delež sredstva, 
namenjena družinskim prejemkom in starševskim nadomestilom - 45,5% vseh transferov 
posameznikom - sledijo transferi nezaposlenim s 17,4%, nato pa z manjšimi deleži transferi vojnim 
invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja, štipendije, transferi za zagotavljanje socialne varnosti 
in drugi transferi. 

Glede na visok odstotek realizacije v prvem polletju ocenjujemo, da planirana sredstva za izplačilo 
obveznosti na celotni podskupini transferov posameznikom in gospodinjstvom ne bodo zadostovala 
za realizacijo pričakovanih plačil do konca leta Pri oceni potrebnih sredstev smo upoštevali ocenjeno 
gibanje števila upravičencev do posameznih prejemkov in povečanje zajamčene plače za mesec julij 
(ki predstavlja osnovo za večino transferov posameznikom) za 3,7% 

Ocene gibanj na posameznih segmentih socialnih transferov kažejo naslednje značilnosti: 

4.2.6.1. Za družinske prejemke in starševska nadomestila ie bilo v prvem polletju porabljenih že 
51% planiranih sredstev, saj so bila v proračunu sprejeta sredstva za te namene prenizko planirana 
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(predlog proračuna je bil nerealen). Ocenjujemo, da na tem kontu za realizacijo obveznosti do konca 
leta primanjkuje okrog 3,5 mlrd SIT. 

4.2.6.2. Transferi nezaposlenim so v prvi polovici leta realizirani v višini 48,9% Glede na ugodna 
gibanja na trgu dela in učinke novega Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za brezposelnost 
(upadanje brezposelnosti in predvsem števila prejemnikov denarnih nadomestil) ocenjujemo, da bo 
tu možno prihraniti do 1,4 mlrd SIT. 

4.2.6.3. Transferi voinim invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojne - v obdobju januar - junij 
je bilo porabljenih 41,5% planiranih sredstev. Glede na porabo v prvem polletju in gibanja v preteklih 
letih ocenjujemo, da bo na tem segmentu presežek planiranih sredstev v višini okrog 1,5 mlrd; 

4.2.6.4. Štipendije: realizacija je bila v prvem polletju 8,3 mlrd oziroma 49,7% veljavnega 
proračuna. Ne glede na valorizacijo osnove (zajamčena plača) ocenjujemo, da bodo planirana 
sredstva za izplačilo obveznosti do konca leta zadoščala. 

4.2.7. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju. 
Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, humanitarna društva, invalidska društva, 
kulturne organizacije, športna društva in podobno. Neprofitnim organizacijam je bilo v sprejetem 
proračunu za leto 2000 namenjeno 7,1 mlrd SIT, zaradi prerazporeditev znašajo sredstva 6,3 mlrd 
SIT. Realizacija januar-junij 2000 je 2,2 mlrd SIT, kar znaša 34,5% veljavnega proračuna. 

V proračunu so največji deleži sredstev v tej podskupini namenjeni društvom (predvsem športnim) 
v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport, kulturnim organizacijam in društvom v pristojnosti 
Ministrstva za kulturo, humanitarnim in veteranskim organizacijam v pristojnosti Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve, političnim strankam, ki se financirajo preko Državnega zbora ter gasilskim 
društvom, ki so v pristojnosti Ministrstva za obrambo, sledijo društva nekaterih drugih področij 

V prvem polletju 2000 je bila poraba na posameznih področjih različna. Največ je bilo izplačil 
neprofitnim organizacijam na področju šolstva in športa - 52,3%, medtem ko so izplačila za 
humanitarne organizacije (MDDSZ) v istem obdobju znašala le 21,5% in za kulturna društva 26,1% 

Ocenjujemo, daje na tem področju mogoče prihraniti 800 mio SIT 

4.2.8. Tekoči transferi drugim ravnem države - transferi sredstev občinam 

Iz razpoložljivih sredstev, ki so planirana v državnem proračunu za leto 2000 kot dopolnilna sredstva 
občinam, se občinam ob upoštevanju izračuna primerne porabe, ki gaje sprejela Vlada RS, mesečno 
nakazujejo pripadajoče akontacije finančne izravnave Vlada RS je na svoji 153 seji, dne 30.3 .2000, 
obravnavala in sprejela dokončen izračun pripadajočih sredstev finančne izravnave občinam za 
proračunsko leto 1999. Zaradi poravnave te obveznosti so bila občinam iz razpoložljivih dopolnilnih 
sredstev za leto 2000 nakazana sredstva v višini 1,7 mlrd SIT 

V obdobju od 1.1 do 30.6.2000, so znašala nakazana sredstva občinam 16,6 mlrd SIT, kar 
predstavlja 53,8% zagotovljenih sredstev. Poraba sredstev kaže, da so bila ta zaradi poplačil 
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obveznosti iz preteklega leta porabljena že v prvi polovici leta nad razpoložljivim obsegom. Da bi 
Ministrstvo za finance lahko pokrilo obseg pripadajočih dopolnilnih sredstev občinam do 
izračunanega obsega primerne porabe do 31.12.2000 bo, glede na sklep 153. seje vlade potrebno 
občinam nakazati še manjkajoča sredstva v višini 1,1 mlrd SIT. 

4.2.9. Transferi sredstev v Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

Obveznosti državnega proračuna do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje opredeljujeta 
dva zakona: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Zakon o poravnavanju obveznosti 
Republike Slovenije do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

233. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa, da Republika Slovenija iz 
državnega proračuna ali drugih virov zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike med prihodki ZPIZ 
ter njegovimi odhodki, 234. člen pa, da se iz državnega proračuna zagotavljajo manjkajoča likvidna 
sredstva za izplačilo pokojnin in drugih obveznosti ter za kritje izgube. Te obveznosti se izplačujejo 
s postavke 6396 Dodatne obveznosti do ZPIZ. 

Zakon o poravnavanju obveznosti Republike Slovenije do Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje pa določa, da se iz državnega proračuna zagotavljajo sredstva za izplačilo pokojnin po 
posebnih predpisih (npr. pokojnine borcev NOV, izjemne pokojnine, pokojnine po predpisih o 
poslancih, administrativne pokojnine, pokojnine žrtvam dahavskih procesov, izjemne pokojnine 
rudarjev, pokojnine prisilno mobiliziranih in druge). Poleg navedenega zakona predstavlja podlago 
za to obveznost tudi 232. člena novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ta 
sredstva se zagotavljajo preko postavke 4760 Tekoče zakonske obveznosti države do ZPIZ. 

V proračunu za leto 2000 so za skupne obveznosti države do ZPIZ planirana sredstva v skupni višini 
153,9 mlrd SIT (110,1 mlrd za dodatne obveznosti in 43,5 mlrd za tekoče obveznosti), kar je 14,6% 
vseh planiranih odhodkov v veljavnem proračunu RS, Realizacija je v prvih šestih mesecih znašala 
104,2 mlrd SIT oziroma 67,8% planiranih sredstev. Pri tem je bila tekoča obveznost realizirana v 
37,6%, dodatna obveznost, torej mesečno dopolnjevanje primanjkljaja pokojninske blagajne za 
izplačilo obveznosti, pa kar 79,6 odstotno. 

Razmeroma nizka realizacija tekoče obveznosti do ZPIZ je posledica dejstva, da je bila ta letos 
planirana brez upoštevanja učinkov konec leta 1999 sprejetega Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. Glede na to, da državni proračun preko postavke dodatne obveznosti 
državnega proračuna do ZPIZ pokriva ves tekoči primanjkljaj sredstev ZPIZ, pa je ob nižji realizaciji 
na postavki tekočih obveznosti države do ZPIZ seveda višja realizacija dodatne obveznosti. 

Upoštevaje polletno realizacijo in ocenjeno dinamiko izplačil do konca leta ugotavljamo, da bodo s 
sprejetim proračunom planirana sredstva za transfere v ZPIZ zadoščala le za izplačila do septembra 
letošnjega leta. Ocenjujemo, da bo do konca leta v pokojninski blagajni primanjkljaj sredstev za 
izplačilo obveznosti znašal približno 30 mlrd SIT. Ta primanjkljaj bo prej ali slej potrebno pokriti s 
sredstvi državnega proračuna. Predlagamo, da se - ker sredstev ni mogoče zagotoviti s prihranki 
znotraj proračuna - za pokrivanje primanjkljaja zadolžuje sam ZPIZ. Predlagamo dolgoročno 
zadolževanje z morebitnim zamikom pri odplačevanju glavnice 
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4.2.10. Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije 

Največji delež sredstev, namenjenih javnim skladom in agencijam, je planiran pri Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve in sicer v višini 2,3 mlrd SIT kot transfer Jamstvenemu in preživninskemu 
skladu. V prvih šestih mesecih letošnjega leta je bilo temu skladu nakazanih 406 mio SIT oziroma 
le 17,9% predvidenih sredstev v veljavnem proračunu. Ocenjujemo, da bo znašal presežek 1,2 mlrd 
SIT. 

Ministrstvo za finance v okviru svojega finančnega načrta predvideva v veljavnem proračunu 229 mio 
SIT za financiranje sklada za sukcesijo. V prvem polletju letošnjega leta je bilo izplačano 50 mio SIT, 
kar je 21,7% veljavnega proračuna. 

Pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti je v veljavnem proračunu za leto 2000 predvidenih 170 
mio SIT za Agencijo za radioaktivne odpadke. V prvih šestih mesecih je znašala poraba sredstev 55 
mio SIT oziroma 32,4% veljavnega proračuna. 

Preostala sredstva v skupni višini 142,3 mio SIT veljavnega proračuna so zagotovljena pri 
Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj (Agencija RS za prestrukturiranje, Sklad za spodbujanje 
razvoja Triglavskega narodnega parka in Sklad za poplačilo vojne odškodnine) ter pri Ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Realizacija v prvem polletju tega leta je znašala 40,5 mio SIT, 
kar je 28,5% veljavnega proračuna. 

Glede na razmeroma nizek odstotek realizacije ocenjujemo, da bo pri tekočih transferih v druge javne 
sklade in agencije možno prihraniti 1,7 mlrd SIT. 

4.2.11. Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 

Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb zajemajo sredstva za zagotovljanje 
tekočega poslovanja javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb, to je sredstva za plače in 
prispevke zaposlenim ter sredstva za izdatke za blago in storitve. 

S sprejetim proračunom za leto 2000 so bila za te odhodke predvidena sredstva v skupni višini 204,4 
mlrd SIT oziroma 19,3% vseh predvidenih proračunskih odhodkov v letu 2000, po prerazporeditvah 
pravic porabe v prvem polletju letošnjega leta pa veljavni proračun znaša 202,8 mlrd SIT. 

Realizirana sredstva v obdobju januar-junij znašajo 103,4 mlrd SIT, oziroma 51% veljavnega 
proračuna za te namene porabe. 

Največji delež sredstev (72%) transferov javnim zavodom je namenjen delovanju javnih zavodov na 
področju izobraževanja, ki se financirajo preko Ministrstva za šolstvo in šport in sicer: osnovne, 
srednje in poklicne šole, višje in visoke šole, šole za izobraževanje odraslih, zavodi za usposabljanje, 
dijaški domovi in šest infrastrukturnih zavodov: Zavod za šolstvo, Center šolskih in obšolskih 
dejavnosti, Center poklicno izobraževanje, Državni izpitni center, Šola za ravnatelje in Slovenski 
šolski muzej V prvem polletju tega leta je znašala poraba 77 mlrd SIT, kar je 52,8% veljavnega 
proračuna. 
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V pristojnosti Ministrstva za znanost in tehnologijo je 16 javnih raziskovalnih zavodov in 
raziskovalna dejavnost na obeh univerzah. Za transfere tem zavodom je v veljavnem proračunu za 
leto 2000 predvideno 18,2 mlrd SIT. Realizacija sredstev v tem obdobju je znašala 8,3 mlrd SIT 
oziroma 45,6% veljavnega proračuna. 

Javnim zavodom na področju kulture (gledališča, kulturni domovi, muzeji in podobno) je v veljavnem 
proračunu namenjeno 12,8 mlrd SIT, v obdobju januar-junij je bilo izplačano 6 mlrd SIT, kar je 
47,3% veljavnega proračuna. 

V pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve so Zavod RS za zaposlovanje, centri 
za socialno delo, zavodi za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju, materinski domovi in varstveno-delovni centri. Planirana sredstva v veljavnem proračunu 
znašajo 12,2 mlrd SIT, realizirana v prvih šestih mesecih pa 5,7 mlrd SIT oziroma 46,6% veljavnega 
proračuna. 

Planirana sredstva v veljavnem proračunu za leto 2000 za javne zavode na področju kmetijstva 
(Veterinarski zavod, Veterinarski Inštitut, območni kmetijsko-veterinarski zavodi, Zavod za gozdove 
in Kobilama Lipica) znašajo 9,4 mlrd SIT. Realizacija v prvih šestih mesecih letošnjega leta je znašala 
4,lmlrd SIT, kar je 43,8% veljavnega proračuna. 

Ministrstvo za zdravstvo financira plače zdravnikov-sekundarijev in Inštitut za varovanje zdravja. V 
veljavnem proračunu so planirana sredstva v višini 2,4 mlrd SIT, realizirana so bila v višini 1 mlrd SIT 
oziroma 42,1% veljavnega proračuna. 

Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem ima v veljavnem proračunu za leto 2000 predvidenih 
sredstev za javne zavode 1,1 mlrd SIT, od tega je pretežni del namenjen Centru za promocijo 
turizma, manjši del pa Pospeševalnemu centru za malo gospodarstvo. Realizacija je bila v prvih šestih 
mesecih letošnjega leta v višini 0,8 mlrd SIT oziroma 72,1% veljavnega proračuna. 

V okviru Ministrstva za okolje in prostor so izplačila v prvih šestih mesecih leta 2000 javnim 
zavodom (Zavod za varstvo narave, Triglavski narodni park, Škocjanske jame in Spominski park 
Trebče) znašala 0,2 mlrd SIT od planiranih v veljavnem proračunu v višini 0,5 mlrd SIT oziroma 
47,8%. 

Ob upoštevanju dosedanje mesečne dinamike izplačil, povečanja izhodiščnih plač v mesecu juliju za 
3,7% in ob ocenjeni mesečni dinamiki izplačil do konca leta, na področju transferov v javne zavode 
in druge izvajalce javnih služb predvidevamo skupni primanjkljaj v višini okrog 7,5 mlrd SIT. 
Pri Ministrstvu za šolstvo in šport predvidevamo primanjkljaj ob koncu leta kar v višini okrog 8,2 
mlrd SIT in sicer največ na področju osnovnega šolstva - 5,5 mlrd SIT , nekoliko manj v srednjem 
šolstvu - 2 mlrd SIT, manjši primanjkljaj - 0,8 mlrd SIT pa ocenjujemo tudi v dejavnosti višjega in 

j visokega šolstva. 

Vlada RS je 11.07.2000 prejela odločbo Ustavnega sodišča RS, s katero je razveljavila 30. člen 
Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2000. Ker bo po razveljavitvi predhodno navedene določbe 
za financiranje kulturnih zavodov odgovorna država, bo potrebno za ta namen Ministrstvu za kulturo 
zagotoviti dodatna sredstva, S posebnim amandmajem Vlade RS je bilo Ministrstvu za kulturo ob 
sprejemu državnega proračuna za leto 2000 že zagotovljeno 0,5 mlrd SIT Ministrstvu za kulturo je 
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potrebno zagotoviti za delovanje javnih zavodov na področju kulture še 1,1 mlrd SIT 

4.2.12. Tekoči transferi v tujino 

V to podskupino proračunskih odhodkov sodijo tekoči transferi mednarodnim institucijam, tujim 
vladam in vladnim institucijam, neprofitnim organizacijam v tujini (za zdravljenje v tujini in iz naslova 
konvencij z drugimi državami) in drugi tekoči transferi v tujino. V proračunu za leto 2000 je 
predviden obseg pravic porabe namenjen tekočim transferom v tujino v višini 2,4 mlrd SIT in od tega 
je bilo v prvih šestih mesecih realiziranih 743 mio SIT oziroma 30,7% predvidenih celoletnih sredstev. 
Več kot polovico sredstev te podskupine je predvideno za tekoče transfere v tujino pri Ministrstvu 
za zunanje zadeve za podporo slovenski narodnostni skupnosti. 

Sredstva, namenjena tujim vladam in vladnim institucijam, planirana pri Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ter pri Ministrstvu za šolstvo in šport so še v celoti neporabljena. 

Neprofitnim organizacijam v tujino je bilo v prvih šestih mesecih letošnjega leta nakazanih le 58,6 mio 
SIT oziroma 14,6% celoletnega proračuna. 

4.2.13. Investicijski odhodki - sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev 

Investicijski odhodki so plačila, ki so namenjeni za pridobitev ali nakup opredmetenih in 
neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila in načrte, 
novogradnje, investicijsko vzdrževanje ter obnove zgradb in drugih pomembnih naprav 

S sprejetim proračunom za leto 2000 so bili investicijski odhodki za nakup in gradnjo osnovnih 
sredstev predvideni v višini 73,4 mlrd SIT, kar predstavlja 6,9% sprejetih proračunskih odhodkov 
za leto 2000. Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev v obdobju januar-junij 2000 so bila sredstva 
porabljena v višini 13,8 mlrd SIT oziroma 2,7% celotne realizacije v prvih šestih mesecih leta 2000. 

Med investicijskimi odhodki je bilo za leto 2000 največ sredstev predvidenih za novogradnje, 
rekonstrukcije in adaptacije in sicer v višini 30,8 mlrd SIT (42,0%), za nakup opreme v višini 16,0 
mlrd SIT (21,9%), za investicijsko vzdrževanje in obnovo v višini 11,1 mlrd SIT (15,1%), ter za 
študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring v višini 
6,3 mlrd SIT (8,6%). Ostali investicijski odhodki so bili za leto 2000 planirani v višini 9,1 mlrd SIT 
oziroma 12,5% sredstev, predvidenih za ta namen. 

V prvem polletju letošnjega leta so bila sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 
realizirana v višini 7,2 mlrd SIT (23,9%), za nakup opreme v višini 2,5 mlrd SIT (16,6%), za 
investicijsko vzdrževanje in obnovo v višini 1,7 mlrd SIT (15,4%), ter za študije o izvedljivosti 
projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski nadzor v višini 1,1 mlrd SIT (17,5%) 
veljavnega proračuna. 

Med investicijskimi odhodki je najnižja realizacija pri nakupu prevoznih sredstev, za katere je bilo 
namenjenih le 1,7 mlrd SIT, realizacija pa je bila v višini 72 mio SIT (4%) veljavnega proračuna. 
Nizka realizacija je posledica sklepa Vlade, ki je zaradi racionalizacije stroškov tovrstnih nabav 
zahteval, da se vse te nabave izpeljejo preko Servisa skupnih služb z enotnim javnim naročilom 
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4.2.13.1. Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 

Največ sredstev za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je bilo v letu.2000 planiranih pri 
Ministrstvu za promet in zveze in sicer v višini 12,5 mlrd SIT, oziroma 40,6%, pri Ministrstvu za 
šolstvo in šport v višini 6,1 mlrd SIT oziroma 20,0%, pri Ministrstvu za delo, družino in socialne 
zadeve v višini 2,4 mlrd SIT oziroma 7,8% in pri Ministrstvu za zdravstvo v višini 1,9 mlrd SIT 
oziroma 6,4% vseh sredstev, predvidenih za ta namen, pri vseh ostalih ministrstvih pa v višini 7,9 
mlrd SIT oziroma 25,6%. 

V prvih šestih mesecih leta 2000 je bilo pri Ministrstvu za promet in zveze realiziranih sredstev za 
novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 2,5 mlrd SIT oziroma 20,2%, pri Ministrstvu za 
šolstvo v višini 2,5 mlrd SIT oziroma 40,2%, pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve v 
višini 497 mio SIT oziroma 19,5% in pri Ministrstvu za zdravstvo v višini 399 mio SIT oziroma 
20,8% sredstev veljavnega proračuna. 

4.2.13.2. Nakup opreme 

Za nakup opreme je bilo v letu 2000 največ sredstev planiranih pri Vladnih službah in sicer v višini 
2,6 mlrd SIT oziroma 16,5%, pri Ministrstvu za finance v višini 2,6 mlrd SIT oziroma 16,5%, pri 
Ministrstvu za šolstvo za šport v višini 2,1 mlrd SIT oziroma 12,8% in pri Ministrstvu za notranje 
zadeve v višini 1,7 mlrd SIT oziroma 10,6% sredstev Pri ostalih ministrstvih so bila planirana 
sredstva 7,0 mlrd SIT oziroma 43,6%. 

V prvih šestih mesecih leta 2000 je bilo pri Vladnih službah realiziranih sredstev za nakup opreme 
v višini 888 mio oziroma 36,5% pri Ministrstvu za finance v višini 147 mio SIT oziroma 6,3%, pri 
Ministrstvu za šolstvo in šport v višini 406 mio SIT oziroma 20,9% in pri Ministrstvu za notranje 
zadeve v višini 266 mio SIT oziroma 15,4% sredstev veljavnega proračuna. 

4.2.13.3. Investicijsko vzdrževanje in obnove 

V letu 2000 so bila sredstva, planirana za investicijsko vzdrževanje in obnovo najvišja pri Ministrstvu 
za promet in zveze in sicer v višini 5,3 mlrd SIT oziroma 47,7%, pri Ministrstvu za ekonomske 
odnose in razvoj v višini 1,1 mlrd SIT oziroma 9,9%, pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti v 
višini 1,0 mlrd SIT oziroma 9,1% in pri Ministrstvu za šolstvo in šport v višini 781 mio SIT oziroma 
7,2% za ta namen planiranih sredstev. Pri ostalih ministrstvih pa so bila planirana v višini 2,9 mlrd 
SIT oziroma 26,1%. 

Realizacija sredstev za vzdrževanje in obnovo je bila v prvih šestih mesecih letošnjega leta pri 
Ministrstvu za promet in zveze v višini 963 mio SIT oziroma 18,3%, pri Ministrstvu za ekonomske 
odnose in razvoj v višini 296 mio SIT oziroma 26,4%, pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti 1,8 
mio SIT oziroma 0,2% in pri Ministrstvu za šolstvo in šport v višini 249 mio SIT oziroma 33,0% 
veljavnega proračuna. 

4.2.13.4. Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija 

Sredstva, planirana za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
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investicijski inženiring so bila za leto 2000 najvišja pri Ministrstvu za promet in zveze v višini 3,4 
mlrd SIT oziroma 53,2%, pri Ministrstvu za šolstvo in šport v višini 773 mio SIT oziroma 12,1%, 
pri Ministrstvu za finance v višini 354 mio SIT oziroma 5,5% in pri Ministrstvu za gospodarske 
dejavnosti v višini 321,7 mio SIT oziroma 5,1% sredstev, planiranih za ta namen. Pri vseh ostalih 
ministrstvih so bila sredstva za ta namen planirana v višini 1,5 mlrd SIT oziroma 23,9%. 
Tovrstna investicijska sredstva so bila v prvih šestih mesecih letošnjega leta pri Ministrstvu za promet 
in zveze realizirana v višini 789 mio SIT oziroma 22,0%, pri Ministrstvu za šolstvo in šport v višini 
61,3 mio SIT oziroma 8,9%, in pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti v višini 599 tisoč SIT 
oziroma 0,2% veljavnega proračuna. 

4.2.14 Investicijski transferi 

Investicijski transferi vključujejo izdatke državnega proračuna, ki predstavljajo nepovratna sredstva 
in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup in gradnjo 
osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za 
investicijsko vzdrževanje, obnove itd. Prejemniki teh sredstev niso proračunski uporabniki. 

V 
S sprejetim proračunom za leto 2000 so bili investicijski transferi planirani v višini 52,9 mlrd SIT, 
kar predstavlja 5,0% vseh s sprejetim proračunom predvidenih odhodkov za leto 2000. V obdobju 
januar-junij 2000 je bilo porabljenih 22,5 mlrd SIT. 

Pri investicijskih transferih je bilo največ sredstev planiranih za investicijske transfere javnim 
podjetjem in sicer v višini 29,9 mlrd SIT oziroma 56,6%, za transfere drugim ravnem države v višini 
9,6 mlrd SIT oziroma 18,2%, za transfere javnim zavodom in javnim gospodarskim zavodom v višini 
6,4 mlrd SIT oziroma 12,0% ter za investicijske transfere privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 
4,6 mlrd SIT oziroma 8,8%. Navedeni investicijski transferi predstavljajo 95,6% planiranih 
investicijskih transferov v letu 2000. 

V prvem polletju 2000 so bila porabljena sredstva: za investicijske transfere javnim podjetjem v višini 
15,7 mlrd SIT oziroma 52,4%, za investicijske transfere drugim ravnem države v višini 4,7 mlrd SIT 
oziroma 48,9%, za investicijske transfere javnim zavodom in javnim gospodarskim zavodom v višini 
1,4 mlrd SIT oziroma 22,0%, ter za investicijske transfere privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 
255 mio SIT oziroma 8,6%. 

4.2.14.1. Investicijski transferi javnim podjetjem 

Največ sredstev, planiranih za investicijske transfere javnim podjetjem je bilo v letu 2000 pri 
Ministrstvu za promet in zveze in sicer v višini 29,6 mlrd SIT oziroma 98,9% vseh sredstev. To so 
sredstva za izgradnjo avtocest (DARSI ki se po pogodbi med Ministrstvom za finance in 
Ministrstvom za promet in zveze po dvanajstinah odvajajo na poseben račun Ministrstva za promet 
in zveze. DARS črpa ta sredstva za potrebe izgradnje avtocest. 

Poraba teh sredstev je v prvih šestih mesecih letošnjega leta znašala 15,7mlrd SIT oziroma 53,1% 
sredstev veljavnega oz.sprejetega proračuna za ta namen. 

4.2.14.2. Investicijski transferi drugim ravnem države 
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Za investicijske transfere drugim ravnem države je bilo za leto 2000 največ sredstev planiranih pri 
Ministrstvu za finance v višini 3,2 mlrd SIT oziroma 33,3%, (dopolnilna sredstva občinam za 
investicije), pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj v višini 2,6 mlrd SIT oziroma 27,2%, pri 
Ministrstvu za okolje in prostor v višini 1,7 mlrd SIT oziroma 17,7% (največ za investicije v 
komunalno infrastrukturo) in pri Ministrstvu za šolstvo in šport v višini 781 mio SIT oziroma 8,3%, 
planiranih v letu 2000 za ta namen. 

Skladno s sistemsko zakonodajo Ministrstvo za finance nakazuje občinam pripadajoča sredstva za 
sofinanciranje posameznih ukrepov in investicij in sicer po izpolnitvi predpisanih pogojev, ki jih 
predložijo posamezna resorna ministrstva. V prvih šestih mesecih letošnjega leta so bila iz državnega 
proračuna občinam, iz sredstev pri Ministrstvu za finance, za investicijske transfere drugim ravnem 
države nakazana sredstva v skupni višini v 1,2 mlrd SIT 

4.2.14.3. Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim zavodom 

Pretežni del sredstev za investicijske transfere javnim zavodom in javnim gospodarskim zavodom je 
bilo v letu 2000 planiranih pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo in sicer v višini 2,3 mlrd SIT 
oziroma 35,5%, pri Ministrstvu za kulturo v višini 1,7 mlrd SIT oziroma 26,5%, pri Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini 1,1 mlrd SIT oziroma 17,7% in pri Ministrstvu za šolstvo 
in šport v višini 696 mio SIT oziroma 10,9% planiranih v letu 2000 za ta namen. 

Realizacija tovrstnih sredstev je bila v prvih šestih mesecih pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo 
v višini 820 mio SIT oziroma 33,0%, pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini 
54 mio SIT oziroma 5,4%, ter pri Ministrstvu za šolstvo in šport v višini 83,3 mio SIT oziroma 11% 
in pri Ministrstvu za kulturo v višini 354 mio SIT oziroma 20,8% veljavnega proračuna. 

4.2.14.4. Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom 

Sredstva za investicijske transfere privatnim podjetjem in zasebnikom so bila v letu 2000 v največji 
meri planirana pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in sicer v višini 2,7 mlrd SIT 
oziroma 58,4% in pri Ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem v višini 1,5 mlrd SIT oziroma 
32,9%. Samo 8,7% tovrstnih sredstev je bilo planiranih pri ostalih ministrstvih 

Pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bilo v prvem polletju letošnjega leta 
realiziranih za investicijske transfere privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 255 mio SIT oziroma 
14,2% sredstev veljavnega proračuna za ta namen Nizka poraba je v veliki meri posledica 
neizvedenih postopkov javnega razpisa za pridobitev sredstev Ministrstva za malo gospodarstvo in 
turizem, pridobljenih iz koncesijskih dajatev od iger na srečo 
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5. REALIZACIJA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 2000 

V računu finančnih teijatev in naložb državnega proračuna, se izkazujejo tokovi prejemkov in 
izdatkov proračuna, ki so povezani z dajanjem posojil države posameznim subjektom ter s finančnimi 
naložbami države v podjetja in finančne institucije 

V okviru računa finančnih teijatev in naložb se na strani izdatkov torej zajemajo tisti tokovi izdatkov, 
ki nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih 
posojil, bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog države v podjetja, banke ali druge finančne 
institucije. Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve države do prejemnika sredstev ali 
pa povečanje kapitalskega deleža države v lastniški strukturi prejemnikov sredstev 

Na strani prejemkov pa se v tem računu izkazujejo tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, 
pač pa so ti sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev oziroma prejeta sredstva iz naslova 
prodaje kapitalskih deležev države v podjetjih ali finančnih institucijah 

V sprejetem proračunu za leto 2000 je bilo v računu finančnih terjatev načrtovano, da naj bi v letu 
2000 iz naslova prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev države realizirali prejemke 
v skupni višini 30,9 mlrd SIT, na drugi strani pa so predvidena dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev države v skupni višini 32,1 mlrd SIT. V računu finančnih terjatev in naložb naj bi tako po 
sprejetem proračunu v letu 2000 izkazali primanjkljaj v višini 1,2 mlrd SIT. 

Realizacija finančnih tokov v računu finančnih terjatev in naložb v obdobju januar - junuj 2000 
primanjkljaj v višini 1,4 mlrd SIT. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev so bili za ta znesek 
višji od prejetih vračil posojil in prodaje kapitalskih deležev, kar je skladno s pričakovano dinamiko 
gibanj v okviru te bilance. Hkrati je bilo v prvem polletju letos iz proračuna nakazano skupno za okoli 
6,1 mlrd SIT sredstev iz naslova danih posojil, plačanih jamstev ter sredstev iz naslova porabe kupnin 
od privatizacije. 

5.1. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 

Skupno je bilo v prvi polovici leta realiziranih prilivov sredstev iz naslova vračila danih posojil ter iz 
naslova priliva sredstev kupnin od privatizacije podjetij (ki se izkazujejo v okviru te bilance) za 4,7 
mlrd SIT. 

V obdobju januar - junij je bilo v proračun vplačanih za 3,5 mlrd SIT vračil danih posojil Prejeta 
sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij (ki se tudi izkazujejo v okviru tega računa) pa so bila 
v prvih šestih mesecih letos realizirana v višini 1,2 mlrd SIT 

V sprejetem proračunu za leto 2000 je bilo predvidenih 21,9 mlrd SIT prejemkov iz naslova prodaje 
kapitalskih deležev, vendar v obdobju januar-junij 2000 ni bilo realizacije iz tega naslova. Vlada RS 
je dne 01.06.2000 izdala Uredbo o načinu in postopku prodaje kapitalskih naložb, s čimer je sprejeta 
pravna podlaga za prodajo delnic in deležev države, ki so jih resorna ministrstva vključila v program 
prodaje finančnega in stvarnega premoženja v lasti države v letu 2000 

V skladu s sprejetim postopkom prodaje na osnovi določil Uredbe bi moralo posamezno resorno 
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ministrstvo pričeti s potrebnimi aktivnostmi najkasneje do konca avgusta 2000. Pri navedenem je 
potrebno upoštevati, da bi morali biti plačilni roki za nakazilo kupnine v proračun zelo kratki. 
Resorna ministrstva bodo posredovala Vladi informacijo o tem, za katere od predlaganih kapitalskih 
naložb se bo prodaja izvedla v letošnjem letu. 

5.2. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev, vključno z unovčenimi jamstvi 

V sprejetem proračunu za leto 2000 je bilo predvidenih 17,6 mlrd SIT sredstev iz naslova danih 
posojil in povečanja kapitalskih deležev. V obdobju januar-junij 2000 je bilo skupno realiziranih 6,1 
mlrd SIT plačiliz tega naslova. 

Za plačilo zapadlih obveznosti iz naslova jamstev Republike Slovenije je bilo v sprejetem proračunu 
za leto 2000 predvidenih 5,4 mlrd SIT. Največji del planiranih sredstev je namenjen za plačila 
obveznosti TAM Maribor in AMBUS, manjši del pa za pričakovane unovčitve poroštev, ki so bila 
dana poslovnim bankam za nekatera druga podjetja. V prvih šestih mesecih leta 2000 je bila 
realizacija 48% oziroma je plačanih zapadlih jamstev v skupni višini 2,6 mlrd SIT. 

Povečanje kapitalskih deležev je bilo v prvi polovici leta realizirano v znesku 528 mio SIT, kar 
pomeni 15,8% realizacijo. 

Kupnine iz naslova privatizacije podjetij so bile porabljene v višini 2,9 mlrd SIT za namene, ki jih 
določa posebni zakon o uporabi sredstev kupnin. 
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6. RAČUN FINANCIRANJA - ZADOLŽEVANJE DRŽAVE IN 

ODPLAČILA DOLGA V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 2000 

Sprejeti proračun za leto 2000 je predvidel, da bo v letošnjem letu za odplačila glavnice zapadlih 
domačih in tujih posojil v letu 2000 potrebno nameniti skupno 118 mlrd SIT (kar predstavlja 3,0% 
predvidenega BDP za leto 2000, v letu 1999 je realizirani obseg odplačil glavnice znašal 2,0% BDP). 

Za pokrivanje proračunskega primanjkljaja in za odplačila glavnice zapadlega dolga je v sprejetem 
proračunu predvideno zadolževanje države do skupne višine 157,6 mlrd SIT (kar znaša 4,0% 
predvidenega BDP za leto 2000, v letu 1999 je realizirani obseg zadolževanja države znašal 3,2% 
BDP). 
Realizacija tokov odplačil glavnice dolga in tokov zadolževanja državnega proračuna v obdobju 
januar - junij 2000 pa kaže naslednje: 

6.1. Odplačila glavnice dolga države 

V obdobju januar - junij letošnjega leta so bila realizirana odplačila glavnice domačega in tujega 
dolga v skupni višini 39,3 mlrd SIT. Od tega je bilo za odplačila domačih glavnic v prvih šestih 
mesecih realizirano 33,2 mlrd SIT in za odplačila dolga v tujino 6,1 mlrd SIT Skupna realizacija iz 
naslova plačil domačih in tujih glavnic predstavlja 33,3% realizacijo glede na sprejeti proračun. 

V prvih šestih mesecih je bila realizacija pri večini postavk glavnic večja od predvidene v sprejetem 
proračunu za isto obdobje. Pri domačem dolgu je vzrok preseganja planiranih zneskov realizirana 
višja temeljna obrestna mera od planirane pri pripravi proračuna za odplačila domačega dolga. 

• Tudi glavnice iz naslova odplačil dolga v tujino so pri večini postavk v prvih šestih mesecih večje od 
planiranih za enako obdobje. Večja realizacija se nanaša na odplačevanje tujega dolga v ameriških 
dolarjih. Vzrok za preseganje porabe planiranih zneskov je porast tečaja ameriškega dolarja. 

Upoštevaje doseženo realizacijo odplačil glavnice v prvem polletju letošnjega leta in upoštevaje 
omenjene razloge, ki vplivajo na višja tolarska plačila glavnice ocenjujemo (višja temeljna obrestna 
mera, višji tečaj USD od pričakovanega ob sprejemanju proračuna), da bo do konca leta celoten 
obseg plačil domačih in tujih glavnic višji, kot je bil predviden v sprejetem proračunu. Ocenjujemo, 
da bo celoletni obseg plačil glavnice v primerjavi s predvidenim v sprejetem proračunu za okoli 1,8 
mlrd SIT višji. 

6.2. Zadolževanje državnega proračuna 

Za pokrivanje proračunskega primanjkljaja v prvi polovici leta in za zagotovitev potrebnih sredstev 
za odplačila glavnic dolga se je državni proračun v obdobju januar - junij 2000 zadolžil v skupni 

•višini 126,9 mlrd SIT 

Od tega je bilo realizirano dolgoročno zadolževanje v obdobju januar - junij - skladno s programom 
financiranja državnega proračuna za letošnje leto - v višini 102,3 mlrd SIT Z izdajo 10-letne 
evrodenominirane evroobveznice je bila v mesecu marcu realizirana zadolžitev v višini 400 mio EUR. 
Dolgoročna posojila domačih bank so bila realizirana v višini 6,6 mlrd SIT, z izdajo obveznic (RS 
16) pa je bilo realizirano dodatnih 15,2 mlrd SIT domačeua zadolževanja Preostalo zadolževanje 
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državnega proračuna v prvih šestih mesecih letošnjega leta je bilo realizirano z izdajo trimesečnih, 
šestmesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic in z izdajo zadolžnic. 

6.2.1. Dolgoročno zadolževanje 

Do 30.6.2000 je bilo v skladu s sprejetim programom financiranja realizirano dolgoročno 
zadolževanje z naslednjo strukturo: 

1. Črpanie kreditov MFl 2,5 mlrd SIT 
2. Zadolžitev na tujem finančnem trgu: 400 mio EUR 

(24.3.2000 z izdajo 10-letne evrodenominirane evroobveznice 
s fiksno obrestno mero 6% p a. na evropskem finančnem trgu) 

3. Zadolžitev na domačem finančnem trgu: 
-posojila domačih bank. 6,6 mlrd SIT 

(3-letno posojilo v višini 3,6mlrd SIT in 5-letno posojilo v višini 
3,0 mlrd SIT v januarju 2000) 

-obveznice RS 16 6,0 mlrd SIT 
(triletna obveznica, denominirana v SIT, 
s spremenljivo obrestno mero TOM+4,2%; 

v treh zaporednih izdajah 24.2., 26.4. in 31.5. 2000) 
- obveznice RS J 7 4,9 mlrd SIT 

(petletna obveznica, denominirana v SIT, 
s spremenljivo obrestno mero TOM+4,7%; 
v dveh zaporednih izdajah 24.2. in 31.5. 2000) 

- obveznice RS 18 4,2 mlrd SIT 
(desetletna obveznica, denominirana v EUR, 
izplačljiva v SIT, s fiksno obrestno mero 6%, 
1. izdaja 26.4. 2000) 

Za izvršitev celotnega programa financiranja za leto 2000 je ob predpostavki, da bodo črpanja 
obstoječih kreditov MFI izvedena v predvideni višini, potrebno do konca leta izvesti še dolgoročno 
zadolžitev v višini 16,4 mlrd SIT na domačem finančnem trgu. 

Tako kot do 30.6. realizirani del programa financiranja na domačem trgu, bo tudi preostali del 
potekal po vnaprej objavljenem koledarju zadolževanja. Avkcije domačih obveznic bodo potekale 
v mesecih julij (2.izdaja RS 18 in prva izdaja triletne obveznice RS 19), oktober (3 .izdaja RS 18 in 
2.izdaja RS19) in december (3.izdaja RS17 in 1.izdaja nove triletne obveznice RS 20). 

6.2.2. Kratkoročno zadolževanje 

Do 30.06.2000 je Republika Slovenija izvedla kratkoročno zadolževanje, katerega stanje na dan 
30.06.2000 znaša 19,448 milijard tolarjev in sestoji iz naslova naslednjih virov: 

1 Trimesečne zakladne menice 
2. Šestmesečne zakladne menice 
3 Dvanajstmesečne zakladne menice 

12.195,7 mio SIT 
5.102,1 mio SIT 
2 000,0 mio SIT 
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3 Zadolžnice  150,0 mio SIT 
Skupaj 19.447,8 mio SIT 

Stanje kratkoročne zadolžitve na dan 30.06.2000 predstavlja torej 36,7% zakonsko dovoljenega 
stanja kratkoročne zadolžitve na posamezen dan v letu 2000. 

Račun financiranja državnega proračuna ob koncu polletja 2000 izkazuje povečanje sredstev na 
računih proračuna v višini 23,9 mlrd SIT. 
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7. 

OCENA POTREBNIH UKREPOV ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2000 

Na podlagi dosežene realizacije prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov proračuna v prvem 
polletju letošnjega leta ter ocene realizacije za drugo polletje je v skladu s 40. členom Zakona o javnih 
financah (Ur. 1. RS št. 79/99) potrebno sprejeti nekatere nujne ukrepe za uravnoteženje proračuna. 

Oceno potrebnih ukrepov za uravnoteženje proračuna Republike Slovenije za leto 2000 pojasnjujemo 
z naslednjim: 

• pričakovani skupni obseg prihodkov državnega proračuna do konca leta 2000 bo predvidoma 
nižji od načrtovanega za cca. 3 .000 mio SIT: 

• načrtovani odhodki državnega proračuna bodo do konca leta 2000 predvidoma večji zaradi 
nepredvidenih izdatkov v skupni ocenjeni višini 12.650 mio SIT. Razlogi za ocenjeno povečanje 
obveznosti so: večja rast inflacije od predvidene in s tem povezana rast plač in družinskih 
prejemkov, znižanje dohodnine, zaradi česar bo višja finančna izravnava občinam, sprememba 
načina financiranja občinskih javnih zavodov s področja kulture na podlagi odločbe Ustavnega 
sodišča ter višja rast deviznega tečaja USA dolarja od načrtovane. Razlogi so podrobneje 
predstavljeni v nadaljevanju poročila. Za. pokritje navedenih nenačrtovanih proračunskih izdatkov 
je potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva naslednjim proračunskim uporabnikom: 

• Ministrstvo za finance v višini 2.900 mio SIT, 
• Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v višini 800 mio SIT; 
• Ministrstvo za šolstvo in šport v višini 7.500 mio SIT; 
• Ministrstvo za kulturo v višini 1.100 mio SIT, 
• pri pravosodnih proračunskih uporabnikih v višini 350 mio SIT. 

1. PRIMANJKLJAJ SREDSTEV ZA PLAČE 

a. V proračunu Republike Slovenije za leto 2000 se za plače nevladnih in pravosodnih 
proračunskih uporabnikov rezervirajo pravice porabe na postavki 7608 - Splošna proračunska 
rezervacija v višini 350 mio SIT. Sredstva so namenjena za realizacijo: 

- Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in 
dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih, 

- Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi dodatkov strokovnim in 
administrativno tehničnim ter drugim delavcem na sodiščih, državnih tožilstvih, javnih 
pravobranilstvih in organih za postopek o prekrških in 
povišanja plač v juliju leta 2000 v skladu z določili Zakona o minimalni plači, o načinu 
usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999-2001. 

b Pravice porabe rezerviranih sredstev po a točki se bodo prerazporejale s splošne proračunske 
rezervacije na postavke proračunskih uporabnikov na podlagi utemeljenih finančnih zahtevkov 
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le v primeru, če nevladni in pravosodni proračunski uporabniki ne bodo mogli zagotoviti 
manjkajočih sredstev s prihranki na postavkah za plače ali s prerazporeditvami na podlagi 7. ali 
8. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 

c. Vladni proračunski uporabniki zagotovijo potrebna sredstva za realizacijo Uredbe o količnikih 
za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in 
upravnih organih ter za realizacijo povišanja plač z julijem 2000 na podlagi Zakona o minimalni 
plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999-2001, s 
prihrankoziroma s prerazporeditvami z drugih postavk proračunskega uporabnika oziroma 
ministrstva. 

Obrazložitev predlaganih ukrepov za področje plač: 
Način usklajevanja izhodiščnih plač ureja Zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o 
regresu za letni dopust v obdobju 1999-2001. Zakon za leto 2000 določa uskladitev plač v višini 85% 
rasti cen življenjskih potrebščin, v kolikor rast navedenih cen že pred koncem leta doseže 4% rast 
glede na december 1999. Ugotovljeni indeks cen življenjskih potrebščin je konec junija 2000 znašal 
104,3 glede na december 1999. Zaradi tega se bodo povečale izhodiščne plače za 3,7%. Navedeno 
povišanje ni bilo načrtovano v sprejetem proračunu za leto 2000. Ocenjeni učinek povišanja znaša 
cca. 2 mlrd SIT. Poleg tega so bile aprila 2000 sprejete tudi spremembe uredb, na podlagi katerih se 
zaposlenim v državnih organih na določenih delovnih mestih s 1.5.2000 povečujejo ali na novo 
uvajajo nekateri dodatki k plačam. 

Ministrstvo za finance ocenjuje, da vladni proračunski uporabniki lahko zagotovijo potrebna sredstva 
v letu 2000 s prihranki v okviru zagotovljenih pravic porabe na postavkah za plače. Te pravice pa 
predvidoma ne bodo zadoščale tudi za realizacijo dviga izhodiščnih plač, zato predlagamo, da se 
manjkajoča sredstva zagotovijo s prerazporeditvami v skladu z določili 7. in 8. člena Zakona o 
izvrševanju proračuna. 

2. PRIMANJKLJAJ SREDSTEV ZA TRANSFERE POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM 

Glede na visok odstotek realizacije v prvem polletju leta 2000 ocenjujemo, da planirana sredstva za 
izplačilo obveznosti na celotni podskupini odhodkov iz naslova transferov posameznikom in 
gospodinjstvom ne bodo zadostovala. Upoštevaje ocenjene primanjkljaje in presežke pri posameznih 
transferih posameznikom in gospodinjstvom ocenjujemo, da je manjkajoča sredstva mogoče 
zagotoviti s prerazporeditvami znotraj podskupine Transferi posameznikom in gospodinjstvom v 
finančnem načrtu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, razen sredstev v višini 0,8 mlrd 
SIT. 

Predlagamo, da se manjkajoča sredstva na posameznih kontih transferov zagotovijo s 
prerazporeditvami znotraj podskupine v finančnem načrtu Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve, razen sredstev v višini 0,8 mlrd SIT. Sredstva v navedeni višini bo potrebno zagotoviti iz 
prihrankov vladnih proračunskih uporabnikov. 
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3. PRIMANJKLJAJ SREDSTEV ZA TEKOČE TRANSFERE DRUGIM RAVNEM 
DRŽAVE 

V obdobju od 01 01. do 30.06.2000 je bilo za finančno izravnavo občinam porabljenih več sredstev 
od načrtovanih. Povečana poraba je posledica določil Zakona o izjemnem znižanju davčne obveznosti 
in vračila sredstev dohodnine Zaradi tega bodo prihodki občin nižji od načrtovanih Upoštevaje sklep 
Vlade RS z dne 30.03.2000 in ocene glede nižjih prihodkov občin iz naslova dohodnine v letu 2000, 
ocenjujemo, da bo potrebno povečati tekoče transfere občinam za 1,1 mlrd SIT. 

4. PRIMANJKLJAJ SREDSTEV ZA TEKOČE TRANSFERE V JAVNE ZAVODE IN 
DRUGE IZVAJALCE JAVNIH SLUŽB 

a) Transferi sredstev v Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

Glede na dejanske transfere v ZPIZ v prvem polletju leta 2000 in ocenjeno dinamiko izplačil do konca 
tega leta ocenjujemo, da bodo planirana sredstva za transfere v ZPIZ zadoščala le za izplačila do 
septembra leta 2000. 

Ocenjujemo, da bo do konca leta 2000 v blagajni ZPIZ primanjkljaj sredstev znašal približno 30 mlrd 
SIT. Glede na zakonska določila bo ocenjeni primanjklaj potrebno pokriti iz sredstev državnega 
proračuna. Ocenjenih manjkajočih sredstev ne bo mogoče pokriti s prihranki pri proračunskih 
uporabnikih, zato predlagamo, da manjkajoča sredstva zagotovi ZPIZ sam z dolgoročnim 
zadolževanjem na finančnem trgu. 

b) Transferi v^avne zavode in druge izvajalce javnih služb 

1. Glede na dinamiko izplačil v prvem polletju leta 2000, povečanje izhodiščnih plač v mesecu juliju 
za 3,7% in ob oceni dinamike izplačil do konca leta 2000, Ministrstvo za finance ocenjuje, da bo 
na področju transferov v javne zavode in druge izvajalce javnih služb nastal primanjkljaj v 
ocenjeni višini 7,5 mlrd SIT. 

Ocenjujemo, da bo pri Ministrstvu za šolstvo in šport znašal primanjkljaj 8,2 mlrd SIT Ocenjeni 
primanjkljaj se nanaša na področje osnovnega šolstva - 5,5 mlrd SIT, srednjega šolstva - 1,9 mlrd 
SIT in višjega in visoke šolstva - 0,8 mlrd SIT. Glede na to, da Ministrstvo za šolstvo in šport 
ocenjuje večji primanjkljaj sredstev od navedenega, predlagamo, da ga pokrije s prihranki znotraj 
finančnega načrta uporabnika. 

2. Ustavnega sodišča RS je dne 11 07.2000 izdalo odločbo, s katero je razveljavilo 30. člen Zakona 
o izvrševanju proračuna za leto 2000. Na podlagi razveljavljenega člena citiranega zakona bo v 
bodoče za financiranje kulturnih zavodov znova odgovorna država Zaradi tega bo Ministrstvu 
za kulturo potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Ocenjujemo, da bo potrebno zagotoviti dodatna 
sredstva v višini 1.1 mlrd SIT s prerazporeditvami pravic porabe med proračunskimi uporabniki 
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5. PRIMANJKLJAJ SREDSTEV ZA ODPLAČILO DOLGA 

Ministrstvo za finance ocenjuje, da bo za odplačila dolgov države do konca leta nastal primanjkljaj 
v višini 1 8 mlrd SIT. Ocenjeni primanjkljaje posledica porasta tečaja USD dolarja v prvem polletju 
tega leta. Predlagamo, da se ocenjeni primanjklja pokrije s prerazporeditvami pravic med 
proračunskimi uporabniki. 

OPOMBA: Poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov o realizaciji odhodkov v obdobju 
01.01.2000 - 30.06.2000, izpisanih iz sistema MFERAC 06 07.2000 in predhodno usklajenih z bazo 
Access 
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Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 

Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana * Telefon 061/310-433* Fax 061/301-425 ) 
Številka: 02000/2000 
Datum : 24.7.2000 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Gregorčičeva 20 

1000 LJUBLJANA 

Zadeva: POROČILO O FINANČNEM POLOŽAJU ZAVODA Z 

VZROKI ZA NASTALI FINANČNI PRIMANJKLJAJ 

Zveza : Sklep Vlade Republike Slovenije, št. 400-18/99-11, 

z dne 20.7.2000 

Pričujoče gradivo je pripravljeno na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, 
številka: 400-18/99-11, z dne 20.7.2000, s katerim je Vlada RS, ob obravnavi 
Poročila o izvrševanju proračuna Republike Slovenije v prvem polletju tekočega leta s 
predlogi ukrepov, med drugim zadolžila tudi Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, da pripravi poročilo o višini primanjkljaja in o 
vzrokih, zaradi katerih je primanjkljaj nastal. Poročilo je zasnovano tako, da v 
nadaljevanju predstavlja najprej splošne vzroke iz preteklih let za nastali finančni 
položaj, nadalje opisuje aktivnosti in probleme v zvezi s pripravo finančnega načrta 
Zavoda za leto 2000, podaja analizo vzrokov za načrtovani primanjkljaj v letu 2000 
ter tudi projekcijo finančnega položaja v letu 2001. 

A) Splošne razmere, ki so povzročile neuravnoteženo finančno poslovanje 
Zavoda v preteklih letih 

Splošne težave zagotavljanja sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so 
bile podrobno predstavljene že v Beli knjigi o reformi sistema pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, ki je bila osnova za pokojninsko reformo, uveljavljeno s 
1.1.2000. Izvirajo iz demografskih vzrokov, ki povzročajo staranje prebivalstva, iz 
ekonomskega stanja države, ki je sprva povzročalo, da je upadalo in kasneje, da ni 
naraščalo število aktivnih zavarovancev ter iz zasnove prejšnjega sistema, ki je 
nudil relativno dobro socialno varnost in stimuliral dokaj zgodnje upokojevanje. 

Poleg navedenih splošnih razlogov so na finančni položaj tega zavarovanja in s tem 
tudi Zavoda, v preteklih letih vplivali tudi učinki zavestno vodene 
makroekonomske politike. Reševanje zaostrene problematike je zadevalo bolj 

poročevalec, št. 76 66 12. september2000 



poseganje v posledice, kot v odpravljanje vzrokov, čeprav pa so nekateri ukrepi po 
letu 1992 (kot npr. postopno zviševanje pogojev starosti, odprava možnosti 
upokojitve zgolj ob dopolnjeni polni pokojninski dobi, bistveno zožena možnost za 
predčasno upokojitev, zvišanje zavarovalnih osnov za zasebni sektor, ukinitev 
poračunov in druge novosti pri usklajevanju pokojnin) preprečili, da stanje ni bilo še 
slabše, kot bi bilo brez njih. 

Kljub temu pa je konstantno restriktivno ukrepanje države na področju 
zagotavljanja sredstev, ukinitev rezervnega sklada in uvajanje nekaterih novih 
obveznosti Zavoda (npr. zdravstvenega prispevka za upokojence), prehitevalo 
razvoj sistema. Ta je kljub stalnim naporom, da bo prišlo do spremembe zakona, 
oziroma do pokojninske reforme, ki bo zmanjšala izdatke in ki je močno kasnila, z 
vso silo vztrajno deloval naprej v pogojih, ko je veljavni zakon definiral skoraj 
celoten obseg pravic in obveznosti ter s tem tudi obseg izdatkov, zadrževana 
prispevna stopnja in drugi viri pa teh izdatkov niso več v celoti pokrivali. Zaradi 
vseh navedenih vzrokov se je leta 1993 pozitivno finančno poslovanje Zavoda 
končalo, od leta 1994 dalje pa prihodki ne pokrivajo več njegovih odhodkov. 
Za kritje izgub je bil porabljen prejšnji rezervni sklad Zavoda, ki ga kasneje ni 
bilo mogoče več na novo oblikovati, čeprav je bil po 220.členu prejšnjega zakona, 
obvezen. 

Kljub temu je bila v letu 1996 celo dvakratno znižana prispevna stopnja 
delodajalcev za to zavarovanje (od 15,50% na 8,85%), z namenom države, da bi 
stimulirala gospodarstvo in povečala njegovo konkurenčnost. To je ob vseh drugih 
vzrokih povzročilo dodatne finančne težave in zahtevalo, da mora, v skladu z 
zakonom, od leta 1996, prispevati sredstva za to zavarovanje tudi državni 
proračun, saj je skupna, znatno znižana prispevna stopnja (s prejšnjih 
31% na 24,35 %), obveljala vse do danes. 

Tudi v številnih drugih državah predstavljajo proračunska sredstva pomemben vir 
financiranja obveznega javnega zavarovanja, kar je, zaradi socialnih in 
prerazdelitvenih komponent obveznega zavarovanja, tudi sistemsko pravilno. Pri nas 
pa se ob proračunskih razpravah ta udeležba pogosto zmotno tolmači drugače, v 
smislu, da gre le za »reševanje finančnih težav Zavoda«. Te v resnici izvirajo 
predvsem iz že povedanih sistemskih vzrokov ter drugih političnih in ekonomskih 
ciljev, ki povzročajo, da se, kljub sicer dobrim določbam matičnega 
pokojninskega zakona, ki opredeljujejo način financiranja Zavoda, 
določajo definiranim izdatkom neustrezno prispevno stopnjo ter vsako leto 
tudi zavestno prenizek transfer iz proračuna. 

Omeniti velja tudi problematiko neplačanih oziroma neizterjanih prispevkov 
Zavodu preko Davčne uprave RS, katerih skupna višina je sicer visoka, a je po 
ocenah DURS med njimi velik del le-teh neizterljiv. Neplačani prispevki po stanju na 
dan 30.6.2000 skupaj za pravne in fizične osebe tako znašajo 19.318,5 milijonov SIT 
(od tega za fizične osebe 17.878,4 milijone SIT). Vlada RS je sicer že ob sprejemu 
proračuna za leto 2000, zadolžila DURS, da izterja zapadle neplačane prispevke v 
višini 10 milijard SIT in nato še s sanacijskim programom za pokrivanje razlike med 
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prihodki in odhodki Zavoda za 8 milijard SIT, vendar bo po ocenah DURS možno 
izterjati v letu 2000 le 280 milijonov. 

Zavod, ob upoštevanju vseh objektivnih razlogov in ciljev makroekonomske politike, 
meni, da so vsakoletni finančni primanjkljaji nepotrebni, saj v bistvu pomenijo le 
časovno odlaganje finančnih problemov, ki se nato v poudarjeni obliki 
pokažejo v naslednji letih. Na vse to in tudi na potrebo po višjih proračunskih 
sredstvih, ustreznih prispevnih stopnjah ali po zakonskih spremembah, je Zavod 
vsako leto ob proračunski razpravi opozarjal pristojne državne organe, opozorila pa 
so se v praksi izkazala za realna. Zavod je tudi ob proračunu za letošnje leto opozoril, 
da so v proračunu predvidena sredstva planirana prenizko, ob posredovanju 
finančnega načrta Vladi RS v soglasje pa je s pisnimi sklepi Skupščine Zavoda 
pozval Vlado, da prouči vrsto spornih izhodišč, katerih uresničitev ali 
neuresničitev bi v nasprotju z zakonskimi določili lahko povzročila visok negativni 
finančni rezultat. 

Učinki sprejete pokojninske reforme bodo postopni, tudi dolgoročni, in v 
bistvu predpostavljajo, da se bodo izdatki za to zavarovanje v nekaj naslednjih letih 
gibali približno v okviru dosedanje udeležbe v družbenem bruto proizvodu (okoli 
14,5%), namesto, da bi naraščali. Zato v prihodnjih letih, tudi ob izvedeni 
reformi, ni realno pričakovati, da bi se lahko prispevne stopnje in udeležba 
državnega proračuna, znižala pod sedanjo raven. 

B) Načrtovanje prihodkov in odhodkov Zavoda za leto 2000 

Zavod je na podlagi zakonskih določil in makroekonomskih izhodišč, ki so veljala v 
letu 1999, pripravil usklajen finančni načrt za leto 2000 in ga že 21.10.1999 
posredoval Vladi Republike Slovenije v predhodno soglasje, ki pa ga ta še ni podala. 
V mesecu maju 2000 je Zavod, zaradi sprejete reforme, novih dejstev, spremenjenih 
okoliščin in novih zakonov, ki so bistveno posegli v vsebino že predloženega 
finančnega načrta, pripravil in sprejel nov finančni načrt za leto 2000 in ga dne 
5.6.2000 ponovno posredoval Vladi RS v soglasje. 

Glavni razlogi za pripravo novega finančnega načrta Zavoda za leto 2000 so bili 
sledeči: 
1. Novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je v členih 226. in 232. 

določil nove obveznosti RS iz državnega proračuna v letu 2000 v višini 
11.650,2 milijonov SU (plačilo za varstvene dodatke, za odstop prispevkov 
invalidskim podjetjem, za državne pokojnine, za oskrbnine, za prispevke za 
brezposelne, za prispevke delodajalcev za zavarovance, ki so na starševskem 
dopustu, itd.). 

2. Zakon je določil novo obveznost ZZZS v višini 1.900,0 milijonov SU, za plačilo 
prispevkov delodajalca, za zavarovance, ki se jim izplačuje nadomestilo plače za 
čas bolezni nad 30 dni, kar bi, če bi se uresničevalo, v tej višini povečalo prihodke 
Zavoda. 

3. Zakon je spremenil obveznost Zavoda za zaposlovanje RS (obveznost plačila 
prispevka delodajalca namesto zavarovanca), kar bo znižalo prihodke Zavoda za 
3.639,7 milijonov SIT. 
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4. Zakonsko določilo o vezanosti rasti pokojnin na rast plač v R Sloveniji, je 
povzročilo januarsko uskladitev pokojnin in drugih dajatev iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja v višini 5,0% ali za 2,4% več, kot je bilo načrtovano v 
prvem finančnem načrtu Zavoda. To je pomenilo povečanje odhodkov Zavoda za 
dodatnih 12.500 milijonov SIT. 

5. Spremembe, ki jih pri izkazovanju prihodkov in odhodkov Zavoda v letu 2000 
določil nov zakon o računovodstvu (Ur.l.RS, št. 23/99), po katerem se od 
1.1.2000 evidentiranje poslovnih dogodkov izvaja po načelu denarnih tokov in ki 
knjigovodsko pomenijo zmanjšanje odhodkov Zavoda za 3.600 milijonov SIT. 

6. Državni proračun Republike Slovenije za leto 2000 (sprejet dne 21.1.2000), je 
določil novo višino obveznosti proračuna do Zavoda v višini 153.620 milijonov 
SIT. S tem je proračun zmanjšal svoje obveznosti do Zavoda za 10.000 
milijonov SIT in jih med prihodki Zavoda v isti višini zamenjal z novo, manj 
realno, postavko »izterjava zaostalih prispevkov iz preteklih let« s strani DURS. 

7. Vlada RS je dne 11.11.1999 sprejela sklep in celovit program 
pokrivanja razlike med prihodki in odhodki Zavoda, s katerim je zaradi 
opozoril Zavoda o dejanskem in grozečem finančnem položaju Zavoda, določila 
obveznost Kapitalskega sklada, d.d., da pokrije razliko med prihodki in odhodki 
Zavoda za leto 1999 v višini 3.000,0 milijonov SIT in v letu 2000 v višini 6.000,0 
milijonov SIT. Nadalje je s tem sklepom ponovno zadolžila DURS, da zagotoviti 
Zavodu v letu 2000 dodatna sredstva v višini 8.000,0 milijonov SIT s povečano 
izterjavo neplačanih prispevkov za PIZ iz preteklih let in Zavod, da v okviru svojih 
možnosti prispeva 1 mlrd SIT. 

Tudi nov finančni načrt Zavoda za leto 2000 je načrtoval izravnavo med 
prihodki in odhodki iz tekočega poslovanja, tako da so bili planirani prihodki iz 
tekočega poslovanja v višini 573.856,0 milijonov SIT oz. skupaj z namenskimi prilivi 
Kapitalskega sklada za pokrivanje izgube, 580.449,3 milijonov SIT. Odhodki za leto 
2000 so bili planirani v višini 573.856,0 milijonov SIT. S tem je izkazan oziroma v 
leto 2000 »prenesen« še nekriti primanjkljaj Zavoda iz leta 1999, v višini 6.634,5 
milijonov SIT, ki bi se pokrival z dodatnimi prilivi od Kapitalskega sklada v letu 2001. 

Zavod je ob posredovanju finančnega načrta v soglasje Vladi RS, v skladu z jasnim 
233. členom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pozval Vlado 
Republike Slovenije, da iz državnega proračuna oziroma iz drugih virov 
zagotovi dodatna sredstva v višini 8.448,8 milijonov SIT za poravnavo 
tekočih zakonskih obveznosti do Zavoda za leto 2000 in jo tudi opozoril na 
vprašljive postavke v finančnem načrtu (npr. s strani Vlade RS napovedana 
povečana izterjava prispevkov iz preteklih let s strani DURS; ocene Vlade, da v letu 
2000 med letom ne bo potrebna valorizacija pokojnin; stališče Vlade do problematike 
plačevanja nadomestila za delo DURS itd). 

C) Vzroki za načrtovani primanjkljaj Zavoda v letu 2000 

Tekoče redno mesečno analiziranje finančnega poslovanja Zavoda, polletni obračun 
poslovanja in projekcija prihodkov in odhodkov Zavoda do konca leta 2000 kažejo, da 
se uresničujejo tiste postavke iz finančnega načrta, ki so bile drugače 
opredeljene s strani Vlade RS in na katere je Zavod ob njegovem sprejetju 
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posebej pisno opozoril ter, ki pomenijo slabšanje finančnega položaja 
Zavoda. Po projekciji bo Zavod, zaradi nominalno nižjih prihodkov in višjih 
odhodkov, kot so morali bili načrtovani, zaključil poslovno leto s 
precejšnjim primanjkljajem. Vzroki za ta primanjkljaj in vplivi na njegovo višino, 
so sledeči: 

1. V okviru prihodkov je glede na finančno stanje, trenutne razmere in napovedi 
Vlade RS nerealno pričakovati, da bo povečan transfer Zavodu iz 
proračuna. S tem bodo prihodki za 8,5 milijard manjši od načrtovanih v 
finančnem načrtu. 

2. Planirana postavka 8,0 milijard SIT iz naslova povečane izterjave prispevkov 
iz preteklih let po napovedih Davčne uprave RS ne bo realizirana. Tudi 
zakon o načinu poravnave davčnih obveznosti, ki je bil sprejet za dosego teh 
učinkov, ni prinesel zaželjenih rezultatov. 

3. Do 30.6 2000 ni bilo izvedeno nakazilo prispevka ZZZS v višini 1,9 
milijard SIT, ki ga terja novi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
za plačilo prispevkov za zavarovance, ki se jim izplačuje nadomestilo plače za čas 
bolezni nad 30 dni in ni pričakovati, da bi bilo do konca leta realizirano. Poleg 
tega bi bilo potrebno sprejeti tudi spremembo zakona o prispevkih za socialno 
varnost. Nasprotno pa se v celoti izvaja isti člen zakona, po katerem 
Zavod za zaposlovanje RS letos plačuje Zavodu nižji prispevek za 
brezposelne, kar vpliva na zmanjšanje prihodkov Zavoda za 3,6 milijarde SIT. 

4. V letu 2000 ni mogla biti sprejeta valorizacija prispevkov za posebne 
primere zavarovanja, ki se načrtuje za leto 2001, kar dodatno zmanjšuje priliv 
prispevkov delodajalcev in samozaposlenih za cca 1,0 milijardo SIT. 

5. V mesecu juliju 2000 bo morala biti v skladu z zakonom izvedena 
nenačrtovana valorizacija pokojnin in drugih pokojninskih dajatev za 2,8%, 
kar pomeni povišanje odhodkov za 7,5 milijarde SIT. 

6. Zavod je dne 16.5.2000 prejel zelo sporno tožbo RS za plačilo nadomestila 
DURS za opravljene naloge obračunavanja in pobiranja prispevkov v letih 1997 
in 1998. Zavod tožbi ugovarja in meni, da bo z ugovorom uspešen, kljub temu pa 
je pozval Vlado RS, naj tožbo umakne, saj bi tudi v primeru, če bi država s 
tožbo le uspela, takorekoč sama sebi posledično plačala nadomestilo za 
opravljene naloge in bi morala hkrati tudi za to zagotoviti sredstva Zavodu, v 
višini okoli 7,0 milijard SIT. Opozoriti velja, da je Ministrstvo za finance ob 
finančnih načrtih za pretekla leta poudarjalo, da Zavodu teh obveznosti ni treba 
plačati, to pa je potrjevala tudi Vlada RS s soglasji na finančne načrte Zavoda in s 
sprejetimi uredbami. 

Upoštevaje zgoraj navedene finančne učinke na prihodke in odhodke Zavoda ter 
upoštevaje priliv sredstev Kapitalskega sklada d.d. v letu 2000, Zavod ocenjuje, 
da bo ob zaključnem računu za leto 2000 izkazal skupni primanjkljaj v 
višini okoli 40,5 milijard SIT. Od tega bo znašal tekoči primanjkljaj 27,3 
milijard SIT in nekriti primanjkljaj iz leta 1999 v višini 13,2 milijard SIT. 

Primanjkljaj bo nastajal postopoma od meseca septembra 2000 dalje, ko 
bodo izčrpana vsa proračunska sredstva za leto 2000 in se bodo začeli 
pojavljati likvidnostni problemi. Čeprav zakon o pokojninskem in invalidskem 
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zavarovanju v 233. členu jasno določa, da je sredstva za pokrivanje 
primanjkljaja in likvidnosti dolžna zagotavljati država iz proračuna, je glede 
na dosedaj znana izhodišča Vlade RS in druge podatke očitno, da se bo moral Zavod 
že v septembru kratkoročno likvidnostno zadolžiti za cca 5 milijard SU, v oktobru za 
cca 10, v novembru za cca 29 in v decembru za cca 41 milijard SIT. 

S temi projekcijami poslovanja Zavoda je Zavod dne 19.7. 2000 ponovno opozoril na 
skupnem sestanku z Ministrstvom za finance in Ministrstvom za delo, družino in 
socialne zadeve in predlagal v prihodnje tudi sistemski pristop k reševanju problema 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja (višja sredstva proračuna, višja prispevna 
stopnja ali sprememba zakona) saj ta problematika presega možnosti ukrepanja 
Zavoda in postaja širši družbeni problem, ki bi se v primeru neukrepanja, samo še 
povečeval. 

Č) Projekcija finančnega poslovanja za leto 2001 

Zavod je na podlagi trenutno razpoložljivih makroekonomskih izhodišč Ministrstva za 
finance za leto 2001, pripravil tudi projekcijo svojega finančnega poslovanja za 
naslednje leto. 

Pri tem je upošteval obstoječo zakonodajo in dane makroekonomske okvire, po 
katerih bo znašala rast življenjskih stroškov 4,4%, rast prispevne osnove 7,7%, 
nominalna rast plač 6,8% in rast izhodiščne plače 5%. 

Nadalje je upošteval, da bo rast upravičencev do pokojninskih dajatev znašala 0,9% 
in da bodo ostali pogoji, ki so nastopili v letu 2000, nespremenjeni (ni planiranih 
povečanih prilivov s strani DURS iz izterjave prispevkov iz preteklih let; planirano je, 
da bo podaljšana Uredba Vlade RS, po kateri je Zavod oproščen plačevati 
nadomestilo za delo DURS; ni planirano nakazilo novega prispevka ZZZS; upoštevan 
je priliv sredstev Kapitalskega sklada po sanacijskega programu Vlade RS; 
upoštevana je enaka višina prispevne stopnje). 

Po tej projekciji se bodo prilivi od prispevkov Zavoda povečali za 7,9% in bodo 
znašali 425,5 milijard SIT. Transferni prihodki iz proračuna naj bi se povečali le s 
stopnjo rasti življenjskih stroškov in bodo znašali 160,4 milijard SIT. S tem bodo 
celotni prihodki večji za 8,3% in bodo znašali 608,6 milijard SIT. 

Celotni odhodki bodo v primerjavi z letom 2000 višji za 9,3 % in bodo znašali 643,7 
milijard SIT. 

Finančni rezultat Zavoda v letu 2001 bo izkazal ponovni primanjkljaj v 
višini 35,1 milijarde SIT, kar bo skupaj z nekritim primanjkljajem iz leta 
2000, pomenilo celotni primanjkljaj v višini 75,1 milijarde SIT. 

Če bi se pristopilo k obravnavanju potrebe po zvišanju prispevne stopnje, nadaljnji 
izračuni kažejo, da bi bila za izravnavo med tekočimi prihodki in odhodki Zavoda v 
letu 2000 ( ob predpostavki, da se transfer sredstev iz proračuna poveča le s stopnjo 
rasti življenjskih stroškov) bi bilo potrebno z zakonom določiti prispevno stopnjo 
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delodajalca v višini 10,95% (sedanja v višini 8,85% bi se morala povečati za 2,1 
odstotne točke), za pokritje celotnega primanjkljaja Zavoda, skupaj z izgubo iz 
preteklega leta, pa bi se morala prispevna stopnja povečati za 4,4 odstotne točke in 
bi morala znašati 13,25%, kar pa je še vedno nižja od tiste, ki je veljala do leta 1996. 
Glede na to, da so odhodki Zavoda v 99% vezani na zakonska določila o pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, vprašanje finančnih primanjkljajev 
Zavoda ni le problem Zavoda, ki naj jih ta rešuje s kratkoročnim ali dolgoročnim 
likvidnostnim zadolževanjem, saj to pomeni ne le samo časovno odlaganje finančnih 
problemov temveč tudi njihovo poslabševanje in naraščanje. 

Za najem kreditov, s katerimi je potrebno računati že v mesecu septembru 2000, pa 
bo, če jih bo moral najeti Zavod, zaradi določil 233. in 234.člena zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ki jasno določata, da mora tako 
likvidnost kot razliko med prihodki in odhodki Zavoda zagotoviti država v 
okviru proračuna), potrebno posebno pooblastilo in tudi sodelovanje Vlade RS. 

Priloge: 
♦ Poročilo o finančnem poslovanju Zavoda v obdobju januar-junij 2000 

s projekcijo poslovanja do konca leta 2000 
♦ . Bilance Zavoda - Finančni načrt Zavoda za leto 2001 

V VEDNOST: 
♦ Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: 

- dr.Miha Brejc, minister 
- Marko Štrovs, državni sekretar 

♦ Ministrstvo za finance: 
- Zvonko Ivanušič, minister 
- Sonja Bukovec, državna sekretarka 
- Romana Logar, državna sekretarka 
- Valter Reščič, državni sekretar 
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1. Uvod 

Sledeče poročilo o finančnem poslovanju Zavoda v prvem polletju leta 2000 daje 

kratek in zgoščen prikaz glavnih postavk prihodkov in odhodkov ter finančni rezultat 

poslovanja Zavoda v navedenem obdobju v primerjavi z enakim obdobjem leta 1999 

in s finančnim načrtom Zavoda za leto 2000, ki je bil sprejet na seji skupščine Zavoda 

dne 31.5.2000. 

2. Prihodki 

Skupni prihodki Zavoda so v šestih mesecih letos znašali 300.186,7 milijonov SIT, 

kar pomeni 51,7% izpolnitev finančnega načrta Zavoda za leto 2000, oziroma za 1,7 

odstotne točke več, kot je bilo načrtovano za obravnavano obdobje. V primerjavi z 

realiziranimi prihodki v enakem obdobju lani so višji za 14,9%, kar je posledica 

visokega priliva sredstev iz naslova dodatnih obveznosti iz proračuna. Slednje je tudi 

vzrok za to, da se je glede na enako obdobje leta 1999 spremenila struktura 

prihodkov tako, da je odpadlo na prihodke od prispevkov 63,1% (lani 65,7%), na 

transferne prihodke 36,1% (lani 33,5%) in na druge prihodke 0,8% (enako kot lani). 

Prihodki od prispevkov zavarovancev iz bruto plač in zavarovalnih osnov so bili 

doseženi v višini 189.566,8 milijonov SIT, to je 47,1% načrtovanih tovrstnih prihodkov 

in za 2,9 odstotnih točk manj, kot je bilo načrtovano za obravnavano obdobje. V 

primerjavi s prihodki od prispevkov v šestmesečnem obdobju lani so višji za 10,4%. 

Na višino teh prihodkov vplivajo predvsem višina plač oziroma zavarovalnih osnov, 

število zaposlenih, višina prispevne stopnje, izterjava neplačanih prispevkov in višina 

zamudnih obresti iz naslova prispevkov. 

V prvem polletju letošnjega leta so se v primerjavi z enakim obdobjem lani močno 

zmanjšali prispevki delodajalcev za brezposelne pri lastnikih iz kmetijskih zemljišč (za 

19,4%) in prispevki samozaposlenih od lastnikov kmetijskih zemljišč (za 15,1%), kar 

je predvsem posledica določil novega zakona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju, po katerem so se zmanjšale zavarovalne osnove za plačilo prispevkov 

za obvezno zavarovanje za kmete, lahko pa so tudi izvzeti iz obveznega 

zavarovanja. 

Med prihodki od prispevkov so se glede na enako obdobje preteklega leta najbolj 

povečali prispevki delodajalcev za učence v učnem razmerju (za 2,5-krat), predvsem 

zaradi nove generacije vajencev, in pa prispevki samozaposlenih za zavarovalno 

dobo s povečanjem (za 80, 0%). 
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Transferni prihodki so znašali 108.377,6 milijonov SIT, kar je že 62,4% letno 

načrtovanih sredstev. Od tega je Zavod v šestih mesecih letošnjega leta iz državnega 

proračuna prejel 104.178,9 milijonov SIT, ki vključujejo 16.359,6 milijonov SIT tekočih 

zakonskih obveznosti in 87.819,3 milijonov SIT dodatnih transferov iz državnega 

proračuna. 

a) Tekoče zakonske obveznosti proračun Republike Slovenije poravnava v 

mesečnih akontacijah na podlagi potrjenega finančnega načrta Zavoda in 

sprejetega proračuna. Kljub temu, da je bila ob sprejemu proračuna mesečna 

akontacija določena v višini 3.625,2 milijonov SIT, je v šestih mesecih letos 

znašala le 2.694,9 milijonov SIT na mesec, saj je bil finančni načrt Zavoda sprejet 

šele 31.5.2000, Zavod pa nanj še ni prejel potrebnega soglasja Vlade. Po drugi 

strani pa so tekoče zakonske obveznosti proračuna v finančnem načrtu Zavoda 

za leto 2000, predvsem zaradi, določil novega zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju, ocenjene v višjem znesku, kot so bile sprejete z 

državnim proračunom za leto 2000 (v višini 43.502,9 milijonov SIT) in znašajo 

51.020,4 milijonov SIT. Zato so bile v šestih mesecih letos tekoče zakonske 

obveznosti iz proračuna za 9.150,6 milijonov manjše kot znaša ena polovica 

načrtovanih tovrstnih prihodkov za leto 2000. 

b) Poleg tekočih obveznosti je državni proračun Zavodu zagotovil tudi dodatna 

sredstva, ki v šestmesečnem obdobju letos predstavljajo že 79,1% v finančnem 

načrtu predvidenih sredstev ali za 32.295,0 milijonov SIT več, kot bi znašala 

polovica načrtovanih dodatnih transferov. Dodatni trasferi sredstev v Zavod so 

opredeljeni v višini, ki predstavlja razliko med prihodki iz prispevkov in iz drugih 

virov, ter odhodki Zavoda. 

c) Med transferne prihodke med drugim sodijo tudi prispevki za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje za brezposelne osebe od Zavoda za zaposlovanje, ki so v 

šestih mesecih letos znašali 1.446,0 milijonov SIT in so za 42,2% nižji od 

doseženih v enakem obdobju lani, kot posledica določila novega zakona o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem se je prispevna stopnja za 

plačilo prispevkov za brezposelne osebe znižala od 15,5% (prispevna stopnja 

zavarovancev) na 8,85% (prispevna stopnja delodajalcev). 

d) Glede na enako obdobje 1999 pa so se povečali drugi transferni prihodki (za 

112,1%), ki pomenijo dokupe pokojninske dobe za azbestnike. 

Med prihodki je prikazan tudi priliv sredstev Kapitalskega sklada, d.d., ki ga je 

Zavod prejel v februarju in juniju v višini 2.593,3 milijonov SIT na podlagi sklepa in 

celovitega programa Vlade za pokrivanje primanjkljaja Zavoda v obdobju 1999 in 

2000 ter pogodbe in bo namenjen izključno za pokrivanje primanjkljaja po zaključnem 

računu iz leta 1999. 
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Prispevki iz preteklih let 

Na višino potrebnih sredstev za nemoteno poslovanje Zavoda in na njegovo 

likvidnost pomembno vpliva tudi redno plačevanje prispevkov zavezancev, njegov 

nadzor in izterjava. Z namenom, da bi bila omogočena ločena evidenca za vplačilo 

zapadlih prispevkov iz preteklih let, izterjanih na podlagi Zakona o načinu poravnave 

dospelih neplačanih dajatev in drugih ukrepov, ki jih mora zagotoviti Ministrstvo za 

finance za boljšo izterjavo zapadlih prispevkov v skladu s celovitim programom 

pokrivanja razlike med prihodki in odhodki, je bila dne 5.5.2000 v Ur.l.RS, št. 37/2000 

objavljena sprememba Odredbe o spremembah in dopolnitvah odredbe o računih in 

načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov, na podlagi katere je bil 

odprt nov vplačilni račun za vplačilo pozneje vplačanih prispevkov za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje iz preteklih let. Pri tem velja omeniti, da . so bili izterjani 

neplačani prispevki v obdobju januar-maj 2000 knjiženi med drugimi prispevki, 

medtem ko so bili preko posebnega vplačilnega računa v mesecu juniju evidentirani v 

znesku 4,3 milijonov SIT. 

Drugi prihodki, ki jih sestavljajo prihodki od dokupa pokojninske dobe, prispevki za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovancev prostovoljnega zavarovanja, 

prihodki od obresti, prihodki iz naslova lastnega dela na trgu in drugi nedavčni 

prihodki, so bili v šestih mesecih letos realizirani v višini 2.242,3 milijonov SIT ali 

49,2% letnega finančnega načrta. 

3. Odhodki 

Skupni odhodki Zavoda v višini 286.329,4 milijonov SIT pomenijo 49,9% izpolnitev 

letno načrtovanih, oziroma za 0,1 odstotne točke manj, kot je bilo načrtovano za 

šestmesečno obdobje, saj bi bilo po poenostavljenem preračunu, brez upoštevanja 

inflacije, primerno doseganje letno načrtovane postavke za to obdobje 50,0%. V 

primerjavi z enakim obdobjem lani so porasli za 10,1%. V odhodkih je izkazana 

januarska uskladitev pokojnin in drugih denarnih dajatev ter izplačilo dodatka za 

rekreacijo upokojencev. 

Odhodke sestavljajo štiri glavne skupine: pokojnine (84,9%), transferi za 

zagotavljanje socialne varnosti (3,9%), nadomestila plač (3,7%), prispevki za 

zdravstveno zavarovanje upokojencev (6,3%) in drugi odhodki (transferi neprofitnim 

organizacijam, stroški službe ZPIZ, izdatki za blago in storitve in drugi stroški - 

skupaj 1,2%). 

Izdatki za pokojnine so dosegli višino 242.987,8 milijonov SIT, oziroma 50,3% 

finančnega načrta in za 0,3 odstotne točke več kot je bilo načrtovano. V primerjavi z 
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enakim obdobjem lani so izdatki za pokojnine višji za 11,2%, najbolj pa so se 

povečale pokojnine v tujino (za 20,7%), kar je predvsem posledica časovnih zamikov 

pri teh izplačilih in tudi za 2,9% porasta števila prejemnikov teh pokojnin. 

Med pokojnine sodi tudi dodatek za rekreacijo, ki je bil v višini 11.771,8 milijonov SIT 

v prvem delu izplačan pri izplačilu pokojnin za mesec junij, in sicer v višini dveh tretjin 

pripadajočega zneska. Na ta način je porabljeno 66,2% načrtovanih sredstev. 

Transferi za zagotavljanje socialne varnosti, ki jih sestavljajo varstveni dodatki k 

starostnim, invalidskim in družinskim pokojninam, dodatki k pokojninam, uveljavljenim 

v državah nastalih na območju nekdanje SFRJ, dodatki za pomoč in postrežbo, 

preživnine ter invalidnine, so v prvem polletju letos znašali 11.257,3 milijonov SIT ali 

49,9% s finančnim načrtom predvidenih transferov. 

V šestih mesecih letos je Zavod izplačal 10.559,7 milijonov SIT denarnih 

nadomestil plač, kar pomeni 50,2% izpolnitev finančnega načrta ali za 0,2 odstotne 

točke več kot je bilo načrtovano. Sestavljajo jih nadomestila plač zaradi dela s 

skrajšanim delovnim časom, zaradi manjše plače na drugem delovnem mestu, za 

čas čakanja na razporeditev na drugem delu, za čas čakanja na poklicno 

rehabilitacijo in druga nadomestila. Glede na enako obdobje lani so nadomestila plač 

višja za 22,0%, najvišji porast pa je dosežen pri nadomestilih za čas čakanja na 

razporeditev na drugo delovno mesto (za 34,4%) zaradi visokega porasta števila 

njihovih prejemnikov (za 21,7%). 

Prispevki za zdravstveno zavarovanje upokojencev in od nadomestil plač so bili 

izplačani v višini 18.117,1 milijonov SIT, to je 45,3% letno načrtovanih sredstev, in so 

bili v primerjavi z enakim obdobjem lani nižji za 7,0%. To je posledica v januarju 

plačanih tovrstnih prispevkov po določilih novega zakona o računovodstvu, ki so bili 

knjiženi v december leta 1999. 

Za delovanje službe Zavoda je bilo v šestih mesecih letos porabljeno 1.810,5 

milijonov SIT, za 3,6% več, kot v prvih šestih mesecih lani. Letni načrtovani znesek je 

bil dosežen z 49,5% in za 0,5% manj, kot je bilo načrtovano za obravnavano 

obdobje. V strukturi vseh odhodkov predstavljajo 0,6%. 

Drugi odhodki skupaj so bili realizirani v višini 1.561,7 milijonov SIT, njihov obseg 

pa je glede na enako obdobje leta 1999 višji za 9,5%. Realizirano je bilo 49,5% 

načrtovanih sredstev. 
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4. Polletni finančni rezultat poslovanja in projekcija do konca leta 

Celotni prihodki Zavoda so v prvem polletju leta 2000 v višini 300.186,7 milijonov SIT 

so v tem obdobju pokrili dosežene celotne odhodke v višini 286.329,4 milijonov SIT in 

je s tem izkazan presežek 13.857,3 milijonov SIT. Vendar gre le za navidezen 

presežek prihodkov nad odhodki, saj je pri tem potrebno upoštevati: 

- nekriti primanjkljaja iz leta 1999 v znesku 13.227,8 milijonov SIT, kar zmanjšuje 

trenutno izkazani presežek na 629,5 milijonov SIT 

- na izkazani presežek so vplivali za 4.934,8 milijonov SIT nižje izkazani odhodki v 

prvem polletju letošnjega leta, kot posledica knjiženja nekaterih vrst odhodkov po 

novem zakonu o računovodstvu po načelu denarnih tokov 

- nadalje je trenutni pozitiven rezultat posledica za cca 14.000 milijonov SIT višjih 

nakazil sredstev iz naslova dodatnih obveznosti iz proračuna, s katerimi je bilo 

zagotovljeno Zavodu redno mesečno izplačevanje pokojninsko invalidskih 

obveznosti. 

Projekcija prihodkov in odhodkov Zavoda do konca leta 2000 pa kaže, da bo Zavod, 

zaradi nominalno nižjih prihodkov in višjih odhodkov, kot so.bili načrtovani, zaključil 

poslovno leto s precejšnjim primanjkljajem iz naslednjih dejstev: 

1. V okviru prihodkov ocenjujemo, da bodo za 8,5 milijard manjši od načrtovanih 

transferni prihodki iz državnega proračuna. Nadalje ne bo realizirana planirana 

postavka priliva sredstev v višini 8,0 milijard SIT iz naslova povečane izterjave 

prispevkov iz preteklih let s strani Davčne uprave RS in ne bo realizirano nakazilo 

prispevka ZZZS v višini 1,9 milijard SIT (plačilo prispevkov za zavarovance, ki se 

jim izplačuje nadomestilo plače za čas bolezni nad 30 dni,na v skladu z določilom 

zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. V letu 2000 tudi ni bila 

izvedena valorizacija prispevkov za posebne primere zavarovanja, kar dodatno 

zmanjšuje priliv prispevkov delodajalcev in samozaposlenih (skupaj za 1,0 milijard 

SIT). 

2. Na strani odhodkov je v projekciji upoštevana prvotno nenačrtovana julijska 

valorizacija pokojnin in drugih pokojninskih dajatev za 2,8%, kar pomeni povišanje 

odhodkov v primerjavi z načrtovanimi za 7,5 milijard SIT. V primeru plačila 

tožbenega zneska RS za plačilo nadomestila DURS za opravljene naloge 

obračunavanja in pobiranja prispevkov v letih 1997 in 1998 pa bodo odhodki 

Zavoda dodatno obremenjeni še za okoli 7,0 milijard SIT, kar pa ne bo potrebno 

v primeru umika tožbe oziroma podaljšanje sodnega postopka. 

Glede na navedeno in upoštevaje priliv sredstev Kapitalskega sklada d.d. v višini 6,6 

milijard SIT bo po tej oceni Zavod konec leta 2000 izkazal skupni primanjkljaj okoli 40 

milijard SIT. Od tega bo znašal tekoči primanjkljaj 27,3 milijard SIT in nekriti 

primanjkljaj iz leta 1999 v višini 13,2 milijard SIT. 
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Primanjkljaj bo nastajal postopoma od meseca septembra dalje, ko bodo izčrpana 

vsa proračunska sredstva za leto 2000. Tedaj se bodo začeli pojavljati tudi 

likvidnostni problemi. 

Navedeni predvideni rezultati poslovanja Zavoda do konca leta pomenijo, da je 

potrebno ponovno opozorilo najvišjim državnim organom za sistemski pristop k 

reševanju problema pokojninsko-invalidskega zavarovanja Slovenije, kajti 

problematika presega okvire Zavoda in postaja širši družbeni problem, ki se lahko v 

primeru neukrepanja, samo še povečuje. 

Najpomembnejši podatki prihodkov in odhodkov Zavoda v obdobju januar-junij leta 

2000 in projekcija prihodkov in odhodkov Zavoda do konca letošnjega leta so 

prikazani v priloženih tabelah. 

PRILOGA: 2X 

Pripravila: 

Ana ŠKOFIC 

12. september2000 79 poročevalec, št. 76 



o 
tf) ° JC nT" O C "O 3 C -T 

> ? 6) 

g« O CM 

> ?. _ re «n 
9 »o S- « 

Sg CO o 
C ° i N 
5 5 
« - •* n M tu r W ^ 
•- N X! 0) C N 

-c r-_ in oo o oo 
o" CO CM* in CO~ h-" T- CM CM -r- CM in 

CO 
o" 

h- in in t ▼- o o o o_ co_ 
in co" cm" in n-" o" o" o" o" o" CD CO CO CM 

CO m CO 
o 00 CD 

CMOOOCOTTOO s O) O) o cn m t- m in o -t T- 
CM in r- iri O CM CO O) O N cd o t— oo in 
N lf> ^ O CM CO CO T- N 

CO h- CO O) 00 C0 
CM* CO CO ^ O T- 

T- ^CO*-^CMr-COO CN N 
CNTCMOOCDCDO CD CD CO N 'C 0 CO 

t- r-NTfCOin^rOJO 
CO CD 

CM CO 00 
CD CD m 
O) co 

o> CD 

h- co m 

CM O 

co^rmojoooo co co CM 

CO O) ^3- O O) T- O O) O CO CD CO 00 in O) CD CM O) co co 
S OD O) O) Ifi O) CO s n m r- v m o) co t- co co tt t- m 
cd t' CO N T-' CM O O r- 00 

o cd co t- in r- t- co_ 
o" r-~" co" O)" o" o" r-" o" CO CM T- 

CMrOOCOOOrO commcn^OTO in o co in cm o co o 
■C OO O OO t- r P) o -CCDCNTTTrVOlO NOOOCICNIDO) 
CO C\ "r" r- C\ CD N CO m T- 

O CD v co 

00 o 
o" o" 

co O) CD cm in 
CM 00 V t- CM r- 

CO T- 
o" o' 

m o CD O CN T- 
O) CO in cm m co 

CD O CN 
T-" CM" O)" T- CM 00 

T- © 
"C co" 

o 
o CD in 

o m 
o> 
O) 

co 
co" 

o O) CM 
CM in CD 

m 
h-" 

m CD CT> 
cd r-~ "3- 
O) 

co co co_ o_ in 
co" m" co co o O O) 05 t- o 

^ co_ 
in" m" -<r 

co 00 h- 
r^' co O) 
CM •t CM 

00 

h- co h- 
O) CM 00 
(M 00 

O) 
co" co' 

CM CM r*- 

O) 
co' 

O) O) CD 
oo 

CM CM 

O) in in 
d 

co" 

o 
o" 

o CD 
in co 

N T- CM 
o" o* o" o" 

co ^ cm co m m cm O CM CO T- 
od d cd t' t co co co o co 

in co_ 'C in 
o" r«-" m" co" v T m 

CD CO O CO 
o' o' o" o" 

m o m t o r*- m s co 
o cd in T- CO CM (O O) T" 

m 
o" 

CM in 
CD CM t 

in 
o" 

co 
o" 

r— co 

t- O CD_ CO_ 0_ CO_ 
o" h-" o" o" o" o" 

O O CO 
'»r in co 

O) O) o 
00 co O) 
O) co 

o o co O O 00 CM O) co «- co 
■7 O (d co in CO N CD CD O) CM CO 

co 
o" 

CM CD co 
cd m 

O) m co 
cd o 

co 
co 
in r^- o 

r^- CM CM 

T O m 
O) CM co 

r- CM CM 

o o in 
■*r co co 

o 
E 
o 

LU 

D »o co k_ 
o — k. 2 CL C0 
C0 ° 
ŠT N č S 
> jO <0 o 
t! S 

. •* 
22 N « 
o W o 
"■ ? a 

C0 
cc 
C N co 

CL o N (/) 
o o TJ 

TJ o 
2 TJ o 
ž s 

® s 
£ ® •— O •/! 

k— 
£ i/i 

O »o C o 

■sr 

</> 0 C 
s 
1 g 
° co OJ N 

11 
■8 TJ c/) 

O. •- co N 
C0 N 
C0 

CO 

g 
TJ O 
KJ jO 
D- (0 

2? = 
° "co ® -C C •c co § CL O) 5  CD ^ C JC - 
<D — ^ co p l/l s O C - (0 

W C 

CL - CO 
w X 0) O. *5) > o. t/5 3 |= U» 'C .w- 'k- *c O. TJ CL Ol 

E 3 

š P 
> co C 
ž 5 o 0) £ TJ 
"S. g 
f i 
o • 

o C 
co > 
0) 

.32, ET co 
> co 
0 O) co N 
C0 

<D 
.E i C 1 ° c 
3 2 o. 

o co N 
'E co O) 

jo S" 
z: c to   d) t- 
E <8 o ^ 
3 S 
2 H 

Ž O. €/> 

N 
O. N 

i/i 
a a <o 0. n rsi 
S X: 

.. ra 'c C T) ® £ N g 

> ? S- 2 
n|.% n _ "o 
fc •- > n rsi oj 
s ■§ t i1 
»N — w_ w_ 3 O. O. TJ 

JC TJ O iz TJ O 
6> 3 

CO 

ic: 
z 

h- < 
< S 

CC < 
ž S 
"i -a 
IčS 
Kg 

JO 
5 
co o _Q) 
QJ 
"S 
CL 

-M 

+ 
•^T 

0) </) 0) 
o. 

^ O. 

0J C 

0) 
z 

Cl 3 
CO 

CL«J ro »m N  
in co 

poročevalec, št 76 80 12. september2000 



o * cn 
9 —j 
g! 

g9 
Ž to z ui 
2 2 
¥ g 

§ 
3 

O flO < a: 

3 
O z CK ilI 

O 2 < o 

CN 
h- 
o CM 

O o o CN 
□ 
Z 
*7 
cc 
< D 

03 
O 
o 
m 
o 

> 
o 
* 
o 
o 
X o 
o 
S 
> 
o 
*: 
Q 
O 
X 
S CL 

Č I UJ -J 
< o z 
o 
* 
o 
o 
o 

gg f * 
2 F f i * 

Z 
KJ UJ C/> UJ 
S 

UJ 
O 
d a 
cn 

gi 55 

„ UJ 
šsi fgi 

i 

i o 

2& a to 

88 

8 8S 
S 5Š 
5 g£ 

= I sssžš 
s 1=58; 

s = ~2§ §§§ «0 m ». K p o o o> S SKSS SS» 
I S 

PO 10 — tO 
SsSsŠIIS 
5Ilišlsš CNi;»-N» «0 «0 «r> «- 

s5§s 
SS5 = KI f> O • 

» « - io t ri r> « n ^ n <o« p) o r> f 
s s =' s s £ t g s s g;cs s s g 

O tO k u s rt 
S S R 8 8 S 

' M Ol <K O 
S S S S 3 

S S 8 
c r; ID ID n N N 5SS"E: r> «0 •>-' «o 

0 ■> tf» — t ^ J£ Q JO 01 KoidS SS5) S «r 
s šš55 sSŽ I £ 

C2saje°s; ISONNN rt n 
SEStR RS ▼ w J? •• IP r< u> n nn o n tb w rt * ♦■ 

8p2 

§ 21 
a s- 
gssg 
S 2S J> (D OI Oi «3 

5SE2 
S Is 

•■NNOI 

s ša 

s ;cj"s «n oi ie - iA ni — 

S S S " S 3 " 
i išž"š 

l§s§ššs m u> ni o « «* S SS? 5 

gSSSSS § § § 
g £ S 8 * s g* 

I S= s000s°§i ilil 

ssssgs i§g ° sa 
2 g' 

llliss l§§ 
s 2§"- S8" 

§s§§§?iš SSiSSg § i § 
S 3 85 5 — O 5 d§S~ V) O K) 

K S 

Ol N h. - O 0 <r « N s 
Rese ssscs^s s tn *-«#14« = ^gS t 

>§S*5 III 
51 Siti 8 8" 

•- W rt ► ?sS! 
S SJ c« N< 

**sSB NPIO ISS22S 
I SS 

5sa;s§ §11 
S 5=5= 50' 

s 
R 

° ss 
i" rti n 

° 51 
3 Ol 
s 

° s« •o 3 r» 

iD « « o rt o o t 58» S 
sEs t N N N 

SgS0*0«« 
S š s S s Ol s N •> 

r?85?:is080 
(> i) (v w n o 
§SgsS 8 

8RSSS000 

lili i «*•<* 

S8l«a000 

sšss* IO m NIN 

sssss 

§111 
SSKS5" 

i § § i 
gscs 

§1111 
S S ° S 3 

1 § 1 § 
§§egg 

gssg 
r» « « io »- » •* lAO) o «o 

*5§* 
S 5g 

S Oi n S to n n o» n m 
rt 3 K w r- 

■ h O fti n iA 
5 SSS 5 

gssglssS' 
S S S S " 5 rt •- IO * - o 

S82g£g§°° 
i'žss"š 

N >- N MO Q 
SSS5S5 n * t ° 

gfgs ;ss g 

?§Ss S§P§RŠ§' »n r> < ~ as n o .- ■J 0» Si 

SIS; 
s ss 

r* oi n s ss 

iSsRŠSi' 10 « •- ON « 
S 88" S O «1 

5ss?iššc 

S 385~§ 

gSsSig SSs 
§ s|5e 53s 

i^sšsS ;tt 
S Sš8S Ss' 

85§£8§ sšš 
S ?§* ££fc 

E»ga§8 8SE 
u> 8n X 3w 

2Sa=RC SR° oi n Ol K ■ f^ 
S "SSS ss 

8 

s? 

0» 
a 

ftScl§00| 
2 £ si S 8 8 * N O O «• O 

35C§R°g° 
iiisi 5 
N N N Ol 

Sli§800° 
§§§§§ OflNN 

§? S2§§S°S< 

8 
S 

5 = 
s 
s 

sasts rt (M IS o 

SSS8;00; N s « O n rt 
$8S§g S ia in r« N 

piSS000 

Sššis 
N d f« 

ggSS 

S5ĆŽ8 
SSSS 

SKŠSV 

sisšŽ 
s-SRC 

55885 
SS5SS 

5ŠSSS 

8 E t « *• S «o ; ss 
*» (s n m «o csst 0» J5 ci •- irt — trt 

S s?Si §IS 
s s ss s sss •o o * » 0i n 

e «» 
rt 
2 

s5s§ž°§° i 
5S 
83 S S " 

,. .. N oi S » " S 

■ • N 
S?o5 

SRSSi 

^ li 

lil! 

Iffi 

ii 

a 
I 
i 
i 

!i 
i? C > If * 
h 
S C 

!| 

Š 

rili 

3|i 
i U 
; s. 1 
115 
Išl 
iT ! i 1 

I : pilil i| 
;fe& Ž 8?«: c. s 

2 2 

: £Sf 
SS h. 

iiir 

{mi 

i=g 11 
J! 

§S 
i 
«• 
S 2 

88 
S" 

CS 

SS 

= 2 

S 

|ij 
lil 
sil 

sr s 

| f- 
113 š 
ifel 
sliii 

•?I!fi ili 
31 

72. september2000 81 poročevalec, št. 76 



5 _ ■o or M ; 
iUfi! 

« 2Qin*pf^r>«»r<Q«JQ P- OlOMOP)N*Ri5NO RNot-Nfi-»-*ong leoooifluiaSiort ■J «-SoiiA»iflinf(N CJ t 04 ■9 *"> r~. m »- P- 5 R'-5< 

"8 SEESSER a S S S S § to to r* r* <0 r* «e t* «n S n n oi » 
S SC5SS5S J) O (X «r «o O « jn r« n n oi 

-jnio« S O S S M tO tO A 

§§§|8 8 OlNOON tO - -»s -1 - 

2*1 _ S co K r 
z K 5 S 

en "roof-Kjnno «» rt 
5 2 Ž £ 8 S SC S S 

«o d oi o * ct m ci 
J2 £ 2 C2 55 C? 8 ~ 

rt o r» rt o m" *o g» ri to" m o n •- ' - ^ - fs, 
«3 cn «3 ■* O CN 
S S S £ 5 S 

UJ 
1 i S d UJ C 
*Q 

S 

<o o 
8 8 

* 8 8 

— O 
5 8 

m o 
S 8 

ID O 
8 8 

8 8 

StSSSRSSSSSSg S S *-mknn«m««Qia«0 rt oi m^noiCTntDDNNTOig rt in rt «r O IO»NOID*P)IO N 

NlOUNPt«- OI *- * n f t io o a « ■ jfi g rt » j* o V i £sšš s lsls§ i i mi en •- p «i rS p- «r» to mnn o «- r« 

:SSS88' I fx {M «3 •- O 
;s=s~s 

PlOCBOI'-niflNO •■oaommuioB <P«-N SlSOOlDN 
o *o io « rt r» 5 2 £ S S S »O SOlflff MIO rt 0 «- •- OI O N O »■ f* rt N — <r a « <n i 

n ^ m <0 m oi tf> < 
2'8S'RS ■O s s •- r) io ^ jO tO vT) 

_ S N P( •- 
"85 S 

silsssSsš Isssci 
s sssag"R g š§s~ 

t 8 S 
n 
s s 

agi rt •- «n rt m O ID 
s s 
OOIO 
s 8 S 
5 R O to 
s s 

rt r* n n 
SSKS m O r- f- Ol N rt 

ift N •■ O O ( 
85558 
S§R~S 

rt O rt » »■ rt _ ... 
S2SSSS5SE rx eoiboitnoi rt to *- •- oi o> ~- o •- NP) K "* 

BC R S S 8 S 5 3 to n »• s ie rt » to — (N rt p 
C S 5 S 

S§=s§sSll° S§§sšsč§? sil 
SSSSSSR^S N •- rt » N •■ «0 tO 

S S2S8S"2 — - <N rt N — 

10 — tO «r »- ® w rt 
8 KSSS p~ rtv« 

N K N U SSS2 t u r) O O » N oi o rt «r rt oi rt n •- rt io to tri 
si8§l° §sgiss§Sa > * N Mfl 5 £n rt rt 

SmiOlOlfllOrtN'-NOOO —•-»f-t0«(Nr-'r«)OO0 r-^en^'C'-iooiOP-'-'ro m rtn/iK'-ep'MOlfi S 8ffSSSrtR2 S 

Mfiinr«^n»NO 
r?«-oi«f0<Stf)i2o 
£ S2^S8"2 o «- r* rt r» «r 

^ ^ oi oi a m C71 O rt « — ■*■ to «- <o «o « <e 

> 8 ' 8 S S 5 •- n 2 cs f>4 « <M O P ) N • N 

gSg§§88 
Sto •» <r ^ • tO CN 

5SS§§;§ ^ «o r> «r «- Oi to rt 

85888S8 * •" "T oi O T N « m n en •- « 

SSSSlšS 
Si "ris-s 

8 8 8 8 8 ° § m o» o *r • «r ro rt «r »- r* « rt N 

8 28 ao CT> — 

§ 5 § 

1 g§ 
-' S 

I §§ 

I i§ 

§§§§§§§ I §S 
*■> »- r* r- m •- « •- rt 

* 
Ss 

o 
S 8 

'T O 
8 8 

O O 
8 8 

10 O 
8 8 

trt O 
en o 

š|lsSsšSsl§sl 
§"8§8sSRR$,*iiis 

8 S"" - ^ 
rflNp.<»r-SSN,|pNnKO 
R852S;SSSSSt -•"in*0(nmi5Bwio «o — Q»rtnrt«r>«* N « (0 Oi rt 10 P» •- 
S S" - 
«oiNNQisipnsi0gK( 
«Ss*OI«-«N«OINO r- oi<0SKN«mgi0N •- «J — r<rtnrtnrt h« N 10 OI rt 10 •" 
S S"* 
if»*®»!Prtc-^NNg< 
sgi:sssscss2 
°"828;88SS'! s s 10 oi n 10 rt «- 
S S"' 

SSSfi8SS5:80S' NjjiJiONNO'-oin «■> m NttTOOiN'' K 
s S88SG"R;5 - 

n n oi oi «QNnr«NOU)( 
tSSAKSSRS« o S'-»rt'r^»-oiOiifl»- B IDNNflNrtSlfl rt n « oi n 10 r« — 
S S"" 

8§i§ŠS=§8 
§ =g§SS"8 

rt^OflNOrt*« 
ssssessss 
8 S I S S 5 " 8 KI ^ cv. •" f- * 

^^VK^NOINO 
.Rssfcssss; 
S S2SCS"8 a •- •- IN f- *r 

S2S8S;S"?8 Wl oi KI M • oi m io o o r- t o; 0 v- w csj r- ri 

RSSSSgiSS 
r- ^ 0i rt •■ N rt in »M r-- «3 «D *r ■* Oi a »■ •■ N r- rt 

lisšššsii 
E CgSSK"S 

§r- W-| «r fN w> ■ ifl p 5 ■3 (M <N rt if> r* 2 lO • N »* N rt §— ® » p 
R52s 

«eaOO O 
N rt rt 

e S s -1 § SN» * "*' »CNN en «0 * p- 

82SS5S J> «- f« •- 
: ssse 

•• O ■ rt <a N 
Ss858: 
s SšS~ 

** 2 rt •» «o 10 S»RS1; 
§ s;iS = 

^ s •- n » 
sesiss 
S 582S <0 <0 w f>- 

^ rt r» o o o o N <- N « »- »■ o 10 10 

s g* 

S 58 p »o — 

S s§ 

8 = r°°° I =! 

— m — o o o o en •o rt i0 fi •r t m 

K N rt V O O O * O * P- N e* N 

R2;oC8§gRS°g8 
f-*-r-«nrtCTi^^r^in 5^ 
s 8 — :p;s; •- o rt » <r s r>»- <0 w r«. trt ♦- «- 

rt n^«<N«rtrt 
8 5S52S8S 
Š 82sS2;§ 
8 

(0 •• n N Q r- «- n 2 «9 MD t O (Q> — 51 OI tO 
S S S S S 

01 * Ifl OI o o 
8 ;ss 
2 S rt 0» 

§ i 
t s 

•v « 1nms 

poročevalec, št. 76 82 12. september2000 



0» M 
sBi§s§§§8§ § eio«gn<rm«N|D o jo 
* 4 S n M 

s a 

1 p! i 
lili 

no rs * eo< «0 snu«"-^ifiprt3 to »n •o oo5NC|<»eo-o — * n «■ o ^ ^ n »• N 

, K ~ UJ 
|S| 
181 

s I s §;SR5§§II;§ § ž 
I s s SgRs8""""«! šr s 

in m K. 
s a 

š a 

N «D •nj (o Cl (N 

5'SSRS ' S| = 

SsS§li8||i?|° | 
c gsss s s « •- 

2 S š§5§§l§Ii°§§° I SCO o n ct» «o o N O O ^ N jO JflNN ffl N 

C S 
S CN 

s i 
s s 

s s 

SSS§§ig8°i8§' 
<n r> < 
S S' 

?sg§ll80008i< 

R SSSS S rt «- 

RSiSllg000«!' 
s ssss s 

ss 
i' 

a 

S 8 rt •* ri 
s fl| «* 

S 8 
■ K 

3 C K.' O« K S n »■ T T 
m k 
a s 

*i *7 f? 
m m rt Z 3 S V N f» <* N O n is K «r» n 

9 M ■ n 

o o o o o «n o 

3 
Si 
i I 

g g Ssi§lis00°s§ 
^ s S gsss" s 

; S 8888888000SS< 
N O n»-f»Ji«Nifl «ro 

NIC s. Ol N rt - O O O <0 O O 
s'ssssa 

oi k •"■n«-^ooioo0f«''0 
s s sssssSs se — «"» * o> «r> ^ «r> •- n <r IN «3 F« «H IM «£> O IN 2 — •* 

V rt r>NKOOOQOOOONO 8 S SSSS S K is rt rt — 5 n IO N ID no N 

S ° §Rgg003OOQOg° 

S s 

ss 

s a 
rt « w 

o «n - - 
& 3 S •o »«.' rt rt cm m 
f 2 ~ 

S 3 
Š * 

S 

S 3 

3 S 

3 S 

K S ?S§SŠsSlR£° S £ N * «N »-rtN * O* <C 
& 8 SS8S = s 

i2l 

11 j 

ili 
S Sf 
S- s H S m io N 

i & j 

S)! 

lin i 

? I 

3*5 
iJ C  . M i ° 

HžHf I I I 
šlhfiiš £ I U) Jj 

S! ? S 
5 5 C h S O I s &isr 

i s,- 
:£ 

ž i 

I 1 
5 <« «• « o *5 c s • 
3 2? 5 51 

C t s " "I 
e s si al 

12. september2000 83 poročevalec, št. 76 



BILANCE ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2001 

»RIKAZI PO NOVI EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
• v TISOČIH srr 

KONTO 
REALIZACIJA 

1999 

OCENA 
REALIZACIJE 

2000 

FINANČNI 
NAČRT 
2001 

INDEKS 
OCENA 2000 

REAL.1999 

INDEKS 
FN 2001 / 

OCENA 2000 

i 2 3 4 5-3 2 e-4 3 

1. SKUPAJ PRIHODKI 513.175.675 562.115.860 608.577.670 109,5 108,3 
(70+71♦72*73*74) 

TEKOČI PRIHODKI 362.698.275 399.025.956 430.469.084 110,0 107,9 
(70*71) 

70 DAVČNI PRIHODKI 358.314.724 394.444.024 425.620.722 110,1 107,9 
(DAVKI IN PRISPEVKI) 

701 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 358.252.328 394.334.024 425.503.242 110,1 107,9 

7010 Prispevki zaposlenih 211.417.156 232.177.403 250.055.063 109,8 107,7 

701004 Prispevek za ZPIZ - od zaposlenih pri pravnih osebah 201.388.378 221.033.401 238.052.973 109,8 107,7 
701005 Prispevek za ZPIZ - od zaposl.pri fizič.oseb., ki opravljajo dejav 10.028.778 11.144.002 12.002.090 111,1 107,7 

7011 Prispevki delodajalcev 125.287.228 138.568.764 150.140.554 110,6 108,4 

701104 Prispevek za ZPIZ - za zaposlene pri pravnih osebah 111.812.417 123.486.219 132.994.658 110,4 107,7 
701105 Prispevek za ZPIZ - za zaposl.pri fizič.oseb.. ki opravljajo dejav. 5.973.349 6.886.327 7.416.574 115,3 107,7 
701106 Prispevek za ZPIZ - za zaposlene pri lastnikih kmet^emljišč 1.565.557 1.209.884 1.292.156 77,3 106,8 
701107 Prispevek za ZPIZ - za učence, ki so v učnem razmerju 18.313 42.076 54.699 229,8 130,0 
701108 Posebni prisp. za ZPIZ - za zav.dobo s povečata zap.pri prav.os. 5.917.592 6.444.258 6.882.468 108,9 106,8 
701111 Pavšalni prispevki za posebne primere zavarovanja 
70112 Prispevki za posebne primere z.iz drugih pravnih razmerij 500.000 1.500.000 

7012 Prispevki samozaposlenih 19.613.854 21.031.970 22.639.278 107,2 107,6 

701203 Prispevek za ZPIZ - od fizič.oseb. ki oprav.dejav. na zav.osn. 6.546.953 6694.578 7.210.061 102,3 107,7 
701204 Prispevek za ZPIZ - od fizič.oseb, ki ki oprav.deiav.od zav.osn 11.430 402 12.987.016 13.987.016 113,6 107.7 
701205 Prispevek za ZPIZ • lastnikov kmetijskih zemljišč 1.527.498 1.188.695 1.269.526 77,8 106,8 
701206 Posebni prisp. za ZPIZ - za zav.dobo s poveč.od oseb,ki op.dej. 109.001 161.681 172.675 148,3 106,8 

7013 Ostali prispevki za socialno varnost 1.934.090 2.555.887 2.668.346 132,1 104,4 
701302 Zamudne obresti iz naslova prispevkov za ZPIZ 1.934.090 2555.887 2.668.346 132,1 104,4 

706 DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI 62.396 110.000 117.480 176,3 106,8 
706002 Pozneie vplačani prispevki za ZPIZ 62.396 110.000 117.480 176,3 106,8 

Izterjava neplačanih prispevkov 0 280.000 0 - 0,0 

71 NEDAVCNI PRIHODKI 4.383.551 4.581.932 4 848 362 104,5 105,8 
(710*713*714) 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 525.331 449.373 469.145 85,5 104.4 

7100 Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finanč.inst. 103.153 0 0 0.0 - 
7101 Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finanč.inst. 0 0 0 - 
7102 Prihodki od obresti 393.018 420.213 438 702 106,9 104,4 
7103 Prihodki od premoženja 29 160 29.160 30 443 100,0 104,4 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 154.699 154.699 160.000 100,0 103,4 
7130 Prihodki od prodaie blaga in storitev 154 699 154.699 160 000 100,0 103,4 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 3.703.521 3.977.860 4.219.217 107,4 106,1 

7140 Dodatni prostovoljni prispevki za socialno varnost 3.088 489 3.342.860 3.556277 108,2 106,4 
(dokup pokoinin.dobe in prisp.zavarov.prostovolj.zavar) 

714000 Dokup pokojninske dobe - oseb, ki samost.oprav.dejav 18.320 19 460 20.316 106,2 104,4 
714001 Dokup pokojninske dobe - oseb. ki so opravlj.kmetij.deiav. 244 853 260.030 271.471 106,2 104,4 
714002 Dokup pokojninske dobe - za presežne delavce 381.041 404.670 422 475 106,2 104,4 
714003 Dokup pdkoj.dobe - za čas rednega šolania na višji ali visoki šoli 159 562 169 460 176.916 106,2 104.4 
714004 Dokup pokojninske dobe - za čas služenja vojaškega roka 448 982 476820 497 800 106,2 104,4 
714005 Dokup pokojninske dobe - za zvišanje starostne pokojnine 2280 2420 2.526 106,1 104,4 
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- * TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACUA 

1999 

OCENA 
REALIZACIJE 

2000 

FINANČNI 
NAČRT 
2001 

INDEKS 
OCENA 2000, 

REAL.1999 

INDEKS 
FN 2001/ 

OCENA 2000 

i 2 3 4 5*3 2 6*43 
714006 Prispevek za ZPIZ zavarovancev prostovoljnega zavarovanja 1.833.451 2.010.000 2.164.770 109,6 107,7 

7141 Druqi nedavčni prihodki 615.032 635.000 662.940 103,2 104,4 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 138 138 150 100,0 108,7 

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 138 138 150 100,0 108,7 

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 0 0 - - 

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATER.PREMOŽ. 0 0 0 - - 

73 PREJETE DONACIJE 0 0 0 - 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 0 0 0 - - 

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 0 0 - - 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 150 477.262 163 089.766 178.108436 108,4 109.2 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANCNIH 150.477.262 163.089.766 178 108.436 108,4 109.2 
INSTITUCIJ 

7400 Prejeta sredstva iz državneqa proračuna 145.525.878 153.620.150 160.379.000 105,6 104,4 

740000 Sredstva iz naslova tekočih obveznosti državneqa proračuna *) 36.052.078 43.502.900 55.612.000 120,7 127,8 
740002 Sredstva iz naslova dodatnih obveznosti državneqa proračuna *) 109 473.800 110.117.250 104.768.000 100,6 95,1 
740004 Druqa prejeta sredstva iz državneqa proračuna 219.103 241.000 251.604 0,0 104,4 
740005 Prispevek za ZPIZ za brezposelne osebe, ki qa plačuje 4.732.281 2.635.275 2.838.191 55,7 107,7 

Zavod za zaposlovanje RS 
Prispevki od nadomestil plač od ZZZS 01 0 2.046.300 - - 

7403 Prejeta sredstva iz druqih javnih skladov ol 6.593.341 6.000.000 . 91,0 

7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti 0 0 0 
7402 Prejeta sredstva iz druqih skladov socialneqa zavarovanja 0 0 0 
7403 Prejeta sredstva iz druqih javnih skladov 0 Ol 6593.341 

I 

I 
II. SKUPAJ ODHODKI 526.403.520 589.155.995 643.672.187 111,9 109.3 

(40+41+42) 

40 TEKOČI ODHODKI 6 165 786 13.672.400 6 817.870 221.7 49.9 
(400+401+402+403+404+409) 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 1.946 881 2.086.363 2 234 495 107,2 107,1 
I 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 272 326 293468 314.304 107.8 107.1 
4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 151.579 163 347 174 944' 107.8 107,1, 
4011 Prispevki za zdravstveno zavarovale 118.008 127.170 136 199 107,8 107,1! 
4012 Prispevki za zaposlovanj 1.027 1.107 1.185 107,8 107, i! 
4013 Prispevki za porodniško varstvo 1.712 1.845 1.976 107.8 107,1! 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 3 934 954 11.262.569 4 237 751 286.2 37,6' 
V tem I 

402206 Stroški PTT za dostavo pokojnin 1.595 169 1 729 105 1 897 442 108,4 109.7 
402930 Plačila storitev APP 627 329 684 418 714.532 109,1 104.4, 
402931 Plačila bančnih storitev 2 838 60 000 62 640 2 114,2 104.4; 
402934 Plačila storitev DURS 0 7.000 000 0.0' 

I 
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 11.625 30 000 31.320 258,1 104.4 

4031 Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam 11.625 30 000 31.320 258,1 104.4' 
4033 Plačila obresti od kreditov druqim domačim kreditodaialcem 

403304 v tem: plačila obresti od kreditov državnemu proračunu 

404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0 0 

409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 0 0 0 

41 TEKOČI TRANSFERI 519 981 979 575 213 595 636 574 317 110,6 110,7 
(411+412+413+414) 
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- v TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

1999 

OCENA 
REALIZACIJE 

2000 

FINANČNI 
NAČRT 
200 1 

INDEKS 
OCENA 200C 

REAL.1999 

INDEKS 
FN 2001/ 

OCENA 2000 

i 2 3 4 5-3 2 6-4 3 
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 479 942 942 533.933 393 587 498.211 111.2 110,0 

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 20.641.053 23.455.294 25.767.59C 113,6 109.9 

411206 Varstveni dodatki k starostnim pokojninam 1.928 812 2.166.955 2 380.877 112,3 109,9 
411207 Varstveni dodatki k invalidskim pokojninam 2.107.257 2 400.692 2.635.072 113,9 109.8 
411208 Varstveni dodatki k družinskim pokojninam 3.180478 3.623.016 3.980 680 113,9 109.9 
411209 Dodatki k pokojn., uveljavljenim v druqih repub bivše SFRJ 798.152 1.016 846 1.091.737 127,4 107,4 
411210 Dodatek za pomoč in postrežbo 8.182.228 9.274.437 10.240.555 113,3 110.4 
411211 Preživnine 44.803 48 477 49088 108,2 101.3 
411213 Nadomestila za telesno okvaro 4.399.323 4 924 871 5 389.582 111,9 109,4 

4114 Pokojnine 441.027.325 489425.621 537.073.514 111,0 109.7 

411400 Starostne pokojnine 270.607.474 301.593.726 333.339.482 111.5 110.5 
411401 Invalidske pokojnine 73.115.101 80.439.735 86.802.518 110,0 107,9 
411402 Družinske pokojnine 54.113.172 60.249.720 66 000.556 111.3 109,5 
411403 Kmečke pokojnine 4.149.750 4.013.879 3.745.110 96,7 93,3 
411404 Vojaške pokojnine 7.134.500 7.616.892 8.177.876 106,8 107.4 
411405 Pokojnine, uveljavljene v druqih republikah bivše SFRJ 444.532 463.460 471.325 104,3 101,7 
411406 Pokojnine, nakazane v druqe republike bivše SFRJ 13.922.323 15352.863 17.805 636 110,3 116,0 
411407 Pokojnine, nakazane v tujino 1.435.488 1.622.068 1.817.560 113,0 112,1 

Državne pokojnine 0 290.000 347.710 . 119,9 
411408 Druqe pokojnine 0 0 0 
411409 Dodatek za rekreacijo upokoiencev 16 104 985 17 783.278 18 565.742 110,4 104,4 

V tem: 
dejavnost društva upokojencev in invalidov 27.700 30.000 30.000 108,3 100,0 

4115 Nadomestila plač 18.256.876 21.033.540 24.637.335 115,2 117.1 

411500 Nadomestila plač zaradi dela s skrajšanim delovnim časom 5.361.711 5.257.129 5 839.198 98,0 111,1 
411501 Nadomestila plač zaradi manjše plače na druqem del.mestu 5 409 673 5.911.283 6.502.648 109,3 110.0 
411502 Nadomestila plač za čas čakanja na razporeditev na druq.delu 7.269.432 9 614 538 12.013.942 132,3 125,0 
411503 Nadomestila plač za čas čakanja na poklicno rehabilitacijo 216.060 250.590 281.547 116.0 112,4 
411504 Druqa nadomestila plač 0 0 0 . . 

4117 Stipendije 4 068 4 474 4.671 110,0 104,4 

4119 Druqi transferi posameznikom 13.620 14 464 15 100 106,2 104.4 

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN 276 869 654 600 654.600 236,4 100.0 
USTANOVAM 

4120 Tekoči transferi neprofitnim orqanizacijam in ustanovam 276 869 654 600 654 600 236,4 100,0 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 39 762.168 40 625602 48 421.506 102,2 119,2 

4131 Tekoči transferi v druqe sklade socialneqa zavarovanja 39 762 168 40 625 602 48 421.506 102,2 119,2 
413102 Plačila prispevka za zdravstveno zavarovanje 39.762 168 40 625602 48 421.506 102,2 119,2 

upokojencev Zavodu za zdravstveno zavarovanje 

4132 Tekoči transferi v druqe tavne sklade in aqenci|e 0 0 0 . . 

4133 Tekoči transferi v lavne zavode in javne qospodarske zavode 0 0 0 . . 

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 0 0 . . 
4142 Tekoči transferi neprofitnim orqanizaci|am v tujini 
41431 Druqi tekoči transferi v tujino 

| 
421 INVESTICIJSKI ODHODKI 255 755 270 000 280.000 105,6 103,7 

4201 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 255 755 270.000 280.000 105,6 103,7 

II. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) -13.227 845 -27.040.135 -35.094 517 204,4 . 
d - H ) 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Telefon: 

Podjetje: 

Davčna številka:. 

NAROČAM  

Datum:   

Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 01/47-89-788; FAX: 01/12-58-173 

Cena izvoda Poročevalca je 420 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 
L. . J 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 420 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01)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). 
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