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- dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne
zadeve,
- dr. Pavel Gantar, minister za informacijsko družbo,
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- dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo,
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- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
- Mirko Bandelj, generalni sekretar Vlade Republike Slovenije,
- mag. Helena Kamnar, državna sekretarka v Ministrstvu za
finance,
- Marija Jane, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance.

Številka: 400-09/98-12
Ljubljana, 27.09.2001
Vlada Republike Slovenije je na 42. seji dne 27.9.2001 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1998,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 226. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati pošilja dokončno poročilo Računskega sodišča
Republike Slovenije za leto 1998.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:
- mag. Anton Rop, minister za finance,
- Igor Bavčar, minister brez resorja, odgovoren za evropske
zadeve,
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/
RAČ(iNS KO SODIŠČ!•:
REPUBLIKE SLOVENIJISlovenska c 50. 1000 Ljubljana

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena Zakona o računskem sodišču (ZRacS-1, Uradni list RS,
št. 11/01), četrtega odstavka 24. člena Zakona o računskem sodišču (ZRacS, Uradni list RS,
št. 48/94) in v skladu s 27. in 28. členom Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije
(v nadaljevanju Poslovnik RS) drugostopenjski senat (v nadaljevanju Senat II) v sestavi

dr. Vojko A. Antončič, predsednik,
dr. Etelka Korpič-Horvat, poročevalka,
dr. Janez Gabrijelčič, član
mag. Silva Jamnik, članica
Nadja Žnidarčič-Ferrari, članica

izdaja naslednje

POROČILO
O REVIZIJI ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA LETO 1998

Številka: 1202-18/99-170

Ljubljana. 27. 7 2001
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I. Uvod
Revizijo zaključnega računa proračuna RS za lelo 1998 smo izvedli v skladu s četrtini
odstavkom 21. člena zakona o računskem sodišču. Revizijo so na podlagi sklepa o izvedbi
revizije zaključnega računa proračuna RS za leto 1998 (št. 1202-1 S/99-9 z dne 26.7.1999)
izvedli revizorji računskega sodišča in revizorji revizijske družbe na podlagi pooblastil (štev.
1202-18/99-14 z dne 10.9.1999, 1202-18/99-23 z dne 4.10.1999, 1202-18/99-25 z dne
12.10.1999 in 1202-18/99-50 z dne 10.11.1999).
Revizijo smo izvajali v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi IFAC in standardi
INTOSAI. Vključevala je pregledovanje na osnovi preskušanja podatkov na izbranih vzorcih,
zbiranje ustreznih dokazov zh izplačila in z njimi povezane poslovne dogodke ter potrjevanje
pravilnosti knjigovodskega evidentiranja poslovnih dogodkov in izkazovanja v zaključnem
računu proračuna ter pravilnosti izvršitve finančnih načrtov vladnih proračunskih uporabnikov
glede na veljavne predpise, ki urejajo načrtovanje, izvrševanje in nadziranje proračuna RS.
Revizijo smo načrtovali in izvedli tako, da smo pridobili zadostne informacije, za katere smo
presodili, da jih potrebujemo pri zagotavljanju zadostnih dokazov in razumnih zagotovil o
tem, da so podatki v zaključnem računu proračuna RS pravilno izkazani ter finančni načrti in
poslovni dogodki, povezani z izplačili pravilno izvedeni. Prav tako smo z revizijo iskali
zagotovila, da pri izvrševanju ni bilo pomembnejših napak in nepravilnosti, da so bila
sredstva proračuna v vseh pomembnih vidikih porabljena za namene, ki jih je določil državni
zbor, ter da so bila izplačila iz proračuna odobrena s strani pooblaščenih oseb.
Pristojnost računskega sodišča v okviru revizije zaključnega računa proračuna RS za leto
1998 je, da na osnovi strokovnih standardov in rezultatov opravljene revizije oblikuje
neodvisno mnenje o pravilnosti podatkov, izkazanih v zaključnem računu proračuna RS in o
pravilnosti izvršitve finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.
Za pravilnost izvršitve proračuna RS je odgovorna vlada; za pravilnost izvršitve finančnih
načrtov proračuna pa so v skladu z 61. členom ZlPro odgovorne osebe, ki so pooblaščene za
razpolaganje s sredstvi pri uporabnikih. Poleg ministrov in generalnega sekretarja na Uradu
predsednika vlade, ki ima v skladu s 27. členom ZVRS v odnosu do vladnih služb (razen do
Službe vlade RS za evropske zadeve, Slovenske obveščevalno-varnostne agencije,
Statističnega urada RS in Službe vlade za zakonodajo) enaka pooblastila, kot jih ima minister
do organov v sestavi ministrstva, so odgovorne osebe tudi tiste, ki jih je minister pooblastil za
izdajo odredb za izplačila Odgovorne osebe so tudi predstojniki organov v sestavi
ministrstva.
Članica računskega sodišča Zdenka Vidovič (v nadaljevanju pristojna članica) je na osnovi
izvedenih postopkov revidiranja izdala predhodno poročilo (št. 1202-18/99-139 z dne
17.7.2000), zoper katero je Vlada Republike Slovenije pravočasno vložila pripombe (dopis št.
401-05/98-3 / dne 1.8.2000). V njih je pripominjala zoper ugotovitve računskega sodišča, ki
se nanašajo na Urad predsednika Vlade, vladne službe, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za
kulturo, Ministrstvo za obrambo. Ministrstvo za promet in zveze ter Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
V skladu z ZRaeS m Poslovnikom KS je predsednik računskega sodišča s sklepom (št. 120218/99-142 / (ii: J S.200O) imenoval Senat I v naslednji sestavi
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Ncvcnka (.'ukou-Mavee, pooblaščena rcvi.orka, prctlscclnio;-.
Zdenka Vidovič. pooblaščena rcvizorka. poročevalka.
mag. Nataša Knaubert-Šorli, pooblaščena revi/.orka. članica

Senat I je dne 16. I. 2001 izdal poročilo št. 1202-18/99-149.
Zoper poročilo Senata 1 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju
MKGP) v zakonitem roku dne 6. 2. 2001 vložilo ugovor št. 402-320/00. V skladu z ZRacS in
Poslovnikom RS je bil imenovan Senat II, ki je proučil navedbe v ugovoru, ki se nanašajo na
II. Ugotovitve, točka 8.9. tega poročila. Senat II je ob smiselni uporabi ZUP MKGP priznal
status stranskega udeleženca, ker je menil, da MKGP izkazuje pravni interes, ker ugovarja
zoper ugotovitve in mnenje v poročilu, ki se nanašajo na pravilnost izvršitve njegovega
finančnega načrta. Zato je meritorno obravnaval navedbe MKGP v ugovoru. Ugovoru ni
ugodil, zato je revizijsko poročilo v delu, ki se nanaša na izvršitev finančnega načrta MKGP
ostalo nespremenjeno.
Senat II je pri pregledu celotnega revizijskega poročila Ministrstvu za finance spremenil
pozitivno mnenje o izvršitvi njegovega finančnega načrta v mnenje s pridržkom. Pri izrekanju
mnenja je upošteval nepravilnosti, ki so se sicer nanašale na izvršitev finančnih načrtov
drugih ministrstev, vendar so nastale zaradi izvajanja nalog Ministrstva za finance.
Poleg tega je Senat II zaradi nepravilnosti, ki so predstavljene v točki 6. tega poročila
spremenil pozitivno mnenje o pravilnosti zaključnega računa proračuna RS za leto 1998 v
mnenje s pridržkom.
Razkritja, ki se nanašajo na TRP na Ministrstvu za obrambo in ki so bila v poročilu Senata I
predstavljena kot dodatek v posebnem delu poročila, so strogo zaupne narave, zato jih je
Senat II izločil iz poročila.

2. Cilj revizije
Cilj revizije zaključnega računa proračuna RS je bil zbrati zadostne in ustrezne dokaze za
oblikovanje mnenja o:
• pravilnosti podatkov, izkazanih v zaključnem računu proračuna RS, ki jih sestavljata
bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja,
• pravilnosti izvršitve posebnega dela proračuna, ki se nanaša na finančne načrte posameznih
proračunskih uporabnikov.
V tem poročilu podajamo mnenje o pravilnosti izvršitve posebnega dela proračuna na ravni
celotnega proračuna in ločeno za posamezne skupine proračunskih uporabnikov, ki smo jih
revidirali.
Ugotovitve revizije so predstavljene v treh delih. V točki (> so podane ugotovitve iz
preskušanja pravilnosti podatkov v zaključnem računu proračuna RS, v točki 7. so razkriti
rezultati preskušanja pravilnosti izvrševanja proračuna po skupinah odhodkov oz. ekonomskih
namenih m \ točki X. ugotovitve revidiranja izvršitve Hnančnih načrtov IS skupin
proračunskih uporabnikov Na koncu poročila je oblikovano mnenje za celotni proračun lei
podana priporočila vladi, ki bi naj prispevala k odpravi nekaterih pomanjkljivosti in slabosti.
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/aiiotovila večjo preglednost porabe proračunskih sredstev ter povečala učinkovitost
notranjega in zunanjega nad/.ora nad javnofinančnimi sredstvi.

3. Pravne in druge strokovne podlage
Zaključni račun proračuna RS za leto 1998 je Vlada RS posredovala računskemu sodišču v
revizijo konec julija 1999 na podlagi sklepa (št. 400-09/98-12 /N/ in 409-06/98-3 /1/, z dne
19.7.1999). Sestavljajo ga splošni del (bilanca prihodkov in odhodkov in račun financiranja)
ter posebni del proračuna (bilanca odhodkov po proračunskih uporabnikih).
Pri preskušanju skladnosti poslovanja s predpisi so bili upoštevani naslednji predpisi:
•
•
•
•

Zakon o financiranju javne porabe (ZFJP, Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 23/92, 30/92,
55/92, 43/93)
Zakon o izvrševanju proračuna RS (ZlPro, Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98)
Pravilnik o postopkih za izplačila iz proračuna (Uradni list RS, št. 43/98, 46/98)
Navodilo o izvrševanju proračuna RS (Uradni list RS, št. 1/98)

Poleg navedenih predpisov, ki so temeljni za presojo pravilnosti izvrševanja proračuna RS,
smo pri revidiranju uporabljali 212 različnih predpisov, od tega 139 zakonov. V prilogi
poročila navajamo le tiste predpise, na katere se v svojih ugotovitvah sklicujemo in niso
citirani v poročilu.
,
Pri presoji pravilnosti smo upoštevali proračunska načela, predvsem načelo proračunske
enotnosti, načelo proračunske popolnosti in bruto načelo, načelo preglednosti in jasnosti
proračuna ter načelo predhodne potrditve.
V skladu z določili ZIPRS-B smo pri revidiranju upoštevali naslednje posebnosti:
• Med prihodke proračuna RS za leto 1998 se vključujejo tudi prihodki prometnega davka,
ki so bili vplačani do 15.1.1999 in se nanašajo na promet v letu 1998.
• Med prihodke in odhodke uporabnikov se vključujejo tudi sredstva, ki so nakazana
proračunskim uporabnikom do 20.1.1999 in se nanašajo na poravnavo obveznosti za leto
1998.
• Plače in osebni prejemki za mesec december 1998, izplačani v januarju 1999, se na podlagi
79. člena ZlPro izplačujejo v breme proračuna za leto 1999.
Pri preskusu pravilnosti knjigovodskega evidentiranja in izkazovanja smo upoštevali veljavne
predpise o računovodstvu in navodila, ki jih je izdal minister za finance-

4. Metode dela in postopki revidiranja
Revizijo smo vodili kol poseben projekt in je obsegala preskušanje pravilnosti izvršitve
ImančiTirga načrta \ delu. ki se nanaša na posamezne ekonomske namene (odslej I-N),
prikazane v tabeli I te; na pravilnost evidentiranja in izkazovanja porabe proračunskih
sredstev v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna ter računu financiranja.
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Oblikovani so bili revizijski programi za re\ idiranic na ravni prora.' unskih postavk in
posameznih EN ter izdelana podrobna navodila revizorjem za preskuša: i j)otlatkov. s čemer
je bila zagotovljena enotnost izvedbe in enakopravno obravnavanje vseli rcvidiranccv.
Revizijo zaključnega računa proračuna RS za leto 1998 smo izvedeli na vseh ministrstvih ter
vladnih službah in Uradu predsednika vlade, to je pri 18 od 36 skupin proračunskih
uporabnikov. Revidirani proračunski uporabniki so v proračunu RS za leto 1998 izkazali
porabo sredstev v skupnem znesku 836.364.469 tisoč SIT. kar predstavlja 96,0 % odhodkov
proračuna.
Postopki preskušanja pravilnosti izplačil so bili načrtovani in izvedeni tako, da so njihovi
rezultati omogočili oblikovanje mnenja o izvršitvi finančnega načrta vsakega revidiranega
proračunskega uporabnika posebej in hkrati zagotovili podlago za oblikovanje mnenja o
odhodkih proračuna RS kot celote.
Revidiranje je potekalo na ravni proračunskih postavk in na ravni posamičnih izplačil, ki so
bili določeni z izbrano metodo vzorčenja in jo podrobneje predstavljamo v točki 4.2. poročila.
Preskušanje pravilnosti izplačil pri plačah in v primerih, kadar seje izplačilo nanašalo na več
končnih prejemnikov sredstev, je potekalo na izplačilu, ki je bilo izbrano z dvostopenjskim
vzorčenjem. Izdelane so bile preglednice odstopanj dosežene porabe od prvotno načrtovanega
obsega ter podrobneje preskušene proračunske postavke, kjer je dosežena poraba presegla
obseg določen s proračunom.
V reviziji so bile pridobljene neodvisne potrditve stanj obveznosti države iz naslova najetih
posojil in izdanih jamstev ter kapitalskih naložb in njihovega knjigovodskega evidentiranja
pri prejemnikih proračunskih sredstev.
Vse ugotovitve in razkrite nepravilnosti oz. napake smo ovrednotili po vnaprej postavljenih
merilih. Na temelju tako dobljenih podatkov ter vnaprej določene dopustne napake, stopnje
tveganja in načrtovane natančnosti smo izračunali oceno za celotno napako, spodnjo in
zgornjo mejo napake pri odhodkih za plače in druge osebne prejemke ter za druge skupine
ekonomskih namenov, kar smo uporabili kot podlago za izrek mnenja. Mnenje o pravilnosti
izvršitve finančnih načrtov smo pri revidirancih oblikovali v dveh delih.

4.1.

Merila za vrednotenje napak in nepravilnosti

Z revizijo smo presojali pravilnost podlag za izplačila, oddaje javnih naročil in pravilnost
dodeljevanja proračunskih sredstev, skladnost predplačil in izplačil z zakonskimi in
pogodbenimi določili, odobritve plačil ter pravilnost porabe glede- na namene in višino
sredstev določeno v proračunu oz. finančnem načrtu. Za presojo nepravilnosti iji vrednotenje
višine napak v tolarjih smo uporabili vnaprej dogovorjena merila.
V primerili kadar z zbranimi revizijskimi dokazi nismo mogli potrdili pravilnosti porabe
sredstev, dodelitve sredstev končnemu uporabniku, plačila obveznosti proračunskemu
uporabniku, skladnosti izplačila s pogodbo ali prejemom blaga oz. opravljeno storitvijo,
odobritve izplačila s strani odredbodajalca ter namenskosti porabe proračunskih sredstev, smo
vrednotili napako v višini celotnega zneska izplačila
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Kadar smo ugotovili neprav ilnosti pri izbiri izvajalca oz. oddaji jav nega naročila, smo ocenili
rav nanje koi napako v v išini 10 % zneska izplačila.
Napake kot so nepravilno izvedeno predplačilo in neustrezno zavarovanje predplačila ali
časovna neusklajenost izplačila glede na veljavne predpise smo obravnavali kot primere
nepravilnega ravnanja pri izvrševanju proračuna in jih opisno predstavili.
Ocena za celotno napako, ki je bila izračunana za posamezni EN, je bila upoštevana pri
oblikovanju mnenja o izvršitvi finančnih načrtov posameznih vladnih proračunskih
uporabnikov v pripadajočem delu in pri oblikovanju mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna
RS. Ker sta bila pri vsakem revidirancu določena dva neodvisna vzorca, smo lahko oblikovali
posebni mnenji o pravilnosti porabe proračunskih sredstev na ekonomskem namenu 1 - Plače
in drugi osebni prejemki ter na ostalih ekonomskih namenih (EN od 2 do 15).

4.2.

Predstavitev vzorca za preskušanje izplačil

Vsa izplačila iz proračuna prestavljajo preveliko množico, da bi jo lahko v celoti preskusili,
zato smo se odločili za statistični pristop določitve vzorca. Izbrali smo način vzorčenja po
denarni enoti. Za množico srno uporabili izplačila in jih razdelili v dve skupini, in sicer na
plače (EN 1) in vsa druga izplačila (EN 2 do 15). Rezultate preskusov smo ovrednotili in
izračunali oceno celotne napake. Dopustno napako smo določili glede na vrednost odhodkov.
Velikost vzorca za preskušanje izplačil pri posameznem proračunskem uporabniku smo
določili ob upoštevanju dopustne napake, sprejetih odločitev o načrtovani natančnosti in ravni
zagotovil. Na tej podlagi se je velikost vzorca pri posameznem revidirancu gibala od 57 do
156 izplačil pri plačah in drugih osebnih prejemkih ter od 100 do 234 izplačil pri vseh ostalih
EN.
V podrobno preskušanje je bilo z izbrano metodo vzorčenja določeno skupno 5.168 izplačil,
od tega seje 1.680 ali 32,5 % izplačil nanašalo na plače in druge osebne prejemke.

5. Predstavitev zaključnega računa proračuna RS
5.1.

Proračun in zaključni račun proračuna RS

Do sprejetja proračuna je potekalo začasno financiranje potreb proračunskim uporabnikom na
podlagi Uredbe o začasnem financiranju potreb iz proračuna RS v prvem polletju leta 1998
(Uradni list RS, št. 87/97), ki jo je sprejela Vlada RS. Uredba je začela veljati dne 30.12.1997
in je za prvo polletje leta 1998 določila prihodke in odhodke proračuna v višini, kot prikazuje
tabela I.
I abela 1: Proračun Republike Slovenije za prvo polletje leta 1998
Naziv
1

Prihodki
Odhodki
Presežek
Primanjkljaj
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Bilanca prihodkov in odhodkov
2
371.500.000
381.805.667

v OOd SIT
Račun financiranja
7
56.971.818
46.666.1 5 1
10.305.667

10.305.667
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Proračun RS za loto 1998 je sprejel državni zbor dne 9.4.1998 (Uradni lisi RS. šl. >4/98) in je
začel veljali dne 29 4.I99K Določen je bil v /.neskih, kol so prikazani v stolpeih 2 in 5.
realizirani pa v višini, kol je prikazana v stolpcih 4 in 7 tabele 2.
Tabela 2: Proračun Republike Slovenije za leto 1998
Naziv
i
Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj
Presežek
Pov. (zmanj.)
sred. na rač.

v 000 SIT
Bilanca prihodkov in odhodkov
Račun financiranja
Spremembe Realizirano Sprejeto Spremembe Realizirano
Sprejeto
4
2
3
5
7
6
841.201.500 862.551.684 839.998.786 109.959.009 109.959.009 109.270.339
870.495.681 897.700.421 870.823.778 75.664.828 75.664.828 69.777.131
35.148.737 30.824.992
29.294.181
34.294.181 34.294.181 39.493.208
5.000.000
(854.556)
8.668.216

Primerjava podatkov iz bilanc prihodkov in odhodkov proračuna RS za leto 1998 s preteklim
proračunskim letom kaže, da so se prihodki proračuna povečali za 118.061 mio SIT oziroma
za 16,4 %, odhodki proračuna pa za 116.774 mio SIT ali za 15,5 %. V letu 1998 bilanca
prihodkov in odhodkov proračuna RS izkazuje primanjkljaj v višini 30.825 mio SIT, kar je za
1.531 mio SIT več od predvidene višine določene v proračunu za leto 1998.
Iz računa financiranja je razvidno, da so bili prihodki in odhodki realizirani v manjšem obsegu
od načrtovanega, kar je vplivalo tudi na nekoliko višji presežek (za 15,2 %), kot ga je
predvidel proračun.
Rezultate revidiranja obeh računovodskih izkazov prikazujemo v točki 6 tega poročila.

5.2.

Ukrepi vlade za znižanje odhodkov proračuna

Vlada je ob polletju ugotovila, da prihodki ne bodo doseženi v predvideni višini, zato je
sklenila, da se izpad prihodkov in dodatne obveznosti države do Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje v letu 1998 nadomesti s prihranki odhodkov z linearnim zmanjšanjem
v višini 3 % po posameznih proračunskih uporabnikih (sklep vlade št. 400-09/98-1 /N/ z dne
30.7.1998). Proračunski uporabniki so bili dolžni v skladu z omenjenim sklepom vlade znižati
odhodke po proračunskih postavkah. Pri tem so lahko sami navedli proračunske postavke, v
okviru katerih je bilo utemeljeno mogoče pričakovati, da proračunska sredstva ne bodo
porabljena. K uresničevanju sklepa so pristopili različno, glede na oc.eno možnosti in sprejete
naloge, ki so bile določene z zakoni, ter ob upoštevanju že sprejetih obveznosti.
Vlada je z. ukrepom posameznim uporabnikom začasno prepovedala prerazporeditve sredstev
med postavkami v okviru finančnega načrta uporabnika in prevzemanje novih obveznosti v
breme proračuna za leto 1998. Ministrstvu za finance je naložila, da začasno ustavi izdajanje
soglasij k pogodbam in evidentiranje predobi omeni lev ter zavrne vse prerazporeditve v okviru
I matičnega načrta proračunskega uporabnika. Sprejeti ukrepi vlade spadajo med instrumente
za omejevanje proračunsko porabe, ki imajo podlago v 23. členu /l:.ll\
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Zmanjšana poraba je marsikateremu uporabniku povzročila ic/ave pri poravnav.mju
obveznosti iz že sklenjenih pogodb. Posebno ogroženi so bili tisti uporabniki, ki so varčevalno
ukrepe uvedli sami pred sprejemom omenjenega sklepa vlade m tisti, katerim jq vlada
dodatno omejila porabo, kol npr. na področju vzgoje in izobraževanja, kjer je s sklepom (st.
100-05/97-12/N/ z dne jO. 10.1997) zadržala plačila za izvajanje programov in število
zaposlenih na ravni prvega polletja 1998. Ministrstvo za šolstvo in šport je že v letih 1997 in
1998 zniževalo porabo /. ukrepi, kot so npr. zavračanje oblikovanja dodatnih oddelkov in
zahteve po oblikovanju kombiniranih oddelkov pouka, omejevanje dodatnega zaposlovanja,
tudi pripravnikov, strožje obravnavanje zahtevkov za napredovanje učiteljev in drugih
delavcev v šolstvu idr. Ministrstvo za šolstvo in šport je ocenilo, da nadaljnje zmanjševanje
obsega sredstev ne bi omogočilo izvajanja načrtovanih nalog, ogrozilo pa bi zlasti poslovanje
izvajalskih organizacij, zato dodatnega znižanja sredstev za izvajanje nalog ni moglo
upoštevati.
Vlada je konec leta 1998 sprejela sklep (št. 409-00/98-45 /N/ z dne 3.12.1998), s katerim je s
prerazporeditvijo sredstev z določenih proračunskih postavk Ministrstva za gospodarske
dejavnosti in njegovih organov v sestavi zagotovila dodatnih 100.000 tisoč SIT za rezervo
RS. Nekateri uporabniki proračuna so nasprotovali dodatnim ukrepom in krčenju
proračunskih sredstev, saj so ocenili, da vlada z njimi ogroža financiranje zlasti razvojno
usmerjenih programov.

%
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6. Zaključni račun proračuna RS
6.1.

Bilanca prihodkov in odhodkov

6.1.1. Prihodki
Načrtovani prihodki v sprejetem proračunu za leto 1998 so znašali 841.201 tnio SIT,
uresničeni pa so bili v višini 839.999 mio SIT oz. za 0,1 % manj. V strukturi prihodkov so
največji delež predstavljali davčni prihodki (89 %), sledijo nedavčni prihodki (8 %) ter
kapitalski prihodki, donacije in sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij (skupaj 3 %).
Tabela 3 prikazuje načrtovana in realizirana sredstva po vrstah prihodkov v proračunu za leto
1998.
Tabela 3: Prihodki proračuna Republike Slovenije za leto 1998
Prihodki

Proračun
sprejet v DZ
2
771.890.000
57.811.500
11.500.000
0
0
841.201.500

i
Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Donacije
Sredstva kupnin iz naslova privatiz. podjetij
Skupaj

Proračun s
spremembami
3
771.890.000
63.112.299
11.500.000
2.449.065
13.600.320
862.551.684

v 000 SIT
Realizacija
4
746.247.866
66.830.038
10.871.497
2.-149.065
13.600.320
839.998.786

V letu 1998 je bila realizacija prihodkov proračuna pri davčnih prihodkih za 25.642 mio SIT
manjša, pri nedavčnih prihodkih pa za 9.019 mio SIT višja od načrtovanega obsega. V
proračunu seje zbralo za 10.871 mio SIT sredstev iz naslova prodaje državnega premoženja,
iz naslova tujih donacij pa za 2.449 mio SIT sredstev. Na posebni račun proračuna je bilo
vplačanih 13.600 mio SIT prihodkov od kupnin iz naslova privatizacije podjetij na podlagi
ZLPP.
Med prihodki smo preskusili pravilnost evidentiranja in izkazovanja sredstev kupnin ter
nekaterih nedavčnih prihodkov, in sicer presežek prihodkov Banke Slovenije in prihodke iz
lastne dejavnosti, o čemer podrobneje poročamo v nadaljevanju.

6.1.1.1.

Nedavčni prihodki

a) I'resc/.ek prihodkov Banke Slovenije
I/ odloka o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije /a leto 199,S in o razporeditvi
presežka prihodkov nad odhodki (Uradni I i si RS. ši K9/99. ()dl.OBS98). ki ga jc sprejel
državni zbor. jc razvidno, da je Banka Slovenije za leto 199X izkazala presežek prihodkov nad
odhodki v višini 2.26-1.1 (»2 tisoč SI I in ga razporedila za naslednja namena:
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• prenos na račun posebnih rezerv (splošnih rezerv)
• sredstva v proračun Republike Slovenije

I Aib.Mi1) tisoč SIT
S07 -)91 tisoč SIT

Na podlagi 83. člena ZBS je presežek prihodkov nad odhodki Banke Slovenije prihodek
državnega proračuna (po porabi sredstev za osnovna sredstva in posebne rezerve Banke
Slovenije ter za kritje nepokritih realiziranih negativnih tečajnih razlik). Banka Slovenije je na
podlagi Sklepa o načinu vodenja poslov in poravnavanja obveznosti, ki izhajajo iz članstva
Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (Uradni list RS, št. 38/93) in aneksov
k pogodbam med Republiko Slovenijo in Banko Slovenije (št. 6 z dne 17.5.1999 k pogodbi o
opravljanju strokovnih in tehničnih nalog v zvezi z izdajo priložnostnih kovancev št. 250530/93-MJ z dne 1.3.1993 in v zvezi z izdajo tečajnih kovancev št. 05-2033/92-MJ z dne
26.10.1992) s sredstvi iz presežka v višini 807,5 mio SIT pokrila svoje terjatve do proračuna
RS, in sicer:
• kovanja tečajnih in priložnostnih kovancev za leto 1997 v višini 96,8 mio SIT,
• kovanja tečajnih in priložnostnih kovancev za leto 1998 v višini 27,5 mio SIT,
• odplačil obveznosti Mednarodnemu denarnemu skladu za leto 1997 v višini 440,5 mio SIT
(za odplačilo kreditov 204,8 mio SIT in za obresti 235,7 mio SIT),
• odplačil obveznosti Mednarodnemu denarnemu skladu za leto 1998 v višini 242,7 mio SIT
(iz naslova obresti).
Z revidiranjem smo ugotovili, da prihodki iz naslova presežka ter odhodki za obveznosti iz
posojila Mednarodnega denarnega sklada in poravnavo stroškov kovanja kovancev niso bili
prikazani v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna RS. Ravnanje ni bilo v skladu z
načelom popolnosti, pri katerem morajo biti v proračunu zajeti vsi prihodki in odhodki. To
načelo ne dopušča pobotov, saj s takim obravnavanjem poslovnih dogodkov poraba javnih
sredstev ni celovita in pregledna. Takšno evidentiranje ni bilo skladno s prvim odstavkom 3.
člena ZFJP, ki določa, da morajo biti vsi prihodki za financiranje javne porabe zajeti v
proračun. Omenjene terjatve do proračuna je Banka Slovenije pokrila s pobotom v letu 1999.
Zakon o izvršitvi proračuna RS za leto 2000 je v 33. členu določil, da Banka Slovenije izdaja
tečajne in priložnostne kovance, krije stroške izdelave in dajanja kovancev v obtok ter
pridobiva prihodke iz tega naslova. S tem je spremenjen dosedanji način financiranja izdaje
kovancev.

b) Prihodki iz lastne dejavnosti
V proračunu za leto 1998 so bili izkazani prihodki upravnih organov v višini 5.185.464 tisoč
SIT. Del teh prihodkov se nanaša na presežke prihodkov nad odhodki iz-J"astne dejavnosti
državnih organov, ki so jih proračunski uporabniki v skladu zli. členom ZlPro dolžni
vplačati v proračun. Bilanco prihodkov in odhodkov iz naslova lastne dejavnosti je za leto
1998 predložilo 19 državnih organov. I/, bilanc je razvidno, da so uporabniki z lastno
dejavnostjo ustvarili prihodke v skupni višini 4.893.229 tisoč SIT in imeli odhodke v skupni
višini 2.1 53.073 tisoč Sil Presežek prihodkov nad odhodki je znašal 2.740.1 56 tisoč SIT
Največ prihodkov i/ lastne dejavnosti je izkazovala Davčna uprava Republike Slovenije
(odslej DURS), ki je imela na dan 10.11 1998 sklenjenih 337 pogodb za pobiranje
prispevkov. Za svoje Moritve je obračunavala nadomestilo v višini 6 % od plačanih
prispevkov
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1)1 iKS jc na dan 30.10.1999 imela odprle zapadle terjatve v skupni višini 3.959.567 tisoč SIT.
Večino zapadlih odprtih terjatev (96,38 %) predstavljajo terjatve do Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije. Dolg zavoda za leti 1997 in 1998 je znašal 3.424.196 tisoč
SIT. Nadomestilo je bil zavod dolžan nakazovati na DURS na podlagi pogodbe o
obračunavanju, nadzoru, plačevanju in izterjavi prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje (št. 414-9/92 z dne 10.8.1992), ki sta jo sklenila Ministrstvo za finance in
Republiška uprava za javne prihodke.
Vlada RS je izdala Uredbo o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS-a za zavode,
sklade in lokalne skupnosti (Uradni list RS, št. 54/99) po kateri zavod ni bil dolžan plačevati
nadomestila do konca leta 1999.

6.1.1.2.

Sredstva kupnin

V zaključnem računu proračuna RS za leto 1998 so bila sredstva kupnin iz naslova
privatizacije podjetij izkazana v višini 13.600.320 tisoč SIT (od tega znašajo obresti 348.298
tisoč SIT). Kupnine so predstavljale 1,6 % vseh prihodkov proračuna za leto 1998, oziroma
12,7 % manj kot v predhodnem letu. Sredstva kupnin sta poleg ZlPro v letu 1998 urejala še
ZLPP in ZUKLPP.
V skladu z 8. členom ZlPro je bilo v leto 1998 preneseno 5.409.401 tisoč SIT neporabljenih
sredstev kupnin ter prihodkov od upravljanja s prostimi sredstvi kupnin iz leta 1997 (obresti)
v višini 282.639 tisoč SIT. Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana (odslej SRD) je v letu
1998 v prihodke proračuna nakazala skupno 13.252.022 tisoč SIT, in sicer dne 5. in 12.1.,
3.4., 3., 30. in 31.7. ter 5.10.1998. Sredstva kupnin, ki so bila v letu 1998 na razpolago, so
znašala 18.944.063 tisoč SIT (tabela 4) in so bila razdeljena med uporabnike v skladu z
deleži, določenimi s 7. členom ZUKLPP.
Tabela 4: Razporeditev in poraba sredstev kupnin po uporabnikih v letu 1998
Razporejeno
v 000 SIT
2
4.082.421
2.839.588
7.372.664
1.265.262
1.970.012
1.414.116
18.944.063

Proračunski uporabnik
i
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Min. za ekonomske odnose in razvoj
Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ministrstvo za malo gospodar, in turizem
Skupaj

Porabljeno
v 000 SIT
3
0
1.939.000
7.057.539
1.265.262
1.970.012,
1.4T4.I IT'
13.645.930

Struktura
porabe v %
4
0
14,2
51,7
9,3
14,4
10,4
100,0

Največji delež kupnin se je nanašal na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj (51,7%).
Konec leta 1998 so ostala neporabljena sredstva kupnin v višini 5.298.133 tisoč SIT, oziroma
28 % zbranih sredstev. Z upravljanjem s prostimi sredstvi kupnin so bile ^ letu 1998 dosežene
obresti v višini 348.298 tisoč SIT. ki so bile na proračunske postavke razporejene v letu 1999
V reviziji smo ugotovili, da je SRD izkazoval 13.477.818 tisoč SIT pridobljenih iz naslova
kupnin. V proračunu RS so bili prihodki iz naslova kupnin izkazani \ višini I * 2^2.022 tisoč
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SIT. Razlika v višini 225.7% tisoč SIT sc nanaša na pohot sredstev kupnin s komisijskimi
stroški, ki jih je obračunala SRD za preteklo leto (pohot št .S OS z dne 13.1.1998 v zvezi z
računi: št. IS4/97 z dne I3.I.I99K, št. 137/97 in 136/97 z dne 3.10.1997). Ker vlada ni
določila višine provizije, si je SRD kol komisionar sama določila nadomestilo za svoje
storitve na podlagi 2. odstavka 771. člena ZOR. Stroške si jc obračunavala v višini 2,41 % od
pritokov iz naslova kupnin.
Svojo obveznost do proračuna je SRD poravnavala po neto sistemu, kar pomeni, da je v
proračun nakazovala zbrana sredstva iz naslova kupnin, zmanjšana za obračunane stroške.
Takšno evidentiranje ni skladno s prvim odstavkom 3. člena ZFJP, ki določa, da morajo biti
vsi prihodki za financiranje javne porabe zajeti v proračun. Zaradi omenjenega načina
izkazovanja pobota (neto princip), so tako prihodki kot tudi odhodki proračuna podcenjeni v
višini 225.796 tisoč SIT. Ministrstvo za finance mora zagotoviti pravilno izkazovanje
prihodkov in odhodkov iz naslova kupnin v državnem proračunu.

6.1.2.0dhodki
V bilanci prihodkov in odhodkov so bili izkazani odhodki v višini 870.824 mio SIT, v tem se
je 86,3 % nanašalo na tekoče odhodke, med katerimi je bilo največ sredstev namenjenih za
plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke, transfere Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije in socialne transfere (tabela 5).
Tabela 5: Odhodki proračuna Republike Slovenije za leto 1998
Odhodki
i
Tekoči odhodki
Investicijski odhodki
Sredstva, izločena v rezerve
Skupaj

Sprejeti proračun
2
761.865.006
105.185.375
3.445.300
870.495.681

Proračun s
spremembami
3
772.674.077
115.436.578
9.589.766
897.700.421

v 000 SIT
Realizacija

•

4
751.871.049
109.375.172
9.577.557
870.823.778

V primerjavi z letom poprej so bili odhodki proračuna za leto 1998 višji za 15,5 %. Dosežena
realizacija odhodkov državnega proračuna za leto 1998 je bila večja od obsega, določenega s
sprejetim proračunom za 328.097 tisoč SIT in za 26.876 tisoč SIT manjša od proračuna s
spremembami.
Ministrstvo za finance jc v zaključnem računu proračuna za leto 1998 odhodke razvrstilo v 14
različnih skupin ekonomskih namenov v višini kot je prikazana v tabeli-6.
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I a Ivla <>' i Hi:u«viki proračuna /a leto 1998 po ekonomskih namenih

Odhodki

v 000 SIT
Proračun 1998
Realizacija
Indeks
Spremembe Realizacija
Sprejelo
1997
1998/1997
2
j
4
5
<>
761.865.006 772.674.077 751.871 049 662.169.531
114
232.557.887 229.86S.956 225.571.503 205.650.247
110

i
A. Tekoči odhodki
I. Plače, prisp. in drugi
osebni prej.
2. Materialni in drugi
58.671.888
stroški
4. Socialni transferi
130.153.558
5. Dotacije in plač. stor.
52.534.666
javn. zavod.
6. Plačila storitev
27.025.257
7. Plačila obresti
43.424.865
8. Jamstva
2.781.338
9. Subvencije in
45.978.695
transferi gospod.
10. Transferi sredstev
31.579.000
občinam
11. Drugi odhodki
10.000.000
12. Sredstva za begunce
811.233
B. Investicijski odhodki 105.185.375
13. Investicije in inv.
98.680.516
vzdrževanje
14. Kapitalske naložbe
6.504.859
C. Sredstva, izločeno v
3.445.300
rezerve
Skupaj
870.495.681

59.817.287
131.815.877
52.190.251

57.233.398

48.824.939

117

129.379.911 114.979.764
50.631.987 46.949.501

113
108

26.355.149
43.874.521
2.616.338
45.586.879

25.529.828
41.070.612
2.543.683
44.770.451

20.044.477
33.916.189
1.395.856
36.742.229

127
121
182
122

31.579.000

31.579.000

28.030.000

113

14.780.417
868.171
115.436.578
95.192.242

9.393.180
847.226
109.375.172
90.366.795

12.612.579
1.334.221
91.509.966
72.335.227

74
63
120
125

20.244.336
9.589.766

19.008.377
9.577.557

19.174,739
370.000

99
2.589

870.823.778 754.049.497

115

897.700.421

Primerjava realizacije leta 1998 z letom 1997 kaže, daje bil obseg realizacije večji pri vseh
ekonomskih namenih, razen pri drugih odhodkih (manj za 26 %) in pri sredstvih za begunce
(manj za 37 %). Največje povečanje porabe v primerjavi s predhodnim letom je bil pri
jamstvih (za 82 %) in pri sredstvih izločenih v rezerve (za 25-krat). Slednje je posledica
dodatno zagotovljenih sredstev za popotresno obnovo in spodbujanje razvoja Posočja ter
odprave posledic poplav, ki so v letu 1998 prizadele Slovenijo.
Iz proračuna za leto 1997 so potekala do 30.1.1998 izplačila, za katera je uporabnik do
vključno 15.1.1998 predložil Ministrstvu za finance dokumentacijo ža-izplačilo iz proračuna.
Vsi računi, ki so prispeli po tem datumu, so bili izplačani iz sredstev proračuna leta 1998.
Izplačila iz proračuna za leto 1998 jc bilo prav tako možno izvrševati še v januarju 1999 (do
20. januarja), saj je bilo proračunsko lelo 1998 podaljšano Podaljšanje proračunskega letajo
temeljilo na 32. členu Z1PRS-B.
Kljub-podaljšanju proračunskega leta pa je konec lela ostalo precej obveznosti neporavnanih,
kar jc bila praksa tmli prejšnjih proračunov. Po podatkih Ml jc skupno 49 proračunskih
uporabnikov v proračun /a Ido 1998 preneslo svoje neporavnane oln c/nosti i/, lela 1997 v
skupni višini I.X4(i <02 tisoč XI I Največ neporavnanih obvc/nosii i/ lela 1997 je v naslednji
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proračun preneslo Ministrstvo za okolje m pi.-.su-r v ožjem smislu (">X.2
sledi Ministrstvi)
za promet in zveze (16,7 %) in Uprava za varstvo narave (I 1,6 %). Na k.>ncu leta I99S je I I
proračunskih uporabnikov izkazalo neporavnane obveznosti v skupni višini 1.443.815 tisoč
SIT, ki so bile prenesene v proračunsko leto 1999. Večina neporavnanih obveznosti iz leta
199S bremeni Ministrstvo za šolstvo in šport (72,0 %) in Ministrstvo za znanost in
tehnologijo (14,2 %).
Pri preskušanju pravilnosti izvršitve finančnega načrta smo potrjevali tudi pravilnost
evidentiranja in izkazovanja izplačil. Ministrstvo za finance je v letu 1998 spreminjalo kontni
okvir, kar je nekoliko otežilo preskušanje pravilnosti knjigovodskega evidentiranja poslovnih
dogodkov med letom. Preskušanje srno zato usmerili v ugotavljanje pravilnosti evidentiranja
porabe po posameznih vrstah odhodkov.
Z revidiranjem izplačil za posamezno vrsto odhodkov smo ugotovili določene nepravilnosti,
kijih podrobno predstavljamo v nadaljevanju v točah od 6.1.2.1 do 6.1.2.4.
S preverjanjem pravilnosti izkazanih izplačil v proračunskih knjigovodskih evidencah so
razkrite določene pomanjkljivosti, ki po naši presoji ne vplivajo bistveno na pravilnost
podatkov v zaključnem računu proračuna RS za leto 1998, vendar se nam zdi pomembno, da
jih predstavimo v poročilu.

6.1.2.1.

Materialni in drugi stroški

Pri preskušanju izplačil na Vladnih službah smo ugotovili, da je precenjena poraba
materialnih stroškov na EN 2 v višini 59.124.901 SIT in v enaki višini podcenjena poraba
drugih odhodkov. Nepravilnost se nanaša na plačilo stroškov najema hiše za potrebe Zveze
borcev NOV v višini 1.678.440 SIT in na dve izplačili v skupni višini 57.446.461 SIT, ki
temeljita na sklepu o izvršbi (št. I 98/15453 z dne 19.5.1998).
Prav tako smo ugotovili nepravilno evidentiranje plačila najemnine za Centralno tehnično
knjižnico v višini 5.530.489 SIT, in sicer je bila poraba napačno evidentirana na materialnih
stroških in s tem precenjeni tovrstni odhodki in podcenjena poraba dotacij in plačil storitev
javnim zavodom.

6.1.2.2.

Jamstva

Pri preverjanju knjigovodskega evidentiranja unovčenih jamstev smo ugotovili, da osem
izplačil v skupni vrednosti 118.136 tisoč SIT ni bilo evidentiranih na.knjigovodskih računih
obveznosti za dana jamstva ter druge dolgoročne terjatve, s čimer sta"bila oba knjigovodska
računa v tej višini podcenjena. Napaka je bila odpravljena dne 19.1 1.1999 z vzpostavitvijo
pravilnih knjigovodskih evidenc.
Pri preskušanju pravilnosti zunajbilančucga evidentiranja izdaje jamstev so bile ugotov ljene
določene nepravilnosti. S primerjavo izkazanih stanj odobrenih jamstev, ki so bila objavljena
v poročilu vlade in podatkov iz računovodskih evidenc so bile ugotovljene razlike, do katerih
je prihajalo zaradi različnega načina evidentiranja sklepov o jamstvih in poroštvenih pogodb
med Sektorjem za upravljanje / javnim dolgom in Sektorjem za javno računovodstvo
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Ministrstva za liiunicc. kakor ilic(i /uradi različnega prikazovanja vrednosti jamsie\ /a
posojila v tuj i valuti na bilančni dan.
Z revidiranjem smo ugotovili, da jc bila vrednost izdanih jamstev v zunajbilančni cvidenei
precenjena za 18.527.847 tisoč SIT. Napake smo ugotovili v naslednjih primerih:
•
•

•

•

deset jamstev v skupni višini 20.092.047 tisoč SIT je bilo dvakrat evidentiranih,
sedem izdanih jamstev v skupni višini 1.768.612 tisoč SIT ni bilo evidentiranih, kar ni
bilo v skladu z 68. členom Odredbe o evidentiranju prihodkov, odhodkov, sredstev in
virov sredstev proračuna DPS ter o njihovem evidentiranju,
dve izdani jamstvi (podjetju ORO-Promess, d.o.o., Koper ter podjetju Vega, d.d.,
Ljubljana) sta bili evidentirani v višini 100 % kreditne obveznosti, kljub temu, daje bilo s
sklepom vlade določeno jamstvo v višini 80 % obveznosti, kar pomeni, da je bila
zunajbilančna evidenca izkazana previsoko za znesek 125.112 tisoč SIT,
zmanjšanje kreditne obveznosti Slovenskih železnic, d.d., Ljubljana v višini 79.300 tisoč
SIT ni bilo evidentirano, čeprav je bil podpisan tudi aneks k poroštveni pogodbi z dne
9.12.1998.

Ugotovljene napake o pravilnosti zunajbilančnega evidentiranja izdanih jamstev so bile
odpravljene v času revizije.

6.1.2.3.

Investicije in investicijsko vzdrževanje

Pri preverjanju odhodkov za investicije vladnih služb smo ugotovili, da so bila izplačila
pravilno izkazana kot investicijski odhodki, preskušanje pravilnosti knjigovodskega
evidentiranja nabavljenih osnovnih sredstev pa je pokazalo, daje pravilno evidentirana samo
oprema, katere lastnik je postal Center vlade za informatiko. Ugotovili smo, da druga oprema
(komunikacijska oprema, modemi in GSM) v skupni vrednosti 417.567 tisoč SIT, nabavljena
pri istem dobavitelju, v letu 1998 ni bila evidentirana niti med osnovnimi sredstvi Centra
vlade za informatiko, niti ni bila izkazana v bilanci stanja uporabnika na dan 31.12.1998. MF
je pojasnilo, da navedena oprema ni bila knjigovodsko evidentirana v letu 1998, ker njihova
služba ni prejela podatkov o vrednosti posamezne opreme. Nepravilnost je bila delno
odpravljena v letu 1999, ne pa tudi v celoti, saj na MF kljub pisnemu zaprosilu od pristojne
vladne službe niso prejeli vseh zahtevanih podatkov.
Pri obravnavanju, evidentiranju in izkazovanju sredstev proračunske postavke 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) pri Ministrstvu za promet in zveze smo ugotovili
določena odstopanja, ki jih podrobneje predstavljamo v točki 7.12.3.
Izplačila, ki so se nanašala na investicije v zdravstvo, so bila na Ministrstvu za zdravstvo
evidentirana v bilanci stanja med ustanovne vloge v zavodih in skladih. Z revizijo smo pri 13
izplačilih ugotovili, da prejemniki sredstev (Klinični center in Onkološki inštitut) naložb niso
evidentirali v svojih poslovnih knjigah. Omenjena zavoda ne razpolagata s knjigovodskimi
listinami za evidentiranje naložb v svojih poslovnih knjigah. Vprašanje evidentiranja
posameznih projektov, danili v upravljanje zavodom, ui bilo ustrezno rešeno ob odločitvi o
financiranju naložb iz državnega proračuna.
V poslovnih kntisiah m bilanci stanja Ministrstva za z.itaiiosl in tehnologijo niso bile
izkazane naloži v 1 vgradnjo Doma podiplomeev v Ljubljani v višini 173.591 tisoč Sil Ml
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je pojasnilu, da naložba ni bi i i o\ideiuirana v lotu 19')S. ker je bi i objekt v pridobivanju in ker
pravna oseba še ni obstajala i'o tislanovilvi Doma podiplontccv so bila vsa vladanja
evidentirana kot terjatve za dana sredstva v upravljanje.
Ministrstvo za kulturo bi moralo povečati vrednost investicije evidentirane v bilanci stanja
za revidirani znesek 7S3 tisoč SIT (račun št. 2-1935-9S z dne 7.10.1998). ki se nanaša na
strokovno svetovanje pri vodenju izgradnje objekta v kompleksu Metelkova v Ljubljani. MF
je naknadno povečalo terjatve za dana sredstva v upravljanje pri omenjenem ministrstvu v
višini navedene storitve.
Ministrstvo za finance je po uveljavitvi novega zakona o računovodstvu v sodelovanju z
zavodi pristopilo k uskladitvi podatkov v poslovnih knjigah ministrstev in zavodov ter
vzpostavljanju ustreznih evidenc sredstev danih v upravljanje zavodom oz. vlaganj države v
osnovna sredstva zavodov.

6.1.2.4.

Kapitalske naložbe

Pri preverjanju pravilnosti evidentiranja kapitalskih naložb smo ugotovili, da odhodki po
vsebini ne sodijo med kapitalske naložbe v naslednjih primerih:
•

na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, kjer so bila sredstva s proračunske postavke
7247-Sredstva za sanacijo podjetij in gospodarstva v skupni višini 1.939.000 tisoč SIT
nakazana 40 podjetjem kot posojila za sanacijo podjetij in gospodarstva. Sredstva so bila
pravnim osebam dodeljena na podlagi javnega razpisa;

•

na Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, kjer se izplačila v skupni višini 582.374
tisoč SIT s proračunske postavke 7252 - Sredstva za ustvarjanje gospodarske osnove za
avtohtone narodne skupnosti nanašajo na odobrena posojila posameznikom ali zasebnim
podjetjem avtohtone narodne skupnosti.

V skladu s sklenjenimi pogodbami morajo vsi posojilojemalci sredstva vmiti. Ekonomska
klasifikacija, ki je veljala za leto 1998, ni imela ekonomskega namena, ki bi vsebinsko
ustrezal danim posojilom. Sredstva za sanacijo podjetij je MGD npr. evidentiralo med
kapitalske naložbe kot porabo sredstev kupnin iz naslova privatizacije. Nova ekonomska
klasifikacija omogoča evidentiranje posojil v računu terjatev in naložb.
Pri preverjanju pravilnosti knjigovodskega evidentiranja kapitalskih naložb na Ministrstvu za
kulturo smo ugotovili, da je bila poraba sredstev v višini 123.398 tisoč SIT nepravilno
evidentirana kot investicijski transfer in ne med materialne stroške, kamor sredstva vsebinsko
sodijo. Sredstva so bila namenjena za pokrivanje neplačanih obveznosti SNG Maribor iz
preteklih let.
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6.2.

Račun financiranja

Zadolževanje RS se je v letu 1998 izvajalo na podlagi 7.1 Pro ter Programa financiranja
Republike Slovenije, ki ga jc sprejela vlada dne 12.4.1998. V programu je bilo predvideno
tudi predčasno odplačilo NFA obveznice serije 1 v višini 80.000 tnio SIT.
Zadolževanje proračuna ter odplačila dolga prikazuje tabela 7.
Tabela 7: Račun financiranja za leto 1998
Račun financiranja
i
Zadolževanje proračuna
Domače zadolževanje
Zadolževanje v tujini
Odplačila dolga
Odplačila domačega dolga
Odplačila dolga v tujino
Neto zadolževanje

Proračun
sprejet v DZ
2
109.959.009

75.664.828
41.357.523
34.307.305
34.294.181

Proračun s
spremembami
J
109.959.009

75.664.828
41.357.523
34.307.305
34.294.181

v 000 SIT
Realizacija
4
109.270.339
64.783.106
44.487.233
69.777.131
36.607.790
33.169.341
39.493.208

Republika Slovenija se je lahko, v skladu s 85. členom ZlPro, za potrebe financiranja
primanjkljaja proračuna ter redno odplačevanje zapadlih glavnic iz naslova državnega dolga,
v letu 1998 zadolžila do višine 110.000 mio SIT. Vire zadolževanja, ki se vštevajo v kvoto
zadolževanja proračuna in se nanašajo na poslovne dogodke izvedene do 31.12.1998,
prikazuje tabela 8.
Tabela 8: Viri zadolževanja proračuna RS za leto 1998
Viri zadolževanja
Obveznica RS 9
Obveznica RS 12
Euroobveznica EVRO
Kratkoročna devizna posojila domačih bank (59.000 tisoč USD)
Dolgoročni kredit (15.6.1998)
Dolgoročni kredit - Schuldschein (174.500 tisoč DEM)
Dolgoročni kredit (29.12.1998)
Kratkoročno zadolževanje doma (zadoižnice in zakladne menice)
Črpanja EBRD in IBRD kreditov
Skupaj

Znesek v 000 SIT
15.551.100
9.632.810
26.834.768
9.830.096
10.450.000
16.682.057
9.500.000
9.819.100
970.408
"109.270.339

V sprejetem proračunu za leto 1998 so bila predvidena sredstva za odplačila dolga v višini
75.664.828 tisoč SIT. Skupna realizacija iz naslova odplačil dolga za leto 1998 jc znašala
69.777.1 31 tisoč SIT, in sicer odplačil domačega dolga v višini 3(> 607.790 tisoč SIT ter dolga
v tujino v višini 33.169.342 tisoč SIT
Poraba sredstev /a odplačila dolga jc bila v letu 1998 evidentirana na proračunskih postavkah
pri trcii proračunskih uporabnikih, in sicci Ministrstvu /a finance. Ministrstvu za notranje
zadeve in Vladnih službah (Servisu skupnih služb vlade i Skorai celotni delež odplačila dolga
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se nanaša na \!i:h>:; • • /a llnanee (99,S %). V proračunskem lotu 1998 je bilo na
Ministrstvu /a fm.aiie /a odplačila dolga načrtovano 75.504.528 tisoč Sil', dejanska
realizacija je znašala (>9,646.685 tisoč SI T ali za 7,8 % manj kolje določil proračun. Poraba
' sredstev za odplačila dolga pri Servisu skupnih služb vlade je znašala 105.389 tisoč SIT in je
bila za 9.4 % manjša od proračuna.
Preskušanje odplačil dolga je bilo izvedeno na vzorcu 9 proračunskih postavk na Ministrstvu
za finance in eni proračunski postavki Servisa skupnih služb vlade. S proračunske postavke
■/703 - Odplačilo glavnice stanovanjskih kreditov je Servis skupnih služb vlade odplačeval
stanovanjska posojila, najeta pred letom 1992, za nakup stanovanj za rešitev stanovanjskih
vprašanj delavcev v državni upravi.
Vrednost dosežene porabe na proračunskih postavkah Ministrstva za finance, iz katerih so bila
izvršena izplačila revidiranih zneskov, predstavlja 37,2 % vseh porabljenih sredstev za EN 16
na Ministrstvu za finance. Ugotovili smo, da je bila dosežena poraba za 59,8 % večja od
načrtovanega obsega sredstev na proračunski postavki 4144 - Glavnica-prevzeti domači
dolgovi Slovenskih železarn. Povečanje sredstev na navedeni proračunski postavki je bilo
izvedeno v skladu s 17. členom ZlPro, ki dopušča prerazporeditve znotraj finančnega načrta
proračunskega uporabnika.
Na proračunski postavki 4185 - Glavnica-prevzeti tuji dolgovi Slovenskih železarn pa ni bilo
realizacije, čeprav so sredstva za leto 1998 bila načrtovana. Ministrstvo za finance je
pojasnilo, da ob pripravi proračuna za leto 1998 ni bilo znano, katere dolgove Slovenskih
železarn bo prevzela Republika Slovenija, niti ni bil znan točen znesek prevzema. To je bilo
definirano z uveljavitvijo ZPSZ.
V revidiranje pravilnosti izvrševanja proračuna in pravilnosti knjigovodskega evidentiranja
odplačila dolga - glavnic v letu 1998 je bilo zajetih 14 odplačil glavnic na Ministrstvu za
finance in 2 odplačili glavnic Servisa skupnih služb vlade. Skupna vrednost revidiranih
zneskov na Ministrstvu za finance je znašala 6.917.825 tisoč SIT in predstavlja 10 % odplačil
dolga Ministrstva za finance, na Servisu skupnih služb vlade pa v višini 17.066 tisoč SIT oz.
16 % porabe proračunskih sredstev za EN 16 pri Servisu skupnih služb vlade v letu 1998.
Poleg navedenih zneskov je bilo revidirano tudi predčasno odplačilo NFA obveznic serije
1/USD, za katero niso bila načrtovana sredstva na proračunski postavki 6641 - Glavnica sukcesija SFRJ-NFA. Z omenjene proračunske postavke so se odplačevale anuitete glavnic, ki
so po rednem odplačilnem načrtu zapadle v mesecu juniju in decembru leta 1998. Na podlagi
sklepa vlade (štev. 400-05/98-1/N/ z dne 12.3.1998) je bila v mesecu maju izdana obveznica
denominirana v evro-valuti v višini 500 mio ECU. Od 92.042.600 tisoč SIT, kolikor je znašal
znesek izdaje, je bilo 65.207.831 tisoč SIT porabljeno za predčasno o.cjplačllo NFA obveznic.
Predčasno vračilo, reprogramiranje in zamenjava državnih dolgov se Vskladii s 4. odstavkom
48. člena ZlPro izkazuje le v bilanci stanja in ne v računu financiranja tekočega leta.
'/. namenom ugotavljanja pravilnosti evidentiranja izkazanega stanja najetih posojil na dan
31 12 1998 smo od petih domačih bank pridobili potrditev teh stanj. Ugotovili smo določena
manjša odstopanja pri višini izkazanega dolga, kar je Ministrstvo za finance uskladilo v teku
revizije
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7. I r.\ršitev proračuna RS
Državni /bor jc s sprejetjem proračuna za leio 1998 določil odhodke v višini S70.495.68l
tisoč SIT (brez računa financiranja). Obseg dovoljene porabe se je med letom pri posameznih
proračunskih uporabnikih spreminjal na podlagi določil ZlPro ter na koncu proračunskega leta
dosegel skupno višino 897.700.422 tisoč SIT. Odhodki proračuna so bili v letu 1998
realizirani v višini S70.823.777 tisoč SIT, to je za 328.096 tisoč SIT več kol so bili prvotno
načrtovani (tabela 9).
Tabela 9: Odhodki proračuna za leto 1998 po ekonomskih namenih
Odhodki
1
l. Plače, prisp. in
drugi osebni prej.
2. Materialni in drugi
stroški
4. Socialni transferi
4/1 Transferi obveznosti do ZPIZ
5. Dotacije in plač.
stor. jav. zavod.
6. Plačila storitev
7. Plačila obresti
8. Jamstva
9. Subvencije in
transferi gospod.
10. Transferi sredstev
občinam
11. Drugi odhodki
12. Sredstva za
begunce
13. Investicije in inv.
vzdrževanje
14. Kapitalske
naložbe
15. Sredstva, izločena
v rezerve
Skupaj

Določeno v DZ S spremembami
3
2
232.557.887
229.868.956

v 000 SIT
Razlika
Realizacija
4
6 (4-3)
5(4-2)
225.571.503 (6.986.384)
(4.297.453)
57.233.398 (1.438.490)

(2.583.889)

(773.647)
6.974.270

(2.435.966)
(961)

52.190.251

50.631.987 (1.902.679)

(1.558.264)

27.025.257
43.424.865
2.781.338
45.978.695

26.355.149
43.874.521
2.616.338
45.586.879

25.529.828 (1.495.429)
41.070.612 (2.354.253)
(237.655)
2.543.683
44.770.451 (1.208.244)

(825.321)
(2.803.909)
(72.655)
(816.428)

31.579.000

31.579.000

31.579.000

0

0

10.000.000
811.233

14.780.417
868.171

9.393.180
847.226

(606.820)
35.993

(5.387.237)
(20.945)

98.680.516

95.192.242

90.366.795

(8.313.721)

(4.825.447)

6.504.S59

20.244.336

19.008.377

12.503.518

(1.235.959)

3.445.300

9.589.766

9.577.557

6.132.257

(12.209)

870.495.681

S97.700.421

870.823.778

328.097

(26.876.643)

58.671.888

59.817.287

130.153.558
126.346.000

131.815.877
133.321.231

52.534.666

129.379.911
133.320.270

Primerjava realizacije s sprejetim proračunom kaže, daje bil obseg porabljenih sredstev pri
štirih ekonomskih namenih večji, vendar v primerjavi s spremembami proračuna realizirani
odhodki niso presegli dovoljene porabe. Le pri transferih sredstev občinam so bila
proračunska sredstva v celoti porabljena.
Največje odstopanje predstavljajo kapitalske naložbe, kjer je bila realizacija dvakrat večja od
obsega določenega v proračunu, zaradi načina evidentiranja sredstev kupnin, ki predstavljajo
največji delež v kapitalskih naložbah. Odhodki i/, naslova kupnin in donacij se namreč v
proračunu niso načrtovali
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Icknč: ' Jhodki so bili načrtovani ^ višini 7(>l.Sf>r>.006 tisoč SIT. s spremembami pa se jc ta
/.no so k še povečal za 10.809.071 tisoč SIT Realizacija je bila manjša od načrtovanega zneska
za 9 993.957 tisoč SIT. V okviru teli odhodkov je bil s spremembami proračuna določen nižji
obseg sredstev za plače, prispevke in druge osebne prejemke za 2.688 931 tisoč SIT.
realizacija pa jc bila nižja od sprejetega zneska za 6.986.384 tisoč SI T.
1'odobno je bilo pri investicijah in investicijskem vzdrževanju, kjer so bila načrtovana
sredstva v višini 98.680.516 tisoč Sl i", poraba pa jc bila realizirana v višini 90.366.795 tisoč
SIT ali za 8.313.721 tisoč SIT manj od proračuna.
Skladnost izvršitve finančnih načrtov proračunskih uporabnikov z veljavnimi predpisi smo
revidirali po EN. Pri tem smo razkrili nepravilnosti pri izvrševanju finančnih načrtov, ki jim
lahko pripišemo nekatere skupne značilnosti in na katere bi želeli posebej opozoriti
proračunske uporabnike. Ugotovitve tega preskušanja, ki so značilne za posamezni EN,
predstavljamo v točkah od 7.1 do 7.14 poročila.

7.1.

Plače in drugi osebni prejemki

Za plače in druge osebne prejemke zaposlenih ter prispevke in davke delodajalca je bilo v
proračunu RS za leto 1998 načrtovano 232.557.887 tisoč SIT, kar predstavlja 26,7 % vseh
odhodkov proračuna RS. Od tega je bilo državnim organom namenjeno 115.142.273 tisoč SIT
ali 49,5 % in izvajalskim organizacijam 117.415.614 tisoč SIT ali 50,5 % sredstev EN I.
Realizacija je znašala 225.571.503 tisoč SIT (25,9 % odhodkov proračuna).
V reviziji smo na podlagi vzorcev preverjali pravilnost:
• prerazporeditev sredstev za plače in druge osebne prejemke med proračunskimi
postavkami proračunskih uporabnikov in iz sredstev tekoče proračunske rezerve ter
• obračunov in izplačanih plač za posamezne zaposlene.
Nepravilnosti smo ugotovili pri razporejanju sredstev za plače in druge osebne prejemke s
tekoče proračunske rezerve. Vlada je v letu 1998 sklenila (sklep št. 400-19/97-N z dne 18. 3.
1998), da se za nove zaposlitve v državnih organih predvidi 450 mio SIT s tekoče
proračunske rezerve. O razporejanju sredstev s tekoče proračunske rezerve je odločala na
podlagi potrjenega načrta delovnih mest in sklepov komisije vlade RS za kadrovske in
administrativne zadeve o utemeljenosti novih zaposlitev. S tekoče proračunske rezerve je bilo
v proračunskem letu 1998 na proračunske postavke, ki določajo sredstva za plače in druge
osebne prejemke prerazporejeno skupno 197.683 tisoč SIT. S preskušanjem pravilnosti
prerazporeditev smo na izbranih proračunskih postavkah ugotovili, da so bila osmim
proračunskim uporabnikom dodeljena sredstva tekoče proračunske-rczervtf v skupni višini
18.454 tisoč SIT čeprav so na proračunskih postavkah imeli dovolj sredstev za ta namen, kot
izhaja iz tabele 10.
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i a lic I a H) Pregled prerazporeditev sredstev tekoče proračunske rezerve /.a plače m druee
osebne prejemke na izbrane proračunske postavke
Za p.
št.
I
2
3
4
5
6
7
8
Skupaj

Proračunski uporabnik

Prerazporejeno s tekoče proračunske rezerve
v SIT
Na proračunsko postavko
157.590
3220
6S2.000
3211
3.000.000
3116
330.000
5962
4.235.000
3020,3128, 3236
5970, 5973, 5976
2.474.000
3098,3314
7.226.000
.3253,5998, 6000
349.000
6604
18.453.590

Služba vlade za zakonodajo
Center vlade za informatiko
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za ekon. odnose in razvoj
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Ministrstvo za promet in zveze
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ministrstvo za kulturo

Vlada je omenjene prerazporeditve pojasnila s sklicevanjem na 22. člen ZlPro, ne da bi
navedla razlog take razporeditve, in ne da bi preverila ali ima proračunski uporabnik zadosti
sredstev za ta namen. Omenjeni člen ZlPro določa, da se sredstva za tekočo proračunsko
rezervo uporabljajo za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva
in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v
zadostnem obsegu.
Nove zaposlitve po našem mnenju ne morejo biti zadosten razlog za prerazporeditve sredstev
s tekoče proračunske rezerve, ker se ta sredstva lahko namenijo le za izjemne, nepredvidene
dogodke. Nove zaposlitve pa je potrebno načrtovati in delovna mesta določiti v aktu o
sistemizaciji; sredstva za nove zaposlitve pa zagotoviti v finančnih načrtih uporabnika, kot je
to določal 24. a člen ZlPro. Zato smo razporeditev sredstev s tekoče proračunske rezerve za
plače in druge osebne prejemke za novozaposlene presojali kot nepravilno ravnanje vlade in
ne posameznega revidiranca, ker jih je odobrila vlada na podlagi predlogov kadrovske
komisije vlade.
Za posamezne zaposlene smo preskušali plače in druge osebne prejemke pri 18 revidirancih
na vzorcu 1.414 izplačil v skupnem znesku 3.510.451 tisoč SIT, kar predstavlja 1,6 %
realizacije EN 1. Nepravilnosti, ki smo jih razkrili pri preskušanju pravilnosti obračunavanja
in izplačevanja plač in drugih osebnih prejemkov, se nanašajo na sklenitev delovnega
razmerja za delovno mesto, ki ni bilo določeno v aktu o sistemizaciji, na razporeditve na
delovno mesto, za katerega delavec ni izpolnjeval pogojev, določenih v aktu o sistemizaciji,
na nepravilna napredovanja, nepravilne obračune dodatka za delovno dobo in drugih
dodatkov k plači, nepravilna izplačila odpravnin ter prevoznih stroškov.na cfcTo in z dela.
Največ razkritih nepravilnosti se nanaša na izplačila plač delavcem razporejenih na delovna
mesta, ki niso bila določena v aktu o sistemizaciji (pri 15 revidirancih). ali pa niso izpolnjevali
pogojev, ki jih je določal omenjeni splošni akt.
Sistemizacija delovnih mest je obvezen akt revidiranca. s katerim določi delovna mesta in
njihovo število in jih razvrsti v tarifne razrede glede na zahtevnost posameznega delovnega
mesta po strokovni izobrazbi, znanju in zmožnostih. Namen pravilnega zaposlovanja in
razporejanja delavcev je. da glede na zahtevane pogoje strokovno in delovno usposobljeni
delavci izvajajo delovne naloge. Zato je pomembno, da ta delovna mesta zasedajo
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usposobljeni delavci. ker šele lakrai lahko dosegajo pričakovane rezultate posainezneua
delovnega mesta. Rev izija je pokazala, da so rcvidiranci razporejali delavce na delovna mesta
za katera niso izpolnjevali zahtevanih pogojev, kar je lahko imelo za posledico slabše
izvajanje nalog. Nepravilnost ni neposredno merljiva, ampak se lahko odraža v slabem delu
državne uprave, česar pa v tej reviziji nismo posebej ugotavljali.
Stroški dela pomenijo dobro četrtino izdatkov celotnega proračuna RS, zato je preverjanje
pravilnosti obračunavanja in izplačevanje plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih stalna
naloga računskega sodišča. Na podlagi ugotovitev iz že prej opravljenih revizij je računsko
sodišče s posebnim zbirnim poročilom o plačah in drugih prejemkih v javnem sektorju že
septembra 1997 obvestilo državni zbor in vlado, da ZRPJZ ni dosegel svojega namena, da bi
uredil plačni sistem v javnem sektorju. Plačni sistem se spreminja in dopolnjuje s parcialnimi
rešitvami za posamezne poklice in zaposlene, s čimer se vse bolj rušijo plačna razmerja.
Ugotovili smo, da na določanje plač pomembno vplivajo uredba vlade (Uredba o količnikih
za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah vlade RS in upravnih organih),
65. člen ZDDO in drugi splošni akti revidirancev, ki dovoljujejo izplačila številnih dodatkov,
ki znatno povečujejo plače nekaterim zaposlenim. Čeprav ti dodatki temeljijo na uredbi, kot
veljavnem predpisu oz. splošnih aktih revidirancev, se rušijo plačna razmerja tarifnih razredov
po ZRPJZ. Revidiranci so z omenjenimi akti zagotovili formalno pravilnost obračunov in
izplačil plač, zato nepravilnosti v zvezi z obračuni in izplačili plač v tej reviziji praviloma
nismo ugotovili, ampak kot že omenjeno, se največ nepravilnosti nanaša na nepravilno
zaposlovanje oz. razporejanje delavcev v državni upravi. To je vplivalo na to, da smo
revidirancem izrekli največ pozitivnih mnenj in mnenj s pridržkom, kar pa ne pomeni, da je
plačni sistem v državni upravi glede obračunavanja in izplačil plač urejen.

7.2.

Materialni in drugi stroški

Materialni in drugi stroški zajemajo plačila stroškov porabljenega materiala, energije,
prevoznih stroškov ter drugih materialnih in nematerialnih stroškov proračunskega
uporabnika. Stroški se v finančnem načrtu izkazujejo ločeno za državne organe (EN - 21) in
za izvajalske organizacije (EN - 22).
V proračunu RS za leto 1998 je bilo za EN 2 načrtovano skupno 58.671.888 tisoč SIT, kar
predstavlja 6,7 % načrtovanih odhodkov proračuna RS. Poraba sredstev je bila uresničena v
višini 57.233.398 tisoč SIT, kar predstavlja 6,6 % vseh odhodkov proračuna RS, ali za 2,5 %
manj od načrtovanega obsega. V strukturi porabljenih sredstev odpade 42.473.636 tisoč SI F
ali 74,2 % na materialne in druge stroške v državnih organih in 14.759.762 tisoč SIT ali
25,8 % na materialne in druge stroške v izvajalskih organizacijah.
Materialne in druge stroške smo preskušali pri 17 revidirancih na vzorcu 712 izplačil.
Nepravilnosti in napake smo ugotovili pri 44 % revidiranih izplačil, od tega največ pri javnih
naročilih. Oddaja javnega naročila ni potekala v skladu z veljavnimi predpisi v 11» primerih
ali 15,9 % števila rcvidiiamlu/.plačil na l:N. Skoraj ena četrtina revidiranih izplačil (23,2 %)
je bila izvršena z zamudo S preskušanjem pravilnosti izplačil smo tudi ugotovili, da v 10.5 %
primerih revidiranih izplačil proračunski uporabniki s svojimi izvajalci oz. dobavitelji niso
dogovorili plačilnih rokov \ skladu / določili /11'ro in v 8.3 % primerih dejanski rok plačila
ni bil usklajen s pogodbeno dogovorjenim rokom.
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Pri preskušanin pravilnosti i/.plačil /a poravnavanje materialnih m diugih stroškov smo
ugotovili naslednje nepravilnosti in pomanjkljivosti
•

Razkrili smo primere, ko je bilo javno naročilo nepravilno oddano neposredno s pouodbo
Proračunski uporabniki so nabavljali blago ali storitve, ne da bi predhodno skrbno
preverili ceno in kakovost predmeta javnega naročila ter analizirali stroške in primerjali
kakovost zbranih ponudb ipd. Prav tako smo pri preskušanju izplačil našli primere, ko je
bilo javno naročilo oddano brez izvedbe postopka javnega razpisa, čeprav je letna
vrednost nabav blaga ali storitev vrednostno presegla znesek, ki gaje kot mejo, pri kateri
je potrebno izvesti javni razpis, določil ZlPro.

•

Poslovne prostore je državna uprava praviloma najemala, ne da bi izvedla javne razpise.
Pri sklepanju najemnih pogodb proračunski uporabniki niso ravnali po postopkih, ki
veljajo za javna naročila.

•

Pri oddaji javnega naročila so se proračunski uporabniki sklicevali na javni razpis tudi v
času, po preteku obdobja, za katerega je veljal javni razpis, ali pa so nabavljali blago po
pogodbi, kije prenehala veljati.

•

Izplačila niso bila usklajena s pogodbo (obračunano je bilo blago ali storitve, ki niso bile
predmet pogodbe).

•

Obračun službenega potovanja v tujino in vračilo presežnih sredstev akontacije niso bili
opravljeni pravočasno.

•

Iz računa ni bilo možno razbrati vrsto in količino blaga ali storitev. Predmet naročila ni bil
specificiran ali jasno viden niti iz drugih dokumentov, kot so naročilnica ali dobavnica oz.
prevzemnica blaga.

•

V nelcaterih primerih proračunski uporabniki niso razpolagali z ustreznimi dokumenti, ki
bi opravičevali izplačila iz proračuna.

•

Proračunska sredstva, ki so bila načrtovana za materialne in druge stroške, so bila
porabljena za druge namene, kot npr. za:
- najemnine poslovnih prostorov drugih uporabnikov (Centralna tehnična knjižnica,
Zveza borcev NOV),
- investicije,
- članarine organizacijam v tujino,
- blago, ki ni nujno za opravljanje nalog in delovanje proračunskega uporabnika
(novoletna poslovna darila).

7.3.

Socialni (litosferi

Socialni Iransfcri so nepovratna plačila posameznikom (občanom) in družinam
(gospodinjstvom). ter podjetjem in institucijam (regresiranje študentske prehrane, regresiranje
šolskih prevozov, dokup zavarovalne dobe)
V proračunu RS /a l-.M»• h'''S je bilo /a ta namen načrtovano skupno 256.500.000 tisoč SI I.
kai predstavlja ?.'•> 1 '• načrtovanih odhodkov proračuna RS S prerazporeditvami so bili
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socialni transferi povečani na 265.137.000 tisoč SIT (povečanje za 3,4 %). Poraba sredstev je
bila uresničena v višini 262.700.000 tisoč SIT (30,2 % vseli odhodkov proračuna), ali /.a
0,9% manj od proračuna s spremembami, oziroma za 2,4 % več od sprejetega proračuna
Višino in strukturo porabljenih sredstev za socialne transfere po področjih prikazuje tabela I 1.
Tabela 1 1: Pregled porabljenih sredstev za socialne transfere
Znesek v 000 SIT
Socialni transferi po področjih (proračunski uporabnik)
29.075.974
Zaposlovanje (MDDSZ)
50.845.261
Otroško varstvo (MDDSZ)
14.926.548
Varstvo vojnih invalidov, VV in ZVN (MDDSZ)
11.869.373
Socialno varstvo (MDDSZ)
13.515.793
Štipendije (VS, MNZ, MP, MDDSZ, MSS, MK)
5.336.120
Drugi socialni transferi (VS, MP, MGD, MDDSZ, MSS, MK)
133.320.270
Transferi - tekoče obveznosti do ZPIZ (MF)
3.810.842
Obveznosti do Jamstvenega sklada
262.700.181
Skupaj

Struktura v %
11,1
19,4
5,7
4,5
5,1
2,0
50,7
1,5
100,0

Porabo sredstev za socialne transfere smo preskušali pri osmih revidirancih na vzorcu 293
izplačil. Pri preskušanju pravilnosti izplačil smo razkrili napake v 5,1 % pregledanih
primerov, od tega se večina napak (80 %) nanaša na neusklajenost izplačil s pogodbenimi
določili. Preskusa pravilnosti izplačil nismo izvedli do končnega uporabnika, ampak smo
spremljali izplačilo iz proračuna, zaradi tega tudi ni bilo mogoče v celoti potrditi pravilnosti
porabe sredstev.
Pri dveh revidirancih, ki iz državnega proračuna plačujeta prispevke za pokojninsko in
invalidsko ter zdravstveno zavarovanje, smo ugotovili pomanjkljivosti pri poravnavanju
obveznosti do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS. Ministrstvo za
pravosodje je imelo zaradi neustreznega načina plačevanja prispevkov za obsojence, ki med
prestajanjem kazni zapora delajo s polnim delovnim časom, občasno preplačila. Prav tako je
imelo občasno večja preplačila za prispevke, ki jih plačuje samostojnim ustvarjalcem s
področja kulture tudi Ministrstvo za kulturo, predvsem zaradi neažurne evidence
upravičencev ter neusklajevanja podatkov o zavezancih z davčnimi uradi. Ministrstvo za
pravosodje je že v času revizije prešlo na sprotno mesečno obračunavanje in plačevanje
prispevkov in se s tem izognilo občasnim preplačilom.

7.4.

Dotacije in plnčila storitev javnim zavodom

Dotacije javnim zavodom so nepovratna sredstva, ki sc namenjajo- za določene programe
(sofinanciranje praktičnega dela izobraževanja, opravljanje javnih pooblastil), raziskovalno
dejavnost (temeljne in aplikativne raziskave, raziskovalna oprema) in sofinanciranje raznih
organizacij (pomoč pri ustanovitvah interesnih združenj). Ta HN zajemajo plačila storitev
organizacijam, ki opravljajo javno službo. Sredstva so namenjena za plače in druge prejemke
zaposlenim v omenjenih organizacijah, za prispevke delodajalca ter za izdatke za blago in
sioriive. povezane z opravljanjem dejavnosti, za katero se plače in drugi prejemki financirajo
i/ proračuna
Porabo sredstev za dotacije in plačila storitev javnim zavodom smo preskušali pri 10
revidirancih na vzorcu 447 izplačil. Nepravilnosti smo razkrili pri 43.4 % revidiranih
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i/plač i I i ti Najpogostejša napaka jo bila nepravočasnost j !a.:iia |-3,7 % revidiranih iz; iačil) in
neusklajenost izplačila s pogodbo (16.3 % revidiranih izniaoii). Izbira izvajalca |e bila po naši
presoji napačna v I .S % revidiranih izplačilih.
Pri preskušanju izplačil smo razkrili naslednje nepravilnosti in pomanjkljivosti:
•

Proračunski uporabniki, ki financirajo storitve izvajalskih organizacij s proračunskimi
sredstvi, ne potrjujejo njihovih letnih programov dela. Potrjen letni program z jasno
postavljenimi cilji je lahko dobra podlaga za spremljanje in nadziranje izvrševanja nalog.

•

Proračunska sredstva so bila v nekaterih primerih dodeljena za projekte, ki niso bili
prijavljeni na javni razpis. Izjemno dodeljevanje dotacij in plačevanje storitev javnim
zavodom bi moralo biti ustrezno utemeljeno z jasno revizijsko sledjo o uporabljenih
merilih za dodelitev in postopkih sprejemanja odločitev.

•

Izplačilo iz proračuna je bilo izvršeno, ne da bi odgovorna oseba ali skrbnik proračunske
postavke predhodno potrdil izvršitev storitve javnega zavoda na računu ali drugem
ustreznem dokumentu.

•

Zaradi velike razdrobljenosti proračunskih postavk in podrobno opisane načrtovane
porabe v finančnih načrtih nismo mogli potrditi namenskosti porabe v nekaterih primerih
izplačil, ki so se nanašala na bolj splošne izdatke proračunskega uporabnika.

7.5.

Plačila storitev

Plačila storitev zajemajo predvsem odhodke iz naslova plačil za tekoče vzdrževanje (na
področju cestne in železniške infrastrukture in nekaterih drugih dejavnosti, ki se financirajo iz
proračuna) in nekatera druga plačila storitev.
V proračunu RS leta 1998 je bilo za EN 6 načrtovano 27.025.257 tisoč SIT, kar predstavlja
3,1 % načrtovanih odhodkov proračuna RS. Poraba sredstev je bila uresničena v višini
25.529.828 tisoč SIT (2,9 % vseh odhodkov proračuna RS), ali za 5,5 % manj od
načrtovanega obsega.
Porabo sredstev za dotacije in plačila storitev javnim zavodom smo preskušali pri devetih
revidirancih na vzorcu 187 izplačil. Med revidiranimi izplačili smo v 71,6 % primerov razkrili
določene napake in nepravilnosti. Več kot polovico izplačil (51,9 %) je bilo izvršenih z
zamudo. Nepravilno izvedbo postopkov za oddajo javnega naročila smo ugotovili v 17,6 %
revidiranih izplačil, v 7,5 % primerih pa izplačilo ni bilo usklajeno s pogodba".Pri preskušanju pravilnosti plačevanja storitev smo ugotovili naslednjo nepravilnosti in
pomanjkljivosti:
•

Storitve so bile oddane po postopkih, ki niso bili skladni z /JN.

•

Pogodba z izvajalcem su>ni\e |c bila sklenjena še preden ie imel proračunski uporabnik za
plačilo zagotovljena proračunska sredstva v ustrezni višini
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•

I/.plačilo ni bilo dokumentirano z računom ali drugo ustrezno dokumentacijo, ki bi lahko
zagotavljala zadostne dokaze o dejansko izvršeni storitvi.

•

Izplačilo iz proračuna je bilo izvršeno, ne da bi odgovorna oseba ali skrbnik proračunske
postavke predhodno potrdila izvršitev storitve na računu ali drugem ustreznem
dokumentu.

7.6.

Plačila obresti

Obresti, ki izhajajo iz zadolževanja države in se nanašajo na plačila domačih obresti in plačila
obresti v tujino od kreditov in od vrednostnih papirjev, se izkazujejo v bilanci prihodkov in
odhodkov ter v posebnem delu proračuna med odhodki na ekonomskem namenu 7 - Obresti.
V zaključnem računu proračuna RS za leto 1998 je bilo za plačila obresti načrtovano skupno
43.424.865 tisoč SIT, kar predstavlja 5 % načrtovanih odhodkov proračuna. Poraba sredstev
je bila uresničena v višini 41.070.612 tisoč SIT (4,7 % vseh odhodkov proračuna), ali za
5,4 % manj od načrtovanega obsega. V strukturi porabljenih sredstev za plačilo obresti
odpade 67,2 % (27.587.019 tisoč SIT) za domače obresti ter 32,8 % (13.483.593 tisoč SIT) za
obresti v tujino. Poraba sredstev za plačilo obresti je bila v letu 1998 evidentirana na
proračunskih postavkah pri dveh proračunskih uporabnikih, in sicer Ministrstvu za finance in
Servisu skupnih služb vlade.
Ministrstvo za finance je v proračunskem letu 1998 za plačila obresti načrtovalo 43.384.035
tisoč SIT, dejanska poraba pa je znašala 41.046.259 tisoč SIT ali za 5,4 % manj kot je določil
proračun. Plačila obresti predstavljajo 17 % porabe proračunskih sredstev Ministrstva za
finance. Pretežni del realizacije plačil obresti se nanaša na plačila domačih obresti. Skupno je
bila realizacija nižja od sprejetega proračuna za 2.337.776 tisoč SIT.
Preskus skladnosti poslovanja s predpisi smo izvedli na 17 proračunskih postavkah, kar
predstavlja 78,6 % vseh sredstev porabljenih za EN 7 na Ministrstvu za finance. Med
revidiranimi postavkami je bila poraba povečana s prerazporeditvami v okviru proračunskega
uporabnika na proračunski postavki 8760 - Obresti kratkoročnega zadolževanja in postavki
6589 - Obresti novega domačega zadolževanja. Povečanje sredstev je temeljilo na določilih
17. člena ZlPro.
Preskusili smo tudi pravilnost evidentiranja obresti na Ministrstvu za finance na vzorcu 38
izplačil v skupni vrednosti 20.058.390 tisoč SIT, kar predstavlja 48,8 % vrednosti porabe
proračunskih sredstev za obresti. Preskus je potrdil pravilnost evidentiranja in izkazovanja
obresti v proračunu RS.
Servis skupnih služb vlade je v proračunskem letu 1998 za plačila obresti za stanovanjske
kredite na proračunski postavki »S'757 - Obresti za stanovanjske kredite načrtoval sredstva v
višini 40.830 tisoč SIT. uresničil pa porabo v skupnem znesku 24.353 tisoč Sil. Plačila
obresti predstavljajo 0.2 "o porabe proračunskih sredstev vladnih služb oziroma 0.5 % porabe
proračunskih sredstev Servisa skupnih služb vlade in so bila porabljena za odplačila glavnic
stanovanjskih kreditov
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7.7.

Jamstva

Jamstvo je obveza države a t poravnavo zapadlih obveznosti dolžnika domačih pravnih oseh
za najeto posojilo, v primeru, da dolžnik ne poravna svojih obveznosti do upnika, v
pogodbeno dogovorjenem roku. Temelj za izdajo jamstva je v 149. členu Ustave RS, ki
določa, da je poroštvo države za posojila dovoljeno le na podlagi zakona. Višino zneska za
izdajo jamstev določa ZlPro. ki z 59. členom omogoča izdajanje jamstev na podlagi sklepa
vlade za kreditne obveznosti domačih pravnih oseb do skupne višine glavnie največ do 15.000
mio SIT, ter ZMPDP, ki ureja izdajanje jamstev.
Izdana jamstva RS se ne vključujejo v zaključni račun proračuna RS, saj se v računovodskih
izkazih evidentirajo zunajbilančno. Sredstva proračuna, ki so bila porabljena za izpolnitev
poroštvenih obveznosti, se evidentirajo na Ministrstvu za finance na proračunski postavki
6611-Jamstva Republike Slovenije in se v knjigovodstvu proračuna izkazujejo kot terjatev do
dolžnika - prejemnika jamstva. Merila, postopke in natančnejše pogoje za dajanje jamstev RS,
o katerih odloča vlada, opredeljujejo ZMPDP, Uredba o listinah iz tretjega odstavka 7. člena
zakona o merilih in postopku za dajanje poroštev RS ter drugi zakoni.
V letu 1998 je bilo izdanih 50 jamstev v skupni višini 88.217.530 tisoč SIT. O tem je poročalo
Ministrstvo za finance s posebnim poročilom (Poročilo o stanju dolgov z jamstvom Republike
Slovenije za leto 1998; Poročevalec DZ, št. 53/99).
V proračunu RS za leto 1998 so bila na EN 8, ki ga predstavlja proračunska postavka 6611 Jamstva RS, določena sredstva v višini 2.781.338 tisoč SIT, kar predstavlja 0,3 % načrtovanih
odhodkov proračuna. Poraba sredstev je bila uresničena v višini 2.543.683 tisoč SIT. V letu
1998 so bila unovčena jamstva za obveznosti dveh dolžnikov, in sicer za obveznosti podjetij
TAM Maribor, d.d., Maribor v skupnem znesku 2.255.131 tisoč SIT in Avtomontaže AM
BUS, d.o.o., Ljubljana v skupnem znesku 288.552 tisoč SIT.
Jamstva so bila v letu 1998 unovčena predvsem za plačila obveznosti na podlagi Zakona o
ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor, d.d., Maribor in njegovih
odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS, d.o.o., Ljubljana v skupni višini 2.403.029 .tisoč
SIT ter Zakona o poroštvu RS za obveznosti gospodarskih družb iz poslov prestrukturiranja
dolgov v skupni višini 140.654 tisoč SIT. Preskusili smo pravilnost dveh izplačil v skupni
vrednosti 50.795 tisoč SIT, in sicer za podjetje TAM Maribor, d.d., Maribor, kar predstavlja
2 % porabe proračunskih sredstev na EN 8 in 0,5 % celotnih terjatev iz naslova plačanih
jamstev. Izpolnitev poroštvene obveznosti je bila izvedena v skladu s 7. členom ZMPDP na
poziv upnika, katerega je Ministrstvo za finance ocenilo kot popolnega in pravilnega. Na
izbranem vzorcu smo potrdili, da je Ministrstvo za finance ravnalo v skladu z določili
omenjenega zakona.
Pri preskusu pravilnosti izdaje jamstev v letu 1998 smo ugotovili naslednje nepravilnosti:
•

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti in Ministrstvo za promet in zveze sta pri štirih
izdanih jamstvih v letu 1998 podpisala poroštvene pogodbe prod predložitvijo dokazila o
plačani proviziji. S tem sta ravnala v nasprotju z Navodilom o postopku za plačilo
provizije za poroštva, ki jih Republika Slovenija izdaja po zakonu o merilih in postopku
za dajanje poroštev,, ki določa, da mora ministrstvo, pooblaščeno za podpis poroštvene
pogodbe, pridobiti od Ministrstva za finance potrdilo, da je uporabnik poroštva plačal
provizijo za izdano jamstvo
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•

Podjetju SCT, d.d., Ljubljana je bilo izdano jamstvo v višini 23.500 tisoč DEM (kar /.naša
v tolarski protivrednosti na dan odobritve posojila 2.134.270 tisoč SIT) z dobo vračila 6
let, podaljšano brez sklepa vlade za dve leti, s čimer je kršen 1. člen ZMPDP, ki določa,
da Vlada Republike Slovenije odloča o dajanju poroštev za obveznost z dospelostjo 7 let.

Na podlagi 4. člena ZMPDP je Ministrstvo za finance od dela glavnice, zavarovane s
poroštvom, zaračunavala provizijo v višini 0,5 % letno, ki je prihodek proračuna RS.
Postopek za plačilo provizije je določen z navodilom in velja od marca 1996 dalje, provizija
pa se je po zakonskih določilih obračunavala le od tistih državnih jamstev za izpolnitev
posojilnih in drugih obveznosti domačih pravnih oseb, ki so bila izdana na podlagi ZMPDP.
Pravilnost obračuna in evidentiranje provizije srno preskusili pri vseh izdanih jamstvih v letu
1998. Ugotovili smo, da družba Fotona, d.d., Ljubljana za prejeto jamstvo RS v letu 1998 ni
plačala obračunane provizije, kljub večkratnem opominjanju Ministrstva za finance. Provizijo
v višini 326.101,60 SIT je družba nakazala šele 31.8.1999. Znesek predstavlja 20 %
obračunane provizije brez zamudnih obresti, kolikor je v postopku prisilne poravnave sodišče
priznalo ministrstvu za njegove terjatve do družbe Fotona, d.d., Ljubljana. Sklep o prisilni
poravnavi je postal pravnomočen dne 5.7.1999.

7.8.

Subvencije in transferi gospodarstvu

Subvencije vključujejo transfere podjetjem ali posameznikom, katerih prihodki ne pokrivajo
odhodkov in jim vlada priskrbi finančno podporo. Subvencije predstavljajo plačila za izgubo,
ki nastane v podjetju zaradi vladne politike pri določanju cen njihovih proizvodov in storitev,
za kar podjetje prejme razliko do tržne cene iz proračuna RS. Med nje sodijo tudi izdatki
države v obliki plačila ali delnega plačila obveznosti za obresti pri posojilih, ki jih najemajo
podjetja in zasebniki. Subvencije se lahko pojavljajo tudi v obliki oskrbe blaga in storitev po
nižji ceni kot je tržna cena, npr. subvencionirane cene gnojil za kmete, plačilo obresti v imenu
podjetja kreditodajalcu.
V proračunu RS za leto 1998 je bilo za EN 9 načrtovano skupno 45.978.695 tisoč SIT, kar
predstavlja 5,3 % načrtovanih odhodkov proračuna RS. Poraba sredstev je bila uresničena v
višini 44.770.451 tisoč SIT (5,1 % vseh odhodkov proračuna), ali za 2,6 % manj od
načrtovanega obsega. Struktura porabljenih sredstev za subvencije in transfere je prikazana v
tabeli 12.
Tabela 12: Pregled porabe sredstev po prejemnikih in področjih
Področje (proračunski uporabnik)
Železnica (MPZ)
Kmetijstvo (MKGP)
Prestrukturiranje industrije (MGD)
Tehnološki razvoj (MZT)
Ostali transferi v gospodarstvo (MGD. MEOR.
MPZ, MOP, MDDSZ, Mk)
Skupaj
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Realizacija v 000 SIT
10.977.034
12.585.207
2.187.535
l .628.958
I 7..V)1.71 7
44.770.45!

Struktura v %
24,5
28,1
4,9
3,6
38,9
100,0
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Porabo sredstev /a si:l<\ enoje in iransfere gospodarstvu smo preskušali pri sedmih
revidiraneih na vzorcu >50 izplačil. Med revidiranimi izplačili smo razkrili napake in
nepravilnosti v 46.5 % primerih. Največ napak (40,2 "/<> revidiranih izplačil) je povezanih z
zamudami pri poravnavanju obveznosti, ostale nepravilnosti pa se nanašajo na neusklajenost
rokov plačil s predpisanimi roki.
Pri preskušanju porabe sredstev za subvencije in transferc gospodarstvu smo razkrili primere
prejetih računov, s katerimi so izvajalci zahtevali proračunska sredstva pred podpisom
ustrezne pogodbe in primere, ko so bila sredstva izplačana z napačne proračunske postavke.

7.9.

Transferi sredstev občinam

V proračunu RS za leto 1998 so se zagotavljala sredstva občinam v okviru EN 10 - Transferi
sredstev občinam, kamor so se štela vsa sredstva za pokrivanje obveznosti po določbah 29.
člena ZFO ter dopolnilna sredstva občinam za investicije. Obseg, način in roke dodeljevanja
sredstev občinam določa ZFO. Na podlagi določil zakona je Vlada RS dolžna sprejeti merila
in izračun zagotovljene porabe. Državni zbor je v juliju 1998 sprejel spremembe in dopolnitve
ZFO, ki so začele veljati 22.8.1998 in so bistveno spremenile dotedanji način izračunavanja
višine dopolnilnih sredstev občinam.
Transferi sredstev občinam so bili za leto 1998 načrtovani pri Ministrstvu za finance na
naslednjih proračunskih postavkah:
• 7505 - Dopolnilna sredstva občinam - Sredstva na tej postavki se zagotavljajo na podlagi
prvega odstavka 24. člena ZFO za finančno izravnavo v državnem proračunu občinam, ki
same ne morejo zagotoviti financiranja zagotovljene porabe;
• 2475 - Dopolnilna sredstva občinam - investicije - Sredstva za investicije se prav tako
zagotavljajo na podlagi 24. člena ZFO. Za porabo sredstev so morala resorna ministrstva
oblikovati finančno ovrednotena merila;
• 6399 - Uresničevanje 29. člena zakona o financiranju občin - Pravno podlago za
zagotovitev teh sredstev je poleg omenjenega člena ZFO predstavljala tudi odločba
Ustavnega sodišča, ki je razveljavila določbo 29. člena ZFO v delu, ki se nanaša na
odškodnine po zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij. S spremembami ZFO v avgustu
1998 je bil 29. člen v celoti črtan.
V proračunskem letu 1998 je bila za EN 10 načrtovana poraba sredstev v skupni višini
31.579.000 tisoč SIT. V enakem obsegu je bila poraba tudi realizirana. Sredšjva tega namena
predstavljajo 13 % porabe proračunskih sredstev Ministrstva za finance. V strukturi
proračunskih odhodkov so transferi sredstev občinam v letu 1998 predstavljali 3,6 % vseh
proračunskih odhodkov.
I/, zaključnega računa proračuna RS za leto 1998 je razvidno, da je bila poraba na posameznih
postavkah sprejeta in dosežena v višini, kot je prikazano v tabeli I 3
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Tabela I 3: 1'regled višine proračunskih sredstev l:N K) po proračunskih poslavk.il;
Proračunska postavka
i
7505-Dopolnilna sredstva občinam
2475-Dopolni I na sredstva občinam
- sredstva za investicije
6399-Uresničevanje 29. člena ZFO
Skupaj

Proračun
določen v DZ
2
28.280.000

Proračun s
spremembami
J
2S.255.I46

3.179.000
120.000
31.579.000

3.270.713
53.141
31.579.000

Realizacija
4
28.255.146
3.270.713
53.141
31.579.000

v uOU M l
Razlik;«
(4 - 2)
(24.S54)
91.713
(66.S59)
0

Dosežena poraba proračunskih sredstev na proračunski postavki 2475 - Dopolnilna sredstva
občinam-sredstva za investicije je bila večja od načrtovane za 91.713 tisoč SIT oz. za 2,9 %.
Na proračunsko postavko 2475 - Dopolnilna sredstva občinam-sredstva za investicije so bila
sredstva prenesena z drugih proračunskih postavk EN 10 in v okviru proračunskega
uporabnika, v skladu s 17. členom ZlPro.
Vlada RS je s sklepom (št. 400-03/98-2-N z dne 16.7.1998) sprejela izračun zagotovljene
porabe občin in pripadajočih sredstev finančne izravnave za leto 1998, ki gaje v skladu z
ZFO izdelalo Ministrstvo za finance na podlagi meril pristojnih ministrstev. Na koncu leta
1998 je vlada sprejela še popravljen izračun teh sredstev (sklep št. 400-03/98-6-N z dne
3.12.1998).
Preskušanje skladnosti poslovanja s predpisi je bilo izvedeno na 28 izplačil po posameznih
vrstah transferov občinam. Z revizijo smo ugotovili naslednje:
•

Dokončni izračun sredstev finančne izravnave - S pregledom dokončnih izračunov
sredstev finančne izravnave občinam smo ugotovili, da je proračun do občin imel
obveznosti iz preteklih let, ki so bile prenesene v naslednja proračunska leta. Sredstva v
višini 1.706.269 tisoč SIT so bila dne 20.1.1998 nakazana občinam za pokrivanje
primanjkljaja finančne izravnave za leto 1997, ugotovljenega v začetku leta 1998 na
podlagi podatkov o dejanski realizaciji prihodkov za zagotovljeno porabo občin za leto
1997.
Vlada RS je sklenila, da se dodatna sredstva finančne izravnave za pokritje ugotovljenega
primanjkljaja po dokončnem izračunu za leto 1998 v višini 1.912.330 tisoč Sil
zagotovijo v okviru dopolnilnih sredstev v državnem proračunu za leto 1999 (sklep št.
400-03/98-7-1 z dne 25.2.1999). Primanjkljaj sredstev za leto 1998 je bil v primerjavi s
prejšnjim letom večji za 12 %. Pri preverjanju pravočasnosti poračuna primanjkljajev
finančne izravnave za leto 1998 smo ugotovili, da je bilo vsem občinam, ki so bile
upravičene do finančne izravnave, izplačano manj sredstev, kot jim* je po zakonu
pripadalo. Poračun je bil opravljen dne 20.1.1999.

•

Dopolnilna sredstva za investicije - Za dodeljevanje investicijskih sredstev občinam je
bilo v proračunu zagotovljeno za 1.925 tisoč SIT več sredstev kot so bila realizirana.
Sredstva niso bila porabljena, ker nekatere občine niso vročile izjav oz. situacij, ki bi
potrjevale namensko porabo sredstev za celoten obseg sredstev. Investicije, ki šo bile
ziijetc v vzorec, so bile pravilno financirane iz državnega proračuna na podlagi meril
resornih ministrstev. Z občinami, ki so jim bila sredstva namenjena so bile sklenjene
pogodbe, poraba sredstev pa je bila izvršena na podlagi dokumentiranih vlog (potrjen-. i'i
plačane situacije) in izjav pristojnega ministrstva.
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•

Dohodnin;! - Delitveno razmerje dohodnino po občinah. ki so bilo zajete v vzorec, |e bilo
opravljeno v skladu Z določili 23. člena ZFO, ki je določil, da občinam pripada 30 % oz.
35 % prihodkov dohodnine. Dokončni obračun dohodnine za leto 1998 po občinah do
konca opravljenega preskusa še ni bil sestavljen (odločbe o odmeri dohodnine za preteklo
leto so se pošiljale davčnim zavezancem do 30.11.1999), zato ni bil predmet revizije.

S preskusom pravilnosti izvrševanja proračuna so bile ugotovljene naslednje nepravilnosti:
•

Pri preverjanju pravočasnosti poračuna presežkov finančne izravnave (dopolnilnih
sredstev občinam) smo ugotovili, da sta občini Domžale (znesek 10.859 tisoč SIT) in
Kranjska gora (znesek 10.495 tisoč SIT) za leto 1996 prejeli več sredstev, kot jim je po
zakonu pripadalo. V letu 1997 in 1998 nobena od navedenih občin ni bila upravičena do
dopolnilnih sredstev iz državnega proračuna, zato bi morali sredstva (po določilih
26. člena ZFO) vrniti v državni proračun do 25.12.1997, oz. po sklepu vlade do
21.12.1998 (št. 400-03/98-6-N z dne 3.12.1998). Občina Domžale je sredstva vrnila dne
4.1.1999 pred začetkom revizije, občina Kranjska gora pa je sredstva vrnila dne
11.10.1999, potem ko jo je računsko sodišče zaprosilo za pisno pojasnilo o razlogih
nevračila sredstev.

•

Pridobivanja dodatnih sredstev iz državnega proračuna v primeru večje zadolžitve
občine je določal 29. člen ZFO. Občinama Laško in Zagorje ob Savi so bila z 51.a
členom ZFO-A določena dodatna sredstva iz državnega proračuna za obveznosti iz
naslova zadolžitve. Za leto 1998 je bila do dodatnih sredstev upravičena le Občina
Laško. Na podlagi 29. člena ZFO so občini Laško pripadala sredstva v višini 30.000
tisoč SIT. Iz proračuna RS ji je bilo z akontacijami izplačano 38.176 tisoč SIT. Razliko
v višini 8.176 tisoč SIT, ki je bila v končnem obračunu izkazana kot presežek sredstev
finančne izravnave, občina Laško do 10.10.1999 ni vrnila v proračun RS.
Z doslednim upoštevanjem določil ZFO (29. člen do vključno avgusta 1998 in 51 .a člen
za naslednje štiri mesece), bi bila po naši oceni občina Laško za leto 1998 iz proračuna
RS upravičena do sredstev v višini 40.786 tisoč SIT, kar je za 2.610 tisoč SIT več kot ji
je bilo nakazano. Ministrstvo za finance meni, da postavlja zakon občine v
neenakopraven položaj, saj jim zagotavlja dodatna sredstva za pokrivanje obveznosti iz
naslova zadolževanja iz preteklih let. Uresničevanje 51.a člena ZFO bi namreč po oceni
Ministrstva za finance pomenil neenoten pristop pri reševanju problematike občin in
zagotavljanju dodatnih sredstev finančne izravnave iz državnega proračuna.

•

Pri dveh revidiranih izplačilih v skupni višini 18.672 tisoč SIT smo ugotovili, daje bila
občinama Štore in Sveti Jurij izplačana finančna izravnava v. višiHi-, ki je presegala
možno zgornjo mejo višine sredstev določene s 24 členom ZFO (100 % lastnih
prihodkov občine).

7.10. Dru^i odhodki
"4
Drugi odhodki se nanašajo na različne stroške in vrste obveznosti, kol so sofinanciranje
političnih strank, programov nevladnih organizacij, glasil, društev, strokovnih publikacij,
nagrad, pri/nanj. plačevanje članarin za članstvo v različnih mednarodnih organizacijah,
pokrivanje siinškov odškodnine in finančnih razmerij, ki nastajajo pri servisiranju državnega
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dolga in cinikih finančnih obveznosti do proračuna RS. donacije skladom (Svetovna banka
mednarodni sklad /a odstranjevanje min in pomoč žrtvam min v BIH) ter poravnavanje
ustavnih obveznosti (podpora slovenski narodnostni skupnosti, podpora Slovencem po svetu)
Za EN II je bilo v proračunu RS za leto 1998 načrtovanih 10.000.619 tisoč Sil', kar
predstavlja 1,1 % vseh odhodkov proračuna RS. Največji delež v drugih odhodkih imata
Ministrstvo za finance (42 % - predvsem stroški finančnih razmerij) ter Ministrstvo za
zunanje zadeve - Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu (14,7 % - predvsem ustavne
obveznosti Slovencem po svetu). Opaznejši delež imajo še Državni zbor RS (5,6 % predvsem sofinanciranje strank), Urad vlade za informiranje (4,5 %), Ministrstvo za znanost
in tehnologijo (4 %), Ministrstvo za pravosodje (3,7 % - predvsem odškodnine neupravičeno
obsojenim) ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (3,5 % - predvsem za EU in
mednarodno sodelovanje).
Porabo sredstev za druge odhodke smo preskušali pri 14 revidirancih na vzorcu 116 izplačil.
Napake in nepravilnosti smo razkrili v 17,2 % revidiranih izplačil. Več kot polovico napak
(12,1 revidiranih izplačil) se nanaša na zamude pri plačevanju, ostalo pa na nepravilno
izvedeno izbiro izvajalca (2,6 % revidiranih izplačil) ter na neusklajenost izplačil s
pogodbami in ZlPro.
Pri preskušanju izplačil, ki pripadajo drugim odhodkom smo najpogosteje razkrivali
nepravilnosti pri oddaji javnih naročil. Razkrili smo tudi primer, ko so bila proračunska
sredstva, načrtovana za EN 11, porabljena pa za druge namene (izplačilo subvencije javnemu
zavodu).

7.11. Sredstva za begunce
Sredstva za begunce so bila v proračunu za leto 1998 zagotovljena na Uradu za priseljevanje
in begunce na dveh proračunskih postavkah, in sicer:
•
•

1294 - Oski-ba beguncev, kjer so bila sredstva namenjena za preživljanje, za zagotavljanje
najpotrebnejših prostorov za prebivanje in zdravstveno varstvo beguncev.
2605 - Včlanitev v IOM, kjer so bila sredstva v skladu s sklepom vlade načrtovana za
včlanitev RS v Mednarodno organizacijo za migracije, vendar do včlanitve ni prišlo.

V proračunu RS za leto 1998 je bilo za EN 12 - Oskrba beguncev načrtovano 811.233 tisoč
SIT, kar predstavlja 94 % načrtovanih sredstev Urada za priseljevanje in begunce. Poraba
sredstev je bila uresničena v višini 847.226 tisoč SIT ali za 4,4 % več od načrtovanega
obsega. Sredstva za oskrbo beguncev predstavljajo 93,3 % porabe, proračunskih sredstev
Urada za priseljevanje in begunce.
Vrednost dosežene porabe na proračunski postavki 1291
Oskrba beguncev predstavlja
celotno porabo za EN 12 v letu 1998. Poraba na tej proračunski postavki je bila za 5 % višja
od obsega, ki ga je določil proračun. Razlog za večjo porabo sredstev je bila manjša trajna
vrnitev beguncev v Bosno in Hercegovino od načrtovane. Tudi stroški zdravstvenega varstva
beguncev so bili višji zaradi spremembe starostne strukture beguncev, ki so ostali v RS.
Poraba sredstev za EN 12 je bila poleg navedene proračunske postavke načrtovana še na
postavki 26115 ■ \'i'limiwv v IOM. Ker do včlanitve RS v Mednarodno organizacijo /a
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;<_• (IOM) v ieiu Ini prišlo, so bila sredstva prenesena na postavko 1294 - Oskrba
hc^ttnccv Sredstva na to postavko so bila dodatno prerazporejena na podlagi sklepa vlade (št.
409-00/98-50 /N/ /. dne 23.I2.I99S) s treh postavk Urada za narodnosti vlade RS ter devetih
postavk Serv isa skupnih služb vlade.
V podroben preskus je bilo zajetih 14 izplačil za poravnavanje stroš.kov oskrbe beguncev v
skupni vrednosti 10.S76 tisoč SIT, kar predstavlja 1,3 % celotne porabe proračunskih sredstev
za EN 12. Stroški so se nanašali na zdravstveno oskrbo beguncev, nabavo zdravil, prehrano in
nastanitev v zbirnih centrih ter porabljeno električno energijo v enem zbirnem centru. S
preskušanjem smo ugotovili, daje bila poraba sredstev glede na posebnosti poslovanja zbirnih
centrov (pogojevanje stroškov prehrane istega dobavitelja z namestitvijo) pravilna.

7.12. Investicije in investicijsko vzdrževanje
Za EN 13 - Investicije in investicijsko vzdrževanje je bilo v proračunu RS za leto 1998
načrtovanih 98.680.516 tisoč SIT sredstev, kar predstavlja 11,3 % vseh proračunskih
odhodkov. Od tega je bilo največ namenjenih za avtoceste (28,7 %), državnim organom
(14,8 %), javnim zavodom in ustanovam (14 %) ter za ceste (11,8 %) in obrambo (10,1 %).
Največji delež sredstev za investicije ima Ministrstvo za promet in zveze (34.944.505 tisoč
SIT) ali 35,4 %, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija za ceste (11.696.326 tisoč SIT) ali
11,8 %, sledijo Ministrstvo za obrambo z 8.786.091 tisoč SIT (8,9 %), Ministrstvo za šolstvo
in šport s 6.694.000 tisoč SIT (6,8 %) ter Ministrstvo za gospodarske dejavnosti s 5.652.468
tisoč SIT (5,7 %).
Sredstva načrtovana za investicije v mnogih primerih niso bila porabljena zaradi dolgotrajnih
postopkov pri urejanju lastništva nad zemljišči ter pridobivanju lokacijskih in gradbenih
dovoljenj.
Porabo sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje smo preskušali pri vseh 18
revidirancih na vzorcu 622 izplačil. Napake in nepravilnosti smo razkrili pri 20,4 %
revidiranih izplačil. S preskusom pravilnosti izvrševanja smo razkrili zamude pri plačevanju
obveznosti izvajalcem investicij v 10,0 % revidiranih izplačil ter neskladnost izplačila s
pogodbo v 4,5 % in neskladnost z roki določenimi v ZlPro v 7,1 % revidiranih izplačil.
Nepravilnosti pri oddaji javnega naročila smo razkrili v 4,3 % revidiranih izplačil.
Pri preskušanju pravilnosti izplačil za investicije in investicijsko vzdrževanje smo ugotovili
naslednje nepravilnosti:
•

Proračunski uporabniki so oddajali investicije, ne da bi predhodno izvedli javni razpis ali
skrbno preverili ceno in kakovost ponudb ter analizirali stroške in primerjali kakovost
zbranih ponudb. Razkrili smo veliko primerov, ko je bilo javno naročilo nepravilno
oddano z neposredno pogodbo Tako so bih razkrili primeri nakupa poslovnih prostorov,
nastanitvenih objektov in stavbnih zemljišč brez predhodno izvedenega javnega razpisa.
Pogosto so bile z neposredno pogodbo oddane investicije v računalniške opreme velikih
vrednosti s pojasnilom, da gre za visoko tehnologijo, edinega dobavitelja, nujno nabavo
opreme ipd. Tudi oddaja večjih vzdrževalnih del pogosto m potekala preko javnih
razpisov.
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•

V nekaterih primerili ponudbe niso bi le med seboj prime:;
pravilnosti postopka i/.birc najugodnejšega dobavitelja.

zato nismo mogli potrdili

•

Izvedene so bile investicije, ki niso bile predvidene v načrtu nabav za leto 1998.

•

Prevzete obveznosti za investicije so presegale obseg pravic porabe proračunskih sredstev
leta 1998 zaradi česar proračunski uporabniki niso bili sposobni poravnavati situacij v
roku in so izplačila prenašali v leto 1999. Zaradi zamud pri plačevanju so morali
proračunski uporabniki plačevati zamudne obresti, kar smo ocenili kot nepotreben strošek
proračuna.

•

K. osnovnim pogodbam so se sklepali dodatki, ki so bistveno presegali prvotno pogodbeno
vrednost naročila. Poleg tega srno ocenili, da so se proračunski uporabniki izogibali
javnim razpisom tako, da so sklepali dodatke k pogodbam.

Pri revidiranju investicij smo posebej preverili skladnost izvršitve proračuna z veljavnimi
predpisi v primeru treh proračunskih postavk, in sicer 4481 - Investicije v TRP, 4791 Požarni sklad in 3982 - Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS). Preskušanje na teh
proračunskih postavkah je potekalo po posebnih revizijskih programih.

7.12.1.

Proračunska postavka 4481 - Investicije v TRP

Razkritja, ki se nanašajo na TRP na Ministrstvu za obrambo, so strogo zaupne narave in jih
podajamo v dodatku tega poročila kot posebno prilogo.

7.12.2.

Proračunska postavka 4791 - Požarni sklad

Preverjanje proračunske postavke 4791 - Požarni sklad je obsegalo preskušanje pravilnosti
oblikovanja višine sredstev na proračunski postavki in pravilnost delitve sredstev požarnega
sklada, ki se namenjajo za financiranje nalog požarnega varstva v občinah.
Požarne takse vplačujejo zavarovalnice na ustrezne vplačilne račune odprte pri Agenciji RS
za plačilni promet. Sredstva iz naslova požarnih taks se razporedijo v državni proračun.
Ministrstvo za finance mesečno obvešča Ministrstvo za obrambo o višini prilivov sredstev iz
naslova požarnih taks. V letu 1998 je Ministrstvo za finance nakazalo Ministrstvu za obrambo
sredstva zbrane požarne takse v višini 826.552.984 SIT. Po podatkih Ministrstva za obrambo
je bilo v letu 1998 lokalnim skupnostim (občinam) nakazanih 384.383.520 SIT, kar
predstavlja 46,5 % sredstev požarnega sklada
S preskušanjem pravilnosti oblikovanja proračunske postavke in delitve sredstev lokalnim
skupnostim so bile ugotovljene naslednje nepravilnosti:
•

Na podlagi sprememb 74. člena /11'ro je bilo določeno, da se nameni občinam najmanj
š(l "ii m največ SO % sredstev i/ naslova požarne takse. Višino odstotka bi morala določiti
vlada, na predlog ministra pristojnega za obrambo, ob soglasju ministra pristojnega za
finance, vendar vlada lega ni storila. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je
\ letu IWS delil sredstva požarnega sklada občinam v višini 50% letnega priliva. Uprava
K s /a zaščito in reševanje je pričela z izvajanjem pobud za spremembo delitvenega
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ra/.mcija v konsi lokalnih skupnosti. Na podlagi teh pobud je vlada sprejela sklep (št. 22100/9S-S(N) z dne 11.2.1999). s katerim se 70 % pritoka sredstev požarnega sklada nameni
lokalnim skupnostim
•

Ministrstvo za obrambo je v letu 1998 vse mesečne prilive i7. naslova požarnih taks
nakazovalo občinam v višini 50 %. do vključno novembra. Sredstva iz naslova požarnih
taks. ki so bila vplačana v mesecu decembru v višini 57.785.934 SIT, so bila v celoti
porabljena za izvajanje nalog širšega družbenega pomena. Nakazilo ni bilo izvršeno v letu
199S. Lokalnim skupnostim tako niso bila nakazana sredstva v višini 28.892.967 SIT, do
katerih so bila upravičena, kar ocenjujemo kot nepravilnost pri izvršitvi finančnega načrta
Ministrstva za obrambo. Omenjeni odbor je s sklepom (št. 63/4, z dne 4.2.1999) odločil,
da se razlika v višini 28.892.972 SIT nakaže lokalnim skupnostim iz sredstev požarnega
sklada za leto 1999.

7.12.3.

Proračunska postavka 3982 - Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS)

V preverjanje proračunske postavke je bilo vključeno preskušanje pravilnosti oblikovanja
višine sredstev za izgradnjo avtocest (DARS) na proračunski postavki 3982 - Sredstva za
izgradnjo avtocest (DARS), mesečnih akontacij sredstev, izplačil sredstev s proračunske
postavke na podpartijo žiroračuna proračuna ter pravilnost knjigovodskega evidentiranja
sredstev.
Sredstva za izgradnjo avtocest so bila za leto 1998 določena z ZZNSGC in ZlPro v višini
28.300.000 tisoč SIT. Ta obseg sredstev je bil z ZZSP98 zmanjšan za 1.000.000 tisoč SIT.
Sredstva, ki se namensko zbirajo za izgradnjo avtocest, so bila v letu 1998 namenjena tudi za
državne ceste, kar pomeni širitev prvotnega programa izgradnje avtocest še na-državne ceste.
V proračunu so bila na proračunski postavki 39S2 - Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) za.
gradnjo avtocest načrtovana sredstva v višini 27.300.000 tisoč SIT, dejansko pa oblikovana v
višini 26.451.000 tisoč SIT, kar je za 849.000 tisoč SIT manj, kot je bilo določeno z
zakonoma ZlPro in ZZSP98. Zmanjšanje sredstev Ministrstvo za promet in zveze utemeljuje s
sklepom vlade (št. 400-09/98-1 (N) z dne 30.7.1998), ki v 2. točki določa, da se zaradi
doseganja globalnega cilja pri deficitu proračuna RS v letu 1998, zagotovijo prihranki z
linearnim zmanjšanjem po posameznih proračunskih uporabnikih v višini 3,0 %. Navedeni
sklep ni pravno veljavna podlaga za spremembo z zakonoma določene višine namenskih
sredstev. MPZ bi bilo dolžno zagotoviti izpolnjevanje zakonskih obveznosti in zmanjšati
sredstva na drugih proračunskih postavkah.
Vplačila in izplačila namenskih sredstev bencinskega tolarja iz poseJjncgEuračuna proračuna
(št. 50100-630-9010014) v letu 1998 so razvidna iz tabele 14.
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1'abela 14: Pregled namenskih sicdsiev bencinskega i«ilai i.i na posebnem računu \ leiu 1998
Poslovni dogodek
Prenos iz leta 1997
Zbrana sredstva v letu 1998 (proračunska postavka 3982)
Obresti v letu I99S
Skupaj zbrana sredstva v letu 1998
Prenos na investicijski račun DARS-a v letu 1998
Ostanek sredstev - prenos v leto 1999

Višina sredstev v 000 SIT
2.613.622
26.451.000
85.S34
29.150.456
27.688.793
1.461.663

Konec leta 1998 je na računu ostalo za 1.461.663 tisoč SIT namenskih sredstev za izgradnjo
avtocestnega programa, ki so bila prenesena v leto 1999.
Pri revidiranju proračunske postavke 3982 - Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) so bile
razkrite naslednje nepravilnosti:
•
•

•
•
•

na proračunski postavki Ministrstva za promet in zveze 3982 - Sredstva za izgradnjo
avtocest (DARS) so bila premalo zagotovljena sredstva v višini 849.000 tisoč SIT,
prihodki in odhodki proračuna RS so bili premalo izkazani v znesku 85.834.119 SIT, ki
predstavlja obresti od upravljanja namenskih sredstev bencinskega tolarja na posebnem
žiroračunu proračuna RS,
obresti v višini 80.419.486 SIT (za obdobje od 1.1. do 15.8.1998) so bile nepravilno
nakazane na posebni račun namenskih sredstev,
prihodki proračuna iz davka od prometa motornih bencinov in goriv so prenizko izkazani
v višini 346.573 tisoč SIT (v višini provizije Agencije RS za plačilni promet),
odhodki proračuna za stroške plačilnega prometa so po oceni prenizko izkazani za
346.573 tisoč SIT.

Izračunavanje zagotovljenega obsega sredstev za izgradnjo avtocest ter knjigovodsko
evidentiranje in izkazovanje sredstev bencinskega tolarja in pripadajočih obresti od
upravljanja, je izvajalo MF, ki je odgovorno za razkrite nepravilnosti.
Podobne nepravilnosti pri obravnavanju sredstev za izgradnjo avtocest je ugotovilo računsko
sodišče že v svojem poročilu o reviziji proračunske postavke 4623 - Sredstva za izgradnjo
avtocest (DARS) na Ministrstvu za finance za leto 1995. Ministrstvo za finance je v letu 1998
pristopilo k odpravljanju ugotovljenih nepravilnosti. Sprejet je bil ZZNSGC in spremenjeni
postopki porabe teh sredstev. Z zakonom je bilo urejeno sporno razporejanje obresti od
upravljanja s sredstvi, izplačila s posebnega računa proračuna na investicijski račun DARSLa
pa se po novem opravljajo na podlagi odredbe, ki jo izda Ministrstvo za promet in zveze,
priložena pa jc tudi dokumentacija, ki je podlaga za preverjanje- namenskosti sredstev
(specifikacije, situacije, ipd ).

7.13. Kapitalske nalo/.bc
Kapitalske nalo/.bc predstavljajo sredstva namenjena /a ustanovitev in dokapitalizacijo javnih
podjetij, zavodov in skladov. /;i vplačila delniškega in diužbeniškega kapitala ter za sanacijo
podjetij.
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V proračunu RS za loto 1998 io bilo /.a KN 14 načrtovano skupno 6.504.859 tisoč SI I . kar
predstavlja 0,8 % načrtovanih odhodkov proračuna RS. Poraba sredstov je bila uresničena v
višini 19.008.377 tisoč Si l (2,2 % vseh odhodkov proračuna RS), ali za 192,2 % več od
načrtovanega obsega. Kapitalske naložbe so bile načrtovane na proračunskih postavkah pciih
ministrstev (Ministrstvo za finance, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ministrstvo za
okolje in prostor, Ministrstvo za zdravstvo in Ministrstvo za kulturo) in uresničene na devetih
ministrstvih (poleg navedenih še Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Ministrstvo za znanost in tehnologijo in Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem). Povečanje realizacije predstavljajo sredstva iz naslova kupnin, ki se nakazujejo
posameznim skladom na podlagi določil ZUKLPP. Porabo teh sredstev določa posebni zakon
o uporabi sredstev kupnin (ZUKLPP). Neporabljena sredstva kupnin se v skladu z 8. členom
ZlPro prenesejo v proračun za naslednje leto.
Porabo sredstev za kapitalske naložbe smo preskušali pri sedmih revidirancih na vzorcu 65
izplačil. Nepravilnosti smo ugotovili v 36,9 % revidiranih izplačil. Skoraj v vseh primerih je
šlo za zamude pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti nakazovanja sredstev kupnin končnim
prejemnikom, o čemer podrobneje poročamo v nadaljevanju.
Preskusili smo pravilnost dodeljevanja sredstev za kapitalske naložbe na podlagi določil
ZUKLPP. Po tretjem odstavku 6. člena ZUKLPP se opravi razporeditev sredstev za kapitalske
naložbe najkasneje v roku deset dni po vsakokratnem sklepu vlade o dokapitalizaciji
posamezne pravne osebe. Sklep o dokapitalizaciji sprejme vlada najkasneje v roku 20 dni po
vplačilu sredstev v državni proračun. Z revizijo smo ugotovili, da je vlada izdala sklepe
kasneje kot v dvajsetih dneh, kar je v nasprotju z navedenim členom ZUKLPP, prav tako so
bila nakazila upravičencem izvršena z zamudo v naslednjih primerih nakazil iz proračuna:
•

•
•
•

na Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj s proračunskih postavk 7250 Dokapitalizacija sklada za spodbujanje regionalnega razvoja in 7251 - Sredstva za
spodbujanje in kreditiranje izvoza v skupni višini 5.433.184 tisoč SIT,
na Ministrstvu za okolje in prostor s proračunske postavke 7254 - Dokapitalizacija
Ekološko razvojnega sklada v višini 1.265.262 tisoč SIT,
na Ministrstvu za promet in zveze s proračunske postavke 7255 - Dokapitalizacija TRS v
višini 1.970.012 tisoč SIT,
na Ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem s proračunske postavke 8326 - Sklad RS
za razvoj malega gospodarstva v višini 1.414.116 tisoč SIT.

1

Ministrstva so pojasnila, da postopki izplačil trajajo dalj časa zaradi potrebnega predhodnega
sklepa vlade o dokapitalizaciji oz. dodelitvi sredstev in usklajevanja izplačila z zakladnico
Ministrstva za finance, na kar sama nimajo vpliva.
Pri preskusu pravilnosti kapitalskih naložb na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti ter
Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj smo ugotovili, da se izplačila nanašajo na dana
posojila in po vsebini ne sodijo med kapitalske naložbe v naslednjih primerih:
•

Na Ministrstvu za gospodarsko dejavnosti so bila sredstva na proračunski postavki 7247 Sredstva za sanacijo podjetij in gospodarstva, zagotovljena v skladu s 6. alineo prvega
odstavka 7. člena ZUKLPP in dodeljena pravnim osebam kot posojila za sanacijo podjetij
in gospodarstva. Sredstva so bila nakazana 40 podjetjem v skupni višini 1.939.000 tisoč
SIT za namene določene v 7. členu ZUKLPP. na podlagi javnega razpisa za dodeljevanje
posojil gospodarskim dru/bani /a namene sanacije (IVadni lisi RS. št. 15/98). ki ga je
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objavilo Ministrstvo /a gospodarske dejavnosti. Javni razpis je bil izveden na podlagi 2.
odstavka 10. člena ZUK.LI'1' in Uredbe o kriterijih za dodeljevanje posojil gospodarskim
družbam za namene sanacije (Uradni list RS, št. 1 1/98). Prejeta posojila bodo podjetja
odplačevala v .12. četrtletnih obrokih z dvoletnim odlogom plačila glavnice in obresli od
dneva podpisa pogodbe o dolgoročnem posojilu.
•

Na Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj so se izplačila s proračunske postavke
7252 - Sredstva za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtone narodne skupnosti
nanašala na posojila posameznikom ali zasebnim podjetjem avtohtone narodne skupnosti,
odobrena preko dveh bank (Abanka, d.d., Ljubljana, Glavna podružnica Koper in Glavna
podružnica Maribor), s katerimi ima Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj sklenjene
pogodbe o poslovanju po pooblastilu. Posojila, dodeljena posameznikom ali zasebnim
podjetjem, na podlagi javnega razpisa, posojilojemalci vračajo.

Na Ministrstvu za kulturo smo preskusili pravilnost izplačil s proračunske postavke 2296 Pokrivanje izgube SNG Maribor v skupni višini 67.038.233 SIT. Sredstva za pokrivanje dela
izgube v SNG Maribor je Ministrstvo za kulturo načrtovalo v okviru EN 2 (Poročevalec DZ,
št. 3/1 z dne 10.1.1998), državni zbor pa je sredstva za ta namen določil v okviru EN 14 (v
višini 129.000 tisoč SIT). Ministrstvo za kulturo je dne 3.6.1998 dalo vlogo na MF za prenos
proračunske postavke 2296 - Pokrivanje izgube SNG Maribor iz EN 14 na EN 2. S tem je
želelo zagotoviti pravilno izkazovanje sredstev, ki so bila porabljena za pokrivanje avtorskih
honorarjev posameznim prejemnikom. Vlada RS je sprejela sklep (št. 409-00/98-16 /N/ dne
18.6.1998) za prerazporeditev postavke 2296 - Pokrivanje izgube SNG Maribor iz EN 14 v
EN 2, vendar prenos ni bil opravljen, ker mu je nasprotovalo Ministrstvo za finance.
Ministrstvo za kulturo je s SNG Maribor sklenilo pogodbo o zagotavljanju sredstev za
pokrivanje zapadlih neplačanih obveznosti iz preteklih let v SNG Maribor (št. 01/RD-2/98002 z dne 31.7.1998). Pogodba o dokapitalizaciji SNG Maribor v letu 1998 ni bila sklenjena.
Ministrstvo za kulturo je zdopisom (št. 403-171/99 zdne 28.1.1999) opozorilo Ministrstvo za
finance, naj sredstva, ki so bila nakazana iz postavke 2296 - Pokrivanje izgube SNG Maribor
ne evidentir^o kot kapitalsko naložbo, ker so bila v skladu z navedeno pogodbo namenjena za
pokrivanje neplačanih obveznosti SNG Maribor iz preteklih let. Po presoji računskega sodišča
revidirana izplačila ne predstavljajo kapitalskih naložb in bi morala biti izkazana na EN 2. Za
napačno izkazovanje je odgovorno Ministrstvo za finance.

7.14. Rezerve
Rezerve države predstavljajo izločanje sredstev v stalno proračunsko rezetvo in sredstva
tekoče proračunske rezerve za odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna.
Realizacija sredstev stalne rezerve predstavlja prenos sredstev iz proračuna (630) na izločeni
račun sredstev rezerv (750). kar še ne pomeni dejanske porabe sredstev. Poraba sredstev
tekoče proračunske rezerve je prikazana pri posameznih prejemnikih sredstev.
V proračunu za leto I99S je bilo za EN 15 načrtovano skupno 3.445.300 tisoč Sli kar
predstavlja 0.4 % načrtovanih odhodkov proračuna. Realizacija sredstev (prenos na poseben
račun) je bila v višini 9.577.557 tisoč SI T (1,1 % vseh odhodkov proračuna), ali za 1 7S %
več od načrtovanega obsega. V letu I99S so bila porabljena sredstva rezerv v višini ? ''(»9.22.1
tisoč SI 1. kar predsllivlja > 1 % od izločenih sredstev na posebni račun rezerv.
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7.14.1.

Stalna rezerv:«

Oblikovanje stalne rezerve določa 30. člen ZI;JI\ in sieer predpisuje začasno mesečno
izločanje dela proračunskih prihodkov v rezerve, dokončno pa z zaključnim računom.
Sredstva se zagotavljajo na proračunski postavki Ministrstva za finance 7640 - Rezerva
Republike Slovenije. ZlPro je v 76. členu za leto 1998 namenil za rezerve znesek v višini
2.000 mio SIT.
Po sprejetju ZPOOSRP v letu 1998 je bila določena proračunska postavka 8400 - Sredstva
rezerv-za popotresno obnovo Posočja. Na podlagi tega zakona se zbira posebni prispevek, ki
se razporeja v proračun RS. V skladu s prilivi sredstev se povečujejo prihodki in odhodki
proračuna, ki so namenjeni za rezerve RS. V 5. členu ZPOOSRP je določeno, da se za
izvajanje ukrepov popotresne obnove objektov in spodbujanja razvoja na območju, ki ga je
prizadel potres v Posočju dne 12.4.1998, v proračunu za leto 1998 zagotovijo sredstva v višini
5.000 mio SIT. .
Namene porabe sredstev rezerv določajo 31. člen ZFJP, 77. člen ZlPro in 10. člen ZPOOSRP.
Poraba sredstev rezerv temelji na posebnih zakonih in sklepih vlade za odhodke nastale kot
posledica izrednih razmer, za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo
neenakomerno in za kritje proračunskega primanjkljaja ter za državne pomoči v skladu s
posebnim zakonom.
Sredstva, zagotovljena na obeh proračunskih postavkah, se izločajo na posebni račun rezerv
(750-10014), ki se vključuje v računovodski izkaz - bilanco stanja.
S preskušanjem na ravni proračunskih postavk smo ugotovili, da so bila za stalno rezervo RS
v letu 1998 prerazporejena sredstva v višini 7.588.557 tisoč SIT zaradi zagotavljanja sredstev
za izvrševanje dveh na novo sprejetih interventnih zakonov, in sicer:
•

v skladu s 3. členom ZZSP98 so bila dodatno zagotovljena sredstva v višini 3.250.000
tisoč SIT ter na podlagi sklepov vlade prerazporejena z drugih proračunskih postavk v
višini 3.200.000 tisoč SIT;

•

na podlagi sklepa vlade (št. 409-01/98-4 N z dne 10.9.1998) je bila v finančnem načrtu
Ministrstva za finance odprta nova proračunska postavka (S400 - Sredstvu rezerv - za
popotresno obnovo Posočja) za prilive sredstev, ki so bili vplačani na osnovi posebnega
prispevka uvedenega z ZPOOSRP. Prilivi iz tega naslova in izločanje v sredstva rezerv so
v letu 1998 znašali skupno 4.388.557 tisoč SIT.

Oblikovanje sredstev stalne rezerve je temeljilo na 19. in 19.a členu ZlPro in sklepih vlade.
Poleg prerazporeditev med proračunskimi postavkami Ministrstva za finance, so bila sredstva
rezerv povečana tudi s prerazporeditvami med postavkami drugih proračunskih uporabnikov
(s 16 proračunskih postavk, ki pripadajo petim ministrstvom, je bilo preneseno skupno
1.250.(100 tisoč Si l ) in iz tekoče proračunske rezerve (450.000 tisoč SIT ). Na rezerve RS so
bila s*sklepom vlade (št. 4090-00/98-51-N /. dne 23.12.1998) prenesena tudi sredstva s
proračunske postav ke sl)82 - Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) Ministrstva za promet m
zveze v \ išini 1 OOO.000 tisoč SI T
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V preskus izplačil i/ vzor..'a so bili zajeli prenosi sredstev na posebni račun proračuna o/
izločanje sredstev iz proračuna v letu 1998, ki so temeljili na določilih ZlPro in drugih
posebnih zakonov. V letu 1998 so bila sredstva izplačana končnim porabnikom v višini
2.909.22Ti tisoč SIT. od tega 1.594.905 tisoč SIT s proračunske postavke 7640 - Rezerva RS
ter 1.104.318 tisoč SIT s proračunske postavke S 4 00 - Sredstva rezerv - za popotresno
obnovo Posočja. Od skupno oblikovanih sredstev rezerv iz leta 1998 (depoziti, obresti) je
konec leta ostalo neporabljenih 68 %, predvsem zato, ker je bil ZZSP98 sprejet na koncu leta
1998.
Sredstva namenjena za razvojno pomoč pri popotresni obnovi Posočja so bila v letu 1998
porabljena v skupni višini 1.311.408 tisoč SIT (44 % porabljenih sredstev stalne rezerve) za
namene kot je prikazano v tabeli 15. Do odprtja nove proračunske postavke za ta namen
(8400), so potekala izplačila s proračunske postavke 7640 - Rezerva RS.
Tabela 15: Višina in namen porabe sredstev za popotresno obnovo Posočja
Zap.
Znesek
Struktura
Namen porabe sredstev stalne rezerve
št.
v 000 SIT
v%
S proračunske postavke 7640-Rezerva Republike Slovenije
1
0750 Zagotavljanje najnujnejših življenjskih in bivalnih
69.952
5,3
pogojev
2
0751 Nakup bivalnih kontejnerjev
50.000
3,8
3
0752 Priprava sanacijskih ukrepov v SZ Sloveniji
50.000
3,8
4
0761 Pokrivanje stroškov potresa v Posočju
2,8
37.138
15,7
Skupaj
207.090
5" proračunske postavke 8400-Sredstva rezerv-za popotresno obnovo Posočja
35,4
464.604
5
0753 Izvajanje nalog državne tehnične pomoči
29,7
390.000
6
0755 Dokapitalizacija Stanovanjskega sklada RS
236.241
18,0
7 ■ 0766 Popotresna obnova 11 objektov
1,2
13.473
8
0820 Povrnitev stroškov prezimovanja
84,3
/. 104.318
Skupaj
100
1.311.408
Skupaj
Od celotne porabe sredstev za razvojno pomoč pri popotresni obnovi Posočja je bilo največ
porabljeno za izvajanje nalog državne tehnične pomoči, za pripravo ureditvenih načrtov
obnove ter izdelavo projektne dokumentacije za popotresno obnovo objektov (35,4 %) in za
dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada RS za dodelitev stanovanjskih posojil pod pogoji
ZPOOSRP (29,7 %). Preskusili smo pravilnost izplačil v devetih primerih s skupno
vrednostjo 485.417 tisoč SIT, kar predstavlja 16,3 % porabe sredstev stalne rezerve v letu
1998. Izplačila so bila izvršena za namene, ki jih opredeljujeta 31. člen ZFJP in 10. člen
ZPOOSRP.

7.14.2.

rekoča proračunska rezerva

Sredstva tekoče rezerve so bila načrtovana na proračunski postavki 760S
Tekoča
proračunska rezerva in si) bila tekom leta prerazporejena na proračunske postavke
uporabnikov (prejemnikov sredstev), glede na vsebino -porabe. Porabo sredstev določala 21 m
22 člen /11'r< > Sredstv a se lahko namenijo za delovanje med letom novoustanovljenih
uporabnikov, /a nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva m za
namene, /a katere med letom niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O
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prerazporeditvi sredstev tekoče proračunske rezerve je odločala vlačiti na predlog Ministrstva
za linance O uporabi več kot 20 % sredstev tekoče proračunske rezerve ie odločal državni
zbor.
Sredstva tekoče proračunske rezerve so bila načrtovana v višini 1.456.300 tisoč SIT in so bila
po sklepu vlade (št. 409-00/98-19-N z dne 2.7.1998) povečana za 21.566 tisoč SIT s
prenosom sredstev s proračunske postavke 4768 - Investicijsko vzdrževanje pri Predsedniku
Republike Slovenije ter na podlagi ZZSP98 in sklepa vlade zmanjšana za 450.000 tisoč SIT.
Tako so bila v letu 1998 na razpolago sredstva tekoče proračunske rezerve v skupni višini
1.027.866 tisoč SIT.
S tekoče proračunske rezerve so bila v proračunskem letu 1998 prerazporejena sredstva na
druge postavke v skupni višini 1.015.657 tisoč SIT. Največ sredstev je bilo prerazporejenih na
proračunske postavke vladnih služb (50,2 %), Ministrstva za obrambo (12,7 %) ter
Ministrstva za finance (11,5 %). Sredstva tekoče rezerve so bila v najvišjem odstotku
namenjena za dodatne stroške dela (19,5 %), za lastno udeležbo za mejni prehod Dolga vas
(18,1 %), za nakup poslovnih prostorov za potrebe državnih organov (15,7 %), za pokritje
stroškov sodelovanja v mirovnih operacijah (7,5 %) ter za financiranje Agencije RS za
sanacijo bank in hranilnic (5,2 %). Nepravilnosti pri prerazporeditvah sredstev tekoče
proračunske rezerve, ki so bile ugotovljene pri preskušanju plač, so predstavljene v točki 7.1.
V podrobno preskušanje je bil zajet prenos sredstev na postavko 8848 - Nakup poslovnih
prostorov za potrebe državnih organov pri Servisu skupnih služb vlade v višini 159.000 tisoč
SIT, kije bil izveden na podlagi sklepa vlade (št. 409-00/98-7N z dne 19.3.1998). Vlada je v
obrazložitvi sklepa pojasnila, da je bil prenos sredstev v omenjeni višini potreben zaradi
plačila kupnine za nakup zemljišča za izgradnjo objekta A3 v kompleksu Bežigrajski dvor.
Kupnina ni bila realizirana v letu 1997 zaradi prepoznega podpisa dodatka k pogodbi iz leta
1994 (št. 2 z dne 22.1.1998) sklenjenega s prodajalcem. Po našem mnenju bi moral
proračunski uporabnik porabo načrtovati, saj mu je bila pri pripravi proračuna za leto 1998
znana obveznost za plačilo kupnine.
8. Izvršitev finančnih načrtov proračunskih uporabnikov
Uporabniki proračunskih sredstev so za leto 1998 izkazali porabo proračunskih sredstev v
višini 870.823.777 tisoč SIT ali za 26.876.645 tisoč SIT oziroma 3 % manj, kot jim jih je bilo
s spremembami proračuna odobreno. Na manjšo porabo je prav gotovo vplival tudi sklep
Vlade RS (št. 400-09/98-1 /N/ z dne 30.7.1998) z zahtevo po linearnem zmanjšanju porabe po
posameznih proračunskih uporabnikih v višini 3 % odhodkov in prenos neporavnanih
obveznosti iz leta 1998 v skupni višini 1.443.815 tisoč SIT v proračunsko leto 1999.
Proračun in realizacijo sredstev po skupinah proračunskih uporabnikov. predstavlja tabela 16.
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I alvl.i Iti: Oilh:.i : i proračun RS za lelo IW8 po proračunskili uporabnikih
I 'i oi aOiiiisk i upoi;ihmk
i
II- !'iciisc.inik republike
121- Državni /inii
122-1 >r/aVni svet
I2.i - Republiška volilna komisija
12-1 - Vaiuli Človekovih pravic
1.11 - Ustavno sodišče
132 - Računsko sodišče
133 - Agcn. za rev. post. last.preobl.
14- Urad predsednika Vlade
15- Vladne službe
16- Ministrstvo za finance
17 - Ministrstvo za notranje zadeve
18 - Ministrstvo za zunanje zadeve
19- Ministrstvo za obrambo
20- Ministrstvo za pravosodje
21- Min. za gosp. dejavnosti
22- Min. za ekonom.odnose in razvoj
23 - Min za kmetij., gozd. in prehr.
24- Min. za promet in zveze
25- Min. za okolje in prostor
26 - Min. za delo, druž. in soc. zadeve
27- Ministrstvo za zdravstvo
33- Ministrstvo za šolstvo in šport
34 - Min. za znanost in tehnologijo
35- Ministrstvo za kulturo
36- Min. za malo gosp. in turizem
39 - Slov. akadc. znanosti in umetnosti
41 - Vrhovno sodišče RS
42 - Višja in okrožna sodišča
44 - Tožilstva
45 - Pravobranilstva
46 - Upravno sodišče RS
49 - Republiški senat za prekrške
50 - Delovna in socialna sodišča
61- Sodniki za prekrške
62 - Upravne enote
Skupaj

Sprejeto
v (y/.
.U7 005
3.967 995
336.927
285.105
21 I.7S2
778.5S0
774.840
249.922
1 329.529
15.292.039
235.9IS.897
35.115.031
8.131.242
41.439.431
6.615.809
17.702.173
S 193.038
27.322.261
77.611.024
14.102.369
152.964 331
5.896.468
141.323.776
22.403.626
18.614.747
3.360.897
625.146
515.148
10.972.005
2.060.123
740.284
241.639
177.884
891.283
2.314.710
11.698.615
870.495.681

v 000 SIT
S
Realizaciji j Razlika
Ind
Razlika
Ind.
spremembami
|
\
•
' M<!)
7(4.M
*>'!)
295.756| (21.249)
315.495
93
94
(19.739)
3 85S.I5S
3 60I.873J (366.122)
91
(256.285)
93
336.927
330 626!
(6.301)
9S
(6.301)
9S
251.516
201 625
(83.4SO)
71
(49.S9I)
80
204 304
2II.7S2
(7.478)
96
(7.478)
96
777.574
670.883 (107.697)
86
(106.691)
86
565.293 (209.547)
610.972
73
(45.679)
93
236.122
227.783
(22.139)
91
(S.339)
96
1.200.577 (128.952)
1.233.209
90
97
(32.632)
15.810.468
518.429 103
16.608.993
(798.525)
95
251.489.806 242.072.797 6.153.900 103 (9.417.009)
96
34.904.667 34.257.156 (857.875)
98
(647.511)
98
8.087.806
7.926.920 (204.322)
97
(160.886)
98
4I.86S.277 40.448.049 (991.382)
98 (1.420.228)
97
5.821.358 (794.451)
6.292.819
88
(471.461)
93
18.742.883 1.040.710
94
19.912.790
106 (1.169.907)
16.006.857 7.813.819
16.713.625
96
195
(706.768)
26.298.167 25.592.699 (1.729.562)
94
97
(705.468)
73.735.325 (3.875.699)
98
74.966.143
95 (1.230.818)
(58S.072)
96
16.050.988
15.462.916 1.360.547
110
97 (3.485.277)
98
152.110.888 148.625.611 (4.338.720)
97
5.532.234 (364.234)
94
(177.091)
5.709.325
99
140.780.601 I3S.849.II6 (2.474.660)
98 (1.931.485)
97
(796.993)
106
24.5S0.928 23.7S3.935 1.380.309
98
(410.495)
17.930.718 (684.029)
96
18.341.213
93
(318.285)
136
4.564.850 1.203.953
4.883.135
97
(15.640)
97
609 506
(15.640)
625.146
87
(68.855)
87
(68.573)
515.430
446.575
96
(493.126)
96
10.487.437 (484.568)
10.980.563
92
(170.470)
92
1.886.116 (174.007)
2.056.586
74
(193.913)
74
740.284
546.371 (193.913)
69
(75.396)
69
(75.396)
241.639
166.243
82
(31.335)
82
177.884
(31.335)
146.549
91
(84.053)
91
807.230
(84.053)
S91.283
86
(320.845)
86
1.993.865 (320.845)
2.314.710
96
(453.698)
96
11.724.971
11.271.273 (427.342)
97
100 (26.876.645)
328.096
897.700.422 870.823.777

Revizijo smo izvedli pri 18 skupinah proračunskih uporabnikov, katerih poraba proračunskih
sredstev za leto 1998 je bila realizirana v skupnem znesku 836.364.469 tisoč SIT ali 96,0 %
odhodkov proračuna. Pri vseh revidirancih smo izvedli preskus pravilnosti na ravni
proračunske postavke in na ravni posamičnega izplačila. Cilj računskega sodišča je bil
ugotoviti, kako vladni proračunski uporabniki izvršujejo svoje finančne načrte glede na višino
sredstev in namene, ki jih je določil državni zbor ob sprejemu proračuna ter-»lede na predpise,
ki urejajo izplačila iz proračuna.
I'i i preskušanju na ravni proračunskih postavk smo dali poudarek odstopanju dosežene porabo
glede na prvotno določeno višino in namen proračunskih sredstev. Ugotovili smo. da so
manjkajoče pravice porabe proračunski uporabniki praviloma reševali s prerazporeditvami
sredstev med svojimi proračunskimi postavkami ali pa s prerazporeditvami s postavk drugih
proračunskih uporabnikov
S it> revizijo računsko sodišči ''.i ugotavljajo razlogu', za večja odstopanja, vendar lahko
sklepamo, da gre v nekateri!: i
..t ih tudi za slabosti pri načrtovanju sredstev, kar dokazujejo
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prerazporeditve sredstev med postavkami in proračunskimi uporabniki. Odstopanja
uresničenega obsega sredstev od finančnega načrta pomeni odmikanje od načela proračunske
stvarnosti, ki zahteva realno načrtovanje proračunskih prejemkov in izdatkov, prerazporeditve
sredstev pa vodijo v nespoštovunje načela proračunske specializacije.
Izsledke revidiranja izvršitve finančnih načrtov posameznih proračunskih uporabnikov smo
prikazali v točkah od 8.1 do 8.18. Po uvodni predstavitvi finančnega načrta revidiranca. smo
najprej podali ugotovitve na ravni proračunskih postavk in nato še na ravni izbranih izplačil,
kjer smo tudi navedli skupno višino ocenjene napake, ugotovljene na izbranem vzorcu izplačil
in njen delež v celotnih odhodkih ter izpostavili razkrite večje nepravilnosti in napake. Na
koncu posamezne točke smo za vsakega revidiranca oblikovali mnenje o izvršitvi finančnega
načrta v dveh delih, in sicer posebej za EN 1 in posebej za ostale skupine EN. Mnenje temelji
na določeni višini še dopustne napake in ugotovljenih napakah. Višino dopustne napake smo
določili v razponu od 0,5 % do 5,0 % v odvisnosti od velikosti odhodkov revidiranca.
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S.I.

i rad predsednika vlade

Za lelo I99S jc Urad predsednika vlado (odslej UPV) na posameznem EN načrtoval in
uresničil proračunska sredstva v višini, kot prikazuje tabela 17.
Tabela I 7: Pregled višine proračunskih sredstev po ekonomskih namenih
Ekonomski namen
2
l - Plače, prisp. delod. in drugi prejemki
2 - Materialni in drugi stroški
11 - Drugi odhodki
13- Investicije in investicij, vzdrževanje
Skupaj

Načrtovano za leto 1998
Sprejeto v DZ S spremembami
4
3
649.621
649.621
386.928
408.295
108.420
17.950
184.560
157.343
1.329.529
1.233.209

v 000 SIT
Realizacija
1998
Ind. 98/97
5
0
622.900
112
403.760
106
16.681
0
157.236
457
l-200_577
123

Glede na proračun leta 1997 seje poraba proračunskih sredstev na UPV najbolj povečala pri
investicijah in investicijskem vzdrževanju.

UGOTOVITVE
8.1.1. Ugotovitve na ravni proračunskih postavk
Preverjanje na 10 proračunskih postavkah UPV, ki so bile zajete v -preskus z izbranim
vzorcem je pokazalo, da je bila poraba pri 30,0 % postavk nad in pri 70,0 % pod načrtovano
višino sredstev. V večini revidiranih primerov je UPV načrtoval -preveč sredstev, zato je
finančne probleme na drugih postavkah, kjer je bila poraba večja od načrtovane, reševal s
prerazporeditvami med svojimi postavkami. Največ odstopanj je bilo v razponu od 0 % do
10% od načrtovanega obsega, kjer realizacija ene postavke presega, štirih postavk pa ne
dosega v proračunu določene višine sredstev.
Večji odmik je bil izkazan na proračunski postavki 4184 - Revizijska komisija za javna
naročila, ki je za svoje delo porabila le 15,4 % načrtovanega obsega proračunskih sredstev.
UPV je pojasnil, da je na tej postavki načrtoval sredstva za plače delavcev v Revizijski
komisiji, ki pa se v letu 1998 niso zaposlili.

8.1.2. Ugotovitve na ravni izbranih izplačil
V reviziji izvršitve finančnega načrta UPV na izbranem vzorcu so bile od 134 revidiranih
izplačil ugotovljene napake v 68 primerih ali 50,7 % izplačil. Največ napak je bilo razkritih
pri plačevanju računov oz. poravnavanju obveznosti (v 18 primerih izplačilo ni bilo v skladu s
pogodbo, v 22 primerih pa ni bilo v skladu z roki. ki jih določa ZlPro). V 38 primerih je bilo
izplačilo izvršeno z zamudo.
Ocena /a celotno napako na izplačilih l-N I jc 10.031.622 Sil. kar predstavlja 1.61%
revidiranega zneska, in pri ostalih l-N skupno 12.131.219 SIT ali 2.10 revidiranega zneska.
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S preskušanjem skladnosti poslovanja s predpisi po posameznih EN smo ugotovili uasleti;
nepravilnosti:

a) Plače in drugi osebni prejemki
Štirje delavci so bili nepravilno razporejeni na delovna mesta, za katera niso izpolnjevali vseli
pogojev, ki so določeni v aktu o sistemizaciji, in sicer:
• en delavec je bil razporejen na delovno mesto, na katerem se zahteva VI. stopnja
strokovne izobrazbe, čeprav je imel V. stopnjo. S pogodbo o izobraževanju, ki jo je z
UPV sklenil leta 1992, se je zavezal, da bo izobraževanje zaključil septembra 1996,
vendar tega pogoja ni izpolnil. UPV ni ravnal v skladu z internim aktom o sistemizaciji,
prvo alineo 2. člena pravilnika o napredovanju in 15. členom uredbe o količnikih in
dodatkih;
• trije delavci so bili razporejeni na delovna mesta, ki po aktu o sistemizaciji zahtevajo več
let delovnih izkušenj, kot so jih imeli na dan razporeditve (en delavec je imel namesto
osem let samo tri leta delovnih izkušenj, dva delavca pa namesto pet let manj kot dve leti);
Enemu delavcu je bil pri izplačilu plače za mesec marec 1998 obračunan dodatek na delovno
dobo v višini 18,50 % (za 37 let delovne dobe), s preskusom pa smo razkrili, daje imel v tem
času dejansko 35 let delovne dobe.

b) Materialni in clrugi stroški
Pri 12 izplačilih v skupni vrednosti 5.832 tisoč SIT, ki so se nanašala na nabavo različnega
blaga in storitev (nakup novoletnih čestitk in cvetja, vzdrževanje audio sistemov, popravilo
opreme, najem fotokopirnega stroja ter nabava in namestitev tekačev), smo ugotovili, da je
UPV oddal javno naročilo neposredno s pogodbo oz. naročilnico, ne da bi ceno in kakovost
predmeta javnega naročila posebej skrbno preveril z zbiranjem več ponudb ali ?. analizo
stroškov oz. s primerjanjem kakovosti ipd. ter to preverjanje dokazal v svoji dokumentaciji.
V devetih primerih revidiranih izplačil, ki so se nanašala na nabavo pisarniškega materiala in
čistil, čiščenje prostorov ter na najem osebnih avtomobilov in poslovnih prostorov, v skupni
vrednosti 4.455 tisoč SIT, UPV ni izbral dobavitelja po postopku javnega razpisa, čeprav je
skupna vrednost vseh letnih nabav presegala znesek 5.000 tisoč SIT, ki ga je kot omejitev
določil 41. člen ZIPRS-C.
UPV je v letu 1998 posloval z družbo, za katero smo na podlagi izpisa iz sodnega registra
Okrožnega sodišča v Ljubljani (Srg št. 199805306, izpis na dan 11J.2000.) ugotovili, daje
eden od ustanoviteljev družbe vodja tehnične službe na UPV. Izrecne"prepovedi, da bi država
poslovala s podjetji, ki so v lasti državnih uslužbencev ni, prav gotovo pa obstaja določeno
navzkrižje interesov, ki povečuje tveganje pri delovanju UPV. Pri preskušanju pravilnosti
izplačil smo razkrili, da omenjeni delavec urada, ki je v letu 1998 v okviru svojih nalog izbiral
dobavitelje in potrjeval račune, ni v vseh primerih oddal javno naročilo po postopkih, ki jih
predpisuje Z.IN.
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MNENJE

Revidirali smo izvršitev finančnega načrta Urada predsednika vlade za leto 1998 kot dela
revizije zaključnega računa proračuna RS za leto 1998. ki se izvaja v skladu s četrtim
odstavkom 21. člena zakona o računskem sodišču.
O izvršitvi finančnega načrta Urada predsednika vlade za leto 1998 dajemo naslednje mnenje:
•

Poraba proračunskih sredstev za plače in druge osebne prejemke (EN 1) je bila za leto
1998 na Uradu predsednika vlade v vseh pomembnih pogledih v skladu z višino in nameni
sredstev, ki jih je določil državni zbor, ter izplačila odobrena s strani pooblaščenih oseb,
zato dajemo o pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu, ki se nanaša na obračun in
izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih, Uradu predsednika vlade
pozitivno mnenje.

•

Poraba proračunskih sredstev za ekonomske namene od 2 do 15 je bila za leto 1998 na
Uradu predsednika vlade v vseh pomembnih pogledih v skladu z višino in nameni
sredstev, ki jih je določil državni zbor, ter izplačila odobrena s strani pooblaščenih oseb,
zato dajemo o pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu, ki se nanaša na ekonomske
namene od 2 do 15, Uradu predsednika vlade pozitivno mnenje.

Za pravilnost izvršitve finančnega načrta Urada predsednika vlade je bil v revidiranem
obdobju odgovoren Borut Šuklje, generalni sekretar, in osebe, ki jih je pooblastil za izdajo
odredb za izplačila iz proračuna, to so bili mag. Andrej Pagon, namestnik generalnega
sekretarja, Peter Hočevar, državni podsekretar in Cilka Stušek, državna podsekretarka.
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8.2.

Vladne službe

Za Iclo 1998 so vladno službe (odslej VS) načrtovale m uresničile obseg proračunskih
sredstev, kot jc prikazano v tabeli 18.
Tabela 18: Pregled višine proračunskih sredstev po vladnih službah
Zap. Ekonomski namen
št.

Sprejeto
vDZ

i
2
1 1512 -Protokol v vladi RS
2 1513 -Servis za protokolarne storitve
3 1514 -Urad za priseljevanje in begunce
4 1515 -Urad za žensko politiko
5 1516 -Urad za narodnosti vlade RS
6 1517 -Služba vlade za zakonodajo
7 1518 -Urad vlade za informiranje
8 1519 -Kadrovska služba vlade
9 1520 -Servis skupnih služb vlade
10 1521 -Center vlade za informatiko
11 1522 -Statistični urad RS
12 1524-SOVA
13 1525 -Služba vlade za lokalno samoupr.
14 1526 -Urad vlade za verske skupnosti
15 1527 -Urad vlade za invalide
16 1528 -Služba Vlade RS za evrop. Zadeve
Skupaj

3
276.866
468.158
862.327
63.494
224.653
144.019
808.650
304.837
4.314.585
3.506.852
1.205.637
2.280.972
107.311
242.713
48.038
432.927
15.292.039

S
spremembami
4
282.366
491.352
985.551
77.482
224.518
151.207
838.866
330.837
4.936.109
3.937.129
1.237.744
2.205.548
105.311
257.181
48.038
499.754
16.608.993

v 000 SIT
Realizacija Indeks
1998/
97
6
s
97
276.560
476.044
113
907.657
61
66.910
128
223.944
102
137.779
106
800.024
118
113
314.229
4.622.772
131
3.812.605
113
106
1.207.653
104
2.108.412
97
101.622
247.318
109
43.042
118
463.897
113
15.810.468

Več kot polovico sredstev VS (53,3 %) sta porabila Servis skupnih služb vlade (odslej SSSV)
in Center vlade za informatiko (odslej CVI), ki sta centralni službi državnih organov,
predvsem za investicije in investicijsko vzdrževanje ter nekatere druge storitve. Glede na leto
poprej se je poraba nadpovprečno povečala pri SSSV (31 %), Uradu za žensko politiko
(28 %), Uradu vlade za informiranje (18 %) in Uradu vlade za invalide (18 %).

UGOTOVITVE
8.2.1. Ugotovitve na ravni proračunskih postavk
Preverjanje porabe sredstev na 70 proračunskih postavkah VS, ki so- bile zajete v preskus z
izbranim vzorcem jc pokazalo, da je bila pri štirih postavkah poraba sredstev enaka
načrtovanemu obsegu, pri 38.6 % postavk je nad in pri 55.7 % pod načrtovano višino
sredstev. V večini revidiranih primerov so VS načrtovale preveč sredstev, zalo so finančne
probleme na drugih postavkah, kjer je bila poraba večja od načrtovane, reševale s
prerazporeditvami sredstev med svojimi postavkami. Največ odstopanj je bilo v razponu od
0 % do 10 % od načrtovanega obsega (40.0 % revidiranih postavk), pri leni jc bila realizacija
v 22 primerih oz 31.1
revidiranih postavk do 10 % nižja od višine, ki jo je določil
proračun.
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Večji odmiki od imenovane porabe .so bili pri investicijah in investicijskem vzdrževanju na
proračunski postavki 726<S
Nakupi opreme :u prostore no Langusovi (nižja poraba za
78,3 %), na postavki 6509 - Investicije nci mejnih prehodih (za 61.7 % nižja poraba) in na
postavki (S'221 Nakupi opreme za potrebe državnih organov (za 17-krat višja poraba).
Pri kontroli upravičenosti prerazporeditve 12.832.715 SIT na proračunsko postavko SS47 Upravljanje in vzdrževanje službenih in najemnih stanovanj smo ugotovili, daje SSSV sklenil
pogodbo z izvajalcem vzdrževalnih del na stanovanjskem objektu Trate, v višini 11.126.683
SIT, še pred pridobitvijo soglasja vlade k prerazporeditvi in zagotovitvi sredstev na navedeni
proračunski postavki, kar je v nasprotju s 13. členom ZlPro.

8.2.2. Ugotovitve na ravni izbranih izplačil
S preskušanjem pravilnosti izvršitve finančnega načrta na izbranem vzorcu so bile od 270
revidiranih izplačil ugotovljene napake v 119 primerih ali 44,4 % pregledanih izplačil. Z
revidiranjem smo ugotovili neustrezno izbiro izvajalcev v 41 primerih, neusklajenost izplačil
s predpisi, ki urejajo plače v treh primerih, neusklajenost izplačil s pogodbami v 17 primerih
in časovno neusklajenost izplačila s predpisanimi roki v 25 primerih. Večina napak (65
primerov) se nanaša na zamude pri plačevanju obveznosti. Med revidiranimi izplačili smo
ugotovili tudi pet primerov nenamenske porabe sredstev v skupni vrednosti 10.233 tisoč SIT.
Na ugotovitve iz predhodnega poročila so pripominjali Center vlade za informatiko,
Kadrovska služba vlade, Služba vlade za evropske zadeve in Urad Vlade RS za priseljevanje
in begunce.
CVIje v danih pripombah očital računskemu sodišču, da so o pravilnosti nabav računalniške
opreme presojale osebe, ki niso imele ustreznih strokovnih znanj. Izbiro dobaviteljev v
revidiranih primerih, kjer ugotavljamo nepravilnosti, CVI utemeljuje z uporabo 5.5. člena
ZJN. Pri tem se sklicuje predvsem na dobavitelje, ki so edini usposobljeni ponudniki, ki imajo
pravice intelektualne lastnine, ali ki nudijo nestandardne intelektualne storitve.
Pri revidiranju izplačil za nabavo računalniške opreme pri CVI je računsko sodišče presojalo
pravilnost izvedbe postopkov oddaje javnih naročil in izplačil glede na veljavne predpise, ne
pa tudi strokovnost sprejetih odločitev. Senat I je od CVI zahteval dodatne dokaze pri plačilu
izvedbe računalniških omrežij in medmrežnih povezav ter storitvah svetovanja (dopis št.
1202-18/99-145 z dne 15.11.2000), vendar mu CVI ni odgovoril. Po ponovni presoji spornih
ugotovitev je Senat 1 na podlagi razpoložljive dokumentacije potrdil prvotne navedbe v večini
primerov, ker je ocenil, da CVI ni vodil postopkov javnega naročanja v skladu s 3. členom
ZJN.
Senat I ugotavlja, da so bile s preskušanjem skladnosti poslovanja s predpisi po posameznih
F.N razkrile naslednje pomembne nepravilnosti:

a) Plače in drugi osebni prejemki'.
I rije delavci (dva na Statističnem uradu RS in eden na SSSV) niso izpolnjevali posebnega
pogoja zahtevane stopnje izobrazbe za zasedbo delovnega mesta in so bili razporejeni na
delovna mesta v nasprotni / aktom o sistemizaciji. Vsi trije so bili. glede na dejansko šolsko
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izobrazbo, ra/.porc|eni na delovna mosta, /a katera so jo
strokovna izobrazba

- ovala za ono sio.ijo višja

b) Materialni in drugi stroški
Nepravilnosti pri oddaji javnih naročil smo razkrili pri izplačilih iz vzorca, ki se nanašajo na:
• storitve svetovanja na področju računalništva ter vzdrževanje in zavarovanje računalniške
opreme, 13 izplačil CVl v skupnem znesku 101.748.436 SIT,
• najemnine za poslovne prostore, za MF na Slovenski 54, Beethovnovi 11 in Jesenkovi 3,
MOP na Dunajski 47 in MKGP na Dunajski 56, SVEZ na Slovenski 27-29 v Ljubljani ter
za inšpektorate in Geodetsko upravo v Novem mestu, Geodetsko upravo in Davčni urad v
Cerknici ter Upravno enoto v Velenju, za katere je najemnine plačal SSSV v skupnem
znesku 59.372.818 SIT,
• prevajalske storitve v vrednosti 922.631 SIT na Službi Vlade RS za evropske zadeve,
• nakup pisarniškega materiala na Uradu za priseljevanje in begunce (v obdobju od
15.3.1998 do konca proračunskega leta, to je po preteku veljavnosti pogodbe, je bil v
knjigovodskih evidencah evidentiran promet v skupni višini 439.908 SIT).
Poleg tega je bila med izplačili iz preskusa razkrita nenamenska poraba proračunskih sredstev
v naslednjih primerih:
• za najem prostorov za Centralno tehnično knjižnico v višini 5.530.489 SIT, za katerega po
naši presoji SSSV ni bil pristojen plačevati najemnine; poravnavanje obveznosti bi moralo
potekati iz sredstev MŠŠ v obliki transfera in ne iz proračunske postavke, ki je bila pri
SSSV namenjena za pokrivanje najemnin poslovnih prostorov;
• za potrebe Zveze borcev NOV v višini 1.578.440 SIT, kjer je SSSV plačeval najem
stanovanjske hiše za neproračunskega uporabnika; sredstva za financiranje delovanja
omenjene zveze bi moralo zagotoviti MDDSZ; nepravilnost je bila odpravljena na podlagi
sklepa vlade (št. 465-166/96 z dne 18.6.1998) z odpovedjo najemnega razmerja z
najemodajalcem družbo E. Pirkmajer, Upravljanje, d.o.o., Ljubljana;
• za financiranje varnostno receptorske službe ter za opravljanje storitev reccptorjatelefonista, je CVl izvršil izplačilo v znesku 2.468.023 SI 1 iz proračunske postavke,
namenjene za vzdrževanje informacijskega sistema državnih organov.

c) Drugi odhodki
Urad vlade za informiranje je brez izvedbe javnega razpisa oddal dve javni naročili, in sicer:
• izdajanje publikacije Slovenia Weekly družbi Vitrum, d.o.o., Ljubljana (izplačilo v znesku
566.800 SIT, vrednost celotnega naročila je znašala 24.460.800 SIT) it> ".
• izvajanje javnomnenjskih raziskav Fakulteti za družbene vedo v Ljubljani (v vzorcu za
preskušanje smo imeli dve izplačili v skupni vrednosti 2.838.349 S! I. vrednost celotnega
naročila po dveh pogodbah je znašala 13.271.278 Sl i").
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č) /nvesiiri/c m investicijsko vzih žcvan/c
l*ii oddaji javnih naročil za investicije in investicijsko vzdrževanje vladne službe niso v vseh
primerih ravnale po postopkih, ki jih zahteva Z.IN. Med izplačili, ki smo ji podrobneje
preskusili, smo razkrili tudi naslednje primere:
• SSSV je brez izvedbe javnega razpisa izvedel nakup poslovnih prostorov za Upravo RS za
pomorstvo v Kopru (vrednost naložbe 20.035.581 SIT) in nakup stavbnega zemljišča BO
2/3 v Ljubljani v izmeri 59.380 m2 (osem izplačil v znesku 422.000 tisoč SIT),
• CVI je prav tako brez javnega razpisa izbral dobavitelje računalniške in komunikacijske
opreme (pogodbena vrednost 1,8 mlrd SIT) ter izvajalce za izgradnjo računalniških
omrežij (revidirali smo devet izplačil v skupni vrednosti 492.691.829 SIT).
Pri investiciji v računalniško opremo smo v enem primeru ugotovili neskladje računa s
pogodbo v višini 405.740 SIT. CVI je s pogodbo z družbo Smart Com, d.o.o., Ljubljana
dogovoril nabavo računalniške opreme, s preskusom pravilnosti izvršitve pa smo razkrili, da
je dobavitelj zaračunal tudi GSM aparate v navedeni vrednosti.
Pri preskušanju pravilnosti izplačil pri SSSV smo ugotovili plačilo zamudnih obresti v višini
9.263.685 SIT. Zamuda pri plačevanju obveznosti je bila posledica nepravilno vodenih
postopkov pri nakupu gradbenega zemljišča in je vplivala na večjo porabo proračunskih
sredstev.

MNENJE

Revidirali smo izvršitev finančnih načrtov vladnih služb za leto 1998, kot dela revizije
zaključnega računa proračuna RS za leto 1998, ki se izvaja v skladu s četrtim odstavkom 21.
člena zakona o računskem sodišču.
Pri revidiranju izvršitve finančnih načrtov smo vladne službe obravnavali kot celoto. Z
metodo vzorčenja smo izbrali izplačila, ki so se nanašala na 14 vladnih služb. Pretežni del
vrednosti izbranih izplačil se je nanašal na odhodke Servisa skupnih služb vlade in Centra
vlade za informatiko, kjer smo tudi razkrili večino nepravilnosti in napak, ki smo jih
vrednotili v tolarjih (od skupno 51 razkritih napak je bilo pri omenjenih dveh službah razkrito
46 napak). S preskušanjem na vzorcu smo nepravilnosti razkrili še pri Uradu za priseljevanje
in begunce (eno napako), Uradu vlade za informiranje (tri napake) in na Službi Vlade RS za
evropske zadeve (eno napako).
Izbrana metoda vzorčenja je povzročila, daje bil obseg revidiranja v preveliki meri usmerjen
na tri skupine ekonomskih namenov (81,0 % izbranih izplačil se je nanašalo na EN 1, 2 in 13)
in preveč omejen le na nekatere vladne službe (52,6 % vzorca je pripadalo Servisu skupnih
služb vlade in Centru vlade za informatiko). Zaradi navedenih omejitev v obsegu preveritev,
računsko sodišče ni moglo pridobili zadostnih, ustreznih in zanesljivih revizijskih dokazov, ki
bi mu omogočili oblikov ali mnenje o izvršitvi finančnih načrtov revidiranih vladnih služb.
Zaradi-\ pliva zadev, o katerih smo pisali v prejšnjih dveh odstavkih, o izvršitvi finančnega
načrta vladnih služb kol enovito obrav navane skupine proračunskih uporabnikov za leto I99.S
ne podajamo mnenja.
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Za pravilnost izvršitve finančnega načrta so bile v revidirane:!: >bdob|u odgovorne osebe, ki
so pooblaščene za razpolaganje s sredstvi pri uporabnikih V skladu s 27 členom ZVRS ima
generalni sekretar vlade v odnosu do vladnih služb, razen do Slovenske obveščevalnovarnostne agencije. Statističnega urada RS, Službe vlade za zakonodajo in Službe Vlade RS
za evropske zadeve, enaka pooblastila, kol jih ima minister do organov v sestavi ministrstva.
Za leto 1998 je bil generalni sekretar vlade Borut Šuktje.
Pri VS so bili v revidiranem obdobju za pravilnost poslovanja odgovorni naslednji
predstojniki služb:
Protokol v Vladi Republike Slovenije
Urad za priseljevanje in begunce
Urad za žensko politiko
Urad za narodnosti Vlade Republike Slovenije
Služba vlade za zakonodajo
Urad vlade za informiranje
Kadrovska služba vlade
Servis skupnih služb vlade
Center vlade za informatiko
Statistični urad Republike Slovenije
Služba vlade za lokalno samoupravo
Urad vlade za verske skupnosti
Urad vlade za invalide
Služba vlade RS za evropske zadeve
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Željko Jeglič, šef Protokola RS
Jurij Zaletel, v.d. direktor
Vera Kozmik, direktorica
Peter Winkler, direktor
Alojz Janko, direktor
mag. Alja Berglez Uranjek, direktorica
Marko Kromar, direktor
Valentin Gerkman, direktor do 30.6.1998,
Jože Romšek, direktor od 1.7.1998 naprej
Marin Silič, direktor
Tomaž Banovec, generalni direktor
mag. Božo Grafenauer, minister
Nina Čož, direktorica
mag. Luj Sprohar, direktor
Igor Bavčar, minister
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8.3.

Ministrstvo za notranje zadeve

Za leto 1998 je Ministrstvo za notranje zadeve (odslej MNZ) na posameznem IIN načrtovalo
in uresničilo obseg proračunskih sredstev, kot je prikazano v tabeli 20.
Tabela 20: Pregled višine proračunskih sredstev po ekonomskih namenih
Ekonomski namen
2
l- Plače, prisp. Del. In drugi prejemki
2- Materialni in drugi stroški
4- Socialni transferi
5- Dotacije in plačila stor. jav. zavod.
6- Plačila storitev
11-Drugi odhodki
13-lnvesticije in investic. Vzdrževanje
Skupaj

v 000 SIT
Načrtovano za leto 1998
Realizacija
1998
Ind. 98/97
Določeno v DZ S spremembami
4
5
3
0
26.631.834 26.561.844
27.334.231
106
4.780.641
4.985.026
115
4.553.991
15.000
112
15.000
14.498
0
0
0
0
39.526
38.202
109
39.526
0
13.710
0
12.491
142
3.219.571
3.172.283
2.849.480
34.904.667 34.257.156
110
35.115.031

Glede na proračun za leto 1997 se je poraba na MNZ najbolj povečala pri investicijah in
investicijskem vzdrževanju (za 42 %) ter pri materialnih in drugih stroških (za 15 %).

UGOTOVITVE
8.3.1.

Ugotovitve na ravni proračunskih postavk

Preverjanje porabe sredstev na 32 proračunskih postavkah MNZ, ki so bile zajete v preskus z
izbranim vzorcem, je pokazalo, da je bila le pri treh postavkah poraba sredstev enaka
načrtovanemu obsegu, pri 25,0 % postavk je nad in pri 65,6 % pod načrtovano višino
sredstev. V večini revidiranih primerov je MNZ načrtovalo več sredstev kot je porabilo, zato
je finančne probleme na drugih postavkah, kjer je bila poraba večja od načrtovane, reševalo s
prerazporeditvami sredstev med svojimi postavkami. Največ odstopanj je bilo v razponu od
0 % do 10 % od načrtovanega obsega (50,0 % revidiranih postavk), pri tem je bila realizacija
v 13 primerih (40,6 % revidiranih postavk) do 10 % nižja od višine, ki jo je določil proračun.
Večji odmiki od načrtovane porabe so bili ugotovljeni pri dveh postavkah, in sicer jc bila
uresničena nižja poraba od načrtovane za 75,1 % na proračunski postavki 74.18 - PP Vrhnika
- rekonstrukcija in za 4S,S % na postavki 7425 PP ŠkoJJa Loka - nadzuftiva. Po pojasnilu
MNZ je prišlo do manjše porabe zaradi dolgotrajnih postopkov denacionalizacije na delu
zemljišča na katerem stoji objekt bivšega doma JA na Vrhniki in dolgotrajnih postopkov
izbiranja izvajalca za novogradnjo postaje v Školji l.oki (pritožba enega ponudnika na
revizijsko komisijo).

18. oktober2001

57

poročevalec, št. 83

S.3.2. Ugotovitve na ravni i/.hnuiili izplačil
S preskušanjem pravilnosti izvršitve finančnega načrta ha izbranem vzorcu so bile od 268
revidiranih izplačil ugotovljene napake v 47 primeril) ali 17,5 % vseli pregledanih izplačil. Z
revidiranjem smo ugotovili neustrezno izbiro izvajalcev v 10 primerih, neusklajenost izplačila
s predpisi, ki urejajo plače v sedmih primerih in v sedmih primerih neusklajenost izplačil s
pogodbami ter časovno neusklajenost izplačila s predpisanimi roki v 38 primerih. Večina
napak (22 primerov ali 36,6 % izplačil z napako) se nanaša na plačila z zamudo.
Ocena za celotno napako na izplačilih EN 1 je 259.948.424 SIT, kar predstavlja 0,98 %
revidiranega zneska in pri ostalih EN skupno 48.370.519 SIT ali 0,63 % revidiranega zneska.
S preskušanjem skladnosti poslovanja s predpisi po posameznih EN smo ugotovili naslednje
večje nepravilnosti:

a) Plače in drugi osebni prejemki
Sedem delavcev ni izpolnjevalo vseh posebnih pogojev za zasedbo delovnega mesta in so bili
razporejeni na delovna mesta v nasprotju z aktom o sistemizaciji MNZ, in sicer:
•

•

dva delavca nista izpolnjevala zahtevanih let delovnih izkušenj (po veljavni sistemizaciji
bi morala imeti najmanj 3 leta delovnih izkušenj, ob zaposlitvi pa sta imela dve leti in štiri
mesece oz. dve leti in osem mesecev),
pet delavcev je zasedalo^ delovna mesta z neustrezno izobrazbo (namesto zahtevane
univerzitetne izobrazbe - VII. Stopnja, so imeli višjo strokovno izobrazbo - VI. Stopnja).

b) Materialni in drugi stroški
MNZ je nabavilo blago in storitve ne da bi izvedlo javni razpis ali opravilo predhodno
zbiranje ponudb, analizo stroškov oz. primerjavo kakovosti ponudb. Nepravilnosti pri izbiri
dobavitelja smo razkrili pri plačilu storitev za popravila vozil (dve izplačili v skupni vrednosti
458.290 SIT), najemninah za poslovne prostore v Mariboru (izplačilo v znesku 4.488.041
SIT), plačilu najema in vzdrževanja računalniške opreme (izplačilo v znesku 3.983.091 SIT)
ter pri nabavi avtomobilskih gum (dve izplačili v skupnem znesku 877.138 SIT).

c) Investicije in investicijsko vzdrževanje
S preskušanjem pravilnosti izplačil na vzorcu smo razkrili, daje MNZ brez javnega razpisa
kupilo dve nepremičnini, in sicer:
• samski dom v Ljubljani v pogodbeni vrednosti 700.000 lisoč SIT in
• prostore za policijsko postajo na Ravnah na Koroškem v vrednosti 65.844.382 SIT
Samski dom z zmogljivostmi 120 ležišč je imelo MNZ v najemu že od leta 1992. I (porabljalo
ga je /a nastanitev delavcev začasnega sestava policije Komunalno podjetje Ljubljana, ki je
bilo lastnik doma. se je leta 1998 odločilo prodati in izvedlo javni razpis, na katerega se je
prijavilo tudi VIN/ (\ skladu z 10. točko najemne pogodbe je imelo MNZ predkupno
pravico) VIN/ ni imelo nadomestnih zmogljivosti, zatn se je odločilo, da kandidira na
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javnem razpisu in dom kupilo. Kljub obsežnemu pojasnilu MNZ. ki opravičuje nakup doma.
ocenjujemo, da bi MNZ moralo izvesti investicijo po postopkih, ki veljajo za javna naročila
po Z.IN.
Nakup objekta z zemljiščem v Dobji vasi na Ravnah na Koroškem je MNZ pojasnil s skrbno
izbiro primerne lokacije in pripravami na izvedbo nakupa, ki so potekale že od leta 1095
naprej.

MNENJE

Revidirali smo izvršitev finančnega načrta Ministrstva za notranje zadeve za leto 1998, kot
dela revizije zaključnega računa proračuna RS za leto 1998, ki se izvaja v skladu s četrtim
odstavkom 21. člena zakona o računskem sodišču.
0 izvršitvi finančnega načrta Ministrstva za notranje zadeve za leto 1998 dajemo naslednje
mnenje:
•

Zaradi nepravilnosti, ki so predstavljene v točki 8.3.2.a, ter njihovega vpliva na oceno
celotne napake, navedeno v drugem odstavku točke 8.3.2. tega poročila dajemo o
pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu, ki se nanaša na obračune in izplačila plač in
drugih osebnih prejemkov zaposlenih, Ministrstvu za notranje zadeve mnenje s
pridržkom.

•

Poraba proračunskih sredstev za ekonomske namene od 2 do 15, je bila za leto 1998 na
Ministrstvu za notranje zadeve v vseh pomembnih pogledih v skladu z višino in nameni
sredstev, ki jih je določil državni zbor, ter izplačila odobrena s strani pooblaščenih oseb,
zato dajemo o pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu, ki se nanaša na ekonomske
namene od 2 do 15, Ministrstvu za notranje zadeve pozitivno mnenje.

Za pravilnost izvršitve finančnega načrta Ministrstva za notranje zadeve je bil v revidiranem
obdobju odgovoren Mirko Bandelj, minister, in osebe, ki jih je pooblastil za izdajo odredb za
izplačila iz proračuna, to so bili Miloš Šuštar, generalni sekretar, Stane Cvelbar, državni
podsekretar, Vojka Loparnik - Klešnik, svetovalka vlade in Nives Vuga, svetovalka ministra,
ter predstojniki organov v sestavi Miroslav Dovžan, direktor Prehodnega doma za tujce RS in
vsi načelniki uprav za notranje zadeve.
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8.4.

Ministrstvo za zunanje zadeve

Za leto 1998 jc Ministrstvo za zunanje zadeve (odslej MZZ) na posameznem 1£N načrtovalo
in uresničilo porabo proračunskih sredstev v višini, kot jc prikazano v tabeli 21.
Tabela 21: Pregled višine proračunskih sredstev po ekonomskih namenih

Ekonomski namen
2
l - Plače, prisp. Del. In drugi prejemki
2 - Materialni in drugi stroški
6 - Plačila storitev
11 - Drugi odhodki
13- Investicije in invest. Vzdrževanje
Skupaj

Načrtovano za leto 1998
Določeno v DZ S spremembami
4
3
2.494.674
2.367.336
3.504.212
3.592.568
20.000
20.000
1.746.000
1.882.259
278.000
313.999
8.131.242
8.087.806

v 000 SIT
Realizacija
Ind. 9S/97
1998
6
5
2.325.680
339
3.453.565
745
11.701
0
1.S31.843
32
304.131
86
7.926.920
110

Glede na proračun za leto 1997 se je poraba na MZZ najbolj povečala pri materialnih in
drugih stroških, kjer je bila sedemkrat višja ter pri plačah in drugih osebnih prejemkih, kjer je
bila trikrat višja od proračuna.

UGOTOVITVE
8.4.1. Ugotovitve na ravni proračunskih postavk
Preverjanje porabe sredstev na 20 proračunskih postavkah MZZ, ki so bile zajete v preskus z
izbranim vzorcem, je pokazalo, da pri nobeni postavki poraba sredstev ni bila enaka
načrtovanemu obsegu, pri 30,0 % postavk je nad in pri 70,0 % pod načrtovano višino
sredstev. V večini revidiranih primerov je MZZ načrtovalo preveč sredstev, zato je finančne
probleme na drugih postavkah, kjer je bila poraba večja od načrtovane, reševalo s
prerazporeditvami sredstev med svojimi postavkami. Največ odstopanj je bilo v razponu od
0 % do 10 % od načrtovanega obsega (70,0 % revidiranih postavk), pri tem je bila realizacija
v 11 primerih oz. 55,0 % revidiranih postavk do 10 % nižja od višine, ki jo je določil
proračun.
Večji odmik od načrtovane porabe jc bil na proračunski postavki 6021 - Drugi osebni
odhodki (prejemki) Urada za zamejce in Slovence po svetu (za 32,8 %\nižja^x)raba).

»S.4.2. Ugotovitve na r avni i/hrauih izplačil
S preskušanjem pravilnosti izvršitve finančnega načrta na izbranem vzorcu so bile od 221
' revidiranih izplačil ugotovljene napake v 17 primerili ali 7.7 % vseli pregledanih izplačil /.
revidiranjem smo ugotovili neustrezno izbiro izvajalcev v petih primerih, neusklajenost
izplačila s predpisi, ki urejajo plače v dveh primerili, v dveh primerili neusklajenost izplačil s
pogodbami ter časovno neusklajenost izplačila s predpisanimi roki v štirih primerili. Največ
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napak (šest primerov v skupni vrednosti 36.064 tisoč SIT) se nanaša na nenamensko porabo
proračunskih sredstev, ki je bila razkrila pri preskušanju izplačil na EN 2. I I in 13.
Ocena za celotno napako na izplačilih EN 1 je 9.013.366 SIT, kar predstavlja 0,39%
revidiranega zneska in pri ostalih EN skupno 182.852.725 SIT ali 3,26 % revidiranega zneska.
S preskušanjem skladnosti poslovanja s predpisi po posameznih EN smo ugotovili naslednic
večje nepravilnosti'.

a) Plciče in drugi osebni prejemki
Dva delavca sta bila razporejena na delovno mesto v nasprotju s sistemizacijo MZZ. Za
zasedbo delovnega mesta se je zahtevalo deset let delovnih izkušenj, delavca pa sta ob
zaposlitvi imela šest oziroma osem let delovnih izkušenj.

b) Materialni in drugi stroški
S preskusom na vzorcu izplačil srno razkrili dva primera nenamenske porabe proračunskih
sredstev, in sicer:
• izplačilo v višini 1 1.850 tisoč SIT, ki gaje MZZ izvršilo na temelju pogodbe, sklenjene s
Fakulteto za družbene vede o izvajanju programa, s proračunske postavke 3663 Meddržavno sodelovanje in
• plačilo prispevka OVSE v višini 15.426 tisoč SIT iz postavke 7432 - Vključevanje RS v
NATO in VS OZN. MZZ je pojasnilo, da ji je na postavki 1297 - Članarine in kotizacije v
tujini zmanjkalo sredstev, kar pa ne opravičuje ravnanja, saj bi si lahko zagotovila pravico
do uporabe večjega obsega sredstev s prerazporeditvijo med postavkama.
V preskus smo zajeli izplačilo v znesku 1.059.675 SIT za najem vozila. S pregledom
celoletnega prometa z izbranim dobaviteljem Boh, s.p., Grosuplje, smo ugotovili, daje bil v
letu 1998 z navedenim podjetnikom evidentiran promet v višini 14.057 tisoč SIT, ne da bi
imelo MZZ z njim sklenjeno pogodbo (podjetnik je sklenil pogodbo s SSSV). Tudi izbira
dobavitelja ni potekala po postopkih, ki jih določa ZJN.
Prav tako smo s preskusom razkrili, da so bila sredstev iz zapuščine po sklepu o dedovanju
izplačana upravičencem z večjo zamudo. V proračun je bilo preko veleposlaništva v ZDA leta
1993 nakazano 57.399,47 USD. MF je sredstva zadrževalo in izvršilo nakazilo šele po
nekajkratnih opozorilih MZZ. Upravičenci so izterjali zamudne obresti v višini 389.173 SIT,
kar smo ocenili kot nepotreben strošek.
MF je v danih pripombah nasprotovalo ugotovitvi računskega sodišča, da ni pravočasno
izvršilo nakazila upravičencem po sklepu o dedovanju in s tem povzročilo nepotrebne stroške
r višini zamudnih obresti Do zamude je prišlo zato. ker mit MZZ ni posredovalo ustreznih
listin in lii zagotovilo pogojev za izplačilo
Senat I je po proučitvi dokumentacije pridobljene v reviziji ugotovil, da obstajajo ustrezni
dokazi iz katerih je možno zaključiti, da je MZZ dovolj zgodaj pisno zaprosilo Ml' za
izplačilo omenjenega zneska in posredovalo razpoložljivo •dokumentacijo ter ga večkrat
opozorilo na poravnavo obveznosti, zato pripombe MF nc sprejema.
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cj Drugi odhodki
MZZ jc iz sredstev rezerviranih za članarine mednarodni m organizacijam namesto RTV
Slovenija plačalo kotizacijo evropskemu združenju regionalnih televizij Circom v znesku
2.275.500 SIT, ne da hi porabo načrtovalo v svojem načrtu ali imelo zanje namenska sredstva.
Ravnanje MZZ smo ocenili kol nenamensko porabo proračunskih sredstev.

č) Investicije in investicijsko vzdrževanje
MZZ je nepravilno sklepalo anekse k pogodbi za vzdrževanje računalniške opreme, ki jo je
neposredno sklenilo z družbo SIMT, d.o.o., Grosuplje leta 1996. S tremi dodatki k osnovni
pogodbi je, do vključno leta 1998, povečalo pogodbeno vrednost na 13.616.356 SIT (vrednost
dodatkov sklenjenih v letu 1998 znaša skupno 5.373.403 SIT). Po naši presoji bi moralo MZZ
za oddajo tega naročila izvesti javni razpis.
Brez javnega razpisa je MZZ nabavilo tudi opremo za poslovne prostore in rezidenco
predstavništva v Monoštru na Madžarskem v znesku 6.976.016 SIT. Poleg tega je MZZ
bistveno preseglo načrtovano porabo proračunskih sredstev za ta namen, saj je načrtovalo
nabavo opreme le za poslovne prostore predstavništva v vrednosti 2.162.000 SIT, porabilo pa
za 4.814.016 SIT več sredstev in pri tem opremilo še rezidenco.
MZZ je na podlagi sklepa finančne komisije v letu 1998 nabavilo 6 avtomobilov znamke
Mercedes za veleposlaništva v Moskvi, Stockholmu, Rimu, Ankari, Bratislavi in Budimpešti.
V preskus sta bili zajeti plačili dveh anuitet za najeto posojilo, ki se nanašata na nakup
avtomobilov za predstavništvi v Budimpešti in Ankari (skupna vrednost izplačil je znašala
1.699.064 SIT). Nakup avtomobilov ni bil v načrtu nabav, ki gaje za diplomatsko konzularna
predstavništva določila vlada. MZZ je za delno plačilo vozil (85 % vrednosti nabav) najelo
posojilo v višini 263.109,20 DEM (24.732.265 SIT) z odplačilno dobo treh let in obrestno
mero v višini 9,5 % letno. Posojilno pogodbo je MZZ sklenilo dne 11.2.1998 z MercedesBenz Finanz, GmbH, Stuttgart. Ministrstvo za finance ni dalo soglasja k nabavi vozil ali k
najetju posojila. S takšnim ravnanjem je MZZ kršilo 6., 40. in 44. člen ZlPro ter 18. člen ZJN.
MZZ je pojasnilo, da diplomatsko-konzulama predstavništva praviloma uporabljajo vozila
Mercedes, za nakup pri navedenem dobavitelju pa so se odločili tudi zato, ker jim je ta
ponudil popust.
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MNENJE

Revidirali smo izvršitev finančnega načrta Ministrstva za zunanje zadeve za leto 1998, kot
dela revizije zaključnega računa proračuna RS za leto 1998, ki se izvaja v skladu s četrtim
odstavkom 21. člena zakona o računskem sodišču.
O izvršitvi finančnega načrta Ministrstva za zunanje zadeve za leto 1998 dajemo naslednje
mnenje:
•

Poraba proračunskih sredstev za plače in druge osebne prejemke (EN 1) je bila za leto
1998 na Ministrstvu za zunanje zadeve v vseh pomembnih pogledih v skladu z višino in
nameni sredstev, ki jih je določil državni zbor, ter izplačila odobrena s strani pooblaščenih
oseb, zato dajemo o pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu, ki se nanaša na obračun
in izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih, Ministrstvu za zunanje zadeve
pozitivno mnenje.

•

Zaradi nepravilnosti, ki so predstavljena v točki 8.4.2.b, c in č, ter njihovega vpliva na
oceno celotne napake, navedeno v drugem odstavku točke 8.4.2. tega poročila dajemo o
pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu, ki se nanaša na ekonomske namene od 2 do
15, Ministrstvu za zunanje zadeve mnenje s pridržkom.

Za pravilnost izvršitve finančnega načrta Ministrstva za zunanje zadeve je bil v revidiranem
obdobju odgovoren dr. Boris Frlec, minister, in osebe, ki jih je pooblastil za izdajo odredb za
izplačila iz proračuna, to so bili Vojko Volk, generalni sekretar (od 5.10.1998), dr. Emest
Petrič, državni sekretar, Andrej Logar in Davorin Seničar, oba državna podsekretarja ter
Miha Vilar, svetovalec vlade, ter predstojnica organa v sestavi MZZ Mihaela Logar, državna
sekretarka na Uradu RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.
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S.5.

Ministrstvo /.a obrambo

Za leto 1998 jc Ministrstvo za obrambo (odslej MO) na posameznem EN načrtovalo in
uresničilo obseg proračunskih sredstev, kol je prikazano v tabeli 22.
Tabela 22: Pregled višine proračunskih sredstev po ekonomskih namenih

Ekonomski namen
2
I-Plače, prisp.delod. in drugi prejemki
2-Materialni in drugi stroški
4-Socialni transferi
11-Drugi odhodki
13-Investicije in invest. Vzdrževanje
Skupaj

Načrtovano za leto 1998
Sprejeti v DZ S spremembami
4
J
20.715.960
20.868.151
9.438.341
9.827.923
0
0
241.909
240.204
11.082.485
10.892.735
41.868.277
41.439.431

v 000 SIT
Realizacija
Ind. 98/97
1998
6
5
107
20.120.257
106
9.777.821
0
0
241.909
196
114
10.308.062
40.44S.049
109

Glede na leto 1997 se je poraba proračunskih sredstev na MO najbolj povečala pri drugih
odhodkih (96 %).
UGOTOVITVE
8.5.1. Ugotovitve na ravni proračunskih postavk
Preverjanje porabe sredstev na 54 proračunskih postavkah MO, ki so bile zajete v preskus z
izbranim vzorcem, je pokazalo, da je bila pri dveh postavkah poraba sredstev enaka
načrtovanemu obsegu, pri 42,6 % postavk je nad in pri 53,7 % pod načrtovano višino
sredstev. V večini revidiranih primerov je MO načrtovalo preveč sredstev, zato je finančne
probleme na drugih postavkah, kjer je bila poraba večja od načrtovane, reševalo s
prerazporeditvami sredstev med svojimi postavkami. Največ odstopanj je bilo v razponu od
0 % do 10 % od načrtovanega obsega (40,7 % revidiranih postavk), pri tem je bila realizacija
v 13 primerih oz. 24,0 % revidiranih postavk do 10 % nižja od višine, ki jo je določil
proračun.
Večji odmiki od načrtovane porabe so bili pri investicijah in investicijskem vzdrževanju (nižja
poraba proračunskih sredstev za 54,0 % na proračunski postavki 6303 - Sredstva za
operativno tehniko in za 51,2 % na postavki 6297 - Strojna in druga oprema delavnic
Slovenske vojske).
...

8.5.2. Ugotov itve na ravni izbranih izplačil
S preskušanjem pravilnosti izvršitve finančnega načrta na izbranem vzorcu so bile od 326
revidiranih izplačil ugotovljene napake v 108 primerih ali 33,1 % vseli pregledanih izplačil /
revidiranjem smo ugotovili neustrezno izbiro izvajalcev v 34 primerih, neusklajenost izplačil
s predpisi, ki urejajo plače \ 19 primerih in v šestih primerih neusklajenost izplačil s
pogodbami ter časovno neusklajenost izplačila s predpisanimi roki v "12 primerih. Večina
napak se nanaša na zamude pri plačevanju obveznosti.
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Ocenu za celotno napako na izplačilih EN I jc 229.056.895 SIT. kar predstavlja I. 1%
revidiranega zneska in pri ostalih EN skupno 442.366.189 SIT ali 2,IS % revidiranega zneska.
S preskušanjem skladnosti poslovanja s predpisi po posameznih EN smo ugotovili naslednje
večje nepravilnosti:

a) Plače in drugi osebni prejemki
Pri preskusu pravilnosti obračuna plač na MO smo razkrili, da 14 delavcev ni izpolnjevalo
vseh posebnih pogojev za zasedbo delovnega mesta in so bili razporejeni na delovna mesta v
nasprotju z aktom o sistemizaciji MO, od tega:
• pet delavcev ni izpolnjevalo pogoja zahtevane strokovne izobrazbe (v enem primeru je
imel delavec srednješolsko izobrazbo, za zasedbo delovnega mesta se je zahtevala višja
strokovna izobrazba, v štirih primerih pa so imeli delavci višjo in ne visoko šolsko
izobrazbo),
• en delavec ni imel zahtevanih let delovnih izkušenj (ob razporeditvi na delovno mesto z
zahtevanimi petimi leti delovnih izkušenj je imel izpolnjenih le devet mesecev delovnih
izkušenj).
Poleg tega smo na revidiranem vzorcu izplačil ugotovili še naslednje nepravilnosti:
• MO je izvršilo napredovanje delavca za dva plačilna razreda v nasprotju s 45.a členom
pravilnika o napredovanju. Ker ni šlo za prvo zaposlitev delavca v državni upravi, bi ga
lahko napredovalo le za en plačilni razred in mu določilo količnik v višini 4,40 (osnovna
plača mu je bila določena nepravilno s količnikom 5,00),
• enemu delavcu je bil nepravilno obračunan dodatek za delovno dobo (obračunan dodatek
v višini 1,5 % namesto 3,0 %).

b) Materialni in drugi stroški
MO ni oddalo javna naročila po postopkih, ki jih določa ZJN, v naslednjih pregledanih
primerih:
• storitve ogrevanja prostorov v Slovenskih Konjicah (izplačilo v znesku 53.080 Sil,
ocenjena letna vrednost del z izvajalcev znaša 425.000 SIT);
• storitve fotokopiranja (revidirano izplačilo v znesku 60.765 SIT, letna vrednost storitev
fotokopiranja znaša 615.718 SIT);
• storitve prevozov (izplačilo v višini 25 432 SIT, letni promet s prevoznikom Prevozi SAP
- Ljubljana Turbus, d.d., Ljubljana znaša 22.333.239 SIT);
• popravilo vozil (dve izplačili v skupnem znesku 3.874.388 SIT);
• čiščenje poslovnih prostorov (izplačilo 149.100 SIT) - čiščenje prostorov je MO oddal z
javnim razpisom, vendar izvajalca, ki smo ga zajeli z vzorcem v preskus, nismo našli med
izbranimi ponudniki;
• kemično čiščenje (izplačilo 113.220 SIT) - izvajalec je bil izbran na javnem razpisu,
izvedenem leta 1996: z njim jc bila sklenjena pogodba v začetku leta 1997 in dodatek k
pogodbi oktobra 1998, vendar sc revidirano plačilo storitev ne nanaša na obdobje
določeno v javnem razpisu:
• nabava prehrambenih izdelkov (?■! i/plačil v skupni vrednosti 6.960.072 SI 1):
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•

zavarovanje premoženja in oseb (plačilo premijo v višini 17.895.767 Sil) - izbiro
Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana jc MO opravičevalo /. javnim razpisom, ki ga je
izvedlo leta 1995 za izbiro izvajalcev s predhodnim ugotavljanjem sposobnost; revidirano
plačilo se je nanašalo na premijo za prvo trimesečje 1998. to je na čas, ko je že zdavnaj
potekla 18 mesečna veljavnost dodeljene sposobnosti.

c) Investicije in investicijsko vzdrževanje
MO ni zagotovilo pravilne razdelitve sredstev požarnega sklada. Občinam je iz naslova
požarnih taks za leto 1998 nakazalo za 28.893 tisoč SIT manj sredstev, kot je določal 74. člen
ZlPro. Zaradi zagotavljanja sredstev za izvajanje nalog širšega družbenega pomena je MO
sredstva, ki so bila vplačana v mesecu decembru 1998 v višini 57.785.934 SIT, v celoti
porabilo na republiški ravni, ne da bi občinam nakazalo najmanj 50 % pritoka sredstev.
Sredstva v višini 28.892.972 SIT so bila občinam po sklepu odbora za razpolaganje s sredstvi
požarnega sklada (št. 63/4 z dne 4.2.1999) nakazana v začetku leta 1999.
Sklep o delitvenem razmerju sredstev požarnega sklada je sprejela vlada šele v začetku leta
1999 (št. 221-00/98-8/N/ z dne 11.2.1999) in z njim Jokalnim skupnostim namenila 70 %
pritoka omenjenih sredstev.

MNENJE

Revidirali smo izvršitev finančnega načrta Ministrstva za obrambo za leto 1998, kot dela
revizije zaključnega računa proračuna RS za leto 1998, ki se izvaja v skladu s četrtim
odstavkom 21. člena zakona o računskem sodišču.
O izvršitvi finančnega načrta Ministrstva za obrambo za leto 1998 dajemo naslednje mnenje:
•

Zaradi nepravilnosti, ki so predstavljene v točki 8.5.2.a, ter njihovega vpliva na oceno
celotne napake, navedeno v drugem odstavku točke 8.5.2. tega poročila dajemo o
pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu, ki se nanaša na obračun in izplačilo plač in
drugih osebnih prejemkov zaposlenih, Ministrstvu za obrambo mnenje s pridržkom.

•

Zaradi nepravilnosti, ki so predstavljene v točkah 8.5.2.b in c, ter njihovega vpliva na
oceno celotne napake, navedeno v drugem odstavku točke 8.5.2 tega poročila dajemo o
pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu, ki se nanaša na ekonomske namene od 2 do
15, Ministrstvu za obrambo mnenje s pridržkom.

Za pravilnost izvršitve finančnega načrta Ministrstva za obrambo so bili v revidiranem
obdobju odgovorni ministri Tit Turnšck (do 12.3.1998), Alojz Krapcž (od 13.3.1998 do
24.1 1.1998) in v.d. dr. Lojze Marinček (od 25 11.1998 dalje) ter osebe, ki so bile pooblaščeno
za izdajo odredb za izplačila iz proračuna, to so bili Bojan Žmavc, generalni sekretar. Marija
Ribič in Bogdan Koprivnikar. državna sekretarja, ter predstojniki organov v sestavi
ministrstva Bojan Ušeničnik, diroktoi Uprave K.S za zaščito in reševanje in Bogo Zupančič,
glavni inšpektor Inšpektorata za varstvo prod naravnimi in drugimi nesrečami
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8.6.

Ministrstvo za pravosodje

Za leto 1998 jc Ministrstvo za pravosodje (odslej M P) na posameznem F.N načrtovalo in
uresničilo obseg proračunskih sredstev, kot je prikazano v tabeli 23.
Tabela 23: Poraba proračunskih sredstev po ekonomskih namenih

Ekonomski namen
2
l- Plače, prisp. delod. in dr.prejemki
2- Materialni in drugi stroški
4- Socialni transferi
11 - Drugi odhodki
13- Investicije in inv. vzdrževanje
Skupaj

Načrtovano za leto 1998
Sprejeto v DZ S spremembami
4
3
2.955.545
2.966.945
978.644
1.048.134
127.580
127.580
367.052
510.052
1.720.998
2.106.098
6.292.819
6.615.809

v 000 SIT
Realizacija
Ind. 98/97
1998
6
5
2.752.945
103
878.481
95
25
95.773
4S8.924
91
1.605.235
118
5.821.358
99

Glede na proračun leta 1997 se je poraba na MP najbolj povečala pri investicijah in
investicijskem vzdrževanju, nad poprečjem pa je bila tudi pri plačah.

UGOTOVITVE
8.6.1. Ugotovitve na ravni proračunskih postavk
Preverjanje porabe sredstev na 21 proračunskih postavkah MP, ki so bile zajete v preskus z
izbranim vzorcem, je pokazalo, da pri nobeni postavki poraba sredstev ni bila enaka
načrtovanemu obsegu, pri 14,3 % postavkah je nad in pri 85,7 % pod načrtovano višino
sredstev določenih s proračunom. Preseganje porabe je bilo največje na proračunski postavki
5281 - Sredstva za odškodnine neupravičeno obsojenim, kjer je bila poraba za 36,4 % večja
od proračuna. Več kot polovico odstopanj je bilo v razponu od 0 % do 10 % od načrtovanega
obsega, kjer realizacija 9,5 % postavk presega, 42,9 % pa ne dosega proračuna.
Glede na načrtovani obseg proračunskih sredstev so bila odstopanja največja na proračunski
postavki 5250 - Strokovno izpopolnjevanje delavcev pravosodnih organov (manjša poraba za
49,1 %) in 6500 - Najemnine poslovnih prostorov (manjša poraba za 33,1 % od proračuna).

8.6.2. Ugotovitve na ravni izbranih izplačil
S preskušanjem pravilnosti izvršitve finančnega načrta na izbranem vzorcu so bile od 143
revidiranih izplačil ugotovljene napake v 23 primerih ali 16.8 % vseh pregledanih izplačil. Z
revidiranjem smo ugotovili neusklajenost izplačil s predpisi, ki urejajo plače v dveh primerih,
neustrezno oddajo javnega naročila v petih primerih, neusklajenost izplačil s pogodbo v
develilT primerih ter časov no neusklajenost izplačila s predpisanimi roki v šestih primerih.
Ocena za celotno napako na izplačilih LiN I je 4.819.875 SIT. kar predstavlja 0.18%
revidiranega zneska in pri ostalih FIN skupno 18.231.204 SIT ali 0.59 % revidiranega /neska.
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/
S preskušanjem skladnosti poslovanja s predpisi po posameznih EN smo ugotovili naslednje
nepravilnosti:

a) Plača in drugi usahni prejemki
Pri preskusu pravilnosti obračuna plač delavcev smo razkrili, da je MP enemu delavcu
nezakonito določilo 10 % dodatek za vodenje, ki mu ni pripadal. Prav tako je enemu delavcu
določil osnovno plačo s količnikom, ki za eno stopnjo strokovne izobrazbe presega stopnjo
zahtevano po sistemizaciji za zasedbo delovnega mesta (delavec je bil razporejen na delovno
mesto, za katero se zahtevana IV. Stopnja strokovne izobrazbe).

b) Materialni in drugi stroški
MP je nabavilo blago in storitve (nabava in montaža avtomobilskih gum v vrednosti 165.129
SIT) ne da bi opravilo predhodno zbiranje ponudb, analize stroškov oz. primerjave kakovosti
ponudb.
Pri plačilu najemnine za poslovne prostore Upravnega sodišča v Ljubljani je MP spregledalo,
da obračun ni usklajen s pogodbo (najemodajalec je obračunal prometni davek v višini
149.764 SIT dvakrat).

c) Investicije in investicijsko vzdrževanje
MP je oddajalo javna naročila brez javnega razpisa ali brez predhodnega zbiranje ponudb,
analize stroškov oz. primerjave kakovosti ponudb v naslednjih primerih:
• za nakup in vzdrževanje lokalnih računalniških omrežij - preskusili smo dve izplačili v
skupnem znesku 18.794.072 SIT, kjer smo presodili, da je MP nepravilno sklenilo
neposredno pogodbo z družbama Astec, d.o.o., Ljubljana in Unicom, d.o.o., Ljubljana na
podlagi 55. člen ZJN. Izvajalca je izbral CVI, ki odgovarja za nepravilnost;
• za obnovo razsvetljave na Okrajnem sodišču v Gornji Radgoni (izplačilo v znesku
4.453.548 SIT) in za obnovo vhodne avle na Delovnem sodišču v Ljubljani (izplačilo v
znesku 3.307.799 SIT), za katere nam je MP predložilo tri ponudbe, ki pa po naši presoji
niso bile primerljive in na njihovi podlagi ni bilo možno izvesti ustrezne izbire
najugodnejšega ponudnika.
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M iN T.iN.) K

Revidirali smo izvršitev finančnega načrta Ministrstva za pravosodje za leto 1998, kot dela
revizije zaključnega računa proračuna RS za leto 1998, ki se izvaja v skladu s četrtim
odstavkom 21. člena zakona o računskem sodišču.
O izvršitvi finančnega načrta Ministrstva za pravosodje za leto 1998 dajemo naslednje
mnenje:
•

Poraba proračunskih sredstev za plače in druge osebne prejemke (EN 1) je bila za leto
1998 na Ministrstvu za pravosodje v vseh pomembnih pogledih v skladu z višino in
nameni sredstev, ki jih je določil državni zbor, ter izplačila odobrena s strani pooblaščenih
oseb, zato dajemo o pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu, ki se nanaša na obračun
in izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih, Ministrstvu za pravosodje
pozitivno mnenje.

•

Poraba proračunskih sredstev za ekonomske namene od 2 do 15 je bila za leto 1998 na
Ministrstvu za pravosodje v vseh pomembnih pogledih v skladu z višino in nameni
sredstev, ki jih je določil državni zbor, ter izplačila odobrena s strani pooblaščenih oseb,
zato dajemo o pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu, ki se nanaša na ekonomske
namene od 2 do 15, Ministrstvu za pravosodje pozitivno mnenje.

Za pravilnost izvršitve finančnega načrta Ministrstva za pravosodje je bil v revidiranem
obdobju odgovoren Tomaž Marušič, minister, in osebe, ki jih je pooblastil za izdajo odredb za
izplačila iz proračuna, to so bili Duška Mere, generalna sekretarka, Bojan Šrot in Nives
Marinšek oba državna sekretarja, ter predstojnik organa v sestavi Dušan Valentinčič, direktor
Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij.
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8.7.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Za leto 199S je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti (odslej MGD) na posameznem EN
načrtovalo in uresničilo obseg proračunskih sredstev, kot je prikazano v tabeli 24.
Tabela 24: Pregled višine proračunskih sredstev po ekonomskih namenih

Ekonomski namen
2
I - Plače, prisp. del. in drugi prejemki
2- Materialni in drugi stroški
4- Socialni transferi
5- Dotacije in pl. stor. jav. zavodom
6- Plačila storitev
9- Subvencije in transferi
11 - Drugi odhodki
13- Investicije in investicijsko vzdrž.
14- Kapitalske naložbe
Skupaj

Načrtovano za leto 1998
Določeno v DZ S spremembami
4
3
637.940
598.451
249.604
267.104
800.000
571.931
190.000
199.500
914.600
801.530
4.999.881
5.149.361
0
7.920
5.660.148
5.356.690
4.250.000
6.960.303
17.702.173
19.912.790

v 000 SIT
Realizacija
Ind. 98/97
1998
6
5
596.455
92
97
251.591
498.749
111
199.500
23
715.444
172
5.139.378
183
6.231
0
5.275.821
227
6.059.714
69
18.742.883
113

Glede na proračun leta 1997 seje poraba proračunskih sredstev na MGD najbolj povečala pri
investicijah in investicijskem vzdrževanju, nad poprečjem pa je tudi pri subvencijah in
transferih ter plačilih storitev.

UGOTOVITVE
8.7.1.

Ugotovitve na ravni proračunskih postavk

Preverjanje porabe sredstev na 45 proračunskih postavkah MGD, ki so bile zajete v preskus z
izbranim vzorcem, je pokazalo, daje bila pri 31,8 % postavk poraba enaka načrtovanemu
obsegu, pri 13,6 % postavk je nad in pri 54,5 % pod načrtovano višino sredstev. V večini
revidiranih primerov je MGD načrtovalo preveč sredstev, zato je finančne probleme na drugih
postavkah, kjer je bila poraba večja od načrtovane, reševalo s prerazporeditvami med svojimi
postavkami. Največ odstopanj je bilo v razponu do 10 %, kjer realizacija 6,8 % postavk
presega in 22,7 % postavk ne dosega v proračunu določene višine sredstev.
Odmike od načrtovane porabe z odstopanjem, večjim od 30 %, zasfedimo- na MGD v treh
primerih revidiranih postavk, med njimi tudi na postavki, ki zagotavlja sredstva za izvajanje
strategije RS za vključevanje v EU.

8.7.2.

Ugotovitve na ravni i/lira ni h izplačil

S preskušanjem pravilnosti i/vršitve finančnega načrta na izbranem vzorcu so bile od 206
revidiranih izplačil ueotov ijene napake v 78 primerih ali 36.0 % izplačil. Največ napak (32
primerov) je bilo i;izk::i!•• pri plačevanju računov oz. poravnavanju obveznosti. Večina
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i/plačil jo bila izvršena z /.aivuido (25 primerov). Pri sedmih izplačilih smo ugotovili, tla roki
za plačilo niso bili usklajeni z roki, ki jih je določal ZlPro ali sklenjena pogodba.
Poleg že omenjenih napak smo z revidiranjem ugotovili tudi neustrezno izbiro izvajalcev (v
štirih primerih), neodobrenost izplačil (štirje primeri) in nenamensko porabo sredstev (en
primer). Rezultati obsežnega preskušanja pravilnosti posamičnih izplačil je opozoril na
pomanjkljivosti in slabosti pri izvršitvi finančnega načrta, ter na nezadovoljiv ustroj
notranjega konti o I i ranja.
Ocena za celotno napako na izplačilih EN 1 je 1.467.236 SIT, kar predstavlja 0,25%
revidiranega zneska in pri ostalih EN skupno 115.866.230 SIT ali 0,64 % revidiranega zneska.
S preskušanjem skladnosti poslovanja s predpisi po posameznih EN smo ugotovili naslednje
nepravilnosti:

a) Plače in drugi osebni prejemki
Pri preskusu pravilnosti razporeditve delavcev smo ugotovili, da je bil en delavec razporejen
na delovno mesto za katero se zahteva visoka šolska izobrazba, čeprav je imel višješolsko
izobrazbo. Poleg tega je isti delavec napredoval po 45.a členu pravilnika o napredovanju za tri
plačilne razrede, čeprav to ni bila njegova prva zaposlitev, saj je bil imenovan v svetovalca
Vlade RS že leta 1992. Napredovanje je bilo izvedeno tudi v nasprotju z drugim odstavkom
45.a člena omenjenega-pravilnika, ker delavec ni izpolnjeval pogoja zahtevane izobrazbe.
Enemu delavcu je bil obračunan dodatek za delovno dobo v višini 14.50 %, na podlagi
podatkov iz njegove delovne knjižice pa smo ugotovili, da mu je ob izplačilu teklo 27. leto
delovne dobe.

b) Materialni in drugi stroški
MGD je nabavilo pisarniški material v vrednosti 204.050 SIT brez opravljenega predhodnega
zbiranja ponudb, analize stroškov oz. primerjave kakovosti ponudb. Poleg tega smo iz
specifikacije nabavljenega blaga ugotovili, da se nakup nanaša na različno blago (24 kom
reprezentančnih daril), ki ni nujno za opravljanje dejavnosti MGD, zato smo ga ocenili kot
negospodarno porabo.

c) Plačila storitev
V dveh primerih je MGD dodelilo javno naročilo brez izvedbe postopka javnega razpisa za
vzdrževanje informacijskega sistema in za izvedbo projekta "Energetsko svetovanje za
občane" v skupnem znesku 7.240 tisoč SIT. Pri slednjem je MGD poskušalo dokazati, da je
oddalo javno naročilo z neposredno pogodbo izvajalcu ZRMK iz Ljubljane, ker jc ta edini
usposobljen izvajalec za omenjeni projekt, vendar nam za to ni predložilo ustreznih dokazov.
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č) Subvencije in transjeri
Iz sredstev subvencij je MCiD nepravilno odobrilo subvencioniranje obrestnih mer Industriji
usnja Vrbnika, d.d., Vrhnika v višini 23.306.764 SIT. Zaradi finančnih težav je bilo to
podjetje uvrščeno v program prestrukturiranja podjetij v letu 1998. kjer je s srcd.-.ivi
subvencioniranja obrestnih mer za ohranjanje delovnih mest sodelovalo tudi MGD. V sv jji
vlogi na razpis je Industrija usnja Vrhnika, d.d., prijavila obresti v višini 56.693.236 SIT,
MGD pa ji je dodelil subvencijo v višini 80.000 tisoč SIT. Za nepravilno porabo sredstev smo
ocenili razliko med zahtevano in dodeljeno višino sredstev.

MNENJE

Revidirali smo izvršitev finančnega načrta Ministrstva za gospodarske dejavnosti za leto
1998, kot dela revizije zaključnega računa proračuna RS za leto 1998, ki se izvaja v skladu s
četrtim odstavkom 21. člena zakona o računskem sodišču.
O izvršitvi finančnega načrta Ministrstva za gospodarske dejavnosti za leto 1998 dajemo
naslednje mnenje:
•

Poraba proračunskih sredstev za plače in druge osebne prejemke (EN 1) je bila za leto
1998 na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti v vseh pomembnih pogledih v skladu z
višino in nameni sredstev, ki jih je določil državni zbor, ter izplačila odobrena s strani
pooblaščenih oseb, zato dajemo o pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu, ki se
nanaša na obračune in izplačila plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih, Ministrstvu
za gospodarske dejavnosti pozitivno mnenje.

•

Poraba proračunskih sredstev za ekonomske namene do 2 do 15 je bila za leto 1998 na
Ministrstvu za gospodarske dejavnosti v vseh pomembnih pogledih v skladu z višino in
nameni sredstev, ki jih je določil državni zbor, ter izplačila odobrena s strani pooblaščenih
oseb, zato dajemo o pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu, ki se nanaša na
ekonomske namene od 2 do 15, Ministrstvu za gospodarske dejavnosti pozitivno mnenje.

Za pravilnost izvršitve finančnega načrta Ministrstva za gospodarske dejavnosti je bil v
revidiranem obdobju odgovoren Metod Dragonja, minister, in osebe, ki jih je pooblastil za
izdajo odredb za izplačila iz proračuna, to so bili Irena Dobrave Tatalovič, generalna
sekretarka, Zdenka Bokal, vodja finančne službe in Janez Žebre, svetovalec vlade.
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8.8.

Ministrstvo z;i ekonomske odnose in razvoj

Za leto 1998 je Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj (odslej MEOR) na posameznem
EN načrtovalo in uresničilo obseg proračunskih sredstev, kot je prikazano v tabeli 25.
Tabela 25: Pregled višine proračunskih sredstev po ekonomskih namenih

Ekonomski namen
2
I - Plače, prisp. del. in drugi prejemki
2- Materialni in drugi stroški
6- Plačila storitev
9- Subvencije in transferi
11- Drugi odhodki
13- Investicije in invest. vzdrževanje
14- Kapitalske naložbe
Skupaj

Načrtovano za leto 1998
Določeno v DZ S spremembami
4
3
1.376.174
1.377.996
374.416
357.516
1.853.674
1.835.738
3.818.352
2.879.450
119.590
1.139.276
1.815.127
1.624.570
6.334.784
0
8.193.038
16.713.625

v 000 SIT
Realizacija
Ind. 98/97
1998
G
5
1.298.597
110
353.991
108
1.714.640
104
3.714.526
158
1.120.469
102
1.784.975
149
6.019.659
93
16.006.857
112

Glede na proračun za leto 1997 seje poraba na MEOR najbolj povečala pri subvencijah in
transferih (za 58 %) ter investicijah in investicijskem vzdrževanju (za 49 %).

UGOTOVITVE
8.8.1.

Ugotovitve na ravni proračunskih postavk

Preverjanje porabe sredstev na 37 proračunskih postavkah MEOR, ki so bile zajete v preskus
z izbranim vzorcem, je pokazalo, da je bila le pri dveh postavkah poraba sredstev enaka
načrtovanemu obsegu, pri 29,7 % postavk je nad in pri 64,9 % pod načrtovano višino
sredstev. V večini revidiranih primerov je MEOR načrtovalo preveč sredstev, zato je finančne
probleme na drugih postavkah, kjer je bila poraba večja od načrtovane, reševalo s
prerazporeditvami sredstev med svojimi postavkami. Največ odstopanj je bilo v razponu od
0 % do 10 % od načrtovanega obsega (45,9 % revidiranih postavk), pri tem je bila realizacija
v 14 primerih oz. 37,8 % revidiranih postavk do 10 % nižja od višine, ki jo je določil
proračun.
Večji odmiki od načrtovane porabe so bili na proračunski postavki748~~~-Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo (za 40 % nižja poraba), na postavki 6760 - Vzpostavitev
lokalnih razvojnih agencij (za 50 % nižja poraba) in na postavki 1442 - Regresiranje cen
določenih proizvodov (za 54 % več od proračuna), kjer je prišlo do višje porabe zaradi
preseganja načrtovane količine odkupljene pšenice.

8.8.2.

Ugotovitve na ravni izbranih izplačil

S preskušanjem pravilnosti i/vršitve llnančneua načrta na izbranem vzorcu so bile od 150
revidiranih izplačil ugotov ljene napake v 39 primerih ali 26.0 % vseh pregledanih izplačil. /.
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revidiranjem smo ugotovili neustrezno izbiro izvajalcev v enem primeru, neusklajenost
izplačila s predpisi, ki urejajo plače v enem primeru in v enem primeru neusklajenost izplačila
in pogodbe s sklepom Ministrstva za znanost in tehnologijo (pogodbeni znesek je za 250.000
SIT presegel višino sredstev, odobrenih s sklepom) ter časovno neusklajenost izplačila s
predpisanimi roki v enem primeru. Večina napak (28 primerov ali 71,8 % izplačil z napako)
se nanaša na plačila z zamudo.
Ocena za celotno napako na izplačilih EN 1 je 16.648.685 SIT, kar predstavlja 1,28%
revidiranega zneska in pri ostalih EN skupno 12.440.040 SIT ali 0,08 % revidiranega zneska.
S preskušanjem skladnosti poslovanja s predpisi po posameznih EN srno ugotovili naslednje
nepravilnosti:

a) Plače in drugi osebni prejemki
S preskusom plač smo na Uradu za varstvo konkurence razkrili, da je bil en delavec
razporejen na delovno mesto svetovalca II, ki ni bilo sistemizirano v aktu o sistemizaciji
MEOR.

b) Plačila storitev
Zavod RS za blagovne rezerve je sklenil zavarovanje za osnovnačredo z zavarovalnico, ki jo
ni izbral po postopku javnega razpisa. V preskus smo zajeli plačilo premije v skupni vrednosti
50.344.422 SIT.
MEOR je sofinanciral projekt Razvoj analitičnih orodij za makroekonomsko analizo in
simulacije ekonomske politike v višini 14.746.500 SIT oz. 52,2 % njegove vrednosti.
Pogodbena vrednost projekta, katerega nosilec je bilo MZT, je bila z dodatkom k pogodbi
povečana na 28.500.000 SIT, kar je za 250.000 SIT več, kot je s sklepom določilo MZT.

MNENJE

Revidirali smo izvršitev finančnega načrta Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj za leto
1998, kot dela revizije zaključnega računa proračuna RS za leto 1998, ki se izvaja v skladu s
četrtim odstavkom 21. člena zakona o računskem sodišču.
O izvršitvi finančnega načrta Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj za leto 1998 dajemo
naslednje mnenje:
•
•

Poraba proračunskih sredstev za plače in druge osebne prejemke (KN I) je bila za leto
1998 na Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj v vseh pomembnih pogledih v skladu
z višino in nameni sredstev, ki jih je določil državni zbor, ter izplačila odobrena s strani
pooblaščenih oseb. zato dajemo o pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu, ki se
nanaša na obračun in izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih. Ministrstvu
za ekonomske odnose in razvoj pozitivno mnenje
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•

Poraba proračunskih sredstev za ekonomske namene oci 2 do I 5 je bila za leto 199.S na
Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj v vseh pomembnih pogledih v skladu /. višino
in nameni sredstev, ki jih je določil proračun, ler izplačila odobrena s strani pooblaščenih
oseb. zato dajemo o pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu. ki se nanaša na
ekonomske namene od 2 do 15, Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj pozitivno
mnenje.

Za pravilnost izvršitve finančnega načrta Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj je bil v
revidiranem obdobju odgovoren dr. Marjan Senjur, minister, in osebe, ki jih je pooblastil za
izdajo odredb za izplačila iz proračuna, to so bili Janez Šinkovec, generalni sekretar, mag.
Vojka Ravbar, Anton Grabeljšek, dr. Edo Pirkmajer in Rado Klančar, vsi državni sekretarji,
ter predstojniki organov v sestavi dr. Janez Potočnik, direktor Urada RS za makroekonomske
analize in razvoj, dr. Vida Čadonič-Špelič, direktorica Urada za varstvo potrošnikov, Andrej
Plahutnik, direktor Urada za varstvo konkurence, Matej Kovač, direktor Urada RS za
gospodarsko promocijo in tuje investicije ter Roman Kladošek, glavni tržni inšpektor.
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8.9.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Za lelo 1998 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (odslej MKGP) na
posameznem EN načrtovalo in uresničilo obseg proračunskih sredstev, kot je prikazano v
tabeli 26.
Tabela 26: Pregled višine proračunskih sredstev po ekonomskih namenih

Ekonomski namen
2
l - Plače in drugi osebni prejemki
2 - Materialni in drugi stroški
5 - Dotacije in plač. storitev jav. zavod.
6 - Plačila storitev
9 - Subvencije in transferi
11 - Drugi odhodki
13 - Investicije in invest. vzdrževanje
Skupaj

Načrtovano za leto 1998
otbeno v DZ S spremembami
4
3
1.564.008
1.559.773
459.420
427.520
7.650.297
7.905.277
2.145.950
2.497.141
12.950.100
13.017.315
255.057
347.000
1.273.335
1.568.235
26.298.167
27.322.261

v 000 SIT
Realizacija
Ind.98/97
1998
6
5
107
1.482.101
444.847
128
101
7.595.023
2.013.790
123
12.585.207
122
677
236.648
1.235.083
101
114
25.592.699

Glede na proračun leta 1997 se je poraba proračunskih sredstev na MKGP najbolj povečala
pri drugih odhodkih ter materialnih in drugih stroških, nad poprečjem pa so porasla tudi
sredstva za subvencije in transfere.

UGOTOVITVE
8.9.1.

Ugotovitve na ravni proračunskih postavk

Pregled porabe sredstev na 69 proračunskih postavkah MKGP, ki so bile zajete v preskus z
izbranim vzorcem, je pokazal, da je le pri 10,1 % postavk poraba enaka načrtovanemu
obsegu, pri 23,2 % postavk je nad in pri 66,7 % pod načrtovano višino sredstev. V večini
revidiranih primerov je MKGP načrtovalo preveč sredstev, zato je finančne probleme na
drugih postavkah, kjer je bila poraba večja od načrtovane, zlahka reševalo s
prerazporeditvami med svojimi postavkami. Največ odstopanj je bilo v razponu od 0 % do
10 % od načrtovanega obsega, kjer realizacija 10,1 % postavk presega, 42,0 % pa ne dosega
višine določene s proračunom.
Večji odmiki so bili ugotovljeni pri proračunski postavki 2564 - .Investicije Veterinarski
zavod Slovenije (porabljeno za 55 % manj sredstev od proračuna), 2561 - EU in mednarodno
sodelovanje (za 68,3 % manjša poraba) in 1433 - Skupni nameni: Nadomestilo pri cenah
kmetijskih proizvodov m intervencijski nakupi (za 58,3 % manjša poraba). Ncdoscganjc
načrtovane proračunske porabe pri investicijah MKGP opravičuje z dolgotrajnimi postopki pri
pridobivanju gradbenih dovoljenj in soglasij lastnikov zemljišč.
S preskusom pravilnosti prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami znotraj
samega ministrstva smo ugotovili, daje bilo na I iN 5 in 6 napačno prerazporejeno 10.000
lisoč SI I V dveh primerih si je MKGP Zagotovilo dodatna sredstva /a izplačila na osnovi
pogodb, ki so bilo sklenjene na novo (v višini 8.000 lisoč SIT s 1'akulleto /a kmetijstvo v
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Mariboru za sofinanciranje programa kmetijskega izobraževanja m v višini 2.000 i :■;<>£ Sl i /
Botaničnim vrtom v Mariboru). l'o naši presoji v navedenih primerili ni šlo za dodat.;:: ^i.i ili
storitve, za katera dopušča prerazporeditve 17. člen ZlPro.

8.9.2.

Ugotovitve na ravni izbranih izplačil

S preskušanjem pravilnosti izvršitve finančnega načrta na izbranem vzorcu so bile od 280
revidiranih izplačil ugotovljene napake pri 177 ali 63,2 % izplačilih. Največ napak (-15,7 %
revidiranih izplačil) je bilo razkritih pri plačevanju računov oz. poravnavanju obveznosti.
Večina izplačil je bila izvršena z zamudo. Pri 16,4 % izplačil smo ugotovili, da roki za plačilo
niso bili usklajeni s predpisanimi roki, v nekaterih primerih pa naročnik v sklenjenih
pogodbah ni določil plačilnih rokov.
Poleg že omenjenih napak smo z revidiranjem ugotovili tudi neustrezno izbiro izvajalca (v
enem primeru), nepravilno izvedeno predplačilo (en primer), neodobrenost izplačil (štirje
primeri) in nenamensko porabo sredstev (10 primerov v skupni višini 8.002 tisoč SIT).
Rezultat obsežnega preskušanja pravilnosti posamičnih izplačil so številne napake in
nepravilnosti pri izvršitvi finančnega načrta, ki predvsem opozarjajo na odsotnost ustreznih
kontrol pri časovni usklajenosti, odobravanju izplačil in nadziranju tako postopkov, kakor tudi
učinkov oz. ciljev, ki naj bi bili doseženi s porabo proračunskih sredstev.
Ocena za celotno napako na izplačilih EN 1 je 44.662.739 SIT, kar predstavlja 3,01 %
revidiranega zneska in pri ostalih EN skupno 960.751.569 SIT ali 3,98 % revidiranega zneska.
S preskušanjem skladnosti poslovanja s predpisi po posameznih EN smo ugotovili naslednje
večje nepravilnosti pri porabi sredstev za plače in druge osebne prejemke ter pomembne
nepravilnosti pri ostalih skupinah ekonomskih namenov;

a) Plače in drugi osebni prejemki
Nepravilnosti smo razkrili v treh primerih preskušanja pravilnosti obračuna plač, in sicer:
• en delavec je bil nepravilno razporejen na delovno mesto, za katerega ni izpolnjeval
posebnega pogoja delovnih izkušenj (delavec na delovnem mestu svetovalec I, za katerega
se zahteva pet let delovnih izkušenj, je v času razporeditve imel le eno leto in štiri mesece
delovne dobe),
• dva delavca sta bila zaposlena na delovno mesto višji sodelavec, ki ni bilo sistemizirano.
V skladu s 3. členom ZDDO se lahko z delavcem sklene delovno razmerje lc za
nezasedeno delovno mesto, ki je določeno v aktu o sistemizaciji delovnilimest.

I>) Materialni in drugi stroški
Pri nakupu delovnih oblek za veterinarske inšpektorje v vrednosti 4.308.990 SIT smo
ugotovili, da jc delovne obleke poleg 105 veterinarjev prejelo tudi 13 zaposlenih, ki jim po
pravilniku o varstvu pri delu, te ne pripadajo. Ocenjena vrednost oblek /.naša 309.447 SI I. kar
smo ovrednotili kot nepravilno porabo.
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nasprotovalo ugotovitvi računskega sodi ča. da je prišlo pri nakupu
delovnih oblek </■> nepravilnosti. Delovne obleke je poleg 105 veterinarjev prejelo tudi I j
oseb. ki na tereni, spremljajo inšpektorje, sodelujejo pri ogledu obratov in pišejo zapisnike. V
skladu z veljavnimi predpisi morajo imeti delavci, ki so pri delu izpostavljeni neugodnim
vremenskim razmeram ali nizki temperaturi, na razpolago ustrezno opremo za varovanje pred
neugodnimi učinki
Na podlagi pravilnika o varstvu pri dolu, na katerega se sklicuje MKGP in je veljal v
revidiranem obdobju, ter zbranih revizijskih dokazov Senat I ugotavlja, da navedenim 13
osebam delovne obleke niso pripadale, zato pripombe ne sprejema.'

c) Plačila storitev
f
Pri preskusu pravilnosti izplačila v znesku 4.177.667 SIT smo ugotovili, da oddaja del
Poslovnemu združenju za prehrano Slovenije ni potekala po predpisih, ki veljajo za javna
naročila.
MKGP je v ugovoru pojasnilo, da je Poslovno združenje za prehrano Slovenije opravljalo
finančne storitve le do L 7. 2000, ko je del finančnih opravil pričela opravljati Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja, del pa služba za proračun in finance v ožjem
ministrstvu. S 1. 1. 2001 je na ministrstvu organizirana služba za notranji nadzor, na Agneciji
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pa služba za notranjo kontrolo in služba za revizijo.
MKGP bi moralo izvesti javni razpis za oddajo finančnih storitev, saj Poslovno združenje za
prehrano Slovenije ni edini možni izvajalec. MKGP v obdobju revizije in kasneje pri
predložitvi pripomb in ugovora ni izkazalo, da je Poslovno združenje za prehrano Slovenije
edini izvajalec za tovrstno delo. Zaradi navedenega Senat II ni mogel sprejeti ugovora MKGP,
sprejema pa pojasnilo, da je MKGP v letu 2000 preneslo izvajanje finančnih storitev na
ministrstvo in organe v sestavi.
MKGP je iz sredstev, namenjenih za kataster trajnih nasadov, kupilo računalniško opremo v
skupni vrednosti 7.992.135 SIT upravnim enotam za vodenje katastrov. Po presoji Senata I se
ta znesek ne more izkazovati med plačili storitev, saj gre za investicijo v računalniško
opremo.
MKGP je menilo, da je bila poraba sredstev za nakup računalniške opreme upravnim enotam
pravilna, saj je bila oprema namenjena za vzpostavitev katastra trajnih nasadov.
Senat I je ocenil, da je bilo evidentiranje nakupa računalniške opreme z vidika pravilnosti
porabe proračunskih sredstev po skupinah ekonomskih namenov nepravilno, saj bi moralo
MKGP nabavo izkazati na EN 13 - Investicije in investicijsko vzdrževanje in ne kot plačilo
storitev.
Senat II ]c potrdil presojo Senata I, ker MKGI1 po proračunskih pravilih iz leta 1998 ne bi
smelo financirati nakupa računalniške opreme za vzpostavitev trajnih nasadov iz sredstev za
stoi ilv.c
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č) Subvencije in /ransferi
Iz sredstev subvencij je M KG P s proračunske postavke 1466 - Skupni nameni: Strukturne
spremembe v kmetijstvu in živilslvu dne 13.11.1998 sklenilo pogodbe, s katerimi je dodelilo
podpore pri izvedbi strukturnih sprememb v kmetijstvu in živilstvu, tudi osmim prejemnikom
v skupni vrednosti 10.121.528 SIT. Sredstva z omenjene proračunske postavke so bila v
skladu z 19. členom Uredbe o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
proizvodnjo hrane za leto 1998 namenjena med drugim za pokrivanje obveznosti v letu 1998,
ki izhajajo iz sklenjenih pogodb v letih od 1994 do 1997. MKGP seje v pojasnilu dodelitve
sredstev sklicevalo na člen 1, točka C.5.a citirane uredbe, kjer je opredeljena višina sredstev
za postavko. Pri presoji pravilnosti smo upoštevali opis namenov porabe sredstev iz 19. člena
omenjene uredbe in dodelitev sredstev podpore ovrednotili kot nepravilno porabo.
MKGP je nasprotovalo ugotovitvi računskega sodišča, da so bila sredstva subvencij osmim
prejemnikom dodeljena nepravilno. Sredstva so bila dodeljena upravičencem v skladu z
omenjeno uredbo in na podlagi programa, ki ga je sprejel minister. Iz 19. člena omenjene
uredbe izhaja, da so bile v program uvrščene tudi obveznosti iz pogodb iz let J994 do 1997.
Niti vlada, ki je sprejela uredbo niti nobena druga institucija taki uredbi ni nasprotovala.
MKGP je v letu 1998 dodelilo sredstva osmim prejemnikom, ki so se prijavili na javni razpis
za dodelitev podpor v letu 1997, objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/97, dne 10. 10. 1997.
Prejemnikom subvencij so bila sredstva dodeljena na podlagi sklenjene pogodbe v letu 1998
za namene kot je razvidno iz preglednice 1.
Preglednica 1: Prejemniki podpor iz p.p. 1466 pojavnem razpisu iz 1997
1

Višina
! subvencije
v SIT
1.404.171

F. F., Jakobski dol

, Datum
Številka pogodbe i1 sklenitve ! Namen po pogodbi
pogodbe
13.11.1998 ! stojišča, boksi za MPG
403-02-1244/98-1A/36

S. F.. Kozina

403-02-1244/98-20432 '■13.11.1998

M. J., Blancci

403-02-1244/98-1A/142

13.11.1998

hlev za govedo

R . J.. Bogojma

403-02- 1244/98-2Č/4 02

13.11.1998

žitni kombajn

389.531

D. J.. Dobrovo

403-02-1244/98-2Č/67

13.11.1998

traktor

761.450

J J , Novo malo

403-02-1244/98-1 A/78

13.11.1998

novograd. hleva za krave

T. J.. Sovodenj

403-02-1244/9S-2Č/464

13.11.1998

rasant kombi

Cvet, d.o.o., Sečovlje

403-02-1244/9S-2B/13

13.11.1998

plastenjak. steklenjak

Prejemnik
subvencije

traktor

907.289
3.211.625

1.045.058
981.496
1.420.908
I0.121.52S

Skupaj

Nobena od obravnavanih osmih pogodb ni bila sklenjena v letih 1994 1997, poleg tega pa
omenjeni prejemniki subvencij tudi niso pridobili sredstev za namene, ki so bili določeni
/.alo so bila izplačila sredstev v breme proračunske postavke 1466 v proračunskem letu 1998
nepravilna.
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Revidirali smo izvršitev finančnega načrta Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
za leto 1998, kot dela revizije zaključnega računa proračuna RS za leto 1998, ki se izvaja v
skladu s četrtim odstavkom 21. člena zakona o računskem sodišču.
O izvršitvi finančnega načrta Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za leto 1998
dajemo naslednje mnenje:
•

Zaradi nepravilnosti, ki so predstavljene v točkah 8.9.2.a, ter njihovega vpliva na oceno
celotne napake, navedeno v tretjem odstavku točke 8.9.2. tega poročila dajemo o
pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu, ki se nanaša na plače in druge osebne
prejemke zaposlenih, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mnenje s
pridržkom.

•

Zaradi nepravilnosti, ki so predstavljene v tretjem odstavku točke 8.9.1. in točki 8.9.2.b, c
in č, ter njihovega vpliva na oceno celotne napake, navedeno v tretjem odstavku točke
8.9.2. tega poročila dajemo o pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu, ki se nanaša
na ekonomske namene od 2 do 15, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
negativno mnenje.

Za pravilnost izvršitve finančnega načrta Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je
bil v revidiranem obdobju odgovoren Ciril Smrkolj, minister, in osebe, ki jih je pooblastil za
izdajo odredb za izplačila iz proračuna, to so bili Ivan Obal, državni sekretar (do 12.5.1998) in
Janez Pevec, generalni sekretar, Franc But, državni sekretar, ter predstojniki organov v sestavi
mag. Zoran Kovač, direktor Veterinarske uprave RS, Boris Jež, direktor Uprave R.S za
pospeševanje kmetijstva ter Niko Šivic, glavni republiški inšpektor Inšpektorata RS za
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
i
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8.10. Ministrstvo za promet in zveze
Za leto 1998 je Ministrstvo za promet in zveze (odslej MPZ) na posameznem EN načrtovalo
in uresničilo obseg proračunskih sredstev, kot je prikazano v tabeli 27.
Tabela 27: Pregled višine proračunskih sredstev po ekonomskih namenih
v 000 SIT
Načrtovano za leto 1998
Realizacija
Sprejeto v DZ S spremembami
1998
Ind. 98/97
4
5
6
2
i
1- Plače, prisp. del. in drugi prejemki
1.686.354
1.740.028
115
1.676.396
2- Materialni in drugi stroški
122
1.386.226
1.229.027
1.528.336
6- Plačila storitev
14.725.987 14.694.355
118
15.110.533
9- Subvencije in transferi
11.077.034 11.077.034
137
10.717.058
13- Investicije in investicij.vzdrževanje
46.036.868 45.058.513
286
48.568.743
190
Skupaj
77.611.024
74.966.143 73.735.325

Ekonomski namen

Glede na leto 1997 seje poraba proračunskih sredstev na MPZ povečala pri vseh EN, najbolj
na EN 13 (za 186 %).

UGOTOVITVE
8.10.1.Ugotovitve na ravni proračunskih postavk
Preverjanje porabe sredstev na 98 proračunskih postavkah MPZ, ki so bile zajete v preskus z
izbranim vzorcem, je pokazalo, da je bila pri 28 postavkah poraba sredstev enaka
načrtovanemu obsegu, pri 21,4 % postavk je nad in pri 50,0 % pod načrtovano višino
sredstev. V večini revidiranih primerov je MPZ načrtovalo preveč sredstev, zato je finančne
probleme na drugih postavkah, kjer je bila poraba večja od načrtovane, reševalo s
prerazporeditvami sredstev med svojimi postavkami. Največ odstopanj je bilo v razponu od
0 % do 10 % od načrtovanega obsega (40,8 % revidiranih postavk), pri tem je bila realizacija
v 30 primerih oz. 30,6 % revidiranih postavk do 10 % nižja od višine, ki jo je določil
proračun.
Večji odmiki od načrtovane porabe so bili zlasti pri investicijah, in sicer na proračunski
postavki 1578 - Obnova vzletno pristajalne steze na manevrski površini letališča Maribor
(nižja poraba proračunskih sredstev za 80,3 %), na postavki 6691 - M'-3/242~obvoznica Radlje
(manjša poraba za 69,6 %) in na postavki 7288 - Nova železniška povezava z Madžarsko
(poraba je bila za 64.6 % manjša od proračuna).

8.10.2. Ugotovitve na ravni i/.hranih i/plačil
S preskušanjem pravilnosti izvršitve finančnega načrta na izbranem vzorcu so bile od 246
revidiranih izplačil ugotovljene napake v 52 primerili ali 21,1 % vseh pregledanih izplačil. /.
revidiranjem smo ugotovili neustrezen postopek izbire izvajalcev v 2 primerih, neusklajenost
izplačila s predpisi, ki urejajo plače v 12 primerih in v osmih primerih, neusklajenost izplačil
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> pogodbami ter časovno neusklajenost izplačila s predpisanimi roki \ 42 primerih. Med
revidiranimi izplačili smo ugotovili tudi dva primera nenamenske porabe sredstev v skupni
vrednosti 12.700 tisoč SIT. Večina napak (39 primerov ali 54,9 % izplačil z napako) se
nanaša na zamude pri plačevanju obveznosti.
Ocena za celotno napako na izplačilih EN 1 je 52.762.629 SIT. kar predstavlja 3,15%
revidiranega zneska in pri ostalih EN skupno 298.601.067 SIT ali 0,41 % revidiranega zneska.
S preskušanjem skladnosti poslovanja s predpisi po posameznih EN smo ugotovili naslednje
večje nepravilnosti pri porabi sredstev za plače in druge osebne prejemke ter pomembne
nepravilnosti pri ostalih skupinah ekonomskih namenov:

a) Plače in drugi osebni prejemki
Pet delavcev je bilo razporejeno na delovna mesta v nasprotju z aktom o sistemizaciji MPZ,
saj je bilo s preskušanjem razkrito, da ni izpolnjevalo vseh posebnih pogojev za zasedbo
delovnega mesta, pri enemu delavcu smo ugotovili, da je imel neustrezno strokovno
izobrazbo (imel je dokončano gimnazijo, zasedal pa je delovno mesto z zahtevano visoko
šolsko izobrazbo; MPZ bi mu lahko glede na njegovo^ izobrazbo določilo osnovno plačo s
količnikom v višini 2,75, dejansko pa so za izračun njegove plače uporabili količnik 6,00,
določen po 65. členu ZDDO).
Pri štirih delavcih iz revidiranega vzorca izplačil smo ugotovili, da ne izpolnjujejo posebnega
pogoja o številu let delovnih izkušenj. Največje razkorake med zahtevanim in dejanskim
številom let delovnih izkušenj smo razkrili v naslednjih primerih:
• pri delavcu, ki je bil s štirimi meseci delovnih izkušenj razporejen na delovno mesto
generalnega sekretarja za katerega se po sistemizaciji zahteva 10 let delovnih izkušenj,
• vodji oddelka, ki je zasedal delovno mesto državnega podsekretarja za katero se zahteva
10 let delovnih izkušenj, delavec pa je imel ob zasedbi dejansko le dve leti delovnih
izkušenj in
• vodji odseka, ki je imel eno leto delovnih izkušenj in bil razporejen na delovno mesto z
zahtevanimi petimi leti delovnih izkušenj.
Poleg tega smo s preskušanjem razkrili, daje pet delavcev prejemalo višji dodatek na tarifno
skupino k osnovni plači (prejemali so dodatek 0,40 koeficienta k osnovni plači, namesto
pravilnega 0,30 v treh in 0,35 v dveh revidiranih primerih).
\
MPZ je v pripombah ponovno pojasnilo, da je omenjenih pet delavcev prejemalo dodatke v
višini 0,40 koeficienta k osnovni plači na podlagi veljavnega Pravilnika o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Upravi RS za zračno plovbo, katerega
spremembe in dopolnitve je potrdila Komisija za kadrovske in administrativne zadeve pri
Vladi RS (sklep št. 015-05/96-29 z dne 16.2.1998).
Senat I ugotavlja, tla je citirani pravilnik v delu, ki se nanaša na sporne dodatke k osnovni
plači, neusklajen z veljavno zakonodajo in ga ne more upoštevati kol pravno podlago pri
presoji pravilnosti poslovanja MPZ, zato pripombe nc sprejema

poročevalec, št. 83

82

18. oktober2001

h) Plačilu storitev
MPZ je oddalo javno naročilo, izvedbo lomili meritev na magistralnih cestah (izplačilo v
višini 1.246.950 SIT), ne da bi opravilo javni razpis oz. predhodno zbiranje ponudb, analize
stroškov oz. primerjave kakovosti ponudb. S sklenitvijo dodatka k že obstoječi pogodbi /.
družbo Aklim, d.o.o., Ljubljana, kije izvajala tovrstne meritve na magistralnih cestah, je MPZ
razširila predmet naročila še na regionalne ceste. Po naši presoji gre v omenjenem primeru za
novo naročilo za katerega bi moralo MPZ zbrali najugodnejšega ponudnika po postopkih
ZJN.
MPZ je v pripombah pojasnilo, da se torne meritve izvajajo po enakem postopku tako na
regionalnih kakor tudi na magistralnih cestah, zato bi bilo z ekonomskega vidika
neracionalno ponavljati postopek izbire. Osnovno pogodbo so z dodatnimi storitvami
povečali le za 25 % prvotne vrednosti.
Senat I meni, da so bila dejstva, ki jih v pripombah navaja MPZ, znana že tudi v letu 1997 in
bi lahko že takrat pozvalo ponudnike k predložitvi ponudb za meritve na obeh kategorijah
cest, ne da se je omejila le na oddajo del na magistralnih cestah. Senat I potrjuje pravilnost
presoje revizorjev, da gre za novo naročilo, ki ga ni možno izvesti v okviru prvotne pogodbe,
zato pripombe MPZ ne sprejema.
Pri preskusu namenskosti porabe proračunskih sredstev smo ugotovili, da poraba sredstev ni
bila v skladu z namenom, ki je bil opredeljen v obrazložitvi proračunske postavke v
naslednjih dveh primerih:
•

•

s proračunske postavke 7269 - Redno vzdrževanje - ziniska služba M in R cest je MPZ na
podlagi situacije, ki jo je izstavilo Cestno podjetje Nova Gorica, poleg stroškov zimske
službe pokrilo tudi stroške v višini 9.200 tisoč SIT za redno vzdrževanja,
s proračunske postavke 1141 - Redno vzdrževanje magistralnih cest so bili Cestnemu
podjetju Maribor plačani tudi stroški rednega vzdrževanja regionalnih cest v višini 3.500
tisoč SIT.

MPZ je v pripombah obsežno pojasnilo način financiranja rednega vzdrževanja cest in dela
zimske službe ter razloge za razkrite nepravilnosti, do katerih je prišlo predvsem zaradi
opustitve prerazporeditev pravic uporabe proračunskih sredstev in so le formalne narave.
Senat I je navedbe MPZ sprejel le kot dodatno pojasnilo, saj to v pripombah priznava, da je
financiralo storitve vzdrževanja cest iz napačnih proračunskih postavk. MPZ bi lahko s
prerazporeditvami sredstev med proračunskimi postavkami zagotovilo zakonito poslovanje.

c) Investicije in investicijsko vzdrževanje
Sredstva na proračunski postavki 39iS2
Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) niso bila
pravilno oblikovana. Po oceni računskega sodišča so bila na proračunski postavki izkazana
sredstva za 849.000 tisoč SIT manj, kol je bilo določeno zZIPro in ZZSP9S. zaradi realizacije
sklepa Vlade RS (št. 400-09/98-1 z dne 30.7.1998) in obresti od upravljanja s sredstvi, ki jih
ni bilo možno načrtovati. Nepravilnosti nismo upoštevali v oceni skupne napake za MPZ. Za
razkrite nepravilnosti pri oblikovanju sredstev na omenjeni proračunski postavki sta po naši
presoji odgovorna Vlada RS in Ministrstvo za finance.
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MNENJ E
lv.«j vitiii al i smo izvršitev finančnega načrta Ministrstva za promet in zveze za leto 1998, kol
dela revizije zaključnega računa proračuna RS za leto 1998, ki se izvaja v skladu s četrtim
odstavkom 21. člena zakona o računskem sodišču.
O izvršitvi finančnega načrta Ministrstva za promet in zveze za leto 1998 dajemo naslednje
mnenje:
•

Zaradi nepravilnosti, ki so predstavljene v točki 8.10.2.a, ter njihovega vpliva na oceno
celotne napake, navedeno v drugem odstavku točke 8.10.2. tega poročila dajemo o
pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu, ki se nanaša na obračune in izplačila plač in
drugih osebnih prejemkov zaposlenih, Ministrstvu za promet in zveze mnenje s
pridržkom.

•

Zaradi nepravilnosti, ki so predstavljene v točkah 8.10.2.b in c, ter njihovega vpliva na
oceno, celotne napake, navedeno v drugem odstavku točke 8.10.2. tega poročila dajemo o
pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu, ki se nanaša na ekonomske namene od 2 do
15, Ministrstvu za promet in zveze mnenje s pridržkom.

Za pravilnost izvršitve finančnega načrta Ministrstva za promet in zveze je bil v revidiranem
obdobju odgovoren mag. Anton Bergauer, minister, in osebe, ki jih je pooblastil za izdajo
odredb za izplačila iz proračuna, to so bili Aleš Jeklič, generalni sekretar, Aldo Babič, državni
sekretar za pomorstvo, Slavko Hanžel, državni sekretar za železnice, Alojz Krapež, državni
sekretar za letalstvo, Žarko Pregelj, državni sekretar za ceste, Miro Rozman, državni sekretar
za pošto in telekomunikacije, Igor Zajec, državni sekretar za prometno politiko in
mednarodne odnose, Darja Brodt, vodja službe za kadrovske in organizacijske zadeve,
Emilijan Čuček, državni podsekretar in Emilija Placer Tušar, svetovalka vlade, ter
predstojniki organov v sestavi ministrstva Matjaž Sonc, direktor Uprave RS za zračno plovbo,
Marko Cuk, direktor Uprave RS za telekomunikacije, Bruno Potokar, direktor uprave RS za
pomorstvo, Vili Žavrlan, direktor Direkcije RS za ceste ter Anton Šajna (do 28.5.1998) in
Jure Kos (od 29.5.1998 naprej), glavni republiški prometni inšpektor Prometnega inšpektorata
RS.
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8.1 L Ministrstvo za okolje in prostor
Za Iclo 1998 je Ministrstvo za okolje in prostor (odslej MOP) na posameznem EN načrtovalo
in uresničilo obseg proračunskih sredstev, kot je prikazano v tabeli 2<S.
Tabela 28: Poraba proračunskih sredstev po ekonomskih namenih

Ekonomski namen
2
l- Plače, prisp. delod. in dr. prejemki
2- Materialni in drugi stroški
5- Dotacije in pl. storitev jav. zavodom
6- Plačila storitev
9- Subvencije in transferi
11- Drugi odhodki
13- Investicije in invest. vzdrževanje
14- Kapitalske naložbe
Skupaj

Načrtovano za leto 1998
Določeno v DZ S spremembami
4
3
4.372.809
4.404.545
1.673.303
1.695.480
213.400
204.200
3.879.297
3.727.859
519.240
522.890
208.836
69.018
2.228.841
1.778.377
2.955.262
1.700.000
16.050.988
14.102.369

v 000 SIT
Realizacija
1998
Ind. 98/97
3
6
4.195.887
107
1.599.841
102
211.670
104
3.766.844
128
516.934
83
185.121
• 41
232
2.031.357
2.955.262
98
114
15.462.916

Glede na proračun leta 1997 se je poraba na MOP najbolj povečala pri investicijah in
investicijskem vzdrževanju, nad poprečjem pa je bila tudi pri plačilih storitev.

UGOTOVITVE
8.11.1. Ugotovitve na ravni proračunskih postavk
Preverjanje porabe sredstev na 71 proračunskih postavkah MOP, ki so bile zajete v preskus z
izbranim vzorcem, je pokazalo, da je bila pri 15 postavkah (21,1 %) poraba sredstev enaka
načrtovanemu obsegu, pri 26,8 % postavkah je nad in pri 52,1 % pod načrtovano višino
sredstev določenih s proračunom. Večja poraba od proračuna je v večini primerov zaradi
kasneje pridobljenih sredstev Phare in drugih donacij ter kupnin, ki se ne izkazujejo v
finančnem načrtu. V večini revidiranih primerov je MOP načrtovalo preveč sredstev, zato je
finančne probleme na drugih postavkah, kjer je bila poraba večja od načrtovane, reševalo s
prerazporeditvami med svojimi postavkami. Polovico odstopanj je bilo v razponu od 0 % do
10 % od načrtovanega obsega, kjer realizacija 11,3 % postavk presega, 39,4 % pa ne dosega
višine sredstev določene v proračunu.
Večji odmiki realizacije od načrtovanega obsega sredstev so bile le pri plačilu storitev, in
sicer na proračunski postavki 1943 - Strokovne obveznosti po mednarodnih konvencijah (za
31.0 % manjša poraba od proračuna) in na postavki 1935 - Publikacije in posvetovanja za
prostorsko načrtovanje (večja poraba za 20,3 % od proračuna).
MOP je manjkajoča sredstva na določenih proračunskih postavkah zagotavljalo s
prerazporeditvami med proračunskimi postavkami znotraj svojega ministrstva in med
proračunskimi uporabniki. Z revidiranjem smo ugotovili, da je MOP nepravilno
prerazporedilo 5.000 tisoč Si l na postavko 1935 l'id>likacije m posvetovanja za prostorsko
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načrtovanje. S rccl siv a so bila namenjena za pokrivanje obveznosti iz treh na novo sklenjenih
pogodb (v skupnem znesku 5.097.529 SIT), kar ni v skladu s 17. členom ZlPro. Napaka ne
vpliva pomembneje na oceno pravilnosti izvršitve finančnega načrta MOP.

8.11.2.Ugotovitve na ravni izbranih izplačil
S preskušanjem pravilnosti izvršitve finančnega načrta na izbranem vzorcu so bile od 191
revidiranih izplačil ugotovljene napake v 64 primerih ali 33,5 % vseh pregledanih izplačil. Z
revidiranjem smo ugotovili neusklajenost izplačila s predpisi, ki urejajo plače v dveh
primerih, neusklajenost izplačil s pogodbo v treh primerih ter časovno neusklajenost izplačila
s predpisanimi roki v 59 primerih. Razkrili smo tudi en primer izplačila, kjer odredba za
izplačilo ni bila podpisana. Večina napak se nanaša na zamude pri plačevanju obveznosti, ki
pa so imele le v enem primeru negativne posledice za proračun, saj je dobavitelj zaračunal
zamudne obresti. Naštete napake in nepravilnosti niso pomembneje vplivale na pravilnost
izvršitve finančnega načrta.
Ocena za celotno napako na izplačilih EN 1 je 5.178.186 SIT, kar predstavlja 0,12%
revidiranega zneska in pri ostalih EN skupno 1.922.329 SIT ali 0,02 % revidiranega zneska.
S preskušanjem skladnosti poslovanja s predpisi po posameznih EN smo ugotovili naslednje
nepravilnosti:

a) Plače in drugi osebni prejemki
S preskusom smo razkrili dve nepravilnosti, in sicer:
• eden delavec je bil razporejen na delovno mesto svetovalca II, za katerega se s
sistemizacijo zahteva štiri leta delovnih izkušenj, v času razporeditve pa je imel le eno leto
in dva meseca delovne dobe,
• enemu delavcu so pri obračunu dodatka za delovno dobo napačno vštevali tudi čas t.i.
podaljšanega zavarovanja.

MNENJE

Revidirali smo izvršitev finančnega načrta Ministrstva za okolje in prostor za leto 1998, kol
dela revizije zaključnega računa proračuna RS za leto 1998, ki se izvaja v skladu s četrtim
odstavkom 21. člena zakona o računskem sodišču.
O izvršitvi finančnega načrta Ministrstva za okolje in prostor za leto 1998 dajemo naslednje
mnenje:
•

Poraba, proračunskih sredstev za plače in druge osebne prejemke (IIN 1) je bila za leto
1998 na Ministrstvu za okolje in prostor v vseh pomembnih pogledih v skladu z višino in
nameni sredstev, ki jih je določil državni zbor. ter izplačila odobrena s strani pooblaščenih
oseb. zato dajemo o pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu, ki se nanaša na obračun
in izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih. Ministrstvu za okolje in prostor
pozitivno mnenje.
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•

Poraba proračunskih sredstev /a ekonomske namene od 2 do 15 je bila za leto 1998 na
Ministrstvu za okolje m prostor v vseli pomembnih pogledih v skladu z višino in nameni
sredstev, ki jih je določil državni zbor, ter izplačila odobrena s strani pooblaščenih oseb.
zato dajemo o pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu, ki se nanaša na ekonomske
namene od 2 do 15, Ministrstvu za okolje in prostor pozitivno mnenje.

Za pravilnost izvršitve finančnega načrta Ministrstva za okolje in prostor je bil v revidiranem
obdobju odgovoren dr. Pavel Gantar, minister, in osebe, ki jih je pooblastil za izdajo odredb
za izplačila iz proračuna, to so bili Igor Plestenjak, generalni sekretar, Dušan Blaganje, Marko
Slokar, dr. Franci Steinman in mag. Radovan Tavzes vsi državni sekretarji, ter predstojniki
organov v sestavi Vjekoslav Rajh, glavni republiški inšpektor, Jože Novak, direktor Urada RS
za prostorsko planiranje, Albin Krapež, direktor Uprave RS za varstvo narave, mag. Miroslav
Gregorič, direktor Uprave RS za jedrsko varnost, dr. Janez Lapajne, direktor Uprave RS za
geofiziko, Dušan Hrček, direktor Hidrometeorološkega zavoda RS in Aleš Seliškar, direktor
Geodetske uprave RS.
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S. 12. Ministrstvo za delo, družino in socialno zadeve
Za loto I99S jc Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (odslej MDDSZ) na
posameznem EN načrtovalo in uresničilo obseg proračunskih sredstev, kot je prikazano v
tabeli 29.
Tabela 29: Pregled višine proračunskih sredstev po ekonomskih namenih

Ekonomski namen
i
I - Plače, prisp. delod. in drugi prejemki
2- Materialni in drugi stroški
4- Socialni transferi
5- Dotacije in plačila storitev jav. zavod.
6- Plačila storitev
9- Subvencije in transferi
11- Drugi odhodki
13- Investicije in investicij, vzdrževanje
Skupaj

v 000 SIT
Načrtovano za leto 1998
Realizacija
Sprejeto v DZ S spremembami
1998
Ind. 98/97
2
4
3
5
919.776
110
973.693
973.693
207.355
122
220.499
176.899
124.843.659
126.752.639 124.565.100
113
11.601.672
11.207.533 10.558.541
103
526.392
502.898
673.003
0
10.402.494 10.088.585
12.203.836
117
316.686
355.963
322.745
142
1.671.675
107
2.174.883
1.460.611
152.964.331
152.110.888 148.625.611
113

Glede na leto 1997 seje poraba proračunskih sredstev na MDDSZ najbolj povečala na EN 11
(42 %), nad poprečjem pa je bila tudi na EN 2 (22 %).

UGOTOVITVE
8.12.1.Ugotovitve na ravni proračunskih postavk
Preverjanje porabe sredstev na 39 proračunskih postavkah MDDSZ, ki so bile zajete v
preskus z izbranim vzorcem, je pokazalo, daje bila pri štirih postavkah poraba sredstev enaka
načrtovanemu obsegu, pri 15,4 % postavk je nad in pri 74,4 % pod načrtovano višino
sredstev. V večini revidiranih primerov je MDDSZ načrtovalo preveč sredstev, zato je
finančne probleme na drugih postavkah, kjer je bila poraba večja od načrtovane, reševalo s
prerazporeditvami sredstev med svojimi postavkami. Največ odstopanj je bilo v razponu od
0 % do 10 % od načrtovanega obsega (46,8 % revidiranih postavk), pri tem je bila realizacija
v 32 primerih oz. 40,5 % revidiranih postavk do 10 % nižja od višine, ki jo je določil
proračun.
Večji odmiki od načrtovane porabe so bili pri subvencijah in transferih ter investicijskem
vzdrževanju, in sicer na proračunski postavki 7.V7/ - Ukrepi aktivne politike zaposlovanja vladni projekt (manjša poraba za 51,9 %), na postavki 6196 Investicijska vzdrževanje R7.Z
(realizirano za 51,8 % manj sredstev) in na postavki 6531) - Presežki v državnih podjetjih
(manjša poraba za 41,5 %). Manjšo porabo od načrtovane je MDDSZ pojasnilo s problemi pri
pridobivanju soglasja za prenovo prostorov IJrada za delo Cerknica ter z nezmožnostjo
natančnejšega načrtovanja sredstev pri financiranju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
/uradi številnih dejavnikov, ki vplivajo na odločitve o prestrukturiranju m sanaciji podjetij ter
kadrovsko prenovo v podjetjih. Financiranje aktivnosti in programov za reševanje presežkov
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delavcev v državnih podjetij je prav tako odvisno od drugih dejavnikov, predvsem od
pripravljenosti in kakovosti podjetniških programov.

8.12.2.Ugotovitve na ravni i/.branili izplačil
S preskušanjem pravilnosti izvršitve finančnega načrta na izbranem vzorcu so bile od 286
revidiranih izplačil ugotovljene napake v 13 primerih ali 4,5 % vseh pregledanih izplačil. Z
revidiranjem smo ugotovili neustrezno izbiro izvajalcev v enem primeru, neusklajenost
izplačila s predpisi, ki urejajo plače v štirih primerih, neusklajenost izplačil s pogodbami v
petih primerih in časovno neusklajenost izplačila s predpisanimi roki v treh primerih.
MDDSZ je pojasnilo, da do zamud pri plačevanju prihaja zaradi hkratnega nakazovanja
določenih proračunskih sredstev zavodom in časovnega usklajevanja izplačil z zakladnico
Ministrstva za finance.
Ocena za celotno napako na izplačilih EN 1 je 41.322.671 SIT, kar predstavlja 4,49%
revidiranega zneska, pri ostalih EN pa na izplačilih iz vzorca nismo razkrili napak, ki bi jih
ovrednotili v tolarjih.
S preskušanjem skladnosti poslovanja s predpisi po posameznih EN smo ugotovili naslednje
večje nepravilnosti:

a) Plače in drugi osebni prejemki
MDDSZ je razporedilo tri delavce na delovna mesta, ki niso bila sistemizirana v aktu o
organizaciji in sistemizaciji (svetovalca vlade, administrativnega sodelavca in višjega
referenta). V skladu s 3. členom ZDDO je možno skleniti delovno razmerje z delavcem le za
nezasedena delovna mesta, ki so določena v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
Enemu delavcu je bil napačno obračunan dodatek za delovno dobo (namesto 17,0 % mu je bil
obračunan dodatek s stopnjo IS.5 %).

MNENJE

Revidirali smo izvršitev finančnega načrta Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za
leto 1998, kot dela revizije zaključnega računa proračuna RS za leto 1998, ki se izvaja v
skladu s četrtim odstavkom 21. člena zakona o računskem sodišču.
O izvršitvi finančnega načrta Ministrstva za delo. družino in socialne zadeve za leto 1998
dajemo naslednje mnenje:
•

Zaradi nepravilnosti, ki so predstavljene v točki <S.I2.2.a, ter njihovega vpliva na oceno
celotne napake, navedeno v drugem odstavku točke 8.12.2. tega poročila dajemo o
pravilnosti i/vrši t ve finančnega načrta v delu. ki se nanaša na obračun in izplačilo plač in
drugih osebnih prejemkov zaposlenih. Ministrstvu za delo. družino in socialne zadeve
mnenje s pridržkom
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•

Poraba proračunskih sredstev za ekonomske namene od 2 doli jc bila /a leto 1998 na
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve v vseh pomembnih pogledih v skladu z
višino in nameni sredstev, ki jih je določil državni zbor, ter izplačila odobrena s strani
pooblaščenih oseb, zato dajemo o pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu, ki se
nanaša na ekonomske namene od 2 do 15, Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve
pozitivno mnenje.

Za pravilnost izvršitve finančnega načrta Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je bil
v revidiranem obdobju odgovoren mag. Anton Rop, minister, in osebe, ki jih je pooblastil za
izdajo odredb za izplačila iz proračuna, to so bili državni sekretarji Lidija Apohal-Vučkovič,
Nataša Belopavlovič, mag. Miroslav Berger, mag. Zdenka Kovač, Janko S. Stušek, mag.
Helena Kamnar in Branko Omerzu ter Zmaga Grah, generalna sekretarka, ter predstojnika
organov v sestavi ministrstva Milan Srna, direktor Urada RS za varstvo in zdravje pri delu in
Borut Brezovar, glavni inšpektor Inšpektorata RS za delo.
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8.1.v Ministrstvo za zdravstvo
Za leto 1998 je .Ministrstvo za zdravstvo (odslej MZ) na posameznem liN načrtovalo in
uresničilo obseg proračunskih sredstev, kot je prikazano v tabeli 30.
Tabela 30: Pregled višine proračunskih sredstev po ekonomskih namenih

Ekonomski namen
2
I - Plače, prisp. del. in drugi prej.
2 - Materialni in drugi stroški
5 - Dotacije in pl. storitev jav. zav.
6 - Plačila storitev
11 - Drugi odhodki
13 - Investicije in inv. vzdrževanje
14 - Kapitalske naložbe
Skupaj

Načrtovano za leto 1998
Sprejeto v DZ S spremembami
4
3
901.216
874.308
251.580
230.843
2.300.785
2.575.735
4.000
4.000
124.374
175.893
1.956.300
1.998.759
104.000
104.000
5.709.325
5.896.468

v 000 SIT
Realizacija
Ind. 98/97
1998
6
3
860.721
105
243.305
116
2.169.725
91
4.000
100
170.808
121
1.979.675
112
104.000
130
5.532.234
102

Glede na proračun za leto 1997 seje poraba na MZ najbolj povečala pri EN 14 (30 %), nad
poprečjem pa je bila tudi pri EN 11 (21 %), EN 2 (16 %) in EN 13(12 %).

UGOTOVITVE
8.13.1.Ugotovitve na ravni proračunskih postavk
Preverjanje porabe sredstev na 40 proračunskih postavkah MZ, ki so bile zajete v preskus z
izbranim vzorcem, je pokazalo, da je bila pri devetih postavkah poraba sredstev enaka
načrtovanemu obsegu, pri 27,5 % postavkah je nad in pri 20,0 % pod načrtovano višino
sredstev. V večini revidiranih primerov je MZ načrtovalo preveč sredstev, zato je finančne
probleme na drugih postavkah, kjer je bila poraba večja od načrtovane, reševalo s
prerazporeditvami sredstev med svojimi postavkami. Največ odstopanj je bilo v razponu od
0 % do 10 % od načrtovanega obsega (47,5 % revidiranih postavk), pri tem je bila realizacija
v 15 primerih oz. 37,5 % revidiranih postavk do 10 % nižja od višine, ki jo je določil
proračun.
Večji odmiki od načrtovane porabe so bili na proračunski postavki 4170 - Splošna bolnišnica
Marihor-Očesni in ORL oddelek (nižja poraba za 81,0 %), na postavki /292-' Sekundariji (za
37.0 % nižja poraba) in na postavki 3S56 - Psihiatrična bolnišnica Vojnik (za 36,0 % nižja
poraba). MZ je nižjo porabo proračunskih sredstev od načrtovanih pojasnilo z zunanjimi
dejavniki, na katere sami nimajo vpliva (npr. pri sekundarijih število študentov, ki končajo
študij).

8.13.2. Ugotovitve u:i ravni izbranih izplačil
S preskušanjem pravilnosti izvršitve finančnega načrta na izbranem vzorcu So bile od M-1
revidiranih izplačil ugotovljene napake v 30 primerih ali 21,0 % vseh pregledanih izplačil. /.
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revidiranjem smo ugotovili neustrezno izbiro izvajalcev v <.1 veli primerili, neusklajenost
izplačila s predpisi, ki urejajo plače v enem primeru in v desetih primerili neusklajenost
izplačil s pogodbami ter časovno neusklajenost izplačila s predpisanimi roki v 19 primerih.
Večina napak (18 primerov ali 60,0 % izplačil z napako) se nanaša na plačila z zamudo.
Plačilo Mednarodni zdravstveni organizaciji je MZ izvršilo z 225 dni zamude zato, ker vlada
ni pravočasno obvestila proračunskih uporabnikov o svoji odločitvi, da MZZ ne bo več
plačevalo drugim uporabnikom članarin mednarodnim organizacijam.
Ocena za celotno napako na izplačilih EN l je 12.846.585 SIT, kar predstavlja 1,49%
revidiranega zneska in pri ostalih EN skupno 30.677.680 SIT ali 0,66 % revidiranega zneska.
S preskušanjem skladnosti poslovanja s predpisi po posameznih EN smo ugotovili naslednje
nepravilnosti:

a) Plače in drugi osebni prejemki
Pri preskusu pravilnosti obračuna plač je bila razkrita napaka v enem primeru. Ugotovili smo,
daje bil delavec razporejen na delovno mesto pisarniškega referenta, ki ni bilo sistemizira.no v
aktu o sistemizaciji MZ.

b) Materialni in drugi stroški
MZ je v dveh primerih preskušenih izplačil oddalo javno naročilo v nasprotju s 56. členom
ZJN, saj je nabavilo blago in storitve, ne da bi opravilo predhodno zbiranje ponudb, analize
stroškov oz. primerjave kakovosti ponudb (tiskanje brošure, izplačilo v znesku 457.485 SIT in
pravne storitve, izplačilo v znesku 291.939 SIT).
Prav tako smo z revizijo ugotovili nepravilnost v primeru izplačila pogodbenega dela enemu
članu komisije za izvajanje postopkov ugotavljanja predpisanih pogojev zasebne zdravstvene
dejavnosti. MZ je enemu članu na podlagi pogodbe o delu za 102 opravljeni uri dela
obračunalo 701.610 SIT. Na podlagi proučitve postopka dela komisije, pregleda poročil o
opravljenih ogledih in pridobljenih podatkov o prisotnosti člana komisije na njegovem
rednem delovnem mestu v času opravljanja ogledov smo presodili, da si je član komisije,
glede na obseg opravljenega dela in pogodbena določila, obračunal za 58 ur preveč dela, kar
znese 398.750 SIT. MZ je v času revizije spremenilo način določanja honorarja članom
komisije tako, da članom komisije plačuje po številu ogledov in ne po opravljenih urah dela.
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MNENJE
Revidirali smo izvršitev finančnega načrta Ministrstva za zdravstvo za leto 1998, kot dela
revizije zaključnega računa proračuna RS za leto 1998, ki se izvaja v skladu s četrtim
odstavkom 21. člena zakona o računskem sodišču.
O izvršitvi finančnega načrta Ministrstva za zdravstvo za leto 1998 dajemo naslednje mnenje:
•

Poraba proračunskih sredstev za plače in druge osebne prejemke (EN 1) je bila za leto
1998 na Ministrstvu za zdravstvo v vseh pomembnih pogledih v skladu z višino in nameni
sredstev, ki jih je določil državni zbor, ter izplačila odobrena s strani pooblaščenih oseb,
zato dajemo o pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu, ki se nanaša na obračun in
izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih, Ministrstvu za zdravstvo
pozitivno mnenje.

•

Poraba proračunskih sredstev za vse ekonomske namene do 2 do 15 je bila za leto 1998 na
Ministrstvu za zdravstvo v vseh pomembnih pogledih v skladu z višino in nameni
sredstev, ki jih je določil državni zbor, ter izplačila odobrena s strani pooblaščenih oseb,
zato dajemo o pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu, ki se nanaša na ekonomske
namene od 2 do 15, Ministrstvu za zdravstvo pozitivno mnenje.

Za pravilnost izvršitve finančnega načrta Ministrstva za zdravstvo je bil v revidiranem
obdobju odgovoren dr. Marjan Jereb, dr. med., minister, in osebe, ki jih je pooblastil za izdajo
odredb za izplačila iz proračuna, to so bili prim. Dunja Piškur-Kosmač, dr. med., državna
sekretarka, prim. Janez Zajec, dr. med., državni sekretar in Nastja Brelih, generalna
sekretarka, ter predstojniki organov v sestavi mag. Jože Šamu, dr. med., glavni zdravstveni
inšpektor in Darinka Gorjup, vodja za splošno-organizacijske in kadrovske zadeve na
Zdravstvenem inšpektoratu RS ter mag. Nada Irgolič, dipl. ing. ph., direktorica Urada RS za
zdravila.
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8.14. Ministrstvo za šolstvo in šport
Za Iclo 1998 je Ministrstvo za šolstvo in šport (odslej MŠŠ) na posameznem EN načrtovalo in
uresničilo obseg proračunskih sredstev, kot je prikazano v tabeli 3 1.
Tabela 31: Pregled višine proračunskih sredstev po ekonomskih namenih
v 000 SIT
Načrtovano za leto 1998
Realizacija
Sprejeto v DZ S spremembami
Ind. 98/97
1998
4
2
3
5
6
l-Plače, prisp. delod. in drugi prejemki
1 10.877.486
110.313.226 109.811.717
111
2-Materialni in drugi stroški
11.976.301
11.783.020
11.315.469
102
4-Socialni transferji
3.489.319
3.434.259
3.306.184
102
5-Dotacije in plačila storitev jav. zavod.
8.328.664
8.089.570
7.821.902
106
6-Plačila storitev
38.500
129.281
34.440
97
11 -Drugi odhodki
158.600
330.754
282.788
127
13-Investicije in investicij, vzdrževanje
6.694.000
6.406.397
6.221.615
97
14-Kapitalske naložbe
0
55.000
55.000
0
Skupaj
141.323.776
140.780.601 138.849.115
109

Ekonomski namen

Glede na leto 1997 se je poraba proračunskih sredstev na MŠŠ najbolj povečala pri drugih
odhodkih (27 %).

UGOTOVITVE
8.14.1.Ugotovitve na ravni proračunskih postavk
Preverjanje porabe sredstev na 79 proračunskih postavkah MŠŠ, ki so bile zajete v preskus z
izbranim vzorcem, je pokazalo, da je bila pri 18 postavkah poraba sredstev enaka
načrtovanemu obsegu, pri 17,7 % postavk je nad in pri 59,5 % pod načrtovano višino
sredstev. V večini revidiranih primerov je MŠŠ načrtovalo preveč sredstev, zato je finančne
probleme na drugih postavkah, kjer je bila poraba večja od načrtovane, reševalo s
prerazporeditvami sredstev med svojimi postavkami. Največ odstopanj je bilo v razponu od
0 % do 10 % od načrtovanega obsega (46,8 % revidiranih postavk), pri tem je bila realizacija
v 32 primerih oz. 40,5 % revidiranih postavk do 10 % nižja od višine, ki jo je določil
proračun.
Večji odmiki od načrtovane porabe so bili pri dotacijah in plačilih storitev javnim zavodom
in ustanovam (nižja poraba proračunskih sredstev za 34,4 % na proračunski postavki 6864 Sofinanciranji' univerze za tretje življenjsko obdobje, za 29,1 % na postavki 7162 - Lektorati.
in za 23,2 % na postavki za 4830 - Računalniško opismenjevanje).
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8.14.2.Ugotovitve na ravni izbranih izplačil
S preskušanjem pravilnosti izvršitve finančnega načrta na izbranem vzorcu so bile od 382
revidiranih izplačil ugotovljene napake v 57 primerih ali 14,9 % vseli pregledanih izplačil. Z
revidiranjem smo ugotovili neustrezno izbiro izvajalcev v treh primerih, neusklajenost izplačil
s pogodbami v devetih primerih in časovno neusklajenost izplačila s predpisanimi roki v 13
primerih. Med revidiranimi izplačili smo ugotovili tudi en primer nenamenske porabe
sredstev v vrednosti 500 tisoč SIT. Večina napak se nanaša na zamude pri plačevanju
obveznosti.
Pri EN 1 na revidiranem vzorcu izplačil nismo razkrili napak, ki bi jih ovrednotili v tolarjih.
Ocena za celotno napako na izplačilih pri ostalih EN je 305.418.201 SIT ali 1,05 %
revidiranega zneska.
S preskušanjem skladnosti poslovanja s predpisi po posameznih EN smo ugotovili naslednje
večje nepravilnosti:

a) Dotacije in plačila storitev javnim zavodom in ustanovam
V dveh primerih revidiranih izplačil je MŠŠ dodelilo sredstva, ne da bi predhodno izvedlo
ustrezne postopke javnega razpisa oz. opravilo predhodno zbiranje ponudb, analizo stroškov
in primerjavo kakovosti ponudb, in sicer:
• Urad za mladino RS je po naši presoji nepravilno sklenil pogodbo z družbo M Club, d.d.,
Velenje na podlagi 55. člena ZJN in za storitve plačal 1.386.000 SIT,
• MŠŠ je Ljudski univerzi Ptuj sofinanciralo izobraževanje odraslih v višini 800.000 SIT na
podlagi javnega razpisa iz leta 1996 in pogodbe, kije bila sklenjena v nasprotju s sklepom
ministra. Ta je dopustil začasno financiranje do konca leta 1997 in naložil, da se za
sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 1998 izvede javni razpis.
Pri preskusu skladnosti pogodbe s sklepom o izbiri izvajalca smo ugotovili neskladje v višini
stroškov programa. MŠŠ je v sklepu določilo, da bo sofinanciralo stroške programa
"Projektno učenje za mlade", ki gaje izvajal izbrani zavod, v višini 365.847 SIT mesečno, za
eno skupino udeležencev, dejansko pa je pokrilo mesečne stroške v višini 1.100.000 SIT.
MŠŠ je višji obseg proračunskih sredstev opravičilo z večjo skupino udeležencev in dodatnim
obsegom nalog. Po naši presoji bi moralo MŠŠ izvesti financiranje na podlagi sklenjenega
dodatka k pogodbi.

b) Investicije in investicijsko vzdrževanje
Pri financiranju gradnje Fakultete za organizacijske vede v Kranju MŠŠ ni zagotovilo
pravočasno poravnavanje prevzetih pogodbenih obveznosti. Situaciji za mesec maj 1997 in
avgust 1997 sta bili plačani šele junija 1998. Izvajalec je za zamude zaračunal zamudne
obresti v skupni višini 11.083.505 SI T, kar ocenjujemo kol nepotreben strošek. MŠŠ je
zamudo pri plačilu utemeljevalo z izvedbo naknadne revizije kompletne investicijske
dokumentacije, s katero dokazuje, da je v primeru investicije ravnalo gospodarno in doseglo
zastavljene cilje
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MNENJ K

Revidirali smo izvršitev finančnega načrta Ministrstva za šolstvo in šport za leto 199S. kot
dela revizije zaključnega računa proračuna RS za leto 1998, ki sc izvaja v skladu s četrtim
odstavkom 21. člena zakona o računskem sodišču.
O izvršitvi finančnega načrta Ministrstva za šolstvo in šport za leto 199S dajemo naslednje
mnenje:
•

Poraba proračunskih sredstev za plače in druge osebne prejemke (EN l) je bila za leto
1998 na Ministrstvu za šolstvo in šport v vseh pomembnih pogledih v skladu z višino in
nameni sredstev, ki jih je določil državni zbor, ter izplačila odobrena s strani pooblaščenih
oseb, zato dajemo o pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu, ki se nanaša na obračun
in izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih, Ministrstvu za šolstvo in šport
pozitivno mnenje.

•

Zaradi nepravilnosti, ki so predstavljene v točki 8.l4.2.a in b, ter njihovega vpliva na
oceno celotne napake, navedeno v drugem odstavku točke 8.14.2. tega poročila dajemo o
pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu, ki se nanaša na ekonomske namene od 2 do
15, Ministrstvu za šolstvo in šport mnenje s pridržkom.

Za pravilnost izvršitve finančnega načrta Ministrstva za šolstvo in šport je bil v revidiranem
obdobju odgovoren dr. Slavko Gaber, minister, in osebe, ki jih je pooblastil za izdajo odredb
za izplačila iz proračuna, to so bili dr. Pavel Zgaga, dr. Janko Strel. Alojz Pluško in Matjaž
Vrčko (od marca 1998) vsi državni sekretarji, mag. Teja Valenčič, državna sekretarka, Roman
Lavtar, generalni sekretar ter mag. Mira Bitenc, Majda Širok, Niko Žibret, Marko Trškan in
mag. Jože Miklavc, Mitja Maruško (od marca 1998) vsi državni podsekretarji in Jože
Kerekeš, strokovni sodelavec, ter predstojniki organov v sestavi ministrstva dr. Ljubica
Marjanovič-Umek, direktorica Urada RS za šolstvo, Stanko Šalamon, direktor Urada RS za
mladino in mag. Alojz Širec, glavni inšpektor Inšpektorata RS za šolstvo in šport.
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8.15. Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Za leto 199S je Ministrstvo za znanost in tehnologijo (odslej MZT) na posameznem EN
načrtovalo in uresničilo višino proračunskih sredstev, kot je prikazano v tabeli 32.
Tabela 32: Pregled višine proračunskih sredstev po ekonomskih namenih

Ekonomski namen
i
l- Plače, prisp. delod. in dr. prejem.
2- Materialni in drugi stroški
5- Dotacije in pl. storitev jav. zav.
6- Plačila storitev
9- Subvencije in transferi
11 - Drugi odhodki
13- Investicije in invest. vzdržev.
14- Kapitalske naložbe
Skupaj

v 000 SIT
Načrtovano za leto 1998
Realizacija
Sprejeto v DZ S spremembami
1998
Ind. 98/97
4
2
3
5
867.242
879.338
S42.918
111
397.078
404.799
360.311
101
17.447.574
17.726.017 17.638.737
119
142.632
150.700
118.098
82
1.618.436
1.650.470
1.628.958
77
554.198
402.204
443.309
100
1.253.462
1.520.392
781.591
136
0
1.970.012
1.970.012
320
22.403.626
24.580.928 23.783.934
119

Glede na leto 1997 se je poraba proračunskih sredstev na MZT najbolj povečala na EN 14,
nad poprečjem pa je bila tudi pri EN 13.

UGOTOVITVE
8.15.1.Ugotovitve na ravni proračunskih postavk
Preverjanje porabe sredstev na 28 proračunskih postavkah MZT, ki so bile zajete v preskus z
izbranim vzorcem, je pokazalo, da je bila le pri eni postavki poraba sredstev enaka
načrtovanemu obsegu, pri 32,1 % postavk je nad in pri 64,3 % pod načrtovano višino
sredstev. V večini revidiranih primerov je MZT načrtovalo preveč sredstev, zato je finančne
probleme na drugih postavkah, kjer je bila poraba večja od načrtovane, reševalo s
prerazporeditvami sredstev med svojimi postavkami. Največ odstopanj je bilo v razponu od
0 % do 10 % od načrtovanega obsega (53,6 % revidiranih postavk), pri tem je bila realizacija
v 10 primerih oz. 35,7 % revidiranih postavk do 10 % nižja od višine, ki jo je določil
proračun.
Večji odmiki od načrtovane porabe so bili na proračunski postavkh-229/-Družboslovno
središče FDV (za 70,9 % nižja poraba) in na postavki 2453 - Univerzitetna knjižnica v
Ljubljani (nižja poraba za 48.5 %).

8.15.2. Ugotovitve na ravni izbranih izplačil
S preskušanjem pravilnosti izvršitve finančnega načrta na izbranem vzorcu so bile od 262
revidiranih izplačil ugotovljene napake v 67 primerih ali 25.6 % vseh pregledanih izplačil. Z
revidiranjem smo ugotovili neustrezno izbiro izvajalcev v enem primeru, neusklajenost
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izplačila s predpisi, ki urejajo plače v 14 primerili in v 15 primerih neusklajenost izplačil s
pogodbami ter časovno neusklajenost izplačila s predpisanimi roki v 21 primerih. Med
revidiranimi izplačili smo ugotovili tudi tri primere nepodpisane odredbe pri izplačilu plač in
dva primera nenamenske porabe sredstev v skupni vrednosti 448 tisoč SIT. Večina napak (24
primerov ali 35,8 % izplačil z napako) se nanaša na zamude pri plačevanju obveznosti.
Ocena za celotno napako na izplačilih EN 1 je 53.829.408 SIT. kar predstavlja 6,39 %
revidiranega zneska in pri ostalih EN skupno 203.133.058 SIT ali 0,89 % revidiranega zneska.
S preskušanjem skladnosti poslovanja s predpisi po posameznih EN smo ugotovili naslednje
večje nepravilnosti:

a) Plače in drugi osebni prejemki
Pri preskusu pravilnosti obračuna plač zaposlenih smo razkrili nepravilnosti pri razporeditvah
na delovna mesta v naslednjih primerih:
• dva svetovalca Vlade RS ih en strokovni sodelavec I so bili razporejeni na delovna mesta,
ki niso bila določena v aktu o sistemizacij MZT,
• en delavec ni imel ustrezne stopnje strokovne izobrazbe in je bili razporejen na delovno
mesto v nasprotju z aktom o sistemizaciji MZT (s končano višješolsko izobrazbo je
zasedal delovno mesto, za katero se zahteva visoka strokovna izobrazba),
• sedem delavcev ni izpolnjevalo posebnega pogoja o zahtevanih letih delovnih izkušenj in
so bili prav tako razporejeni na delovna mesta v nasprotju z aktom o sistemizaciji MZT
(največji razkoraki so bili ugotovljeni v primeru strokovnega sodelavca in višjega
strokovnega sodelavca, ki sta ga zasedli osebi neposredno po končanem pripravništvu,
čeprav se za zasedbo delovnega mesta zahteva tri oz. pet let delovnih izkušenj ter pri
svetovalcih I, za katere je bilo s sistemizacijo določeno pet let delovnih izkušenj, naši
preskusi pa so razkrili, da sta imela delavca v enem primeru eno leto in v drugem tri leta
delovnih izkušenj).
Nepravilnost smo razkrili tudi pri napredovanjih. En delavec je napredoval za tri plačilne
razrede v nasprotju s 45.a členom pravilnika o napredovanju, čeprav ni šlo za njegovo prvo
razporeditev v državni upravi (razporejen je bil v plačilni razred 2,75, lahko pa bi imel
količnik visok največ 2,30).
Poleg tega smo s preskusom ugotovili, daje bil enemu delavcu napačno obračunan dodatek za
delovno dobo (obračunavali so dodatek po stopnji 16,5 % namesto pravilno 16,0 %), enemu
delavcu pa je bila izplačana odpravnina ob upokojitvi v nasprotju z ZPSDP (izplačano mu je
bilo 892.404 SIT, pripadalo pa mu je 865.158 SIT).

b) Plačila storitev
MZT jc izbralo izvajalca za strokovno-administrativna dela na Uradu za standarde in
meroslovje, ne da bi opravilo predhodno zbiranje ponudb, analize stroškov oz. primerjavo
kakovosti ponudb dela (preskusili smo izplačilo v vrednosti 172.530 SIT). Financiranje
strokovno-administrativnih del po naši presoji ni bilo zajelo v proračunski postavki 6151 ■
Standardizacija, zato smo plačilo za omenjeno storitev obravnavali tudi kol nenamensko
porabo proračunskih sredstev.
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c) Subvencije in transferi
MZT je izplačalo avtorski honorar za izdelavo tehnološke ocene RR faz projektov iz
gospodarstva po razpisu za leto 1998, v višini 275 tisoč SIT, nepravilno s proračunske
postavke 4494 - Tehnološko razvojni in drugi ciljni programi. Po naši presoji bi lahko
omenjeno izplačilo izvršilo iz postavke 2290 - Recenzije, evalvacije in ekspertize v EN 11,
kjer je opredeljena poraba sredstev za tovrstne namene.

č) Investicije in investicijsko vzdrževanje
MZT je pri investiciji v objekta VUŠ in FDV za leto 1998 plačalo le del obveznosti (namesto
259.800 tisoč SIT je MZT do 30.11.1998 plačalo le 75.642.570 SIT, preostali dolg pa v letu
1999). Zaradi zamud pri plačilu je dobavitelj zaračunal zamudne obresti v višini 2.170.551
SIT, kar smo ocenili kot nepotrebni strošek proračuna.

MNENJE

Revidirali smo izvršitev finančnega načrta Ministrstva za znanost in tehnologijo za leto 1998,
kot dela revizije zaključnega računa proračuna RS za leto 1998, ki se izvaja v skladu s četrtim
odstavkom 21. člena zakona o računskem sodišču.
O izvršitvi finančnega načrta Ministrstva za znanost in tehnologijo za leto 1998 dajemo
naslednje mnenje:
•

Zaradi nepravilnosti, ki so predstavljene v točki 8.15.2.a, ter njihovega vpliva na oceno
celotne napake, navedeno v drugem odstavku točke 8.15.2. tega poročila dajemo o
pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu, ki se nanaša na obračune in izplačila plač in
drugih osebnih prejemkov zaposlenih, Ministrstvu za znanost in tehnologijo mnenje s
pridržkom.

•

Zaradi nepravilnosti, ki so predstavljene v točkah 8.15.2. b, c in č, ter njihovega vpliva na
oceno celotne napake, navedeno v drugem odstavku točke 8.15.2. tega poročila dajemo o
pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu, ki se nanaša na ekonomske namene od 2 do
15, Ministrstvu za znanost in tehnologijo mnenje s pridržkom.

Za pravilnost izvršitve finančnega načrta Ministrstva za znanost in tehnologijo je bil v
revidiranem obdobju odgovoren dr. Lojze Marinček, minister, in osebe, ki jih je pooblastil za
izdajo odredb za izplačila iz proračuna, to so bili mag. Tomaž Pogacar, generalni sekretar,
doc. dr. Verica Trstenjak, državna sekretarka, dr. Cene Bavec (od 29.10.1998) in dr. Franci
Demšar, oba državna sekretarja, dr. Aleš Mihclčič, državni podsekretar, mag. Vitomir Šoukal,
vodja oddelka za proračun in finančno operativo in Tone Laznik, svetovalec ministra za
(matične zadeve (od 29.I0.I99X). ter predstojniki organov v sestavi ministrstva dr. Bogdan
Iopič (do 30.9.1998) in dr. Ivan Skubic (od 1.10.1998 dalje), direktor Urada RS za
standardizacijo in meroslovje, dr. Bojan Pretnar, direktor Urada RS za intelektualno lastnino
in Zofija Klcmen-Krck, direktorica Urada slovenske nacionalne komisije za UNESCO.
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8.16. Ministrstvo /.;! kulturo
Za Iclo 1998 je Ministrstvo za kulturo (odslej MK) na posameznem liN načrtovalo in
uresničilo obseg proračunskih sredstev, kot je prikazano v tabeli 33.
Tabela 33: Pregled višine proračunskih sredstev po ekonomskih namenih
Ekonomski namen

Načrtovano za leto 1998
Določeno v DZ S spremembami
l
2
3
1- Plače, prisp. delod. in drug. prejemki
7.784.123
7.648.853
2- Materialni in drugi stroški
3.922.181
3.916.581
4- Socialni transferi
503.333
499.333
5- Dotacije in plačila storitev jav. zav.
3.640.707
3.697.158
6- Plačila storitev
16.750
0
9- Subvencije in transferi
19.829
19.829
11- Drugi odhodki
322.007
338.037
13- Investicije in invest. vzdrževanje
2.148.153
2.221.086
14- Kapitalske naložbe
129.000
129.000
Skupaj
18.614.747
18.341.213

v 000 SIT
Realizacija
1998
Ind. 98/97
4
5
109
7.624.033
107
3.892.103
496.622
110
3.513.564
105
11.630
0
19.829
108
294.792
118
1.954.747
106
123.398
0
108
17.930.718

Glede na proračun leta 1997 se je poraba na MK najbolj povečala pri drugih odhodkih, nad
poprečjem pa je bila tudi pri plačah in socialnih transferih.

UGOTOVITVE
8.16.1.Ugotovitve na ravni proračunskih postavk
Preverjanje porabe sredstev na 49 proračunskih postavkah MK, ki so bile zajete v preskus z
izbranim vzorcem, je pokazalo, da je bila pri 6 postavkah (12,2 %) poraba sredstev enaka
načrtovanemu obsegu, pri 10,2 % postavkah je nad in pri 77,6 % pod načrtovano višino
sredstev določenih s proračunom. V večini revidiranih primerov je MK načrtovalo preveč
sredstev, zato je finančne probleme na drugih postavkah, kjer je bila poraba večja od
načrtovane, reševalo s prerazporeditvami med svojimi postavkami. Več kot polovico
odstopanj (65,3 %) je bilo v razponu od 0 % do 10 % od načrtovanega obsega.
Najbolj je odstopala poraba na treh revidiranih proračunskih postavkah, in sicer je bila glede
na proračun višja za 50,4 % na postavki 6158 - Roška - Zgodovinski arhiv ter nižja za 70,3 %
na proračunski postavki 2002 - Narodna galerija Ljubljana in za 77,Q.% rnt postavki 6157 —
Metelkova.

8.16.2. Ugotovitve na ravni izbranih izplačil
S preskušanjem pravilnosti izvršitve finančnega načrta na izbranem vzorcu so bile od 347
revidiranih izplačil ugotovljene napake v 60 primerih ali 17,3 % vseh pregledanih izplačil. Z
revidiranjem smo ugotovili neusklajenost izplačila s predpisi, ki urejajo plače v šestih
primerili, neusklajenost izplačil s pogodbo v osmih primerih ter časovno neusklajenost
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izplačila s predpisanimi roki v 38 primerih. V sedmih primerih naročilo ni bilo oddano v
skladu z določili ZJN, v štirih primerih pa smo presodili, da je bila poraba v nasprotju z
namenom v skupni vrednosti 76.960 tisoč SIT. Večina razkritih napak se nanaša na zamude
pri plačevanju obveznosti.
Ocena za celotno napako na izplačilih EN 1 je 20.222.155 SIT, kar predstavlja 0,26%
revidiranega zneska in pri ostalih EN skupno 189.390.618 SIT ali 1,84 % revidiranega zneska.
S preskušanjem skladnosti poslovanja s predpisi po posameznih EN smo ugotovili naslednje
večje nepravilnosti:

a) Plače in drugi osebni prejemki
Pri izplačilih sredstev izvajalskim organizacijam smo s primerjavo podatkov o številu
zaposlenih, ki so jih zavodi sporočali na svojih zahtevkih MK, in podatki pridobljenimi od
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pri dveh zavodih (Lutkovno gledališče
Ljubljana in Slovenska filharmonija) ugotovili napake v sporočenih podatkih in pri načinu
obračuna plač ter ocenili, da jim je MK v revidiranih primerih izplačalo za 2.916.089 SIT
preveč sredstev za plače. Večji obseg obračunanih sredstev za plače desetih zaposlenih
glasbenikov v Slovenski filharmoniji je MK pojasnilo z dogovorom med obema
organizacijama, po katerem je MK izjemno financiralo plače za instrumentalne soliste v
večjem obsegu od dejansko izkazanih zaposlitev v Slovenski filharmoniji. Zaradi večjega
obsega dela, težjih pogojev dela in žalitev glede kakovosti glasbenikov so zaposlenim
glasbenikom v Slovenski filharmoniji maso plač povečali za 8 % .

b) Materialni in drugi stroški
MK je nabavilo pisarniški material v vrednosti 156.720 SIT pri družbi M.A.I., d.o.o., Koper, s
katero je v letu 1998 ustvarilo promet v skupnem znesku 4.741 tisoč SIT. Pri izbiri
dobavitelja ni ravnalo po določilih 56. člena ZJN in ni posebno skrbno preverilo ceno in
kakovost javnega naročila z zbiranjem več ponudb ali z analizo stroškov ali s primerjavo
kakovosti. MK tudi ni imelo sklenjene pogodbe z omenjenim dobaviteljem. Konec leta 1998
je MK izvedlo javni razpis za nabave pisarniškega materiala v letu 1999.

c) Socialni transferi
Za prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje samostojnih ustvarjalcev na
področju kulture je MK nakazovalo sredstva pristojnim davčnim uradom;-"ne da bi višino
obveznosti usklajevalo z dejanskim številom upravičencev in višino prispevkov, zaradi česar
je konec leta izkazovalo preplačila. S preskušanjem pravilnosti izplačil so bila pri treh
davčnih uradih z območja Ljubljane (Bežigrad, Šiška in Center) konec leta 1998 ugotovljena
preplačila v skupni višini 18.416.603 SIT. Poleg tega je MK z nepravočasnim plačilom
prispevkov za socialno varnost samostojnih ustvarjalcev s področja Davčnega urada Tolmin
povzročilo nepotreben strošek v višini 1.018.676 SIT. kolikor so znašale zaračunane zamudne
obresti.
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č) Dotacije m plačila storitev javnim zavodom in ustanovam
MK jc s proračunsko postavko 7102 - Scenske umetnosti dodelilo sredstva za sofinanciranje
kulturnih programov in projektov v skupni vrednosti 43.413.400 SIT, ki niso bili prijavljeni
na razpis, in sicer:
• Festivalu Borštnikovo srečanje v višini 5.000 tisoč SIT in
• Mestnemu muzeju za akcijo Homo sum v višini 5.000 tisoč SIT.
Po naši presoji je MK nenamensko porabilo sredstva s proračunske postavke 7114 Mednarodno sodelovanje v višini 6.413.400 SIT za odkup keltskih srebrnikov. Odkup bi
lahko financiralo s proračunske postavke 7107 - Muzejska dejavnost.
MK je pojasnilo, da je pri odobritvi sredstev za muzejski projekt Homo sum in nakup
numizmatičnih muzealij ravnalo v skladu z 18. členom ZUJIPK, ki mu omogoča, da lahko
izjemoma sklene pogodbo o sofinanciranju programa ali projekta brez javnega razpisa.
V pripombah je MK nasprotovalo oceni računskega sodišča, da je šlo pri porabi sredstev iz
proračunske postavke 7114 - Mednarodno sodelovanje za nakup keltskih srebrnikov za
nenamensko porabo sredstev. Del sredstev za nakup, ki ga je predlagal Narodni muzej, je s
posebnim sklepom zagotovila Vlada RS in ga ni bilo možno vnaprej načrtovati. MK soglaša,
da bi bilo pravilneje, če bi sredstva prenesli iz navedene postavke na postavko 7107 Muzejska dejavnost, vendar meni, da je možno, obravnavati nakup kovancev v tujini tudi kot
mednarodni projekt.
Računsko sodišče presoja pravilnost porabe proračunskih sredstev po opisu proračunske
postavke v finančnem načrtu. Za nakup muzealij je imelo MK sredstva načrtovana na posebni
proračunski postavki 7107 - Muzejska dejavnost, zato Senat I pripombe MK ne sprejema.

d) Investicije in investicijsko vzdrževanje
MK je v dveh primerih oddalo javno naročilo v nasprotju z določili ZJN, in sicer:
• strokovno svetovanje in vodenje investicij v vrednosti izplačila 783.300 SIT (pogodbena
vrednost oddanih del znaša 4.700 tisoč SIT),
• izdelava investicijske in tehnične dokumentacije za adaptacijo in dograditev Narodne
galerije v Ljubljani z revidiranim izplačilom v višini 10.573.446 SIT (vrednost oddanih
del po dodatku k pogodbi je znašala 18.741 tisoč SIT). Po naši presoji predstavlja
omenjeno javno naročilo smiselno zaključeno celoto, za kar bi moralo MK izvesti
postopke javnega naročanja po ZJN.

e) Kapitalske naložbe
Izplačila iz proračuna za pokrivanje zapadlih neplačanih obveznosti SNG Maribor iz preteklih
let, v skupni višini 123.398.066 Si l", so bila nepravilno izkazana kot kapitalske naložbe
države. MK jc porabo za ta namen načrtovalo na proračunski postavki 2296 - Pokrivanje
izgub« SNG Maribor na EN 2. vendar je MF nasprotovalo takšnemu evidentiranju in
izkazovanju. Kljub sklepu vlade (št. 409-00/98- 16/N/ /. dne 18.6.199S) /.a prerazporeditev
sredstev iz HN 14 na HN 2. Ministrstvo za finance tega prenosa ni uresničilo, zalo
odgovornost za napako pripisujemo njemu.
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MNENJE

Revidirali smo izvršitev finančnega načrta Ministrstva za kulturo za leto 1998, kot dela
revizije zaključnega računa proračuna RS za leto 1998, ki je bila izvedena v skladu s četrtim
odstavkom 21. člena zakona o računskem sodišču.
O izvršitvi finančnega načrta Ministrstva za kulturo za leto 1998 dajemo naslednje mnenje:
•

Poraba proračunskih sredstev za plače in druge osebne prejemke (EN 1) je bila za leto
1998 na Ministrstvu za kulturo v vseh pomembnih pogledih v skladu z višino in nameni
sredstev, ki jih je določil državni zbor, ter izplačila odobrena s strani pooblaščenih oseb,
zato dajemo o pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu, ki se nanaša na obračun in
izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih, Ministrstvu za kulturo pozitivno
mnenje.

•

Zaradi nepravilnosti, ki so predstavljene v točki 8.16.2.b, c, č, d in e, ter njihovega vpliva
na oceno celotne napake, navedeno v drugem odstavku točke 8.16.2. tega poročila dajemo
o pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu, ki se nanaša na ekonomske namene od 2
do 15, Ministrstvu za kulturo mnenje s pridržkom.

Za pravilnost izvršitve finančnega načrta Ministrstva za kulturo je bil v revidiranem obdobju
odgovoren Jožef Školč, minister, in osebe, ki jih je pooblastil za izdajo odredb za izplačila iz
proračuna, to so bili Silvester Gaberšek in Majda Širca, oba državna sekretarja, Ana Železnik,
svetovalka Vlade RS, Ivo Svetina, državni podsekretar, Marjutka Hafner, državna
podsekretarka in Zoran Pistotnik, državni podsekretar, ter predstojniki organov v sestavi
Stanislav Mrvič, direktor Uprave za kulturno dediščino, Vladimir Žumer, direktor Arhiva RS
in France Vardjan, glavni inšpektor Inšpektorata RS za področje kulturne dediščine.
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8.17. Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem
Za leto 199S je Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem (odslej MMGT) na posameznem
EN načrtovalo in uresničilo obseg proračunskih sredstev, kot je prikazano v tabeli 34.
Tabela 34: Pregled višine proračunskih sredstev po ekonomskih namenih
Ekonomski namen
2
l - Plače, prispevki delod. in drugi prejemki
2 - Materialni in drugi stroški
5 - Dotacije in plačila storitev javnim zavodom
6 - Plačila storitev
13 - Investicije in investicijsko vzdrževanje
14 - Kapitalske naložbe
Skupaj

Načrtovano za leto 1998
Določeno v DZ S spremembami
4
3
142.797
142.797
94.410
85.410
749.130
649.130
1.275.900
1.033.423
1.449.258
1.207.660
0
1.414.116
3.360.897
4.883.134

v 000 SIT
Realizacija
1998
5
116.811
69.590
749.130
930.939
1.284.263
1.414.117
4.564.850

MMGT v letu 1997 ni poslovalo. Največ sredstev je bilo s proračunom za leto 1998
namenjeno kapitalskim naložbam ter investicijam in investicijskemu vzdrževanju.

UGOTOVITVE
8.17.1.Ugotovitve na ravni proračunskih postavk
Preverjanje porabe sredstev na 22 proračunskih postavkah MMGT, ki so bile zajete v preskus
z izbranim vzorcem, je pokazalo, da je bila le pri treh postavkah poraba sredstev enaka
načrtovanemu obsegu, pri 13,6 % postavk je nad in pri 50,0 % pod načrtovano višino
sredstev. Preostali delež postavk odpade na sredstva tujih donacij in kupnin, ki niso bila
načrtovana v proračunu. V večini revidiranih primerov je MMGT načrtovalo preveč sredstev,
zato je finančne probleme na drugih postavkah, kjer je bila poraba večja od načrtovane,
reševalo s prerazporeditvami sredstev med svojimi postavkami. Največ odstopanj je bilo v
razponu od 10 % do 30 % od načrtovanega obsega (31,8 % revidiranih postavk), pri tem je
bila realizacija v 4 primerih oz. 18,1 % revidiranih postavk za več kot 30 % nižja od višine, ki
jo je določil proračun.
Večji odmiki od načrtovane porabe so bili na proračunski postavki 4158 - Finančne
vzpodbude za posebne ciljne skupine (za 62,2 % nižja poraba)^ na -postavki 4128 Sofinanciranje pridobivanja ISO standardov (za 37,7 % manj) in na postavki 4138 - Tuja
tehnična pomoč - lastna udeležba (za 50 % nižja poraba).
MMGT si je manjkajoča sredstva na določenih proračunskih postavkah zagotavljajo s
prerazporeditvami med svojimi proračunskimi postavkami. S preskušanjem smo ugotovili, da
je bilo na revidiranih proračunskih postavkah po naši presoji napačno prerazporejeno skupno
12.924 tisoč SIT, od lega 6.924 tisoč SIT na postavko 4J34
Sofinanciranje turističnih
prireditev in 6.000 tisoč SIT na postavko 4126 - Promocija malega gospodarstva. Sredstva
so bila namenjena za pokrivanje obveznosti za novo sklenjene pogodbe, kar ni v skladu s 17.
členom ZlPro.
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8.17.2. Ugotovitve na ravni izbranih izplačil
S preskušanjem pravilnosti izvršitve finančnega načrta na izbranem vzorcu so bile od 105
revidiranih izplačil ugotovljene napake v 35 primerih ali 33,3 % vseh pregledanih izplačil. Z
revidiranjem smo ugotovili neustrezno izbiro izvajalcev v štirih primerih, neusklajenost
izplačila s predpisi, ki urejajo plače v sedmih primerih in v enem primeru neusklajenost
izplačila s pogodbo ter časovno neusklajenost izplačila s predpisanimi roki v 24 primerih.
Večina napak (68,6 % izplačil z napako) se nanaša na plačila z zamudo. MMGT s finančno
nedisciplino negativno vpliva na celotno gospodarstvo. V šestih primerih odredbe za izplačila
niso bile podpisane ali so bile podpisane s strani nepooblaščene osebe.
Ocena za celotno napako na izplačilih EN 1 je 7.039.914 SIT, kar predstavlja 6,03 %
revidiranega zneska in pri ostalih EN skupno 201.492.381 SIT ali 4,53 % revidiranega zneska.
S preskušanjem skladnosti poslovanja s predpisi po posameznih EN smo ugotovili naslednje
večje nepravilnosti:

a) Plače in drugi osebni prejemki
Dva delavca sta bila razporejena na delovno mesto v nasprotju z aktom o sistemizaciji, saj
nista izpolnjevala vseh zahtevanih pogojev, in sicer:
• strokovni sodelavec je opravljal naloge šefa kabineta ministra, za katere se zahteva visoka
šolska izobrazba in opravljen pravniški državni izpit; s preskusom pravilnosti smo razkrili,
da zaposleni ni imel ustrezne strokovne izobrazbe (bilje gimnazijski maturant),
• svetovalec Vlade RS je imel ob razporeditvi na delovno mesto šest let in sedem mesecev
delovnih izkušenj, namesto zahtevanih 10 let.

b) Plačila storitev
V štirih primerih je MMGT oddalo javna naročila v skupni vrednosti 7.882.550 SIT brez
izvedbe postopkov javnega naročanja , ki ga predpisuje ZJN. Med prejemniki sredstev, ki so
po naši oceni pridobili proračunska sredstva na nepravilen način, so Gea College, d.d.,
Ljubljana (4.800.000 SIT), Velika Planina - Zaklad narave, d.o.o., Kamnik (2.000.000 SIT),
Občina Dravograd (600.000 SIT) in Marko, s.p., Lendava (482.550 SIT).
S preskušanjem smo tudi ugotovili, da vsa izplačila iz vzorca niso bila odobrena s strani
pooblaščenih oseb. Razkrili smo naslednje primere:
• odredba za izplačilo v višini 3.000 tisoč SIT družbi Pisk, d.d.o., Ljubljana, ni bila
podpisana s strani odgovorne osebe,
• tri odredbe je podpisala oseba, ki ni bila pooblaščena za odobravanje izplačil. Odredbe se
nanašajo na izplačilo 250 tisoč SIT družbi Korona plus, d.o.o., Ljubljana, 70.000 tisoč SIT
Regionalnemu podjetniškemu centru Celje, d.o.o., Celje in 2.000 tisoč SIT podjetju
Velika Planina - Zaklad narave, d.o.o, Kamnik.
Nepravilnosti pri ravnanju je MMGT opravičevalo s problemi pri pravočasnem zagotavljanju
odrcdbodajalccv zaradi dveh lokacij, na katerih posluje ministrstvo.
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MNENJE

Revidirali smo izvršitev finančnega načrta Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem za
leto 1998, kot dela revizije zaključnega računa proračuna RS za leto 1998, ki se izvaja v
skladu s četrtim odstavkom 21. člena zakona o računskem sodišču.
O izvršitvi finančnega načrta Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem za leto 1998
dajemo naslednje mnenje:
•

Zaradi nepravilnosti, ki so predstavljene v točki 8.17.2.a, ter njihovega vpliva na oceno
celotne napake, navedeno v drugem odstavku točke 8.17.2. tega poročila dajemo o
pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu, ki se nanaša na obračune in izplačila plač in
drugih osebnih prejemkov zaposlenih, Ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem
mnenje s pridržkom.

•

Zaradi nepravilnosti, ki so predstavljene v tretjem odstavku točke 8.17.1. in točki 8.17.2.b,
ter njihovega vpliva na oceno celotne napake, navedeno v drugem odstavku točke 8.17.2.
tega poročila dajemo o pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu, ki se nanaša na
ekonomske namene od 2 do 15, Ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem mnenje s
pridržkom.

Za pravilnost izvršitve finančnega načrta Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem je bil v
revidiranem obdobju odgovoren Janko Razgoršek, minister, in osebe, ki jih je pooblastil za
izdajo odredb za izplačila iz proračuna, to so bili Srečko Vilar, generalni sekretar, Tomaž Zaje
in Jože Smole, oba državna sekretarja.
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8.18. Ministrstvo za finance
Za leto 1998 je Ministrstvo za finance (odslej MF) na posameznem EN načrtovalo in
uresničilo obseg proračunskih sredstev, kot je prikazano v tabeli 19.
Tabela 19: Pregled višine proračunskih sredstev po ekonomskih namenih

Ekonomski namen
2
1 - Plače, prisp.delod. in dr.prej.
2 - Materialni in drugi stroški
4 - Socialni transferi
6 - Plačila storitev
7 - Plačila obresti
8 - Jamstva
10- Transferi sredstev občinam
11- Drugi odhodki
13- Investicije in inv. vzdržev.
14- Kapitalske naložbe
15- Rezerve
Skupaj

Načrtovano za leto 1998
Določeno v D Z S spremembami
4
3
15.947.330
16.252.288
5.093.033
4.720.465
133.321.230
126.346.000
511.360
404.569
43.848.521
43.384.035
2.616.338
2.781.338
31.579.000
31.579.000
7.210.501
4.194.757
1.450.868
2.489.286
321.859
321.859
9.589.766
3.445.300
251.489.806
235.918.897

v 000 SIT
Realizacija
1998
Ind. 98/97
5
0
15.350.997
110
4.653.611
118
133.320.270
119
504.193
123
121
41.046.259
182
2.543.683
31.579.000
113
133
2.358.057
4
831.955
136
307.215
2.589
9.577.557
110
242.072.797

Glede na proračun leta 1997 se je poraba na MF najbolj povečala pri rezervah zaradi sredstev
namenjenih za popotresno obnovo Posočja in jamstvih, nad povprečjem pa so porasla tudi
sredstva pri vseh drugih EN, razen pri plačah in investicijskih odhodkih.

UGOTOVITVE
8.18.1.Ugotovitve na ravni proračunskih postavk
Preverjanje porabe sredstev na 43 proračunskih postavkah MF, ki so bile zajete v preskus z
izbranim vzorcem, je pokazalo, da je le pri eni postavki poraba sredstev enaka načrtovanemu
obsegu, pri 32,6 % postavkah je nad in pri 65,1 % pod načrtovano višino sredstev. V večini
revidiranih primerov je MF načrtovalo preveč sredstev, zato je finančne probleme na drugih
postavkah, kjer je bila poraba večja od načrtovane, lahko reševalo s prerazporeditvami med
svojimi postavkami. Največ odstopanj je bilo v razponu od 0 % do 10 % od načrtovanega
obsega, kjer realizacija 18,6 % postavk presega, 46,5 % pa ne dospga v_ .državnem zboru
določene višine sredstev.
Večji so bili odmiki pri štirih postavkah, kjer realizacija ni dosegla višine načrtovane porabe z
odstopanjem večjim od 50,0 % (tri postavke se nanašajo na plačila obresti, četrta pa na
uresničevanje 29. člena ZFO pri transferih sredstev občinam).
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8.18.2. Ugotovitve na ravni i/branih izplačil
S preskušanjem pravilnosti izvršitve finančnega načrta na izbranem vzorcu so bile od 257
revidiranih izplačil ugotovljene napake v 17 primerih ali 6,6 % vseh pregledanih izplačil. Z
revidiranjem smo ugotovili neustrezno izbiro izvajalcev v dveh primerih, neusklajenost
izplačila s pogodbo v enem primeru, neusklajenost izplačila s predpisi, ki urejajo plače v dveh
primerih ter časovno neusklajenost izplačila s predpisanimi roki v treh primerih.
Ocena za celotno napako na izplačilih EN 1 je 15.928.179 SIT, kar predstavlja 0,10%
revidiranega zneska in pri ostalih EN skupno 303.695.512 SIT ali 0,13 % revidiranega zneska.
Ugotovitve revidiranja plačil MF za skupine ekonomskih namenov obresti, jamstev,
transferov sredstev občinam in rezerv smo predstavili v točki 7 tega poročila. S preskušanjem
skladnosti poslovanja s predpisi pri ostalih EN smo ugotovili naslednje nepravilnosti:

a) Plače in drugi osebni prejemki
Na Carinski upravi RS je en delavec napredoval za en plačilni razred v nasprotju s
pravilnikom o napredovanju zaposlenih v državni upravi (iz količnika 2,65 na 2,75), en
delavec pa je bil razporejen v nasprotju z aktom o sistemizaciji (imel je IV. Stopnjo strokovne
izobrazbe, zahtevana pa je bila V. stopnja izobrazbe).

b) Investicije in investicijsko vzdrževanje
Davčna uprava RS je za. Davčni urad v Kranju nabavila pisarniško pohištvo v skupni
vrednosti 844.050 SIT z izbiro dobavitelja na podlagi zbiranja ponudb. Po naši presoji
postopek oddaje javnega naročila ni bil izvršen skladno s 56. členom ZJN, saj pridobljene tri
ponudbe niso bile med seboj primerljive in niso omogočile pravilne izvedbe izbire
najugodnejšega ponudnika.

MNENJE

Revidirali smo izvršitev finančnega načrta Ministrstva za finance za leto 1998, kot dela
revizije zaključnega računa proračuna RS za leto 1998, ki se izvaja v skladu s četrtim
odstavkom 21. člena zakona o računskem sodišču.
O izvršitvi finančnega načrta Ministrstva za finance za lelo 1998- v zvezi z izvršitvijo
finančnih načrtov drugih proračunskih uporabnikov dajemo naslednje mnenje:
•

Poraba proračunskih sredstev za plače in druge osebne prejemke (EN 1) je bila za leto
1998 na Ministrstvu za finance v vseh pomembnih pogledih v skladu z višino in nameni
sredstev, ki jih je določil državni zbor, ter izplačila odobrena s strani pooblaščenih oseb,
zalo dajemo o pravilnosti izvršitve finančnega načrta v delu. ki se nanaša na obračun in
izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih. Ministrstvu za finance pozitivno
mnenje.
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•

Zaradi nepravilnosti, ki so predstavljene v točki 7.1. v povezavi s točkami 7.14.2. in 7.13.
ter 8.18. tega poročila in zaradi nepravilnosti, ki so predstavljene v točkah 8.4., 8.10.,
8.12. in 8.16. tega poročila in za katere je po našem mnenju prav tako odgovorno
Ministrstvo za finance, menimo, da ni mogoče potrditi, daje Ministrstvo za finance v vseh
pomembnih pogledih, razen v delu iz predhodnega odstavka, pravilno izvršilo finančni
načrt za leto 1998. Zato dajemo o pravilnosti izvršitve finančnega načrta Ministrstva za
finance za leto 1998 mnenje s pridržkom.

Za pravilnost izvršitve finančnega načrta Ministrstva za finance je bil v revidiranem obdobju
odgovoren Mitja Gaspari, minister, in osebe, ki jih je pooblastil za izdajo odredb za izplačila
iz proračuna, to so bili Milojka Kolar, Andrej Engelman (do 6.3.1998), Milan Cvikl, Valter
Reščič, Andrej Simonič in Marija Jane, vsi državni sekretarji ter predstojniki organov v
sestavi Jurij Gorišek, direktor Urada RS za zavarovalni nadzor, Klaudijo Stroligo, direktor
Urada RS za preprečevanje pranja denarja, Aleš Hajnrihar, direktor Deviznega inšpektorata
RS, Pavo Ivankovič, direktor Urada RS ta nadzor prirejanja iger na srečo, Franc Košir,
direktor Carinske uprave RS in Marko Danijel Bezjak, v.d. direktor Davčne uprave RS do
4.12.1998, od tedaj dalje Stojan Grilj.
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9. Povzetek
9.1.

Predmet revizije

Revidirali smo zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 1998 in izvršitev
finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.
Med prihodki proračuna, ki so bili za leto 1998 doseženi v višini 839.998.786 tisoč SIT, smo
posebej preskusili pravilnost nedavčnih prihodkov. Odhodke, ki so bili v bilanci izkazani v
višini 870.823.778 tisoč SIT smo revidirali po skupinah ekonomskih namenov s posamičnimi
preskusi, ki smo jih izvedli pri 18 skupinah proračunskih uporabnikov, in sicer na vseh
ministrstvih, vladnih službah in Uradu predsednika vlade. Revidirani proračunski uporabniki
so v bilanci odhodkov za leto 1998 izkazali porabo sredstev v skupni višini 836.364.469 tisoč
SIT, kar predstavlja 96,0 % odhodkov proračuna.
V računu financiranja, kije za leto 1998 izkazal zadolževanje proračuna v višini 109.270.339
tisoč SIT in odplačila dolga v skupnem znesku 69.777.131 tisoč SIT smo podrobneje
preskusili pravilnost stanja dolga na dan 31.12.1998 pri domačih bankah in pravilnost odplačil
dolga za domače zadolževanje in zadolževanje v tujini.
Revidiranje izvršitve finančnih načrtov proračunskih uporabnikov, izkazanih v posebnem delu
proračuna, smo usmerili v preskušanje skladnosti poslovanja z veljavnimi prepisi. Naš namen
je bil ugotoviti, kako so vladni proračunski uporabniki uresničili svoje finančne načrte glede
na veljavne predpise ter višino in namen sredstev, ki jih je določil državni zbor.

9.2.

Revizijski pristop

Revizijo zaključnega računa proračuna RS za leto 1998 smo vodili kot projekt, v katerega
smo vključili revizorje vseh revizijskih sektorjev računskega sodišča, na določenih področjih
so sodelovali tudi zunanji revizorji. Postopke revidiranja smo načrtovali in izvedli tako, da so
nam rezultati revizije omogočili oblikovati mnenje o pravilnosti podatkov v računovodskih
izkazih in mnenje o pravilnosti izvršitve proračuna.
Preskušanje podatkov smo izvajali na ravni proračunskih postavk in na ravni posamičnih
izplačil. Pri preskušanju na ravni proračunskih postavk smo dali poudarek odstopanju
dosežene porabe od prvotno določene višine in namena proračunskih sredstev. Z revizijo
nismo ugotavljali razlogov za odstopanja, preverjali pa smo pravilnost prerazporeditev
sredstev med proračunskimi postavkami.
Pravilnost izplačil smo preskušali na izbranem vzorcu. Odhodke proračuna smo razdelili na
dve skupini, na odhodke za plače in druge osebne prejemke (EN l) ter pa odhodke vseh
ostalih skupin ekonomskih namenov (EN 2 do EN 15). Z vzorčenjem po denarni enoti smo
izbrali skupno 5.168 izplačil, ki smo jih preskusili po postopkih določenih v revizijskih
programih. Za presojo razkritih napak in nepravilnosti ter njihovo vrednotenje smo uporabili
vnaprej dogovorjena enotna merila.
/. revizijo smo pridobili zadostne dokaze in razumna zagotovila, ki so nam omogočili
oblikovati mnenje o pravilnosti zaključnega računa poračuna ter izvršitve finančnih načrtov
proračunskih uporabnikov in celotnega proračuna.
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9.3.

Odgovornost za pravilnost zaključnega računa

Za pravilnost izvršitve proračuna Republike Slovenije je odgovorna vlada; za pravilnost
izvršitve finančnih načrtov proračuna pa so v skladu z 61. členom ZlPro odgovorne osebe, ki
so pooblaščene za razpolaganje s sredstvi pri uporabnikih. Za pravilnost podatkov izkazanih v
zaključnem računu proračuna so odgovorni predstojniki proračunskih uporabnikov in
Ministrstvo za finance, ki v skladu z 62. členom ZlPro opravlja naloge računovodskega
izkazovanja za ministrstva in vladne službe.
Nekateri proračunski uporabniki so menili, da je prihajalo do določenih nepravilnosti pri
evidentiranju in izkazovanju poslovnih dogodkov med drugim tudi zaradi sedanje
organiziranosti finančno-računovodskih služb. Skupno javno računovodstvo po mnenju
nekaterih uporabnikov upočasnjuje tok dokumentov in informacij ter povzroča časovne
zamike pri poravnavanju obveznosti. Zamude pri plačevanju, ki smo jih razkrili pri
preskušanju podatkov, so proračunski uporabniki pogosto pripisovali Ministrstvu za finance,
za katero so trdili, da vedno ne upošteva plačilnih rokov in z zadrževanjem plačil uravnava
likvidnost proračuna, pri tem pa zanemarja dejstvo, da s finančno nedisciplino škoduje
osebam, ki poslujejo z državno upravo oz. njenim upnikom. MF se s takšnimi trditvami
proračunskih uporabnikov ni strinjalo in je menilo, da dajejo veljavni postopki za izplačila iz
proračuna in jasno določeni roki za predložitev knjigovodskih listin ustrezno podlago za
spremljanje načrtovane porabe in pravočasno izpolnjevanje finančnih obveznosti. V skladu z
12. in 16. členom ZlPro so bili proračunski uporabniki dolžni skrbeti za izvrševanje proračuna
na podlagi mesečnih načrtov, spremljati uresničevanje porabe in o spremembah obveščati MF.

9.4.

Pomembnejše ugotovitve iz posameznih področij

9.4.1. Ugotovitve iz revidiranja zaključnega računa proračuna
Pri preskušanju pravilnosti izkazovanja prihodkov proračuna smo ugotovili, da zaradi
izvedenih pobotov v proračunu niso bili izkazani vsi prihodki. Svoje terjatve do države so
pobotali:
• Banka Slovenija, ki je s presežkom prihodkov nad odhodki po zaključnem računu za leto
1998 v višini 807.493 tisoč SIT pokrila stroške kovanja tečajnih in priložnostnih kovancev
ter obveznosti do Mednarodnega denarnega sklada,
• Agencija RS za plačilni promet, ki si je z zmanjšanjem nakazil sredstev na žiroračun
proračuna krila stroške plačilnega prometa v višini 1.375.123 tisoč SIT in
• Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, ki si je s prihodki iz kupnin poravnala
provizijo komisionarja v višini 225.796 tisoč SIT in v proračun nalcazala le neto znesek.
Omenjeni primeri pomenijo nespoštovanja načela popolnosti po katerem morajo biti v
proračunu zajeti vsi prihodki in odhodki ter so v neskladju s prvim odstavkom 3. člena ZFJP,
ki prav tako določa, da morajo biti vsi prihodki za financiranje javne porabe zajeli v
proračunu republike.
Z. zakonom o izvršitvi proračuna RS za leto 2000 je država spremenila razmerje do Banke
S.lovenijc v primeru izdaje kovancev in s tem formalno odpravila razlog za razkrito
nepravilnost. Določene spremembe pričakujemo tudi v primeru sredstev kupnin, kjer bi
morali Ministrstvo za finance, Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana in ministrstva.
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prejemniki sredstev kupnin, sklenili dogovor o načinu obravnavanja sredstev kupnin, ki bo
zagotovil pravilno izkazovanje prihodkov in odhodkov iz naslova kupnin v državnem
proračunu.
Kljub vsakoletnem podaljšanju proračunskega leta vedno znova ugotavljamo velike zneske
neporavnanih obveznosti, ki se prenašajo v naslednje proračunsko leto. Tako so proračunski
uporabniki po podatkih Ministrstva za finance s proračunom za leto 1998 poravnali
obveznosti iz leta 1997 v višini 1.846.302 tisoč SIT in v proračun za leto 1999 prenesli
neporavnane obveznosti iz leta 1998 v skupni višini 1.443.815 SIT.
S preskusom pravilnosti izplačil pri proračunskih uporabnikih smo ugotovili napake pri
knjigovodskem evidentiranju na posameznih skupinah ekonomskih namenov. Razkrite
napake pri knjigovodskem evidentiranju in izkazovanju so relativno majhne in ne vplivajo
pomembneje na pravilnost podatkov v zaključnem računu proračuna RS za leto 1998.
Večje nepravilnosti so bile ugotovljene pri revidiranju kapitalskih naložb. Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti in Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj sta evidentirali dana
posojila podjetjem in posameznikom kot kapitalsko naložbo v skupni višini 2.521.374 tisoč
SIT, čeprav je šlo za sredstva, ki se z odplačevanjem anuitet vračajo v proračun. Nova
ekonomska klasifikacija, prvič uvedena v proračunu za leto 1999, omogoča evidentiranje
danih posojil v računu finančnih terjatev in naložb ter s tem odpravlja formalne omejitve za
pravilno izkazovanje omenjenih sredstev v proračunu.
Ugotovili smo določene nepravilnosti pri zunajbilančnem evidentiranju izdanih jamstev.
Zaradi različnega evidentiranja odobrenih jamstev po sklepih vlade in po poroštvenih
pogodbah, je prihajalo do razlik med podatki, ki jih je poročal Sektor za upravljanje z javnim
dolgom in tistimi, ki jih je izkazoval Sektor za javno računovodstvo Ministrstva za finance. V
času revizije so bila odstopanja raziskana in vzpostavljena je bila pravilna evidenca izdanih
jamstev.
Pri revidiranju računa financiranja smo ugotovili le manjša odstopanja v višini izkazanega
dolga države, do katerih je prišlo pri obračunu revalorizacije dolga. Stanje dolga je
Ministrstvo za finance uskladilo z bankami v času revizije.

9.4.2. Ugotovitve iz revidiranja odhodkov po skupinah ekonomskih namenov
Pri revidiranju skladnosti izvršitve finančnih načrtov proračunskih uporabnikov z veljavnimi
predpisi smo po posameznih skupinah ekonomskih namenov ugotovili določene nepravilnosti,
ki jih v grobem opisu podajamo v nadaljevanju. V povzetku predstavljamo le tiste namene, ki
jim je bil v odhodkih proračuna za leto 1998 namenjen večji obseg sredstev-in smo z revizijo
razkrili večje nepravilnosti pri izvrševanju proračuna.
1'lačc in drugi osebni prejemki zaposlenih predstavljajo pomemben del odhodkov
proračuna. Skupaj s prispevki in davki delodajalca znaša njihov delež v odhodkih proračuna
25,9 %. Nepravilnosti, ki smo jih razkrili pri preskušanju obračunavanja in izplačevanja plač
in drugih osebnih prejemkov se nanašajo na sklenitev delovnega razmerja za delovna mesta,
ki niso bila določena v aktu o sistemizaciji, na razporeditve na delovna mesta, za katera
delavci niso izpolnjevali pogojev, določenih v aktu o sistemizaciji, na nepravilna
napredovanja delavcev, nepravilne obračune dodatka za delovno dobo in drugih dodatkov k
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plači ter na nepravilna izplačila odpravnin. Največ razkritih nepravilnosti se nanaša na •
izplačila plač delavcem razporejenih na delovna mesta, ki niso bila določena v aktu o
sistemizaciji. Neustrezna kadrovska zasedba in omejitve pri zaposlovanju so predstavljali
določene probleme pri izvrševanju proračuna, ki so jih nekateri proračunski uporabniki
reševali tudi s kršenjem svojih internih aktov o sistemizaciji delovnih mest. Zaradi tega
pričakujemo od vlade, da v najkrajšem možnem času pripravi sistemski zakon, ki bo v celoti
uredil plačni sistem in zaposlovanje v državni upravi.
Materialni in drugi stroški predstavljajo 6,6 % odhodkov proračuna. Pri preskušanju
pravilnosti izplačil smo razkrili veliko primerov, ko je bilo javno naročilo oddano brez
izvedbe ustreznih postopkov javnega naročanja. Nekateri proračunski uporabniki so nabavljali
blago ali storitve, ne da bi predhodno skrbno preverili ceno in kakovost predmeta javnega
naročila ter analizirali stroške in primerjali kakovost zbranih ponudb ipd. Prav tako smo
razkrili več primerov, ko je bilo javno naročilo oddano brez izvedbe postopka javnega
razpisa, čeprav so letne nabave vrednostno presegle znesek, določen z ZlPro kot mejo nad
katero je potrebno izbrati dobavitelja oz. izvajalca preko javnega razpisa. Med napake in
nepravilnosti, ki so se pogosteje pojavljale, lahko omenimo še neusklajenost izplačil s
pogodbo, zamude pri obračunih službenih potovanj v tujino in s tem prepoznih vračil
presežnih sredstev akontacije, pomanjkljive specifikacije blaga in storitev na računih in
drugih dokumentih, ki podpirajo izplačilo ter nenamenska poraba sredstev.
Revidiranje socialnih transferov, za katere je bilo v proračunu RS za leto 1998 namenjeno
30,2 % odhodkov, je predvsem opozorilo na neskladja izplačil s pogodbami. Na Ministrstvu
za pravosodje in Ministrstvu za kulturo smo ugotovili manjše pomanjkljivosti pri vodenju
evidenc o upravičencih sredstev, zaradi katerih je občasno prihajalo do nepravilnega
obračunavanja in nakazovanja sredstev za prispevke za socialno varstvo. Ministrstvu za
kulturo smo priporočili pogostejše usklajevanje podatkov o zavezancih t davčnimi uradi,
Ministrstvo za pravosodje pa je že v času revizije spremenilo način obračunavanja prispevkov
in se s tem odpravilo razloge za pojav preplačil obveznosti.
Pri preskušanju pravilnosti dotacij in plačil storitev javnim zavodom (5,8 % odhodkov
proračuna) so pogosto manjkali potrjeni letni programi izvajalskih organizacij, razkrili pa smo
tudi primere dodeljevanja sredstev za programe ali projekte, s katerimi prejemniki
proračunskih sredstev niso kandidirali na javnih razpisih.
V letu 1998 je država izdala 50 jamstev v skupni višini 88.217.530 tisoč SIT. S preskusom
pravilnosti izdanih jamstev smo ugotovili, da družbe ne poravnavajo obračunanih zneskov
provizije v celoti. Prav tako smo razkrili primere, ko je ministrstvo podpisalo poroštveno
izjavo pred plačilom provizije za poroštvo in primer, ko je bilo družbi jamstvo podaljšano za
dve leti brez sklepa vlade. Za unovčena jamstva (skoraj v celoti so se nanašala na plačilo
obveznosti družb TAM Maribor, d.d., Maribor in AM BUS, d.&o., Djnbljana) je bilo
namenjeno 0,3 % odhodkov proračuna.
Za subvencije in transfcrc gospodarstvu, ki v strukturi odhodkov proračuna predstavljajo
5,1 % sredstev, lahko na podlagi rezultatov revizije trdimo, da so jih ministrstva v skoraj
polovici revidiranih primerov izplačala z zamudo ali v rokih, ki niso bili usklajeni z zakoni.
Pri preskušanju izplačil smo razkrili tudi primere nenamenske porabe sredstev.
Pri (raiislcrili sredstev občinam, ki so bili v odhodkih proračuna za leto 1998 udeleženi s
3,6 %. srno ugotovili, da je bilo občinam, ki so bile upravičene do finančne izravnave, med
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Iciom izplačano manj sredstev, kol jim je pripadalo. Poračun sredstev je bil izveden
20.1.1999. Občinama Štore in Sveti Jurij je bila po naši presoji izplačana finančna izravnava v
višini, ki je presegala možno zgornjo mejo sredstev, določene s 24. členom ZFO. Občini
Domžale in Kranjska gora sta vrnili preveč prejeta sredstva finančne izravnave iz leta 1996
šele v letu 1999, slednja na podlagi našega ukrepanja. Omenjeni občini že v letu 1997 nista
več bili upravičeni do teh sredstev. Prav tako smo razkrili, da Ministrstvo za finance ni
izvrševalo 51 .a člena ZFO, ki je občinam določal dodatna sredstva iz državnega proračuna za
obveznosti iz naslova zadolžitve. Po njihovem mnenju bi izvajanje tega člena pomenilo
neenoten pristop do reševanja finančnih problemov občin.
Drugi odhodki so v proračunu za leto 1998 predstavljali 1,1 % realiziranih odhodkov. Tako
kot pri materialnih stroških so bile tudi pri izplačilih za ta namen najpogostejše nepravilnosti
pri oddaji javnih naročil, razkrili pa smo tudi nekaj primerov nenamenske porabe
proračunskih sredstev.
Precejšen delež proračunskih odhodkov je pripadal investicijam in investicijskemu
vzdrževanju (10,4 % porabe). Tako kot pri preskušanju izplačil za materialne stroške in
druge stroške smo tudi pri izplačilih za investicije in investicijsko vzdrževanje ugotovili večje
število nepravilnosti. Razkrili smo veliko primerov, ko je bilo javno naročilo nepravilno
oddano z neposredno pogodbo. Celo investicije velikih vrednosti, kot so nakupi objektov in
najemi poslovnih prostorov so bile uresničene brez izvedbe postopkov javnega razpisa. Pri
oddaji javnih naročil z zbiranjem ponudb so imeli nekateri revidiranci težave pri dokazovanju
dejanske izvedbe tovrstnih postopkov, saj ni bilo ustrezne revizijske sledi, v nekaterih
primerih pa ponudbe po naši presoji niso bile med seboj primerljive, zato ni bilo možno
potrditi pravilnosti izbire najugodnejšega dobavitelja. Razkrili smo tudi primere investicij, ki
so bile uresničene, ne da bi bile v načrtu nabav za leto 1998, prevzemanja obveznosti v
obsegu, ki je presegal porabo proračunskih sredstev za investicije za leto 1998 in sklepanja
dodatkov k pogodbam, ki so bistveno povečali prvotno pogodbeno vrednost in so hkrati
opozorili na prakso izogibanja postopkom javnega naročanja.
Za nepravilnosti, ki smo jih razkrivali pri investicijah v računalniško opremo, so revidiranci
krivdo pripisovali Centru vlade za informatiko, ki vodi nabave računalniške opreme za
celotno javno upravo. Uporabniki običajno nimajo možnosti odločanja. Podobno je pri
investicijah v poslovne prostore in najem poslovnih prostorov, ki jih vodi Servis skupnih
služb vlade. Tudi v teh primerih uporabniki nimajo večjega vpliva na postopek izbire. V
navedenih primeri vladne službe le naložijo proračunskemu uporabniku, da z izvajalcem oz.
dobaviteljem sklene pogodbo.
Za kapitalske naložbe je bilo s proračunom za leto 1998 namenjeno 2,2 % odhodkov. Poleg
zamujanja pri nakazovanju sredstev za dokapitalizacijo upravičencem na podlagi ZUKLPP,
smo na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti in na Ministrstvu za; ekonomske odnose in
razvoj s preskušanjem ugotovili izplačila, ki se nanašajo na dana posojila in jih po naši presoji
ni možno prištevali med kapitalske naložbe. Ocenili smo, daje Ministrstvo za kulturo ravnalo
prav, ko jc hotelo pokrivanje dela izgube v SNG Maribor evidentirati kol materialni strošek,
vendar s takšnim obravnavanjem izplačil za avtorske honorarje ni soglašalo Ministrstvo za
finance, kije omenjeno porabo izkazalo kot kapitalsko naložbo.
Sredstva, izločena v rezerve so predstavljala 1,1 % odhodkov proračuna za leto 1998 in so sc
nanašala na slalno rezervo in na tekočo proračunsko rezervo. Obseg sredstev, ki ga je prvotno
določil državni zbor, je bil v proračunskem letu zaradi novih nalog (popolresna obnova
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Posočja) povečan za skoraj trikrat. Vlada je s sklepi zagotavljala sredstva s prerazporeditvami
iz postavk proračunskih uporabnikov, tudi s prerazporeditvijo dela namenskih sredstev za
izgradnjo avtocest. Pri tekoči proračunski rezervi smo s preskušanjem razkrili napake pri
prerazporeditvah sredstev za plače, kjer je vlada ob potrjevanju novih zaposlitev hkrati
proračunskim uporabnikom dodelila tudi dodaten obseg sredstev za njihove plače, ne da bi se
predhodno prepričala, ali sredstva tudi potrebuje.

9.4.3. Ugotovitve iz revidiranja izvršitve finančnih načrtov proračunskih uporabnikov
Postopki po katerih smo vodili revizijo zaključnega računa proračuna RS in izbrana metoda
vzorčenja odhodkov proračuna so nam omogočili, da smo lahko predstavili ugotovitve
revizije tudi po posameznih proračunskih uporabnikih. Prav tako smo lahko revidiranim
proračunskim uporabnikom izrekli mnenje o izvršitvi finančnega načrta.
Ugotovitve revidiranja smo prikazali posebej na ravni proračunskih postavk in na ravni
preskušanja pravilnosti izplačil. Pravilnost prerazporeditev proračunskih sredstev smo
preskusili na 827 proračunskih postavkah in pri tem izpostavili odstopanja od obsega
sredstev, ki ga je določil državni zbor. Med revidiranimi proračunskimi postavkami je bila v
75 % primerih uresničena poraba enaka ali manjša od višine, ki je bila določena s
proračunom. Zaradi pogostih in razmeroma velikih presežkov pravic porabe proračunskih
sredstev, proračunski uporabniki niso imeli posebnih težav pri zagotavljanju sredstev, saj so si
lahko s prerazporeditvami uravnavali potreben obseg sredstev v okviru zakonskih določil.
Rezultate preskušanja pravilnosti odhodkov proračuna smo predstavili skupaj in po vrstah
razkritih nepravilnosti ter podali pregled nekaterih nepravilnosti po posameznih skupinah
ekonomskih namenov. Izpostavili smo zlasti tiste nepravilnosti, ki so vplivale na oblikovano
mnenje.
Od skupno 4.217 preskušenih izplačil smo razkrili napake v 25,3 % primerih, kar pomeni, da
je bilo skoraj vsako četrto izplačilo, ki smo ga pregledali, zaradi enega ali več razlogov
napačno. Glede na število pregledanih izplačil, smo največ nepravilnosti razkrili na MKGP in
Uradu predsednika Vlade, najmanj pa na MDDSZ in MF. Vseh razkritih nepravilnosti nismo
merili v tolarjih. Večino smo jih obravnavali in predstavili le opisno. Ocenjena vrednost
napak je bila v večji meri odvisna od vrste nepravilnosti in napak, ne pa od njihovega števila.
Največji vpliv na vrednotenje napak so imele nepravilnosti, ki smo jih ugotovili pri oddaji
javnih naročil, namenskosti porabe proračunskih sredstev in podpisovanju odredb.
Nepravilno vodene postopke pri izbiri dobaviteljev in izvajalcev smo razkrili v 134 primerih.
Največ neskladij ravnanj z določili ZJN smo razkrili na CVI in na MO. Nenamensko porabo
proračunskih sredstev smo presodili v 38 primerih, od tega največkrat n¥MKGP, MZZ in
MMGT.
Mnenje smo v vseh primerih oblikovali v dveh delih, in sicer posebej mnenje o pravilnosti
porabe proračunskih sredstev za plače in druge osebne prejemke ter posebej mnenje o porabi
proračunskih sredstev za vse druge skupine ekonomskih namenov. Preglednico podanih
mncnj.po segmentih vzorčenja prikazuje tabela 35.
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Tabela 35: Število in struktura podanih revizorskih mnenj po vrstah
Vrsta mnenja
i
Pozitivno
S pridržkom
Negativno
Mnenja nismo podali
Skupaj

Število
2
10
7
1
18

Drugi EN
EN 1
Skupaj
Struktura v % Število Struktura v % Število Struktura v %
4
i
5
6 (2+4)
7
55,5
8
44,4
18
50,0
44,4
38,9
8
15
41,6
1
5,6
l
2,8
5,6
l
2
5,6
5,6
100,0
18
100,0
36
100,0

Polovica izrečenih mnenj je pozitivnih, kar pomeni, da je bila zgornja meja vrednosti
ocenjene skupne napake manjša od dopustne napake. V enem primeru, kjer je bila dopustna
napaka manjša od spodnje meje ocenjene napake, smo podali negativno mnenje, v vseh
drugih primerih pa smo oblikovali mnenje s pridržkom. Struktura mnenj je pri plačah in
drugih osebnih prejemkih nekoliko ugodnejša, saj smo za to skupino ekonomskih namenov
podali več pozitivnih mnenj kot za druge namene.
Vrste mnenj, ki smo jih o pravilnosti izvršitve finančnega načrta podali posameznim
proračunskim uporabnikom prikazuje tabela 36.
Tabela 36: Pregled mnenj računskega sodišča po revidirancih
Proračunski uporabnik
i
14 - Urad predsednika vlade
15 - Vladne službe
16 - Ministrstvo za finance
17 - Ministrstvo za notranje zadeve
18 - Ministrstvo za zunanje zadeve
19 - Ministrstvo za obrambo
20 - Ministrstvo za pravosodje
21 - Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
22 - Ministrstvo, za ekonomske odnose in razvoj
23 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
24 - Ministrstvo za promet in zveze
25 - Ministrstvo za okolje in prostor
26 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
27 - Ministrstvo za zdravstvo
33 - Ministrstvo za šolstvo in šport
34 - Ministrstvo za znanost in tehnologijo
35 - Ministrstvo za kulturo
36 - Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem

Plače in drugi
osebni prejemki
2
Pozitivno
Pozitivno
S pridržkom
Pozitivno
S pridržkom
Pozitivno
Pozitivno
Pozitivno
S pridržkom
S pridržkom
Pozitivno
S pridržkom
Pozitivno
Pozitivno"S pridržkom
Pozitivno
S pridržkom

Drugi ekonomski
nameni
i
Pozitivno
S pridržkom
Pozitivno
S pridržkom
S pridržkom
Pozitivno
Pozitivno
Pozitivno
Negativno
S pridržkom
Pozitivno
Pozitivno
Pozitivno
~ "S pridržkom
S pridržkom
S pridržkom
S pridržkom

Na podlagi izrečenih mnenj lahko sklepamo, daje večji del proračunskih uporabnikov izvršil
svoje" finančne načrte v skladu s predpisi, ki so urejali proračunsko porabo, ali pa so jih
izvršili z manjšimi nepravilnostmi in napakami, ki niso pomembneje vplivale na višino in
obseg porabe, določene s proračunom.
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MNENJE
Revidirali smo zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 1998 in izvršitev
finančnih načrtov proračunskih uporabnikov na 16 ministrstvih. Uradu predsednika vlade in
na vladnih službah, ki so skupaj realizirali 96,0 % odhodkov proračuna za leto 1998.
•

Zaradi nepravilnosti, ki so predstavljene v točki 6. tega poročila, menimo, da ni mogoče
potrditi, da predloženi zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 1998
pravilno predstavlja prihodke in odhodke proračuna ter zadolženost in odplačilo dolgov za
leto 1998. Zato dajemo o pravilnosti zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za
leto 1998 mnenje s pridržkom.

•

Zaradi nepravilnosti, ki so predstavljene v točkah 6.1.1. in 6.1.2., v točkah od 7.1. do
7.14., v točkah 8.3., 8.4., 8.5., 8.9., 8.10. in 8.12. ter v točkah od 8.14. do 8.17. tega
poročila menimo, da ni mogoče potrditi, da je bil proračun Republike Slovenije za leto
1998 v vseh pomembnih pogledih pravilno izvršen. Zato dajemo o pravilnosti izvršitve
proračuna Republike Slovenije za leto 1998 Vladi Republike Slovenije mnenje s
pridržkom.

PRIPOROČILA

Za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti, dajemo Vladi RS naslednja
priporočila:
•

Pogodbe, ki jih sklepajo proračunski uporabniki z dobavitelji ali izvajalci storitev ter
druge pogodbe naj so sestavljene tako, da se v čim večji meri zavarujejo interesi države
oz. javni interesi. Zato je potrebno pri opredelitvah pogodbenih razmerij (vsebini
pogodbe) jasno določiti obseg, vrsto in kakovost dobavljenega blaga oz. opravljenih
storitev, ali drugi predmet pogodbe (najem, kredit itn.), plačilne roke in način plačila,
predvsem zavarovanje plačil oz. zavarovanje izpolnitve, garancije za dobro in pravočasno
izvedbo, penale oz. pogodbene kazni zaradi morebitne nepravilne ali nepravočasne
izpolnitve, ustrezno jamčevanje za napake idr.

•

Vlada si naj v sodelovanju z Ministrstvom za finance prizadeva za zmanjšanje števila
proračunskih postavk, kar bi lahko proračunskim uporabnikom olajšalo izvrševanje
njihovih finančnih načrtov, nadzornikom porabe proračunskih sredstev pa povečalo
učinkovitost nadziranja.

•

Vlada naj čimprej pripravi sistemski zakon, ki bo v celoti uredil plačni sistem in
zaposlovanje v državni upravi ter ga posreduje državnemu zboru.
~ •-

•

Vlada oz. resorna ministrstva naj pred sprejemom podzakonskih aktov pošljejo osnutke
besedil proračunskim uporabnikom in jih zaprosijo za pripombe in predloge, ki bi naj
prispevali k boljšim in jasnejšim določbam. Predhodna obravnava podzakonskih aktov pri
proračunskih uporabnikih lahko odpravi probleme in olajša kasnejše izvajanje predpisov v
praksi.
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•

Ministrstva naj povečajo nadzor nad podeljevanjem dotacij in subvencij ter plačili storitev
drugim ter zagotovijo pravočasen in pravilen pretok informacij in dokumentov, ki so
osnova za evidentiranje in izkazovanje proračunske porabe.

Na podlagi četrtega odstavka 24. člena ZRacS je to poročilo dokončno.

r. Vojko A. Antončič,
predsednik Senata II
VROČITI:
Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana
Arhiv
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PRILOG l<:

1. Pregled predpisov
2. Bilanca prihodkov in odhodkov
3. Račun financiranja
4. Pregled odhodkov proračuna za leto 1998 po ministrstvih oz. organih in skupinah
ekonomskih namenov
5.

Dodatek k točki 7.12. poročila o reviziji zaključnega računa proračuna Republike Slovenije
za leto 1998, ki pa je strogo zaupne narave
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priloga 1
Pregled predpisov
1 Zakon o financiranju občin (ZFO, Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98)
2. Zakon o merilih in postopku za dajanje poroštev RS (ZMPDP, Uradni list RS št 21/95
18/96)
3. Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS, Uradni list RS, št. 4/93 23/96
47/97)
4. Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIPK, Uradni list RS št
75/94)
5. Zakon o privatizaciji Slovenskih železarn (ZPSZ, Uradni list RS, št. 13/98)
6. Zakon o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM - Maribor d.d. in njegovih
odvisnih družb ter Avtomontaže AM - BUS d.o.o., Ljubljana (ZSTAMA, Uradni list RS,
št. 20/95, 70/95)
7. Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP,
Uradni list RS, št. 45/98, 67/98)
8. Zakon o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravi posledic poplav, ki so v
obdobju september - november 1998 prizadela Republiko Slovenijo (ZZSP98, Uradni list
RS, št. 86/98)
9. Zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v
nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ZZNSGC, Uradni list
RS, št. 57/98)
10. Zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki
Sloveniji (ZZNSG, Uradni list RS, št. 46/93)
11. Zakon o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij (ZUKLPP, Uradni list RS, št. 45/95, 34/96)
12. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP, Uradni list RS, št. 55/92, 7/93,
31/93,43/93,32/94, 1/96)
13. Zakon o veterinarstvu (ZVet, Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96)
14. Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO, Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91,
22/91, 2/91-1, 4/93, 18/94, 41/94, 70/97, 87/97)
15. Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list SFRJ, št. 47/86-prečiščeno
besedilo)

Opomba:
Našteti so tisti uporabljeni predpisi, na katere se sklicujemo in v poročilu niso navedeni s
polnim imenom.
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18. oktober2001

121

poročevalec, št. 83

VSEBINA

A. PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1998
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE
RAČUN FINANCIRANJA
POSEBNI DEL PRORAČUNA
B. OBRAZLOŽITEV
I.

GLOBALNA REALIZACIJA DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 1998
1. Uvod
2. Makroekonomska izhodišča ob pripravi proračuna in realizacija izhodišč v letu 1998
3. Predvideni globalni obseg prihodkov in odhodkov ter računa financiranja državnega
proračuna in njegova realizacija

II. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV TER RAČUNA FINANCIRANJA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA LETO 1998
A. Prihodki proračuna
B. Odhodki proračuna
C. Račun financiranja državnega proračuna
III. STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA PO ZAKLJUČNEM RAČUNU ZA LETO 1998
IV. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV IZVRŠEVANJA PRORAČUNA POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH
UPORABNIKOV ZA LETO 1998
C. TABELARNI PREGLEDI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled realizacije sredstev po ekonomskih namenih
Pregled realizacije sredstev po proračunskih uporabnikih
Pregled realizacije sredstev po proračunskih uporabnikih in skupinah ekonomskih namenov
Pregled razporeditve sredstev tekoče proračunske rezerve
Pregled prihodkov in odhodkov od kupnin iz naslova privatizacije podjetij v letu 1998
Pregled prihodkov in odhodkov od donacij v letu 1998
Pregled prihodkov in odhodkov od zamenjave premoženja in od odškodnin v letu 1998
Razčlenitev stanja sredstev in neporabljenih sredstev na računu stalne proračunske
rezerve na dan 31.12.1998

D. INFORMACIJA O PRERAZPOREDITVAH SREDSTEV ZA LETO 1998

poročevalec, št. 83

122

18. oktober2001

PREDLOG

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1998

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 1998.

2. člen
Proračun Republike Slovenije je bil realiziran v naslednjih zneskih, v tisoč SIT:

Bilanca prihodkov in
odhodkov

Račun financiranja

Prihodki

839.998.786

109.270.339

Odhodki

870.823.778

69.777.131

Primanjkljaj

30.824.992
39.493.208

Presežek

8.668.216

Zmanjšanje sredstev na
računih

Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov ter računa financiranja in realizacije
posebnega dela proračuna so sestavni deli tega zaključnega računa.

3. člen
Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 1998 se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

A.

PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA

PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA LETO 1998
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. PRIHODKI PRORAČUNA

- v tisoč tolarjih
SPREJETI
PRORAČUN
1 998

A. DAVČNI PRIHODKI

PRORAČUN S REALIZACIJA
SPREMEMBAMI
19 9 8
1 99 8

771,890,000

771,890,000

746,247,866

39,850,000

39,850,000

39,593,468

3,900,000

3,900,000

3,847,471

37,500,000

37,500,000

42,058,021

DOHODNINA
153,000,000
vtem:
- dohodnina - letni poračun
- davek od osebnih prejemkov - plače
- davek od osebnih prejemkov - pokojnine
- davek od osebnih prejemkov s prilož. opravljanjem storitev
- davek od državnih in drugih nagrad
- davek od dohodka iz kmetijstva
- davek od dohodkov iz dejavnosti (dobička)
- davek od dobička iz kapitala
- davek od dohodkov iz premoženja
- davek od dohodkov iz premoženjskih pravic
- zamudne obresti od dohodnine

153,000,000

149,343,504

DAVKI OD PROMETA PROIZVODOV IN STORITEV
458,870,000
v tem:
4.1. Davki od prometa proizvodov
348,870,000
- tarifna št.1 .-stopnja 20%
- tarifna št.2.-stopnja 10%
- tarifna št.3.-stopnja 5%
- tarifna št.4.-stopnja 32%
- bencin in diesel goriva
- ostali naftni derivati
- tarifna številka 6 - tobak
- tarifna številka 7 - alkoholne pijače
- davek od prometa, zarač.pri uvozu proizvodov
- zamudne obresti od nepravočasno plačanega davka

458,870,000

436,778,233

348,870,000

319,408,270
98,766,677
18,113,510
43,236,242
7,563,584
96,340,620
10,245,081
27,335,675
7,730,927
8,923,288
1,152,666

4.2. Davki od prometa storitev
- tarifna št.1 .-stopnja 5%
- tarifna št.2.-stopnja 3%
- tarifna št.3.-stopnja 20%
- tarifna št.4.-stopnja 0,1 %
- posebni davek od iger na srečo
- zamudne obresti od davka na promet storitev

110,000,000

110,000,000

117,369,963
81,980,668
12,000,809
14,700,428
403,752
7,722,531
561,775

13,220,000

13,220,000

17,735,968

7,200,000

7,200,000

4,326,687

53,000,000

53,000,000

47,290,784

1.

DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB

2.1. POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE
2.2. DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE
3.

4.

5.

TAKSA ZA OBREMENJEVANJE ZRAKA

6.

DAVEK NA BILANČNO VSOTO BANK IN HRANILNIC

7.

CARINE IN UVOZNE TAKSE
vtem:
- carine od pravnih oseb

18. oktober2001

(8,555,096)
137,357,177
1,889,553
3,220,323
330,829
59,451
6,280,474
157,690
4,003,706
3,542,426
1,056,971

45,024,924
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
- v tisoč tolarjih

I. PRIHODKI PRORAČUNA
SPREJETI
PRORAČUN
19 9 8

PRORAČUN S REALIZACIJA
SPREMEMBAMI
19 9 8
19 9 8

- carine od fizičnih oseb in zasebnikov
- posebna taksa za uvoženo blago od pravnih in fiz. oseb
- posebne davščine za izravnav, davč.obrem.
- posebne davščine za carinsko evidentiranje
- posebne davščine pri uvozi kmetijskih proizv. in živil
- ostale uvozne dajatve
8.

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
vtem:
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za porodniški dopust

B. NEDAVČNI PRIHODKI
vtem:
Registracijske takse
Vodna povračila
Odškodnine zaradi spremembe namembnosti
Sodne takse
Prenočitvena taksa
Upravne in druge takse
Pristojbine
Denarne kazni in povprečnine
Prihodki upravnih organov
Prihodki od obresti
Presežek prihodkov Banke Slovenije po ZR
Udeležba na dobičku podjetij in bank
Drugi tekoči prihodki proračuna
- od tega prihodki od prodaje naložb
Posebni prispevek za popotresno obnovo Posočja
C. KAPITALSKI PRIHODKI
vtem:
Prihodki od prodaje dr. premoženja
D. DONACIJE
vtem:
Sredstva PHARE programa
Druge donacije
E. SREDSTVA KUPNIN IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE PODJETIJ
Prihodki od kupnin od privatizacije podjetij
Vračila danih posojil iz sredstev kupnin

SKUPAJ PRIHODKI PRORAČUNA
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229,511
37,747
11.465
3,502
1,790,983
192,652
5,350,000

5,350,000

5,273,730

2,700,000
2,650,000

2,700,000
2,650,000

2,654,200
2,619,530

57,811,500

63,112,299

66,830,038

12,400,000
1,550,000
880,000
6,200,000
115,000
5,500,000
2,200,000
4,300,000
5,200,000
1,620,000
0
5,000,000
12,846,500 •

12,400,000 1,550,000
880,000
6,200,000
115,000
5,500,000
2,200,000
4,300,000
5,200,000
1,620,000
0
5,000,000
13,758,742
912,242
4,388,557

12,573,230
1,770,121
985,261
6,210,826
112,578
3,935,692
2,275,612
5,294,209
5,185,464
2,928,410
0
6,924,525
14,245,553
912,242
4,388,557

11,500,000

11,500,000

10,871,497

11,500,000

11,500,000

10,871,497

0

2,449,065

2,449,065

0
0

1,634,044
815,021

1,634,044
815,021

0
0
0

13,600,320
13,252,022
348,298

13,600,320
13,252,022
348,298

841,201,500

862,551,684

839,998,786

0

18. oktober2001

II. ODHODKI PRORAČUNA
- v tisoč tolarjih

SPREJETI
PRORAČUN
1998

PRORAČUN S
SPREMEMBAMI
1998

REALIZACIJA
1998

A. TEKOČI ODHODKI

761,865,006

772,674,077

751,871,049

1.

PLAČE,PRISPEVKI IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI

232,557,887

229,868,956

225,571,503

1.1.
1.2.

115,142,273
117,415,614

113,171,842
116,697,114

109,338,490
116,233,013

MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

58,671,888

59,817,287

57,233,398

2.1. V državnih organih
2.2. V izvajalskih organizacijah

43,236,928
15,434,960

44,585,152
15,232,135

42,473,636
14,759,762

130,153,558

131,815,877

129,379,911

23,084,707
50,460,330
18,183,400
12,894,822
14,332,333
5,706,966
5,491,000

29,102,960
51,443,200
15,319,000
12,244,822
13,640,689
5,574,206
4,491,000

29,075,974
50,845,261
14,926,548
11,869,373
13,515,793
5,336,120
3,810,842

126,346,000

133,321,231

133,320,270

DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM
ZAVODOM

52,534,666

52,190,251

50,631,987

5.1.
5.2.

2,575,735
49,958,931

2,300,785
49,889,466

2,169,725
48,462,262

2.

4.

Plače v državnih organih
Plače v izvajalskih organizacijah

SOCIALNI TRANSFERI
4.1. Zaposlovanje
4.2. Otroško varstvo
4.3. Varstvo voj.inv., voj.vet. žrtev voj.nasilja
4.4. Socialno varstvo
4.5. štipendije
4.6. Drugi socialni transferi
4.7. Obveznosti do Jamstvenega sklada

4./1. TRANSFERI - OBVEZNOSTI DO ZPIZ
5.

Javni zavodi v zdravstvu
Drugi javni zavodi in ustanove

6.

PLAČILA STORITEV

27,025,257

26,355,149

25,529,828

7.

PLAČILA OBRESTI

43,424,865

43,874,521

41,070,612

7.1.
7.2.

26,339,947
17,084,918

28,448,117
15,426,404

27,587,019
13,483,593

2,781,338

2,616,338

2,543,683

Plačila domačih obresti
Plačila tujih obresti

8.

JAMSTVA

9.

SUBVENCIJE IN TRANSFERI GOSPODARSTVU

45,978,695

45,586,879

44,770,451

9.1. železnica
9.2. Kmetijstvo
9.3. Prestrukturiranje industrije
9.4. Tehnološki razvoj
9.5. Ostali transferi v gospodarstvo

10,617,058
13,017,315
2,191,881
1,618,436
18,534,005

10,977,034
12,950,100
2,191,881
1,650,469
17,817,395

10,977,034
12,585,207
2,187,535
1,628,958
17,391,717
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II. ODHODKI PRORAČUNA
■ v tisoč tolarjih

SPREJETI
PRORAČUN
1998

PRORAČUN S
SPREMEMBAMI
1998

REALIZACIJA
19 9 8

10. TRANSFERI SREDSTEV OBČINAM

31,579,000

31,579,000

31,579,000

11. DRUGI ODHODKI

10,000,619

14,780,417

9,393,180

12. SREDSTVA ZA BEGUNCE

811,233

868,171

847,226

B. INVESTICIJSKI ODHODKI

105,185,375

115,436,578

109,375,172

98,680,516

95,192,242

90,366,795

11,694,676
28,300,000
6,641,925
1,920,682
6,171,888
998,925
926,672
13,845,961
1,954,800
1,585,000
14,623,252
5,316,735
4,700,000

12,102,077
27,300,000
5,301,205
1,320,942
5,871 ,"338
970,978
813,530
12,691,219
1,997,259
1,565,000
15,052,209
5,005,971
5,200,514

12,092,079
26,451,000
5,300,402
1,207,247
5,791,288
952,718
782,674
11,527,955
1,978,176
1,548,445
13,253,301
4,280,996
5,200,514

14. KAPITALSKE NALOŽBE

6,504,859

20,244,336

19,008,377

C. SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

3,445,300

9,589,766

9,577,557

870,495,681

897,700,421

870,823,778

(29,294,181)

(35,148,737)

(30,824,992)

13. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
13.1. Ceste
13.2. Avtoceste
13.3. železnica
13.4. Ostali promet in zveze
13.5. Energetika
13.6. Kmetijstvo
13.7. Komunala in urejanje voda
13.8. Javni zavodi in ustanove
13.9. Zdravstvo
13.10. Demografsko ogrožena območja
13.11. Državni organi
13.12. Obramba
13.13. Odplačila TRP

SKUPAJ ODHODKI PRORAČUNA
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
( PRIMANJKLJAJ )
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RAČUN

FINANCIRANJA
- v tisoč tolarjih

i
IV. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA

SPREJETI
PRORAČUN
1 998

PRORAČUN S
SPREMEMBAMI
1 998

REALIZACIJA
19 9 8

109,959,009

109,959,009

109,270,339

1. DOMAČE ZADOLŽEVANJE

64,783,106

2. ZADOLŽEVANJE V TUJINI

44,487,233

V.

ODPLAČILA DOLGA

75,664,828

75,664,828

69,777,131

1. ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

41,357,523

41,357,523

36,607,790

2. ODPLAČILA DOLGA V TUJINO

34,307,305

34,307,305

33,169,341

34,294,181

34,294,181

39,493,208

VI. NETO ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA

VII. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH

5,000,000

(854,556)

8,668,216

C:/QPRO/BILANCA.WQ1/Ljubljana, 10. maj 1999/
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POSEBNI DEL PRORAČUNA PO UPORABNIKIH
v tolarjih
Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

3000 Plače
3108 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3216 Prispevki in davki delodajalca

163.336.000.00
13.067.000,00
41.513.000,00

163.336.000.00
11.557.000.00
41.513.000.00

150.530.143.00
9.585.404,30
36.954.588.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

217.916.000,00

216.406.000.00

197.070.135,30

Skupaj

217.916.000.00

216.406.000.00

197.070.135.30

3324 Materialni stroški
3540 Drugi odhodki za delo na področju obrambe

65.057.000.00
2.456.000.00

65.057.000.00
2.456.000.00

64.803.985.70
2.316.003,48

Skupaj 21 Materialni stroški ■ državni organi

67.513.000.00

67.513.000,00

67.119.989.18

Skupaj

67.513.000.00

67.513.000.00

67.119.989.18

2815 Manjše investicije
6950 Razvoj informacijskega sistema
8362 Investicije v osnovna sredstva

990.000.00
6.720.000,00
0.00

990.000,00
6.720.000.00
21.566.000.00

989.524,00
6.710.288.70
21.565.999.45

Skupaj 108 Investicije - državni organi

7.710.000,00

29.276.000.00

29.265.812.15

4768 Investicijsko vzdrževanje

23.866.000,00

2.300.000.00

2.299.990.75

Skupaj 208 Inv.vzdržev. • državni organi

23.866.000,00

2.300.000.00

2.299.990.75

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

31.576.000.00

31.576.000.00

31.565.802.90

Skupaj 1111 Predsednik Republike Slovenije

317.005.000,00

315.495.000.00

295.755.927.38

Skupaj 11 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

317.005.000,00

315.495.000.00

295.755.927.38

3001 Plače
3109 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3217 Prispevki in davki delodajalca

1.530.061.000.00
129.183.000.00
407.295.000.00

1.470.061.000,00
129.183.000,00
387.295.000.00

1.463.871.595,40
110.333.537.92
347.761.582.10

Skupaj 11 Plače - državni organi

2.066.539.000.00

1.986.539.000.00

1.921.966.715,42

Skupaj

2.066.539.000.00

1.986.539.000.00

1.921.966.715.42

Postavka

11

Naziv postavke

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

1111 Predsednik Republike Slovenije

121

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

DRŽAVNI ZBOR

1211 Državni zbor

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI
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v tolarjih
Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

3325 Materialni stroški
3649 Drugi odhodki za delo na drugih področjih

378.700.000.00
492.136.000.00

378.700.000.00
492.136.000.00

364.730.451.65
452.248.021.20

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

870.836.000.00

870.836.000.00

816.978.472.85

Skupaj

870.836.000,00

870.836.000.00

816.978.472.85

32.262.176.70

0.00

Postavka

Naziv postavke

121

DRŽAVNI ZBOR

1211 Državni zbor

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

8398 PHARE CFCU • COP 97
Skupaj 99 Plačila storitev

0.00

32.262.176.70

0.00

Skupaj

0.00

32.262.176.70

0.00

475.749.000.00
43.049.000.00
37.782.000.00
0.00

475.749.000.00
43.049.000.00
37.782.000.00
15.453.276.40

454.502.993.00
42.667.612.79
18.708.628.62
15.453.276.40

9 Drugi odhodki

556.580.000.00

572.033.276.40

531.332.510.81

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

556.580.000.00

572.033.276.40

531.332.510.81

2604
2817
4510
8727
8352

55.000.000.00
12.240.000.00
401.400.000.00
5.400.000.00
0.00

55.000.000.00
12.240.000.00
321.400.000.00
5.400.000.00
2.447.802,20

54.979.982.14
337.200,00
273.223.963.79
1.049.654.65
2.004.146.52

Skupaj 108 Investicije • državni organi

474.040.000.00

396.487.802.20

331.594.947.10

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

474.040.000.00

396.487.802.20

331.594.947.10

Skupaj 1211 Državni zbor

3.967.995.000.00

3.858.158.255.30

3.601.872.646.18

Skupaj 121 DRŽAVNI ZBOR

3.967.995.000.00

3.858.158.255.30

3.601.872.646.18

104.118.000,00
11.548.000.00
27.453.000.00

97.918.000.00
9.748.000.00
25.815.832.30

97.739.525.10
8.613.766.10
23.827.707.90

5485
6455
6456
8273

6 PLAČILA STORITEV

Sofinanciranje strank
Svet za radiodifuzijo
Svet za varstvo okolja
Povračilo stroškov volilne kampanje

Skupaj

Reševanje stanovanjske problematike
Manjše investicije
Investicije in investicijsko vzdrževanje
Drobni inventar
Nakup prevoznih sredstev • sredstva od prodaje
državnega premoženja

122

DRŽAVNI SVET

1212 Državni svet
8131 Plače
8132 Drugi osebni odhodki (prejemki)
8133 Prispevki in davki delodajalca
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v tolarjih ■
Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

Skupaj 11 Plače • državni organi

143.119.000.00

133.481.832.30

130.180.999.10

Skupaj

143.119.000.00

133.481.832.30

130.180.999.10

8134 Haterialni stroški
8139 Drugi odhodki za delo

56.200.000,00
123.608.000,00

64.200.000.00
125.245.167.70

64.087.474.55
125.245.167,70

Skupaj 21 Haterialni stroški - državni organi

179.808.000.00

189.445.167,70

189.332.642,25

Skupaj

179.808.000,00

189.445.167.70

189.332.642,25

6197 Investicije

14.000.000,00

14.000.000.00

11.112.525,40

Skupaj 108 Investicije - državni organi

14.000.000.00

14.000.000.00

11.112.525.40

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

14.000.000.00

14.000.000.00

11.112.525.40

Skupaj 1212 Državni svet

336.927.000,00

336.927.000,00

330.626.166.75

Skupaj 122 DRŽAVNI SVET

336.927.000,00

336.927.000.00

330.626.166.75

7660 Plače
7668 Drugi osebni odhodki (prejemki)
7669 Prispevki in davki delodajalca

12.190.000.00
1.788.000,00
3.507.000,00

12.190.000.00
1.788.000.00
3.507.000.00

10.876.585.00
1.045.459.00
2.551.458,00

Skupaj 11 Plače ■ državni organi

17.485.000.00

17.485.000.00

14.473.502,00

Skupaj

17.485.000,00

17.485.000,00

14.473.502.00

7670 Materialni stroški

13.000.000,00

13.000.000.00

11.857.156,25

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

13.000.000.00

13.000.000.00

11.857.156.25

Skupaj

13.000.000.00

13.000.000.00

11.857.156.25

70.000.000.00
2.000.000.00
120.000.000,00

22.410.614.00
2.000.000.00
75.000.000,00

9.487.761.38
458.079.00
60.769.852.85

Postavka

Naziv postavke

122

DRŽAVNI SVET

1212 Državni svet

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

123

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1213 Republiška volilna komisija

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEHKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

7334 Izvedba volitev predsednika republike
7335 Izvedba volitev članov Državnega sveta
8749 Izvedba lokalnih volitev (2. kroga)

poročevalec, št. 83

132

18. oktober 2001

v tolarjih
Proračun s spreraembami 1998

Realizacija
1 998

60.000.000.00

119.000.000.00

102.068.555.49

9 Drugi odhodki

252.000.000.00

218.410.614.00

172.784.248.72

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

252.000.000.00

218.410.614.00

172.784.248.72

2819 Manjše investicije
3989 Nakup pisarniške opreme

120.000.00
2.500.000.00

120.000.00
2.500.000.00

24.757.00
2.485.527.40

Skupaj 108 Investicije - državni organi

2.620.000,00

2.620.000.00

2.510.284.40

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

2.620.000.00

2.620.000.00

2.510.284.40

Skupaj 1213 Republiška volilna komisija

285.105.000.00

251.515.614.00

201.625.191.37

Skupaj 123 REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

285.105.000.00

251.515.614,00

201.625.191.37

3095 Plače
3203 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3311 Prispevki in davki delodajalca

118.185.000.00
9.075.000,00
30.374.000,00

118.185.000.00
9.075.000.00
30.374.000,00

114.859.440.00
7.859.994.00
28.233.136.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

157.634.000.00

157.634.000.00

150.952.570.00

Skupaj

157.634.000.00

157.634.000.00

150.952.570.00

3419 Materialni stroški

43.000.000.00

43.000.000.00

42.384.741.99

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

43.000.000.00

43.000.000.00

42.384.741.99

Skupaj

43.000.000.00

43.000.000,00

42.384.741.99

5.998.000.00
4.200.000.00
450.000.00

5.998.000.00
4.200.000.00
450.000,00

5.995.817.20
4.199.852.60
439.791.30

10.648.000.00

10.648.000.00

10.635.461.10

500.000.00

500.000.00

331.084.30

Postavka

Naziv postavke

123

Sprejeti proračun
1 998

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1213 Republiška volilna komisija
8750 Referendum o preoblikovanju občin
Skupaj

124

VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC

1214 Varuh človekovih pravic

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

6451 Nakup pisarniške opre«e
6452 Računalniška oprema
7338 Manjše investicije
Skupaj 108 Investicije • državni organi
2491 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

18. oktober2001
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v tolarjih
Postavka

Naziv postavke

124

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC

1214 Varuh človekovih pravic
Skupaj 208 Inv.vzdržev. • državni organi

500.000.00

500.000.00

331.084.30

11.148.000,00

11.148.000.00

10.966.545,40

Skupaj 1214 Varuh človekovih pravic

211.782.000.00

211.782.000.00

204.303.857.39

Skupaj 124 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC

211.782.000,00

211.782.000,00

204.303.857.39

3007 Plače
3115 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3223 Prispevki in davki delodajalca

309.801.000.00
41.854.000.00
79.477.000.00

309.801.000.00
39.054.000.00
79.477.000.00

284.889.761.80
25.998.737.36
71.851.804.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

431.132.000.00

428.332.000.00

382.740.303.16

Skupaj

431.132.000.00

428.332.000.00

382.740.303.16

3331 Materialni stroški
3655 Drugi odhodki za delo na drugih področjih

50.740.000.00
11.199.000.00

50.740.000,00
11.199.000.00

50.421.855.02
10.853.988.93

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

61.939.000.00

61.939.000.00

61.275.843.95

Skupaj

61.939.000.00

61.939.000.00

61.275.843,95

8752 Upravljanje in vzdrževanje službenih in najemnih
stanovanj

2.800.000.00

2.800.000,00

2.718.425.99

Skupaj 99 Plačila storitev

2.800.000.00

2.800.000.00

2.718.425.99

Skupaj

2.800.000,00

2.800.000.00

2.718.425.99

8353 Stroški org.seje podkomisije Beneške komisije pri
Svetu Evrope ■ TUJA DONACIJA

0,00

265.886.15

265.886.15

Skupaj

9 Drugi odhodki

0.00

265.886.15

265.886,15

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

0.00

265.886,15

265.886,15

150.000.000,00

144.500.000.00

138.457.666.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

131

USTAVNO SODISCE

1311 Ustavno sodišče

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

6 PLAČILA STORITEV

1864 Obnova in delna preureditev zgradbe ■ Beethovnova 10
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v tolarjih Postavka

131

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

8.000.000.00
10.000.000.00
1.000.000.00
30.000.000.00
72.709.000,00
2.572.500.00

7.326.821.00
9.994.467.59
0.00
28.395.013.57
38.385.948.00
1.322.500.00

14.850.000.00

0.00

292.400.00

0,00

313.300,00

0.00

USTAVNO SODISCE

1311 Ustavno sodišče
1866
1867
6203
6516
7340
8372

Nakup službenih vozil
Informatizacija
Ureditev poslovnih prostorov • Cankarjeva 5
Nakup opreme
Nakup službenih stanovanj
Nakup prevoznih sred. • Sredstva od prodaje
državnega premoženja
8408 Stanovanja - sredstva od prodaje državnega
premoženja
8420 Računalniška oprema - sredstva od prodaje državnega
premoženja
8421 Pisarniška oprema - sredstva od prodaje državnega
premoženja

8.000.000,00
10.000.000.00
10.000.000,00
30.000.000.00
74.709.000.00
0,00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

282.709.000,00

284.237.200,00

223.882.416.16

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

282.709.000.00

284.237,200.00

223.882.416.16

Skupaj 1311 Ustavno sodišče

778.580.000.00

777.574.086,15

670.882.875.41

Skupaj 131 USTAVNO SODIŠČE

778.580.000.00

777.574.086,15

670.882.875.41

5911 Plače
5912 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5913 Prispevki in davki delodajalca

428.082.000.00
33.485.000.00
107.545.000.00

344.370.111.00
23.985.000,00
83.162.048.00

337.458.073,65
22.925.233.00
79.766.265.70

Skupaj 11 Plače - državni organi

569.112.000.00

451.517.159.00

440.149.572.35

Skupaj

569.112.000.00

451.517.159,00

440.149.572.35

5914 Materialni stroški

139.282.000.00

118.082.000.00

88.218.296.29

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

139.282.000,00

118.082.000.00

88.218.296.29

Skupaj

139.282.000.00

118.082.000.00

88.218.296.29

56.646.000.00
5.000.000.00
4.800.000,00

29.572.549.50
7.000.000.00
4.800.000.00

26.395.616.26
5.733.818.50
4.796.014.00

132

RAČUNSKO SODISCE

1312 Računsko sodišče

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

6053 Informatizacija
6054 Pisarniška oprema
6402 Službena vozila
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v tolarjih •
Postavka

132

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

RAČUNSKO SODIŠČE

1312 Računsko sodišče
Skupaj 108 Investicije • državni organi

66.446.000.00

41.372.549.50

36.925.448.76

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

66.446.000,00

41.372.549.50

36.925.448.76

Skupaj 1312 Računsko sodišče

774.840.000.00

610.971.708.50

565.293.317.40

Skupaj 132 RAČUNSKO SODIŠČE

774.840.000.00

610.971.708.50

565.293.317.40

133

AGENCIJA ZA REVIDIRANJE POSTOPKOV LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA

1313 Agencija za revidiranje postopkov lastninskega preoblikovanja
7278 Plače
7279 Drugi osebni odhodki (prejemki)
7280 Prispevki in davki delodajalca

140.409.000.00
8.474.000.00
33.839.000,00

130.409.000.00
5.974.000.00
32.539.000.00

128.066.390.00
5.774.946.00
31.531.226.00

Skupaj 11 Plače ■ državni organi

182.722.000.00

168.922.000.00

165.372.562,00

Skupaj

182.722.000.00

168.922.000.00

165.372.562,00

7281 Materialni stroški

61.150.000.00

57.450.000.00

52.717.009.58

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

61.150.000.00

57.450.000.00

52.717.009.58

Skupaj

61.150.000.00

57.450.000.00

52.717.009,58

750.000,00
2.000.000,00
2.300.000.00
1.000.000.00

750.000.00
500.000.00
5.700.000.00
2.800.000.00

747.523.50
482.159.60
5.694.095.46
2.769.839.70

Skupaj 108 Investicije • državni organi

6.050.000.00

9.750.000.00

9.693.618.26

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

6.050.000.00

9.750.000.00

9.693.618.26

Skupaj 1313 Agencija za revidiranje postopkov
lastninskega preoblikovanja

249.922.000.00

236.122.000.00

227.783.189.84

Skupaj 133 AGENCIJA ZA REVIDIRANJE POSTOPKOV LASTNINSKEGA
PREOBLIKOVANJA

249.922.000.00

236.122.000.00

227.783.189,84

2823
7345
8243
8244

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Manjše investicije
Informatizacija
Nakup opreme
Nakup računalniške opreme
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Sprejeti proračun
1 99 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

3002 Plače
3110 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3218 Prispevki in davki delodajalca

485.935.000.00
53.426.000.00
110.260.000.00

485.935.000.00
53.426.000,00
110.260.000.00

468.989.827.00
46.744.231.70
107.165.602.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

649.621.000.00

649.621.000.00

622.899.660.70

Skupaj

649.621.000.00

649.621.000.00

622.899.660.70

343.928.000.00
15.000.000.00
6.000.000,00
22.000.000.00

355.854.635.62
14.440.076,00
11.000.000,00
27.000.000.00

355.332.769.84
13.840.076.00
8.654.467,63
25.932.561.61

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

386.928.000.00

408.294.711.62

403.759.875.08

Skupaj

386.928.000.00

408.294.711.62

403.759.875.08

4184 Revizijska komisija za javna naročila

108.420.000.00

17.950.268.40

16.680.930.13

Skupaj

9 Drugi odhodki

108.420.000.00

17.950.268,40

16.680.930,13

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

108.420.000.00

17.950.268.40

16.680.930,13

2825 Manjše investicije
7347 Obnova letala Learjet 35 A

3.560.000.00
181.000.000.00

3.560.000.00
153.782.721,38

3.453.554.90
153.782.721,38

Skupaj 108 Investicije • državni organi

184.560.000.00

157.342.721.38

157.236.276,28

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

184.560.000.00

157.342.721,38

157.236.276.28

Skupaj 1411 Urad predsednika vlade

1.329.529.000,00

1.233.208.701,40

1.200.576.742.19

Skupaj 14 URAD PREDSEDNIKA VLADE

1.329.529.000.00

1.233.208.701.40

1.200.576.742.19

Postavka

14

Naziv postavke

URAD PREDSEDNIKA VLADE

1411 Urad predsednika vlade

3326
1823
2474
4900

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

Haterialni stroški
Financiranje projektov
Stroški za delo SODP
Si ste« varovanja

15

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

VLADNE SLUŽBE

1512 Protokol v vladi Republike Slovenije
3005 Plače
3113 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3221 Prispevki in davki delodajalca

51.282.000.00
5.693.000.00
10.921.000.00

51.282.000.00
5.693.000.00
10.921.000,00

48.552.732,00
3.945.973.38
10.444.088,00

Skupaj 11 Plače ■ državni organi

67.896.000.00

67.896.000.00

62.942.793,38
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Realizacija
19 9 8

67.896.000.00

67.896.000,00

62.942.793.38

3329 Materialni stroški
3653 Drugi odhodki za delo na drugih področjih

8.580.000.00
200.000.000.00

8.580.000.00
205.500.000.00

8.033.700.86
205.197.381.78

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

208.580.000.00

214.080.000.00

213.231.082,64

Skupaj

208.580.000,00

214.080.000.00

213.231.082.64

2826 Manjše investicije

390.000,00

390.000,00

385.640.50

Skupaj 108 Investicije • državni organi

390.000.00

390.000.00

385.640.50

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

390.000.00

390.000.00

385.640.50

276.866.000.00

282.366.000.00

276.559.516.52

3006 Plače
3114 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3222 Prispevki in davki delodajalca

294.598.000.00
64.326.000.00
55.599.000.00

294.598.000.00
64.326.000.00
55.599.000.00

284.982.063.00
60.261.348.00
53.971.959.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

414.523.000.00

414.523.000.00

399.215.370.00

Skupaj

414.523.000.00

414.523.000.00

399.215.370.00

3330 Materialni stroški

51.835.000.00

75.029.000,00

75.029.000.00

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

51.835.000.00

75.029.000.00

75.029.000.00

Skupaj

51.835.000.00

75.029.000.00

75.029.000.00

2827 Manjše investicije

1.800.000.00

1.800.000.00

1.800.000,00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

1.800.000.00

1.800.000.00

1.800.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.800.000.00

1.800.000.00

1.800.000.00

Postavka

15

Naziv postavke

VLADNE SLUŽBE

1512 Protokol v vladi Republike Slovenije
Skupaj

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 1512 Protokol v vladi Republike Slovenije
15

VLADNE SLUŽBE

1513 Servis za protokolarne storitve

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
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Realizacija
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468.1S8.000.00

491.352.000.00

476.044.370.00

7672 Plače
7673 Drugi osebni odhodki (prejemki)
7674 Prispevki in davki delodajalca

26.221.000.00
2.652.000.00
5.381.000.00

26.221.000.00
2.652.000.00
5.381.000.00

21.688.706.00
1.981.107.00
4.635.286.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

34.254.000.00

34.254.000.00

28.305.099.00

Skupaj

34.254.000.00

34.254.000.00

28.305.099.00

7675 Haterialni stroški

16.840.000.00

16.840.000.00

15.053.657.20

Skupaj 21 Haterialni stroški • državni organi

16.840.000.00

16.840.000.00

15.053.657.20

Skupaj

16.840.000.00

16.840.000.00

15.053.657.20

0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00

43.683.557.94
9.586.738.12
225.120.25
6.001.680.90
204.667.08
1.392.824.37
3.945.392.10
194.939.80
1.050.468.61

11.685.642.95
2.094.443.50
0.00
3.056.848,80
203.601.40
32.361.00
0.00
0.00
0.00

9 Drugi odhodki

0.00

66.285.389.17

17.072.897.65

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

0.00

66.285.389.17

17.072.897.65

1294 Oskrba beguncev
2605 Včlanitev v IOH

807.133.000.00
4.100.000.00

868.171.261.00
0.00

847.225.606.26
0.00

Skupaj 120 Oskrba beguncev

811.233.000.00

868.171.261.00

847.225.606.26

Skupaj 12 OSKRBA BEGUNCEV

811.233.000.00

868.171.261.00
—-V

847.225.606.26

Skupaj 1514 Urad za priseljevanje in begunce

862.327.000.00

985.550.650.17

907.657.260.11

Postavka

15

Naziv postavke

VLADNE SLUŽBE

1513 Servis za protokolarne storitve
Skupaj 1513 Servis za protokolarne storitve
15

VLADNE SLUŽBE

1514 Urad za priseljevanje in begunce

8183
8184
8185
8186
8187
8188
8189
8190
8191

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 HATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

UNHCR - TUJA DONACIJA
ESF • TUJA DONACIJA
DONACIJE • razne
Nadomeščanje Roške - TUJA DONACIJA
Swiss Disaster Relief • TUJA DONACIJA
Nouova Frontera. Italija • TUJA DONACIJA
Folks Httfe. Avstrija - TUJA DONACIJA
Rabobank. Nizozemska - TUJA DONACIJA
Hilfe Kriefsfluchtig. Švica - TUJA DONACIJA

Skupaj

18. oktober2001
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v tolarjih •
Postavka

15

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

VLADNE SLUŽBE

1515 Urad za žensko politiko
7678 Plače
7679 Drugi osebni odhodki (prejemki)
7680 Prispevki in davki delodajalca

25.185.000.00
4.755.000.00
5.254.000.00

25.185.000.00
4.755.000.00
5.254.000.00

22.575.34B.00
1.365.289.00
4.804.617.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

35.194.000.00

35.194.000.00

28.745^254.00

Skupaj

35.194.000.00

35.194.000.00

28.745.254.00

7681 Haterialni stroški
8755 UNDP projekt (20 * soudeležba)
8317 Krepitev nac.mehanizmov za napredovanje žensk • T.
DONACIJA

21.800.000.00
2.800.000.00
0.00

21.800.000.00
2.800.000.00
13.988.564.45

21.691.832.93
2.783.313.75
9.991.485.54

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

24.600.000.00

38.588.564.45

34.466.632.22

Skupaj

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

24.600.000.00

38.588.564.45

34.466.632.22

4390 Sofinanciranje programov nevladnih ženskih
organizacij

3.700.000.00

3.700.000.00

3.698.516.70

Skupaj

9 Drugi odhodki

3.700.000.00

3.700.000,00

3.698.516.70

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

3.700.000,00

3.700.000.00

3.698.516.70

63.494.000.00

77.482.564.45

66.910.402.92

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEHKI

Skupaj 1515 Urad za žensko politiko
15

VLADNE SLUŽBE

1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije
3003 Plače
3111 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3219 Prispevki in davki delodajalca

15.056.000.00
855.000.00
3.329.000.00

15.056.000.00
855.000.00
3.329.000.00

14.910.065.00
557.368.90
3.293.403.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

19.240.000.00

19.240.000.00

18.760.836.90

Skupaj

19.240.000.00

19.240.000,00

18.760.836.90

3327 Materialni stroški
7355 Študije, objave, ekspertize

1.950.000.00
1.523.000.00

1.950.000.00
1.520.000.00

1.929.348.92
1.520.000.00

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

3.473.000.00

3.470.000.00

3.449.348.92

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMCI
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v tolarjih •
Postavka

15

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

VLADNE SLUŽBE

1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije
Skupaj

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

3.473.000.00

3.470.000.00

3.449.348.92

Sofinanciranje organizacij romske skupnosti
Sofinanciranje radijskega programa za Rome
Obveznosti do ustanov italijanske narodne skupnosti
Sofinanciranje RTV programov za narodnostne
skupnosti
7357 Sofinanciranje tednika Nepujsag

900.000.00
3.550.000.00
28.500.000.00
101.400.000,00

870.000.00
3.447.663.00
28.500.000.00
101.400.000.00

870.000.00
3.447.663,00
28.477.049.00
101.399.996,00

40.000.000,00

40.000.000.00

39.999.994,00

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam

174.350.000,00

174.217.663,00

174.194.702,00

Skupaj

174.350.000,00

174.217.663.00

174.194.702,00

5205 Narodnostne skupnosti

27.500.000.00

27.500.000.00

27.499.994.00

Skupaj

9 Drugi odhodki

27.500.000,00

27.500.000.00

27.499.994,00

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

27.500.000.00

27.500.000.00

27.499.994,00

2831 Manjše investicije

90.000.00

90.000'. 00

39.204.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

90.000,00

90.000,00

39.204,00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

90.000.00

90.000.00

39.204.00

224.653.000.00

224.517.663,00

223.944.085.82

84.602.000,00
8.161.000.00
18.673.000,00

89.262.000,00
8.491.000.00
19.822.590.00

84.111.632.00
5.895.577.00
18.859.406,00

Skupaj 11 Plače • državni organi

111.436.000,00

117.575.590,00

108.866.615.00

Skupaj

111.436.000.00

117.575.590.00

108.866.615,00

23.571.000.00
8.382.000.00
0.00

23.571.000.00
8.382.000.00
1.027.165.83

20.110.386.10
8.164.561.95
7.325.00

1821
1872
5203
7356

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM

Skupaj 1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije
15

VLADNE SLUŽBE

1517 Služba vlade za zakonodajo
3014 Plače
3122 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3230 Prispevki in davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

3338 Materialni stroški
6206 Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU
8255 Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU ■ TUJA
DONACIJA

18. oktober2001
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v tolarjih •
Postavka

15

Naziv postavke

Sprejeti proračun
199 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
1 99 8

VLADNE SLUŽBE

1517 Služba vlade za zakonodajo
Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

31.953.000.00

32.980.165.83

28.282.273,05

Skupaj

31.953.000.00

32.980.165.83

28.282.273.05

2833 Manjše investicije
6726 Računalniška oprema ■ DONACIJA

630.000.00
0,00

630.000.00
21.606.84

608.040.10
21.605.90

Skupaj 108 Investicije ■ državni organi

630.000.00

651.606,84

629.646,00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

630.000.00

651.606.84

629.646,00

144.019.000.00

151.207.362,67

137.778.534.05

96.584.000,00
8.682.000,00
19.464.000.00

95.325.000.00
8.682.000,00
19.464.000,00

92.281.858.00
8.613.331.74
19.190.570.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

124.730.000,00

123.471.000.00

120.085.759.74

Skupaj

124.730.000.00

123.471.000.00

120.085.759.74

3337 Materialni stroški
6202 Strokovno usposabljanje

38.450.000.00
1.600.000.00

47.950.000.00
1.600.000,00

46.645.132.94
1.159.345.50

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

40.050.000,00

49.550.000.00

47.804.478.44

Skupaj

40.050.000,00

49.550.000.00

47.804.478.44

5285 Slovenska tiskovna agencija

190.500.000.00

190.500.000.00

190.500.000.00

Skupaj 99 Plačila storitev

190.500.000.00

190.500.000,00

190.500.000.00

Skupaj

190.500.000.00

190.500.000.00

190.500.000.00

1.000.000.00

1.000.000.00

688.648.57

82.500.000,00
130.000.000.00
26.000.000,00

122.000.000.00
118.000.000.00
26.000.000.00

115.051.107.63
102.899.532,37
25.863.710.00

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 1517 Služba vlade za zakonodajo
15

VLADNE SLUŽBE

1518 Urad vlade za informiranje
3013 Plače
"3121 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3229 Prispevki in davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

6 PLAČILA STORITEV

1873 Mednarodno sodelovanje na področju javnega
obveščanja
2549 Financiranje sodelovanja na razstavi EXP0 1998
5244 Obveščanje domače in tuje javnosti
5245 Tiskovna in publicistična dejavnost
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v tolarjih Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
1998

62.000.000,00
15.000.000.00
15.000.000.00
13.000.000.00
50.000.000.00

50.600.000.00
15.000.000.00
15.000.000,00
13.000.000.00
43.000.000,00

50.287.288.72
15.000.000.00
15.000.000.00
13.000.000.00
35.722.320.06

58.000.000,00

63.000.000,00

61.376.112.14

0.00

7.874.900.00

5.955.914.99

9 Drugi odhodki

452.500.000,00

474.474.900.00

440.844.634,48

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

452.500.000.00

474.474.900.00

440.844.634.48

2835 Manjše investicije

870.000,00

870.000.00

788.751,61

Skupaj 108 Investicije • državni organi

870.000.00

870.000,00

788.751.61

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

870.000.00

870.000.00

788.751.61

808.650.000,00

838.865.900,00

800.023.624,27

91.289.000,00
11.410.000.00
18.138.000.00

91.289.000.00
11.410.000.00
18.138.000.00

88.169.123.00
9.600.661.00
18.031.923.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

120.837.000.00

120.837.000.00

115.801.707.00

Skupaj

120.837.000,00

120.837.000,00

115.801.707.00

3328 Materialni stroški
3652 Sredstva za državna odlikovanja in kadrovsko
evidenco

18.000.000,00
2.000.000.00

18.000.000,00
2.000.000.00

12.997.946.11
300.517.00

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

20.000.000.00

20.000.000.00

13.298.463.11

Skupaj

20.000.000.00

20.000.000.00

13.298.463.11

164.000.000,00

190.000.000.00

185.129.201.50

Postavka

15

Naziv postavke

VLADNE SLUŽBE

1518 Urad vlade za informiranje
5284
6198
6200
6201
7360

Promocija Slovenije
Programi RTV za tujino
Sofinanciranje glasil za slepe in slabovidne
Sofinanciranje glasil za gluhe
Financiranje aktivnosti glede pristopa Slovenije v
EU
8212 Financiranje prireditev ob počastitvi državnih
prazni kov
8365 Pomoč za izvedbo predstavitve EXP0 98 -DONACIJA
Skupaj

Skupaj 1518 Urad vlade za informiranje
15

VLADNE SLUŽBE

1519 Kadrovska služba vlade
3004 Plače
3112 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3220 Prispevki in davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALU! IN DRUGI STROŠKI

5221 Republiške štipendije
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• v tolarjih
Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

Skupaj 45 Transferi • štipendije

164.000.000.00

190.000.000.00

185.129.201.50

Skupaj

164.000.000,00

190.000.000.00

185.129.201.50

304.837.000.00

330.837.000.00

314.229.371.61

3102 Plače
3210 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3318 Prispevki in davki delodajalca

226.101.000.00
49.561.000.00
40.545.000.00

225.256.000.00
49.405.000.00
40.377.000.00

208.426.013,00
46.378.788.60
37.561.478,00

Skupaj 11 Plače • državni organi

316.207.000.00

315.038.000.00

292.366.279.60

Skupaj

316.207.000.00

315.038.000.00

292.366.279,60

Materialni stroški
Tekoče vzdrževanje zgradb in prostorov
Najemnine poslovnih prostorov in drugi stroški
Najemnine poslovnih prostorov uprave na lokalni
ravni
6925 Tekoče vzdrževanje skupnih površin na mejnih
prehodih
6961 Stroški odprodaje vojaških stanovanj

25.200.000,00
106.650.000.00
1.070.000.000.00
815.100.000.00

25.200.000.00
96.391.200.00
1.066.445.955.50
721.100.000.00

23.988.505,44
94.746.820,13
1.046.825.123,39
626.369.965,05

257.300.000.00

257.297.808.00

238.565.739.80

15.000.000.00

15.000.000,00

1.523.113,41

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

2.289.250.000.00

2.181.434.963.50

2.032.019.267,22

Skupaj

2.289.250.000.00

2.181.434.963.50

2.032.019.267,22

8847 Upravljanje in vzdrževanje službenih in najemnih
stanovanj

80.000.000.00

92.832.714.60

92.296.696.70

Skupaj 99 Plačila storitev

80.000.000.00

92.832.714.60

92.296.696,70

Skupaj

6 PLAČILA STORITEV

80.000.000.00

92.832.714.60

92.296.696,70

8757 Obresti za stanovanjske kredite

40.830.000.00

26.000.000.00

24.353.163.70

Skupaj 61 Plačila domačih obresti

40.830.000.00

26.000.000.00

24.353.163.70

Postavka

15

Naziv postavke

VLADNE SLUŽBE

1519 Kadrovska služba vlade

4 SOCIALNI TRANSFERI

Skupaj 1519 Kadrovska služba vlade
15

VLADNE SLUŽBE

1520 Servis skupnih služb vlade

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

3426
1825
1875
6662

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
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v tolarjih Postavila

15

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

40.830.000.00

26.000.000.00

24.353.163.70

9.150.000.00

122.984.538.23

121.611.791.36

4.230.000.00
2.664.000.00

3.000.000.00
0.00

423.742.50
0.00

534.000.000.00
292.000.000.00
10.000.000,00
30.000.000.00
58.000.000.00
16.274.000.00
69.011.000.00
23.124.000.00
55.160.000.00
87.000.000.00
10.407.000,00
78.900.000,00

520.323.805.00
160.651.852.00
203.981.691.58
3.633.305.00
8.000.000.00
300.000.00
25.711.000.00
1.824.000.00
13.500.000.00
8.625.236,00
202.007.055.30
526.606.581.00

520.081.250.51
111.798.841.77
190.688.104.03
3.633.305.00
4.982.334,40
0.00
23.366.399.78
693.832.25
11.969.825.00
3.256.858.20
189.651.884.73
516.966.790.86

10.548.361.00

0.00

6.365.000.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

24.046.616.69
22.109.628.80
10.455.963.10
15.923.093.50
188.036.90
94.000.515.45

23.196.852.78
21.682.011.95
9.003.586.23
14.761.326.52
0.00
83.661.122.96

1.279.920.000.00

1.984.786.279.55

1.851.429.860.83

VLADNE SLUŽBE

1520 Servis skupnih služb vlade
Skupaj

7 PLAČILA OBRESTI

1879 Nakupi prevoznih sredstev za potrebe državnih
organov
2837 Manjše investicije
3994 Lastna udeležba za HP: Kobilje. Prosenjakovci.
Marinje (PHARE)
5300 Adaptacije in rekonstrukcije
6509 Investicije na mejnih prehodih
6690 Lastna udeležba za mejni prehod Dolga vas (PHARE)
6928 Lastna udeležba za mejni prehod Fernetiči (PHARE)
6929 Lastna udeležba za mejni prehod Jezersko (PHARE)
6930 Lastna udeležba za mejni prehod Učeja (PHARE)
6931 Lastna udeležba za mejni prehod Predel (PHARE)
6933 Lastna udeležba za mejni prehod Robič (PHARE)
7268 Nakupi opreme za prostore na Langusovi cesti
7363 Pridobivanje zemljišč za gradnjo MP
8221 Nakupi opreme za potrebe državnih organov
8848 Nakupi poslovnih prostorov za potrebe državnih
organov - pogodbene obveznosti
8423 Prevozna sredstva ■ sredstva od prodaje državnega
premoženja
8424 Nepremičnine • stanovanja - sredstva od prodaje
državnega premoženja
8196 PHARE CFCU • Mejni prehod Robič
8199 PHARE CFCU - Mejni prehod Rateče
8200 PHARE CFCU • Čistilna naprava Vrtojba
8359 PHARE CFCU • HP Predel
8382 PHARE CFCU - MP Učja
8384 PHARE CFCU • Mejni prehod Jezersko
Skupaj 108 Investicije • državni organi
4174 Vzdrževanje opreme in naprav - večji posegi
5299 Investicijsko vzdrževanje zgradb in poslovnih
prostorov
6510 Investicijsko vzdrževanje v upravnih enotah
6511 Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov

31.378.000.00
92.000.000.00

0.00
108.764.783.00

0.00
103.204.570.87

79.000.000.00
106.000.000.00

121.252.536.00
106.000.000.00

121.226.038.83
105.875.932.70

Skupaj 208 Inv.vzdržev. - državni organi

308.378.000,00

336.017.319.00

330.306.542,40

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.588.298.000.00

2.320.803.598.55

2.181.736.403.23

Skupaj 1520 Servis skupnih služb vlade

4.314.585.000.00

4.936.109.276.65

4.622.771.810.45
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v tolarjih
Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

3103 Plače
3211 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3319 Prispevki in davki delodajalca

167.710.000.00
16.744.000.00
35.326.000.00

167.740.430.00
20.643.570.00
35.873.000.00

167.451.788.00
20.466.092.00
35.297.444.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

219.780.000.00

224.257.000.00

223.215.324.00

Skupaj

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

219.780.000.00

224.257.000.00

223.215.324.00

3427 Materialni stroški
6457 Vzdrževanje informacijskega sistema državnih organov
6512 Vzdrževanje informacijskega sistema v upravnih
enotah

20.000.000.00
1.424.500.000.00
441.500.000.00

20.000.000.00
1.616.905.723.00
261.500.000,00

18.472.900.34
1.567.628.443,48
257.839.069,81

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

1.886.000.000,00

1.898.405.723.00

1.843.940.413.63

Skupaj

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

1.886.000.000.00

1.898.405.723.00

1.843.940.413.63

5254 Informatizacija državnih organov z razvojem
elektronske pošte
6724 Informacijski sistem v upravnih enotah

1.066.004.000.00

1.479.398.352.50

1.412.530.526.96

335.068.000.00

335.068.000.00

332.919.088.04

Skupaj 108 Investicije - državni organi

1.401.072.000.00

1.814.466.352.50

1.745.449.615.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.401.072.000.00

1.814.466.352.50

1.745.449.615.00

Skupaj 1521 Center vlade za informatiko

3.506.852.000.00

3.937.129.075.50

3.812.605.352.63

753.969.000.00
120.145.000.00
144.523.000,00

754.666.000.00
112.356.000.00
146.766.000.00

752.289.289.00
112.158.462.00
146.614.275.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

1.018.637.000,00

1.013.788.000,00

1.011.062.026.00

Skupaj

1.018.637.000.00

1.013.788.000.00

1.011.062.026.00

86.800.000,00
7.000.000.00
15.000.000.00
66.200.000.00
12.000.000.00
0.00

86.800.000,00
5.290.000.00
15.450.000.00
62.900.000.00
11.550.000.00
12.532.972.83

85.121.844.58
5.289.267.49
15.432.441.36
60.299.275.50
11.484.045.00
7.744.126.28

Postavka

15

Naziv postavke

VLADNE SLUŽBE

1521 Center vlade za informatiko

15

VLADNE SLUŽBE

1522 Statistični urad Republike Slovenije
3033 Plače
3141 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3249 Prispevki in davki delodajalca

3357
2493
5211
6967
6968
8216

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

Materialni stroški
Lastna udeležba - PHARE
Mednarodno sodelovanje
Redne letne raziskave ■ ankete
Razvojne naloge
Izobraževanje • TUJA DONACIJA

poročevalec, št. 83
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v tolarjih
Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

0.00

13.118.511.62

1.423.608.29

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

187.000.000.00

207.641.484.45

186.794.608.50

Skupaj

187.000.000,00

207.641.484,45

186.794.608,50

8169 Projekt PECO - TUJA DONACIJA

0,00

12.637.378.90

8.119.322,00

Skupaj

9 Drugi odhodki

0,00

12.637.378,90

8.119.322.00

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

0,00

12.637.378.90

8.119.322.00

8170 Projekt MARS - TUJA DONACIJA
8262 Projekt PECO ( invest. ) ■ TUJA DONACIJA

0.00
0.00

410.483.86
3.266.655.95

240.589.20
1.436.107.70

Skupaj 105 Investicije ■ javni zavodi in ustanove

0.00

3.677.139.81

1.676.696.90

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

0.00

3.677.139.81

1.676.696.90

1.205.637.000.00

1.237.744.003.16

1.207.652.653,40

Postavka

15

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

VLADNE SLUŽBE

1522 Statistični urad Republike Slovenije'
8242 Pilotne raziskave ■ TUJA DOMAČIJA

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 1522 Statistični urad Republike Slovenije
15

VLADNE SLUŽBE

1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
1983 Plače
1984 Drugi osebni odhodki (prejemki)
1985 Prispevki in davki delodajalca

1.106.540.000.00
98.756.000,00
320.885.000.00

1.069.026.628.50
98.756.000,00
310.225.991,60

1.015.660.355.00
87.757.480,10
295.956.399.50

Skupaj 11 Plače.• državni organi

1.526.181.000.00

1.478.008.620.10

1.399.374.234,60

Skupaj

1.526.181.000,00

1.478.008.620.10

1.399.374.234,60

1988 Materialni stroški
1989 Drugi odhodki za delo na drugih področjih

358.683.000,00
112.308.000,00

358.683.000.00
112.308.000,00

346.730.315,50
112.307.270,00

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

470.991.000,00

470.991.000.00

459.037.585.50

Skupaj

470.991.000.00

470.991.000.00

459.037.585.50

150.000.000.00
1.500.000,00
18.000.000,00
1.600.000.00

150.000.000,00
1.500.000.00
18.000.000,00
1.600.000,00

149.985.018.31
933.876.35
17.993.374,40
1.590.336.30

5341
7375
7376
7377

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Operativna tehnika
Oborožitev in strelivo
Posebna tehnična sredstva
Zaščitna oprema

18. oktober2001
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poročevalec, št. 83

v tolarjih •
Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

107.200.000.00
5.500.000.00

74.004.300.00
5.500.000.00
1.138.598.98
4.805.000.00

74.004.300,00
5.493.728.45
0.00
0.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

283.800.000.00

256.547.898.98

250.000.633.81

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

283.800.000.00

256.547.898.98

250.000.633.81

2.280.972.000.00

2.205.547.519.08

2.108.412.453.91

Postavka

15

Naziv postavke

VLADNE SLUŽBE

1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
8194
8800
8419
8402

Poslovni prostori in oprema
Telekomunikacijska oprema
Prevozna sredstva - sredstva odškodnine
Prevozna sredstva • sredstva od prodaje državnega
premoženja

Skupaj 1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
15

VLADNE SLUŽBE

1525 Služba vlade za lokalno samoupravo
4735 Plače
4745 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4755 Prispevki in davki delodajalca

55.450.000.00
3.946.000.00
13.475.000.00

55.450.000.00
3.946.000.00
13.475.000.00

54.502.116.00
3.283.051.00
12.772.420.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

72.871.000.00

72.871.000.00

70.557.587.00

Skupaj

72.871.000.00

72.871.000.00

70.557.587,00

4733 Drugi materialni stroški
7380 Projekt "Pokrajine v Republiki Sloveniji"

30.050.000.00
4.000.000.00

30.050.000.00
2.000.000.00

29.266.829.95
1.613.327.50

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

34.050.000.00

32.050.000.00

30.880.157.45

Skupaj

34.050.000.00

32.050.000.00

30.880.157.45

2843 Manjše investicije

390.000.00

390.000.00

184.176.30

Skupaj 108 Investicije • državni organi

390.000.00

390.000.00

184.176.30

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

390.000.00

390.000.00

184.176,30

107.311.000,00

105.311.000.00

101.621.920.75

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 1525 Služba vlade za lokalno samoupravo

poročevalec, št. 83
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- v tolarjih Postavka

15

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 6

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

VLADNE SLUŽBE

1526 Urad vlade za verske skupnosti
4736 Plače
4746 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4756 Prispevki in davki delodajalca

19.282.000.00
2.273.000.00
4.158.000.00

19.282.000,00
2.273.000.00
4.158.000.00

17.952.072.00
1.352.741.00
3.851.823.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

25.713.000,00

25.713.000.00

23.156.636.00

Skupaj

25.713.000,00

25.713.000.00

23.156.636,00

4720 Materialni stroški

4.243.000,00

4.243.000.00

4.216.887.05

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

4.243.000.00

4.243.000.00

4.216.887.05

Skupaj

4.243.000,00

4.243.000.00

4.216.887,05

4702 Prispevki duhovnikom

210.667.000.00

225.135.440.00

217.854.440.00

Skupaj 46 Transferi - ostalo

210.667.000.00

225.135.440.00

217.854.440.00

Skupaj

4 SOCIALNI TRANSFERI

210.667.000.00

225.135.440.00

217.854.440.00

6209 Pomoč verskim skupnostim

2.000.000.00

2.000.000.00

2.000.000.00

Skupaj

9 Drugi odhodki

2.000.000,00

2.000.000.00

2.000.000.00

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

2.000.000.00

2.000.000.00

2.000.000,00

2844 Manjše investicije

90.000.00

90.000,00

89.890.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

90.000.00

90.000.00

89.890.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

90.000,00

90.000,00

89.890.00

242.713.000.00

257.181.440.00

247.317.853.05

4737 Plače
4747 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4757 Prispevki in davki delodajalca

26.375.000.00
2.326.000,00
5.637.000,00

26.375.000.00
2.326.000,00
5.637.000,00

24.738.361.00
1.942.269.00
5.560.956,00

Skupaj 11 Plače - državni organi

34.338.000,00

34.338.000.00

32.241.586,00

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 1526 Urad vlade za verske skupnosti
15

VLADNE SLUŽBE

1527 Urad vlade za invalide

18. oktober2001
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- v tolarjih Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

34.338.000.00

34.338.000.00

32.241.586.00

7.434.000.00
4.566.000,00

7.434.000.00
4.566.000.00

5.835.033.45
3.344.529.03

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

12.000.000.00

12.000.000.00

9.179.562.48

Skupaj

12.000.000.00

12.000.000,00

9.179.562,48

7266 Nagrade usposabljanja, življenja in dela invalidov

1.700.000.00

1.700.000.00

1.620.676.50

Skupaj

9 Drugi odhodki

1.700.000.00

1.700.000.00

1.620.676.50

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

1.700.000,00

1.700.000,00

1.620.676.50

48.038.000.00

48.038.000,00

43.041.824.98

Postavka

15

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

VLADNE SLUŽBE

1527 Urad vlade za invalide
Skupaj

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

4767 Materialni stroški
7383 Svet Evrope za rehabilitacijo in integracijo v
Sloveniji

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 1527 Urad vlade za invalide
15

VLADNE SLUŽBE

1528 Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve
2627 Plače
2634 Drugi osebni odhodki (prejemki)
2635 Prispevki in davki delodajalca

125.729.000,00
6.646.000.00
30.552.000.00

100.189.000.00
8.646.000.00
22.403.640,00

99.828.585.00
8.567.803,00
21.987.369.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

162.927.000.00

131.238.640.00

130.383.757.00

Skupaj

162.927.000.00

131.238.640.00

130.383.757.00

94.250.000.00
50.000.000.00
65.000.000,00
40.000.000.00
20.000.000.00

118.300.000,00
15.200.000.00
60.000.000.00
16.700.000.00
10.500.000.00

116.439.425.91
14.763.050.73
51.785.360.24
16.279.309.82
10.249.840.11

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

269.250.000.00

220.700.000.00

209.516.986.81

Skupaj

269.250.000.00

220.700.000.00 '

209.516.986.81

116.077.303.25

113.774.024.05

30.987.888.86

< 9.477.929.80

2639
4093
4094
4096
4097

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

Materialni stroški
Usposabljanje
Prevajanje
INDOK
Lastna udeležba ■ PHARE

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

8374 PHARE-CFCU COP 97-financiranje zaposlovanja lokalnih
strokovnjakov
8396 PHARE CFCU • Evropsko povezovanje

poročevalec, št. 83

0.00
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Postavka

15

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

VLADNE SLUŽBE

1528 Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve
Skupaj 99 Plačila storitev

0.00

147.065.192.11

123.251.953.85

Skupaj

0.00

147.065.192.11

123.251.953.85

2846 Manjše investicije

750.000.00

750.000.00

744.300,45

Skupaj 108 Investicije • državni organi

750.000.00

750.000.00

744.300,45

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

750.000.00

750.000.00

744.300.45

432.927.000.00

499.753.832,11

463.896.998.11

15.292.039.000.00

16.608.993.286.79

15.810.468.032.58

848.635.000.00
100.931.000.00
174.581.000.00

856.978.000,00
106.431.000.00
182.766.000.00

830.131.598.00
104.259.297,99
172.880.115.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

1.124.147.000.00

1.146.175.000.00

1.107.271.010.99

Skupaj

1.124.147.000.00

1.146.175.000.00

1.107.271.010,99

3332 Materialni stroški
4600 Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema MF

156.600.000.00
690.660.000.00

197.600.000,00
828.660.000.00

189.600.376.52
807.876.612,04

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

847.260.000,00

1.026.260.000.00

997.476.988,56

Skupaj

847.260.000.00

1.026.260.000.00

997.476.988,56

32.228.000.000.00
94.118.000.000.00

32.228.000.000.00
101.093.230.493,00

32.228.000.000.00
101.092.269.680.00

Skupaj 47 Transferi • tekoče obveznosti do ZPIZ

126.346.000.000.00

133.321.230.493.00

133.320.269.680,00

Skupaj

126.346.000.000,00

133.321.230.493.00

133.320.269.680,00

80.000.000.00

112.600.000.00

110.600.000.00

6 PLAČILA ST0RITCV

Skupaj 1528 Služba Vlade Republike Slovenije za evropske
zadeve
Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE
16

MINISTRSTVO ZA FINANCE

1611 Ministrstvo za finance
3008 Plače
3116 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3224 Prispevki in davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

4760 Tekoče zakonske obveznosti države do ZPIZ
6396 Dodatne obveznosti do ZPIZ

4 SOCIALNI TRANSFERI

1824 Agencija RS za sanacijo bank in hranilnic

18. oktober2001
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• v tolarjih
Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

4980 Sklad RS za sukcesijo
7523 Stroški tiskanja in distribucije tobačne znamke in
vrednotnic
8335 PHARE CFCU • Bančni stroški

63.069.000.00
207.500.000.00

113.069.000,00
229.500.000,00

113.031.860.52
224.383.919.05

0.00

2.191.066.62

2.176.964,46

Skupaj 99 Plačila storitev

350.569.000,00

457.360.066.62

450.192.744.03

Skupaj

350.569.000.00

457.360.066.62

450.192.744.03

1.596.290.000,00
2.583.386.000.00

1.349.290.000,00
2.583.386.000,00

1.339.621.499,13
2.581.611.248,26

Postavka

Naziv postavke

16

MINISTRSTVO ZA FINANCE

1611 Ministrstvo za finance

6 PLAČILA STORITEV

3999 Obresti - RS 9 (6*. 1997 • 2000)
4000 Obresti - RS 10 (zamenjava za neizplačane devizne
vloge - banke)
4001 Obresti • zadolžnica ZZZS
4145 Obresti • domači krediti • TRP
4182 Obresti • prevzeti domači dolgovi Slovenskih
železarn
6580 Obresti - RS 2 (izvozne stimulacije)
6581 Obresti • RS 3 (Irak)
6582 Obresti - RS 8 (neizplačane devizne vloge - občani)
6583 Obresti - RS 4 (neizplačane devizne vloge • banke)
6585 Obresti ■ RS 6 (izplačane devizne vloge)
6586 Obresti • zakladni zapis 1993
6589 Obresti novega domačega zadolževanja
6590 Obresti domači krediti
6591 Obresti domači krediti (avtoceste)
6592 Obresti železniška infrastruktura
6923 Obresti RS 15 (obveznice za sanacijo bank)
8760 Obresti kratkoročnega zadolževanja

551.870.000,00
1.217.714.000.00
380.000.000.00

588.870.000.00
1.617.714.000.00
308.800.000.00

588.162.354.01
1.614.227.052.45
159.596.041.69

2.030. 331.000,00
186. 892.000.00
280. 231.000,00
2.114. 900.000.00
1.712. 155.000.00
100.000,00
1.298. 000.000,00
840. 663.000,00
579. 564.000,00
234. 126.000,00
10.192. 895.000,00
500 000.000,00

1.880.331. 000.00
176.892. 000,00
280.231. 000.00
2.034.900. 000.00
1.702.155. 000,00
100. 000.00
2.768.000. 000,00
840.663. 000,00
579.564. 000,00
235.326. 000,00
9.912.895, 000,00
1.563.000. 000.00

1.823. 406.107.62
176. 422.567.15
248. 437.288.99
2.001. 677.088,67
1.692. 122.618.52
0.00
2.530. 356.863.46
814. 252.134.19
576. 842.256.87
235. 213.235.30
9.900. 119.076.60
1.280. 598.602.44

Skupaj 61 Plačila domačih obresti

26.299.117.000.00

28.422.117.000.00

27.562.666.035.35

991.445. 000,00
2.279.300. 000,00
820.255 000.00
200.000 000,00
1.800.000, 000.00
2.936.247, 000,00
1.300.280, 000,00
2.322.614 000.00
481.964 000,00
3.952.813, 000.00

991 .445.000.00
2.169 .300.000.00
800 255.000.00
160 .000.000,00
939 .486.000.00
2.396 .247.000.00
1.310 .280.000.00
2.294 .614.000.00
471 .964.000.00
3.892 .813.000.00

869.951 .229.29
2.165.056 .639.34
780.893 .695.29
0.00
509.024 .996.83
2.164.304 .548.32
445.644 ,269.47
2.206.985 .787.29
451.635 .110.68
3.890.096 .478.16

Skupaj 62 Plačila obresti v tujino

17.084.918.000,00

15.426.404.000.00

13.483.592.754.67

Skupaj

43.384.035.000,00

43.848.521.000.00

41.046.258.790,02

2.781.338.000.00

2.616.338.000.00

2.543.683.389.67

4002
4004
4146
4183
4609
6600
6601
6602
6604
7386

Obresti
Obresti
Obresti
Obresti
Obresti
Obresti
Obresti
Obresti
Obresti
Obresti

sukcesija SFRJ • Pariški klub
Euroobveznica • DEM
tuji krediti - TRP
prevzeti tuji dolgovi Slovenskih železarn
novo zadolževanje v tujini
tuji krediti
sukcesija SFRJ - NFA
tuji krediti (avtoceste)
železniška infrastruktura
Euroobveznica • USD

7 PLAČILA OBRESTI

6611 Jamstva Republike Slovenije
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Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Skupaj 63 Jamstva

2.781.338.000.00

2.616.338.000.00

2.543.683.389.67

Skupaj

2.781.338.000.00

2.616.338.000.00

2.543.683.389.67

Postavka

16

Naziv postavke

Realizacija
19 9 8

MINISTRSTVO ZA FINANCE

1611 Ministrstvo za finance

8 JAMSTVA

2475 Dopolnilna sredstva občinam - sredstva za
investicije
6399 Uresničevanje 29. člena Zakona o financiranju občin
7505 Dopolnilna sredstva občinam

3.179.000.000.00

3.270.713.000.00

3.270.713.000.00

120.000.000.00
28.280.000.000.00

53.141.000.00
28.255.146.000,00

53.141.000.00
28.255.146.000.00

Skupaj

8 Transferi občinam

31.579.000.000.00

31.579.000.000.00

31.579.000.000.00

Skupaj 10 TRANSFERI OBČINAM

31.579.000.000.00

31.579.000.000.00

31.579.000.000.00

4005 Namenski sklad za sofinanciranje projektov Svetovne
banke
4006 Stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev
4147 Donacija skladu svetovne banke (GEF)
4629 Uresničevanje Zakona o denacionalizaciji
6522 Stroški finančnih razmerij
7610 Odškodnine po sodnih sklepih
7654 Stroški plačilnega prometa
8693 Stroški urejanja kreditnih razmerij s tujino
8761 Stroški izdaje kratkoročnih vrednostnih papirjev
8762 Stroški storitev tuje tehnične pomoči (CAS)
8336 Priprava projekta pokojninske reforme -TUJA DONACIJA
7246 Sred.za poplač.vojne odškodnine 1n odšk.po z.o
popr.krivic

173.750.000.00

10.750.000.00

2.510.670,80

20.130.000,00
224.000.000,00
15.000.000,00
2.789.000.000.00
835.000.000.00
75.000.000.00
24.000.000,00
23.500.000.00
15.377.000.00
0.00
0.00

20.130.000.00
73.000.000.00
15.000.000,00
1.929.000.000.00
925.000.000.00
75.000.000,00
24.000.000,00
33.500.000,00
2.377.000.00
20.323.077,23
4.082.420.535,74

62.462,00
72.132.856,49
7.195.359,50
1.243.013.080.74
899.874.712.94
74.942.670.05
9.891.646.72
28.611.838.46
0.00
19.821.770,01
0.00

Skupaj

9 Drugi odhodki

4.194.757.000.00

7.210.500.612,97

2.358.057.067,71

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

4.194.757.000,00

7.210.500.612.97

2.358.057.067,71

2847
4622
8763
8354

9.210.000,00
1.031.719.000.00
500.000.00
0,00

6.909.169.00
724.719.000.00
500.000,00
11.562.940.00

6.593.391.45
545.056.959.60
0.00
1.038.327.80

Skupaj 108 Investicije • državni organi

1.041.429.000.00

743.691.109.00

552.688.678.85

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.041.429.000.00

743.691.109.00

552.688.678.85

8687 Obveznosti do mednarodnih finančnih ustanov

321.859.000.00

321.859.000.00

307.215.350.14

Skupaj 111 Kapitalske naložbe

321.859.000.00

321.859.000,00

307.215.350,14

Manjše Investicije
Investicije v informacijski sistem
Lastna udeležba - PHARE
Investicijsko vzdrževanje informacijskega sistema •
sredstva odškodnine
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Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

1
16

2

Proračun s spremembami 1998
3

Realizacija
19 9 8
4

MINISTRSTVO ZA FINANCE

1611 Ministrstvo za finance
Skupaj 14 KAPITALSKE NALOŽBE

321.859.000.00

321.859.000.00

307.215.350.14

7640 Rezerva Republike Slovenije
8400 Sredstva rezerv - za popotresno obnovo POSOČJA

1.989.000.000.00
0.00

5.189.000.000.00
4.388.557.040.93

5.189.000.000.00
4.388.557.040.93

Skupaj 121 Stalna rezerva

1.989.000.000.00

9.577.557.040.93

9.577.557.040,93

7608 Tekoča proračunska rezerva

1.456.300.000.00

12.208.822.02

0.00

Skupaj 122 Tekoča rezerva

1.456.300.000.00

12.208.822.02

0.00

Skupaj 15 REZERVE

3.445.300.000.00

9.589.765.862.95

9.577.557.040.93

215.415.694.000.00

231.860.701.144.54

•
223.839.670.740.90

5.829.702.000.00
485.850.000,00
688.969.000,00
38.867.000.00
1.169.280.000.00
96.683.000.00

5.768.875.552.00
208.816.201.00
688.969.000.00
16.811.152.00
1.169.280.000.00
41.676.241,00

5.530.472.915.50
24.102.865.00
673.977.128,00
1.725.879,00
1.116.933.659,00
5.167.222.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

8.309.351.000.00

7.894.428.146.00

7.352.379.668.50

Skupaj

8.309.351.000.00

7.894.428.146.00

7.352.379.668.50

3354 Materialni stroški
4605 Materialni stroški DDV

2.297.247.000.00
576.310.000.00

2.661.206.510.77
377.390.800.00

2.571.946.740.71
59.624.044,76

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

2.873.557.000.00

3.038.597.310.77

2.631.570.785.47

Skupaj

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

2.873.557.000.00

3.038.597.310.77

2.631.570.785.47

2848 Manjše investicije
4608 Investicije v osnovna sredstva za DDV
4611 Investicije v informacijski sistem za DDV

69.060.000.00
227.600.000.00
1.122.080.000.00

67.515.000.00
151.551.000.00
443.415.047.00

53.141.585.99
37.828.530.00
159.634.379.80

Skupaj 108 Investicije ■ državni organi

1.418.740.000.00

662.481.047,00

250.604.495.79

Skupaj 1611 Ministrstvo za finance
16

MINISTRSTVO ZA FINANCE

1612 Davčna uprava RS
3030
4599
3138
4602
3246
4603

Plače
Plače DOV
Drugi osebni
Drugi osebni
Prispevki in
Prispevki in

odhodki (prejemki)
odhodki (prejemki) DOV
davki delodajalca
davki delodajalca DDV

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

poročevalec, št. 83
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18. oktober 2001

v tolarjih Sprejeti proračun
1998

Proračun s spreBembami 1998

Realizacija
1 998

1.418.740.000.00

662.481.047.00

250.604.495.79

12.601.648.000.00

11.595.506.503.77

10.234.554.949.76

3096 Plače
3204 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3312 Prispevki in davki delodajalca

4.940.185.000.00
693.677.000.00
975.160.000,00

4.998.838.992.00
706.465.367.00
994.640.495.00

4.991.072.528.40
706.422.463.40
994.408.150.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

6.609.022.000,00

6.699.944.854.00

6.691.903.141.80

Skupaj

6.609.022.000,00

6.699.944.854.00

6.691.903.141.80

3420 Materialni stroški

955.800.000.00

982.621.139,00

981.204.973.59

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

955.800.000.00

982.621.139,00

981.204.973.59

Skupaj

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

955.800.000.00

982.621.139.00

981.204.973.59

6315 Stroški prodaje zaplenjenih vozil

54.000.000.00

54.000.000.00

53.999.982.50

Skupaj 99 Plačila storitev

54.000.000.00

54.000.000.00

53.999.982.50

Skupaj

54.000.000.00

54.000.000.00

53.999.982.50

27.707.000.00
0.00
0.00
0,00

27.707.000.00
228.861.00
79.000.00
1.759.358.00
14.161.680.05

27.699.215.32
228.861.00
0.00
0.00
0.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

27.707.000,00

43.935.899.05

27.928.076.32

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

27.707.000.00

43.935.899.05

27.928.076.32

7.646.529.000.00

7.780.501.892,05

7.755.036.174,21

Postavka

16

Naziv postavke

MINISTRSTVO ZA FINANCE

1612 Davčna uprava RS
Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Skupaj 1612 Davčna uprava RS
16

MINISTRSTVO ZA FINANCE

1613 Carinska uprava RS

2849
8260
8406
8328
8385
i

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

6 PLAČILA STORITEV

Manjše investicije
Lastna udeležba ■ PHARE
Nakup opreme ■ sredstva odškodnine
Nakup prevoznih sredstev • ZAMENJAVA PREMOŽENJA
Nakup poslovnih prostorov • sredstva od prodaje
državnega premoženja

Skupaj 1613 Carinska uprava RS
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16

Naziv posta*<=

Sprejeti proračun
1 9 98

Proračun s spremembaBi 1998

Realizacija
1998

MINISTRSTVO ZA FINANCE

1614 Urad RS za zavarovalni nadzor
5917 Plače
5918 Drugi osebni odhodki .urejemki)
5919 Prispevki in davki ce*sdajalca

28.364.000,00
4.758.000.00
6.178.000,00

28.364.000,00
4.758.000.00
6.178.000.00

28.107.257.00
2.823.797.09
6.083.534.00

Skupaj 11 Plače - državn" rrgani

39.300.000.00

39.300.000.00

37.014.588.09

Skupaj

39.300.000.00

39.300.000,00

37.014.588,09

4501 Materialni stroški

17.712.000.00

17.712.000.00

15.747.262.83

Skupaj 21 Materialni strelci • državni organi

17.712.000.00

17.712.000.00

15.747.262.83

Skupaj

17.712.000.00

17.712.000.00

15.747.262.83

2851 Manjše investicije

240.000.00

240.000.00

217.780.00

Skupaj 108 Investicije • c-iavni organi

240.000.00

240.000.00

217.780.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

240.000.00

240.000.00

217.780.00

57.252.000,00

57.252.000.00

52.979.630.92

1 PLAČE. PRISPEVM DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DSU3I STROŠKI

Skupaj 1614 Urad RS za zavs-ovalni nadzor
16

MINISTRSTVO ZA FINANCE

1615 Urad RS za preprečevanje pranja denarja
5920 Plače
5921 Drugi osebni odhodki tzrejemki)
5922 Prispevki in davki delodajalca

39.266.000.00
4.268.000.00
8.108.000.00

37.146.000.00
4.068.000,00
7.628.000.00

36.588.949.00
4.054.319.71
7.576.925.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

51.642.000.00

48.842.000,00

48.220.193.71

Skupaj

51.642.000,00

48.842.000.00

48.220.193.71

4502 Materialni stroški

7.020.000.00

8.820.000.00

8.595.823.13

Skupaj 21 Materialni strošd - državni organi

7.020.000.00

8.820.000,00

8.595.823.13

Skupaj

7.020.000.00

8.820.000.00

8.595.823.13

2852 Manjše investicije

360.000.00

360.000.00

357.227.55

Skupaj 108 Investicije • državni organi

360.000.00

360.000.00

357.227.55

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEfKI

2 HATERIALNI IN DRJ3I STROŠKI
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Postavka

16

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

MINISTRSTVO ZA FINANCE

1615 Urad RS za preprečevanje pranja denarja
Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

360.000.00

360.000.00

357.227.55

Skupaj 1615 Urad RS za preprečevanje pranja denarja

59.022.000.00

58.022.000,00

57.173.244,39

5923 Plače
5924 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5925 Prispevki in davki delodajalca

47.957.000,00
6.336.000.00
9.670.000.00

47.707.000,00
5.586.000,00
9.670.000.00

44.997.964.00
4.511.337.00
9.022.135.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

63.963.000.00

62.963.000,00

58.531.436.00

Skupaj

63.963.000,00

62.963.000.00

58.531.436.00

4503 Materialni stroški

7.776.000.00

7.234.800.00

7.227.606.34

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

7.776.000.00

7.234.800.00

7.227.606.34

Skupaj

7.776.000.00

7.234.800,00

7.227.606.34

2853 Manjše investicije

450.000.00

0.00

0.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

450.000.00

0.00

0.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

450.000.00

0.00

0.00

72.189.000.00

70.197.800.00

65.759.042.34

16

MINISTRSTVO ZA FINANCE

1616 Devizni inšpektorat RS

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 1616 Devizni inšpektorat RS
16

MINISTRSTVO ZA FINANCE

1617 Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo
7233 Plače
7234 Drugi osebni prejemki (odhodki)
7235 Prispevki in davki delodajalca

41.834.000,00
4.416.000,00
8.613.000.00

42.155.815.00
4.849.529.00
8.671.336.00

42.155.815.00
4.849.529.00
8.671.336,00

Skupaj 11 Plače ■ državni organi

54.863.000.00

55.676.680,00

55.676.680.00

Skupaj

54.863.000,00

55.676.680.00

55.676.680.00

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI
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16

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

MINISTRSTVO ZA FINANCE

1617 Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo
7236 Materialni stroški

11.340.000,00

11.788.320.00

11.787.926.31

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

11.340.000,00

11.788.320.00

11.787.926.31

Skupaj

11.340.000,00

11.788.320.00

11.787.926,31

2855 Manjše investicije

360.000,00

160.000.00

158.688.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

360.000.00

160.000.00

158.688.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

360.000,00

160.000.00

158.688.00

66.563.000,00

67.625.000.00

67.623.294.31

235.918.897.000,00

251.489.806.340.36

242.072.797.076.83

3107 Plače
3215 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3323 Prispevki in davki delodajalca

19.318.218.000,00
2.683.287.000.00
5.177.669.000,00

18.447.885.000,00
3.001.870.000.00
5.043.322.000,00

18.411.796.956,00
3.001.870.000.00
5.010.480.243,00

Skupaj 11 Plače - državni organi

27.179.174.000,00

26.493.077.000,00

26.424.147.199.00

Skupaj

27.179.174.000.00

26.493.077.000.00

26.424.147.199.00

Materialni stroški
Mejni prehodi • tekoče vzdrževanje
Drugi odhodki za delo na drugih področjih
Financiranje projektov
Učni center • materialni stroški
Stroški službenih stanovanj in samskih domov
Lastna udeležba • PHARE - reorganizacija državne
uprave
8331 Materialni stroški Urada za varnost in zaščito • T.
DONACIJA

3.899.399.000.00
95.000.000.00
240.000.000,00
20.000.000.00
93.000.000.00
41.600.000.00
30.000.000,00

4.292.699.000,00
95.000.000,00
240.000.000.00
17.600.000.00
93.000.000.00
41.600.000.00
30.000.000.00

4.150.791.775.90
89.621.235.20
237.955.534,53
12.458.669.10
82.380.073.20
35.044.825.20
4.230.116,10

0,00

134.512.60

126.814.00

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

4.418.999.000.00

4.810.033.512.60

4.612.609.043.23

Skupaj

4.418.999.000.00

4.810.033.512.60

4.612.609.043,23

15.000.000.00

15.000.000.00

14.498.618.00

2 MATERIALNI IN DRUGI STOOŠKI

Skupaj 1617 Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo
Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE
17

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

1711 Ministrstvo za notranje zadeve

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

3431
1925
3755
4150
4700
7399
7400

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

5387 Štipendije
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Postavka

17

Naziv postavke

Sprejeti proračun
1 998

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
1 998

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

1711 Ministrstvo za notranje zadeve
Skupaj 45 Transferi • štipendije

15.000.00ff.00

15.000.000,00

14.498.618.00

Skupaj

15.000.000,00

15.000.000,00

14.498.618,00

6099 Republiški družbeni svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu

39.526.000.00

39.526.000,00

38.201.935,50

Skupaj 99 Plačila storitev

39.526.000.00

39.526.000.00

38.201.935,50

Skupaj

39.526.000.00

39.526.000.00

38.201.935,50

8330 Proslava 50 letnice orkestra policije - DONACIJA
8357 Sof.mednarodnega simpozija Policing in Central and
Eastern Europe - DONACIJA
8364 Zasebno varovanje in detektivska dejavnost • NOVI
IZZIVI
8381 Podpora pri pov.kapacitet za utrjevanje post.o
dol.statusa begunca v SI. - T. DONACIJA

0,00
0,00

8.506.368,40
1.910.000,00

8.506.368,40
1.036.141,00

0,00

175.000.00

175.000.00

0,00

3.118.387,86

2.773.311,95

Skupaj

9 Drugi odhodki

0,00

13.709.756,26

12.490.821.35

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

0.00

13.709.756.26

12.490.821,35

26.141.000,00
121.000.000.00
10.000.000.00
40.000.000.00
46.000.000,00
3.240.000,00

21.141.000.00
121.000.000.00
10.000.000.00
26.475.000.00
46.000.000.00
3.240.000,00

18.960.642,15
112.963.566,67
728.682,30
26.475.000,00
45.984.917.80
3.240.000.00

40.000. 000.00
8.000. 000.00
456.000. 000.00
244.430. 000.00
250.000. 000,00
40.000. 000,00
20.000. 000,00
10.000. 000.00
25.000. 000.00
8.000. 000,00
70.000. 000,00
30.000. 000,00
400.000. 000.00
40.000. 000.00
70.000. 000.00
2.000. 000,00
20.000. 000.00

60.000
8.000
533.525
248.095
250.000
40.000
20.000
8.000
27.000
8:000
70.000
48.540
362.500
40.000
52.334
2.000
1.460

59.852 258.70
6.708 333,70
488.150 678,60
222.298 380.51
182.421, 538,16
32.766. 280.65
18.716. 070.55
7.939 478,83
21.477. 827.43
7.707, 873.72
68.314. 129,70
48.476 391.00
319.879, 706,00
39.598 673.00
51.667, 303.11
290, 850.00
1.430, 056.30

1738
1773
1905
1906
1926
2550
3998
5308
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5321
5323
5324
5325
5326
5332
5334
5337
5339

4 SOCIALNI TRANSFERI

6 PLAČILA STORITEV

Predhodna dela
Redno reševanje stanovanjskih vprašanj ■ MNZ
Tehnična sredstva za varovanje oseb
Oprema za nadzor južne meje
Oprema za zaščito podatkov
Lastna udeležba • PHARE - preoblikovanje javne
uprave (prometni davek)
Adaptacija prostorov zdravstvene službe
Oprema za službena stanovanja
Prevozna sredstva
Telekomunikacijska oprema
Informacijska oprema
Kriminalistično tehnična oprema
Oprema delavnic in laboratorijev
Birotehnična oprema MNZ
Pisarniška oprema MNZ
Sredstva za varstvo pri delu
Oborožitev
Strelivo, plinska sredstva
Osebna oprema
Sredstva za nadzor prometa
Posebna tehnična sredstva in pripomočki
Oprema za zdravstveno varstvo
Zaščitna sredstva
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000.00
000.00
000.00
580.00
000.00
000.00
000.00
000,00
000,00
000,00
000.00
000,00
000.00
000,00
420.00
000,00
000.00

poročevalec, št. 83

• v tolarjih
Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

400.000.000.00
60.000.000.00
64.000.000.00
60.000.000.00
5.000.000.00
20.000.000.00

400.000.000.00
60.000.000.00
64.000.000.00
51.000.000.00
5.000.000.00
20.000.000.00

397.117.372.88
60.000.000.00
64.000.000.00
39.800.401.70
4.959.733.00
19.719.781.50

50.000.000.00
156.000.000.00
40.000.000.00
60.000.000.00
10.000.000.00
80.000.000.00
20.000.000.00

0.00
156.000.000.00
53.000.000.00
15.000.000,00
4.000.000.00
41.000.000.00
20.000.000.00
14.960.565.15
23.000.000.00

0.00
156.000.000.00
53.000.000.00
14.956.709.10
2.800.950.00
41.000.000.00
19.999.998.40
0.00
12.090.798.85

1.700.000.00

1.658.356.80

2.432.714.00

0.00

1.614.000.00

316.193.30

24.081.168.71

0.00

20.000.000,00

0.00

3.004.811.000.00

2.984.099.447.86

2.673.468.934.41

5311 Investicijsko vzdrževanje objektov ONZ

150.000.000.00

216.500.000.00

159.492.689,45

Skupaj 208 Inv.vzdržev. • državni organi

150.000.000,00

216.500.000.00

159.492.689,45

3.154.811.000.00

3.200.599.447.86

2.832.961.623.86

34.807.510.000,00

34.571.945.716.72

33.934.909.240.94

Postavka

17

Naziv postavke

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

1711 Ministrstvo za notranje zadeve
5445
6226
6229
6230
6745
7404
7405
7407
7414
7418
7424
7425
7429
8404
8386
8387
8388
8389
8407
8403

UNZ Novo mesto
Digitalno radijsko omrežje MNZ
Dograditev centralnega računalnika
Oprema Učnega centra HNZ
Oprema za zaščito ogroženih delavcev
Transparentna digitalna komunikacijska
infrastruktura
Plovilo do 15 m
Nakup samskega doma v Ljubljani
PP Ravne na Koroškem (odkup in rekonstrukcija)
PP Vrhnika - rekonstrukcija
PP Ptuj ■ novogradnja
PP Škofja Loka - nadzidava
Manjše investicije
Prevozna sredstva - sredstva odškodnine
Prevozna sredstva - sredstva od prodaje državnega
premoženja
Nakup psov - sredstva od prodaje državnega
premoženja
Osebna oprema ■ sredstva od prodaje državnega
premoženja
Informacijska oprema • sredstva od prodaje državnega
premoženja
Stanovanja • sredstva od prodaje državnega
premoženja
Sofinanciranje popravila helikopterja AUGUSTA BELL
412 • DONACIJA

Skupaj 108 Investicije • državni organi

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Skupaj 1711 Ministrstvo za notranje zadeve
17

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

1713 Prehodni dom Republike Slovenije za tujce
6025 Plače
6026 Drugi osebni odhodki (prejemki)
6027 Prispevki in davki delodajalca

106.181.000.00
19.889.000.00
28.987.000.00

99.981.000.00
17.189.000,00
21.587.000,00

99.116.938,00
17.097.601.50
21.482.019.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

155.057.000.00

138.757.000.00

137.696.558.50

poročevalec, št. 83
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v tolarjih
Proračun s sprenenbani 1998

Realizacija
19 9 8

155.057.000.00

138.757.000.00

137.696.558.50

69.077.000.00
27.635.000.00
28.329.000.00
9.951.000.00

65.402.000.00
53.635.000.00
43.004.000.00
12.951.000.00

64.414.177.30
50.508.049.40
41.036.553.50
12.073.093.60

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

134.992.000.00

174.992.000.00

168.031.873.E

Skupaj

134.992.000.00

174.992.000.00

168.031.873.80

4151 Oddelek za mladoletne tujce
5359 Oprema Prehodnega doma za tujce

1.000.000.00
8.545.000.00

1.000.000.00
8.545.000.00

262.915.00
7.849.729,70

Skupaj 108 Investicije • državni organi

9.545.000.00

9.545.000.00

B.112.644.70

5357 Vzdrževalna dela na objektih Prehodnega doma

7.927.000.00

9.427.000,00

8.405.926.20

Skupaj 208 Inv.vzdržev. • državni organi

7.927.000.00

9.427.000,00

8.405.926.20

17.472.000.00

18.972.000.00

16.518.570.90

307.521.000.00

332.721.000.00

322.247.003.20

35.115.031.000,00

34.904.666.716,72

34.257.156.244.14

556.046.000.00
51.801.000.00
118.493.000.00
.624.000.000,00
18.351.000.00
97.240.000.00

543.828.590,00
67.710.000.00
120.264.590,00
1.488.456.200.00
18.431.000.00
99.902.000,00

518.292.374.00
62.284.120.08
112.720.966.00
1.487.807.085.73
17.452.457,00
99.248.227,00

Skupaj 11 Plače • državni organi

2.465.931.000.00

2.338.592.380.00

2.297.805.229,81

Skupaj

2.465.931.000.00

2.338.592.380.00

2.297.805.229.81

240.568.000.00
1.002.000.000.00
1.970.000.000.00

236.140.080.00
1.097.572.000.00
1.794.499.000.00

226.498.227.93
1.085.655.604.35
1.790.498.178.89

Postavka

17

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

1713 Prehodni dom Republike Slovenije za tujce
Skupaj
5345
5354
5232
6233

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

Materialni stroški
Prehrana tujcev v prehodnem domu
Prevozi tujcev
Oskrba tujcev

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Skupaj 1713 Prehodni dom Republike Slovenije za tujce
Skupaj 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
18

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

1811 Ministrstvo za zunanje zadeve
3015
3123
.3231
2499
2539
2540

Plače
Drugi osebni
Prispevki in
Plače DKP
Drugi osebni
Prispevki in

odhodki (prejemki)
davki delodajalca
odhodki (prejemki) DKP
davki delodajalca DKP

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

3339 Materialni stroški
2541 Materialni stroški DKP
2542 Najemnine in druge pogodbene obveznosti DKP
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Realizacija
19 9 8

290.000.000,00
80.000.000.00

290.000.000.00
76.001.000.00

284.596.970.83
57.664.693.25

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

3.582.568.000.00

3.494.212.080.00

3.444.913.675.25

Skupaj

3.582.568.000.00

3.494.212.080,00

3.444.913.675,25

2543 Raziskovalne dejavnosti
4012 Ureditev državne meje
7431 Diplomatska akademija

3.000.000,00
5.000.000,00
12.000.000,00

3.000.000.00
5.000.000,00
12.000.000.00

3.000.000.00
4.994.617.00
3.706.395.00

Skupaj 99 Plačila storitev

20.000.000,00

20.000.000.00

11.701.012,00

Skupaj

20.000.000.00

20.000.000.00

11.701.012,00

266.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0.00

410.843.410,00
5.000.000.00
0.00
2.415.810,81

387.565.409.98
5.000.000.00
0.00
1.148.875.50

9 Drugi odhodki

271.000.000,00

418.259.220,81

393.714.285.48

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

271.000.000.00

418.259.220,81

393.714.285.48

5202 Oprema za predstavništva
6525 Prostori veleposlaništva Ruske federacije

225.000.000.00
53.000.000.00

248.999.000,00
65.000.000,00

239.130.553.10
64.999.999.11

Skupaj 108 Investicije • državni organi

278.000.000.00

313.999.000.00

304.130.552.21

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

278.000.000.00

313.999.000,00

304.130.552.21

6.617.499.000.00

6.585.062.680.81

6.452.264.754.75

Postavka

18

Naziv postavke

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

1811 Ministrstvo za zunanje zadeve
3663 Meddržavno sodelovanje
7432 Vključevanje RS v NATO in VS OZN

1297
4397
5201
8268

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

6 PLAČILA STORITEV

Članarine 1n kotizacije v tujini
Tromeja - Trdkova
Delovanje predstavništev RS v tujini
Odškodninski zahtevki - Irak • TUJA DONACIJA

-Skupaj

Skupaj 1811 Ministrstvo za zunanje zadeve
18

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
6019 Plače
6021 DrugI osebni odhodki (prejemki)
6023 Prispevki in davki delodajalca

22.002.000.00
2.195.000.00
4.546.000,00

22.432.000.00
1.604.000.00
4.707.000.00

21.801.705,00
1.475.243.00
4.598.147.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

28.743.000,00

28.743.000.00

27.875.095.00
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Realizacija
19 9 8

28.743.000.00

28.743.000.00

27.875.095.00

4504 Materialni stroški

10.000.000.00

10.000.000,00

8.651.015.71

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

10.000.000.00

10.000.000.00

8.651.015,71

Skupaj

10.000.000.00

10.000.000.00

8.651.015.71

Izseljensko društvo Slovenija v svetu
Svetovni slovenski kongres
Slovenska izseljenska matica
Ustavne obveznosti • podpora slovenski narodnostni
skupnosti
6212 Ustavne obveznosti • podpora Slovencem po svetu

6.400.000,00
8.000.000.00
45.800.000,00
1.300.000.000,00

6.400.000.00
8.000.000.00
45.800.000.00
1.294.000.000.00

6.376.000.00
7.981.250.00
45.680.857.00
1.277.462.952.87

114.800.000.00

109.800.000.00

100.628.060.33

Skupaj

9 Drugi odhodki

1.475.000.000.00

1.464.000.000.00

1.438.129.120.20

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

1.475.000.000.00

1.464.000.000.00

1.438.129.120.20

Skupaj 1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

1.513.743.000.00

1.502.743.000.00

1.474.655.230.91

Skupaj 18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

8.131.242.000.00

8.087.805.680.81

7.926.919.985.66

3009 Plače
3117 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3225 Prispevki in davki delodajalca

14.539.549.000.00
2.263.269.000.00
3.540.564.000.00

14.506.516.479.00
2.144.110.673,00
3.540.564.000.00

14.030.729.410,00
2.144.110.673.00
3.473.652.615.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

20.343.382.000.00

20.191.191.152.00

19.648.492.698.00

Skupaj

20.343.382.000.00

20.191.191.152.00

19.648.492.698.00

3.405.832.000.00
192.200.000.00
96.500.000.00
5.000.000.00
242.088.000.00
1.600.000.00
16.000.000.00
270.000.000.00

3.679.798.673.00
205.040.000,00
79.860.479.00
2.251.607,00
285.285.085.00
0.00
17.200.000.00
260.000.000,00

3.676.672.861.17
205.040.000.00
74.764.479.00
2.251.606.87
285.254.544.00
0,00
16.747.070.20
260.000.000.00

Postavka

18

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po'svetu
Skupaj

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

4398
4750
4975
5234

19

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

1911 Ministrstvo za obrambo

3333
4013
4014
6280
6281
6283
6284
6285

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

Materialni stroški
Sodelovanje SV v mednarodnih mirovnih operacijah
Vojaške zadeve
Prehrana enot rezervnega sestava
Mednarodno sodelovanje NATO. PZM
Inšpekcije s praktičnimi preverjanji
Mednarodni program • CISM
Stroški za dejavnost vojaško diplomatskih
predstavništev

18. oktober 2001
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38.500.000.00
48.500.000.00
156.000.000.00
24.250.000.00
70.000.000.00
1.294.000.000.00

117.776.594,00
47.126.356.00
264.258.567.00
22.992.910.00
29.908.437.00
1.257.414.109.00

117.776.594.00
47.126.355.89
264.258.567.00
22.992.909.93
29.908.436.11
1.257.414.109.00

152.536.000,00

159.919.792.00

159.905.501,00

67.901.000.00
3.880.000.00

42.901.000.00
0,00

42.901.000.00
0.00

0.00
288.683.000.00
22.000.000.00
600.000.000,00
417.104.000.00
1.200.000.000.00
95.100.000.00
5.000.000.00
1.625.000.00
2.150.000.00
0,00
0,00
15.000.000.00
6.000.000.00
370.000.000,00
49.000.000,00

13.500.000.00
308.464.118.00
21.250.430.00
613.020.637.00
413.042.228.00
1.082.674.468.00
95.428.442.00
2.750.969.00
2.124.670,00
4.218.453.00
0.00
0,00
13.500.000.00
5.662.734.00
437.813.079.00
34.723.208,00

13.474.280.14
308.464.118.00
21.250.429.09
613.020.637,00
373.046.154,94
1.082.672.944.05
95.428.442,00
2.750.968,13
2.124.669.90
4.199.878.90
0,00
(0,00)
13.490.615.98
5.662.733.95
437.757.175.89
34.723.207,66

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

9.156.449.000.00

9.519.907.045.00

9.471.080.289.80

Skupaj

9.156.449.000.00

9.519.907.045.00

9.471.080.289.80

3599 Odškodnine za škodo, povzročeno s strani JLA
4740 Sofinanciranje organizacije slovenskih častnikov in
drugih organizacij
4902 Obveznosti do organizacije Atlantski svet

23.435.000.00
33.000.000.00

27.140.155.00
31.000.000.00

27.140.154.76
31.000.000.00

3.500.000,00

3.500.000.00

3.500.000.00

Skupaj

9 Drugi odhodki

59.935.000.00

61.640.155.00

61.640.154.76

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

59.935.000.00

61.640.155.00

61.640.154.76

100.000.000.00
47.000.000,00

5.598.236,70
28.937.950.08
74.201.784.00
39.500.000,00

151.116.50
9.291.930.53
74.201.783.34
39.466.944.02

0,00

0,00

0.00

Postavka
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Naziv postavke

Realizacija
19 9 8

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

1911 Ministrstvo za obrambo
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6544
6948
8355
8802
8803
8804
8805
8806
8807
8808
8809
8810
8813
8814
8817
8818
8819
8820

Civilno služenje vojaškega roka
Medicina dela
Zdravstvena, kurativna in lekarniška dejavnost
Zdravstveno preventivna dejavnost
Vaje Slovenske vojske
Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih sredstev
Slovenske vojske
Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih sredstev
ostalih uprav in organov v sestavi MORS
Obvezno cepljenje
Usposabljanje rezervne sestave za zaščito in
reševanje
Stroški sodelovanja v mirovnih operacijah
Usposabljanje zaposlenih za delo v vojni
Usposabljanje rezervnega sestava Slovenske vojske
Usposabljanje vojakov na služenju vojaškega roka
Zdravstveni pregledi nabornikov
Prehrana vojakov na služenju vojaškega roka
Vojaško šolstvo
Obrambne vaje
Usposabljanje republiškega odreda za zveze
Usposabljanje pokrajinskih enot za zveze
Popolnitev z vojaškimi obvezniki
Nabor
Izobraževalna dejavnost C0U
Spremljajoča dejavnost COU
Tekoče vzdrževanje objektov
Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih sredstev
Tehničnega zavoda

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

8410
8411
2950
2968

Premičnine- sredstva od prodaje državnega premoženja
Zavarovalnica- sredstva odškodnine
Sredstva za tehnično varovanje in zaščito objektov
Investicijsko vzdrževanje vojaške opreme in
oborožitve TZ
2971 Sofinanciranje programov razvoja proizvodnje
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Realizacija
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15.000.000.00
45.350.000.00
370.800.000,00

14.948.532,00
26.821.921.00
231.228.690,00

14.416.532.00
16.821.920.50
231.228.689.60

110.000.000.00

79.721.277,00

53.519.276.59

33.950.000.00
6.520.000.00

33.768.611.00
5.090.000.00

32.268.611,00
3.092.550,50

30.452.000.00

17.492.172.00

11.196.171.77

36.280.000,00
46.640.000,00
125.199.000.00
92.801.000.00
195.368.000.00
840.134.000,00

35.211.547.00
43.609.978.00
117.850.000.00
88.563.560.00
159.671.939.96
585.814.576.00

35.211.547,00
43.609.978.00
117.631.668,16
72.063.559,92
130.697.747.70
581.610.485.90

169.962.000.00
314.142.000,00

134.849.945.00
346.619.613.00

134.849.945.00
346.185.807,45

250.000.000,00
146.956.000,00

209.406.287.94
57.174.542.00

185.660.848,00
57.174.542.00

187.400.000,00
800.000.000,00

90.238.858.00
659.943.925,00

90.238.858,00
659.675.576.21

11.247.000,00

7.193.153.00

7.193.153.00

36.280.000.00
20.408.000.00
54.202.000.00
0.00

16.653.041,00
13.694.218.00
53.376.166.00
636.271.594.35

16.653.040.70
13.694.217,55
53.376.166,00
103.151.786.38

Skupaj 411 Investicije - obramba

4.086.091.000,00

3.813.452.118.03

3.134.334.453,32

4481 Investicije v temeljne razvojne programe obrambnih
sil

4.700.000.000.00

5.200.513.691,00

5.200.513.690,30

Skupaj 412 Investicije - odplačila TRP

4.700.000.000,00

5.200.513.691.00

5.200.513.690,30

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

8.786.091.000.00

9.013.965.809,03

8.334.848.143.62

38.345.857.000.00

38.786.704.161,03

37.516.061.286.18

Postavka

19

Naziv postavke

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

1911 Ministrstvo za obrambo
2994 Kartografski sistem obrambe in zaščite
4465 Urejanje prostora
4466 Adaptacija in izgradnja ter investicijsko
vzdrževanje objektov z; obrambo
4469 Učna sredstva Slovenske vojske in organov v sestavi
M0RS
4470 Nakup 0V0 za enote za zveze
4472 Oprema državnih organov in enot za oskrbo državnih
organov
4473 Nakup opreme za protipožarno zaščito in varstvo pri
delu
4474 Sredstva za zaščito in varovanje informacij
4475 Nakup sanitetne opreae
5142 Oborožitev Slovenske vojske
5143 Taktična sredstva zvez
5144 Vojaška vozila
5146 Intendantska in druga oprema mirnodobnih in bojnih
enot Slovenske vojske
5180 Oprema za redno dejavnost MORS
6293 Nakup računalniške, programske, strojne in
komunikacijske opreme
6294 Strelivo in H£S za usposabljanje (vadbeno in bojno)
6295 Razvoj in preizkušanje vojaške opre* in oborožitve
ter nabava vzorcev
6297 Strojna in druga oprema delavnic Slovenske vojske
6298 Investicijsko vzdrževanje vojaške opreme in
oborožitve Slovenske vojske
6299 Investicijsko vzdrževanje opreme in oborožitve
ostalih uprav in organov v sestavi HORS
6303 Sredstva za operativno tehniko
6304 Sredstva elektronske zaščite
7665 Vzdrževanje stanovanjskega fonda (MORS)
8376 Nepremičnine- sredstva od prodaje državnega
premoženja

Skupaj 1911 Ministrstvo za obrambo

18. oktober2001
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poročevalec, št. 83

v tolarjih
Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

4921 Plače
4922 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4923 Prispevki in davki delodajalca

172.663.000.00
23.891.000.00
43.234.000,00

172.663.000.00
23.891.000.00
43.234.000,00

160.326.344,00
18.115.416.93
34.747.736.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

239.788.000.00

239.788.000,00

213.189.496.93

Skupaj

239.788.000,00

239.788.000,00

213.189.496,93

75.979.000,00
23.000.000.00
33.000.000.00

86.000.098.00
21.066.052.00
29.180.248,00

85.807.257.28
21.066.052.00
28.928.383,33

3.200.000.00
15.000.000.00
2.500.000,00
3.000.000.00
18.000.000.00
8.000.000.00
17.240.000.00
21.000.000.00
10.400.000.00

2.656.107.00
7.991.020,00
500.000,00
2.661.833.00
41.584.230.00
5.870.000,00
14.824.988.00
18.582.435,00
10.011.554,00

2.656. 106.76
7.492. 598.01
499. 823.65
2.661. 832.93
41.581. 230,00
5.870. 000,00
14.824. 988,00
18.582. 434.83
10.011. 554.00

9.500.000.00
4.960.000.00

14.796.986.00
15.438.000,00

14.796.985.50
15.437.271.60

1.000.000,00
10.500.000.00
500.000.00

0,00
15.509.002.00
27.474.00

0,00
15.485.701.01
27.473.90

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

256.779.000.00

286.700.027.00

285.729.692.80

Skupaj

256.779.000.00

286.700.027.00

285.729.692.80

4596 Mednarodni sklad RS za odstranjevanje min in pomoč
žrtvam min v BIH
7645 Gasilska zveza Slovenija

135.000.000.00

135.000.000.00

135.000.000.00

45.269.000.00

45.269.000.00

45.269.000,00

Skupaj ' 9 Drugi odhodki

180.269.000.00

180.269.000.00

180.269.000.00

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

180.269.000.00

180.269.000.00

180.269.000.00

4791 Požarni sklad

876.000.000.00

876.000.000.00

826.552.984.28

Skupaj 108 Investicije ■ državni organi

876.000.000.00

876.000.000.00

826.552.984,28

70.600.000.00

56.462.397.00

10.766.397.00

Postavka

19

Naziv postavke

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

1912 Uprava RS za zaščito in reševanje

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

4925 Materialni stroški
4457 Usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite
4459 Izobraževalni programi, učna sredstva, informativna
dejavnost
4461 Informacijski sistemi o nesrečah
4463 Izobraževalni center Ig
4464 Preizkušanje in razvijanje opreme
4927 Tekoče vzdrževanje objektov
4928 Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih sredstev
4929 Štab RS za CZ in specializirane enote CZ
4930 Vaje. tekmovanja, demonstracije
4931 Varstvo pred NUS in drugi zaščitni ukrepi
6306 Regijski štabi in specializirane enote • tekoči
odhodki
6307 Razvojno • raziskovalni projekti
8824 Usposabljanje državljanov z ugovorom vesti za
zaščito in reševanje
8829 Nacionalni preventivni programi - tekoči odhodki
8833 Mednarodno sodelovanje
8837 Operativno načrtovanje

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

4467 Adaptacija in izgradnja ter investicijsko
vzdrževanje objektov za zaščito in reševanje ter
izgradnja zaklonišč v šolah

poročevalec, št. 83
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v tolarjih Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

106.211.000,00
85.050.000.00
38.745.000.00
5.122.000.00
270.000.000.00
9.450.000,00

78.212.879.00
123.132.427,. 00
39.401.000.00
5.193.096.00
247.836.444.00
10.129.007.00

78.212.879,00
123.132.426.59
39.400.055.00
5.193.096,00
247.836.443.58
10.129.007,00

583.991.000,00
4.725.000.00
47.250.000.00

589.291.555.00
0,00
36.860.168,00

589.291.555.00
0.00
36.860.167.52

Skupaj 411 Investicije ■ obramba

1.221.144.000.00

1.186.518.973.00

1.140.822.026,69

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

2.097.144.000.00

2.062.518.973.00

1.967.375.010.97

Skupaj 1912 Uprava RS za zaščito in reševanje

2.773.980.000,00

2.769.276.000,00

2.646.563.200.70

Postavka

19

Naziv postavke

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

1912 Uprava RS za zaščito in reševanje
4476
4477
4478
4932
5132
6308

Zaščitna in reševalna oprema za CZ in 00
Državne rezerve za zaščito in reševanje
Vozila za zaščito in reševanje
Oprema za redno dejavnost
Oprema in tehnična sredstva za civilno zaščito
Oprema izobraževalnega centra za zaščito in
reševanje Ig
6309 Sofinanciranje društev in drugih organizacij
6311 Nacionalni preventivni programi • investicije
6565 Regijske uprave za zaščito in reševanje - oprema za
zaščito in reševanje

19

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

1913 Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
4951 Plače
4952 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4953 Prispevki in davki delodajalca

211.311.000.00
20.758.000,00
52.912.000.00

211.311.000.00
20.758.000,00
52.912.000.00

197.068.589.00
19.714.307,00
41.791.660,00

Skupaj 11 Plače - državni organi

284.981.000.00

284.981.000.00

258.574.556.00

Skupaj

284.981.000,00

284.981.000,00

258.574.556,00

21.500.000,00
1.000.000,00
613.000.00
2.000.000.00

17.703.000.00
469.123.00
0.00
3.143.877,00

17.669.358.23
197.664.20
0,00
3.143.876,65

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

25.113.000.00

21.316.000.00

21.010.899.08

Skupaj

25.113.000,00

21.316.000.00

21.010.899.08

4958 Investicijsko vzdrževanje opreme
4959 Oprema za redno dejavnost
4960 Nabava vozil za redno dejavnost

1.000.000,00
1.000.000.00
7.500.000.00

0,00
1.036.193.00
4.963.807.00

0.00
1.036.192.50
4.802.937,40

Skupaj 411 Investicije • obramba

9.500.000.00

6.000.000.00

5.839.129.90

4955
4956
4957
4961

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

Materialni stroški
Usposabljanje zaposlenih za delo v vojni
Tekoče vzdrževanje objektov
Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih sredstev

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

18. oktober2001
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Postavka

19

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

1913 Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
9.500.000.00

6.000.000.00

5.839.129.90

319.594.000.00

312.297.000.00

285.424.584.98

41.439.431.000.00

41.868.277.161.03

40.448.049.071.86

3010 Plače
3118 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3226 Prispevki in davki delodajalca

196.966.000,00
19.959.000,00
42.889.000,00

201.566.000.00
19.959.000,00
43.489.000.00

199.008.235.00
19.822.086,43
43.226.394.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

259.814.000.00

265.014.000.00

262.056.715.43

Skupaj

259.814.000.00

265.014.000.00

262.056.715,43

50.443.000,00
21.000.000,00
15.000.000,00
80.0(Jt). 000,00

50.443.000.00
21.000.000.00
11.580.000,00
69.000.000.00

44.683.985.26
13.094.060.70
69.948.00
40.711.905.54

41.100.000.00
25.000.000.00

36.100.000,00
2.000.000.00

27.487.718.91
0.00

13.000.000.00

7.000.000,00

0.00

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

245.543.000.00

197.123.000.00

126.047.618.41

Skupaj

245.543.000.00

197.123.000.00

126.047.618.41

5295 Štipendije

22.000.000.00

22.000.000.00

18.265.516.00

Skupaj 45 Transferi - štipendije

22.000.000.00

22.000.000.00

18.265.516.00

Skupaj

22.000.000.00

22.000.000.00

18.265.516.00

17.052.000.00
350.000.000.00

17.052.000.00
493.000.000.00

11.405.538.34
477.518.248.02

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Skupaj 1913 Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami
Skupaj 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
20

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

2011 Ministrstvo za pravosodje

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

3334
3658
4015
5250

Materialni stroški
Drugi odhodki za delo na drugih področjih
Stroški cenilcev zgradb
Strokovno izpopolnjevanje delavcev v pravosodnih
organih
6500 Najemnine poslovnih prostorov upravnih sodišč
8776 Materialni stroški pri investicijah za pravosodne
organe
8777 Strokovne naloge v zvezi z dodelitvijo in odvzemom
licenc stečajnim upraviteljem ter stroški revizij
mnenj sodnih cenilcev

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

4 SOCIALNI TRANSFERI

1928 Sodni svet
5281 Sredstva za odškodnine neupravičeno obsojenim
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v tolarjih Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

9 Drugi odhodki

367.052.000.00

510.052.000.00

488.923.786.36

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

367.052.000.00

510.052.000.00

488.923.786.36

5240 Tehnološka posodobitev poslovanja pravosodnih
organov
6391 Nakup poslovnih prostorov pravosodnih organov
7447 Manjše investicije

932.895.000.00

841.095.000.00

769.207.549.59

477.573.000.00
1.920.000.00

280.173.000.00
1.920.000,00

248.758.325.86
1.901.666.45

1.412.388.000.00

1.123.188.000.00

1.019.867.541.90

2987 Investicijsko vzdrževanje zgradb pravosodnih organov
in sodnikov za prekrške
8779 Počitniške enote

248.000.000.00

248.000.000,00

247.775.764.22

43.000.000,00

41.000.000.00

32.140.171,37

Skupaj 208 Inv.vzdržev. • državni organi

291.000.000.00

289.000.000,00

279.915.935.59

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.703.388.000,00

1.412.188.000,00

1.299.783.477,49

Skupaj 2011 Ministrstvo za pravosodje

2.597.797.000,00

2.406.377.000,00

2.195.077.113.69

Postavka

20

Naziv postavke

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

2011 Ministrstvo za pravosodje
Skupaj

Skupaj 108 Investicije - državni organi

20

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

2020 Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
6028 Plače
6029 DrugI osebni odhodki (prejemki)
6030 Prispevki in davki delodajalca

1.880.825.000,00
303.012.000.00
523.294.000.00

1.870.825.000,00
298.012.000,00
521.694.000,00

1.737.343.701,00
262.953.511.60
490.590.977.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

2.707.131.000,00

2.690.531.000.00

2.490.888.189.60

Skupaj

2.707.131.000,00

2.690.531.000,00

2.490.888.189.60

000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00

578.101.000.00
2.500.000.00
3.240.000.00
0.00
12.940.000,00
31.180.000,00
32.560.000,00

564.371.213,20
1.342.448.00
2.660.546.20
0.00
5.876.928,05
30.120.632.50
29.335.802.97

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

4508
4016
6392
6394
6395
6680
6681

Materialni stroški
Najemnine poslovnih prostorov
Drugi odhodki URSIKS
Inventar1zac1ja objektov zavodov IKS
Izobraževanje delavcev uprave zavodov IKS
Oprema PUO 1n obsojencev
Usposabljanje, oborožitev, posebna oprema 1n
zdravstveno varstvo
7448 Zdravstveno zavarovanje obsojencev

578.101
14.500
3.240
9.070
12.940
31.180
32.560

121.000.000.00

121.000.000.00

118.725.904.00

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

802.591.000.00

781.521.000.00

752.433.474.92

18. oktober2001
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• v tolarjih •
Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

802.591.000.00

781.521.000.00

752.433.474.92

7449 Pokojninsko in Invalidsko zavarovanje obsojencev

105.580.000.00

105.580.000.00

77.507.251.00

Skupaj 46 Transferi • ostalo

105.580.000.00

105.580.000.00

77.507.251.00

Skupaj

105.580.000.00

105.580.000.00

77.507.251.00

2876 Manjše investicije

22.710.000,00

22.710.000.00

19.443.053.97

Skupaj 108 Investicije • državni organi

22.710.000.00

22.710.000.00

19.443.053.97

6915 Investicijsko vzdrževanje zgradb zavodov za
prestajanje kazni
8781 Nadomestna gradnja priporov v Kopru
8782 Investicije v zemljišča in opremo zaporov

90.000.000.00

90.000.000.00

89.922.436.15

200.000.000.00
90.000.000.00

110.000.000.00
86.100.000,00

110.000.000.00
86.086.398.05

Skupaj 208 Inv.vzdržev. • državni organi

380.000.000.00

286.100.000.00

286.008.834.20

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

402.710.000.00

308.810.000.00

305.451.888.17

Skupaj 2020 Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

4.018.012.000.00

3.886.442.000.00

3.626.280.803.69

Skupaj 20 MINISTRSTVO ZA PRAV0S00JE

6.615.809.000.00

6.292.819.000.00

5.821.357.917,38

Postavka

20

Naziv postavke

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

2020 Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Skupaj

21

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

4 SOCIALNI TRANSFERI

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
3018 Plače
3126 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3234 Prispevki in davki delodajalca

255.123.000.00
27.119.000.00
54.293.000.00

246.073.000.00
23.242.190.00
52.568.000,00

245.471.352.00
22.062.984.09
52.567.545.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

336.535.000.00

321.883.190.00

320.101.881.09

Skupaj

336.535.000.00

321.883.190.00

320.101.881.09

3342 Materialni stroški

153.454.000.00

171.454.000,00

166.636.784.46

Skupaj 21 Haterialni stroški • državni organi

153.454.000.00

171.454.000.00

166.636.784.46

Skupaj

153.454.000.00

171.454.000.00

166.636.784.46

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
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Postavka
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Naziv postavke

Sprejeti proračun
1 998

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
1 998

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
8289 Dokup zavarovalne dobe - Anhovo

800.000.000.00

571.931.214,00

498.749.306.18

Skupaj 46 Transferi • ostalo

800.000.000.00

571.931.214.00

498.749.306.18

Skupaj

800.000.000,00

571.931.214.00

498.749.306.18

4 SOCIALNI TRANSFERI

4161 Sofinanciranje dejavnosti Nacionalnega geološkega
zavoda
5194 Agencija za radioaktivne odpadke

50.000.000,00

50.000.000.00

50.000.000.00

140.000.000.00

149.500.000,00

149.500.000.00

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam

190.000.000.00

199.500.000,00

199.500.000.00

Skupaj

190.000.000.00

199.500.000.00

199.500.000.00

5193 Program prestrukturiranja v energetiki
6922 Harmonizacija slovenske tehične zakonodaje s
tehnično zakonodajo veljavno v državah članicah EU
7453 Sofinanciranje ekspertiz
7454 Mednarodni projekti • lastna udeležba
8784 Izvajanje strategije Republike Slovenije za
vključitev v EU

57.600.000.00
100.000.000,00

48.670.000.00
100.000.000.00

47.040.000,00
84.979.263.73

100.000.000,00
110.000.000.00
120.000.000.00

131.876.000.00
30.000.000,00
93.249.000.00

126.405.610.00
25.290.476.67
81.153.999.99

Skupaj 99 Plačila storitev

487.600.000.00

403.795.000.00

364.869.350.39

Skupaj

487.600.000,00

403.795.000.00

364.869.350.39

1731 Projekt prenove podjetij
2814 Subvencije • obresti Slovenskih železarn

220.000.000.00
1.971.881.000.00

312.417.000.00
1.879.464.000.00

312.290.124.80
1.875.244.410,07

Skupaj 75 Subvencije • prestrukturiranje industrije

2.191.881.000,00

2.191.881.000.00

2.187.534.534.87

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIH ZAVODOM

6 PLAČILA STORITEV

4651 Subvencioniranje obrestnih mer za ohranjanje
delovnih mest
8195 Programi zapiranja rudnikov rjavega premoga
Kanižarica. Senovo in Zagorje
8786 Rudarska škoda • Idrija

800.000.000,00

955.000.000.00

954.999.999,49

1.617.000.000.00

1.616.742.000.00

1.616.742.000.00

110.000.000.00

110.000.000.00

110.000.000,00

Skupaj 77 Subvencije - ostale

2.527.000.000.00

2.681.742.000,00

2.681.741.999,49

Skupaj

4.718.881.000.00

4.873.623.000.00

4.869.276.534.36

100.000.000.00
100.000.000.00
180.000.000,00
64.300.000,00

100.000.000.00
100.000.000.00
180.000.000,00
52.750.000.00

100.000.000.00
100.000.000,00
180.000.000.00
49.099.999.70

100.000.000.00

100.000.000.00

100.000.000.00

9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI

4021
4163
4164
4656

Obnova 1n doinstalacija HE Moste
Modernizacija • tehnološka posodobitev NEK
Ekološka sanacija MPI Mežica
Investicijska dokumentacija za ekološko in tehnično
sanacijo energetskih objektov
4657 Odstranjevanje mulja iz jezer: HE • Mariborski otok.

18. oktober2001
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Postavka
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Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s sprenenbami 1998

Realizacija
19 9 8

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Zbil je. Most na Soči
5186 Programi zapiranja rudnikov Idrija. Mežica in Kamnik
6101 Programi zapiranja rudnikov Kanižarica. Senovo in
Zagorje
6109 Blok 5 / Šoštanj
7468 Predhodna dela • TET3
7469 Predhodna dela za gradnjo dveh turbin • TEB
7472 Rekonstrukcija 110 KV stikališča Te-TO Ljubljana
8788 Obnova in doinstalacija agregata na spodnji Soči
8789 Priprava dela in študije HE - spodnja Sava

1.200.000.000.00
2.849.588.000.00

1.164.000.000,00
2.764.588.000.00

1.100.100.000.00
2.764.587.981.00

240.000.000,00
300.000.000,00
135.000.000.00
81.000.000.00
150.000.000.00
150.000.000,00

240.000.000.00
62.000.000,00
135.000.000.00
81.000.000.00
150.000.000.00
220.000.000.00

240.000.000,00
62.000.000.00
135.000.000.00
81.000.000.00
150.000.000.00
207.500.000.00

5.649.888.000,00

5.349.338.000.00

5.269.287.980.70

2877 Manjše investicije

2.580.000.00

572.000.00

571.083.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

2.580.000.00

572.000,00

571.083,00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

5.652.468.000,00

5.349.910.000,00

5.269.859.063.70

4024 Dokapitalizacija Slovenskih železarn
6112 Slovenske železarne
7477 Kapitalski delež RS v gospodarske družbe za nakup
brezazbestnih tehnologij
7247 Sredstva za sanacijo podjetij in gospodarstva
7248 Sredstva za investicije v javni sektor gospodarstva
7249 Sklad RS za razvoj malega gospodarstva

3.000.000.000.00
850.000.000.00
400.000.000.00

3.000.000.000.00
720.715.000.00
400.000.000.00

3.000.000.000.00
720.714.204.49
400.000.000,00

0.00
0.00
0.00

1.943.656.524.28
895.930.835.66
0.00

1.939.000.000.00
0.00
0,00

Skupaj 111 Kapitalske naložbe

4.250.000.000.00

6.960.302.359.94

6.059.714.204.49

Skupaj 14 KAPITALSKE NALOŽBE

4.250.000.000,00

6.960.302.359.94

6.059.714.204.49

16.588.938.000.00

18.852.398.763.94

17.748.707.124.67

Skupaj 103 Investicije • energetika

Skupaj 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
21

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2113 Direkcija RS za oskrbo z energijo
5935 Plače
5936 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5937 Prispevki in davki delodajalca

6.828.000.00
285.000.00
1.366.000.00

3.947.000.00
81.000,00
834.000.00

3.946.421.00
80.188.00
833.382.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

8.479.000.00

4.862.000.00

4.859.991,00

Skupaj

8.479.000.00

4.862.000.00

4.859.991.00

3.060.000.00

3.060.000.00

2.256.639.24

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

4511 Materialni stroški
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Sprejeti proračun
1998

Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2113 Direkcija RS za oskrbo z energijo
Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

3.060.000.00

3.060.000.00

2.256.639.24

Skupaj

3.060.000.00

3.060.000.00

2.256.639.24

4025 Sofinanciranje dejavnosti harmonizacije z EU
6103 Intervencije v obnovljive vire energije

50.000.000.00
150.000.000.00

41.535.000.00
150.000.000.00

28.441.460.50
149.530.280.00

Skupaj 99 Plačila storitev

200.000.000.00

191.535.000.00

177.971.740,50

Skupaj

200.000.000,00

191.535.000.00

177.971.740.50

211.539.000.00

199.457.000,00

185.088.370.74

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

6 PLAČILA STORITEV

Skupaj 2113 Direkcija RS za oskrbo z energijo
21

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2114 Agencija RS za učinkovito rabo energije
5938 Plače
5939 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5940 Prispevki in davki delodajalca

16.747.000.00
1.253.000,00
3.592.000.00

15.034.000,00
1.225.000.00
3.233.000,00

15.033.436.00
1.224.179.00
3.232.258,00

Skupaj 11 Plače - državni organi

21.592.000.00

19.492.000.00

19.489.873.00

Skupaj

21.592.000,00

19.492.000.00

19.489.873.00

4512 Materialni stroški

15.000.000.00

15.000.000.00

12.872.769.79

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

15.000.000.00

15.000.000,00

12.872.769,79

Skupaj

15.000.000.00

15.000.000.00

12.872.769.79

6102 Intervencije v učinkovito raba energije

187.000.000.00

171.200.000.00

141.690.581.00

Skupaj 99 Plačila storitev

187.000.000.00

171.200.000,00

141.690.581,00

Skupaj

187.000.000.00

171.200.000.00

141.690.581.00

1557 Lastna udeležba • PHARE
7485 Intervencije v učinkovito rabo energije

241.000.000.00
40.000.000.00

241.800.000.00
33.938.000.00

241.405.021.83
28.696.000,00

Skupaj 77 Subvencije • ostale

281.000.000,00

275.738.000,00

270.101.021.83

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

6 PLAČILA STORITEV
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Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

281.000.000.00

275.738.000.00

270.101.021,83

8305 PHARE • Multy-country -TUJA DONACIJA

0.00

7.920.266.81

6.231.105.68

Skupaj

9 Drugi odhodki

0.00

7.920.266.81

6.231.105.68

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

0.00

7.920.266.81

6.231.105,68

2881 Manjše investicije

120.000.00

120.000.00

0.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

120.000,00

120.000.00

0.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

120.000.00

120.000.00

0.00

Skupaj 2114 Agencija RS za učinkovito rabo energije

504.712.000.00

489.470.266,81

450.385.351,30

7.882.000.00
288.000,00
1.883.000.00

5.256.000.00
178.000.00
1.258.000,00

5.255.317.00
177.357.00
1.257.405.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

10.053.000.00

6.692.000.00

6.690.079.00

Skupaj

10.053.000.00

6.692.000,00

6.690.079.00

4513 Materialni stroški

4.030.000.00

4.030.000.00

3.237.203.99

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

4.030.000.00

4.030.000,00

3.237.203.99

Skupaj

4.030.000.00

I
4.030.000.00

3.237.203.99

1558 Storitve

12.000.000,00

12.000.000,00

8.368.488.00

Skupaj 99 Plačila storitev

12.000.000.00

12.000.000,00

8.368.488.00

Skupaj

12.000.000.00

12.000.000.00

8.368.488.00

30.000.00

30.000.00

28.875.00

Postavka

21

Naziv postavke

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2114 Agencija RS za učinkovito rabo energije
Skupaj

21

9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2115 Direkcija RS za rudna bogastva
5941 Plače
5946 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5951 Prispevki in davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

6 PLAČILA STORITEV

2883 Manjše investicije
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Postavka

21

Naziv postavke

Sprejeti proračun
1 998

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
1 998

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2115 Direkcija RS za rudna bogastva
Skupaj 108 Investicije - državni organi

30.000,00

30.000.00

28.875.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

30.000.00

30.000.00

28.875.00

26.113.000.00

22.752.000.00

18.324.645,99

Skupaj 2115 Direkcija RS za rudna bogastva
21

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2116 Direkcija RS za poslovno informacijsko središče
5942 Plače
5947 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5952 Prispevki in davki delodajalca

12.722.000.00
955.000.00
2.531.000,00

9.927.000.00
836.000.00
2.113.000.00

9.926.373.00
835.954.00
2.112.709.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

16.208.000,00

12.876.000.00

12.875.036,00

Skupaj

16.208.000,00

12.876.000.00

12.875.036.00

4514 Materialni stroški

20.000.000.00

20.000.000.00

19.645.877.01

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

20.000.000,00

20.000.000.00

19.645.877,01

Skupaj

20.000.000.00

20.000.000.00

19.645.877,01

4165 Harmonizacija informacijskih sistemov
6545 Trgovinsko središče

10.000.000.00
18.000.000,00

10.000.000,00
13.000.000.00

9.998.000,00
12.545.641.92

Skupaj 99 Plačila storitev

28.000.000,00

23.000.000.00

22.543.641,92

Skupaj

28.000.000.00

23.000.000.00

22.543.641.92

1992 Trgovinsko središče - investicije

6.000.000,00

6.000.000.00

5.666.631.10

Skupaj 108 Investicije ■ državni organi

6.000.000.00

6.000.000,00

5.666.631.10

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

6.000.000.00

6.000.000.00

5.666.631.10

Skupaj 2116 Direkcija RS za poslovno informacijsko
sredi šče

70.208.000,00

61.876.000.00

60.731.186,03

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

6 PLAČILA STORITEV
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Realizacija
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MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2117 Republiški energetski inšpektorat
5943 Plače
5948 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5953 Prispevki in davki delodajalca

135.616.000.00
12.460.000.00
26.814.000,00

131.806.000.00
9.827.596.00
26.489.000.00

131.748.746.00
9.678.303.00
26.488.923.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

174.890.000.00

168.122.596.00

167.915.972.00

Skupaj

174.890.000.00

168.122.596.00

167.915.972.00

4515 Materialni stroški

35.000.000.00

35.000.000.00

30.885.262.29

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

35.000.000.00

35.000.000.00

30.885.262.29

Skupaj

35.000.000.00

35.000.000.00

30.885.262.29

2887 Manjše investicije

1.200.000.00

300.000.00

93.683.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

1.200.000,00

300.000.00

93.683.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.200.000.00

300.000,00

93.683.00

211.090.000.00

203.422.596.00

198.894.917.29

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 2117 Republiški energetski inšpektorat
21

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2118 Republiški rudarski inšpektorat
5944 Plače
5949 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5954 Prispevki in davki delodajalca

32.527.000.00
2.196.000,00
8.505.000.00

30.695.000.00
1.835.000.00
8.278.000.00

30.694.757.00
1.834.855.00
8.277.048.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

43.228.000.00

40.808.000,00

40.806.660.00

Skupaj

43.228.000.00

40.808.000.00

40.806.660.00

4516 Materialni stroški

15.060.000.00

14.560.000.00

13.587.461.50

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

15.060.000.00

14.560.000.00

13.587.461.50

Skupaj

15.060.000,00

14.560.000.00

13.587.461.50

2888 Manjše investicije

210.000.00

210.000.00

173.027.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

210.000.00

210.000.00

173.027,00

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
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MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2118 Republiški rudarski inšpektorat
210.000.00

210.000.00

173.027.00

58.498.000.00

55.578.000.00

54.567.148.50

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Skupaj 2118 Republiški rudarski inšpektorat
21

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2119 Republiški gradbeni inšpektorat
5945 Plače
5950 Drugi osebni odhodki (prejeaki)
5955 Prispevki in davki delodajalca

21.286.000,00
1.123.000.00
4.546.000.00

18.656.000.00
1.020.000.00
4.039.000.00

18.655.919.00
1.019.977.00
4.038.972.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

26.955.000.00

23.715.000.00

23.714.868.00

Skupaj

26.955.000.00

23.715.000.00

23.714.868.00

4517 Materialni stroški

4.000.000.00

4.000.000.00

2.469.106.66

Skupaj 21 Materialni stroški ■ državni organi

4.000.000.00

4.000.000.00

2.469.106.66

Skupaj

4.000.000.00

4.000.000.00

2.469.106,66

2889 Manjše investicije

120.000.00

120.000.00

0.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

120.000.00

120.000,00

0.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

120.000.00

120.000,00

0.00

31.075.000.00

27.835.000,00

26.183.974.66

17.702.173.000.00

19.912.789.626.75

18.742.882.719.18

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMU

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 2119 Republiški gradbeni inšpektorat
Skupaj 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
22

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
3019 Plače
3127 Drugi osebni odhodki (prejeaki)
3235 Prispevki 1n davki delodajalca

305.326.000.00
42.108.000,00
65.204.000.00

305.326.000.00
42.108.000.00
65.204.000.00

283.099.348,00
32.368.757.86
60.786.803.00

Skupaj 11 Plače ■ državni organi

412.638.000.00

412.638.000,00

376.254.908.86

18. oktober2001

177

poročevalec, št. 83

v tolarjih •
Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

412.638.000.00

412.638.000.00

376.254.908.86

3343 Materialni stroški
1687 Lastninski certifikati
1948 Stroški delegacij in gospodarskega sod*elovanja s
tujino

152.692.000,00
9.720.000,00
22.712.000.00

164.692.000.00
8.720.000.00
22.712.000.00

159.560.322.42
6.440.552.40
18.474.610.40

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

185.124.000.00

196.124.000,00

184.475.485.22

Skupaj

185.124.000.00

196.124.000.00

184.475.485,22

10.000.000.00

10.000.000,00

9.753.525.00

Postavka

22

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Skupaj

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

1389 Revizija podjetij, sodelovanje z znanstvenimi in
ostalini inštitucijami
1562 Študije s področja investicijskih družb in o
delovanju družb z notranjim lastništvom
4748 Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo
5487 Raziskave 1n ekspertize
7286 Storitve Zavoda za blagovne rezerve
7287 Obnavljanje 1n dopolnjevanje blagovnih rezerv
7501 Gospodarska predstavništva
8292 PHARE CFCU - Animacija ( SL - 9505 )
8295 PHARE CFCU • Animacija ( SL -9506 )
8296 PHARE CFCU - PIU
8299 PHARE CFCU • Programska izvajalska enota PIU
8302 PHARE CFCU - Tri - D - Regionalni razvoj
8310 PHARE CFCU • Antena Biro
8311 PHARE CFCU • Fond za male projekte
8329 PHARE CFCU - Fond malih projektov
8340 PHARE CFCU - PIU ( SL 9608 )
8341 PHARE CFCU • Tehnična pomoč
8351 PHARE CFCU - CBC Italija 97

5.000.000,00

5.000.000.00

3.800.000.00

250.000.000,00
45.000.000.00
224.138.000.00
1.042.000.000.00
40.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00

193.370.000.00
45.000.000.00
224.138.000.00
1.017.612.000.00
10.000.000.00
1.298.129.19
9.368.668.94
4-911.552.86
2.153.432.85
65.832.761.71
12.425.000.98
9.723.160.40
12.286.567.90
5.610.846.00
2.805.423.00
16.743.996.00

149.171.000,00
41.632.496.00
224.138.000.00
1.017.611.999.00
6.604.624.05
92.251.88
7.227.448.47
2.652.676.12
1.423.041.13
26.569.775.91
9.446.090.82
5.645.787.36
10.582.236.67
(0.00)
0,00
0.00

Skupaj 99 Plačila storitev

1.616.138.000.00

1.648.279.539.83

1.516.350.952.41

Skupaj

1.616.138.000.00

1.648.279.539.83

1.516.350.952.41

1.676.000.000.00
450.000.000.00
3.450.000.00
600.000.000.00

2.676.000.000.00
400.000.000,00
3.450.000.00
600.000.000.00

2.581.487.269.65
399.554.032.52
1.725.000.00
600.000.000.00

Skupaj 77 Subvencije - ostale

2.729.450.000.00

3.679.450.000.00

3.582.766.302.17

Skupaj

2.729.450.000.00

3.679.450.000.00

3.582.766.302.17

62.000.000.00
10.000.000,00

47.600.000.00
8.000.000.00

43.722.130.62
6.897.422.90

1442
4026
4027
8694

6 PLAČILA STORITEV

Regresiranje cen določenih proizvodov
Razvojna in humanitarna pomoč BIH
Lastna udeležba • PHARE - regeneracija Jesenic
Regresiranje izvoznih kreditov

9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI

1559 Članarine mednarodnim organizacijam
4029 Kolokvij NATA
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MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
4118
6759
6760
7253

Izvedba vojaške vaje • NATO
Delovanje enote Phare CBC PIU
Vzpostavitev lokalnih razvojnih agencij
Sred.za porav.obv.upravičencem po zak.o denac.
SI.odšk.sklad

20.000.000,00
17.000.000.00
10.000.000.00
0.00

10.000.000.00
17.000.000.00
10.000.000.00
1.041.980.535.69

3.378.663.75
15.262.399.23
5.000.000.00
1.041.980.535.69

9 Drugi odhodki

119.000.000.00

1.134.580.535.69

1.116.241.152.19

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

119.000.000.00

1.134.580.535.69

1.116.241.152.19

20.000.000.00

20.000.000.00

19.900.095.33

40.000.000.00
1.500.000.000.00
25.000.000.00

40.000.000.00
1.480.000.000.00
25.000.000.00

40.000.000.00
1.463.545.276.50
24.999.999.77

1.585.000.000.00

1.565.000.000.00

1.548.445.371,60

2890 Manjše investicije
4030 Naftni derivati - priprava projekta za izgradnjo
skladišč
8277 PHARE CFCU - Vol če • Šolarji
8358 PHARE CFCU Livek Šolarji

2.940.000.00
30.000.000.00

2.940.000.00
30.000.000.00

2.939.998,10
18.577.694.00

0.00
0.00

145.497.952.67
65.058.619.80

144.901.483.02
64.706.571.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

32.940.000.00

243.496.572.47

231.125.746.12

1.617.940.000.00

1.808.496.572.47

1.779.571.117.72

8304 Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega
parka
7250 Dokap.sklada za spodb.reg.razv.in
ohran.posel.siov.podeželja
7251 Sred.za spodbuj.in kred.izvoza in dokapitalizacija
SID
7252 Sred.za ustvarjanje gosp.osnove za avtohtone
nar.skupnosti

0.00

4.100.000.00

4.100.000.00

0.00

1.711.825.165.74

1.711.825.165.74

0.00

3.721.359.056.03

3.721.359.056.03

0,00

897.499.523.88

582.374.354.00

Skupaj 111 Kapitalske naložbe

0.00

6.334.783.745.65

6.019.658.575.77

Skupaj 14 KAPITALSKE NALOŽBE

0.00

6.334.783.745.65

6.019.658.575.77

6.680.290.000.00

15.214.352.393.64

14.575.318.494.34

Skupaj

1563 Cesta Livške Ravne • Šolarji - lastna udeležba za
sofinanciranje PHARE CBC program
1958 Sofinanciranje inicialnih razvojnih programov
5067 Sofinanciranje gospodarske infrastrukture
8167 Cesta Vol če ■ Šolarji ■ lastna udeležba za
sofinaniranje PHARE CBC program
Skupaj 107 Investicije ■ demografsko ogroženi

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Skupaj 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
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MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2212 Urad RS za varstvo potrošnikov
5956 Plače
5960 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5958 Prispevki in davki delodajalca

13.947.000.00
786.000.00
3.220.000.00

13.947.000.00
786.000.00
3.220.000.00

13.611.003.00
574.162.67
2.991.277.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

17.953.000.00

17.953.000.00

17.176.442.67

Skupaj

17.953.000.00

17.953.000.00

17.176.442.67

4518 Materialni stroški
7689 Priprava nacionalnega programa študija

3.780.000.00
3.000.000.00

4.780.000.00
3.000.000.00

3.991.115.69
3.000.000.00

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

6.780.000.00

7.780.000.00

6.991.115.69

Skupaj

6.780.000.00

7.780.000.00

6.991.115.69

6118 Informiranje, izobraževanje in svetovanje
potrošnikom z ocenjevanje« kvalitete izdelkov in
storitev

52.000.000.00

48.695.000.00

46.789.394.00

Skupaj 99 Plačila storitev

52.000.000.00

48.695.000.00

46.789.394.00

Skupaj

52.000.000.00

48.695.000.00

46.789.394.00

2891 Manjše investicije

90.000.00

90.000.00

89.796.50

Skupaj 108 Investicije • državni organi

90.000.00

90.000.00

89.796.50

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

90.000,00

90.000.00

89.796.50

76.823.000.00

74.518.000.00

71.046.748.86

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEHCI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

6 PLAČILA STORITEV

Skupaj 2212 Urad RS za varstvo potrošnikov
22

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2213 Urad RS za varstvo konkurence
5957 Plače
5961 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5959 Prispevki in davki delodajalca

16.820.000.00
1.539.000.00
3.668.000.00

16.970.000,00
1.389.000.00
3.668.000.00

16.910.341.00
1.177.203.68
3.589.255.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

22.027.000,00

22.027.000.00

21.676.799.68

Skupaj

22.027.000.00

22.027.000.00

21.676.799.68

3.510.000.00

4.510.000.00

4.102.286.63

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

4519 Materialni stroški
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MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2213 Urad RS za varstvo konkurence
7691 Udeležba na mednarodnih konferencah in seminarjih

1.000.000.00

1.000.000.00

1.000.000.00

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

4.510.000.00

5.510.000.00

5.102.286.63

Skupaj

4.510.000.00

5.510.000.00

5.102.286.63

6119 Študije s področja varstva konkurence in ekspertna
mnenja

1.000.000.00

500.000,00

500.000,00

Skupaj 99 Plačila storitev

1.000.000,00

500.000.00

500.000.00

Skupaj

1.000.000.00

500.000,00

500.000,00

2892 Manjše investicije

120.000.00

120.000.00

114.967.65

Skupaj 108 Investicije • državni organi

120.000,00

120.000,00

114.967.65

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

120.000.00

120.000,00

114.967.65

27.657.000.00

28.157.000.00

27.394.053.96

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

6 PLAČILA STORITEV

Skupaj 2213 Urad RS za varstvo konkurence
22

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2215 Urad za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije
5962 Plače
5964 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5963 Prispevki in davki delodajalca

22.433.000.00
2.178.000,00
4.684.000.00

22.613.000.00
2.416.000,00
4.753.000.00

22.585.097.00
2.290.135,73
4.725.680.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

29.295.000,00

29.782.000,00

29.600.912,73

Skupaj

29.295.000.00

29.782.000,00

29.600.912.73

4520 Materialni stroški
1564 Stroški poslovnih konferenc

27.432.000.00
3.000.000.00

31.332.000.00
3.000.000.00

31.311.206,55
2.999.999,18

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

30.432.000,00

34.332.000,00

34.311.205.73

Skupaj

30.432.000.00

34.332.000.00

34.311.205,73

35.000.000.00
42.000.000,00
75.000.000,00
8.000.000.00

32.000.000,00
42.000.000.00
72.650.000.00
6.450.000.00

29.216.465.81
41.090.984.82
71.509.364.95
6.450.000,00

1946
6764
7693
7694

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Spodbujanje izvoza
Razvoj novih trgov
Spodbujanje vhodnih neposrednih tujih investicij
Spodbujanje izhodnih neposrednih tujih investicij
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MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2215 Urad za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije
Skupaj 99 Plačila storitev

160.000.000.00

153.100.000.00

148.266.815.58

Skupaj

160.000.000,00

153.100.000.00

148.266.815.58

10.000.000.00
80.000.000.00
60.000.000.00

10.000.000.00
73.902.000.00
55.000.000,00

10.000.000.00
70.250.000,00
51.510.000.00

Skupaj 77 Subvencije • ostale

150.000.000,00

138.902.000.00

131.760.000.00

Skupaj

150.000.000,00

138.902.000.00

131.760.000.00

2896 Manjše investicije

210.000,00

210.000.00

209.997.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

210.000.00

210.000,00

209.997.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

210.000.00

210.000.00

209.997,00

369.937.000,00

356.326.000.00

344.148.931,04

6 PLAČILA STORITEV'

1565 Spodbujanje izhodnih tujih investicij
1566 Spodbujanje novih marketinških aktivnosti izvoznikov
1567 Spodbujanje skupinskih nastopov izvoznikov

9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI

Skupaj 2215 Urad za gospodarsko promocijo Slovenije in
tuje investicije
22

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2216 Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
3032 Plače
3140 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3248 Prispevki in davki delodajalca

147.733.000,00
19.414.000.00
29.886.000,00

148.753.000,00
19.414.000.00
30.201.180.00

143.268.691.00
16.016.231.72
29.205.935.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

197.033.000,00

198.368.180.00

188.490.857.72

Skupaj

197.033.000.00

198.368.180.00

188.490.857.72

3356 Materialni stroški
1957 Strategija gospodarskega razvoja: spremljanje.
raziskave, ipd.
3680 Drugi odhodki za delo na drugih področjih
7696 Publicistična dejavnost (Ekonomsko ogledalo..)
/
Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

32.360.000,00
10.680.000.00

32.360.000.00
10.680.000.00

32.225.259.92
9.035.000.00

15.290.000,00
4.300.000,00

15.290.000,00
4.300.000,00

14.558.237.06
3.931.850.00

62.630.000.00

62.630.000.00

59.750.346.98

Skupaj

62.630.000.00

62.630.000.00

59.750.346.98

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
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MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2216 Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
6127 Kotizacije in članarine mednarodnim organizacijam
8409 Izvedba poročila o družbenem razvoju Slovenije TUJA DONACIJA

590.000,00

590.000.00
4.105.475.40

416.659.74
3.811.500.00

Skupaj

9 Drugi odhodki

590.000.00

4.695.475,40

4.228.159.74

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

590.000,00

4.695.475.40

4.228.159.74

2897 Manjše investicije

1.500.000,00

1.500.000.00

279.143.60

Skupaj 108 Investicije - državni organi

1.500.000.00

1.500.000,00

279.143,60

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.500.000.00

1.500.000.00

279.143,60

261.753.000,00

267.193.655.40

252.748.508,04

Skupaj 2216 Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
22

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2217 Tržni inšpektorat RS
5965 Plače
5966 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5967 Prispevki in davki delodajalca

532.564.000,00
58.726.000,00
105.938.000.00

532.564.000,00
58.726.000.00
105.938.000.00

511.575.091.00
51.978.840.00
101.843.561.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

697.228.000.00

697.228.000,00

665.397.492.00

Skupaj

697.228.000.00

697.228.000.00

665.397.492.00

4521 Materialni stroški

68.040.000.00

68.040.000.00

63.360.631,52

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

68.040.000.00

68.040.000,00

63.360.631,52

Skupaj

68.040.000.00

68.040.000.00

63.360.631.52

5248 Analize vzorcev
5766 Plačilo stroškov postopka

5.600.000.00
1.000.000.00

2.600.000,00
500.000,00

2.570.999,00
161.375.50

Skupaj 99 Plačila storitev

6.600.000,00

3.100.000,00

2.732.374.50

Skupaj

6.600.000.00

3.100.000.00

2.732.374.50

4.710.000.00

4.710.000.00

4.709.982.80

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

6 P UČILA STORITEV

2898 Manjše investicije
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MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2217 Tržni inšpektorat RS
Skupaj 108 Investicije - državni organi

4.710.000.00

4.710.000.00

4.709.982.80

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

4.710.000.00

4.710.000.00

4.709.982.80

776.578.000.00

773.078.000.00

736.200.480,82

8.193.038.000.00

16.713.625.049.04

16.006.857.217.06

Skupaj 2217 Tržni inšpektorat RS
Skupaj 22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
23

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
3020 Plače
3128 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3236 Prispevki in davki delodajalca

330.459.000.00
36.459.000,00
70.741.000,00

331.843.000.00
36.713.000.00
71.046.000.00

316.937.656.00
30.183.492,00
67.896.334.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

437.659.000.00

439.602.000.00

415.017.482.00

Skupaj

437.659.000.00

439.602.000.00

415.017.482.00

3344 Materialni stroški
1509 Drugi odhodki za delo na drugih področjih

171.000.000.00
20.000.000,00

233.700.000.00
14.000.000.00

229.491.396,02
13.667.162.25

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

191.000.000.00

247.700.000.00

243.158.558.27

Skupaj

191.000.000.00

247.700.000.00

243.158.558.27

70.000.000,00

82.000.000.00

82.000.000.00

80.000.000.00
30.800.000,00

0.00
2.800.000.00

0.00
2.800.000,00

1.000.000.00

1.000.000.00

1.000.000.00

181.800.000.00

85.800.000,00

85.800.000.00

167.000.000.00
2.682.877.000.00
119.000.000,00
449.900.000.00
945.300.000.00

172.820.000.00
2.557.877.000.00
116.000.000.00
449.900.000.00
945.300.000.00

172.819.997.00
2.557.727.350.00
115.999.999.92
434.739.736.86
919.299.976,54

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

1417 Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja • praktični
pouk
2560 Kmetijsko gozdarska zbornica - ustanovitev
4099 Ustanovitev organizacije za trženje kmetijskoživilskih proizvodov in blagovne znamke
4440 Sofinanciranje srednje mlekarske in kmetijske šole
Kranj
Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam
1429
1841
6767
1456
2423

Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji
Javna gozdarska služba
Javni zavod Kobilarna Lipica
Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji
Služba za kontrolo proizvodnje v živinoreji
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Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam

4.364.077.000.00

4.241.897.000.00

4.200.587.060.32

Skupaj

4.545.877.000.00

4.327.697.000.00

4.286.387.060.32

170.000.000.00

145.940.000,00

145.931.010.80

46.000.000.00

41.000.000.00

35.604.674,00

19.000.000.00
53.000.000.00
9.000.000.00
31.000.000.00
28.000.000,00
89.000.000.00

19.000.000.00
53.000.000,00
0.00
11.546.093.00
28.000.000.00
39.500.000.00

18.975.000,00
52.959.999.99
0,00
9.697.511.00
28.000.000.00
• 31.355.371.08

100.000.000,00

57.976.435,00

57.976.435.00

8.000.000,00
5.000.000.00

2.500.000.00
9.298.000.00

2.500.000.00
9.010.453.00

59.000.000,00
83.000.000.00
80.000.000.00

60.000.000.00
78.000.000.00
30.000.000.00

59.981.687.00
77.047.103.00
27.868.556.00

23.658.000.00

23.658.000.00

22.953.400.00

23.658.000,00

23.658.000.00

23.658.000.00

50.000.000.00

50.000.000.00

43.668.890.38

43.658.000.00
160.000.000.00

35.658.000.00
160.000.000.00

35.658.000.00
131.427.733.30

30.000.000,00

28.000.000.00

27.807.850,00

32.000.000,00

0.00

0.00

70.000.000.00

5.676.800.00

5.199.417.00

15.000.000.00
10.000.000,00

15.000.000.00
0.00

15.000.000.00
0.00

182.000.000.00

182.000.000,00

171.610.601.00

70.000.000.00

72.000.000.00

71.920.935.00

7.500.000.00

7.500.000.00

7.500.000.00

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIH ZAVODOM

1430 Kmetijstvo: Poskusni centri za sadjarstvo,
vinogradništvo in oljkarstvo
1474 Kmetijstvo: Sofinanciranje pomembnih nacionalnih
projektov kmetijstva
1457 Kmetijstvo: Vrtnarski centri • podpora
1489 Splošno: Stroški strokovnih opravil
1511 Kmetijstvo: Obramba pred točo
2612 Splošno: Izdelava primerjalnih analiz in zakonodaje
2622 Kmetijstvo: Genska banka v kmetijstvu
2424 EU in mednarodno sodelovanje: PHARE - lastna
udeležba
8227 Podeželje in agrarne operacije: Vzdrževanje
melioracijskih sistemov
2628 Kmetijstvo: Honitoring onesnaževanja v kmetijstvu
7702 Gozdarstvo: Podpora nevladnim organizacijam,
strokovnim prireditvam in strokovni publicistiki v
gozdarstvu
7704 Kmetijstvo: Zdravstveno varstvo rastlin
2425 Kmetijstvo: Kataster trajnih nasadov
2426 Kmetijstvo: Vzpostavitev in povezava baz podatkov v
kmeti jstvu
2429 Podeželje in agrarne operacije: Urejanje podeželja
in obnova vasi - dokumentacija
2431 Podeželje in agrarne operacije: Izdelava predhodnih
analiz in investicijske tehnične dokumentacije ter
promocije
2432 Podeželje in agrarne operacije: Sanacija
nedokončanih komasacij
2430 Podeželje in agrarne operacije: Komasacije
2435 Podeželje in agrarne operacije: Nacionalni program
namakanja
2436 Podeželje in agrarne operacije: Vzdrževanje
akumulacije Vogršček
2428 EU in mednarodno sodelovanje: Drugi mednarodni
projekti - lastna udeležba
4175 EU in mednarodno sodelovanje: Harmonizacija
predpisov
4176 EU in mednarodno sodelovanje: Kongres CEA
7706 EU in mednarodno sodelovanje: Mednarodni center za
senzorično analizo vina
2551 Kmetijstvo: Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo •
podpora
2552 Gozdarstvo: Znanstveno raziskovalno delo v
gozdarstvu • podpora
2553 Ribištvo: Honitoring ribolovnih fondov v slovenskem

18. oktober2001

185

poročevalec, št. 83

v tolarjih
Postavka

23

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
morju
2554 Podeželje in agrarne operacije: Raziskovalne naloge
s področja razvoja podeželja in vasi ter promocija
7703 EU in mednarodno sodelovanje: Kredit Svetovne banke
■ lastna udeležba
8745 Podeželje in agrarne operacije: Komasacijske
pritožbe
8746 Splošno: Denacionalizacija - reševanje pritožb in
revizija pravnomočnih odločb
8306 FA0 • TUJA DONACIJA
8345 PHARE CFCU • Skupni življenski prostor
8346 PHARE CFCU • Oživljanje gorskih področij
8397 PHARE CFCU - CBC Italija 97

21.687.000.00

21.687.000.00

20.184.185.00

7.000.000.00

7.000.000.00

5.586.559.48

9.000.000,00

4.861.150.00

4.861.147.50

12.000.000,00

12.000.000,00

11.431.000.00

0.00
0,00
0,00

168.215,10
22.443.384.00
12.163.311.50
188.036.90

168.215.10
0,00
0.00
0.00

Skupaj 99 Plačila storitev

1.547.161.000.00

1.259.422.425.50

1.155.543.734.63

Skupaj

1.547.161.000,00

1.259.422.425.50

1.155.543.734.63

315.000.000.00
165.000.000.00
47.000.000.00
66.000.000.00

363.251.000.00
170.700.860.00
57.881.570.00
65.800.000.00

363.250.005.70
170.700.860.00
57.881.570.00
65.800.000.00

145.000.000,00

145.281.148.00

142.225.766.00

61.000.000.00

60.445.852.00

60.445.500,00

50.000.000.00

58.099.910.00

56.458.310.00

17.113.000.00

662.716.00

662.716.00

280.000.000.00

305.000.000.00

304.980.200.00

3.600.000.000.00

3.365.770.812.00

3.305.680.466.45

577.000.000,00

415.389.313.00

238.905.541.00

1.410.294.000,00

1,472.246.386.00

1.463.369.231,00

100.000.000.00

97.000.000.00

96.999.450.00

2.300.000.000.00

2.926.593.853.00

2.819.524.236.25

3.950.000.00

3.950.000.00

3.949.530.00

0,00

3.510.777.00

3.510.777.00

99.774.000.00
157.000.000,00
205.775.000.00

99.774.000.00
219.930.000.00
200.775.000.00

99.771.643,00
219.928.998.41
200.743.208.00

6 PLAČILA STORITEV

1424
1425
1428
4177

Poljedelstvo: Podpora pridelavi krušnih žit
Poljedelstvo: Podpora pridelavi sladkorne pese
Poljedelstvo: Podpora razvoju semenarstva
Gozdne ceste: Popravilo gozdnih cest. ki so predmet
denacionalizacije
4178 Gozdne ceste: Popravilo gozdnih cest v zasebnih
gozdovih
4179 Gozdne ceste: Popravilo gozdnih cest v državnih
gozdovih
1471 Hmeljarstvo: Sadike hmelja - regres pri nakupu
kakovostnih sadik
6332 Gozdarstvo • ostalo: Odškodnine zaradi razglasitve
gozdov s posebnim namenom
1401 Živinoreja: Podpora razvoju govedoreje, konjereje in
drobnice
1486 Živinoreja: Izravnava stroškov pridelave na območjih
z omejenimi dejavniki za kmetijstvo
1433 Skupni nameni: Nadomestilo pri cenah kmetijskih
proizvodov in intervencijski nakupi
1466 Skupni nameni: Strukturne spremembe v kmetijstvu in
živilstvu
1473 Skupni nameni: Pospeševanje prodaje kmetijskih
pridelkov • podpora
2629 Skupni nameni: Izravnava stroškov pri pripravi blaga
za zunanji trg
1407 Obnova gozdov: Obnova gozdov, ki so predmet
denacionalizacije
1454 Sadjarstvo: Sadne sadike, regres pri nakupu
kakovostnih sadik
1411 Obnova gozdov: Obnova zasebnih gozdov
7709 Sadjarstvo: Obnova sadovnjakov
2248 Obnova gozdov: Obnova gozdov na pogoriščih in obnova
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MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN PREHRANO

2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo-in prehrano
gozdov posškodovanih v naravnih ujmah
1438 Nega gozdov: Nega gozdov, ki so predmet
denacionalizacije
1441 Nega gozdov: Nega v zasebnih gozdovih
7711 Hmeljarstvo: Podpora hmeljarstvu
7294 Vinogradništvo: Obnova vinogradov
6326 Varstvo gozdov: Preventivno varstvo gozdov
6327 Varstvo gozdov: Ostalo varstvo v zasebnih gozdovih
6329 Varstvo gozdov: Protipožarno varstvo na Krasu
6330 Gozdarstvo - ostalo: Semenarska in drevesničarska
dejavnost v gozdarstvu
6328 Gozdarstvo - ostalo: Vzdrževanje življenjskega
okolja prosto živečih živali v zasebnih gozdovih
6772 Gozdarstvo - ostalo: Financiranje nakupa varovalnih
gozdov s posebnim namenom
1859 Ribištvo: Ulov plave ribe • podpora
1443 Skupni nameni: Subvencioniranje obresti za
financiranje tekoče proizvodnje
2438 Skupni nameni: Obnova in urejanje pašnikov
2447 Skupni nameni: Podpora pri usposabljanju
laboratorijev v kmetijstvu in živilstvu
2449 Skupni nameni: Podpora ukrepom za pospeševanje
kmetijstva v občinah
2556 Skupni nameni: Podpora strokovnim prireditvam,
stanovskemu in interesnemu povezovanju
4106 Skupni nameni: Zavarovanje kmetijskih pridelkov in
vzajemna zavarovalnica
6550 Skupni nameni: Sofinanciranje delovanja strojnih
krožkov
4107 Skupni nameni: Sofinanciranje programov sanacije
podjetij, zadrug in kmetij
4180 Skupni nameni: Financiranje zalog in proizvodnje
pomembnejših kmetijskih proizvodov
7708 Skupni nameni: Financiranje prestrukturiranja zadrug
7713 Skupni nameni: Financiranje programov za mlade kmete
in prestrukturiranje kmetij
2557 Horsko ribištvo • subvencije in socialne podpore

26.612.000.00

26.612.000.00

26.609.848.00

198.306. 000.00
300.000. 000.00
450.000. 000.00
132.375. 000.00
42.554. 000.00
27.182. 000.00
7.952. 000.00

189.306.000.00
287.310.000,00
450.000.000.00
115.754.000.00
42.554.000.00
22.182.000.00
7.952.000.00

189.304.594.00
287.309.940.00
449.987.201.00
115.675.041.00
42.535.703,00
22.181.101.00
7.951.620.00

11.478. 000.00

11.478.000,00

11.455.730.00

50.000. 000,00

20.000.000.00

19.421.670.00

30.000. 000.00
140.000. 000.00

30.000.000,00
127.493.676.00

30.000.000,00
127.493.676.00

60.000. 000.00
70.000. 000.00

47.460.000.00
32.000.000.00

47.196.300.00
31.998.309.00

500.000. 000.00

470.000.000,00

469.945.945,50

44.950. 000.00

62.950.000.00

62.950.000.00

50.000. 000.00

4.800.000,00

4.800.000.00

22.000. 000.00

22.000.000.00

22.000.000.00

150.000. 000,00

114.000.000.00

108.593.872.90

650.000. 000.00

544.626.048.00

544.525.851,40

220.000. 000.00
197.000. 000.00

196.520.575.00
56.038.296.00

196.520.573.68
54.961.726.00

37.000.000.00

37.000.000.00

36.999.999.82

Skupaj 73 Subvencije • kmetijstvo

13.017.315.000.00

12.950.099.792,00

12.585.206.711.11

Skupaj

13.017.315.000.00

12.950.099.792.00

12.585.206.711.11

40.000.000.00
150.000.000.00
5.000.000.00
10.000.000.00
17.000.000.00

39.897.332.00
63.070.800.00
3.000.000.00
10.000.000,00
34.130.284,00

39.897.331.50
47.585.652.99
804.070.00
10.000.000.00
34.076.001,00

125.000.000.00

104.467.100.00

104.284.802.57

9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI

2558
2561
2559
4108
1403

EU in mednarodno sodelovanje: Humanitarna pomoč
EU in mednarodno sodelovanje: Sodelovanje z EU
Drugo: Izvršba odločb ZZG Slovenije
Drugi: Sanacija posledic ujm v državnih gozdovih
Drugo: Odškodnine za povzročeno škodo od zavarovane
divjadi
7504 EU in mednarodno sodelovanje: Kotizacija za članstvo
v mednarodnih organizacijah
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MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Skupaj

9 Drugi odhodki

347.000.000.00

254.565.516.00

236.647.858.06

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

347.000.000,00

254.565.516.00

236.647.858.06

1458
3804
3805
1491
1494
1497
3807
2451
2470
1422
1449
2419

Urejanje podeželja in obnova vasi - izvedba
Kmetijska infrastruktura
Vinske ceste
Agromelioracije
Namakanje in osuševanje kmetijskih zemljišč
Akumulacije
Poizkusni centri za namakanje
Vodooskrba Bele krajine
Regionalni razvojni projekti podeželja
Horsko ribištvo in »arikultura
Sladkovodno ribogojstvo
Nakup kaetijskih zemljišč v skladu s 16. čl. Zakona
o kmetijskih zemljiščih, v smislu zaokroževanja
kmečkih gospodarstev
8202 PHARE CFCU - Pilotski nasad Tolmin

118.291.000.00
86.747.000.00
98.576.000.00
168.576.000.00
285.312.000.00
35.487.000,00
3.943.000.00
59.146.000.00
50.000.000.00
10.000.000.00
12.000.000,00
5.000.000.00

124.291.000.00
94.247.000.00
98.576.000.00
168.576.000.00
270.312.000.00
32.770.000.00
3.943.000.00
59.146.000.00
20.500.000.00
10.000.000.00
12.000.000.00
5.000.000.00

116.560.772.00
93.247.000.00
96.052.810.00
168.575.998,00
270.311.999.42
26.375.144,00
3.943.000.00
59.139.604.25
20.408.200.00
10.000.000.00
11.999.876.00
5.000.000.00

0.00

5.770.251.77

, 5.256.732.91

Skupaj 104 Investicije • kmetijstvo

933.078.000,00

905.131.251.77

886.871.136.58

80.000.000.00

75.000.000.00

75.000.000.00

12.000.000.00
28.000.000.00

0.00
24.752.410.00

0.00
24.752.402.00

120.000.000.00

99.752.410.00

99.752.402.00

7714 Manjše investicije

2.910.000.00

1.243.000.00

1.143.162.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

2.910.000.00

1.243.000.00

1.143.162.00

4181 Javni zavod Lipica ■ investicijsko vzdrževanje in
oprema
6774 Vzdrževanje cest v državnih gozdovih

50.000.000.00

50.000.000.00

49.999.999.92

15.847.000.00

15.847.000.00

15.847.000.00

Skupaj 204 Inv.vzdržev. • kmetijstvo

65.847.000.00

65.847.000.00

65.846.999.92

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.121.835.000.00

1.071.973.661.77

1.053.613.700.50

Skupaj 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

21.207.847.000,00

20.551.060.395.27

19.975.575.104.89

6557 Usposobitev javnih zavodov, ustanov in razvojnih
centrov v kmetijstvu
6562 Obramba pred točo - oprema
2471 Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v
kmetijstvu • oprema
Skupaj 105 Investicije - javni zavodi in ustanove

poročevalec, št. 83

188

18. oktober2001

v tolarjih Postavka

23

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN PREHRANO

2312 Veterinarska uprava RS
5968 Plače
5971 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5974 Prispevki in davki delodajalca

418.448.000.00
38.760.000,00
93.570.000.00

417.479.800.00
39.728.200,00
93.570.000.00

391.920.014,00
39.479.694.00
79.103.006.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

550.778.000.00

550.778.000,00

510.502.714.00

Skupaj

550.778.000.00

550.778.000.00

510.502.714,00

4522 Materialni stroški

139.500.000,00

128.700.000.00

123.342.899,47

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

139.500.000,00

128.700.000.00

123.342.899,47

Skupaj

139.500.000.00

128.700.000.00

123.342.899.47

2562 Veterinarski inštitut Slovenije
2563 Veterinarski zavod Slovenije

441.000.000,00
1.330.000.000,00

429.000.000.00
1.310.000.000.00

429.000.000.00
1.310.000.000,00

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam

1.771.000.000,00

1.739.000.000.00

1.739.000.000.00

Skupaj

1.771.000.000,00

1.739.000.000,00

1.739.000.000,00

2473 Vakcinacija lisic
6685 Predpisano in preventivno zdravstveno varstvo živali
ter ukrepi v veterini
7715 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci

70.000.000.00
800.300.000.00

70.000.000,00
745.300.000.00

70.000.000,00
721.352.235.56

5.000.000.00

1.792.630.00

1.437.787,32

Skupaj 99 Plačila storitev

875.300.000.00

817.092.630.00

792.790.022.88

Skupaj

875.300.000.00

817.092.630.00

792.790.022.88

8166 Vakcinacija lisic - TUJA DONACIJA

0.00

491.042,38

0,00

Skupaj

9 Drugi odhodki

0.00

491.042.38

0.00

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

0.00

491.042.38

0.00

2564 Investicije • Veterinarski zavod Slovenije
4114 Investicije - karantena za živali

260.000.000.00
100.000.000.00

135.000.000.00
0,00

115.200.000.00
0,00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

360.000.000,00

135.000.000.00

115,200.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

360.000.000,00

135'. 000.000.00

115.200.000.00

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM

6 PLAČILA STORITEV
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Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

2312 Veterinarska uprava RS
Skupaj 2312 Veterinarska uprava RS
23

3.696.578.000.00

3.371.061.672.38

3.280.835.636.35

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

2313 Uprava RS za pospeševanje kmetijstva
5969 Plače
5972 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5975 Prispevki in davki delodajalca

32.066.000.00
4.746.000.00
6.589.000.00

32.066.000.00
4.746.000.00
6.589.000.00

31.265.658.00
3.041.384.00
6.521.341.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

43.401.000.00

43.401.000,00

40.828.383,00

Skupaj

43.401.000.00

43.401.000,00

40.828.383.00

4523 Materialni stroški

7.020.000.00

7.020.000.00

7.006.205.33

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

7.020.000,00

7.020.000,00

7.006.205.33

Skupaj

7.020.000,00

7.020.000,00

7.006.205.33

2565 Republiška kmetijsko svetovalna služba

1.588.400.000.00

1.583.600.000.00

1.569.635.999.77

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam

1.588.400.000,00

1.583.600.000.00

1.569.635.999.77

Skupaj

1.588.400.000.00

1.583.600.000.00

1.569.635.999.77

7718 Pospeševalne naloge

42.580.000.00

42.580.000.00

42.580.000.00

Skupaj 99 Plačila storitev

42.580.000.00

42.580.000.00

42.580.000.00

Skupaj

42.580.000.00

42.580.000.00

42.580.000.00

2566 Usposobitev objektov in nakup opreme za kmetijsko
svetovalno službo
7719 Manjše investicije

82.500.000.00

62.461.704.00

62.461.704,00

270.000.00

270.000.00

199.500.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

82.770.000.00

62.731.704,00

62.661.204.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

82.770.000.00

62.731.704.00

62.661.204,00

1.764.171.000.00

1.739.332.704.00

1.722.711.792.10

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM

6 PLAČILA STORITEV

Skupaj 2313 Uprava RS za pospeševanje kmetijstva
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23

Naziv postavke

Sprejeti proračun
1998

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
1 998

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

2314 Inšpektorat RS za kmeti jijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov
5970 Plače
5973 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5976 Prispevki in davki delodajalca

407.112.000.00
39.889.000,00
80.934.000,00

408.858.000.00
40.051.000.00
81.318.000,00

399.086.110.00
36.972.204.00
79.693.895.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

527.935.000.00

530.227.000,00

515.752.209.00

Skupaj

527.935.000.00

530.227.000.00

515.752.209.00

4524 Materialni stroški

90.000.000.00

76.000.000.00

71.339.430.78

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

90.000.000.00

76.000.000.00

71.339.430.78

Skupaj

90.000.000,00

76.000.000.00

71.339.430.78

2618 Certifikati, informatika, obrazci in registri
2619 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci
6775 Izvršbe inšpekcijskih odločb in odškodnine

3.000.000.00
9.100.000.00
20.000.000.00

875.000.00
11.100.000,00
14.880.000,00

874.990,00
11.099.484.35
10.902.218.19

Skupaj 99 Plačila storitev

32.100.000,00

26.855.000.00

22.876.692.54

Skupaj

32.100.000,00

26.855.000,00

22.876.692,54

7720 Manjše investicije

3.630.000.00

3.630.000,00

3.608.440.80

Skupaj 108 Investicije • državni organi

3.630.000.00

3.630.000.00

3.608.440.80

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

3.630.000.00

3.630.000.00

3.608.440.80

653.665.000.00

636.712.000.00

613.576.773.12

27.322.261.000.00

26.298.166.771.65

25.592.699.306.46

3021 Plače
3129 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3237 Prispevki in davki delodajalca

330.209.000.00
53.971.000.00
69.870.000.00

330.209.000.00
53.861.000.00
69.980.000.00

326.941.103.00
34.545.817.05
69.964.616.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

454.050.000.00

454.050.000.00

431.451.536.05

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEKU

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

6 PLAČILA STORITEV

Skupaj 2314 Inšpektorat RS za kmeti jijstvo. gozdarstvo.
lov in ribolov
Skupaj 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN
PREHRANO
24

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2411 Ministrstvo za promet in zveze
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Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

454.050.000.00

454.050.000.00

431.451.536.05

Materialni stroški
Stroški TER projekta
Članstvo v mednarodnih organizacijah
Drugi odhodki za delo na drugih področjih
Materialni stroški - Železnice
Strokovno razvojne naloge
Strokovno razvojne naloge

167.000.000.00
17.000.000.00
153.000.000.00
60.500.000.00
100.000.00
50.000.00
290.000.000.00

167.000.000,00
17.000.000.00
135.000.000.00
56.500.000.00
100.000.00
50.000.00
173.358.483.00

159.135.218.64
14.033.488.48
117.930.484.42
38.239.827.26
0.00
0.00
161.060.857.45

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

687.650.000.00

549.008.483.00

490.399.876.25

Skupaj

687.650.000.00

549.008.483.00

490.399.876.25

1.353.251.000.00

1.525.441. 463.00

1.525.441.463.00

Postavka

24

Naziv postavke

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2411 Ministrstvo za promet in zveze
Skupaj
3345
1568
1569
3669
4154
4155
5498

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

1673 Sprotno vzdrževanje signalno varnostnih in
telekomunikacijskih naprav
1674 Sprotno vzdrževanje vozne mreže in
elektroenergetskih objektov
1675 Sprotno vzdrževanje prog
4209 Upravni stroški
4210 Splošni stroški
4211 Zavarovalne premije

806.184.000.00

827.184. 000.00

827.184.000.00

3.701.314.000,00
592.581.000.00
522.517.000.00
296.486.000.00

3.909.134. 000.00
592.581. 000,00
522.517. 000,00
296.486. 000.00

3.909.134.000,00
592.581.000,00
522.517.000,00
296.486.000,00

Skupaj 99 Plačila storitev

7.272.333.000.00

7.673.343.463.00

7.673.343.463.00

Skupaj

7.272.333.000.00

7.673.343.463.00

7.673.343.463.00

2.374.803.000.00
7.590.204.000.00
652.051.000.00

2.374.803.000.00
7.950.180.316.00
652.051.000.00

2.374.803.000.00
7.950.180.316.00
652.051.000.00

Skupaj 72 Subvencije • železnica

10.617.058.000,00

10.977.034.316,00

10.977.034.316.00

Skupaj

9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI

10.617.058.000.00

10.977.034.316,00

10.977.034.316,00

8201 PHARE CFCU • Cesta Učja • 001

0,00

3.807.878.85

0,00

Skupaj 101 Investicije • ceste

0.00

3.807.878.85

0.00

2899 Manjše investicije

2.580.000,00

2.580.000,00

2.579.998.90

Skupaj 108 Investicije • državni organi

2.580.000.00

2.580.000.00

2.579.998.90

512.906.000,00
50.000.000.00
20.000.000.00

1.324.906.000.00
50.000.000.00
20.000.000.00

1.324.494.093.00
49.999.900.00
19.976.665.00

6 PLAČILA STORITEV

4152 Subvencije iz obveznosti iz kreditov EIB in EBRD
5196 Subvencioniranje storitev v potniškem prometu
5197 Subvencioniranje storitev v kombiniranem tovornem
prometu

1572 Remonti
1573 Gretje kretnic
1574 Zamenjava registrofonov
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Sprejeti proračun
1998

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
1 998

150.000.000,00
80.000.000.00
220.000.000,00
80.000.000.00
200.000.000.00
1.450.400.000.00
10.000.000.00

150.000.000.00
80.000.000.00
220.000.000.00
80.000.000,00
200.000.000,00
738.400.000,00
10.000.000.00

149.999.999,81
79.980.628,06
219.999.015.90
79.997.573.64
200.000.000.00
738.400.000.00
10.000.000.00

350.000.000.00
230.000.000,00
5.000.000,00
100.000.000,00
1.418.590.000,00
180.000.000,00
40.000.000,00

200.000 .000.00
80.000 .000.00
5.000 .000.00
50.000 .000.00
507.870 .000.00
0.00
40.000 .000,00

199.999. 999.08
79.996. 330.20
4.966. 169,00
49.988. 840.14
507.867. 772,00
0.00
39.983. 889.30

30.000.000,00

30.000 .000.00

29.997. 600.00

5.126.896.000.00

3.786.176 .000.00

3.785.648. 475.13

3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS)

28.300.000.000.00

27.300.000 .000.00

26.451.000. 000.00

Skupaj 110 Investicije • avtoceste

28.300.000.000,00

27.300.000 .000.00

26.451.000. 000.00

223.072.000,00

223.072 .000,00

223.036.745.05

378.580.000.00
913.377.000.00

378.580. 000.00
913.377. 000.00

378.492.239.03
913.224.807.71

1.515.029.000.00

1.515.029.000,00

1.514.753.791,79

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

34.944.505.000.00

32.607.592.878.85

31.753.982.265.82

Skupaj 2411 Ministrstvo za promet in zveze

53.975.596.000,00

52.261.029.140,85

51.326.211.457.12

90.238.000.00
11.469.000.00
18.176.000,00

90.238.000.00
11.469.000.00
18.176.000.00

85.035.919.00
11.377.562,00
17.196.465.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

119.883.000,00

119.883.000.00

113.609.946.00

Skupaj

119.883.000.00

119.883.000.00

113.609.946.00

Postavka

24

Naziv postavke

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2411 Ministrstvo za promet in zveze
2917
2926
2932
4230
4244
4400
4450
6407
6411
6415
6437
7288
7721
7722
7735

Sofinanciranje zavarovanj in rekonstrukcij CPR
Oprema sekcij
PROJEKTI (projektna dokumentacija)
Zamenjava kretnic na območju SŽ
Povečanje kapacitete proge Divača • Koper
Lastna udeležba - obstoječi krediti
Nacionalni program razvoja slovenske železniške
infrastrukture
Odprava odločb PIRŠ
Sanacija predorov
Postajališče Devova - Ljubljana
RDZ Ljubljana ■ Sežana
Nova železniška povezava z Madžarsko
Povečanje hitrosti Ljubljana - Maribor
Elektroalamne naprave na odseku Ljubljana • Zidani
Most
Računalniška in komunikacijska oprema

Skupaj 109 Investicije - železnica

1662 Investicijsko vzdrževanje vozne mreže in
elektroenergetskih objektov
1664 Investicijsko vzdrževanje SV in TK naprave
1665 Investicijsko vzdrževanje prog
Skupaj 209 Inv.vzdržev. - železnica

24

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2412 Uprava RS za pomorstvo
3039 Plače
3147 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3255 Prispevki 1n davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI
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Postavka

24

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2412 Uprava RS za pomorstvo
3363 Materialni stroški
5556 Materialni stroški za pomorski promet

20.700.000.00
12.710.000.00

20.700.000.00
15.148.625,00

20.698.605.61
15.090.473.03

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

33.410.000,00

35.848.625,00

35.789.078.64

Skupaj

33.410.000,00

35.848.625,00

35.789.078.64

7664 Vzdrževanje objektov in opreme • varnost plovbe

13.200.000.00

12.885.000,00

11.720.000.00

Skupaj 99 Plačila storitev

13.200.000.00

12.885.000,00

11.720.000,00

Skupaj

13.200.000,00

12.885.000.00

11.720.000.00

3830 Oprema za varnost pomorskega prometa
6256 Investicije v pristaniško infrastrukturo 1n varnost
plovbe

9.775.000.00
415.715.000.00

8.289.221,00
413.276.375,00

8.155.310.00
408.911.134,40

Skupaj 102 Investicije - ostali promet in zveze

425.490.000.00

421.565.596,00

417.066.444,40

2900 Manjše investicije
8399 Nakup opreme • sredstva odškodnine

1.080.000.00

1.080.000,00
578.847,50

1.078.048,00
0,00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

1.080.000.00

1.658.847,50

1.078.048.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

426.570.000.00

423.224.443,50

418.144.492,40

Skupaj 2412 Uprava RS za pomorstvo

593.063.000,00

591.841.068.50

579.263.517.04

3097 Plače
3205 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3313 Prispevki in davki delodajalca

419.909.000.00
57.015.000.00
104.457.000,00

470.321.830.00
57.015.000.00
116.766.242.00

469.626.129.00
55.224.307,00
116.569.247.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

581.381.000.00

644.103.072.00

641.419.683.00

Skupaj

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

581.381.000.00

644.103.072.00

641.419.683.00

3421 Materialni stroški
1577 Izdelava študije za mednarodni center KL in Izdelave
drugih študij
3745 Drugi odhodki za delo na drugih področjih
3815 Materialni stroški vodenja zračnega prometa

11.880.000.00
21.400.000.00

16.080.000,00
17.200.000.00

13.475.194.91
6.201.534.21

7.500.000.00
446.000.000.00

7.500.000.00
465.240.000.00

7.395.371.76
450.330.146.71

24

2 HATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

6 PLAČILA STORITEV

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2413 Uprava RS za zračno plovbo
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Realizacija
19 9 8

81.000.000.00
15.120.000.00

65.000.000.00
15.120.000.00

33.068.825,54
9.795.731.49

16.200.000.00

12.960.000.00

748.200,50

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

599.100.000.00

599.100.000.00

521.015.005.12

Skupaj

599.100.000.00

599.100.000.00

521.015.005.12

1578 Obnova vzletno-pristajalne steze in maneverskih
površin letališča Maribor ter ostale opreme
4031 Zamenjava RNS
4033 Vzpostavitev kontrole letenja - Cerklje
4034 AFTN sistem
4035 Izdelava študije za variantno lokacijo r.d.d.
5604 Oprema in merilne naprave za vodenje zračnega
prometa
6261 Posodobitev in adaptacija terminalne kontrole
letenja Maribor
6262 Ureditev in posodobitev kontrolnega stolpa na
Letališču Ljubljana
6263 Zamenjava rezervnih sistemov napajanja za
radionavigacijske naprave
6265 Rezervni moduli in oprema
6266 Razvoj in nakup programske opreme za ANS
6267 Dokončanje energetske postaje v Obm KL LJ
6270 Disel električna postaja s sistemom za nepretrgano
napajanje
6778 ILS kat III • operativno uvajanje
6779 Tehnično varovanje naprav in objektov kontrole
letenja
7740 Adaptacija objektov - Portorož

460.000.000.00

102.000.000.00

90.423.787.84

22.400.000.00
61.400.000.00
37.000.000.00
10.000.000.00
86.000.000.00

22.400.000.00
52.700.000.00
27.000.000.00
0.00
86.000.000.00

15.605.898.09
46.279.713.83
26.286.292.29
0,00
80.006.044.36

41.100.000.00

36.100.000.00

35.721.086,00

12.000.000.00

12.000.000.00

10.503.143.95

5.981.000,00

5.981.000,00

5.251.916,00

28.000.000.00
68.000.000.00
1.600.000.00
52.832.000,00

28.000.000.00
84.977.000.00
1.600.000.00
0,00

26.533.560.23
71.611.451.21
1.483.200.00
0.00

5.300.000.00
13.200.000.00

0.00
13.200.000.00

0.00
12.760.967.00

14.400.000,00

14.400.000.00

10.380.833.41

Skupaj 102 Investicije - ostali promet in zveze

919.213.000.00

486.358.000.00

432.847.894,21

2902 Manjše investicije

4.170.000,00

4.170.000.00

558.660.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

4.170.000,00

4.170.000,00

558.660.00

923.383.000,00

490.528.000.00

433.406.554,21

2.103.864.000.00

1.733.731.072.00

1.595.841.242.33

Postavka
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Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2413 Uprava RS za zračno plovbo
5220 Šolanje kontrolorjev letenja
7738 Strokovno usposabljanje in urjenje letalskega in
drugega osebja
7739 Zagotavljanje varnosti in rednosti prometa
(alternativna letališča)

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Skupaj 2413 Uprava RS za zračno plovbo
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- v tolarjih Proračun s spreBenbani 1998

Realizacija
1998

77.556.000.00
9.475.000.00
15.543.000.00

79.859.000.00
9.333.000.00
16.014.000.00

78.805.385.00
8.659.867.00
16.011.129.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

102.574.000.00

105.206.000.00

103.476.381.00

Skupaj

102.574.000.00

105.206.000.00

103.476.381.00

3422 Materialni stroški
3746 Drugi odhodki za delo na drugih področjih

28.849.000.00
6.227.000.00

28.849.000.00
4.727.000.00

28.692.836.55
4.377.094,60

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

35.076.000.00

33.576.000.00

33.069.931.15

Skupaj

35.076.000.00

33.576.000.00

33.069.931.15

25.000.000.00

20.998.138.00

20.346.548.72

Postavka

24

Naziv postavke

Sprejeti proračun
199 8

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2414 Uprava RS za telekomunikacije
3098 Plače
3206 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3314 Prispevki in davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

1603 Računalniška oprema za projektiranje, nadzor in
evidenco TK naprav
3818 Oprema in montaža kontrolno - merilnega sistema URST
7276 Izgradnja, vzdrževanje in obratovanje infrastrukture
RTV Slovenija
7804 Naje« satelitskega kanala za slovenski program

82.000.000.00
157.015.000.00

76.747.000.00
107.015.000.00

75.852.646.48
77.299.358.00

280.000.000.00

180.000.000.00

155.576.439.14

Skupaj 102 Investicije • ostali promet in zveze

544.015.000.00

384.760.138.00

329.074.992.34

2907 Manjše investicije

780.000.00

1.385.000.00

770.045.90

Skupaj 108 Investicije • državni organi

780.000.00

1.385.000.00

770.045.90

7277 Vzdrževanje in obratovanje omrežja za lokalne in
nekomercialne programe

31.964.000.00

28.258.000.00

28.257.883.00

Skupaj 202 Inv.vzdržev. • ostali promet in zveze

31.964.000.00

28.258.000.00

28.257.883.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

576.759.000.00

414.403.138.00

358.102.921.24

Skupaj 2414 Uprava RS za telekomunikacije

714.409.000.00

553.185.138,00

494.649.233.39

151.829.000,00
19.202.000.00
29.896.000.00

151.829.000.00
19.202.000.00
29.896.000.00

145.588.793.00
18.279.234.47
29.008.966.00

24

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2415 Direkcija RS za ceste
3091 Plače
3199 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3307 Prispevki in davki delodajalca
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v tolarjih
Postavka

Naziv postavke

Sprejeti proračun
1998

1
24

2

Proračun s spremembami 1998
3

Realizacija
19 98
4

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2415 Direkcija RS za ceste
Skupaj 11 Plače - državni organi

200.927.000,00

200.927.000,00

192.876.993.47

Skupaj

200.927.000,00

200.927.000,00

192.876.993.47

3415 Materialni stroški
1130 Informiranje
1131 Izobraževanje

130.000.000.00
4.000.000.00
5.500.000,00

125.592.998,90
4.000.000.00
5.500.000.00

109.365.081.84
3.898.958.42
3.600.529.59

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

139.500.000.00

135.092.998.90

116.864.569.85

Skupaj

139.500.000.00

135.092.998,90

116.864.569.85

50.000.000,00
180.000.000,00
50.000.000.00
150.000.000.00
38.000.000.00
900.000.000.00
1.050.000.000.00
450.000.000.00
250.000.000.00
145.000.000.00
200.000.000.00
60.000.000.00
500.000.000,00
85.000.000.00
8.000.000.00
50.000.000.00
40.000.000,00
21.000.000.00
10.000.000.00
50.000.000.00
90.000.000,00
30.000.000,00
150.000.000.00
400.000.000,00
50.000.000.00
8.000.000.00
200.000.000.00
35.000.000,00
200.000.000.00
100.000.000.00
1.850.000.000.00
80.000.000.00
45.000.000.00
15.000.000.00
20.000.000.00
25.000.000.00

49.405.968.00
139.407.001.10
42.500.000.00
80.000.000.00
37.995.000.00
798.093.382,00
949.939.776,00
302.791.022.00
250.000.000,00
145.000.000,00
179.820.076.00
50.000.000.00
498.877.890.00
85.000.000,00
8.000.000,00
50.000.000.00
40.000.000.00
20.686.000,00
9.752.000.00
27.475.000.00
90.000.000.00
30.000.000.00
148.440.635.00
421.496.652,00
50.000.000.00
8.000.000.00
200.000.000,00
35.000.000.00
199.840.733.00
86.345.000.00
1.619.354.000,00
124.650.000.00
39.681.000.00
15.000.000.00
11.856.000,00
25.000.000.00

49.405.968.00
139.406.483.12
42.500.000,00
80.000.000,00
37.699.849,64
798.092.881.76
949.939.221.00
302.791.021,39
249.994.010.61
144.020.696.30
179.818.900.00
49.649.401,35
497.834.145.97
84.999.999,00
3.133.705,07
50.000.000.00
40.000.000,00
20.377.917.80
9.751.139.96
20.026.924.00
89.999.728.00
29.999.715.00
148.440.377.10
420.259.915.30
49.999.999.00
6.396.222.16
199.292.374.23
35.000.000.00
199.840.733,00
86.343.038.99
1.619.353.999.83
117.733.665.46
37.887.932.00
14.997.000.00
11.855.400.00
25.000.000.00

1008
1114
1120
1124
1127
1141
1142
1143
1144
1145
1147
1148
1154
1581
1582
1583
1584
1626
2569
2599
2737
2738
2776
2778
4197
4198
4199
4200
4616
4761
7269
7296
7743
7744
7745
7746

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Razvojno raziskovalne naloge
Kasneje ugotovljene obveznosti iz preteklega leta
Kontrola osnih pritiskov in površine za izločanje
Ekspropriacija M.R cest
Štetje prometa
Redno vzdrževanje magistralnih cest
Redno vzdrževanje regionalnih cest
Posipni materiali za regionalne in magistralne ceste
Obnova vertikalne signalizacije
Vzdrževanje signalnih naprav
Obnova in nove varnostne ograje
Električna energija
Talne obeležbe na magistralnih in regionalnih cestah
Kontrolne preiskave in meritve
Sofinanciranje javnih del (BCP za občinske ceste)
Revizije projektov
Redni pregledi bjektov na H in R cestah
Vzdrževanje in dopolnitev opreme za informatiko
Informiranje o stanju na cestah
Priprava tehničnih predpisov
Zalivanje reg 1n razpok
Sanacije sredinskega stika
Obnova odvodnjavanja M in R cest
Krpanje
Redno vzdrževanje objektov
Sodelovanje v mednarodnih projektih (PIARC)
Odkupi in odškodnine
Programska oprema za BCP za občine
Inženiring storitev
Obnova makadamskih vozišč
Redno vzdrževanje • zimska služba M in R cest
Letna povračila za uporabo cest
Vzdrževanje banke cestnih podatkov (BCP)
Vzpostavitev BCP za nove državne ceste
Vzdrževanje BCP signalizacije in opreme
Priprava dokumentacije za mikrofilmski arhiv DRSC

18. oktober2001
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v tolarjih
Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

22.000.000,00
23.000.000.00
10.000.000.00
45.000.000.00
5.000.000.00
15.000.000,00
10.000.000.00
40.000.000,00
70.000.000.00

22.000.000,00
23.000.000.00
9.266.664,00
18.093.546,00
4.984.000,00
10.042.000,00
10.000.000,00
32.192.000.00
40.773.000,00

22.000.000.00
22.999.996.90
9.266.664.00
18.093.546.00
4.983.718.00
10.041.466,00
9.994.417.89
32.191.309.00
37.877.915.00

Skupaj 99 Plačila storitev

7.825.000.000.00

7.039.758.345.10

7.009.291.397.83

Skupaj

7.825.000.000,00

7.039.758.345.10

7.009.291.397.83

1117 Sofinanciranje AMZ

100.000.000.00

100.000.000.00

100.000.000.00

Skupaj 77 Subvencije - ostale

100.000.000.00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000.00

100.000.000.00

150. 000.000,00
40. 000.000.00
55. 000.000.00
20. 000.000.00
100 000.000.00
50. 000.000.00
50. 000.000.00
100. 000.000.00
205. 000.000.00
400. 000.000.00
20 000.000.00
60. 000.000.00
2.108. 782.000.00
20. 000.000.00
90. 000.000.00
40. 000.000.00
40. 000.000,00
15. 200.000,00
412. 000.000.00
1.247. 000.000,00
14. 000.000,00
10. 000.000.00
58. 800.000,00
5. 000.000,00
1. 000.000.00
1. 000.000,00
1. 000.000.00
1. 000.000.00
1. 000.000.00

150. 000.000.00
39. 781.897,00
55, 000.000.00
20. 000.000.00
99 129.313.00
49. 950.000.00
50. 100.000.00
110. 000.000.00
205. 000.000.00
398 895.609.00
16. 615.503.00
59. 000.000.00
2.133. 782.000.00
20. 000.000.00
88. 355.968.00
40. 000.000.00
22. 978.000.00
15 197.382.00
412. 000.000.00
1.496. 911.000.00
262.853.00
14. 623.000.00
52. 800.000.00
5. 463.101.00
339.873.00
388.427.00
436.980.00
436.980.00
436.980.00

149 .971.033.20
39 .778.896.61
55 .000.000,00
19 .994.156.96
99 .127.177.00
49 .948.149.14
50 .100.000.00
109 .999.982.16
204 .467.354.25
398 .891.508.77
16 .615.502.80
59 .000.000.00
.133 .780.865.11
19 .999.999.93
88 .355.967.35
39 .963.728.63
22 .977.395.50
15 .197.382.00
411 .999.991.00
.496 .909.513.75
262.852.20
14 .622.880.50
52 .800.000.00
5 .463.100.80
339.873.00
388.426.80
436.980.00
436.980.00
436.979,80

Postavka

24

Naziv postavke

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2415 Direkcija RS za ceste
7747
7748
7749
7750
7751
7752
7753
7754
7755

Cestno-železniška križanja na H in R cestah
Manjša popravila zidov
Kolesarske poti
Zavarovanje opreme cest
Nacionalni program
Prometna študija Slovenije
Kopiranje, tisk in ostalo
Mesta za izločanje tovornih vozil
Upravljanje in varstvo cest

. Skupaj
1001
1002
1003
1004
1005
1007
1041
1050
1118
1119
1585
1589
2603
2681
2704
2712
2714
2770
2771
2784
2906
3812
4039
4047
4201
4202
4203
4204
4205

6 PLAČILA STORITEV

9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI

Projekti - obnove
Projekti - geomehanika
Projekti - objekti
Projekti za zagotovitev prometne varnosti
Projekti - večje rekonstrukcije
Projekti - novogradnje (obvoznice) ,
R 310/1061 Pobegi - Sveti Anton
Ostalo in sofinanciranje
Odkupi in odškodnine
Inženiring in ostale storitve
R 345/1279 Špitalič - Kartuzija
R 335/1212 Črnomelj
Obnove vozlišč po spisku (EBRD)
Obvozi v času gradnje objektov
R 324/1144 Todraž • Brebovnica
Študije
Svetovalne storitve
R 363/1337 Impoljca • Zavratec
M 3/245 Vrbanski plato
M 10/295 Domžale • Črnuče (EBRD)
M 3/248 Ptuj - železniški nadvoz (EBRD)
Opreaa za kontrolo cest
M 10-3/336 križišče Krško
R 301/1008 Kanal
R 302/1029 Most čez Sočo in Zadnjico v Trenti
R 324/1145 Most čez malo Vodo pri Ljubljanici
R 337/1232 Most čez Dravinjo v Ločah
R 345/1278 Most čez Dravinjo v Draži vasi
M 10-4/339. 340 Hostova čez Mrzlek v Ribnici
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Postavka
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Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

40.000.000.00
10.000.000.00
11.200.000.00
4.000.000,00
12.000.000.00
11.500.000,00
7.000.000,00
1.000.000.00
10.000.000.00
80.000.000,00
30.000.000.00
85.200.000.00
10.000.000,00
34.900.000,00
83.000.000.00
200.500.000,00
1.000.000,00
50.523.000.00

36.378.000.00
9.505.889,00
16.113.027.00
876.769.00
8.508.506.00
461.257,00
6.822.690.00
485.534.00
2.248.907.00
66.578.750.00
30.000.000.00
81.964.761.00
9.862.207.00
34.423.664.00
97.309.040.00
63.607.027.00
0,00
2.134.371,00

36.262
9.505
16.112
876
8.493
461
6.822
485
2.210
66.578
30.000
81.964
9.862
34.423
97.309
60.959

5.500.000.00
91.000.000.00

2.271.303.00
90.542.835.00

2.199.672.00
90.542.821.15

10.000.000.00
1.000.000,00
100.000.000,00
25.300.000.00
3.942.000,00
70.000.000.00
63.000.000.00
105.000.000.00
44.800.000,00
172.230.000.00
1.200.000.00
1.334.000.00
20.000.000.00
10.500.000.00
50.000.000,00
50.000.000.00
2.300.000,00
5.000.000.00
31.437.000.00
30.000.000.00
19.334.000.00
10.000.000.00
46.000.000,00
851.000.00
5.000.000.00
33.200.000,00
2.896.000.00
34.000.000,00
3.300.000,00

9.485.534.00
1.000.000,00
70.808.418,00
25.224.736,00
3.942.000.00
69.000.000,00
60.585.395.00
135.655.312.00
44.715.597.00
233.487.060.00
346.658.00
1.307.000.00
20.000.000.00
6.679.404.00
61.500.000,00
42.990.232.00
728.757,00
388.427.00
31.437.000.00
30.700.764.00
20.898.821.00
9.236.585.00
45.914.125,00
242.767.00
2.460.841.00
33.200.000.00
2.895.744.00
33.854.099,00
3.296.029,00

9.485. 533,81
1.000. 000.00
70.804. 226.93
25.224. 736.00
3.941. 055.00
68.999. 408.10
60.585. 395,00
135.655. 311.99
44.715. 597.00
233.487. 060.00
346. 658.00
1.306. 759.00
19.997. 996.05
6.679. 404,00
61.499. 400,00
42.990. 232.00
728. 757.00
388. 426.80
31.436. 809.00
30.699. 681.69
20.632. 548,76
9.236. 585.00
45.914. 125,00
242 767.00
2.460. 840,62
33.199. 999,99
2.895. 744.00
33.854 098.40
3.296 029.00

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2415 Direkcija RS za ceste
4708
4989
4990
5558
5611
6465
6466
6471
6476
6478
6482
6486
6490
6493
6498
6691
6698
6705

Investicijski programi
Osilnica - Čačič - Borovec • Kočevska reka
H 10-3/332 Vrhovo - Hotemež
H 10-1/322 Kapca - Hotiza
R 358C/1327 Stročja vas - Ljutomer
R 357/1318 most čez Bukovico v Dobrovniku
M 10-8/1260 mostova čez Pako v Hudi luknji
H 1/212 Medvode
H 10-8/1260 Velenje križišče Šaleška - Goriška
R 319/1105 mostovi na Jezerskem
R 315/1093 Zlatorog - Savica
R 343B/1431 Limbuš - Laznica
R 319/1109 Škofja Loka (Žabnica - Grenc)
H 10-1/314-315 Lenart
M 2/373 križišče Strunjan
H 3/242 obvoznica Radlje
M 10-9/1182 Šentjakob - Radeče (Ribče - Litija)
M 10-1/318 Petanjci - Murska Sobota (Cankarjeva
cesta)
6706 R 326/1166 Sevnica - Planina
6708 R 348/1292 Spodnji Duplek - Zgornji Duplek Dvorjane
6788 R 330/1189 Trebeljevo • Litija
6792 L Zelena meja (Pungart. Črni potok)
6794 R 320/1120 Sodražica - Žlebič
6796 R 330/1192 Radeče - Loka pri Zidanem Mostu
6798 M 10/282 Celje severna magistrala
6799 R 314/1077-1078 Škofja Loka (Stari Dvor - Petrol)
6975 Zelena meja (Bezgarji)
6977 M 10-10/1040 Prapetno
6978 R 324/1144 Gorenja vas - Ljubljanica
6982 R 351/1302 inundacije v Veržeju
7239 M 10-5 Ajdovščina križišča
7240 M 10-10/1033 križišče Kalce
7270 Geološke in geomehanske preiskave in študije
7297 R 319/1111 Gorenja vas - Trebija
7299 M 4/256 križišče Jugorje
7300 R 370/1353 Vuhred - Ribnica na Pohorju
7303 R 329/1187 Moravče - Čatež
7304 R 314/1072 Hudajužna
7306 M 10-8/1185 Trbovlje - Hrastnik
7325 R 365/1348 Grm - Radohova vas • Bič
7757 R 314/1079 križišče Valburga
7759 Kolesarske poti
7761 Zelena meja (Božakovo - Drašiči)
7763 Zelena meja (Trlično - Dobovec)
7766 R 314/1076 Klančar - Podlubnik
7767 R 305D/1425 Kojsko
7768 R 357/1318 most čez Ratišče v Filovcih
7769 R 336/1224 most čez Gračnico v Dežnem
7770 R 356/1317 most čez Merak v Šulincih

199

040.00
716.00
487.00
769.00
939,41
257,00
624.80
533.38
450,00
750.00
000.00
759.20
207,00
344,80
040.00
027,00
0,00
2.134 .370,88

poročevalec, št. 83

v tolarjih Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

20.000. 000.00
28.679. 000.00
25.000. 000.00
1.000. 000.00
40.000. 000.00
1.000. 000.00
70.000. 000.00
10.000. 000.00
5.000. 000.00
25.000, 000.00
1.000 000.00
200.000 000.00
6.800 000.00
5.000 000.00
6.200 000.00
20.000. 000.00

19.655. 974.00
28.678. 932.00
25.000, 000.00
997. 559.00
40.000, 000.00
0.00
69.426. 000.00
8.288. 000,00
5.000, 000.00
25.000. 000.00
1.765. 099.00
189.219, 850.00
6.791. 000.00
5.000. 000.00
6.177. 995.00
18.713. 290.00

19.655. 541.00
28.678. 932,00
25.000. 000,00
997. 559.00
40.000. 000.00
0.00
69.425. 992,00
8.287. 561,00
4.999. 494,49
24.999. 999,25
1.765, 099.00
189.218. 572.00
6.791. 000.00
4.999. 999.99
6.177. 995.00
18.713. 290.00

7.510.408.000.00

7.569.674.407,00

7.565.887.705.75

2908 Manjše investicije

1.650.000.00

1.650.000.00

1.597.168.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

1.650.000.00

1.650.000,00

1.597.168,00

80.000. 000.00
30.000. 000.00
50.000. 000.00
10.000. 000.00
20.000. 000.00
80.000. 000.00
25.000. 000.00
100.000, 000.00
150.000, 000.00
63.000. 000,00
75.000. 000,00
50.000. 000,00
5.000. 000.00
360.000. 000.00
26.900, 000.00
14.100. 000,00
60.000. 000.00
288. 000.00
9.700. 000.00
64.984. 000.00
70.651. 000.00
15.000. 000.00
40.000. 000,00
100.000. 000,00
46.000. 000,00
100.000. 000,00
150.000. 000.00
1.000. 000,00

80.000 000.00
29.994 403.00
50.000. 000.00
10.000 000.00
19.031. 000.00
80.047 179.00
25.000. 000.00
100.000. 000,00
622.008. 978.00
62.675. 722,00
75.000. 000.00
50.000, 000.00
5.000. 000,00
368.518. 409,00
26.206. 804,00
14.088. 112.00
57.500. 000.00
9. 711,00
9.672. 000.00
71.181. 587.00
70.381. 526.00
15.000, 000.00
39.779, 542,00
99.957, 020,00
39.338. 146.00
100.000. 000.00
150.000. 000.00
1.000. 000.00

79.999. 999,38
29.994. 401,00
49.976. 316,00
9.999, 999.99
19.000, 027.89
80.047. 178.99
24.959. 999.84
99.999. 979.47
622.008. 693,61
62.652. 879.70
74.999. 960.57
49.999. 999.99
5.000. 000.00
368.514. 789.51
26.206. 804.00
14.088. 112,00
57.500. 000,00
9. 711.00
9.671. 068.00
71.181. 361.40
70.381. 525.57
15.000. 000.00
39.779. 542,00
99.957. 019,60
39.338. 145.00
99.999. 913,45
149.999. 999,99
1.000. 000.00

Postavka

Naziv postavke

2
24

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2415 Direkcija RS za ceste
7771
7772
7773
7774
7777
7778
7779
7780
7782
7783
7784
7785
7786
7787
7788
7789

R 338/1237 skozi Zgornje Poljčane
R 326/1162 most čez Hirno v Puščavi
Zelena meja (Meje - Paradiž)
R 373/1364 Trava ■ Podplanina
H 10-10/1037 most čez Jesenico v Reki
R 336/1226 most in nadvoz v Šentjurju
R 364/1343 Sinji vrh - Radenci
R 321/1121 Lipniška dolina
R 330/1191 Velika Reka - Velika Preska
R 302/1029 galerija Berebica v Trenti
H 10-1/366 Mele - Šratovci - Radenci
R 340/1249 Ljubno - luče
R 315/1089 obvoznica Bled
R 319/1110 obvoznica Škofja Loka
H 10-1/317 Petanjci - Tišina
Zelena meja (Marsiči - Mlini pri Sočergi)

Skupaj 101 Investicije - ceste

1139
1146
1151
1153
1164
1167
1174
1254
1255
1591
1639
1655
2601
2602
2680
2698
2721
2726
2735
2752
2755
2757
2764
2766
2769
2777
2782
2783

Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti
Osvetlitev prehodov za pešce
Oprema cest
Počivališča in avtobusne postaje
Dodatna dela po tehničnih pregledih
Ostalo in sofinanciranje
Popravila lesenih mostov
Elementar - naravne nesreče M ceste
Elementar • naravne nesreče R ceste
R 333/1205 Kostanjevica (otok)
Manjša intervencijska popravila objektov
Sanacija brežin na M in R cestah
R 370/1355 Ribnica - Podvelka
Obnova odsekov M in R cest
R 301A/1019 cesta na Mangart
M 1/207 Žirovnica • Lesce
R 326/1162 Trebnje • Mokronog
R 333/1205 Kostanjevica • Križaj
R 364/1343 Vinica - Stari trg
R 352/1306 Šentilj • Trate
R 336/1221 Trbovlje - Hrastnik
Obvozi v času sanacij objektov
Sanacije propustov
R 342/1265 Črna-Šentvid
R 338/1241-1242 Bizeljsko
Zaporni sloji in površinske prevleke
Sanacije zidov
R 314/1076 Selca • Praprotno

poročevalec, št. 83
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v tolarjih Postavka

24

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

220.000.000.00
10.000.000.00
10.000.000.00
45.000.000.00
25.000.000.00
1.000.000.00

220.000.000.00
9.910.993.00
3.000.000,00
51.719.510.00
23.000.000.00
194.213.00

219.998.959.10
9.910.993.00
2.999.999.84
51.719.509.60
22.999.999.37
194.213.00

1.000.000.00
50.000.000.00
5.000.000.00

997.107.00
49.197.766.00
2.035.215.00

997.106.70
49.197.765.94
2.035.214.83

135.949.00
339.873.00
66.000.000.00
192.286.00
20.292.877.00
70.000.000.00
19.500.000.00
54.650.132.00
17.467.626.00
11.534.164.00
136.418.006.00
10.598.718.00
5.933.755.00
99.500.000.00
59.100.000.00
29.480.000.00
107.722.650.00
200.000.000.00
253.742.940.00
100.000.000.00
9.571.231.00
7.990.366.00
1.000.000.00
21.162.512.00
1.000.000.00
3.545.000.00
4.725.284.00
34.810.753.00
534.087.00
966.000.00
98.000.000.00
58.477.434,00
29.859.000.00
70.000.000.00
43.000.000.00
170.000.000.00
0.00
30.290.258.00
23.609.222.00
11.000.000.00

135.949,00
339.873.00
65.999.980.19
192.285.00
20.292.877.00
68.869.067.30
19.499.999.97
54.647.645.41
17.467.626.00
11.534.164.00
136.417.940.20
10.598.718.00
5.933.755.00
99.499.999.17
59.099.999.99
28.465.715.76
107.692.648.58
199.990.004.39
253.742.937.99
99.995.653.00
9.571.231.00
7.990.365.67
999.999.99
21.162.512.00
999.200.73
3.545.000,00
4.706.477.00
34.810.753.00
534.087.00
965.955.00
97.999.999.99
58.477.433.79
29.858.795.44
70.000.000.00
43.000.000.00
170.000.000.00
0.00
30.290.248.99
23.541.247.32
10.999.999,74

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2415 Direkcija RS za ceste
4022
4023
4081
4206
4207
4208
4241
4242
4243
4246
4247
4984
4987
5557
6484
6495
6570
6695
6696
6699
6703
6707
6787
6790
6795
6800
6801
6802
6803
6990
6992
7291
7308
7758
7760
7762
7764
7790
7793
7794
7795
7797
7798
7799
7800
7802
8319
8320
8321

Sanacije plazov (po spisku)
Zasaditve in ozelenitve brežin
R 324/1148 Ig
Prosenjakovci
R 372/1362 Rakitna - Cerknica
H 10-9/1194 Sofinanciranje rekonstrukcije ceste za
TFT 3
R 381/1380 Pivka
H 10/302 Logatec
H 10-1/317 Mostovi čez Muro in pet inundacij v
Petanjcih
H 10-1/318 Most čez Dobel v Tropovcih
306/1046 Most čez Vrtojbico v Mirnu
301/F Zalošče
345/1279 Žiče • Drami je
1/368 Jesenice
330/1189 Sostro - Besnica
315/1092 Bohinjska Bistrica - Jezero
338/1236 Križni vrh
6/263 Ribnica - Dolenja vas
R 335/1214 Črnomelj - Vinica
R 345/1281 Črnolica - Lesično
374/1365 Pudob
336/1224 Jurklošter - Dežno
314/1074 Petrovo Brdo - Podrošt
346/1284 Rogatec - Stoperce
330/1191 Sopota (Podkua) • Jagnjenica
10-10/1034-1039 Bača - Godovič
Manjše sanacije objektov
Večje sanacije objektov po spisku
R 361/1332 Hoče - Areh
381/1379 Podgrad • Ilirska Bistrica
313/1069 Prem - Obrov
323/1143 Cerklje - žičnica Krvavec
322/1134 Tržič • Križe
376/1369 Ljubljanica • Briše
327/1174 Plešivica • Luče
Cestno-železniška križanja
R 321C/1129 sanacija plazov Sorica - Petrovo brdo
R 302/1027 Jasna - Erika
R 324/1145 Ljubljanica • Vrzdenec
R 340a/1252 Pavličevo sedlo (PHARE)
R 381/1380 Knežak
R 333/1205 Šentjernej
M 1/206 viadukt Završnica
L 3610 Petrina - Mirtoviči
R 362/1334 most čez Savo v Krškem
R 342/1266 Šentvid • Šoštanj
M 10-8/1259 Mislinja
R 341 Ravne
R 386 Šmarješke toplice

18. oktober2001

1.000.000.00
1.000.000.00
66.000.000.00
1.700.000,00
20.300.000.00
70.000.000.00
20.000.000.00
52.000.000,00
18.200.000,00
11.700.000,00
140.000.000.00
11.000.000.00
20.000.000.00
100.000.000.00
59.100.000.00
30.100.000.00 ,
110.000.000.00
200.000.000.00
350.000.000.00
100.000.000.00
9.600.000.00
8.000.000.00
1.000.000.00
21.200.000.00
1.000.000.00
3.545.000.00
5.000.000.00
35.000.000.00
1.000.000.00
1.000.000.00
98.000.000.00
50.200.000.00
30.000.000.00
70.000.000.00
43.000.000.00
135.000.000.00
1.000.000.00
30.000.000.00
30.000.000.00
50.000.000.00

201
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v tolarjih
Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

15.000.000.00

15.000.000.00

14.999.999.65

4.184.268.000,00

4.528.595.066,00

4.526.191.334.59

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

11.696.326.000.00

12.099.919.473,00

12.093.676.208.34

Skupaj 2415 Direkcija RS za ceste

19.961.753.000.00

19.575.697.817.00

19.512.709.169.49

5977 Plače
5978 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5979 Prispevki in davki delodajalca

166.519.000.00
27.302.000.00
33.718.000.00

156.945.170.00
27.302.000.00
31.611.758.00

147.653.273.00
15.797.485.00
30.110.627.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

227.539.000.00

215.858.928.00

193.561.385.00

Skupaj

227.539.000,00

215.858.928,00

193.561.385.00

4534 Materialni stroški

33.600.000.00

33.600.000.00

31.888.810.61

Skupaj 21 Materialni stroški - državni prgani

33.600.000.00

33.600.000.00

31.888.810.61

Skupaj

33.600.000.00

33.600.000.00

31.888.810.61

2909 Manjše investicije

1.200.000.00

1.200.000,00

1.200.000.00

Skupaj 108 Investicije ■ državni organi

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.200.000.00

1.200.000.00

1.200.000.00

262.339.000,00

250.658.928.00

226.650.195.61

77.611.024.000.00

74.966.143.164.35

73.735.324.814.98

429.174.000.00
53.052.000.00

431.184.000.00
53.064.000.00

408.622.551.00
41.933.427.00

Postavka

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

24

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2415 Direkcija RS za ceste
8322 Radeče
Skupaj 201 Inv.vzdržev. • ceste

24

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2418 Prometni inšpektorat RS

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 2418 Prometni inšpektorat RS
Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
25

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2511 Ministrstvo za okolje in prostor
3016 Plače
3124 Drugi osebni odhodki (prejemki)
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Proračun s spremembami 1998

Realizacija
1 998

89.170.000.00
0.00

89.703.000.00
358.442.71

88.186.495.00
0.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

571.396.000.00

574.309.442.71

538.742.473,00

Skupaj

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

571.396.000.00

574.309.442.71

538.742.473.00

3340 Materialni stroški
1597 Sodelovanje v okviru OZN
1599 Sredstva za delo sistema slovenske geoinformacijske
infrastrukture
4404 Predpisi
4405 Informacijsko promocijska dejavnost
5043 Sredstva za delo informacijskega sistema
6342 Alpska konvencija

121.633.000.00
7.000.000,00
4.320.000.00

126.933.000.00
5.500.000.00
4.320.000,00

121.655.341.01
3.064.505.25
4.192.019.64

59.000.000.00
24.000.000,00
10.000.000.00
4.320.000.00

59.000.000.00
21.000.000.00
8.000.000,00
4.320.000.00

57.041.565.52
19.944.029.00
7.956.565,76
3.732.338.02

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

230.273.000.00

229.073.000.00

217.586.364.20

Skupaj

230.273.000,00

229.073.000,00

217.586.364.20

9.000.000.00
2.000.000.00

9.000.000.00
1.500.000,00

8.769.968.00
0,00

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam

11.000.000,00

10.500.000.00

8.769.968.00

Skupaj

11.000.000,00

10.500.000.00

8.769.968,00

38.116.000.00
5.300.000.00

33.116.000,00
0.00

29.671.025.00
0,00

2.500.000.00
1.750.000.00

2.500.000.00
1.750.000.00

1.100.000.00
1.035.000.00

3.560.000.00

3.560.000.00

3.559.996.80

2.000.000.00
15.120.000,00
5.025.000,00
43.200.000.00
21.600.000.00
25.920.000.00
141.000.000.00

2.000.000.00
2.750.000,00
4.025.000.00
43.200.000.00
18.600.000.00
21.482.818.00
141.000.000.00

2.000.000,00
2.750.000.00
2.775.947,50
41.398.897.50
18.040.000.00
21.453.559,48
123.154.422.98

0,00
0,00
0,00
0,00

5.624.045.97
372.115.600.00
12.369.853.48
188.036.90

1.541.512.59
371.943.059.56
12.179.869,26
0.00

Postavka

25

Sprejeti proračun
1 998

Naziv postavke

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2511 Ministrstvo za okolje in prostor
3232 Prispevki in davki delodajalca
8218 Stroški dela - TUJA DONACIJA

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

5496 Sofinanciranje nevladnih organizacij
7806 Opravljanje javnih pooblastil Inženirske zbornice
Slovenije

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIH ZAVODOM

1747 Nastavitev digitalne topografske baze
2139 Lastna udeležba • PHARE - trajnostni razvoj doline
Soče
2140 Lastna udeležba - PHARE - trajnostni razvoj obale
2186 Lastna udeležba • PHARE ■ Jesenice • industrijska
obnova
2187 Lastna udeležba - PHARE - analiza prostorskih
problemov
4741 Moja dežela • lepa. urejena, čista
6335 Ciljni raziskovalni projekti za prostor
6336 Ciljni raziskovalni projekti za stanovanja
6339 Nastavitev drugih geoorientalnlh digitalnih baz
6517 Ciljni raziskovalni projekti za okolje
7617 Delovanje informacijskega sistema
8283 Kredit MBOR za projekt Geografski Informacijski
sistem
8308 PHARE CFCU • Triglavski nacionalni park
8327 PHARE CFCU • ECO sklad
8337 PHARE CFCU - TRI N • 123
8383 PHARE CFCU - Nova Gorica

18. oktober2001
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• v tolarjih Sprejeti proračun
1 998

Proračun s spremenfcaai 1998

Realizacija
1 998

Skupaj 99 Plačila storitev

305.091.000.00

664.281.354.35

632.603.290.67

Skupaj

305.091.000.00

664.281.354.35

632.603.290.67

1598 Aktivnosti za približevanje k Evropski uniji
1600 Članarine in prispevki mednarodni« organizacija«
6727 Str.Izpopolnjevanje skupine za izvedbo projektov •
DOMAČIJA
6995 Alpska konvencija - TUJA DONACIJA
8174 Donavska konvencija • TUJA DONACIJA
8214 Prograa opuščanja ozonu škodljivih snovi • TUJA
DONACIJA
8269 Druge tuje donacije

20.000.000,00
16.500.000.00
0.00

13.929.000.00
16.500.000.00
1.226.746.20

12.623.213.75
15.278.679.63
0,00

0.00
0,00
0.00

12.192.308.95
1.865.471.93
126.544.916.16

11.969.658.70
0.00
117.838.080.68

0.00

182.100.99

63.401.00

Skupaj

9 Drugi odhodki

36.500.000,00

172.440.544.23

157.773.033.76

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

36.500.000.00

172.440.544.23

157.773.033.76

1930 Zagotavljanje inforaacijske opreme
1931 Oprema za vodenje sistema slovenske geoinformacijske
infrastrukture
7807 Hanjše Investicije
8278 PHARE CFCU Reka Reka
8279 PHARE CFCU Polucija • II.8.
8280 PHARE CFCU Kraški park
8281 PHARE CFCU Pikol
8287 PHARE CFCU Čistilna naprava Gornja Radgona
8294 PHARE CFCU ECO Adria
8307 PHARE CFCU Vipava
8338 PHARE CFCU TRI N -456
8349 PHARE CFCU CBC Italija 97
8361 PHARE CFCU TNP -I

45.390.000.00
8.000.000.00

46.421.459.00
3.000.000.00

46.421.290.90
1.629.838.20

3.810.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3.810. 000.00
80.334, 773.85
66.467 654.30
60.757. 841.99
130.422. 794.37
74.847. 519.30
4.484. 072.99
70.012. 719.16
2.608. 071.81
31.441. 503.60
63.388. 839.43

3.581 704.48
74.735. 866.15
66.042. 635.57
51.597. 170.03
125.790. 289.09
70.774 788.10
4.024. 387.00
0.00
0.00
0.00
29.413 665.45

Skupaj 108 Investicije • državni organi

57.200.000.00

637.997. 249.80

474.011.634.97

2137 Lastna udeležba - PHARE - čistilna naprava Gornja
Radgona
2138 Lastna udeležba - PHARE • ECO ADRIA
2185 Lastna udeležba - PHARE • ravnanje z odpadki na
Gorenjske«
2188 Lastna udeležba - PHARE ■ park Goričko Orseeg ■
Izaad
2189 Lastna udeležba - PHARE - Triglavski narodni park
2414 Lastna udeležba - PHARE • čistilna naprava Libeliče
2415 Lastna udeležba - PHARE • Infrastruktura za naravni
spomenik Dolžanova soteska
2416 Plačilo prometnega davka in provizij za program
PHARE

17.000.000.00

3.000. 000.00

0.00

14.000.000.00
16.740.000.00

8.200. 000.00
16.740. 000.00

8.110.000.00
0.00

24.920.000.00

9.920.000.00

9.648.011.10

9.000.000.00
11.125.000,00
4.450.000.00

9.000. 000.00
11.125. 000.00
2.450. 000.00

9.000.000.00
11.124.215.00
0.00

16.540.000.00

16.540.000.00

9.274.467.96

Postavka

25

Naziv postavke

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2511 Ministrstvo za okolje in prostor

6 PLAČILA STORITEV
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Proračun s sprenembami 1998

Realizacija
1998

30.000.000.00

20.000.000,00

19.900.896.00

Skupaj 141 Investicije - komunala in urejanje voda

143.775.000.00

96.975.000.00

67.057.590,06

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

200.975.000.00

734.972.249.80

541.069.225.03

6386 Dokapitalizacija stanovanjskega sklada
7809 Dokapitalizacija Ekološko razvojnega sklada
7254 Dokapitalizacija Ekološko razvojnega sklada RS

1.500.000.000.00
200.000.000.00
0.00

1.500.000.000.00
190.000.000.00
1.265.262.079.05

1.500.000.000.00
190.000.000.00
1.265.262.078,82

Skupaj 111 Kapitalske naložbe

1.700.000.000.00

2.955.262.079.05

2.955.262.078,82

Skupaj 14 KAPITALSKE NALOŽBE

1.700.000.000,00

2.955.262.079.05

2.955.262.078.82

Skupaj 2511 Ministrstvo za okolje in prostor

3.055.235.000,00

5.340.838.670,14

5.051.806.433.48

3029 Plače
3137 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3245 Prispevki in davki delodajalca

1.252.878.000.00
209.855.000.00
240.075.000.00

1.223.878.000,00
209.855.000.00
236.075.000.00

1.183.415.735.00
198.587.818.30
230.014.526.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

1.702.808.000.00

1.669.808.000,00

1.612.018.079.30

Skupaj

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

1.702.808.000.00

1.669.808.000.00

1.612.018.079.30

Materialni stroški
Vladna komisija za standardizacijo zemljepisnih imen
Promocije, razstave, publikacije
Strokovne komisije za preizkus znanja
Vodenje geodetskih evidenc

395.061.000.00
4.432.000.00
10.400.000.00
540.000.00
412.060.000.00

375.061.000,00
4.432.000,00
10.400.000,00
540.000.00
389.879.000.00

361.519.417.57
4.431.990.21
10.400.000.00
188.320,00
376.219.099.67

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

822.493.000.00

780.312.000,00

752.758.827.45

Skupaj

822.493.000,00

780.312.000.00

752.758.827.45

109.928.000,00
50.000.000.00
23.760.000,00
29.160.000.00
41.040.000,00
43.134.000.00

109.928.000,00
50.000.000.00
15.953.000.00
29.160.000.00
41.040.000.00
43.134.000.00

109.737.300,10
49.999.325.00
6.929.086.00
29.160.000,00
40.995.971.50
43.132.062.00

Postavka

25

Sprejeti proračun
199 8

Naziv postavke

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2511 Ministrstvo za okolje in prostor
4056 Kredit MBOR za projekt - Geografski informacijski
sistem

25

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
i;u
2512 Geodetska uprava RS

3353
1813
1932
4407
6345

2411
4057
6811
6812
6816
6817

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Vzpostavitev evidenc nepremičnin
Evidentiranje rabe uemljišč v zemljiškem katastru
Sanacija geodetske mreže
Geodetske podlage za državno mejo s Hrvaško
Vzpostavitev digitalnih načrtov zemljiškega katastra
Ciklično aerosnemanje

18. oktober2001
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poročevalec, št. 83

v tolarjih
Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

9.828.000.00
22.680.000.00

9.373.000,00
22.036.000.00

9.365.100.00
20.353.370,00

Skupaj 99 Plačila storitev

329.530.000,00

320.624.000.00

309.672.214.60

Skupaj

329.530.000.00

320.624.000,00

309.672.214,60

1812 Članstvo v mednarodnih geodetskih asociacijah

1.618.000,00

1.618.000,00

1.339.268,19

Skupaj

9 Drugi odhodki

1.618.000.00

1.618.000.00

1.339.268.19

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

1.618.000,00

1.618.000,00

1.339.268.19

7810 Nakup specialne geodetske in informacijske opreme

46.440.000,00

44.440.000,00

43.978.976,00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

46.440.000,00

44.440.000,00

43.978.976.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

46.440.000.00

44.440.000,00

43.978.976.00

2.902.889.000.00

2.816.802.000.00

2.719.767.365.54

98.224.000.00
13.905.000.00
19.868.000.00

97.924.000.00
10.905.000.00
19.868.000,00

92.409.842,00
9.020.353.00
19.014.745.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

131.997.000.00

128.697.000.00

120.444.940.00

Skupaj

131.997.000.00

128.697.000,00

120.444.940.00

21.591.000.00
1.666.000,00
2.474.000.00
1.035.000,00
519.000,00
1.166.000,00

21.591.000,00
1.666.000.00
2.474.000.00
1.035.000.00
519.000.00
1.166.000.00

20.600.689.81
1.663.466.75
2.336.608.89
1.023.498.30
511.178.00
1.132.763.30

4.778.000.00
5.005.000.00
1.470.000.00
519.000.00
1.011.000,00

4.578.000,00
5.005.000.00
1.270.000.00
219.000.00
1.011.000.00

4.352.308.17
4.826.462,72
1.266.826.91
216.449.00
1.010.102.04

Postavka

25

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2512 Geodetska uprava RS
6818 Izdelava državnih topografskih kart
6819 Vzpostavitev digitalnih topografskih baz

6 PLAČILA STORITEV

Skupaj 2512 Geodetska uprava RS
25

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2513 Uprava RS za jedrsko varnost
3031 Plače
3139 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3247 Prispevki in davki delodajalca

3355
1319
3679
4411
4412
5019
5060
5061
6356
6809
7812

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

Materialni stroški
Publikacije in obveščanje javnosti
Drugi odhodki za delo na drugih področjih
Varstvo pri delu
Knjižnica URSJV
Komisija za jedersko varnost in preverjanje
operaterjev
Enkratne naloge jedrske varnosti
Trajne naloge s področja jedrske varnosti
Vzdrževanje pripravljenosti
Razširitev nadzora jedrskih materialov
Obratovanje mreže za zgodnje obveščanje

poročevalec, št. 83
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Postavka

25

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2513 Uprava RS za jedrsko varnost
Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

41.234.000.00

40.534.000.00

38.940.353.89

Skupaj

41.234.000.00

40.534.000.00

38.940.353.89

7.560.000.00
21.272.000.00
4.000.000.00
0.00

7.560.000.00
21.272.000.00
4.000.000.00
111.461.56

7.556.718.50
19.627.017.99
4.000.000.00
111.461.56

Skupaj 99 Plačila storitev

32.832.000.00

32.943.461.56

31.295.198.05

Skupaj

32.832.000.00

32.943.461.56

31.295.198.05

392.493.69

389.657.00

1298
5020
7818
8377

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Geotektonske raziskave za oceno varnosti
Jedrska varnost
Radiološka varnost
Udeležba na "Radiation Conference"

6 PLAČILA STORITEV

8418 Pomoč EC za delno kritje str. org. CGM - TUJA
nnuiri
14
DOMAČIJA
Skupaj

9 Drugi odhodki

0.00

392.493.69

389.657.00

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

0.00

392.493.69

389.657.00

1299 Center za analizo ponezgodnih stanj
5021 Dozimetri
5410 Nacionalna mreža zgodnjega obveščanja o radioloških
nesrečah
7821 Manjše investicije

3.109.000.00
1.100.000,00
4.356.000.00

3.109.000.00
1.100.000.00
4.356.000.00

3.091.930.16
1.063.097.80
4.355.999.00

800.000.00

742.000.00

737.403.16

Skupaj 108 Investicije • državni organi

9.365.000.00

9.307.000.00

9.248.430.12

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

9.365.000,00

9.307.000.00

9.248.430.12

215.428.000,00

211.873.955,25

200.318.579.06

3104 Plače
3212 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3320 Prispevki in davki delodajalca

139.414.000.00
17.249.000.00
27.887.000,00

138.750.000.00
17.337.000.00
27.755.000.00

134.890.801.00
14.423.770.00
27.247.911.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

184.550.000.00

183.842.000,00

176.562.482.00

Skupaj 2513 Uprava RS za jedrsko varnost
25

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2514 Urad RS za prostorsko planiranje

18. oktober2001
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poročevalec, št. 83

v tolarjih Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

184.550.000.00

183.842.000.00

176.562.482.00

3428 Materialni stroški

39.350.000,00

39.223.990.10

38.102.908.91

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

39.350.000.00

39.223.990.10

38.102.908.91

Skupaj

39.350.000.00

39.223.990.10

38.102.908.91

82.000.000.00
83.300.000.00
12.000.000.00

72.000.000.00
83.300.000.00
8.100.000,00

67.595.414.00
69.591.581.00
8.100.000.00

10.000.000.00

15.000.000.00

12.026.240.95

1.000.000.00
28.000.000,00
50.000.000,00
18.000.000.00
8.900.000,00

1.000.000,00
13.025.000.00
49.000.000.00
17.000.000,00
8.900.000.00

940.600,00
13.001.472.00
47.702.012.00
16.586.654.55
8.899.996,46

Skupaj 99 Plačila storitev

293.200.000.00

267.325.000.00

244.443.970,96

Skupaj

293.200.000.00

267.325.000.00

244.443.970.96

7823 Manjše investicije

1.500.000.00

1.500.000.00

1.330.140.97

Skupaj 108 Investicije - aržavni organi

1.500.000,00

1.500.000.00

1.330.140.97

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.500.000.00

1.500.000.00

1.330.140.97

518.600.000.00

491.890.990.10

460.439.502.84

517.224.000.00
69.421.000.00
101.137.000,00
0.00

514.684.000.00
68.645.000,00
100.655.000.00
5.008.200.00

498.669.626.00
66.040.831.06
98.442.808.00
3.600.409.00

687.782.000.00

688.992.200.00

666.753.674.06

Postavka

25

Naziv postav<e

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2514 Urad RS za prostorsko planiranje
Skupaj

1 PLAČE. PRISPETO DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

1799 Prostorske analize in plan Slovenije
1802 Prostorski izvedbeni akti RS in druga dokumentacija
1934 Metodologija in prisoročila za prostorsko
načrtovanje
1935 Publikacije in posvetovanja za prostorsko
načrtovanje
4160 Sanacija ruralnega in urbanega prostora
6351 Regionalno načrtovar.je
6352 Intervencije pri izoslavi občinskih planskih aktov
6354 Planska kartografija in informatika
7822 Regionalno sodelovanja v Evropi

6 PLAČILA STORITEV

Skupaj 2514 Urad RS za prostorsko planiranje
25

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2516 Hidrometeorološki zavod RS
3034
3142
3250
8332

Plače
Drugi osebni odhodki (prejemki)
Prispevki in davki delodajalca
Stroški dela ■ TUJA DONACIJA • UNDP/GEF

Skupaj 11 Plače • državni organi
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v tolarjih ■
Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s sprenenbami 1998

Realizacija
19 9 8

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

687.782.000.00

688.992.200.00

666.753.674.06

Materialni stroški
Limnološka postaja Bled
Mednarodni projekt 7SWT
Kakovost zraka - mednarodne zadolžitve
Redne publikacije
Akreditacija kenijskega laboratorija
Radarski monitoring
Kotizacije in potni stroški v mednarodnih
organizacijah
Vojaška meteorologija
Kakovost zraka - monitoring
Kakovost voda • monitoring
Hidrološki monitoring
Agrometeorologlja • meteorološki monitoring
Merjenje ionizirajočega sevanja
Meteorološka zaščita letalskega prometa
Mednarodne koaunikacije
Umerjanje meteoroloških in hidroloških instrumentov
Obramba pred točo ■ HMZ
Varnost: zaščita premoženja, podatkov
Zagotavljanje kvalitete podatkov
Kataster emisij v zrak
Informacijski sistem varstva okolja
Mednarodni projekt LACE in komunikacije
Naloge v zvezi s Konvencijo o klimatskih spremembah
Mednarodni monitoring voda
Monitoring vodnih virov
Vzdrževanje skupnih infrastrukturah naprav Vojkova
Nacionalni meteorološki telekomunikacijski center
Promocijska dejavnost
Prehod na javni zavod
UNDP/GEF - Materialni stroški • TUJA DONACIJA

67.500.000.00
900.000.00
860.000.00
5.940.000.00
6.100.000,00
500.000.00
500.000.00
4.900.000.00

68.000.000.00
900.000.00
460.000.00
5.940.000.00
3.100.000.00
500.000.00
500.000.00
4.900.000.00

67.822.308.50
898.247.05
459.891.00
5.850.463.18
3.099.285.50
498.113.00
403.750.15
4.716.700.89

500.000.00
13.900.000,00
55.000.000.00
25.900.000,00
25.900.000.00
1.300.000.00
7.000.000.00
8.200.000.00
4.320.000.00
3.000.000.00
2.744.000.00
2.160.000,00
880.000,00
3.250.000.00
6.000.000.00
3.250.000.00
4.300.000,00
2.700.000.00
3.200.000,00

100.000.00
13.900.000.00
55.000.000,00
25.900.000,00
25.900.000.00
900.000,00
7.000.000.00
8.200.000.00
4.320.000.00
7.428.900.00
1.444.000.00
1.660.000.00
880.000.00
1.750.001.00
6.000.000.00
2.850.000.00
4.300.000.00
2.700.000.00
1.700.000.00

98.571.24
13.826.505.77
54.977.710.19
25.827.212.68
25.224.173.79
899.999.27
6.997.210.71
8.183.623.56
4.169.381.43
7.309.092.21
1.429.108.75
1.659.999.50
877.071.60
1.749.969.70
5.985.316.72
2.847.749.80
4.264.029.91
2.638.154.94
1.699.999.45

1.500.000.00
500.000.00
500.000,00
0,00

1.500.000.00
100.000.00
0,00
31.261.702.82

1.500.000.00
100.000.00
0.00
9.714.852.81

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

263.204.000.00

289.094.603.82

265.728.493.30

Skupaj

263.204.000.00

289.094.603,82

265.728.493.30

8318 Delavnica kvalitete voda • TUJA DONACIJA
8339 UNEP delavnica - TUJA DONACIJA

0,00
0.00

278.505.45
546.171.42

277.629.78
546.171.00

Skupaj 99 Plačila storitev

0.00

824.676.87

823.800.78

Skupaj

0.00

824.676.87

823.800.78

5.000.000,00

5.000.000.00

4.992.189,42

Postavka

25

Naziv postavke

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2516 Hidrometeorološki zavod RS
Skupaj
3358
1791
1792
1794
1795
1936
1937
3756
4058
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5018
6358
6359
6361
6820
6821
6823
6824
6825
6826
6827
7824
7825
8333

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

6 PLAČILA STORITEV

4059 Članstvo v nevladnih mednarodnih organizacijah EUMWF

18. oktober2001
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v tolarjih •
Postavka

25

Sprejeti proračun
19 98

Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
1 99 8

14.500.000.00

14.329.127,91

3.578.449.60
198.002.15
61.464.93
51.423.67
2.052.092.73

963.085.97
127.226.75
'
0.00
0.00
2.052.091.50

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2516 Hidrometeorološki zavod RS
4421 Članstvo v nevladnih mednarodnih organizacijah
EUHETSAT
6725 Slovensko - ameriški projekt: DONACIJA
7685 Refundacija potnih stroškov - TUJA DONACIJA
8181 Projekti COST - TUJA DONACIJA
8298 Seminar hidrologije
8380 TUJA DONACIJA - Seminar agroaeteorologije

14.500.000.00

Skupaj

9 Drugi odhodki

19.500.000.00

25.441.433.08

22.463.721.55

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

19.500.000.00

25.441.433.08

22.463.721.55

4060
4420
5008
5017

1.000.000.00
3.000.000.00
38.900.000.00
15.100.000,00

0,00
500.000.00
37.900.000,00
15.100.000,00

0.00
494.136.20
37.899.680.64
15.096.308.48

16.200.000.00
13.000.000.00

4.700.000.00
9.000.000.00

4.699.999.70
8.992.569.30

6.700.000.00
49.200.000.00
5.500.000,00
1.000.000.00
2.100.000.00
5.500.000,00
0.00

6.700.000,00
53.300.000,00
4.500.000,00
1.000.000.00
2.100.000.00
5.500.000,00
2.100.000.00

6.691.772.65
53.296.252.02
4.499.999.70
999.999.10
2.099.614.00
4.997.299.70
1.600.000,00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

157.200.000.00

142.400.000.00

141.367.631,49

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

157.200.000.00

142.400.000.00

141.367.631.49

1.127.686.000,00

1.146.752.913.77

1.097.137.321.18

3035 Plače
3143 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3251 Prispevki in davki delodajalca

60.994.000.00
7.802.000.00
12.194.000.00

61.704.000.00
6.822.000,00
12.564.000.00

61.529.790.00
6.592.763.83
12.501.212.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

80.990.000.00

81.090.000.00

80.623.765.83

Skupaj

80.990.000.00

81.090.000.00

80.623.765.83

5429
6357
6360
6528
7826
7827
7828
7829
8334

0.00
0.00
0.00 '
0.00
0.00

Gradnja MRC
Interventna sredstva
Ekološki laboratorij - merilna oprema
Računski center - nabava računalnika in specifične
programske opreme
Meteorološko radarski center
Letalska meteorološka oprema (vzdrževanje, montaža.
nakup)
Razvoj novih merilnikov in metod
Monitoringi. instrumentalna oprema
Rekonstrukcija AHP mreže VO
GAW postaja
MEDP0L
Manjše investicije
UNDP/GEF - Investicije • TUJA DONACIJA

Skupaj 2516 Hidrometeorološki zavod RS
25

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2517 Uprava RS za geofiziko

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI
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Realizacija
1 998

18.800.000.00
2.500.000,00
2.500.000.00
12.400.000.00
8.406.000,00
2.700.000,00
3.300.000,00
1.600.000,00
1.700.000.00
15.000.000,00
1.500.000.00

18.800.000.00
2.500.000,00
2.500.000,00
12.100.000,00
4.161.652.90
920.000.00
4.570.000.00
1.600.000.00
1.700.000,00
15.000.000.00
920.000.00

18.332.879.17
2.425.706.63
2.460.223.27
11.115.090.90
4.050.794.71
890.364.83
4.534.488,76
1.600.000.00
1.585.551.76
15.000.000.00
915.874.86

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

70.406.000,00

64.771.652.90

62.910.974.89

Skupaj

70.406.000.00

64.771.652.90

62.910.974.89

6363 Mednarodne članarine

600.000.00

600.000.00

579.684,85

Skupaj

9 Drugi odhodki

600.000,00

600.000,00

579.684.85

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

600.000,00

600.000.00

579.684.85

1.800.000.00
14.500.000,00
3.800.000,00
690.000.00

1.540.000,00
13.706.960,00
4.520.000.00
690.000.00

1.515.181.95
13.433.225.60
4.383.884,54
689.943,80

Skupaj 108 Investicije • državni organi

20.790.000.00

20.456.960,00

20.022.235,89

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

20.790.000.00

20.456.960,00

20.022.235,89

172.786.000.00

166.918.612.90

164.136.661.46

302.131.000,00
40.229.000,00
60.001.000.00
0.00

297.131.000.00
40.229.000.00
60.001.000.00
2.250.000,00

290.892.634,00
34.739.525.00
57.555.351.00
1.843.786.00

402.361.000.00

399.611.000.00

385.031.296.00

68.996.000,00
8.770.000.00

66.156.000,00
9.520.000,00

65.991.599.90
9.285.641.00

Postavka

25

Naziv postavke

Sprejeti proračun
1 998

,

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2517 Uprava RS za geofiziko
3359
1753
1754
1755
2963
2964
5006
6364
6365
6829
7630

1940
5005
7830
7831

Haterialni stroški
Potresno inženirstvo
Inženirska seizmologija
Državna mreža potresnih,opazovalnic
Geofizikalni monitoring
Geološki monitoring
Seizmološki monitoring ob povečanih aktivnostih
Priprava osnov za zakonodajo
Strokovna srečanja
Geološki informacijski sistem
Refrakcijska seizmika

2 HATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Seizmološka programska oprema
Modernizacija seizmološke mreže
Monitoring močnih potresov
Manjše investicije

Skupaj 2517 Uprava RS za geofiziko
25

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2521 Uprava RS za varstvo narave
5980
5982
5984
8368

Plače
Drugi osebni odhodki (prejemki)
Prispevki in davki delodajalca
Stroški dela • TUJA DONACIJA - Projekt MATRA

Skupaj 11 Plače • državni organi
6546 Plače regionalnih zavodov
6547 Drugi osebni odhodki (prejemki) regionalnih zavodov

18. oktober2001

211

poročevalec, št. 83

• v tolarjih Postavka

25

Sprejeti proračun
1998

Naziv postavke

Proračun s spremertami 1998

Realizacija
1998

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2521 Uprava RS za varstvo narave
6548 Prispevki delodajalca regionalnih zavodov

11.108.000,00

13.198.000.00

13.132.339.40

Skupaj 12 Plače - izvajalske organizacije

88.874.000,00

88.874.000.00

88.409.580.30

491.235.000,00

488.485.000.00

473.440.876.30

86.000.000.00
1.000.000,00
6.000.000.00
5.480.000.00
5.000.000,00
11.880.000,00

88.517.930.70
1.000.000.00
5.000.000,00
5.480.000.00
0,00
11.880.000,00

86.847.182.89
1.000.000.00
4.909.198.00
5.331.085.83
0,00
11.761.600.00

3.000.000.00
3.780.000.00
1.620.000.00
0.00

3.000.000,00
3.780.000.00
1.420.000.00
1.000.000.00

2.988.895.00
3.491.223.00
1.420.000.00
415.788.25

123.760.000.00

121.077.930,70

118.164.972.97

6549 Materialni stroški regionalnih zavodov

31.320.000.00

33.276.000.00

33.275.485.00

Skupaj 22 Materialni stroški - izvajalske organizacije

31.320.000.00

33.276.000,00

33.275.485.00

Skupaj

155.080.000.00

154.353.930.70

151.440.457.97

6572 Spominski park Trebče
6573 Triglavski narodni park
6911 Škocjanske jame

37.100.000.00
119.000.000.00
37.100.000,00

43.100.000,00
122.700.000.00
37.100.000.00

43.100.000.00
122.700.000.00
37.100.000.00

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam

193.200.000.00

202.900.000.00

202.900.000.00

Skupaj

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM

193.200.000.00

202.900.000.00

202.900.000.00

Recenzije in revizije
Strokovne obveznosti po mednarodnih konvencijah
Nacionalni program varstva okolja
Mednarodno sodelovanje in konvencije • varstvo
narave
Kartiranje habitatov
Publikacije za varstvo narave
Javna vodnogospodarska služba - skupni program
Služba varstva obalnega morja (SV0M)
Intervencije - naravna dediščina
Akcije varstva narave
Vodnogospodarska javna služba na območju Mure
Vodnogospodarska javna služba na območju Drave
Vodnogospodarska javna služba na območju Savinje -

10.780.000.00
31.000.000.00
15.000.000.00
3.320.000.00

10.180.000.00
21.400.000.00
6.700.000.00
3.320.000.00

8.437.450.00
21.398.909.00
6.563.171.70
2.791.977.00

3.532.000.00
10.800.000.00
28.597.000.00
32.000.000.00
1.000.000.00
20.000.000.00
219.793.000,00
332.474.000.00
288.342.000,00

2.232.000,00
8.800.000.00
23.597.000.00
32.000.000.00
1.000.000.00
19.200.000.00
219.793.000.00
332.474.000.00
288.342.000.00

0.00
7.486.210.70
23.563.220.00
32.000.000.00
531.818.30
17.331.641.50
219.793.000.00
332.474.000.00
288.341.939.00

Skupaj
3430
1844
5418
6055
6067
6373
6377
6830
7832
8369

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

Materialni stroški
Pospeševanje razvoja javnih služb
Poročilo o stanju okolja
Mednarodne konvencije - varstvo narave
Ukrepanje pri ekoloških nesrečah
Vodnogospodarski informacijski sistem - baze in
evidence
Mednarodni promet z odpadki
Komisija za oceno škod po naravnih nesrečah
Naravovarstveno usposabljanje
Materialni stroški • TUJA DONACIJA - Projekt MATRA

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

1782
1943
1944
1945
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
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18. oktober2001

- v tolarjih •
Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

263.894.000,00
458.605.000.00

263.894.000.00
458.605.000.00

263.894.000.00
458.511.499.60

270.552.000.00
261.047.000,00
172.436.000,00
6.640.000,00
10.000.000,00
1.000.000,00

270.552.000.00
261.047.000,00
172.436.000,00
6.640.000,00
8.200.000,00
0.00

270.551.999.80
260.969.567.30
172.252.840.70
2.000.000.00
8.133.600.00
0.00

3.500.000.00

3.100.000,00

2.823.828,00

6.000.000,00
3.000.000.00
36.600.000.00

4.000.000.00
3.000.000,00
35.600.000,00

3.840.000,00
2.986.260,00
35.496.439.00

11.000.000.00
2.000.000.00
2.000.000,00
6.000.000,00
12.000.000,00
3.900.000,00
15.600.000,00
4.320.000,00
10.000.000.00
1.000.000,00
80.000.000,00
15.000.000,00

9.500.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
12.000.000.00
3.200.000,00
15.600.000,00
3.320.000,00
8.700.000,00
0.00
7.600.000,00
10.000.000,00

9.482.006.00
0.00
0,00
5.987.310.00
11.973.100.00
3.134.894.00
15.515.176.00
3.000.000,00
8.678.870,00
0,00
0.00
9.473.984.00

5.000.000,00

1.000.000.00

967.765.00

40.000.000.00

9.000.000,00

7.300.420.00

30.000.000,00
0,00
0,00
0,00

2.000.000.00
3.113.983,50
3.254.445,34
4.423.859.28

1.899.960,00
1.538.997,98
0,00
1.517.077.00

Skupaj 99 Plačila storitev

2.727.732.000.00

2.554.824.288.12

2.522.642.931.58

Skupaj

2.727.732.000.00

2.554.824.288.12

2.522.642.931.58

2136 Koaunalna Infrastruktura, javne službe in varstvo
okolja
5191 Prezaposlitev delavcev v RUŽV
6667 Dolžanova soteska

475.650.000.00

485.600.000.00

483.865.754.50

30.500.000,00
2.700.000.00

30.500.000.00
2.700.000.00

30.500.000.00
2.568.654.00

Skupaj 77 Subvencije • ostale

508.850.000,00

518.800.000,00

516.934.408.50

Postavka

25

Naziv postavke

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2521 Uprava RS za varstvo narave
Sotle
2128 Vodnogospodarska javna služba na območju Dolenjske
2130 Vodnogospodarska javna služba na območju Ljubljanice
• Save
2131 Vodnogospodarska javna služba na območju Gorenjske
2132 Vodnogospodarska javna služba na območju Soče
2133 Vodnogospodarska javna služba na območju Primorske
2135 Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti
4061 Inventarizacija odlagališč
4062 Posredovanje pri uvozu, izvozu, tranzitu nevarnih
odpadkov
4063 Ukrepi in izvajanje varstva in trajnostne rabe
aokriSč
4064 Strokovne podlage za financiranje varstva okolja
4065 Informacijski si sten varstva narave
4424 Strokovne podlage za vodnogospodarsko in prostorsko
dokumentaci jo
5046 Informacijski sistem varstva okolja
5048 Študija ranljivosti okolja
5049 Presoje vplivov na okolje
5423 Intervencije ob naravnih nesrečah
6060 Upravna in razvojna dokumentacija
6070 Študije in raziskave
6571 Zavarovana območja narave
6666 Azil za zavarovane živalske vrste
6831 Standardi komunalne oskrbe
6832 Notranjski park (Life program)
7834 Študije in raziskovanje • varstvo okolja
7835 Strokovna podlaga za lokalne javne službe varstva
okolja
7836 Informacijski sistem • kratkoročni koncept ravnanja
z odpadki
7837 Razvojni programi, plani, koncepti • kratkoročni
koncept ravnanja z odpadki
7839 Odlagališča - kratkoročni koncept ravnanja z odpadki
6994 Notranjski park - LIFE PROGRAM • tuja donacija
8309 Inventarizacija mokrišč • TUJA DONACIJA
8363 HATRA • Notranjski regionalni park - TUJA DONACIJA

6 PLAČILA STORITEV

18. oktober2001

213

poročevalec, št. 83

v tolarjih
Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

508.850.000,00

518.800.000.00

516.934.408.50

5.400.000,00
5.400.000,00

5.400.000,00
2.944.000.00

420.393,00
2.155.276.00

9 Drugi odhodki

10.800.000.00

8.344.000,00

2.575.669.00

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

10.800.000,00

8.344.000.00

2.575.669.00

5472 Zapiranje rudnika urana Žirovski vrh
6378 Ekološka sanacija Rudnika Žirovski vrh

402.000 000.00
120.000 000.00

402.000. 000.00
120.000. 000.00

402.000. 000.00
120.000. 000.00

Skupaj 103 Investicije - energetika

522.000 000,00

522.000. 000,00

522.000, 000.00

7845 Manjše investicije

3.300 000,00

3.300. 000.00

3.279. 542.65

Skupaj 108 Investicije • državni organi

3.300. 000,00

3.300. 000.00

3.279. 542,65

2191 Odkup nepremičnin na zavarovanih območjih narave
2192 Investicijsko vzdrževanje vodnogospodarskih objektov
in naprav
2954 Primorski vodovod in kanalizacija
4066 Zavarovana območja narave
4067 Nakup gumijastega motornega čolna

11.340.000.00
700.000.000,00

11.340.000.00
654.608.000.00

11.340.000,00
653.761.089.53

55.950.000,00
14.000.000,00
1.607.000,00

46.000.000.00
4.600.000.00
7.000.00

46.000.000,00
4.515.093.00
0,00

Skupaj 141 Investicije • komunala in urejanje voda

782.897.000,00

716.555.000,00

715.616.182.53

2194 Informacijski center in drugi objekti TNP •
4068 Regionalni zavodi
4069 Škocijanske jame

14.580. 000.00
1.000. 000,00
14.580. 000,00

14.580. 000,00
1.000. 000,00
14.580. 000,00

14.580. 000,00
999. 180,00
14.580. 000,00

Skupaj 205 Inv.vzdržev. ■ javni zavodi in ustanove

30.160.000,00

30.160.000.00

30.159.180.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.338.357.000.00

1.272.015.000.00

1.271.054.905.18

Skupaj 2521 Uprava RS za varstvo narave

5.425.254.000,00

5.199.722.218,82

5.140.989.248,53

419.681.000.00
54.260.000,00
83.644.000,00

405.348.772.00
40.900.414,00
81.051.818,00

Postavka

25

Naziv postavke

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2521 Uprava RS za varstvo narave
Skupaj

9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI

6371 Nadomestila za izvajanje režimov varstva narave
6575 Odškodnine-živalske vrste
Skupaj

25

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2522 Inšpektorat RS za okolje in prostor
5981 Plače
5983 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5985 Prispevki in davki delodajalca

poročevalec, št. 83

417.141.000,00
53.484.000,00
83.162.000.00
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v tolarjih Postavka

25

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s sprentembami 1998

Realizacija
1 998

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2522 Inšpektorat RS za okolje in prostor
Skupaj 11 Plače • državni organi

553.787.000,00

557.585.000.00

527.301.004.00

Skupaj

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

553.787.000,00

557.585.000.00

527.301.004,00

4526 Materialni stroški
5004 Sredstva za vzorce in analize izven rednega programa

70.632.000,00
2.808.000.00

73.132.000.00
2.808.000.00

71.436.092.39
936.287.50

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

73.440.000,00

75.940.000.00

72.372.379.89

Skupaj

73.440.000.00

75.940.000,00

72.372.379,89

5001 Rušenje nedovoljeno zgrajenih objektov
6834 Izvršbe odločb
6835 Izvedenska mnenja

32.994.000.00
2.700.000.00
3.780.000,00

32.994.000,00
2.700.000,00
2.780.000.00

24.271.746,39
4.020.00
1.086.320,00

Skupaj 99 Plačila storitev

39.474.000.00

38.474.000.00

25.362.086,39

Skupaj

39.474.000.00

38.474.000.00

25.362.086.39

7846 Javna dela

14.040.000,00

440.000.00

0,00

Skupaj 77 Subvencije • ostale

14.040.000,00

440.000.00

0.00

Skupaj

14.040.000.00

440.000,00

0,00

7847 Manjše investicije

3.750.000.00

3.750.000,00

3.285.152,84

Skupaj 108 Investicije - državni organi

3.750.000,00

3.750.000.00

3.285.152,84

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

3.750.000,00

3.750.000.00

3.285.152,84

684.491.000,00

676.189.000,00

628.320.623.12

14.102.369.000.00

16.050.988.360.98

15.462.915.735.21

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

6 PLAČILA STORITEV

9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI

Skupaj 2522 Inšpektorat RS za okolje in prostor
Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
26

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
3011 Plače
3119 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3227 Prispevki in davki delodajalca

18. oktober 2001

409.367.000.00
38.617.000.00
85.975.000.00

215

409.367.000.00
38.617.000,00
85.975.000.00

396.467.253.00
33.013.187,65
84.664.950.00

poročevalec, št. 83

- v tolarjih •
Postavka

Naziv postavke

Sprejeti proračun
1998

1
26

Proračun s spremembami 1998

2

3

Realizacija
1 998
4

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Skupaj 11 Plače • državni organi

533.959.000.00

533.959.000.00

514.145.390.65

Skupaj

533.959.000.00

533.959.000.00

514.145.390.65

Materialni stroški
Drugi odhodki za delo na drugih področjih
Izobraževanje
Sodelovanje s strokovnimi institucijami
Delo organov in komisij

95.400.000,00
2.052.000,00
4.025.000.00
9.400.000,00
3.763.000,00

125.400.000.00
2.052.000.00
4.025.000.00
9.400.000.00
3.763.000,00

118.836.617,57
1.814.002,00
2.886.645.00
9.237.300.58
764.212,50

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

114.640.000.00

144.640.000.00

133.538.777,65

Skupaj

114.640.000.00

144.640.000.00

133.538.777.65

1826 DN in DN v enkratnem znesku
7022 Denarna pomoč

21.814.707.000.00
1.270.000.000.00

28.121.017.420.00
981.943.000.00

28.121.017.417.11
954.956.105.35

Skupaj 41 Transferi - zaposlovanje

23.084.707.000.00

29.102.960.420,00

29.075.973.522,46

2195
4429
7011
7013
7014

702.330.000.00
638.000.000.00
22.650.000.000.00
26.010.000.000,00
460.000.000.00

585.200.100.00
638.000.000,00
22.650.000.000,00
27.110.000.000,00
460.000.000,00

567.601.188.00
573.746.204.00
22.569.824.146.45
26.705.104.083,68
428.985.681,88

50.460.330.000.00

51.443.200.100,00

50.845.261.304,01

7.561.000.000,00
1.266.400.000,00
5.680.000.000,00
82.000.000.00
484.000.000.00
3.110.000.000.00

7.096.000.000.00
1.020.000.000.00
4.143.000.000.00
76.000.000.00
484.000.000.00
2.500.000.000.00

6.971.790.623.56
1.004.470.569.81
4.087.241.117.25
68.605.827.88
345.661.040.55
2.448.779.112,39

Skupaj 43 Transferi ■ varstvo VI. W. ŽVN

18.183.400.000.00

15.319.000.000.00

14.926.548.291.44

7016
7017
7018
7320
8503
8504

372.500.000.00
9.500.000.000,00
2.770.000.000.00
3.100.000.00
58.008.000.00
191.214.000.00

372.500.000.00
8.850.000.000,00
2.770.000.000,00
3.100.000,00
58.008.000,00
191.214.000,00

371.036.906.53
8.635.537.266.53
2.632.347.472.00
2.801.409.55
47.068.700.00
180.581.106.00

Skupaj 44 Transferi - socialno varstvo

12.894.822.000,00

12.244.822.000,00

11.869.372.860.61

7054 Republiške štipendije

13.635.000.000.00

12.917.256.000.00

12.802.701.988.94

3335
3659
4428
5253
6185

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Dodatek za nego otroka
Starševski dodatek
Nadomestilo plače v času porodniškega dopusta
Otroški dodatek - družbene pomoči otrokom
Pomoč pri opremi novorojenca

Skupaj 42 Transferi • otroško varstvo
6838
6839
6840
7042
7047
7048

Varstvo vojnih invalidov (VI)
Varstvo vojnih veteranov (W)
Varstvo žrtev vojnega nasilja (ŽVN)
Republiške priznavalnine
Zdraviliško in klimatsko zdravljenje VI. VV, ŽVN
Druge zakonske pravice VI. W. ŽVN

Denarne pomoči • edini vir
Denarni dodatek
Družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb
Varstvo družin vojakov
Zdravstveno zavarovanje prejemnikov edinega vira
Zdravstveno zavarovanje duševno in telesno
prizadetih oseb
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26

Sprejeti proračun
1 9 98

Naziv posta.<a

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
1 998

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

2611 Ministrstvo za delo. družino in socialne zadeve
13.635.000.000.00

12.917.256.000.00

12.802.701.988,94

5629 Subvencioniranje štjce^ske prehrane

1.094.400.000.00

1.234.400.000.00

1.234.399.958,43

Skupaj 46 Transferi • oni'D

1.094.400.000,00

1.234.400.000.00

1.234.399.958,43

2546 Jamstveni sklad

5.491.000.000,00

4.491.000.000.00

3.810.842.311,66

Skupaj 48 Transferi - ot^eznosti do Jamstvenega sklada

5.491.000.000,00

4.491.000.000,00

3.810.842.311,66

124.843.659.000,00

126.752.638.520.00

124.565.100.237.55

15.000.000,00
20.000.000,00
0.00
17.105.000.00
0.00

15.000.000.00
20.000.000,00
0.00
17.105.000.00
0,00

14.995.000,00
19.183.558.00
0,00
11.147.600,00
0,00

52.105.000,00

52.105.000.00

45.326.158.00

1.618.588.000,00
30.000.000.00
3.139.974.000.00
2.700.000.00
10.800.000.00

1.468.588.000.00
30.000.000.00
3.161.474.000.00
4.867.835.00
7.995.000,00

1.312.601.527.73
30.000.000.00
2.980.727.938.95
4.065.856.00
1.800.000.00

2.700.000.00
25.000.000,00

2.700.000.00
8.500.000.00

2.700.000.00
6.613.995.75

142.650.000,00
3.437.018.000.00
68.584.000.00

149.650.000.00
3.437.018.000.00
68.584.000.00

149.650.000.00
3.437.018.000.00
48.778.396.17

706.300.000,00
1.980.371.000.00
111.720.000.00
26.822.000.00
6.500.000,00
51.840.000,00
108.000.000.00
80.000.000.00

685.284.334.00
1.715.271.000,00
107.120.000.00
26.722.000.00
6.500.000.00
65.524.236,00
96.130.000.00
113.500.000.00

635.853.441.31
1.596.417.077.91
78.837.920.80
23.062.338.10
0.00
60.066.237.75
31.522.355.27
113.500.000.00

Skupaj 53 Plačilo storite* javnim zavodom in ustanovam

11.549.567.000.00

11.155.428.405.00

10.513.215.085.74

Skupaj

11.601.672.000.00

11.207.533.405.00

10.558.541.243.74

97.201.000,00

97.201.000.00

97.076.000.00

Skupaj 45 Transferi - švrendije

Skupaj
4070
4071
6841
7089
8505

4 SOCIALNI TRANS=E?,I

Nevladne organizacije na področju otroka in družine
Programi v podporo d-_žini
Krizni centri
Sofinanciranje tiski
Materinski domovi

Skupaj 51 Dotacije javni« zavodom 1n ustanovam
1276
1279
1283
1286
2196
2197
2198
2607
4432
7019
7057
7094
7140
7147
7149
7172
7870
8663

Vodenje, varstvo in zisoslitve pod posebnimi pogoji
Inštitut • SVC
Dejivnost centrov zi »cialno delo
Strokovni nadzor
Razvoj zaposlitvenih irojektov za težje zaposlive 1n
inviHde in razvoj veže usposabljanja za invalide
Računalniška podpora za potrebe Invilidov
Vzdrževmje in rizvoj informacijskih sistemov
socialnega varstva in družinskih prejemkov
StroSki Izvajanji zatona o jamstvenem sklidu
Republiški zivod zi z-ooslovanje
Zdravstveno in pokojninsko zavarovanje rejnic in
rejnikov
Rejnine
Institucionalno varstvo v zavodih
Stroški Izvajanji zakona o družinskih prejemkih
Interventne službe CSC
Oskrba oseb neznanega sivallšča
Medmrodno sodelovanje
Stroški Izvajanja vojnih zakonov
Sofinanciranje Institucij in programov Izobraževanja
odraslih

5 DOTACIJE IN PLANILA STORITEV JAVNIH ZAVODOM

2485 Socialna rehabilitacija zasvojenih
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Realizacija
19 9 8

6.500.000.00
56.660.000.00
97.100.000.00

6.500.000.00
42.160.000.00
97.100.000.00

6.436.922.14
39.027.513.50
96.733.000.00

32.960.000.00
80.396.000.00

32.960.000.00
80.496.000,00

23.042.964.00
78.792.755.22

24.500.000.00
14.904.000.00
14.580.000.00
10.000.000.00
177.000.000.00
22.842.000,00

24.500.000.00
14.904.000,00
14.580.000.00
1.000.000.00
41.000.000.00
28.512.000,00

24.500.000.00
14.904.000,00
14.580.000.00
0.00
35.440.124.09
28.507.242,06

18.360.000.00
20.000.000.00

18.360.000,00
27.118.595.00

18.359.951.78
25.497.278.70

Skupaj 99 Plačila storitev

673.003.000.00

526.391.595.00

502.897.751.49

Skupaj

673.003.000,00

526.391.595.00

502.897.751.49

130.000.000.00

130.000.000.00

129.999.982.96

75.000.000,00

0.00

0.00

400.000.000.00
205.000.000.00
1.000.000.000.00
2.585.836.000.00
597.000.000.00
949.000.000.00
202.000.000.00
3.320.000.000.00
650.000.000.00

0.00
139.000.000.00
600.000.000.00
2.721.836.000.00
597.000.000,00
1.130.000.000.00
202.000.000.00
2.883.600.000.00
350.000.000,00

0.00
138.999.980.71
585.346.196.43
2.712.568.436.19
596.999.977.57
1.129.999.942.41
201.999.971.00
2.873.999.971,03
205.650.000.00

650.000.000.00

519.058.000.00

464.640.783,00

700.000.000.00

400.000.000.00

336.332.135,00

35.000.000.00

35.000.000.00

17.047.247,00

705.000.000.00

695.000.000,00

694.999.975.63

Skupaj 77 Subvencije - ostale

12.203.836.000.00

10.402.494.000.00

10.088.584.598.93

Skupaj

12.203.836.000.00

10.402.494.000.00

10.088.584.598.93

1.620.000.00

1.620.000.00

104.839.00

Postavka

26

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
2486 Prevozi slepih
2487 Raziskave, razvoj
4072 Eksperimentalni in razvojni programi socialnega
varstva ter sofinanciranje programov nevladnega
sektorja
4073 Krizni centri
4074 Materinski domovi in zavetišča za otroke in ženske
žrtve nasilja
4075 Stanovanjske skupine
4076 Socialna zbornica
4077 Strokovno usposabljanje delavcev socialnega varstva
4173 Koncesije na področju zaposlovanja
7866 Koncesije na področju socialnega varstva
7867 Vzdrževanje informacijskega sistema in obdelava
podatkov po vojnih zakonih
7868 Stroški Izvajanja študentske prehrane
7869 Izvajanje in nadzor aktivne politike zaposlovanja

6 PLAČILA STORITEV

2199 Sofinanciranje regijskih projektov in razvoja
delovnih mest
4078 Uresničevanje sporazuma o reintegraciji delavcev iz
tujine
4082 Regresiranje obrestne mere kreditiranja študentov
4438 Prispevki delodajalcem za novozaposlene
6530 Presežki v državnih podjetjih
7023 Priprava brezposelnih na zaposlitev
7024 Pospeševanje novega zaposlovanja
7025 Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb
7027 Preusposabljanje zaposlenih
7029 Javna dela
7032 Nadomestitev dela stroškov za ohranitev delovnih
mest
7265 Nadomestitev dela stroškov za ohranitev delovnih
mest • izvozniki
7871 Ukrepi aktivne politike zaposlovanja • vladni
projekt
8664 Izvajanje sanacij 1n prestrukturiranja podjetij
(SRSP)
8674 Pomoč pri samozaposlovanju

9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI

2200 Vladna komisija za grobišča in medresorski gradbeni
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Naziv postavke

Sprejeti proračun
1998

1
26

2

Proračun s spremembami 1998
3

Realizacija
1 99 8
4

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

2611 Ministrstvo za delo. družino in socialne zadeve
odbor
2201 Pokojninska reforma
4124 Sofinanciranje zveze društev invalidov vojn
Slovenije
4433 Sofinanciranje PHARE programov
4542 Sofinanciranje društva T1GR
4904 Sofinanciranje ZZB-NOV
6180 Sofinanciranje Zveze veteranov vojne za Slovenijo
6181 Sofinanciranje združenja "SEVER"
6846 Sofinanciranje zveze društev mobiliziranih Slovencev
v nemško vojsko
6847 Sofinanciranje zveze društev izgnancev Slovenije
7190 Priznanja socialnega varstva
7193 Sofinanciranje društev
7197 Vzdrževanje grobov v Republiki Sloveniji
7198 Vzdrževanje grobov v tujini
7874 Sofinanciranje zveze društev vojnih invalidov
Slovenije in zveze vojnih invalidov v zamejstvu
8316 Koncesijska dajatev za Fundacijo za fin. invalidskih
in huma

20.000.000.00
2.660.000.00

20.000.000.00
2.660.000.00

16.967.100,45
2.660.000.00

31.750.000.00
3.000.000.00
155.574.000.00
45.260.000.00
3.704.000.00
5.508.000.00

23.750.000.00
3.000.000,00
159.128.044.50
45.260.000.00
3.704.000.00
5.508.000.00

19.501.050.25
3.000.000.00
159.128.044.50
45.260.000.00
3.704.000.00
5.508.000.00

4.622.000.00
3.400.000.00
1.879.000.00
23.779.000.00
2.590.000,00
11.340.000.00

4.622.000.00
3.400.000.00
1.879.000.00
30.979.000.00
6.110.000,00
29.940.000.00

4.622.000.00
3.399.999.48
1.850.000.00
23.425.650.90
4.908.694.73
28.706.156,88

0.00

14.402.732.00

0.00

9 Drugi odhodki

316.686.000.00

355.962.776.50

322.745.536.19

Skupaj 11 DRUGI ODHOOKI

316.686.000.00

355.962.776.50

322.745.536.19

1288
2456
4441
4442
4443
4444
4996
6190
6191
6661
6848

30.541.000.00
112.864.000.00
10.920.000.00
153.930.000.00
183.090.000.00
407.570.000,00
40.000.000,00
153.500.000,00
310.255.000,00
75.760.000.00
44.700.000,00

28.291.000.00
38.060.000.00
10.920.000.00
153.930.000,00
72.000.000,00
202.970.000.00
40.000.000.00
266.190.000.00
310.255.000.00
75.760.000,00
30.700.000.00

25.261.596.00
29.385.041.60
10.900.000,00
58.586.540.00
48.028.069.33
202.953.856.50
39.668.393,00
263.988.467.70
309.219.415.00
57.921.144,00
370.620.00

20.000.000.00
300.000.000.00

20.000.000.00
150.616.480.00

19.549.327.00
144.028.027.00

1.843.130.000.00

1.399.692.480,00

1.209.860.497.13

2910 Manjše investicije

3.570.000,00

3.570.000.00

3.569.403.55

Skupaj 108 Investicije - državni organi

3.570.000,00

3.570.000.00

3.569.403.55

11.739.000,00
208.314.000,00
61.290.000.00
44.410.000.00

1.019.000,00
189.264.000.00
31.290.000,00
44.410.000,00

495.000.00
171.923.327.12
29.560.208,40
42.779.728.93

Skupaj

Računalniška oprema CSD
Poslovni prostori RZZ
CSD • zamenjava avtomobilov
Poslovni prostori CSD
Poslovni prostori in opre« VDC
Poslovni prostori in opreaa zavodov za usposabljanje
Stanovanjske skupnosti
Dom upokojencev Šentjur
Dom upokojencev Trebnje
Grobišča • Teharje. Kočevski Rog
Zagotavljanje, vzdrževanje 1n oprema posebnih
socialnovarstvenih zavodov
7875 Terapevtski center
7884 Program mreže domov za starostnike
Skupaj 105 Investicije • javni zavodi 1n ustanove

2202
6195
6196
7881

Investicijsko vzdrževanje grobišč v RS in tujini
Investicijsko vzdrževanje socialnovarstvenih zavodov
Investicijsko vzdrževanje RZZ
Intervencije socialnega varstva
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Postavka

26

Naziv postav<a

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

325.753.000,00

265.983.000.00

244.758.264.45

2.172.453.000.00

1.669.245.480.00

1.458.188.165.13

152.459.908.000.00

151.592.864.776.50

148.143.741.701.33

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Skupaj 205 Inv.vzdržev. • javni zavodi in ustanove
Skupaj 13 INVESTICIJE IS INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Skupaj 2611 Ministrstvo za delo. družino in socialne
zadeve
26

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

2612 Urad RS za varnost in zdravje pri delu
5986 Plače
5988 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5990 Prispevki in davki delodajalca

15.309.000,00
2.126.000.00
3.329.000.00

15.309.000.00
2.126.000.00
3.329.000.00

14.860.782.00
1.420.157.00
3.166.615,00

Skupaj 11 Plače • državni organi

20.764.000.00

20.764.000.00

19.447.554.00

Skupaj

20.764.000.00

20.764.000,00

19.447.554.00

4527 Materialni stroški
6850 Mednarodno sodelovanje

4.924.000,00
959.000.00

6.523.150.00
959.850.00

6.152.650.38
958.514.92

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

5.883.000,00

7.483.000.00

7.111.165.30

Skupaj

5.883.000,00

7.483.000.00

7.111.165.30

2912 Hanjše investicije

150.000.00

150.000,00

149.295.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

150.000,00

150.000.00

149.295.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

150.000.00

150.000.00

149.295.00

28.397.000,00

26.708.014.30

315.557.000,00
40.286.000.00
63.127.000,00

296.341.148.00
30.636.731.00
59.205.648.00

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

/
Skupaj 2612 Urad RS za varnost in zdravje pri delu
26

26.797.000,00

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

2613 Inšpektorat RS za delo
5987 Plače
5989 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5991 Prispevki in davki delodajalca
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Naziv postavke
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Realizacija
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MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

2613 Inšpektorat RS za delo
Skupaj 11 Plače • državni organi

418.970.000.00

418.970.000.00

386.183.527.00

Skupaj

418.970.000.00

418.970.000.00

386.183.527.00

4528 Materialni stroški
7888 Varstvena oprema, varstvo pri delu
7889 Izobraževanje

51.840.000.00
2.592.000.00
1.944.000.00

63.840.000.00
2.592.000.00
1.944.000.00

62.810.997.97
2.078.057.25
1.815.663,00

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

56.376.000.00

68.376.000.00

66.704.718.22

Skupaj

56.376.000.00

68.376.000.00

66.704.718.22

7890 Manjše investicije

2.280.000.00

2.280.000.00

2.273.446.80

Skupaj 108 Investicije ■ državni organi

2.280.000.00

2.280.000.00

2.273.446.80

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

2.280.000.00

2.280.000.00

2.273.446.80

477.626.000.00

489.626.000.00

455.161.692.02

152.964.331.000.00

152.110.887.776.50

148.625.611.407.65

3023 Plače
3131 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3239 Prispevki in davki delodajalca

179.038.000.00
22.972.000.00
39.928.000.00

182.038.000.00
18.382.000.00
41.518.000.00

181.652.363.00
16.716.442.37
41.224.124.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

241.938.000.00

241.938.000.00

239.592.929,37

Skupaj

241.938.000.00

241.938.000,00

239.592.929.37

90.396.000.00
1.296.000.00
3.916.000.00

88.896.000,00
0.00
3.916.000,00

88.586.466.17
0,00
3.879.445,00

2.836.000.00
9.396.000.00
5.660.000.00
2.460.000.00

8.336.000.00
14.276.800,00
18.327.000.00
1.460.000,00

7.711.058.00
13.710.764,00
13.642.373,00
1.448.066.21

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 2613 Inšpektorat RS za delo
Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE
27

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

2711 Ministrstvo za zdravstvo

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

3347 Materialni stroški
3671 Drugi odhodki za delo na drugih področjih
6138 Sredstva za delo odbora za investicije v javne
zdravstvene zavode
7891 Zdravstveni svet
7892 Verifikacija prostorov za zasebno zdravstveno delo
7893 Strokovni izpiti
8730 Medresorska komisija za ravnanje z nevarnimi snovmi
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Sprejeti proračun
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Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
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MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

2711 Ministrstvo za zdravstvo
8253 Seminar o mednar.informatizaciji zdravstva - TUJA
DONACIJA
8263 Seminar o ravnanju z nevarnimi snovmi • TUJA
DONACIJA

0,00

1.029.195,08

0.00

0.00

1.655.563.76

994.310.80

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

115.960.000,00

137.896.558,84

129.972.483.18

Skupaj

115.960.000.00

137.896.558.84

129.972.483.18

7085 Svet za zdravje • programi za krepitev zdravja
7086 Zbiranje krvi in organov za presajanje

8.640.000,00
109.396.000.00

8.640.000,00
109.396.000,00

8.640.000.00
109.396.000,00

Skupaj 52 Dotacije zdravstvu

118.036.000,00

118.036.000,00

118.036.000.00

1.018.345.000,00
5.000.000,00
13.000.000,00
22.000.000,00
23.412.000.00
5.980.000.00
6.480.000.00
6.480.000,00
19.366.000,00
11.380.000.00
14.117.000.00
10.960.000.00
75.960.000,00
' 1.055.122.000,00
27.409.000.00
48.600.000,00
36.000.000.00
4.320.000.00
2.900.000,00
756.000.00
10.000.000.00
20.000.000.00
9.000.000.00
11.112.000.00

750.073.189.00
3.700.000,00
5.800.000.00
22.000.000.00
23.412.000.00
5.980.000.00
6.480.000,00
6.480.000,00
19.366.000.00
2.799.200,00
8.950.000,00
10.960.000.00
75.760.000.00
1.055.122.000.00
30.709.000,00
62.525.403.00
36.000.000,00
4.320.000,00
2.000.000,00
200.000,00
10.000.000.00
20.000.000,00
9.000.000.00
11.112.000,00

641.737.309.90
3.562.673,22
5.799.984.00
22.000.000.00
23.217.166.00
5.979.500,00
6.480.000.00
6.222.577.40
17.818.422.00
2.153.057,00
8.600.000,00
10.960.000.00
74.976.853.30
1.055.122.000.00
26.754.405.62
48.599.872.73
36.000.000.00
3.833.657.81
2.000.000.00
200.000.00
9.711.729,80
20.000.000.00
8.847.540.78
11.112.000,00

Skupaj 54 Plačilo storitev zdravstvu

2.457.699.000.00

2.182.748.792.00

2.051.688.749.56

Skupaj

2.575.735.000.00

2.300.784.792.00

2.169.724.749.56

6715 Varstvo potrošnikov zdravstvenega varstva

4.000.000.00

4.000.000.00

4.000.000.00

Skupaj 99 Plačila storitev

4.000.000.00

4.000.000.00

4.000.000.00

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

1292 Sekundariji
_
4083 Konvencija o kemičnem orožju
4084 Monitoring pesticidov
5218 Zdravstveno varstvo pred ionizirajočimi sevanji
5617 Programi preprečevanja zasvojenosti z mamili
6130 Ciljni raziskovalni projekt Zdravje
6855 Nacionalni programi boja proti AIDS
6856 Nujna medicinska pomoč
7075 Raziskovalne naloge in študije
7077 Univerzitetne naloge
7079 Aplikativne študije
7082 Zdravstveno informacijski sistem
7083 Zdravstvena prosveta in vzgoja
7084 Spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva
7121 Plačilo obveznega psihiatričnega zdravljenja
7122 Nujno zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb
7123 Strokovni nadzor in javna pooblastila
7124 Obrambne priprave zdravstva in katastrofne medicine
7125 Publicistična dejavnost
7283 Humanitarna pomoč za BIH
7894 Programi terapije in nadzora
7896 Preventiva zastrupitev
7897 Razvoj toksikologije
8288 Odškodnine

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM
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Sprejeti proračun
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Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

1
27

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

2711 Ministrstvo za zdravstvo
4.000.000.00

4.000.000.00

4.000.000.00

7.492.000.00
33.071.000.00
7.052.000.00
14.000.000.00
0.00

7.492.000.00
33.071.000.00
6.752.000,00
63.379.305.00
2.226.186.56
162.008.90

7.192.000.00
33.070.999.00
5.649.000.00
62.865.651.71
0.00
0.00

9 Drugi odhodki

61.615.000.00

113.082.500,46

108.777.650.71

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

61.615.000.00

113.082.500.46

108.777.650.71

268.000.000,00
109.406.000.00
128.200.000.00
31.986.000.00
240.352.000.00
83.480.000.00
24.550.000.00
154.000.000.00
26.275.000.00
158.175.000,00
20.000.000.00
90.094.000.00
41.096.000,00
280.000.000,00
5.000.000.00
37.000.000.00
12.730.000,00
123.650.000.00
70.915.000.00
30.000.000,00
6.500.000.00
524.000.00
12.867.000.00

244.655.316.70
109.406.000.00
158.120.458,00
20.355.000.00
400.710.000.00
109.349.000,00
24.550.000,00
140.053.000.00
3.150.000,00
155.824.099.00
32.315.343.00
115.094.000.00
41.096.000.00
312.777.047.11
0.00
37.000.000.00
0.00
24.076.100,00
25.810.000.00
25.296.899,00
5.698.026.16
0,00
11.922.911,03

244.655.310.70
109.406.000.00
158.120.458.00
20.355.000.00
400.710.000.00
109.349.000,00
5.468.000.00
140.052.770.71
3.150.000,00
155.823.834.10
32.315.138,00
115.094.000.00
41.096.000.00
312.777.047.00
0,00
37.000.000.00
0.00
24.076.100.00
25.810.000,00
25.296.899.00
5.698.026.16
0.00
11.922.911.03

1.954.800.000.00

1.997.259.200,00

1.978.176.494.70

2913 Manjše Investicije

1.500.000.00

1.500.000.00

1.498.620,00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

1.500.000.00

1.500.000,00

1.498.620,00

1.956.300.000.00

1.998.759.200,00

1.979.675.114.70

104.000.000.00

104.000.000.00

104.000.000.00

Skupaj
1964
7184
7195
7284
8163
8405

Medicinski tisk
Zdravstvo • demografsko ogrožena območja
Sofinanciranje društev s področja zdravstva
Mednarodno sodelovanje
Programi boja proti aidsu • TUJE DONACIJE
Srečanje strokovnjakov, ki delujejo na področju
etike v biomedicini • TUJA DONACIJA

Skupaj

2204
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3862
3863
3864
3866
3979
3980
4085
4167
4168
4169
4170
4171
4172
6385
6515
6936

6 PLAČILA STORITEV

Izgradnja pediatrične klinike
Klinični center Ljubljana, Tehnične službe
Klinični center Ljubljana. Očesna klinika
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Onkološki inštitut Ljubljana
Splošna bolnišnica Jesenice
Klinični center Ljubljana. Nevrološka klinika
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Klinični center Ljubljana; ORL klinika
Splošna bolnišnica Celje • adaptacija kuhinje
Super nadzor
Splošna bolnica Murska Sobota
Psihiatrična bolnišnica Ormož
Kardio-kirurška oprema za KC Ljubljana
Splošna bolnišnica Celje • lekarna
ZZV Novo nesto
ZZV Nova Gorica
Splošna bolnišnica Maribor. Očesni in ORL oddelek
Splošna bolnišnica Maribor. Psihiatrija
Medicinska oprema za neonatalni oddelek KC Ljubljana
Odplačila kreditov za UKC
Sofinanciranje PHARE programa
Odplačilo obveznosti po sklepih vlade

Skupaj 106 Investicije - zdravstvo

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
2203 SB Nova Gorica
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Realizacija
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Skupaj 111 Kapitalske naložbe

104.000.000.00

104.000.000.00

104.000.000.00

Skupaj 14 KAPITALSKE NALOŽBE

104.000.000.00

104.000.000.00

104.000.000.00

5.059.548.000.00

4.900.461.051.30

4.735.742.927.52

Postavka

27

Naziv postavke

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

2711 Ministrstvo za zdravstvo

Skupaj 2711 Ministrstvo za zdravstvo
27

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

2712 Urad RS za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo
5992 Plače
5994 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5996 Prispevki in davki delodajalca

9.851.000.00
1.292.000.00
2.344.000.00

5.701.000.00
642.000,00
2.344.000.00

4.526.694.00
397.911.00
934.015.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

13.487.000.00

8.687.000.00

5.858.620.00

Skupaj

13.487.000.00

8.687.000.00

5.858.620.00

4529 Materialni stroški

6.480.000.00

6.480.000.00

6.416.342.43

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

6.480.000.00

6.480.000,00

6.416.342,43

Skupaj

6.480.000.00

6.480.000.00

6.416.342,43

6132 Izvajanje programov sodelovanja z WH0
6133 Delovanje nacionalnih koordinatorjev
8246 Izvedba ministrske konference • DONACIJA

3.780.000.00
1.620.000.00
0.00

2.493.719.00
2.906.281,00
51.938,80

1.901.866.72
2.793.958.00
0,00

Skupaj

9 Drugi odhodki

5.400.000.00

5.451.938.80

4.695.824.72

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

5.400.000.00

5.451.938.80

4.695.824.72

25.367.000.00

20.618.938.80

16.970.787.15

454.139.000.00
57.696.000.00
90.605.000.00

435.764.277,00
57.696.000.00
86.871.815.00

431.356.133.00
56.472.094.00
86.402.161.00

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 2712 Urad RS za sodelovanje s Svetovno zdravstveno
organizacijo
27

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

2713 Zdravstveni inšpektorat RS
5993 Plače >
5995 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5997 Prispevki in davki delodajalca
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Naziv postavke

Sprejeti proračun
1998

1
27

2

Proračun s spreroembami 1998
3

Realizacija
1 998
4

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

2713 Zdravstveni inšpektorat RS
Skupaj 11 Plače ■ državni organi

602.440.000.00

580.332.092.00

574.230.388.00

Skupaj

602.440.000.00

580.332.092,00

574.230.388.00

4530 Materialni stroški

78.163.000,00

78.163.000,00

78.033.416.26

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

78.163.000.00

78.163.000.00

78.033.416.26

Skupaj

78.163.000.00

78.163.000.00

78.033.416.26

6135 Meritve in analize imisij onesnaženosti
6136 Analize vzorcev
6137 Ionizirana sevanja

6.480.000.00
47.747.000.00
3.132.000,00

4.400.000,00
51.807.000,00
1.152.000,00

4.400.000.00
51.806.857.15
1.127.083.20

Skupaj

9 Drugi odhodki

57.359.000.00

57.359.000.00

57.333.94,0.35

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

57.359.000.00

57.359.000.00

57.333.940.35

737.962.000.00

715.854.092.00

709.597.744.61

8222 Plače
8223 Drugi osebni odhodki ( prejemki )
8224 Prispevki in davki delodajalca

31.109.000.00
5.846.000.00
6.396.000.00

31.959.000.00
4.696.000,00
6.696.000,00

31.626.457.00
2.774.643.00
6.638.179,00

Skupaj 11 Plače • državni organi

43.351.000.00

43.351.000.00

41.039.279.00

Skupaj

43.351.000.00

43.351.000.00

41.039.279.00

8225 Materialni stroški

30.240.000.00

29.040.000,00

28.883.118,68

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

30.240.000,00

29,040.000,00

28.883.118,68

Skupaj

30.240.000,00

29.040.000.00

28.883.118.68

73.591.000.00

72.391.000.00

69.922.397.68

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 2713 Zdravstveni inšpektorat RS
27

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

2714 Urad RS za zdravila

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 2714 Urad RS za zdravila
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Sprejeti proračun
1998

Proračun s spremembami 1998

5.896.468.000.00

5.709.325.082.10

5.532.233.856.96

3024 Plače
3132 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3240 Prispevki in davki delodajalca

459.232.000,00
47.946.000.00
95.158.000.00

461.955.000.00
48.246.000.00
95.877.000.00

435.683.897.00
47.541.386.00
92.449.532.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

602.336.000.00

606.078.000.00

575.674.815.00

46.214 .234.000.00
6.051 ,300.000.00
9.193 .472.000,00
20.961 .975.000.00
2.621 .500.000.00
4.087 .585.000.00
12.831 .478.000.00
1.149 .000.000.00
2.553 463.000.00
1.891 .433.000.00
277 900.000.00
376 .395.000.00
1.255 .601.000.00
169 000.000.00
243 .587.000.00
183 341.000,00
5 880.000.00
34 652.000.00
44 000.000,00
14 486.000.00
7 .171.000.00

46.604.527, 000.00
6.051.300. 000.00
8.503.451 000.00
20.819.828 000.00
2.496.283. 088,00
3.947.303, 000,00
12.945.578. 000,00
1.291.761, 000,00
2.525.831 000.00
1.888.889, 000.00
277.900, 000.00
350.913, 000.00
1.237.612. 000.00
169.000, 000.00
244.380 000.00
150.747. 830.00
6.401. 170.00
30.666. 000.00
31.460. 000,00
12.000, 000,00
5.022. 000.00

46.604 .114.213.30
5.742 .715.245,60
8.501 .666.966.60
20.819 .827.515.00
2.432 .718.930.00
3.947 .266.235.00
12.943 .275.097,70
1.275 .057.110,80
2.525 .233.447.80
1.888 .888.914,00
256 .791.733,00
350 .912.383,00
1.237 .611.622.00
153 .208.714.00
220 .235.535.00
150 .747.830.00
6 .401.170,00
30 .665.334.00
29 .090.883.00
10 .231.497,40
4 .639.216.00

110.167.453.000,00

109.590.853.088,00

109.131.299.593.20

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJELI 110.769.789.000.00

110.196.931.088,00

109.706.974.408.20

3348 Materialni stroški
7908 Stroški koaislj za strokovne Izpite

166.860.000.00
11.288.000,00

176.860.000.00
11.288.000,00

171.160.587.25
11.103.073,00

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

178.148.000,00

188.148.000.00

182.263.660.25

4.284.360.000.00

4.188.178.000,00

4.009.780.924.70

2.880.000.000.00

2.851.401.000.00

2.684.914.806.44

561.600.000.00

561.600.000.00

557.109.997,00

Postavka

27

Naziv postavke

Realizacija
1 99 8

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

2714 Urad RS za zdravila
Skupaj 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
33

MINISTRSTVO ZA S0LSTV0 IN SP0RT

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport

6672
6678
6679
6676
6533
6534
6675
6535
6536
6674
6677
6538
6673
6539
6540
8733
8734
8735
8736
8737
8738

Plače - osnovno šolstvo
Drugi osebni prejemki ■ osnovno šolstvo
Prispevki delodajalca • osnovno šolstvo
Plače • srednje Šolstvo
Drugi osebni prejemki - srednje šolstvo
Prispevki delodajalca - srednje šolstvo
Plače • visoko šolstvo
Drugi osebni prejemki ■ visoko šolstvo
Prispevki delodajalca • visoko šolstvo
Plače - zavodi za usposabljanje
Drugi osebni prejemki zavodi za usposabljanje
Prispevki delodajalca zavodi za usposabljanje
Plače - dijaški domovi
Drugi osebni prejemki dijaški domovi
Prispevki delodajalca dijaški domovi
Plače ■ višje šolstvo
Drugi osebni prejemki • višje šolstvo
Prispevki delodajalca • višje šolstvo
Plače - pripravnikov PVŠ
Drugi osebni prejemki • PVŠ
Prispevki delodajalca

Skupaj 12 Plače - izvajalske organizacije
Skupaj

7004 Materialni stroški, vzdrževanje in oprema - srednje
šolstvo
6537 Materialni stroški, vzdrževanje in oprema • visoko
šolstvo
6541 Materialni stroški vzdrževanje in oprema • zavodi za

poročevalec, št. 83

226

18. oktober 2001

v tolarjih •
Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
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168.480.000.00

168.480.000.00

164.434.240.70

3.780.000.000.00
62.600.000,00

3.700.000.000.00
62.600.000.00

3.598.586.710.30
62.600.000.00

Skupaj 22 Materialni stroški • izvajalske organizacije

11.737.040.000,00

11.532.259.000.00

11.077.426.679,14

Skupaj

11.915.188.000,00

11.720.407.000.00

11.259.690.339.39

5491 Štipendije

410.000.000.00

410.100.000.00

408.865.142,90

Skupaj 45 Transferi - štipendije

410.000.000.00

410.100.000.00

408.865.142.90

1.438.619.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
25.000.000,00
1.405.700.000,00
200.000.000,00

1.438.619.000.00
5.000.000.00
4.983.812.00
25.000.000.00
1.350.556.270.00
200.000.000.00

1.438.592.048.00
5.000.000,00
4.983.811.10
25.000.000,00
1.224.637.624.00
199.105.893.00

Skupaj 46 Transferi • ostalo

3.079.319.000,00

3.024.159.082.00

2.897.319.376,10

Skupaj

3.489.319.000,00

3.434.259.082.00

3.306.184.519,00

126.000.000,00
20.000.000,00
420.896.000.00
55.000.000.00
17.000.000,00
643.500.000,00
600.000,00

126.016.188.00
20.000.000.00
420.896.000.00
55.000.000,00
17.000.000.00
643.500.000.00
600.000.00

124.733.424.80
17.542.407,20
399.952.993.90
48.051.211.00
15.936.680.50
643.500.000.00
599.180,00

1.282.996.000.00

1.283.012.188.00

1.250.315.897.40

42.000.000,00

34.000.000.00

34.000.000.00

97.000.000,00
924.000.000.00
70.000.000.00
250.000.000.00
71.000.000,00
17.000.000.00
3.000.000,00
7.000.000,00
4.000.000,00

97.000.000.00
909.000.000.00
60.000.000.00
250.000.000.00
70.973.427.00
14.781.000.00
3.000.000.00
7.000.000,00
2.625.280.00

96.999.997.50
709.504.599.70
58.798.620.20
248.058.280,20
70.973.426,62
12.810.750.00
3.000.000,00
6.638.800.00
2.625.280.00

Postavka

33

Naziv postavke

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport
usposabljanje
6542 Materialni stroški vzdrževanje in oprema • dijaški
domovi
8228 Materialni stroški in nabava učil osnovnih šol
8739 Materialni stroški vzdrževanje in oprema • višje
šolstvo

7050
7225
7226
7909
8638
8741

5619
6862
7096
7097
7098
7100
8875

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Regresiranje prevozov
Nezgodno zavarovanje vrhunskih športnikov
PIZ vrhunskih športnikov
Subvencije za šolo v naravi
Regresirana prehrana učencev in dijakov
Nevarni prevozi v osnovno šolo

4 SOCIALNI TRANSFERI

Šport otrok in mladine
Preverjanje znanja in vpis v SŠ
Študentski domovi
Strokovna literatura
Tekmovanja učencev in dijakov
Program vrhunskega športa
Sofinanciranje strokovne literature za predšolsko
vzgojo

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam
2216 Tekmovanja športnikov (olimpiade, unlverziade, Alpe
• Jadran)
2217 Sofinanciranje zavodov na področju športa
4830 Računalniško opismenjevanje
4831 Tuji jeziki
4832 Odkup in zalaganje učbenikov
6238 Šport za vse
6247 Centri za mlajše odrasle
6250 Priprave na uvedbo poklicnega izobraževanja
6252 Projekt Prenova slovenskega jezika
6864 Sofinanciranje Univerze za tretje življenjsko
obdobje

18. oktober 2001
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- v tolarjih
Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spre»embami 1998

Realizacija
19 9 8

4.000.000.00
185.000.000.00
101.062.000.00
200.000.000.00
83.000.000,00
25.000.000.00
50.000.000,00
50.500.000,00
55.000.000.00
84.165.000,00
100.000.000.00
190.000.000.00
50.000.000,00
497.600.000.00
90.000.000.00
5.000.000.00
100.200.000,00
10.000.000,00
298.900.000.00
290.000.000.00
34.500.000,00
140.000.000.00
938.449.000.00
495.840.000.00
65.024.000,00
28.010.000,00
45.000.000.00
238.844.000.00
5.300.000,00
600.000.00

4.000.000,00
196.752.000.00
101.062.000.00
194.000.000.00
83.000.000.00
17.904.040,00
50.000.000,00
50.500.000,00
55.000.000.00
84.165.000.00
100.000.000.00
190.000.000.00
50.000.000.00
496.470.258.00
89.910.000.00
4.990.000.00
100.200.000.00
8.000.000.00
309.920.000.00
349.424.912.00
34.500.000.00
140.000.000.00
938.449.000.00
495.840.000.00
65.024.000.00
28.010.000.00
45.000.000.00
238.844.000.00
5.300.000,00
600.000.00

0.00
186.970.763.00
96.904.207.00
172.039.130.46
82.430.592,70
17.904.040.00
49.999.075.00
50.499.999.70
40.979.210.50
59.698.352.10
95.804.618.00
190.000.000.00
42.448.131.00
496.375.639.00
89.224.723.91
4.827.113,00
92.551.971.20
7.999.999.08
288.317.045.90
340.621.626,87
28.399.001.92
124.088.448.80
938.394.000,00
495.840.000.00
65.024.000.00
28.010.000.00
42.015.804,60
238.844.000.00
5.300.000.00
50.000.00

16.500.000.00
350.000.000.00

16.500.000,00
338.980.000,00

15.707.863.50
335.240.000.00

83.000.000.00
49.000.000.00
1.000.000,00

79.897.500,00
49.000.000.00
1.000.000,00

79.897.500.00
44.109.359.05
854.500,00

19.520.000.00
8.000.000.00
0.00
0,00

18.249.910.00
8.000.000,00
206.218.714.12
16.773.345.13

18.249.910.00
8.000.000.00
202.117.540.31
7.926.265.33

0.00

3.727.884.12

3.380.583,46

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam

6.473.014.000.00

6.713.592.270.37

6.330.454.769.61

Skupaj

7.756.010.000,00

7.996.604.458,37

7.580.770.667.01
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Naziv postavke

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport
6869
6870
6872
7153
7154
7155
7157
7159
7160
7162
7163
7164
7165
7166
7167
7168
7169
7224
7229
7231
7910
7914
8165
8630
8631
8632
8633
8634
8646
8871
8878
9136
9140
9141
9142
9144
9145
3891
8313
8379

Visoko šolski študij na daljavo
Strokovni sveti in kurikularne komisije
Center poklicnega izobraževanja
Izobraževanje učiteljev
Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini
Učbeniki in učna tehnologija
Zdravniški pregledi
Strokovne naloge športa
Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine
Lektorati
Podiplomski študij
Asistenti stažisti
Računalniška dejavnost in univerzitetna mreža
Visokošolske knjižnice
Mednarodna dejavnost
Razvojne naloge osnovnega šolstva
Raziskovalne naloge in strokovne naloge
Storitve po vlogah
Izobraževanje odraslih
Priprave na maturo in njena izvedba
Projekti EU
Izobraževanje mladih odraslih za poklic
Zavod RS za šolstvo
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Šola za ravnatelje, mentorje in pripravnike
Slovenski šolski muzej
Projekt informatizacije šolstva
Državni izpitni center
Urad tekmovanj športnikov invalidov
Izobraževanje vzgojno • varstvenih delavcev in
mentorstvo
Razvojno in strokovno delo za predšolsko vzgojo
Kritje stroškov znanstvenega in umetniškega dela
visokošolskih učiteljev
Mreža javnih zavodov za izobraževanje odraslih
Sofinanciranje šolnin učiteljev
Dopolnilni pouk materinega jezika za otroke drugih
narodnosti
Mednarodna šola
Izobraževanje zunanjih ocenjevalcev
Sredstva PHARE - poklicno in strokovno izobraževanje
Izobraževanje na daljavo - storitve • SRED.PHARE •
DONACIJA
Razvijanje poklicnih standardov ( dotacija ETF ) •
TUJA DONACIJA

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM

poročevalec, št. 83

.
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18. oktober2001

v tolarjih
Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

15.000.000.00
8.500.000.00
15.000.000.00
0.00

14.980.000.00
8.500.000.00
15.000.000.00
90.800.729.38

14.980.000.00
5.074.980.61
14.385.077.00
0.00

Skupaj 99 Plačila storitev

38.500.000.00

129.280.729.38

34.440.057.61

Skupaj

38.500.000.00

129.280.729.38

34.440.057.61

7.600.000,00
4.500.000.00
16.000.000,00
54.000.000,00
0,00

8.030.000.00
4.526.573,00
16.000.000.00
54.000.000,00
46.660.478,00

7.927.442.50
4.526.569.56
12.142.138.00
52.941.707.36
46.660.478.00

76.000.000.00

76.000.000,00

75.882.190,00

500.000,00
0,00
0,00
0,00

500.000,00
93.331.849.88
22.243.084,77
1.005.432,75

500.000,00
55.678.242.30
19.885.791.56
1.005.432.75

9 Drugi odhodki

158.600.000,00

322.297.418,40

277.149.992.03

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

158.600.000.00

322.297.418.40

277.149.992.03

4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
3868
4828
4829
5369
3869
3875
3876
3878
3879
3880
3914
3916
3917

30.000.000.00
10,000.000,00
12.000.000.00
32.900.000.00
16.000.000,00
48.465.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
65.000.000.00
150.000.000,00
40.000.000.00
65.000.000.00
233.593.000.00
624.000.000.00
569.920.000,00
150.000.000,00
60.000.000.00
108.290.000.00
70.000.000.00
212.000.000.00

12.872.000.00
10.000.000,00
12.000.000,00
32.900.000.00
16.000.000.00
48.465.000,00
60.000.000,00
1.650.000.00
0,00
500.000,00
117.000.000.00
152.100.000.00
40.000.000,00
65.000.000,00
233.824.000.00
805.319.000,00
569.920.000.00
0,00
13.423.000.00
113.571.000.00
1.480.000,00
242.000.000.00

12.871.600,00
10.000.000,00
12.000.000.00
32.900.000.00
16.000.000,00
48.465.000.00
60.000.000.00
1.500.000,00
0.00
0.00
52.884.236.06
143.363.857.08
40.000.000.00
65.000.000.00
233.823.081.00
805.318.711.80
568.324.640.20
0,00
13.417.946.00
113.189.000,00
0.00
241.750.383.80
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Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport
6249
7915
8544
8370

7187
7188
7192
7200
8315
8872
8877
8171
8275
8356

Šolski sejmi in razstave
Projekti PHARE - davki (lastna udeležba)
Inventarizacija premoženja in dokumentacija
PHARE CFCU • COP 97

6 PLAČILA STORITEV

Nagrade v izobraževanju
Priznanja Stanka Bloudka
Sofinanciranje društev na področju izobraževanja
Šolstvo narodnosti in zamejstva
Koncesijska dajatev za Fundacijo za šport v Rep.
Sloveniji
Predšolska vzgoja otrok italijanske in madžarske
narodnosti
Sofinanciranje programa predšolske vzgoje v društvih
Šolanje begunskih otrok • TUJE DONACIJE
Program SOCRATES - TUJA DONACIJA
Stroški medn. delavnice Social sciences and the
challenge of transition - T. DONACIJA

Skupaj

OŠ Hrvati ni
OŠ Grahovo. Cerknica
OŠ Preval je. Ravne na Koroškem
OŠ Podgrad, Novo mesto
OŠ Selnica ob Dravi. Ruše
OŠ Šalovci. Hodoš • Šal ovci
OŠ Rečica ob Savinji
Gimnazija Kočevje
Hreža mariborskih šol
Center za permanentno izobraževanje
Priprava dokumentacije
Intervencijska sredstva
OŠ Dutovlje. Sežana
OŠ Izola
Srednja gostinsko turistična in ekonomska šola Bled
Srednja živilska, tekstilna in fizerska šola Maribor
Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Srednja agroživllska šola Nova Gorica
Srednja šola Krško
Srednja tehnična in zdravstvena šola Novo mesto
Gimnazija Šentvid
Gimnazija Celje - Center

18. oktober 2001
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• v tolarjih
Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

90.000.000,00
20.000.000,00
60.000.000,00
200.000.000,00
377.280.000,00
307.360.000,00
229.834.000,00
102.000.000.00
88.368.000.00
135.500.000.00
50.000.000,00
344.000.000,00
70.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
51.800.000,00
7.835.000,00
45.000.000,00
17.000.000.00
60.000.000.00
50.000.000,00
200.000.000,00

110.000.000.00
0.00

90.000 .000.00
20.000 .000.00
15.544 000,00
200.000 000.00
340.880 .000.00
252.960 .000.00
229.834 .000.00
102.100 .000.00
88.368 .000,00
135.500 000.00
0.00
392.111 000.00
70.000 000.00
6.704 000.00
0.00
51.800 000.00
12.425 000.00
55.410 000.00
17.000 000.00
75.000 000,00
50.000 000,00
200.000 000,00
60.000 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000.00
500 000,00
107.822 000,00
12.360 990.80

90.000 .000.00
20.000 .000.00
10.492 .555.70
195.915 .522.70
336.850 .236,30
246.960 .000,00
229.834 .000.00
102.100 .000.00
88.367 .000.00
124.966 .246.40
0,00
392.038 051.00
66.813 905.00
6.127 391.90
0.00
51.800 000.00
12.425 000.00
55.410 000,00
17.000 000.00
75.000 000.00
50.000 000.00
199.997 170.90
2.634 170.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500 000.00
0.00
107.775 675.00
0.00

5.333.145.000,00

5.136.842.990,80

4.953.815.380,84

200.000. 000,00
30.000. 000.00
132.000. 000.00
22.000. 000.00
426.000. 000,00
180.000. 000,00
275.855. 000.00
95.000. 000,00

200.000. 000,00
5.000. 000.00
127.424. 000.00
16.896. 000,00
443.279. 000,00
129.000. 000,00
275.855. 000,00
72.100. 000.00

200.000 000.00
4.987. 012.00
127.423. 754.70
16.895. 965.50
443.225. 738.50
129.000. 000.00
275.854. 750.00
70.411. 984.30

Skupaj 205 Inv.vzdržev. • javni zavodi in ustanove

1.360.855.000,00

1.269.554.000,00

1.267.799.205.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

6.694.000.000.00

6.406.396.990.80

6.221.614.585.84

0.00

55.000.000.00

55.000.000.00

Postavka
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Naziv postavke

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport
3918 Srednja šola Zagorje
3920 Telovadnica Velenje
3924 Športna dvorana Trbovlje + SREŠ
3930 Univerza v Mariboru
3931 Fakulteta za družbene vede Ljubljana
3932 Visoka upravna šola Ljubljana
3933 Fakulteta za organizacijo dela Univerze v Mariboru
3934 Fakulteta za šport Ljubljana
3935 Nakup Korotana
3936 Fakulteta za farmacijo
3937 Večnamenska športna dvorana Univerze v Ljubljani
3950 Obnova študentskega doma V.
3951 Študentski domovi v Mariboru
3954 Prehodni mladinski dom Ljubljana
3960 OŠ Korena. Duplek
3964 OŠ Sodražica, Ribnica
3965 OŠ Kuteževo, Ilirska Bistrica
3968 OŠ Desternik
3969 OŠ Idrija
3970 OŠ Oobravlje Ajdovščina - Vipavsko
3977 OŠ Kobilje, Kobilje
6325 Centri za šolsko in obšolsko dejavnost
8390 Dijaški dom Nova Gorica
8391 Poklicna agroživilska šola Ljubljana
8392 Srednja zdravstvena šola Izola
8393 Akademija za likovno umetnost Ljubljana
8394 Fakulteta za kmetijstvo Maribor
8395 Univerza v Ljubljani
8743 Odkup objekta za PF UL
8744 Višje šolstvo
8314 Izobraževanje na daljavo • oprema • SRED.PHARE •
DONACIJA
Skupaj 105 Investicije • javni zavodi in ustanove
2220
6316
3882
3884
3893
3899
3901
3907

Investicije v športno infrastrukturo
Investicijsko vzdrževanje
Srednja ekonomska in trgovska šola Brežice
Gimnazija Trbovlje
Gostinska šola Celje
Srednja ekonomska šola Nova Gorica
Gimnazija Novo mesto
Steklarska šola Rogaška Slatina

8366 Kandidatura za ZOI 2006
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Naziv postavke

Sprejeti proračun
1 9 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
1 9 98

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport
Skupaj 111 Kapitalske naložbe

0.00

55.000.000,00

55.000.000.00

Skupaj 14 KAPITALSKE NALOŽBE

0.00

55.000.000.00

55.000.000.00

140.821.406.000.00

140.261.176.766.95

138.441.824.569.08

3037 Plače
3145 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3253 Prispevki in davki delodajalca

34.929.000.00
4.239.000.00
7.179.000.00

36.046.000.00
4.306.000.00
7.458.000.00

34.777.855.00
3.606.533.00
7.200.779.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

46.347.000.00

47.810.000,00

45.585.167.00

Skupaj

46.347.000,00

47.810.000.00

45.585.167.00

3361 Materialni stroški

29.563.000.00

29.563.000.00

23.818.278.36

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

29.563.000.00

29.563.000,00

23.818.278.36

Skupaj

29.563.000.00

29.563.000.00

23.818.278.36

6244 Nacionalni kurikulum

40.000.000.00

40.000.000.00

37.950.617.87

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam

40.000.000.00

40.000.000.00

37.950.617,87

Skupaj

40.000.000.00

40.000.000.00

37.950.617.87

115.910.000,00

117.373.000,00

107.354.063.23

3099 Plače
3207 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3315 Prispevki in davki delodajalca

23.245.000.00
3.043.000.00
4.796.000.00

23.245.000.00
3.043.000.00
4.796.000.00

20.908.382.00
2.202.934.00
4.358.725.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

31.084.000.00

31.084.000.00

27.470.041.00

Skupaj 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport
33

MINISTRSTVO ZA SOLSTVO IN ŠPORT

3312 Urad RS za šolstvo

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIH ZAVODOM

Skupaj 3312 Urad RS za šolstvo
33

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

3313 Urad RS za mladino
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• v tolarjih Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

31.084.000,00

31.084.000,00

27.470.041.00

3423 Materialni stroški
3747 Drugi odhodki za delo na drugih področjih
8654 Mladinski svet Slovenije

10.000.000,00
5.210.000,00
8.640.000,00

10.000.000.00
6.710.000.00
8.640.000,00

9.744.976.18
6.596.812,07
7.920.000.00.

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

23.850.000.00

25.350.000,00

24.261.788.25

Skupaj

23.850.000,00

25.350.000,00

24.261.7B8.25

15.000.000.00
5.000.000.00
2.600.000.00
12.960.000,00
14.000.000,00
115.000.000.00
12.000.000.00
35.000.000.00
6.000.000.00
57.000.000,00
6.500.000.00
12.500.000,00

15.000.000.00
6.500.000.00
2.600.000.00
15.680.000.00
14.000.000.00
121.101.000.00
12.000.000.00
21.000.000.00
6.000.000,00
57.000.000,00
6.500.000.00
14.679.000.00

10.338.000.00
5.620.641.94
2.477.544.45
3.677.900.00
11.452.965.90
83.117.287.60
8.465.107,90
0.00
4.980.007.00'
57.000.000.00
5.372.664,54
10.678.474.00

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam

293.560.000.00

292.060.000,00

203.180.593.33

Skupaj

293.560.000.00

292.060.000.00

203.180.593.33

8271 Mladi za Evropo - TUJA DONACIJA

0.00

8.456.577.28

5.638.453.40

Skupaj

9 Drugi odhodki

0.00

8.456.577.28

5.638.453.40

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

0.00

8.456.577,28

5.638.453.40

348.494.000.00

356.950.577.28

260.550.875.98

5998 Plače
5999 Drugi osebni odhodki (prejemki)
6000 Prispevki in davki delodajalca

23.293.000.00
2.102.000,00
4.871.000.00

28.983.000.00
2.290.000,00
6.128.000,00

24.529.828,00
2.092.605.00
5.064.692.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

30.266.000,00

37.401.000.00

31.687.125.00

Postavka
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Naziv postavke

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

3313 Urad RS za mladino
Skupaj

2221
2222
2223
6234
6235
7223
7921
7922
9131
9132
9133
9134

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

EU • mladi za Evropo
Center: Sever • Jug
Evropska mladinska fondacija
Mladinski centri
Evropska mladinska akcija
Mladinski program
Mobilnost mladih - Servisne organizacije za mlade
Regresiranje potovanj in mladinska kartica
Mladinske raziskave
Mladinska prenočišča
Mednarodna dejavnost mladih
Informiranje in svetovanje za mlade

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM

Skupaj 3313 Urad RS za mladino
33

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

3314 Inšpektorat RS za šolstvo in šport
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Sprejet:i proračun
1 998

Naziv postavke

2
33

Proračun s spremembami 1998
3

Realizacija
1 998
4

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

3314 Inšpektorat RS za šolstvo in šport
Skupaj

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

30.266.000.00

37.401.000,00

31.687.125.00

4531 Materialni stroški

7.700.000.00

7.700.000,00

7.698.864.05

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

7.700.000,00

7.700.000,00

7.698.864,05

Skupaj

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

7.700.000.00

7.700.000,00

7.698.864.05

Skupaj 3314 Inšpektorat RS za šolstvo in šport

37.966.000,00

45.101.000,00

39.385.989.05

141.323.776.000.00

140.780.601.344.23

138.849.115.497.34

Skupaj 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
34

MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo
3026 Plače
3134 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3242 Prispevki in davki delodajalca

305.425.000,00
29.309.000.00
65.385.000.00

311.854.000,00
29.211.000.00
67.124.000.00

309.545.280.00
26.766.662.00
66.309.153.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

400.119.000.00

408.189.000,00

402.621.095.00

Skupaj

400.119.000.00

408.189.000.00

402.621.095.00

3350 Materialni stroški

111.742.000.00

111.742.000.00

110.372.226.11

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

111.742.000.00

111.742.000.00

110.372.226.11

Skupaj

111.742.000.00

111.742.000.00

110.372.226.11

3.290.076.000.00
7.276.259.000,00
3.859.159.000,00
1.543.440.000.00
720.000.000.00
758.640.000.00

2.835.718.751.00
7.709.059.000.00
3.859.159.000.00
1.543.440.000.00
720.000.000.00
1.058.640.000.00

2.835.718.751.00
7.695.700.547.44
3.836.437.874,30
1.496.601.590.84
719.899.045.50
1.054.379.546.10

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam

17.447.574.000.00

17.726.016.751.00

17.638.737.355.18

Skupaj

17.447.574.000,00

17.726.016.751.00

17.638.737.355.18

1.618.436.000.00

1.650.469.384.00

1.628.957.785.00

6140
6141
6142
6143
7924
7925

1 PLAČE, PRISPEVKI DELOOAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Ustanoviteljske obveznosti MZT
Temeljne 1n aplikativne raziskave
Usposabljanje In razvoj znanstvenih kadrov
Znanstveno Informiranje in komuniciranje
Raziskovalna oprema
Informacijska in komunikacijska infrastruktura

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM

4494 Tehnološko razvojni 1n drugi ciljni programi

18. oktober2001
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34

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Skupaj 76 Subvencije • tehnološki razvoj

1.618.436.000.00

1.650.469.384.00

1.628.957.785.00

Skupaj

1.618.436.000.00

1.650.469.384.00

1.628.957.785.00

54.555.000,00
240.169.000.00
27.020.000.00
80.460.000.00
0.00

44.078.865.00
232.169.000.00
23.020.000.00
80.460.000.00
16.642.598.00

26.024.760.00
223.956.884.73
21.318.831.25
74.732.306,38
16.642.598.00

9 Drugi odhodki

402.204.000.00

396.370.463.00

362.675.380.36

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

402.204.000.00

396.370.463.00

362.675.380.36

2291
2453
4186
6147
7927
7928
7929

259.800.000.00
540.562.000.00
20.000.000.00
455.000.000.00
25.000.000.00
178.000.000.00
40.000.000,00

75.642.570.00
540.562.000.00
20.000.000.00
455.000.000,00
3.358.340.00
156.869.200.00
0,00

75.642.570.00
278.269.616.94
20.000.000.00
402.360.475,15
3.318.540.00
0.00
0.00

Skupaj 105 Investicije • javni zavodi in ustanove

1.518.362.000.00

1.251.432.110.00

779.591.202.09

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.518.362.000.00

1.251.432.110.00

779.591.202.09

7255 Dokapitalizacija Tehnološko razvojnega sklada RS

0.00

1.970.012.084,56

1.970.012.084,56

Skupaj 111 Kapitalske naložbe

0.00

1.970.012.084.56

1.970.012.084,56

Skupaj 14 KAPITALSKE NALOŽBE

0.00

1.970.012.084.56

1.970.012.084.56

21.498.437.000,00

23.514.231.792.56

22.892.967.128.30

202.218.000.00
28.756.000.00
40.110.000.00
1.862.530,00

194.770.325.00
28.542.919.00
38.438.713.00
1.140.713.00

2290
7058
7186
7926
6980

9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI

Recenzije, evalvacije in ekspertize
Programi mednarodnega sodelovanja
Nagrade na področju znanosti
Promocija znanstveno-razi skoval ne dejavnosti HZT
Hednarodne donacije in prispevki

Skupaj

Družboslovno središče FDV
Univerzitetna knjižnica v Ljubljani
Fakulteta za šport - raziskovalni bazen
Dom podiplomcev. družboslovno središče v Ljubljani
Morsko biološko središče
Univerza Maribor
Fakulteta za organizacijske vede

Skupaj 3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo
34

MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

3412 Urad RS za standardizacijo in meroslovje
3100
3208
3316
8347

Plače
Drugi osebni odhodki (prejemki)
Prispevki in davki delodajalca
Stroški dela • SREDSTVA PHARE ■ PRAQ III
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207.082.000.00
25.756.000.00
40.474.000.00
0.00
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Postavka

Naziv postavke

Sprejeti proračun
1 998

1
34

2

Proračun s spremembami 1998
3

Realizacija
199 8
4

MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

3412 Urad RS za standardizacijo in meroslovje
Skupaj 11 Plače • državni organi

273.312.000.00

272.946.530.00

262.892.670.00

Skupaj

273.312.000.00

272.946.530.00

262.892.670.00

Materialni stroški
Lastna udeležba pri tujih donacijah
Splošni sektor
Mednarodno sodelovanje
PRAQ III - SREDSTVA P KARE

80.000.000.00
4.704.000.00
28.000.000.00
40.000.000.00
0.00

79.000.000.00
0.00
28.000.000.00
40.000.000.00
13.424.791.77

72.538.744.93
0.00
24.660.739.77
38.816.459.08
10.121.038.98

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

152.704.000,00

160.424.791.77

146.136.982.76

Skupaj

152.704.000.00

160.424.791.77

146.136.982.76

70.000.000.00
23.000.000.00
30.000.000.00
26.000.000.00
1.700.000.00

70.000.000.00
18.418.000.00
26.514.000.00
26.000.000.00
1.700.000.00

58.433.761.00
9.467.303.93
24.838.092.87
23.659.053.38
1.699.999.27

Skupaj 99 Plačila storitev

150.700.000.00

142.632.000.00

118.098.210.45

Skupaj

150.700.000.00

142.632.000.00

118.098.210.45

8179 Program PRAQ • TUJA DONACIJA
8180 NIST - TUJA DONACIJA

0.00
0.00

2.793.750.68
3.021.826.57

1.661.659.52
263.802.00

Skupaj

9 Drugi odhodki

0.00

5.815.577.25

1.925.461.52

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

0.00

5.815.577.25

1.925.461.52

7933 Manjše investicije

2.000.000,00

2.000.000.00

1.999.717.90

Skupaj 108 Investicije ■ državni organi

2.000.000.00

2.000.000.00

1.999.717.90

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

2.000.000.00

2.000.000,00

1.999.717,90

578.716.000.00

583.818.899.02

531.053.042.63

3424
2625
6150
8566
8266

4495
6149
6151
6152
7931

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Meroslovje
Akreditacija
Standardizacija
PRSP0 • program RS za poslovno odličnost
NIST (lastna udeležba)

6 PLAČILA STORITEV

Skupaj 3412 Urad RS za standardizacijo in meroslovje
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Realizacija
1 998

137.949.000.00
18.431.000.00
27.297.000.00
0.00

137.949.000.00
18.431.000.00
27.297.000,00
4.046.828.00

125.297.446,00
14.049.758.00
25.164.518,00
2.442.647.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

183.677.000.00

187.723.828.00

166.954.369.00

Skupaj

183.677.000.00

187.723.828.00

166.954.369.00

Materialni stroški
Program prenosa pravic (JU)
Program mednarodne znamke Madrid
Program Evropske patentne organizacije
Avtorsko pravo
Podeljevanje pravic Industrijske lastnine

58.060.000,00
5.267.000.00
6.276.000.00
4.717.000.00
4.462.000,00
7.158.000.00

58.060.000,00
5.267.000,00
6.276.000,00
4.717.000.00
4.462.000.00
7.158.000,00

40.033.018.92
3.091.828,55
3.954.190.80
2.804.730.19
4.258.483.48
5.542.492.90

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

85.940.000,00

85.940.000.00

59.684.744.84

Skupaj

85.940.000.00

85.940.000.00

59.684.744.84

8164 WIP0 Madrid • TUJA DONACIJA
8182 EPO MEDNARODNA DONACIJA

0,00
0,00

67.547.973.15
84.464.347.70

40.970.390.15
37.737.548.25

Skupaj

9 Drugi odhodki

0,00

152.012.320.85

78.707.938,40

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

0,00

152.012.320.85

78.707.938,40

269.617.000,00

425.676.148.85

305.347.052.24

7.980.000,00
247.000,00
1.907.000.00

8.250.000.00
247.000,00
1.982.000,00

8.247.918.00
230.949.00
1.971.251.00

Skupaj 11 Plače ■ državni organi

10.134.000,00

10.479.000.00

10.450.118.00

Skupaj

10.134.000.00

10.479.000.00

10.450.118.00

10.568.000.00
10.765.000,00
2.090.000,00
11.994.000,00

10.568.000.00
10.765.000.00
2.090.000.00
11.994.000.00

9.724.105.20
10.724.169,72
2.088.454.70
11.671.102.96

Postavka

34

Sprejeti proračun
1 998

Naziv postavke

MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

3413 Urad RS za intelektualno lastnino
3101
3209
3317
8220

3425
4498
4499
4500
6153
8558

Plače
Drugi osebni odhodki (prejemki)
Prispevki 1n davki delodajalca
Stroški dela • TUJA DONACIJA

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEIKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 3413 Urad RS za intelektualno lastnino
34

MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

3414 Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO
6001 Plače
6002 Drugi osebni odhodki (prejemki)
6003 Prispevki In davki delodajalca

4532
6139
7935
7936

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

Materialni stroški
Izvajanje programa UNESCO
Mednarodni geološki korelacljski program
Mednarodni hidrološki program
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Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

3414 Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO
7937 Mednarodna ocenografska komisija
7938 Človek in biosfera (MAB)

6.310.000.00
4.965.000.00

6.310.000.00
4.965.000.00

5.959.243.52
3.950.064.21

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

46.692.000,00

46.692.000.00

44.117.140.31

Skupaj

46.692.000.00

46.692.000.00

44.117.140.31

2924 Manjše investicije

30.000.00

30.000.00

0.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

30.000.00

30.000.00

0.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

30.000.00

30.000.00

0.00

56.856.000.00

57.201.000.00

54.567.258.31

22.403.626.000.00

24.580.927.840.43

23.783.934.481.48

3025 Plače
3133 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3241 Prispevki in davki delodajalca

184.881.000.00
19.562.000,00
40.343.000.00

186.124.000.00
19.769.000.00
40.590.000.00

181.145.604.00
16.281.473.04
39.442.316.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

244.786.000.00

246.483.000.00

236.869.393.04

7006 Plače
7007 Drugi osebni odhodki (prejemki)
7008 Prispevki delodajalca

5.412.596.000,00
647.584.000.00
1.099.107.000.00

5.302.396.000.00
641.984.000.00
1.073.007.000.00

5.302.394.859.00
638.037.479.90
1.072.871.778.50

Skupaj 12 Plače - izvajalske organizacije

7.159.287.000.00

7.017.387.000.00

7.013.304.117.40

Skupaj

7.404.073.000,00

7.263.870.000.00

7.250.173.510,44

3349 Materialni stroški

90.216.000.00

90.216.000.00

89.721.537.39

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

90.216.000.00

90.216.000.00

89.721.537.39

7009 Materialni stroški
7010 Amortizacija

3.054.456.000.00
612.144.000.00

3.054.456.000,00
612.144.000.00

3.054.452.158.00
594.607.926.00

Skupaj 22 Materialni stroški • izvajalske organizacije

3.666.600.000.00

3.666.600.000.00

3.649.060.084,00

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 3414 Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO
Skupaj 34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
35

MINISTRSTVO ZA KULTURO

3511 Ministrstvo za kulturo

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

18. oktober2001
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35

Naziv postavke

Sprejeti proračun
199 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
1 998

MINISTRSTVO ZA KULTURO

3511 Ministrstvo za kulturo
Skupaj

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

3.756.816.000.00

3.756.816.000.00

3.738.781.621.39

7052 Kultura - štipendije

86.333.000.00

86.333.000.00

86.332.969.08

Skupaj 45 Transferi - štipendije

86.333.000,00

86.333.000.00

86.332.969.08

7049 Samostojni ustvarjalci na področju kulture
7285 Republiška priznavalnina

387.000.000.00
30.000.000.00

392.000.000.00
21.000.000.00

391.967.705.03
18.321.713.50

Skupaj 46 Transferi - ostalo

417.000.000.00

413.000.000.00

410.289.418,53

Skupaj

503.333.000.00

499.333.000,00

496.622.387,61

6154 Dotacije javnim zavodom
6878 Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti

328.785.000,00
485.562.000.00

311.115.000,00
485.562.000.00

308.272.954.00
480.562.000.00

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam

814.347.000.00

796.677.000,00

788.834.954.00

1966
2308
2312
6155
7102
7103
7104
7105
7106
7110
7112
7113
7114
7115
8371

27.076.000.00
34.000.000.00
110.000.000.00
153.131.000.00
119.340.000.00
86.170.000.00
112.000.000.00
445.511.000.00
555.120.000.00
440.000.000.00
25.680.000.00
11.772.000.00
412.512.000.00
95.975.000,00
0,00

27.076.000.00
34.000.000,00
110.000.000.00
153.131.000.00
119.340.000,00
86.170.000.00
112.000.000.00
445.511.000.00
520.120.000.00
440.000.000,00
25.680.000.00
11.772.000.00
402.280.000.00
86.475.000.00
6.951.292.96

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam

2.628.287.000.00

2.580.506.292.96

2.462.095.918.98

Skupaj

3.442.634.000.00

3.377.183.292.96

3.250.930.872.98

8360 PHARE CFCU - Štanjel

0,00

16.749.988.82

11.629.782.78

Skupaj 99 Plačila storitev

0.00

16.749.988,82

11.629.782.78

Skupaj

0.00

16.749.988,82

11.629.782.78

35.662.000.00
48.500.000,00
18.500.000,00

18.972.000.00
48.500.000.00
18.500.000.00

2.854.547.64
48.421.000,00
17.211.521.58

4 SOCIALNI TRANSFERI

Enciklopedija Slovenije
Stalni stroški neinstitucionalnih izvajalcev
Mednarodni festival in prireditve v Sloveniji
Knjižnično nadomestilo
Scenske umetnosti
Glasbena dejavnost
Likovna dejavnost
Založništvo
Knjižnjičarstvo
Filmski sklad
Raziskovalne naloge
RTV • snemanja gledaliških predstav in koncertov
Mednarodno sodelovanje
Nepredvidene akcije
PHARE CFCU - Goriška regija - plačila storitev

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM

6 PLAČILA STORITEV

4088 Članarine v mednarodnih nevladnih organizacijah
7182 Demografsko ogroženi • kultura
7185 Prešernov sklad
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27.076.000.00
33.401.312.00
'l06.999.999.97
147.039.001.00
114.532.770.00
79.259.088.00
107.371.121.40
429.662.512.72
486.960.517,00
416.186.940,00
25.679.500.00
9.172.804.00
390.506.274.65
84.712.677.27
3.535.400.97
t

18. oktober 2001

■ v tolarjih
Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

7199 Kulturna dejavnost narodnostnih skupnosti. Romov in
pri seljencev
7202 Kultura za Slovence zunaj RS

101.000.000.00

101.000.000.00

91.887.506.00

134.375.000.00

134.375.000.00

133.764.140.99

Skupaj

9 Drugi odhodki

338.037.000.00

321.347.000.00

294.138.716.21

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

338.037.000.00

321.347.000.00

294.138.716,21

1862
2002
2477
2478
2479
6157
6158
6577

94.646.000.00
100.000.000.00
515.000.000.00
3.500.000.00
5.100.000.00
136.499.000.00
120.000.000.00
45.000.000.00

94.646.000.00
40.289.000.00
486.550.372.00
3.500.000.00
5.100.000,00
66.499.000.00
200.530.628,00
89.488.000.00

74.646.000.00
29.710.418.00
478.939.988.38
3.499.981.50
5.089.426,50
31.401.322.00
180.530.628.00
62.548.332,20

1.019.745.000.00

986.603.000.00

866.366.096.58

2929 Manjše investicije
8297 PHARE CFCU • Goriška regija

1.530.000.00
0,00

1.530.000.00
6.152.469.98

1.444.142.30
0.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

1.530.000.00

7.682.469,98

1.444.142,30

8596 Investicijsko vzdrževanje

258.600.000.00

213.331.000.00

197.357.065.35

Skupaj 205 Inv.vzdržev. • javni zavodi in ustanove

258.600.000.00

213.331.000.00

197.357.065.35

1.279.875.000.00

1.207.616.469.98

1.065.167.304.23

2296 Pokrivanje izgube SNG Maribor

129.000.000.00

129.000.000.00

123.398.066.42

Skupaj 111 Kapitalske naložbe

129.000.000.00

129.000.000,00

123.398.066.42

Skupaj 14 KAPITALSKE NALOŽBE

129.000.000.00

129.000.000.00

123.398.066.42

16.853.768.000.00

16.571.915.751.76

16.230.842.262.06

91.186.000.00
12.471.000.00
18.314.000.00

89.124.264,00
12.189.220.00
17.903.712,00

88.084.323.00
11.884.192.01
17.864.472,00

Postavka

35

Naziv postavke

MINISTRSTVO ZA KULTURO

3511 Ministrstvo za kulturo

Kulturni dom Lendava
Narodna galerija Ljubljana
Investicije v kulturi
ZVNKD • računalniška oprema
Arhivi • računalniška oprema
Metel kova
Roška • Zgodovinski arhiv. Restavratorski center
Viba film

Skupaj 105 Investicije - javni zavodi in ustanove

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Skupaj 3511 Ministrstvo za kulturo
35

MINISTRSTVO ZA KULTURO

3512 Uprava RS za kulturno dediščino
3036 Plače
3144 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3252 Prispevki in davki delodajalca
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v tolarjih Postavka

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8
2

1
35

Proračun s spremembani 1998
3

Realizacija
19 9 8
4

MINISTRSTVO ZA KULTURO

3512 Uprava RS za kulturno dediščino
Skupaj 11 Plače • državni organi

121.971.000.00

119.217.196,00

117.832.987.01

Skupaj

121.971.000.00

119.217.196.00

117.832.987.01

33.076.000.00
464.000.00
6.480.000.00
10.800.000.00
19.440.000.00

27.476.000.00
464.000.00
6.480.000.00
10.800.000.00
19.440.000.00

26.670.243.49
454.277.00
6.473.014.20
9.166.080.39
19.439.691.10

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

70.260.000.00

64.660.000.00

62.203.306.18

Skupaj

70.260.000.00

64.660.000.00

62.203.306.18

21.600.000.00
183.460.000.00
27.682.000.00
21.782.000.00

21.600.000.00
183.460.000.00
36.682.000,00
21.782.000.00

21.282.088.20
183.224.842.04
36.625.587.17
21.500.224.90

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam

254.524.000.00

263.524.000.00

262.632.742.31

Skupaj

254.524.000.00

263.524.000.00

262.632.742.31

7292 Arboretum Volčji potok

19.829.000.00

19.829.000.00

19.829.000.00

Skupaj 77 Subvencije • ostale

19.829.000.00

19.829.000.00

19.829.000.00

Skupaj

19.829.000.00

19.829.000.00

19.829.000.00

8261 Pilotni projekt Kras - DONACIJA

0.00

660.153.43

653.305.29

Skupaj

9 Drugi odhodki

0.00

660.153.43

653.305,29

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

0,00

660.153.43

653.305.29

960.000.00
109.000.000.00
0,00
0.00

960.000.00
109.000.000,00
984.829.00
360.000.00

959.868.55
70.850.000.00
0.00
360.000.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

109.960.000.00

111.304.829.00

72.169.868.55

1974 Nujni posegi ■ intervencije
1975 Arheologija
1976 Lesena plastika in restavratorstvo

10.000.000.00
39.775.000.00
90.611.000.00

10.000.000.00
39.775.000.00
90.611.000.00

10.000.000.00
37.350.839.00
89.194.227.05

3360
6160
7941
7942
7943

4089
7107
7108
7109

2934
4590
8373
8375

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

Materialni stroški
Kotizacije, članarine
INDOK
Mednarodno sodelovanje
Popularizacija dediščine

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Izvajanje zakona o arhivih • odkupi
Muzejska dejavnost
Arhivski programi
Programi zavodov

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM

9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI

Manjše investicije
Obnova Manziolijeve palače v Izoli
Nakup prevoznih sredstev • sredstva odškodnine
Računalniška oprema • sredstva odškodnine

poročevalec, št. 83
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18. oktober 2001

v tolarjih
Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 199B

Realizacija
19 9 8

69.000.000.00
12.798.000.00
21.500.000.00
18.652.000.00
566.815.000.00

69.000.000.00
10.778.000.00
21.500.000.00
18.652.000.00
566.815.000.00

68.999.999,50
10.778.000.00
21.498.694,00
18.652.000.00
558.852.435,95

Skupaj 205 Inv.vzdržev. - javni zavodi in ustanove

829.151.000.00

827.131.000,00

815.326.195,50

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

939.111.000.00

938.435.829.00

887.496.064,05

1.405.695.000,00

1.406.326.178.43

1.350.647.404,84

3038 Plače
3146 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3254 Prispevki In davki delodajalca

178.920.000.00
25.975.000.00
35.784.000.00

184.517.736.00
26.462.780.00
36.898.288.00

180.524.600,72
21.428.598.00
36.509.705,00

Skupaj 11 Plače ■ državni organi

240.679.000,00

247.878.804.00

238.462.903.72

Skupaj

240.679.000.00

247.878.804.00

238.462.903,72

3362 Materialni stroški
8712 Izvajanje zakona ZAGA
8713 Odkupi filmskega gradiva

43.545.000.00
33.000.000.00
14.000.000.00

43.545.000.00
33.000.000,00
14.000.000.00

40.827.844.99
31.824.459.69
14.000.000.00

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

90.545.000.00

90.545.000.00

86.652.304.68

Skupaj

90.545.000,00

90.545.000,00

86.652.304.68

2935 Manjše investicije

2.040.000.00

2.040.000.00

2.027.737.90

Skupaj 108 Investicije • državni organi

2.040.000.00

2.040.000.00

2.027.737.90

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

2.040.000.00

2.040.000.00

2.027.737.90

333.264.000.00

340.463.804.00

327.142.946.30

Postavka

35

Naziv postavke

MINISTRSTVO ZA KULTURO

3512 Uprava RS za kulturno dediščino
2313
2494
2495
6381
8594

Spomeniki • last RS
Projekt izmer
Projekt Skansen
Kulturna krajina
Spomeniki

Skupaj 3512 Uprava RS za kulturno dediščino
35

MINISTRSTVO ZA KULTURO

3513 Arhiv Republike Slovenije

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 3513 Arhiv Republike Slovenije

18. oktober2001
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Postavka

35

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

MINISTRSTVO ZA KULTURO

3514 Inšpektorat RS za področje kulturne dediščine
6004 Plače
6005 Orugi osebni odhodki (prejemki)
6006 Prispevki in davki delodajalca

13.646.000.00
493.000.00
3.261.000.00

13.995.000.00
461.359,00
3.430.641.00

13.813.082.00
406.706.34
3.343.901.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

17.400.000.00

17.887.000.00

17.563.689.34

Skupaj

17.400.000.00

17.887.000.00

17.563.689.34

4533 Materialni stroški

4.560.000.00

4.560.000.00

4.465.969.00

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

4.560.000.00

4.560.000.00

4.465.969.00

Skupaj

4.560.000.00

4.560.000.00

4.465.969.00

2936 Manjše investicije

60.000.00

60.000.00

55.999.06

Skupaj 108 Investicije ■ državni organi

60.000.00

60.000.00

55.999.06

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

60.000.00

60.000.00

55.999.06

22.020.000.00

22.507.000.00

22.085.657.40

18.614.747.000.00

18.341.212.734.19

17.930.718.270,60

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 3514 Inšpektorat RS za področje kulturne dediščine
Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO
36

MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM

3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem
2645 Plače
2647 Drugi osebni odhodki (prejemki)
2651 Prispevki in davki delodajalca

105.259.000.00
12.276.000.00
25.262.000.00

105.259.000,00
12.276.000,00
25.262.000.00

90.199.928.00
6.752.085.00
19.858.807,00

Skupaj 11 Plače • državni organi

142.797.000.00

142.797.000.00

116.810.820.00

Skupaj

142.797.000.00

142.797.000.00

116.810.820.00

2652 Materialni stroški

85.410.000.00

94.410.000,00

69.590.199.28

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

85.410.000.00

94.410.000.00

69.590.199.28

Skupaj

85.410.000.00

94.410.000.00

69.590.199.28

549.500.000.00

649.500.000,00

649.500.000,00

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

3984 Center za promocijo turizma
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Realizacija
19 9 8

99.630.000.00

99.630.000.00

99.630.000.00

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam

649.130.000.00

749.130.000.00

749.130.000.00

Skupaj

649.130.000.00

749.130.000.00

749.130.000,00

140.400. 000.00
30.000. 000.00
30.000. 000.00
50.000. 000.00
100.000, 000.00
50.000, 000.00
50.000. 000,00

140.400.000.00
40.000.000.00
30.000.000.00
40.000.000,00
93.075.658.60
56.924.341,40
39.000.000.00

133.573.334.75
38.229.525.00
28.115.000.00
31.164.550.00
72.140.344.11
54.724.340.40
6.140.428.50

500.000.000,00
255.000.000.00
70.500.000.00
0.00
0.00
0.00

400.000.000.00
113.226.100.00
70.500.000,00
5.620.933.00
2.805.423.00
1.870.282.00

400.000.000,00
96.352.074.00
70.499.697.00
0.00
0,00
0,00

Skupaj 99 Plačila storitev

1.275.900.000,00

1.033.422.738,00

930.939.293.76

Skupaj

1.275.900.000.00

1.033.422.738.00

930.939.293.76

3987 Sofinanciranje investicij v obnovo in razvoj
turističnih objektov
4138 Tuja tehnična pomoč - lastna udeležba

917.060.000.00

917.060.000.00

917.000.000,00

290.000.000,00

290.000.000.00

144.491.937.84

Skupaj 105 Investicije • javni zavodi in ustanove

1.207.060.000,00

1.207.060.000.00

1.061.491.937.84

600.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00

600.000.00
48.374.703.45
83.202.056.59
7.918.031.52
60.023.086.04
42.080.393.83

169.303.90
33.684.446.24
80.081.506.45
6.959.760.04
59.902.541,48
41.973.914.81

600.000.00

242.198.271.43

222.771.472.92

1.207.660.000,00

1.449.258.271,43

1.284.263.410.76

8326 Sklad Republike Slovenije za razvoj malega
gospodarstva • KUPNINE

0,00

1.414.116.441.57

1.414.116.441.57

Skupaj 111 Kapitalske naložbe

0.00

1.414.116.441.57

1.414.116.441.57

Postavka

36

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM

3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem
4125 Pospeševalni center za malo gospodarstvo

3986
4126
4127
4128
4129
4134
4135
4137
4158
4159
8312
8343
8344

2937
8323
8324
8325
8342
8350

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIH ZAVODOM

Pospeševalna mreža za malo gospodarstvo
Promocija malega gospodarstva
Usposabljanje za področje malega gospodarstva
Sofinanciranje pridobivanja ISO standardov
Sofinanciranje turističnih programov
Sofinanciranje turističnih prireditev
Har»onizacija slovenske tehnične zakonodaje s
tehnično zakonodajo veljavno v državah članicah EU
Garancijski skladi
Finančne vzpodbude za posebne ciljne skupine
Sofinanciranje dualnega sistema izobraževanja
PHARE CFCU • Alpski koncept razvoja turizma
PHARE CFCU • Informacijski center
PHARE CFCU • Tehnološka os HB - GZ 96 ( SL 9608 )

6 PLAČILA STORITEV

Hanjše investicije
PHARE CFCU • Štajerski tehnološki park
PHARE CFCU - Obmejno turistično področje
PHARE CFCU - STP Tehnološka os Maribor • Gradz
PHARE CFCU • Turistično obmejno področje 96
PHARE CFCU • CBC Italija 97

Skupaj 108 Investicije • državni organi
Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
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Postavka

36

Naziv postavke

Sprejeti proračun
1 99 8

Proračun s spreBeobami 1998

Realizacija
1 998

MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM

3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem
Skupaj 14 KAPITALSKE NALOŽBE

0.00

1.414.116.441.57

1.414.116.441.57

Skupaj 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem

3.360.897.000.00

4.883.134.451.00

4.564.850.165.37

Skupaj 36 MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM

3.360.897.000.00

4.883.134.451.00

4.564.850.165.37

90.040.000.00
14.110.000,00
17.918.000.00

90.040.000.00
14.110.000.00
17.918.000.00

87.021.848,00
12.752.989.00
16.978.919.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

122.068.000,00

122.068.000.00

116.753.756.00

Skupaj

122.068.000.00

122.068.000.00

116.753.756.00

9.057.000.00
4.320.000.00
4.320.000.00
5.400.000.00
7.529.000,00
3.923.000.00
15.933.000.00

9.057.000.00
4.320.000.00
4.320.000.00
5.400.000.00
7.529.000.00
3.923.000.00
13.506.452.00

9.057.000.00
4.320.000.00
4.320.000.00
5.400.000.00
7.529.000.00
3.923.000.00
6.997.966.00

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

50.482.000.00

48.055.452.00

41.546.966.00

Skupaj

50.482.000.00

48.055.452.00

41.546.966.00

4483 Znanstveno raziskovalni center SAZU
6165 Tisk Letopisa in publikacij SAZU

48.774.000.00
11.114.000.00

48.774.000.00
11.114.000,00

48.774.000.00
11.113.754,00

Skupaj 99 Plačila storitev

59.888.000.00

59.888.000.00

59.887.754.00

Skupaj

59.888.000.00

59.888.000.00

59.887.754.00

5252 Članske nagrade akademikom

172.697.000.00

175.123.548.00

175.123.548.00

Skupaj

9 Drugi odhodki

172.697.000,00

175.123.548.00

175.123.548.00

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI

172.697.000.00

175.123.548.00

175.123.548.00

39

SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI

3911 Slovenska akademija znanosti in umetnosti
3092 Plače
3200 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3308 Prispevki in davki delodajalca

3416
3740
6163
6164
7944
7945
8719

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

Materialni stroški
Meddržavno sodelovanje
Nakup revij in knjig
Materialni stroški biblioteke
Fond upokojenih akademikov
ZF. PUGUASH, ESEP
Oddelek za spremljanje razvoja znanosti

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

6 PLAČILA STORITEV
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Postavka

39

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI

3911 Slovenska akademija znanosti in umetnosti
2476 Adaptacija objektov SA2U
6518 Adaptacija ZRC SAZU

30.632.000.00
189.379.000.00

30.632.000.00
189.379.000.00

30.599.291.30
185.594.533.84

Skupaj 208 Inv.vzdržev. - državni organi

220.011.000.00

220.011.000.00

216.193.825.14

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

220.011.000.00

220.011.000.00

216.193.825.14

Skupaj 3911 Slovenska akademija znanosti in umetnosti

625.146.000.00

625.146.000.00

609.505.849.14

Skupaj 39 SLOVENSKA AKADEHIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI

625.146.000,00

625.146.000.00

609.505.849.14

3053 Plače
3161 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3269 Prispevki in davki delodajalca

354.201.000.00
25.154.000.00
81.319.000.00

354.201.000.00
24.154.000.00
81.319.000.00

306.141.770.00
20.216.724.0Q
71.222.310.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

460.674.000.00

459.674.000.00

397.580.804,00

Skupaj

460.674.000,00

459.674.000.00

397.580.804,00

3377 Materialni stroški
6880 Centralna pravosodna knjižnica

46.034.000.00
6.490.000.00

46.034.000.00
7.490.000.00

40.285.916.12
6.783.689.09

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

52.524.000.00

53.524.000,00

47.069.605.21

Skupaj

52.524.000,00

53.524.000.00

47.069.605.21

7948 Manjše investicije
8378 Sredstva od prodaje pohištva

1.950.000.00
0.00

1.950.000.00
282.275.00

1.924.321.80
0.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

1.950.000.00

2.232.275.00

1.924.321,80

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.950.000,00

2.232.275.00

1.924.321.80

Skupaj 4111 Vrhovno sodišče RS

515.148.000.00

515.430.275.00

446.574.731.01

Skupaj 41 VRHOVNO SODIŠČE

515.148.000.00

515.430.275,00

446.574.731.01

41

VRHOVNO SODIŠČE

4111 Vrhovno sodišče RS

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
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3055 Plače
3163 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3271 Prispevki in davki delodajalca

131.026.000.00
17.194.000,00
29.453.000,00

122.846.000,00
12.574.000,00
27.363.000.00

122.836.796.20
12.568.559.80
27.355.720.20

Skupaj li =lače • državni organi

177.673.000,00

162.783.000.00

162.761.076.20

177.673.000,00

162.783.000,00

162.761.076.20

3379 Haterialni stroški

5.790.000.00

5.790.000,00

5.790.000.00

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

5.790.000.00

5.790.000,00

5.790.000.00

Skupaj

5.790.000.00

5.790.000.00

5.790.000.00

2939 Manjše investicije

1.080.000.00

1.080.000.00

1.080.000.00

Skupaj 103 Investicije • državni organi

1.080.000,00

1.080.000.00

1.080.000,00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.080.000.00

1.080.000.00

1.080.000.00

184.543.000.00

169.653.000,00

169.631.076.20

3056 Plače
3164 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3272 Prispevki in davki delodajalca

132.006.000,00
18.280.000.00
29.041.000.00

132.006.000.00
18.280.000.00
29.041.000.00

124.994.846.20
14.670.269.70
27.497.973.70

Skupaj 11 Plače • državni organi

179.327.000.00

179.327.000,00

167.163.089.60

Skupaj

179.327.000.00

179.327.000.00

167.163.089.60

3380 Materialni stroški

6.990.000.00

6.990.000.00

6.990.000,00

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

6.990.000.00

6.990.000.00

6.990.000.00

Skupaj

6.990.000.00

6.990.000.00

6.990.000.00

2940 Manjše investicije

1.440.000.00

1.440.000.00

1.417.668.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

1.440.000.00

1.440.000.00

1.417.668.00

Postavka

42

Naziv postavke

VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4211 Višje sodišče Celje

Skupaj

1 =LAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 "ATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 4211 Višje sodišče Celje
42

VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4212 Višje sodišče Koper

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
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Postavka

42

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spreBenbami 1998

Realizacija
19 9 8

VIŠJA IN OKROŽNA SODISCA

4212 Višje sodišče Koper
1.440.000.00

1.440.000.00

1.417.668.00

187.757.000,00

187.757.000.00

175.570.757.60

3057 Plače
3165 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3273 Prispevki in davki delodajalca

506.542.000.00
59.371.000.00
114.320.000.00

506.542.000.00
56.271.000.00
114.320.000.00

473.870.542.00
42.651.084.00
105.962.570.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

680.233.000.00

677.133.000.00

622.484.196.00

Skupaj

680.233.000.00

677.133.000.00

622.484.196.00

3381 Materialni stroški

19.908.000.00

23.008.000.00

22.273.519.36

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

19.908.000,00

23.008.000.00

22.273.519.36

Skupaj

19.908.000,00

23.008.000.00

22.273.519,36

7953 Manjše investicije
8401 Nakup opreme ■ sredstva od prodaje državnega
premoženja

4.350.000.00

4.350.000.00
21.100,00

4.343.822.10
0.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

4.350.000.00

4.371.100.00

4.343.822.10

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

4.350.000.00

4.371.100.00

4.343.822.10

704.491.000.00

704.512.100.00

649.101.537.46

3058 Plače
3166 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3274 Prispevki in davki delodajalca

228.037.000.00
28.707.000.00
49.940.000.00

228.037.000.00
28.707.000.00
49.940.000.00

206.994.802.20
25.539.943.00
44.554.466.50

Skupaj 11 Plače • državni organi

306.684.000.00

306.684.000.00

277.089.211.70

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Skupaj 4212 Višje sodišče Koper
42

VIŠJA IN OKROŽNA SODISCA

4213 Višje sodišče Ljubljana

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 4213 Višje sodišče Ljubljana
42

VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4214 Višje sodišče Maribor
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• v tolarjih Postavka

Sprejeti proračun
1998

Naziv postavke
1

42

2

Proračun s spremembami 1998
3

Realizacija
1 998
4

VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4214 Višje sodišče Maribor
Skupaj

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

306.684.000.00

306.684.000.00

277.089.211.70

3382 Materialni stroški

13.502.000.00

13.502.000.00

11.665.272.00

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

13.502.000.00

13.502.000.00

11.665.272.00

Skupaj

13.502.000.00

13.502.000.00

11.665.272.00

7958 Manjše investicije

2.430.000,00

2.430.000.00

2.042.996.40

Skupaj 108 Investicije - državni organi

2.430.000.00

2.430.000.00

2.042.996.40

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

2.430.000,00

2.430.000.00

2.042.996,40

322.616.000.00

322.616.000.00

290.797.480.10

3073 Plače
3181 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3289 Prispevki in davki delodajalca

672.717.000,00
80.009.000,00
141.029.000,00

627.339.000.00
73.696.000.00
131.220.000.00

627.334.804.70
73.687.723.70
131.210.845.70

Skupaj 11 Plače • državni organi

893.755.000.00

832.255.000,00

832.233.374.10

Skupaj

893.755.000.00

832.255.000.00

832.233.374.10

3397 Materialni stroški

253.412.000.00

338.339.000,00

338.339.000.00

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

253.412.000.00

338.339.000.00

338.339.000.00

Skupaj

253.412.000.00

338.339.000.00

338.339.000.00

2941 Manjše investicije

7.470.000.00

7.470.000,00

7.470.000.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

7.470.000.00

7.470.000,00

7.470.000,00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

7.470.000.00

7.470.000.00

7.470.000.00

1.154.637.000.00

1.178.064.000.00

1.178.042.374.10

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 4214 Višje sodišče Maribor
42

VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4215 Okrožno sodišče v Celju

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 4215 Okrožno sodišče v Celju
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Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

3074 Plače
3182 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3290 Prispevki in davki delodajalca

507.514.000.00
67.457.000.00
109.009.000.00

507.514.000.00
67.457.000,00
109.009.000.00

449.391.448.60
53.161.687.80
93.537.520,00

Skupaj 11 Plače • državni organi

683.980.000.00

683.980.000.00

596.090.656.40

Skupaj

683.980.000.00

683.980.000.00

596.090.656,40

3398 Materialni stroški

226.772.000.00

226.772.000.00

226.771.862,70

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

226.772.000.00

226.772.000.00

226.771.862.70

Skupaj

226.772.000.00

226.772.000,00

226.771.862.70

2942 Manjše investicije

5.730.000,00

5.730.000.00

5.729.992.80

Skupaj 108 Investicije - državni organi

5.730.000.00

5.730.000.00

5.729.992.80

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

5.730.000.00

5.730.000.00

5.729.992.80

916.482.000.00

916.482.000.00

828.592.511.90

3075 Plače
3183 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3291 Prispevki in davki delodajalca

441.790.000,00
49.826.000.00
92.209.000.00

414.790.000.00
51.826.000.00
92.209.000,00

412.764.984.00
50.501.908.00
85.656.913.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

583.825.000.00

558.825.000.00

548.923.805.00

Skupaj

583.825.000,00

558.825.000.00

548.923.805.00

3399 Materialni stroški

219.809.000.00

244.809.000.00

238.014.939,00

Skupaj 21 Materialni stroški ■ državni organi

219.809.000.00

244.809.000.00

238.014.939.00

Skupaj

219.809.000.00

244.809.000,00

238.014.939.00

2943 Manjše investicije

4.920.000.00

4.920.000.00

4.920.000,00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

4.920.000.00

4.920.000.00

4.920.000.00

Postavka

42

Naziv postavke

VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4216 Okrožno sodišče v Kopru

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 4216 Okrožno sodišče v Kopru
42

VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4217 Okrožno sodišče v Kranju

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEHCI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
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Postavka

42

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4217 Okrožno sodišče v Kranju
Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

4.920.000.00

4.920.000,00

4.920.000.00

808.554.000.00

808.554.000.00

791.858.744.00

3076 Plače
3184 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3292 Prispevki in davki delodajalca

1.539.769.000.00
202.057.000.00
319.503.000.00

1.510.395.900.35
192.057.000.00
309.503.000.00

1.437.753.478.00
177.504.259.00
297.752.388.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

2.061.329.000.00

2.011.955.900.35

1.913.010.125.00

Skupaj

2.061.329.000.00

2.011.955.900.35

1.913.010.125.00

3400 Materialni stroški

783.984.000.00

833.357.099.65

833.357.099.65

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

783.984.000.00

833.357.099.65

833.357.099.65

Skupaj

783.984.000,00

833.357.099.65

833.357.099.65

7965 Manjše investicije

18.960.000,00

18.960.000.00

18.960.000.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

18.960.000.00

18.960.000.00

18.960.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

18.960.000,00

18.960.000.00

18.960.000.00

2.864.273.000.00

2.864.273.000.00

2.765.327.224.65

3077 Plače
3185 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3293 Prispevki in davki delodajalca

673.092.000,00
84.270.000.00
147.407.000.00

666.101.000.00
81.270.000.00
137.398.000.00

632.046.663.40
75.624.215.00
130.067.335.20

Skupaj 11 Plače • državni organi

904.769.000.00

884.769.000.00

837.738.213.60

Skupaj

904.769.000.00

884.769.000.00

837.738.213.60

Skupaj 4217 Okrožno sodišče v Kranju
42

VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4218 Okrožno sodišče v Ljubljani

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 4218 Okrožno sodišče v Ljubljani
42

VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4219 Okrožno sodišče v Mariboru

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI
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Sprejeti proračun
1 998

Naziv postavke
1

42

2

Proračun s spremembami 1998
3

Realizacija
1 9 98
4

VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4219 Okrožno sodišče v Mariboru
3401 Materialni stroški

355.460.000.00

375.460.000.00

360.136.234.00

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

355.460.000.00

375.460.000.00

360.136.234.00

Skupaj

355.460.000.00

375.460.000.00

360.136.234.00

2944 Manjše investicije

8.190.000.00

8.190.000.00

5.395.472.60

Skupaj 108 Investicije • državni organi

8.190.000.00

8.190.000.00

5.395.472,60

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

8.190.000.00

8.190.000.00

5.395.472.60

1.268.419.000.00

1.268.419.000.00

1.203.269.920.20

3078 Plače
3186 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3294 Prispevki in davki delodajalca

303.616.000.00
37.006.000.00
62.024.000,00

288.616.000.00
37.006.000.00
62.024.000.00

268.243.041,80
33.328.907,00
55.362.653,10

Skupaj 11 Plače • državni organi

402.646.000.00

387.646.000.00

356.934.601.90

Skupaj

402.646.000.00

387.646.000.00

356.934.601,90

3402 Materialni stroški

142.453.000.00

157.453.000.00

136.566.538.30

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

142.453.000,00

157.453.000.00

136.566.538.30

Skupaj

142.453.000.00

157.453.000,00

136.566.538,30

2945 Manjše investicije

3.570.000.00

3.570.000,00

3.570.000,00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

3.570.000.00

3.570.000.00

3.570.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

3.570.000.00

3.570.000.00

3.570.000,00

548.669.000.00

548.669.000.00

497.071.140,20

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 4219 Okrožno sodišče v Mariboru
42

VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4220 Okrožno sodišče v Murski Soboti

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 4220 Okrožno sodišče v Murski Soboti
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Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

3079 Plače
3187 Drugi osebni odhodki .prejemki)
3295 Prispevki in davki »'odajalca

301.058.000,00
37.701.000,00
61.989.000,00

301.058.000,00
37.701.000.00
61.989.000.00

280.552.231.00
33.209.002.50
57.841.763.00

Skupaj 11 Plače • državn- organi

400.748.000.00

400.748.000.00

371.602.9%.50

Skupaj

400.748.000,00

400.748.000.00

371.602.9%.50

3403 Materialni stroški

143.000.000,00

143.000.000.00

142.999.999.70

Skupaj 21 Materialni strcšo - državni organi

143.000.000.00

143.000.000.00

142.999.999.70

Skupaj

143.000.000.00

143.000.000.00

142.999.999.70

2948 Manjše investicije

3.600.000.00

3.600.000.00

2.478.178.85

Skupaj 108 Investicije - c-žavni organi

3.600.000.00

3.600.000,00

2.478.178.85

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

3.600.000.00

3.600.000.00

2.478.178,85

547.348.000.00

547.348.000,00

517.081.175.05

3080 Plače
3188 Drugi osebni odhodki tarejemki)
3296 Prispevki in davki delodajalca

288.732.000.00
35.693.000,00
60.634.000,00

288.732.000.00
35.693.000,00
60.634.000.00

284.132.445,40
34.115.484,00
59.704.092,40

Skupaj 11 Plače - državni organi

385.059.000.00

385.059.000,00

377.952.021.80

Skupaj

385.059.000.00

385.059.000.00

377.952.021.80

3404 Materialni stroški

123.770.000.00

123.770.000.00

123.420.545.55

Skupaj 21 Materialni strošsi - državni organi

123.770.000.00

123.770.000.00

123.420.545.55

Skupaj

123.770.000.00

123.770.000.00

123.420.545.55

7972 Manjše investicije

3.300.000,00

3.300.000.00

3.279.796.37

Skupaj 108 Investicije - cržavni organi

3.300.000.00

3.300.000.00

3.279.796.37

Postavka

42

Naziv postav«

VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4221 Okrožno sodišče v Novi Gorici

1 PLAČE. PRISPEVA DELODAJALCA IN DRUGI PREJEHKI

2 MATERIALNI IN DSJSI STROŠKI

Skupaj 4221 Okrožno sodišča v Novi Gorici
42

VIŠJA IN (KROŽNA SODIŠČA

4222 Okrožno sodišče v Novem mestu

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRJSI STROŠKI
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• v tolarjih Postavka

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

1
42

VIŠJA IN OKROŽNA SODISCA

4222 Okrožno sodišče v Novem mestu
3.300.000,00

3.300.000.00

3.279.796.37

512.129.000.00

512.129.000.00

504.652.363.72

4540 Plače
4571 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5632 Prispevki in davki delodajalca

208.325.000.00
32.801.000.00
43.539.000.00

200.325.000.00
29.801.000.00
42.039.000.00

196.471.134.80
27.162.232.00
40.374.036.80

Skupaj 11 Plače • državni organi

284.665.000.00

272.165.000.00

264.007.403.60

Skupaj

284.665.000.00

272.165.000.00

264.007.403.60

5663 Materialni stroški

78.570.000.00

91.070.000.00

91.070.000.00

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

78.570.000.00

91.070.000.00

91.070.000.00

Skupaj

78.570.000,00

91.070.000.00

91.070.000.00

2969 Manjše investicije

2.490.000.00

2.490.000.00

2.130.621,10

Skupaj 108 Investicije - državni organi

2.490.000.00

2.490.000.00

2.130.621.10

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

2.490.000,00

2.490.000.00

2.130.621,10

365.725.000.00

365.725.000.00

357.208.024.70

4546 Plače
4577 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5638 Prispevki in davki delodajalca

164.548.000.00
20.174.000.00
35.231.000.00

164.548.000.00
20.174.000.00
35.231.000.00

162.120.674.80
19.270.982.60
33.808.887.60

Skupaj 11 Plače • državni organi

219.953.000.00

219.953.000.00

215.200.545,00

Skupaj

219.953.000.00

219.953.000.00

215.200.545.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Skupaj 4222 Okrožno sodišče v Novem mestu
42

VIŠJA IN OKROŽNA SODISCA

4223 Okrožno sodišče v Krškem

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 4223 Okrožno sodišče v Krškem
42

VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4224 Okrožno sodišče na Ptuju

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

18. oktober2001
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• v tolarjih
Postavka

42

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4224 Okrožno sodišče na Ptuju
5669 Materialni stroški

79.420.000.00

79.420.000.00

73.800.350,56

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

79.420.000,00

79.420.000.00

73.800.350.56

Skupaj

79.420.000.00

79.420.000.00

73.800.350.56

2972 Manjše investicije

2.010.000,00

2.010.000,00

1.245.101.40

Skupaj 108 Investicije - državni organi

2.010.000.00

2.010.000.00

1.245.101,40

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

2.010.000.00

2.010.000,00

1.245.101.40

301.383.000,00

301.383.000.00

290.245.996.96

161.755.000.00
20.420.000,00
33.596.000,00

149.601.290.10
19.048.570.30
31.874.017.00

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 4224 Okrožno sodišče na Ptuju
42

VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4225 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
4547 Plače
4578 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5639 Prispevki in davki delodajalca

161.755.000,00
20.420.000.00
33.596.000.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

215.771.000,00

215.771.000.00

200.523.877.40

Skupaj

215.771.000.00

215.771.000,00

200.523.877.40

5670 Materialni stroški

67.468.000.00

67.468.000,00

67.468.000.00

Skupaj 21 Materialni stroški ■ državni organi

67.468.000.00

67.468.000.00

67.468.000.00

Skupaj

67.468.000.00

67.468.000.00

67.468.000.00

7975 Manjše investicije

1.740.000.00

1.740.000,00

994.785.20

Skupaj 108 Investicije - državni organi

1.740.000,00

1.740.000.00

994.785.20

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.740.000.00

1.740.000.00

994.785.20

284.979.000.00

284.979.000.00

268.986.662.60

10.972.005.000.00

10.980.563.100.00

10.487.436.989.44

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 4225 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
Skupaj 42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA
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v tolarjih Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

3054 Plače
3162 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3270 Prispevki in davki delodajalca

122.460.000,00
10.728.000.00
29.616.000.00

122.460.000.00
10.728.000.00
29.616.000.00

106.911.553.00
7.355.682.00
25.971.778.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

162.804.000.00

162.804.000.00

140.239.013.00

Skupaj

162.804.000.00

162.804.000.00

140.239.013.00

3378 Materialni stroški

62.229.000.00

62.229.000.00

62.138.593.80

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

62.229.000.00

62.229.000.00

62.138.593.80

Skupaj

62.229.000.00

62.229.000.00

62.138.593.80

2981 Manjše investicije

600.000.00

600.000.00

577.755.10

Skupaj 108 Investicije - državni organi

600.000,00

600.000.00

577.755.10

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

600.000.00

600.000.00

577.755.10

225.633.000,00

225.633.000.00

202.955.361.90

3059 Plače
3167 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3275 Prispevki in davki delodajalca

20.997.000,00
904.000,00
5.540.000.00

19.447.000.00
659.000,00
4.588.000.00

19.441.510.00
658.762.00
4.584.053.50

Skupaj 11 Plače - državni organi

27.441.000.00

24.694.000.00

24.684.325.50

Skupaj

27.441.000.00

24.694.000.00

24.684.325,50

3383 Materialni stroški

3.600.000.00

3.600.000,00

3.459.539,70

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

3.600.000.00

3.600.000.00

3.459.539,70

Skupaj

3.600.000.00

3.600.000.00

3.459.539.70

2988 Manjše investicije

120.000.00

120.000.00

88.826.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

120.000.00

120.000.00

88.826.00

Postavka

44

Naziv postavke

TOŽILSTVA

4411 Državno tožilstvo RS

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 HATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 4411 Državno tožilstvo RS
44

TOŽILSTVA

4412 Višje državno tožilstvo v Celju

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

18. oktober2001
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v tolarjih Postavka

44

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

TOŽILSTVA

4412 Višje državno tožilstvo v Celju
Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

120.000.00

120.000.00

88.826.00

31.161.000.00

28.414.000.00

28.232.691.20

3060 Plače
3168 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3276 Prispevki in davki delodajalca

18.287.000.00
771.000.00
4.755.000.00

18.287.000,00
771.000.00
4.755.000.00

18.252.938.60
658.638.00
4.346.668.50

Skupaj 11 Plače - državni organi

23.813.000.00

23.813.000,00

23.258.245.10

Skupaj

23.813.000.00

23.813.000.00

23.258.245.10

3384 Materialni stroški

2.400.000,00

2.400.000.00

2.400.000.00

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

2.400.000.00

2.400.000.00

2.400.000.00

Skupaj

2.400.000.00

2.400.000.00

2.400.000.00

2989 Manjše investicije

90.000.00

90.000.00

87.876.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

90.000.00

90.000.00

87.876.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

90.000.00

90.000,00

87.876.00

26.303.000.00

26.303.000,00

25.746.121.10

3061 Plače
3169 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3277 Prispevki in davki delodajalca

68.415.000,00
8.457.000.00
17.496.000.00

68.415.000.00
7.857.000,00
17.496.000,00

67.819.599.00
2.464.725.00
16.092.820.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

94.368.000.00

93.768.000.00

86.377.144.00

Skupaj

94.368.000.00

93.768.000.00

86.377.144.00

Skupaj 4412 Višje državno tožilstvo v Celju
44

TOŽILSTVA

4413 Višje državno tožilstvo v Kopru

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 4413 Višje državno tožilstvo v Kopru
44

TOŽILSTVA

4414 Višje državno tožilstvo v Ljubljani

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI
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• v tolarjih •
Postavka

Naziv postavke

Sprejeti proračun
1 998

1
44

2

Proračun s spremenbami 1998
3

Realizacija
199 8
4

TOŽILSTVA

4414 Višje državno tožilstvo v Ljubljani
3385 Materialni stroški

21.055.000.00

21.655.000.00

21.654.999.10

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

21.055.000.00

21.655.000,00

21.654.999.10

Skupaj

21.055.000,00

21.655.000.00

21.654.999.10

2991 Manjše investicije

330.000.00

330.000.00

322.436.45

Skupaj 108 Investicije - državni organi

330.000.00

330.000.00

322.436.45

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

330.000.00

330.000,00

322.436.45

115.753.000,00

115.753.000,00

108.354.579.55

3062 Plače
3170 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3278 Prispevki in davki delodajalca

37.177.000.00
3.362.000.00
9.109.000.00

40.077.000.00
3.362.000.00
9.939.000,00

39.597.207.30
1.416.019.00
9.580.086.60

Skupaj 11 Plače • državni organi

49.648.000.00

53.378.000.00

50.593.312.90

Skupaj

49.648.000.00

53.378.000.00

50.593.312.90

3386 Materialni stroški

5.430.000.00

5.430.000.00

4.841.261.40

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

5.430.000,00

5.430.000.00

4.841.261.40

Skupaj

5.430.000.00

5.430.000,00

4.841.261.40

2992 Manjše investicije

180.000,00

180.000,00

0.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

180.000.00

180.000.00

0.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

180.000,00

180.000.00

0.00

55.258.000,00

58.988.000.00

55.434.574.30

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 4414 Višje državno tožilstvo v Ljubljani
44

TOŽILSTVA

4415 Višje državno tožilstvo v Mariboru

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 4415 Višje državno tožilstvo v Mariboru
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v tolarjih •
Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

3081 Plače
3189 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3297 Prispevki in davki delodajalca

134.955.000,00
7.353.000.00
32.082.000.00

131.155.000.00
6.943.000.00
30.502:000.00

131.110.142,90
6.942.344.20
30.499.595.20

Skupaj 11 Plače - državni organi

174.390.000,00

168.600.000,00

168.552.082.30

Skupaj

174.390.000.00

168.600.000.00

168.552.082.30

3405 Materialni stroški

15.438.000.00

15.438.000.00

15.438.000.00

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

15.438.000.00

15.438.000.00

15.438.000.00

Skupaj

15.438.000.00

15.438.000.00

15.438.000,00

2993 Manjše investicije

810.000.00

810.000.00

809.999.50

Skupaj 108 Investicije • državni organi

810.000.00

810.000.00

809.999.50

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

810.000.00

810.000.00

809.999.50

190.638.000.00

184.848.000.00

184.800.081.80

86.476.000.00
4.245.000.00
22.161.000.00

86.476.000.00
4.245.000.00
22.161.000,00

77.789.506.20
3.979.318,50
20.319.680.70

Skupaj 11 Plače • državni organi

112.882.000.00

112.882.000,00

102.088.505.40

Skupaj

112.882.000,00

112.882.000.00

102.088.505,40

3406 Materialni stroški

24.469.000,00

24.469.000,00

24.227.518.10

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

24.469.000,00

24.469.000.00

24.227.518.10

Skupaj

24.469.000.00

24.469.000.00

24.227.518.10

2997 Manjše investicije

510.000.00

510.000.00

509.999.30

Skupaj 108 Investicije • državni organi

510.000,00

510.000.00

509.999.30

Postavka

44

Naziv postavke

TOŽILSTVA

4416 Okrožno državno tožilstvo v Celju

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 4416 Okrožno državno tožilstvo v Celju
44

TOŽILSTVA

4417 Okrožno državno tožilstvo v Kopru
3082 Plače
3190 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3298 Prispevki in davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
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v tolarjih
Postavka

44

Sprejeti proračun
1 998

Naziv postavke

Proračun s sprenenbani 1998

Realizacija
1998

TOŽILSTVA

4417 Okrožno državno tožilstvo v Kopru
510.000.00

510.000.00

509.999.30

137.861.000.00

137.861.000.00

126.826.022.80

99.659.000.00
10.162.000.00
23.438.000.00

99.659.000.00
10.162.000.00
23.438.000.00

84.902.546.70
7.215.643.00
19.318.142.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

133.259.000.00

133.259.000.00

111.436.331.70

Skupaj

133.259.000.00

133.259.000.00

111.436.331.70

3407 Materialni stroški

6.890.000.00

6.890.000.00

6.595.228.30

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

6.890.000.00

6.890.000.00

6.595.228.30

Skupaj

6.890.000.00

6.890.000.00

6.595.228.30

3565 Manjše investicije

660.000.00

660.000.00

374.344.50

Skupaj 108 Investicije - državni organi

660.000.00

660.000.00

374.344.50

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

660.000.00

660.000.00

374.344.50

140.809.000.00

140.809.000.00

118.405.904.50

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Skupaj 4417 Okrožno državno tožilstvo v Kopru
44

TOŽILSTVA

4418 Okrožno državno tožilstvo v Kranju
3083 Plače
3191 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3299 Prispevki in davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 4418 Okrožno državno tožilstvo v Kranju
44

TOŽILSTVA

4419 Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
3084 Plače
3192 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3300 Prispevki in davki delodajalca

301.546.000.00
17.445.000.00
69.826.000.00

301.546.000.00
17.445.000.00
69.826.000.00

275.725.041.00
15.725.993.00
61.805.006.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

388.817.000.00

388.817.000.00

353.256.040.00

Skupaj

388.817.000.00

388.817.000.00

353.256.040.00

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI
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Postavka

Naziv postavke

Sprejeti proračun
1 99 8

1
44

2

Proračun s spre»embami 199B
3

Realizacija
19 9 8
4

TOŽILSTVA

4419 Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
3408 Materialni stroški

37.619.000.00

37.619.000.00

37.619.000,00

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

37.619.000.00

37.619.000.00

37.619.000.00

Skupaj

37.619.000.00

37.619.000.00

37.619.000.00

7987 Manjše investicije

2.070.000.00

2.070.000.00

2.047.598.70

Skupaj 108 Investicije • državni organi

2.070.000,00

2.070.000,00

2.047.598,70

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

2.070.000,00

2.070.000,00

2.047.598.70

428.506.000.00

428.506.000,00

392.922.638.70

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 4419 Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
44

TOŽILSTVA

4420 Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
3085 Plače
3193 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3301 Prispevki in davki delodajalca

167.657.000.00
8.424.000,00
40.636.000.00

164.757.000.00
8.424.000.00
39.806.000.00

150.672.271.60
7.275.458.00
34.836.858.20

Skupaj 11 Plače • državni organi

216.717.000.00

212.987.000.00

192.784.587.£

Skupaj

216.717.000.00

212.987.000.00

192.784.587.80

3409 Materialni stroški

11.000.000.00

11.000.000.00

11.000.000,00

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

11.000.000.00

11.000.000.00

11.000.000.00

Skupaj

11.000.000.00

11.000.000.00

11.000.000.00

3566 Manjše investicije

1.170.000.00

1.170.000.00

1.160.693.05

Skupaj 108 Investicije ■ državni organi

1.170.000.00

1.170.000.00

1.160.693.05

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.170.000.00

1.170.000.00

1.160.693.05

228.887.000,00

225.157.000,00

204.945.280.85

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 4420 Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
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v tolarjih
Postavka

44

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

TOŽILSTVA

4421 Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti
3086 Plače
3194 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3302 Prispevki in davki delodajalca

72.790.000.00
4.400.000.00
14.557.000,00

70.290.000.00
4.400.000.00
17.057.000.00

67.830.046.60
3.579.784.00
16.587.479.90

Skupaj 11 Plače - državni organi

91.747.000.00

91.747.000.00

87.997.310.50

Skupaj

91.747.000.00

91.747.000.00

87.997.310.50

3410 Materialni stroški

5.590.000,00

5.590.000.00

5.590.000.00

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

5.590.000,00

5.590.000.00

5.590.000,00

Skupaj

5.590.000.00

5.590.000,00

5.590.000.00

3567 Manjše investicije

480.000.00

480.000.00

480.000,00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

480.000,00

480.000.00

480.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

480.000,00

480.000.00

480.000.00

97.817.000.00

97.817.000.00

94.067.310.50

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMU

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 4421 Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti
44

TOŽILSTVA

4422 Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici
3087 Plače
3195 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3303 Prispevki in davki delodajalca

67.997.000,00
3.506.000.00
15.852.000.00

65.953.756.00
5.549.244.00
15.852.000.00

51.078.988.20
4.357.855.20
11.824.956.60

Skupaj 11 Plače • državni organi

87.355.000,00

87.355.000.00

67.261.800.00

Skupaj

87.355.000,00

87.355.000.00

67.261.800.00

3411 Materialni stroški

13.990.000,00

18.990.000.00

18.990.000,00

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

13.990.000.00

18.990.000.00

18.990.000.00

Skupaj

13.990.000.00

18.990.000,00

18.990.000.00

3568 Manjše investicije

360.000.00

360.000,00

360.000.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

360.000.00

360.000.00

360.000,00

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
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44

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s spremembanri 1998

Realizacija
19 9 8

TOŽILSTVA

4422 Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici
Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

360.000.00

360.000.00

360.000.00

Skupaj 4422 Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici

101.705.000.00

106.705.000.00

86.611.800.00

44

TOŽILSTVA

4423 Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu
3088 Plače
3196 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3304 Prispevki in davki delodajalca

73.755.000.00
4.259.000.00
19.103.000.00

73.755.000,00
4.259.000.00
19.103.000.00

69.002.068.50
2.980.222.30
16.566.380.30

Skupaj 11 Plače • državni organi

97.117.000.00

97.117.000,00

88.548.671.10

Skupaj

97.117.000.00

97.117.000.00

88.548.671.10

3412 Materialni stroški

5.640.000.00

5.640.000.00

3.882.624.49

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

5.640.000.00

5.640.000.00

3.882.624.49

Skupaj

5.640.000,00

5.640.000.00

3.882.624.49

3569 Manjše investicije

390.000.00

390.000.00

187.295.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

390.000.00

390.000.00

187.295.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

390.000,00

390.000.00

187.295.00

Skupaj 4423 Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu

103.147.000.00

103.147.000,00

92.618.590.59

4560 Plače
4591 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5652 Prispevki in davki delodajalca

35.730.000.00
2.788.000,00
7.984.000,00

35.730.000,00
2.788.000.00
7.984.000.00

31.199.808.70
2.415.493.10
7.053.822.30

Skupaj 11 Plače - državni organi

46.502.000.00

46.502.000,00

40.669.124.10

Skupaj

46.502.000,00

46.502.000.00

40.669.124,10

44

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STK0ŠKI

TOŽILSTVA

4424 Okrožno državno tožilstvo v Krškem

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI
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Naziv postavke

Sprejeti proračun
1 998

1

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
1 9 98

2

3

4

5683 Materialni stroški

3.765.000.00

3.765.000,00

3.765.000.00

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

3.765.000.00

3.765.000.00

3.765.000,00

Skupaj

3.765.000,00

3.765.000,00

3.765.000,00

3576 Manjše investicije

210.000.00

210.000.00

210.000,00

Skupaj 108 Investicije ■ državni organi

210.000.00

210.000.00

210.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

210.000,00

210.000.00

210.000.00

50.477.000.00

50.477.000,00

44.644.124.10

4566 Plače
4597 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5658 Prispevki in davki delodajalca

45.960.000,00
3.189.000.00
11.516.000.00

45.960.000.00
3.189.000.00
11.516.000.00

42.549.166.50
2.803.687.60
10.165.013.20

Skupaj 11 Plače • državni organi

60.665.000.00

60.665.000.00

55.517.867.30

Skupaj

60.665.000.00

60.665.000,00

55.517.867,30

5689 Materialni stroški

6.472.000.00

6.472.000,00

6.472.000.00

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

6.472.000,00

6.472.000,00

6.472.000.00

Skupaj

6.472.000.00

6.472.000.00

6.472.000.00

3578 Manjše investicije

300.000,00

300.000.00

300.000.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

300.000.00

300.000.00

300.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

300.000.00

300.000.00

300.000,00

67.437.000.00

67.437.000,00

62.289.867.30

44

TOŽILSTVA

4424 Okrožno državno tožilstvo v Krškem

2 MATERIALNI IN DRUGI STR0SKI

Skupaj 4424 Okrožno državno tožilstvo v Krškem
44

TOŽILSTVA

4425 Okrožno državno tožilstvo na Ptuju

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 4425 Okrožno državno tožilstvo na Ptuju

18. oktober2001
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v tolarjih •
Postavka

44

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

TOŽILSTVA

4426 Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu
6039 Plače
6040 Drugi osebni odhodki (prejemki)
6041 Prispevki in davki delodajalca

38.021.000.00
2.845.000.00
8.448.000.00

36.475.000.00
2.845.000.00
8.998.000,00

35.638.705.90
2.455.187.00
8.869.009.20

Skupaj 11 Plače • državni organi

49.314.000.00

48.318.000.00

46.962.902.10

Skupaj

49.314.000.00

48.318.000.00

46.962.902.10

6042 Materialni stroški

9.177.000,00

10.173.000,00

10.066.232.29

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

9.177.000,00

10.173.000.00

10.066.232.29

Skupaj

9.177.000.00

10.173.000.00

10.066.232.29

3585 Manjše investicije

240.000.00

240.000,00

232.375.94

Skupaj 108 Investicije ■ državni organi

240.000,00

240.000,00

232.375.94

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

240.000.00

240.000,00

232.375.94

58.731.000,00

58.731.000,00

57.261.510,33

2.060.123.000,00

2.056.586.000.00

1.886.116.459.52

3050 Plače
3158 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3266 Prispevki in davki delodajalca

66.871.000,00
10.373.000,00
15.179.000,00

66.871.000,00
10.373.000,00
15.179.000.00

61.952.408.00
6.645.946.00
14.048.501.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

92.423.000.00

92.423.000.00

82.646.855.00

Skupaj

92.423.000.00

92.423.000.00

82.646.855.00

3374 Materialni stroški

14.030.000.00

14.030.000,00

13.070.044.98

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

14.030.000,00

14.030.000.00

13.070.044.98

Skupaj

14.030.000.00

14.030.000,00

13.070.044,98

510.000.00

510.000.00

509.730,20

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 4426 Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu
Skupaj 44 TOŽILSTVA
45

PRAVOBRANILSTVA

4512 Družbeni pravobranilec RS

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

7994 Manjše investicije
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45

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

PRAVOBRANILSTVA

4512 Družbeni pravobranilec RS
Skupaj 108 Investicije • državni organi

510.000.00

510.000.00

509.730.20

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

510.000.00

510.000.00

509.730.20

106.963.000.00

106.963.000.00

96.226.630.18

3052 Plače
3160 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3268 Prispevki 1n davki delodajalca

347.330.000.00
51.091.000.00
77.920.000.00

347.330.000.00
51.091.000.00
77.920.000.00

273.384.594.00
26.664.778.00
62.698.072.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

476.341.000.00

476.341.000,00

362.747.444.00

Skupaj

476.341.000,00

476.341.000.00

362.747.444.00

3376 Materialni stroški

154.850.000,00

154.850.000,00

85.286.754.93

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

154.850.000.00

154.850.000.00

85.286.754.93

Skupaj

154.850.000.00

154.850.000.00

85.286.754.93

3586 Manjše investicije

2.130.000.00

2.130.000.00

2.110.564.25

Skupaj 108 Investicije • državni organi

2.130.000.00

2.130.000.00

2.110.564.25

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

2.130.000,00

2.130.000,00

2.110.564.25

Skupaj 4514 Državno pravobranilstvo RS

633.321.000.00

633.321.000.00

450.144.763.18

Skupaj 45 PRAVOBRANILSTVA

740.284.000.00

740.284.000.00

546.371.393.36

158.174.000,00
12.111.000,00
35.830.000.00

100.279.998,00
7.532.365.00
22.972.789,00

Skupaj 4512 Družbeni pravobranilec RS
45

PRAVOBRANILSTVA

4514 Državno pravobranilstvo RS

46

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE

4611 Upravno sodišče Republike Slovenije
2653 Plače
2657 Drugi osebni odhodki (prejemki)
2658 Prispevki in davki delodajalca

18. oktober2001

172.674.000.00
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35.830.000.00
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Naziv postavke
1

46

2

Proračun s spremembaai 1998
3

Realizacija
1 99 8
4

UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE

4611 Upravno sodišče Republike Slovenije
Skupaj 11 Plače • državni organi

220.615.000.00

206.115.000.00

130.785.152.00

Skupaj

220.615.000.00

206.115.000.00

130.785.152.00

2659 Materialni stroški

19.524.000.00

34.024.000.00

33.957.920.63

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

19.524.000.00

34.024.000.00

33.957.920.63

Skupaj

19.524.000.00

34.024.000.00

33.957.920.63

3588 Manjše investicije

1.500.000.00

1.500.000.00

1.499.432.80

Skupaj 108 Investicije - državni organi

1.500.000.00

1.500.000.00

1.499.432.80

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.500.000.00

1.500.000.00

1.499.432.80

Skupaj 4611 Upravno sodišče Republike Slovenije

241.639.000.00

241.639.000.00

166.242.505.43

Skupaj 46 UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE

241.639.000.00

241.639.000.00

166.242.505.43

114.918.000.00
8.884.000.00
26.086.000.00

114.918.000.00
8.884.000.00
26.086.000.00

96.368.463.00
7.040.683.00
22.229.261.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

149.888.000.00

149.888.000.00

125.638.407.00

Skupaj

149.888.000.00

149.888.000.00

125.638.407.00

3375 Materialni stroški

27.276.000.00

27.276.000,00

20.190.934.92

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

27.276.000.00

27.276.000.00

20.190.934.92

Skupaj

27.276.000.00

27.276.000.00

20.190.934.92

3589 Manjše investicije

720.000.00

720.000.00

719.262.54

Skupaj 108 Investicije - državni organi

720.000,00

720.000.00

719.262.54

49

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

SENAT ZA PREKRŠKE REPUBLIKE SLOVENIJE

4911 Senat za prekrške Republike Slovenije
3051 Plače
3159 Drugi osebni odhodki (prejemki)
3267 Prispevki in davki delodajalca

,

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STK0ŠKI
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Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s sprenembami 1998

Realizacija
19 9 8

SENAT ZA PREKRŠKE REPUBLIKE SLOVENIJE

4911 Senat za prekrške Republike Slovenije
Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

720.000.00

720.000.00

719.262.54

Skupaj 4911 Senat za prekrške Republike Slovenije

177.884.000.00

177.884.000.00

146.548.604,46

Skupaj 49 SENAT ZA PREKRŠKE REPUBLIKE SLOVENIJE

177.884.000,00

177.884.000.00

146.548.604.46

50

DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA

5011 Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani
4100 Plače
4101 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4102 Prispevki in davki delodajalca

110.022.000.00
8.124.000,00
26.803.000.00

110.022.000.00
8.124.000.00
26.803.000.00

105.975.953.00
5.479.095,46
24.552.885,20

Skupaj 11 Plače ■ državni organi

144.949.000.00

144.949.000.00

136.007.933.66

Skupaj

144.949.000.00

144.949.000.00

136.007.933.66

4103 Materialni stroški

14.655.000,00

14.655.000.00

13.445.828.48

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

14.655.000.00

14.655.000,00

13.445.828.48

Skupaj

14.655.000.00

14.655.000.00

13.445.828,48

3601 Manjše investicije

690.000.00

690.000,00

636.643,00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

690.000,00

690.000.00

636.643.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

690.000.00

690.000.00

636.643.00

160.294.000.00

160.294.000.00

150.090.405.14

4110 Plače
4111 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4112 Prispevki in davki delodajalca

45.128.000.00
3.773.000.00
9.963.000.00

45.128.000.00
3.773.000,00
9.963.000.00

42.472.154.78
3.289.195.00
9.552.995.50

Skupaj 11 Plače • državni organi

58.864.000.00

58.864.000,00

55.314.345.28

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 5011 Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani
50

DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA

5012 Delovno sodišče v Celju

18. oktober2001
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Realizacija
1998

58.864.000.00

58.864.000.00

55.314.345,28

4113 Materialni stroški

15.992.000.00

15.992.000.00

15.991.944.83

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

15.992.000.00

15.992.000.00

15.991.944.83

Skupaj

15.992.000.00

15.992.000.00

15.991.944.83

3602 Hanjše investicije

330.000.00

330.000.00

330.000.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

330.000.00

330.000.00

330.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

330.000.00

330.000.00

330.000,00

75.186.000.00

75.186.000,00

71.636.290.11

4120 Plače
4121 Drugi osebni odhodki (prejenki)
4122 Prispevki in davki delodajalca

56.211.000,00
8.722.000,00
12.401.000,00

56.211.000.00
8.722.000,00
12.401.000.00

52.427.305.70
7.828.057.40
12.040.728.20

Skupaj 11 Plače • državni organi

77.334.000,00

77.334.000.00

72.296.091.30

Skupaj

77.334.000.00

77.334.000.00

72.296.091.30

4123 Materialni stroški

15.120.000,00

15.120.000.00

15.119.115.00

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

15.120.000.00

15.120.000.00

15.119.115.00

Skupaj

15.120.000.00

15.120.000,00

15.119.115.00

3603 Manjše investicije

540.000.00

540.000.00

359.106.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

540.000.00

540.000.00

359.106.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

540.000.00

540.000.00

359.106.00

92.994.000.00

92.994.000.00

87.774.312.30

Postavka

50

Sprejeti proračun
1 9 98

Naziv postavke

DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA

5012 Delovno sodišče v Celju
Skupaj

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 5012 Delovno sodišče v Celju
50

DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA

5013 Delovno sodišče v Kopru

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 5013 Delovno sodišče v Kopru
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v tolarjih
Postavka

50

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA

5014 Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
4130 Plače
4131 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4132 Prispevki in davki delodajalca

225.009.000.00
25.348.000.00
49.117.000.00

221.009.000.00
22.348.000.00
49.117.000.00

194.666.044.00
17.979.430.00
42.908.927.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

299.474.000,00

292.474.000.00

255.554.401,00

Skupaj

299.474.000.00

292.474.000.00

255.554.401.00

4133 Materialni stroški

58.621.000.00

65.621.000,00

65.621.000.00

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

58.621.000.00

65.621.000.00

65.621.000.00

Skupaj

58.621.000.00

65.621.000.00

65.621.000.00

3604 Manjše investicije

2.040.000,00

2.040.000.00

2.040.000.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

2.040.000.00

2.040.000,00

2.040.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

2.040.000.00

2.040.000.00

2.040.000.00

Skupaj 5014 Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

360.135.000.00

360.135.000.00

323.215.401.00

4140 Plače
4141 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4142 Prispevki in davki delodajalca

118.933.000.00
8.701.000.00
26.401.000.00

118.933.000.00
8.701.000.00
26.401.000.00

106.840.074.30
7.485.543.00
23.899.157.60

Skupaj 11 Plače • državni organi

154.035.000.00

154.035.000.00

138.224.774.90

Skupaj

154.035.000,00

154.035.000,00

138.224.774.90

4143 Materialni stroški

47.709.000.00

47.709.000.00

35.380.852.90

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

47.709.000.00

47.709.000,00

35.380.852.90

Skupaj

47.709.000.00

47.709.000.00

35.380.852.90

3605 Manjše investicije

930.000.00

930.000.00

908.292.80

Skupaj 108 Investicije - državni organi

930.000.00

930.000.00

908.292.80

50

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA

5015 Delovno sodišče v Mariboru

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

18. oktober2001
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• v tolarjih •
Postavka

50

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA

5015 Delovno sodišče v Mariboru
Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

930.000.00

930.000.00

908.292.80

Skupaj 5015 Delovno sodišče v Mariboru

202.674.000.00

202.674.000.00

174.513.920.60

Skupaj 50 DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA

891.283.000.00

891.283.000,00

807.230.329.15

8724 Materialni stroški • izvajanje upravnih postopkov
(tiskovine in koleki)

0.00

0.00

(0.00)

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

0.00

0.00

(0.00)

0.00

0.00

(0.00)

Skupaj 5211 Upravne enote

0.00

0.00

(0,00)

Skupaj 52 UPRAVNE ENOTE

0,00

0.00

(0.00)

4618 Plače
4619 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4620 Prispevki in davki delodajalca

14.664.000.00
1.047.000.00
2.919.000.00

16.596.117.00
1.099.724.00
3.715.398.00

15.271.301.70
1.099.724,00
3.715.398.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

18.630.000.00

21.411.239.00

20.086.423.70

Skupaj

18.630.000.00

21.411.239,00

20.086.423.70

3692 Materialni stroški

7.900.000.00

7.900.000.00

4.470.685.15

Skupaj 21 Materialni stroški ■ državni organi

7.900.000.00

7.900.000.00

4.470.685.15

Skupaj

7.900.000.00

7.900.000,00

4.470.685.15

150.000.00

150.000.00

97.950.00

52

UPRAVNE ENOTE

5211 Upravne enote

' Skupaj

61

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6101 Sodnik za prekrške Ajdovščina

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

3762 Manjše investicije
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• v tolarjih
Postavka

61

Naziv postavke

Sprejeti proračun
1 998

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
1 998

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6101 Sodnik za prekrške Ajdovščina
Skupaj 108 Investicije - državni organi

150.000.00

150.000,00

97.950.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

150.000.00

150.000.00

97.950.00

26.680.000.00

29.461.239.00

24.655.058.85

4624 Plače
4625 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4627 Prispevki in davki delodajalca

20.939.000.00
3.147.000.00
4.706.000,00

20.916.055.00
3.147.000.00
4.728.945.00

20.245.907.00
2.892.078.00
4.695.605.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

28.792.000.00

28.792.000.00

27.833.590.00

Skupaj

28.792.000.00

28.792.000.00

27.833.590.00

3693 Materialni stroški

13.383.000.00

13.383.000.00

9.997.572.96

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

13.383.000.00

13.383.000,00

9.997.572,96

Skupaj

13.383.000.00

13.383.000.00

9.997.572.96

3763 Manjše investicije

180.000.00

180.000,00

165.432,00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

180.000.00

180.000.00

165.432.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

180.000.00

180.000,00

165.432.00

42.355.000,00

42.355.000,00

37.996.594.96

4628 Plače
4630 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4631 Prispevki in davki delodajalca

32.290.000.00
2.729.000.00
6.426.000,00

31.076.650.00
2.729.000.00
6.426.000.00

26.406.325,00
2.256.506,00
5.826.186.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

41.445.000.00

40.231.650.00

34.489.017.00

Skupaj 6101 Sodnik za prekrške Ajdovščina
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6102 Sodnik za prekrške Brežice

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6102 Sodnik za prekrške Brežice
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6103 Sodnik za prekrške Celje

18. oktober2001
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poročevalec, št. 83

- v tolarjih Postavka

Naziv postavke

Sprejeti proračun
1 998

1
61

2

Proračun s spremembani 1998
3

Realizacija
1 998
4

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6103 Sodnik za prekrške Celje
Skupaj

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

41.445.000.00

40.231.650.00

34.489.017.00

3694 Materialni stroški

16.693.000.00

16.693.000.00

14.274.511.19

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

16.693.000,00

16.693.000.00

14.274.511.19

Skupaj

16.693.000.00

16.693.000.00

14.274.511.19

3764 Manjše investicije

300.000.00

300.000.00

298.908.80

Skupaj 108 Investicije - državni organi

300.000.00

300.000,00

298.908.80

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

300.000.00

300.000.00

298.908.80

58.438.000.00

57.224.650.00

49.062.436.99

4632 Plače
4633 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4634 Prispevki in davki delodajalca

5.650.000.00
490.000,00
1.115.000,00

5.350.650.00
490.000.00
1.115.130.00

2.183.117.00
299.699.00
434.441.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

7.255.000.00

6.955.780.00

2.917.257.00

Skupaj

7.255.000.00

6.955.780.00

2.917.257.00

3695 Materialni stroški

2.313.000,00

2.613.000.00

2.396.075.40

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

2.313.000.00

2.613.000.00

2.396.075.40

Skupaj

2.313.000,00

2.613.000.00

2.396.075.40

3765 Manjše investicije

30.000.00

30.000.00

26.162.50

Skupaj 108 Investicije • državni organi

30.000.00

30.000.00

26.162.50

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

30.000,00

30.000.00

26.162.50

9.598.000.00

9.598.780.00

5.339.494.90

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6103 Sodnik za prekrške Celje
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6104 Sodnik za prekrške Cerknica

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6104 Sodnik za prekrške Cerknica
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v tolarjih
Postavka

61

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6105 Sodnik za prekrške Črnomelj - Metlika
4635 Plače
4636 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4637 Prispevki in davki delodajalca

15.582.000.00
1.492.000,00
3.118.000,00

15.218.376,00
1.492.000.00
3.481.624.00

14.965.263.00
1.467.309.00
3.481.624,00

Skupaj 11 Plače • državni organi

20.192.000.00

20.192.000,00

19.914.196.00

Skupaj

20.192.000.00

20.192.000.00

19.914.196,00

3696 Materialni stroški

8.151.000,00

10.151.000,00

8.834.977.26

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

8.151.000,00

10.151.000,00

8.834.977.26

Skupaj

8.151.000.00

10.151.000,00

8.834.977.26

3766 Manjše investicije

150.000.00

150.000,00

93.683.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

150.000.00

150.000.00

93.683.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

150.000.00

150.000.00

93.683.00

28.493.000.00

30.493.000.00

28.842.856.26

4638 Plače
4639 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4640 Prispevki in davki delodajalca

27.598.000.00
2.407.000.00
6.162.000.00

28.165.352.00
2.187.729.00
6.381.271.00

28.103.367.00
2.024.802.00
6.381.271.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

36.167.000.00

36.734.352.00

36.509.440.00

Skupaj

36.167.000,00

36.734.352.00

36.509.440.00

3697 Materialni stroški

19.372.000.00

19.372.000.00

12.058.221.20

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

19.372.000.00

19.372.000.00

12.058.221.20

Skupaj

19.372.000.00

19.372.000.00

12.058.221.20

3767 Manjše investicije

270.000.00

270.000.00

248.523.51

Skupaj 108 Investicije • državni organi

270.000.00

270.000,00

248.523.51

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6105 Sodnik za prekrške Črnomelj - Metlika
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6106 Sodnik za prekrške Domžale

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
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v tolarjih
Postavka

61

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6106 Sodnik za prekrške Domžale
270.000.00

270.000.00

248.523.51

55.809.000.00

56.376.352.00

48.816.184.71

8.607.000.00
747.000,00
1.902.000.00

8.451.008.00
986.800.00
1.818.192.00

8.376.902.00
984.394.00
1.793.908.00

Skupaj 11 Plače ■ državni organi

11.256.000.00

11.256.000.00

11.155.204.00

Skupaj

11.256.000.00

11.256.000.00

11.155.204.00

3698 Materialni stroški

9.848.000.00

9.848.000.00

3.789.646.00

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

9.848.000.00

9.848.000.00

3.789.646.00

Skupaj

9.848.000.00

9.848.000.00

3.789.646.00

3768 Manjše investicije

90.000.00

90.000.00

89.876.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

90.000.00

90.000.00

89.876.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

90.000.00

90.000.00

89.876.00

21.194.000.00

21.194.000.00

15.034.726.00

4644 Plače
4645 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4646 Prispevki in davki delodajalca

15.060.000.00
1.247.000.00
3.295.000.00

15.565.086.00
1.233.453.00
3.449.726.00

15.560.432.00
1.212.297.00
3.449.726.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

19.602.000.00

20.248.265.00

20.222.455.00

Skupaj

19.602.000.00

20.248.265.00

20.222.455.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Skupaj 6106 Sodnik za prekrške Doažale
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6107 Sodnik za prekrške Dravograd
4641 Plače
4642 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4643 Prispevki in davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6107 Sodnik za prekrške Dravograd
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6108 Sodnik za prekrške Gornja Radgona

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEHCI
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Realizacija
19 9 8

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

3699 Materialni stroški

7.663.000,00

7.663.000.00

7.447.803.72

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

7.663.000.00

7.663.000.00

7.447.803.72

Skupaj

7.663.000,00

7.663.000.00

7.447.803.72

3769 Manjše investicije

150.000.00

150.000.00

150.000.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

150.000.00

150.000.00

150.000,00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

150.000,00

150.000,00

150.000,00

27.415.000.00

28.061.265.00

27.820.258,72

4647 Plače
4648 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4649 Prispevki in davki delodajalca

22.541.000,00
2.008.000.00
4.960.000.00

19.439.649.00
2.008.000.00
4.960.000.00

14.730.970.00
1.353.324,00
3.057.680.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

29.509.000.00

26.407.649.00

19.141.974,00

Skupaj

29.509.000.00

26.407.649.00

19.141.974,00

3700 Materialni stroški

9.075.000.00

9.075.000.00

5.844.953.74

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

9.075.000,00

9.075.000,00

5.844.953.74

Skupaj

9.075.000.00

9.075.000.00

5.844.953.74

3770 Manjše investicije

180.000.00

180.000.00

0.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

180.000.00

180.000,00

0.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

180.000.00

180.000.00

0.00

38.764.000,00

35.662.649.00

24.986.927.74

Postavka

61

Naziv postavke

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6108 Sodnik za prekrške Gornja Radgona

2 HATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6108 Sodnik za prekrške Gornja Radgona
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6109 Sodnik za prekrške Grosuplje

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 HATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6109 Sodnik za prekrške Grosuplje

18. oktober2001
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• v tolarjih Postavka

61

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6110 Sodnik za prekrške Hrastnik
8.S03.000.00
717.000.00
1.888.000.00

9.335.588.00
717.000.00
2.090.566.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

11.108.000.00

12.143.154.00

9.335.588.00
597.047.00
2.090.566.00
✓
12.023.201.00

Skupaj

11.108.000,00

12.143.154.00

12.023.201.00

3702 Materialni stroški

4.058.000.00

4.058.000.00

3.879.494.33

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

4.058.000,00

4.058.000.00

3.879.494.33

Skupaj

4.058.000.00

4.058.000,00

3.879.494.33

3771 Manjše investicije

90.000.00

90.000.00

87.555.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

90.000.00

90.000.00

87.555,00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

90.000.00

90.000.00

87.555.00

15.256.000.00

16.291.154.00

15.990.250.33

4662 Plače
4663 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4664 Prispevki in davki delodajalca

10.792.000.00
883.000.00
4.116.000.00

10.792.000.00
883.000,00
4.116.000.00

10.785.317.00
779.823.00
2.427.252.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

15.791.000.00

15.791.000.00

13.992.392.00

Skupaj

15.791.000.00

15.791.000,00

13.992.392.00

3703 Materialni stroški

7.140.000.00

7.140.000.00

6.983.064.90

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

7.140.000.00

7.140.000.00

6.983.064.90

Skupaj

7.140.000.00

7.140.000,00

6.983.064.90

3772 Manjše investicije

90.000.00

90.000.00

89.985.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

90.000.00

90.000.00

89.985.00

4659 Plače
4660 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4661 Prispevki in davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6110 Sodnik za prekrške Hrastnik
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6111 Sodnik za prekrške Idrija

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
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Postavka

61

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6111 Sodnik za prekrške Idrija
90.000.00

90.000.00

89.985.00

23.021.000.00

23.021.000.00

21.065.441.90

4665 Plače
4666 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4667 Prispevki in davki delodajalca

11.372.000.00
772.000.00
2.377.000.00

12.720.262.00
1.049.661.00
3.009.527.00

12.571.119,00
986.281.00
3.009.527.00

Skupaj 11 Plače ■ državni organi

14.521.000.00

16.779.450.00

16.566.927.00

Skupaj

14.521.000.00

16.779.450.00

16.566.927.00

3704 Materialni stroški

6.620.000,00

6.620.000.00

5.057.140.99

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

6.620.000.00

6.620.000.00

5.057.140.99

Skupaj

6.620.000.00

6.620.000.00

5.057.140.99

3773 Manjše investicije

90.000.00

90.000.00

78.279.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

90.000.00

90.000.00

78.279,00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

90.000.00

90.000.00

78.279.00

21.231.000.00

23.489.450.00

21.702.346.99

4668 Plače
4669 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4670 Prispevki in davki delodajalca

16.483.000.00
1.684.000.00
2.890.000.00

16.483.000.00
1.684.000.00
2.890.000,00

10.496.319.00
1.247.868.00
2.374.720.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

21.057.000.00

21.057.000.00

14.118.907.00

Skupaj

21.057.000.00

21.057.000,00

14.118.907.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Skupaj 6111 Sodnik za prekrške Idrija
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6112 Sodnik za prekrške Ilirska Bistrica

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6112 Sodnik za prekrške Ilirska Bistrica
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6113 Sodnik za prekrške Izola

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI
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ostavka

61

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

SODNIKI ZA PREKRŠKE

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

'

6113 Sodnik za prekrške Izola
3705 Materialni stroški

6.234.000.00

6.234.000.00

4.784.207.21

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

6.234.000,00

6.234.000.00

4.784.207.21

Skupaj

6.234.000,00

6.234.000.00

4.784.207,21

3774 Manjše Investicije

120.000.00

120.000,00

0.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

120.000.00

120.000.00

0,00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

120.000.00

120.000.00

0.00

27.411.000.00

27.411.000,00

18.903.114.21

4671 Plače
■1672 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4-673 Prispevki in davki delodajalca

21.961.000.00
2.260.000.00
4.811.000,00

21.761.000.00
2.460.000.00
4.811.000,00

19.335.694,00
2.349.033,00
4.239.931,00

Skupaj 11 Plače - državni organi

29.032.000.00

29.032.000.00

25.924.658.00

Skupaj

29.032.000.00

29.032.000.00

25.924.658.00

3706 Materialni stroški

7.484.000.00

7.484.000,00

7.256.340.10

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

7.484.000.00

7.484.000.00

7.256.340,10

Skupaj

7.484.000,00

7.484.000,00

7.256.340.10

3775 Manjše investicije

210.000.00

210.000.00

207.776.50

Skupaj 108 Investicije - državni organi

210.000,00

210.000.00

207.776.50

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

210.000.00

210.000.00

207.776.50

36.726.000.00

36.726.000.00

33.388.774.60

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6113 Sodnik za prekrške Izola
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6114 Sodnik za prekrške Jesenice

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6114 Sodnik za prekrške Jesenice
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61

Sprejeti proračun
1 998

Naziv postavke

Proračun s spremembatni 1998

Realizacija
1998

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6115 Sodnik za prekrške Kamnik
4674 Plače
4675 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4676 Prispevki in davki delodajalca

16.804.000.00
1.558.000.00
3.726.000.00

16.804.000.00
1.558.000.00
3.726.000,00

14.277.281,00
1.416.204.00
3.239.974,00

Skupaj 11 Plače • državni organi

22.088.000.00

22.088.000.00

18.933.459.00

Skupaj

22.088.000.00

22.088.000.00

18.933.459.00

3707 Haterialni stroški

7.652.000.00

7.652.000.00

5.368.797.70

Skupaj 21 Haterialni stroški • državni organi

7.652.000,00

7.652.000.00

5.368.797,70

Skupaj

7.652.000,00

7.652.000.00

5.368.797.70

3776 Hanjše investicije

150.000,00

150.000.00

0.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

150.000,00

150.000.00

0.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

150.000.00

150.000.00

0.00

29.890.000.00

29.890.000.00

24.302.256.70

4677 Plače
4678 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4679 Prispevki in davki delodajalca

17.820.000.00
975.000.00
3.920.000.00

17.778.000.00
1.017.000.00
3.920.000.00

14.652.413.30
1.012.206.00
3.833.121.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

22.715.000.00

22.715.000.00

19.497.740.30

Skupaj

22.715.000,00

22.715.000,00

19.497.740.30

3708 Materialni stroški

7.880.000,00

7.880.000.00

6.859.152.96

Skupaj 21 Haterialni stroški - državni organi

7.880.000.00

7.880.000.00

6.859.152,96

Skupaj

7.880.000,00

7.880.000.00

6.859.152.96

3777 Hanjše investicije

150.000,00

150.000.00

142.064.50

Skupaj 108 Investicije • državni organi

150.000,00

150.000,00

142.064.50

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 HATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6115 Sodnik za prekrške Kamnik
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6116 Sodnik za prekrške Kočevje

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

18. oktober2001
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v tolarjih
Postavka

61

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6116 Sodnik za prekrške Kočevje
Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

150.000.00

150.000.00

142.064.50

30.745.000.00

30.745.000.00

26.498.957.76

4680 Plače
4681 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4682 Prispevki in davki delodajalca

37.485.000.00
2.777.000.00
5.969.000.00

36.800.272.00
2.766.522,00
8.300.508.00

36.661.539.00
2.479.514.00
8.300.508.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

46.231.000.00

47.867.302.00

47.441.561.00

Skupaj

46.231.000.00

47.867.302.00

47.441.561.00

3709 Materialni stroški

16.450.000.00

16.450.000.00

10.048.903.08

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

16.450.000.00

16.450.000.00

10.048.903.08

Skupaj

16.450.000.00

16.450.000.00

10.048.903.08

3778 Manjše investicije

330.000,00

330.000.00

288.968.50

Skupaj 108 Investicije - državni organi

330.000.00

330.000.00

288.968.50

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

330.000.00

330.000.00

288.968,50

63.011.000,00

64.647.302,00

57.779.432.58

4683 Plače
4684 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4685 Prispevki in davki delodajalca

31.332.000.00
2.965.000.00
7.019.000.00

31.332.000.00
2.965.000.00
7.019.000,00

28.137.310.00
2.776.841.00
6.145.623.00

Skupaj 11 Plače ■ državni organi

41.316.000,00

41.316.000.00

37.059.774.00

Skupaj

41.316.000.00

41.316.000.00

37.059.774.00

Skupaj 6116 Sodnik za prekrške Kočevje
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6117 Sodnik za prekrške Koper

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6117 Sodnik za prekrške Koper
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6118 Sodnik za prekrške Kranj

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI
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61

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s spremembaml 1998

Realizacija
19 9 8

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6118 Sodnik za prekrške Kranj
3710 Materialni stroški

17.775.000.00

17.775.000,00

10.708.727.56

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

17.775.000.00

17.775.000.00

10.708.727.56

Skupaj

17.775.000.00

17.775.000.00

10.708.727.56

3779 Manjše investicije

300.000.00

300.000.00

290.908,00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

300.000,00

300.000.00

290.908.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

300.000.00

300.000.00

290.908.00

59.391.000,00

59.391.000.00

48.059.409.56

4686 Plače
4687 Drugi osebni odhodki (prejeaki)
4688 Prispevki in davki delodajalca

21.075.000.00
1.988.000,00
4.637.000,00

21.075.000.00
1.988.000.00
4.637.000.00

18.173.095.00
1.684.135.00
4.039.115.00

Skupaj 11 Plače ■ državni organi

27.700.000.00

27.700.000.00

23.896.345,00

Skupaj

27.700.000.00

27.700.000.00

23.896.345.00

3711 Materialni stroški

10.032.000.00

10.032.000.00

9.422.626,60

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

10.032.000.00

10.032.000.00

9.422.626,60

Skupaj

10.032.000.00

10.032.000.00

9.422.626.60

3780 Manjše Investicije

210.000,00

210.000.00

144.609,50

Skupaj 108 Investicije ■ državni organi

210.000.00

210.000.00

144.609.50

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

210.000.00

210.000.00

144.609.50

37.942.000.00

37.942.000,00

33.463.581.10

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6118 Sodnik za prekrške Kranj
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6119 Sodnik za prekrške Krško

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6119 Sodnik za prekrške Krško

18. oktober2001
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Postavka

61

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6120 Sodnik za prekrške Laško
4689 Plače
4690 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4691 Prispevki in davki delodajalca

11.416.000,00
1.237.000.00
2.545.000.00

11.416.000.00
1.237.000.00
2.545.000.00

10.218.943.00
1.158.056.00
2.190.989.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

15.198.000.00

15.198.000.00

13.567.988.00

Skupaj

15.198.000,00

15.198.000.00

13.567.988.00

3712 Materialni stroški

6.703.000.00

6.703.000.00

4.785.460.20

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

6.703.000.00

6.703.000,00

4.785.460.20

Skupaj

6.703.000,00

6.703.000.00

4.785.460,20

3781 Manjše investicije

120.000,00

120.000.00

115.351.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

120.000,00

120.000.00

115.351.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

120.000.00

120.000.00

115.351.00

22.021.000.00

22.021.000.00

18.468.799,20

9.747.000.00
802.000,00
1.550.000,00

8.517.864,00
802.000.00
1.854.519.00

8.088.794.00
770.288,00
1.833.600.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

12.099.000,00

11.174.383,00

10.692.682.00

Skupaj

12.099.000.00

11.174.383.00

10.692.682.00

3713 Materialni stroški

6.979.000.00

7.979.000,00

7.287.520.47

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

6.979.000.00

7.979.000.00

7.287.520.47

Skupaj

6.979.000.00

7.979.000.00

7.287.520.47

3782 Manjše investicije

90.000.00

90.000.00

0,00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

90.000.00

90.000.00

0,00

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6120 Sodnik za prekrške Laško
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6121 Sodnik za prekrške Lenart
4692 Plače
4693 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4694 Prispevki 1n davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
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61

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6121 Sodnik za prekrške Lenart
Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

90.000.00

90.000.00

0,00

19.168.000.00

19.243.383.00

17.980.202.47

4695 Plače
4696 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4697 Prispevki in davki delodajalca

17.105.000,00
2.437.000.00
3.722.000.00

17.105.000.00
2.437.000.00
3.722.000.00

11.724.494.00
1.207.466.00
2.719.116.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

23.264.000.00

23.264.000.00

15.651.076.00

Skupaj

23.264.000.00

23.264.000.00

15.651.076.00

3714 Materialni stroški

8.000.000.00

8.000.000.00

7.187.368.55

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

8.000.000.00

8.000.000.00

7.187.368.55

Skupaj

8.000.000.00

8.000.000.00

7.187.368.55

3783 Manjše investicije

150.000.00

150.000.00

143.306.70

Skupaj 108 Investicije • državni organi

150.000.00

150.000.00

143.306,70

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

150.000.00

150.000.00

143.306.70

31.414.000.00

31.414.000,00

22.981.751.25

7.766.000.00
615.000.00
1.709.000,00

8.383.546.00
1.024.248.00
1.829.522.00

8.383.546.00
733.770.00
1.810.194,00

Skupaj 11 Plače • državni organi

10.090.000.00

11.237.316.00

10.927.510.00

Skupaj

10.090.000.00

11.237.316.00

10.927.510.00

Skupaj 6121 Sodnik za prekrške Lenart
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6122 Sodnik za prekrške Lendava

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6122 Sodnik za prekrške Lendava
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6123 Sodnik za prekrške Litija
4698 Plače
4699 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4701 Prispevki 1n davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

18. oktober2001

283

poročevalec, št. 83

v tolarjih
Postavka

61

Sprejeti proračun
19 9 8

Nazi v postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6123 Sodnik za prekrške Litija
3715 Materialni stroški

5.799.000.00

5.799.000,00

4.506.023.17

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

5.799.000.00

5.799.000,00

4.506.023.17

Skupaj

5.799.000.00

5.799.000.00

4.506.023.17

3785 Manjše investicije

90.000.00

90.000.00

0.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

90.000.00

90.000.00

0.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

90.000.00

90.000.00

0.00

15.979.000,00

17.126.316.00

15.433.533.17

4704 Plače
4705 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4706 Prispevki in davki delodajalca

212.602.000.00
24.485.000.00
46.772.000.00

199.616.024.00
24.795.000.00
41.653.676.00

174.354.343.00
19.524.703,80
37.817.096,00

Skupaj 11 Plače • državni organi

283.859.000.00

266.064.700.00

231.696.142.80

Skupaj

283.859.000,00

266.064.700.00

231.696.142.80

3716 Materialni stroški

142.819.000.00

140.819.000,00

84.984.901.39

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

142.819.000.00

140.819.000,00

84.984.901.39

Skupaj

142.819.000.00

140.819.000.00

84.984.901.39

3794 Manjše investicije

2.160.000.00

2.160.000.00

1.597.816.80

Skupaj 108 Investicije • državni organi

2.160.000.00

2.160.000.00

1.597.816.80

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

2.160.000.00

2.160.000.00

1.597.816.80

428.838.000.00

409.043.700.00

318.278.860.99

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6123 Sodnik za prekrške Litija
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6124 Sodnik za prekrške Ljubljana

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6124 Sodnik za prekrške Ljubljana

poročevalec, št. 83

284

18. oktober2001

v tolarjih Postavka

61

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6125 Sodnik za prekrške Ljutomer
4707 Plače
4709 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4710 Prispevki in davki delodajalca

15.786.000.00
1.913.000,00
3.357.000.00

16.137.429.00
1.365.638.00
3.552.933,00

16.099.507,00
1.310.189.00
3.544.328.00

SkuDaj 11 Plače • državni organi

21.056.000,00

21.056.000,00

20.954.024.00

Skupaj

21.056.000,00

21.056.000.00

20.954.024,00

3717 Materialni stroški

15.416.000.00

15.416.000,00

14.904.653,80

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

15.416.000,00

15.416.000,00

14.904.653.80

Skupaj

15.416.000,00

15.416.000,00

14.904.653,80

3799 Manjše investicije

150.000,00

150.000.00

146.574.00

Skupaj 108 Investicije ■ državni organi

150.000.00

150.000.00

146.574.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

150.000.00

150.000,00

146.574.00

36.622.000.00

36.622.000,00

36.005.251.80

9.039.000.00
659.000.00
1.931.000,00

9.276.000,00
659.000.00
2.185.000,00

9.275.667.00
431.393.00
2.184.940.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

11.629.000.00

12.120.000.00

11.892.000.00

Skupaj

11.629.000,00

12.120.000,00

11.892.000.00

3718 Materialni stroški

4.320.000.00

4.320.000.00

4.259.292.86

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

4.320.000.00

4.320.000.00

4.259.292.86

Skupaj

4.320.000.00

4.320.000.00

4.259.292,86

3801 Manjše investicije

60.000.00

60.000.00

59.750.25

Skupaj 108 Investicije - državni organi

60.000.00

60.000.00

59.750.25

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6125 Sodnik za prekrške Ljutomer
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6126 Sodnik za prekrške Logatec
4711 Plače
4712 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4713 Prispevki in davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

18. oktober2001

285

poročevalec, št. 83

- v tolarjih
Postavka

61

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6126 Sodnik za prekrške Logatec
60.000.00

60.000.00

59.750.25

16.009.000.00

16.500.000.00

16.211.043.11

84.791.000,00
7.871.000.00
18.976.000.00

84.791.000.00
7.871.000,00
18.976.000.00

83.658.328.00
5.652.536.00
18.843.960.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

111.638.000.00

111.638.000.00

108.154.824.00

Skupaj

111.638.000.00

111.638.000,00

108.154.824,00

3719 Materialni stroški

39.143.000.00

39.143.000.00

37.959.703.78

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

39.143.000.00

39.143.000,00

37.959.703,78

Skupaj

39.143.000.00

39.143.000,00

37.959.703.78

3802 Manjše investicije

750.000.00

750.000,00

741.435.70

Skupaj 108 Investicije • državni organi

750.000.00

750.000,00

741.435.70

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

750.000.00

750.000.00

741.435.70

151.531.000,00

151.531.000.00

146.855.963.48

7.961.000.00
876.000,00
1.565.000.00

8.555.496.00
809.552.00
1.907.952.00

8.555.161.00
809.308.00
1.907.491.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

10.402.000.00

11.273.000,00

11.271.960.00

Skupaj

10.402.000.00

11.273.000,00

11.271.960.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Skupaj 6126 Sodnik za prekrške Logatec
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6127 Sodnik za prekrške Maribor
4714 Plače
4715 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4716 Prispevki in davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6127 Sodnik za prekrške Maribor
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6129 Sodnik za prekrške Mozirje
4717 Plače
4718 Drugi osebni odhodki (prejemki)
,4722 Prispevki in davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

poročevalec, št. 83

286

18. oktober 2001

• v tolarjih Postavka

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke
1

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

2

3

4

3721 Materialni stroški

4.320.000,00

4.320.000.00

2.878.693.30

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

4.320.000.00

4.320.000.00

2.878.693.30

Skupaj

4.320.000,00

4.320.000.00

2.878.693.30

3808 Manjše investicije

90.000,00

90.000,00

63.840.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

90.000,00

90.000,00

63.840.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

90.000.00

90.000.00

63.840,00

14.812.000.00

15.683.000.00

14.214.493,30

4723 Plače
4724 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4725 Prispevki in davki delodajalca

32.497.000.00
4.642.000,00
5.946.000.00

32.497.000.00
4.142.000.00
7.124.863.00

31.044.965.00
3.697.746,00
6.755.965.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

43.085.000,00

43.763.863,00

41.498.676,00

43.085.000,00

43.763.863.00

41.498.676.00

3722 Materialni stroški

26.557.000.00

26.557.000.00

26.311.708,68

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

26.557.000,00

26.557.000.00

26.311.708,68

Skupaj

26.557.000.00

26.557.000.00

26.311.708.68

3809 Manjše investicije

330.000,00

330.000.00

328.461.56

Skupaj 108 Investicije • državni organi

330.000,00

330.000.00

328.461.56

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

330.000,00

330.000.00

328.461.56

69.972.000,00

70.650.863,00

68.138.846.24

61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6129 Sodnik za prekrške Mozirje

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6129 Sodnik za prekrške Mozirje
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6130 Sodnik za prekrške Murska Sobota

Skupaj

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI

IEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6130 Sodnik za prekrške Murska Sobota

18. oktober2001

287

poročevalec, št. 83

v tolarjih
Postavka

61

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6131 Sodnik za prekrške Nova Gorica
4726 Plače
4727 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4728 Prispevki in davki delodajalca

28.285.000.00
5.222.000.00
9.999.000.00

40.222.499.00
5.222.000.00
9.999.000.00

36.783.147,00
3.257.363,00
8.041.773.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

43.506.000.00

55.443.499.00

48.082.283.00

Skupaj

43.506.000.00

55.443.499.00

48.082.283.00

3723 Materialni stroški

13.551.000.00

13.551.000.00

11.857.154.00

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

13.551.000.00

13.551.000.00

11.857.154.00

Skupaj

13.551.000.00

13.551.000.00

11.857.154.00

3810 Hanjše investicije

420.000.00

420.000.00

369.552.90

Skupaj 108 Investicije - državni organi

420.000.00

420.000.00

369.552.90

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

420.000.00

420.000.00

369.552,90

57.477.000.00

69.414.499.00

60.308.989.90

4729 Plače
4739 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4742 Prispevki in davki delodajalca

48.370.000.00
8.368.000,00
11.080.000.00

43.299.240.00
8.368.000.00
11.080.000,00

35.848.268.00
6.767.134.00
8.079.926.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

67.818.000.00

62.747.240.00

50.695.328.00

Skupaj

67.818.000.00

62.747.240.00

50.695.328.00

3724 Materialni stroški

25.048.000.00

25.048.000.00

23.747.717.54

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

25.048.000.00

25.048.000.00

23.747.717.54

Skupaj

25.048.000,00

25.048.000.00

23.747.717.54

3811 Manjše investicije

450.000.00

450.000.00

443.170.00

Skupaj 108 Investicije ■ državni organi

450.000.00

450.000.00

443.170.00

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6131 Sodnik za prekrške Nova Gorica
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6132 Sodnik za prekrške Novo mesto

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

poročevalec, št. 83

288

18. oktober2001

- v tolarjih
Postavka

61

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s spremenbami 1998

Realizacija
19 9 8

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6132 Sodnik za prekrške Novo mesto
Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

450.000.00

450.000.00

443.170.00

93.316.000,00

88.245.240.00

74.886.215.54

4743 Plače
4744 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4751 Prispevki in davki delodajalca

11.867.000.00
1.355.000.00
2.611.000.00

12.259.753,00
1.355.000.00
2.751.530.00

12.259.753.00
1.321.449.00
2.751.530.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

15.833.000.00

16.366.283.00

16.332.732.00

Skupaj

15.833.000,00

16.366.283,00

16.332.732.00

3725 Materialni stroški

8.000.000.00

8.000.000.00

4.952.331.60

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

8.000.000.00

8.000.000.00

4.952.331.60

Skupaj

8.000.000.00

8.000.000.00

4.952.331.60

3813 Manjše investicije

120.000.00

120.000.00

0.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

120.000,00

120.000.00

0.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

120.000.00

120.000.00

0.00

23.953.000,00

24.486.283.00

21.285.063.60

4752 Plače
4753 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4754 Prispevki in davki delodajalca

17.875.000.00
1.447.000.00
2.847.000.00

16.368.549.00
1.447.000,00
2.847.000.00

11.372.428.00
997.718.00
2.590.752.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

22.169.000.00

20.662.549.00

14.960.898.00

Skupaj

22.169.000.00

20.662.549.00

14.960.898.00

Skupaj 6132 Sodnik za prekrške Novo nesto
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6133 Sodnik za prekrške Ormož

1 PLAČE. PRISPEVKI DELOOAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6133 Sodnik za prekrške Ormož
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6135 Sodnik za prekrške Piran

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

18. oktober2001

289

poročevalec, št. 83

v tolarjih Postavka

61

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6135 Sodnik za prekrške Piran
3727 Materialni stroški

12.300.000,00

12.300.000,00

8.693.212.50

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

12.300.000,00

12.300.000,00

8.693.212,50

Skupaj

12.300.000.00

12.300.000.00

8.693.212,50

3817 Manjše investicije

150.000,00

150.000.00

72.005.50

Skupaj 108 Investicije - državni organi

150.000,00

150.000.00

72.005,50

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

150.000.00

150.000.00

72.005.50

34.619.000,00

33.112.549.00

23.726.116.00

4758 Plače
4759 DrugI osebni odhodki (prejemki)
4766 Prispevki in davki delodajalca

16.552.000,00
1.122.000,00
3.283.000,00

16.490.268.00
1.122.000.00
3.697.523.00

16.405.245.00
1.105.094.00
3.697.523.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

20.957.000.00

21.309.791,00

21.207.862.00

Skupaj

20.957.000,00

21.309.791,00

21.207.862,00

3728 Materialni stroški

7.313.000.00

7.313.000.00

7.002.520.62

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

7.313.000.00

7.313.000.00

7.002.520.62

Skupaj

7.313.000.00

7.313.000.00

7.002.520,62

3820 Manjše investicije

150.000,00

150.000.00

134.724.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

150.000.00

150.000,00

134.724.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

150.000.00

150.000.00

134.724.00

28.420.000,00

28.772.791.00

28.345.106,62

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6135 Sodnik za prekrške Piran
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6136 Sodnik za prekrške Postojna

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6136 Sodnik za prekrške Postojna

poročevalec, št. 83

290

18. oktober2001

v tolarjih
Postavka

61

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6137 Sodnik za prekrške Ptuj
4769 Plače
4770 Drugi osebni odhodki (prejenki)
4771 Prispevki in davki delodajalca

39.448.000.00
3.503.000.00
17.498.000.00

39.448.000.00
3.503.000,00
17.498.000,00

35.541.271.00
2.753.891.00
7.877.849,00

Skupaj 11 Plače • državni organi

60.449.000.00

60.449.000,00

46.173.011.00

Skupaj

60.449.000,00

60.449.000.00

46.173.011.00

3729 Materialni stroški

14.509.000.00

14.509.000.00

14.185.568.89

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

14.509.000.00

14.509.000.00

14.185.568,89

Skupaj

14.509.000.00

14.509.000.00

14.185.568.89

3821 Manjše investicije

360.000.00

360.000.00

357.216,05

Skupaj 108 Investicije • državni organi

360.000.00

360.000.00

357.216,05

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

360.000.00

360.000.00

357.216.05

75.318.000,00

75.318.000,00

60.715.795.94

9.229.000.00
954.000.00
2.049.000.00

9.323.834.00
954.000.00
2.049.000.00

9.172.046.00
787.980,00
1.994.420,00

Skupaj 11 Plače • državni organi

12.232.000.00

12.326.834.00

11.954.446.00

Skupaj

12.232.000,00

12.326.834,00

11.954.446.00

3730 Materialni stroški

4.340.000.00

4.340.000.00

3.961.252.60

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

4.340.000.00

4.340.000.00

3.961.252.60

Skupaj

4.340.000.00

4.340.000.00

3.961.252.60

3822 Manjše investicije

90.000.00

90.000.00

90.000,00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

90.000.00

90.000,00

90.000,00

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6137 Sodnik za prekrške Ptuj
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6138 Sodnik za prekrške Radlje ob Dravi
4772 Plače
4773 Drugi osebni odhodki (prejeaki)
4774 Prispevki in davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

18. oktober2001

291

poročevalec, št. 83

v tolarjih
Postavka

61

Naziv postavke

Sprejeti proračun
1 998

Proračun s spremenbani 1998

Realizacija
1 998

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6138 Sodnik za prekrške Radlje ob Dravi
90.000.00

90.000.00

90.000.00

16.662.000.00

16.756.834,00

16.005.698.60

4775 Plače
4776 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4777 Prispevki in davki delodajalca

19.954.000.00
1.879.000.00
3.173.000.00

23.567.000.00
1.967.000.00
5.102.000.00

21.914.044.00
1.966.987.00
5.101.766.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

25.006.000.00

30.636.000.00

28.982.797.00

Skupaj

25.006.000.00

30.636.000.00

28.982.797.00

3731 Materialni stroški

6.370.000.00

6.370.000.00

4.712.902.75

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

6.370.000,00

6.370.000,00

4.712.902.75

Skupaj

6.370.000.00

6.370.000.00

4.712.902.75

3824 Manjše investicije

180.000.00

180.000.00

178.050.26

Skupaj 108 Investicije • državni organi

180.000.00

180.000.00

178.050.26

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

180.000.00

180.000.00

178.050,26

31.556.000.00

37.186.000.00

33.873.750.01

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Skupaj 6138 Sodnik za prekrške Radlje ob Dravi
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6139 Sodnik za prekrške Radovljica

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6139 Sodnik za prekrške Radovljica
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6140 Sodnik za prekrške Ravne na Koroškem
4792 Plače
4793 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4794 Prispevki in davki delodajalca

17.035.000.00
1.345.000.00
3.748.000.00

18.644.447.00
1.345.000.00
4.288.482.00

18.644.447.00
1.105.566.00
4.288.482.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

22.128.000.00

24.277.929.00

24.038.495.00

Skupaj

22.128.000.00

24.277.929.00

24.038.495.00

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

poročevalec, št. 83

292

18. oktober2001

- v tolarjih
Postavka

61

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6140 Sodnik za prekrške Ravne na Koroškem
3732 Materialni stroški

10.300.000,00

10.300.000.00

6.739.284.80

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

10.300.000.00

10.300.000.00

6.739.284,80

Skupaj

10.300.000,00

10.300.000,00

6.739.284.80

3825 Manjše investicije

150.000.00

150.000.00

148.428,00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

150.000,00

150.000.00

148.428.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

150.000.00

150.000.00

148.428.00

32.578.000.00

34.727.929.00

30.926.207.80

9.922.000.00
771.000.00
2.173.000.00

10.656.793.00
801.000.00
2.380.395.00

10.618.793.00
800.839.00
2.380.395,00

Skupaj 11 Plače • državni organi

12.866.000.00

13.838.188.00

13.800.027.00

Skupaj

12.866.000.00

13.838.188.00

13.800.027,00

3733 Materialni stroški

7.228.000.00

7.228.000,00

5.630.354.67

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

7.228.000,00

7.228.000.00

5.630.354,67

Skupaj

7.228.000.00

7.228.000.00

5.630.354,67

3827 Manjše investicije

90.000.00

90.000.00

0.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

90.000,00

90.000.00

0.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

90.000.00

90.000,00

0.00

20.184.000.00

21.156.188.00

19.430.381.67

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6140 Sodnik za prekrške Ravne na Koroškem
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6141 Sodnik za prekrške Ribnica
4797 Plače
4798 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4800 Prispevki in davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6141 Sodnik za prekrške Ribnica

18. oktober 2001

293

poročevalec, št. 83
\

• v tolarjih Postavka

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

1

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

2

3

4

4833 Plače
4834 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4835 Prispevki in davki delodajalca

2.335.000,00
578.000.00
371.000,00

2.329.993.00
583.007,00
371.000.00

2.266.971,00
582.988,00
360.453.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

3.284.000,00

3.284.000,00

3.210.412,00

Skupaj

3.284.000.00

3.284.000.00

3.210.412.00

373S Materialni stroški

3.400.000.00

3.400.000.00

1.392.581.33

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

3.400.000.00

3.400.000,00

1.392.581.33

Skupaj

3.400.000,00

3.400.000.00

1.392.581.33

3829 Manjše investicije

60.000,00

60.000.00

60.000,00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

60.000,00

60.000,00

60.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

60.000.00

60.000,00

60.000,00

6.744.000,00

6.744.000.00

4.662.993,33

4836 Plače
4837 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4838 Prispevki in davki delodajalca

24.409.000.00
1.867.000,00
4.857.000.00

24.588.048,00
1.283.264,00
5.608.374,00

24.446.970,00
1.283.264,00
5.608.374,00

Skupaj 11 Plače - državni organi

31.133.000.00

31.479.686,00

31.338.608,00

Skupaj

31.133.000.00

31.479.686.00

31.338.608.00

3736 Materialni stroški

8.588.000.00

8.588.000,00

4.718.641.40

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

8.588.000,00

8.588.000.00

4.718.641.40

Skupaj

8.588.000.00

8.588.000,00

4.718.641,40

3831 Manjše investicije

210.000.00

210.000.00

136.312,30

Skupaj 108 Investicije - državni organi

210.000,00

210.000,00

136.312,30

61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6143 Sodnik za prekrške Sevnica

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6143 Sodnik za prekrške Sevnica
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6144 Sodnik za prekrške Sežana

t

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

poročevalec, št. 83

294

18. oktober2001

• v tolarjih
Postavka

61

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s spremerabami 1998

Realizacija
19 9 8

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6144 Sodnik za prekrške Sežana
Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

210.000.00

210.000.00

136.312.30

39.931.000.00

40.277.686.00

36.193.561.70

4839 Plače
4840 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4841 Prispevki in davki delodajalca

11.252.000.00
1.648.000.00
2.348.000.00

11.248.084,00
1.648.000.00
2.351.916,00

10.853.197.00
1.039.914.00
2.351.916,00

Skupaj 11 Plače - državni organi

15.248.000.00

15.248.000.00

14.245.027.00

Skupaj

15.248.000.00

15.248.000,00

14.245.027.00

3737 Materialni stroški

9.200.000,00

9.200.000,00

5.833.891.50

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

9.200.000,00

9.200.000,00

5.833.891.50

Skupaj

9.200.000.00

9.200.000.00

5.833.891.50

3832 Manjše investicije

120.000,00

120.000.00

0.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

120.000,00

120.000,00

0.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

120.000.00

120.000.00

0.00

24.568.000.00

24.568.000.00

20.078.918.50

Skupaj 6144 Sodnik za prekrške Sežana
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6145 Sodnik za prekrške Slovenj Gradec

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6145 Sodnik za prekrške Slovenj Gradec
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6146 Sodnik za prekrške Slovenska Bistrica
4842 Plače
4843 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4844 Prispevki in davki delodajalca

17.803.000.00
1.650.000.00
3.902.000.00

19.189.440.00
1.650.000.00
4.337.430.00

19.189.440.00
1.624.010.00
4.337.430.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

23.355.000.00

25.176.870.00

25.150.880.00

Skupaj

23.355.000.00

25.176.870.00

25.150.880.00

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

18. oktober2001

295

poročevalec, št. 83

• v tolarjih •
Postavka

Naziv postavke

Sprejeti proračun
1 998

1
61

2

Proračun s spremembami 1998
3

Realizacija
1 998
4

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6146 Sodnik za prekrške Slovenska Bistrica
3738 Materialni stroški

11.087.000.00

11.087.000.00

10.819.185.75

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

11.087.000,00

11.087.000.00

10.819.185.75

Skupaj

11.087.000.00

11.087.000.00

10.819.185.75

3836 Manjše investicije

180.000,00

180.000.00

174.150.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

180.000.00

180.000.00

174.150.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

180.000.00

180.000.00

174.150.00

34.622.000.00

36.443.870.00

36.144.215.75

15.634.000.00
1.548.000.00
3.451.000,00

15.416.843.00
1.335.394.00
3.337.491.00

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6146 Sodnik za prekrške Slovenska Bistrica
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6147 Sodnik za prekrške Slovenske Konjice
4845 Plače
4846 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4847 Prispevki in davki delodajalca

15.634.000.00
1.548.000,00
3.451.000,00

Skupaj 11 Plače - državni organi
20.633.000.00
20.633.000,00
20.089.728,00
..................................................................................................................
Skupaj

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

20.633.000.00

20.633.000.00

20.089.728.00

3739 Materialni stroški

8.086.000.00

8.086.000.00

6.054.172.26

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

8.086.000.00

8.086.000.00

6.054.172.26

Skupaj

8.086.000,00

8.086.000.00

6.054.172.26

3837 Manjše investicije

150.000.00

150.000,00

142.011.75

Skupaj 108 Investicije • državni organi

150.000.00

150.000.00

142.011.75

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

150.000.00

150.000.00

142.011.75

28.869.000.00

28.869.000.00

26.285.912.01

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6147 Sodnik za prekrške Slovenske Konjice

poročevalec, št. 83

296

18. oktober2001

v tolarjih
Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

9.352.000.00
776.000.00
1.487.000.00

10.336.098.00
810.000,00
2.366.757.00

10.336.098.00
770.454.00
2.366.757.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

11.615.000.00

13.512.855,00

13.473.309.00

Skupaj

11.615.000.00

13.512.855,00

13.473.309.00

3742 Materialni stroški

10.860.000.00

10.860.000.00

7.479.696.90

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

10.860.000.00

10.860.000.00

7.479.696.90

Skupaj

10.860.000.00

10.860.000.00

7.479.696.90

3838 Manjše investicije

90.000.00

90.000.00

0,00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

90.000.00

90.000.00

0.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

90.000.00

90.000.00

0,00

22.565.000,00

24.462.855,00

20.953.005.90

4855 Plače
4856 DrugI osebni odhodki (prejemki)
4857 Prispevki 1n davki delodajalca

10.912.000.00
727.000.00
2.437.000,00

11.447.697.00
727.000.00
2.565.826.00

11.197.488.00
696.608.00
2.513.826,00

Skupaj 11 Plače • državni organi

14.076.000.00

14.740.523,00

14.407.922.00

Skupaj

14.076.000,00

14.740.523.00

14.407.922.00

3743 Materialni stroški

6.200.000.00

6.200.000.00

6.059.103.40

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

6.200.000.00

6.200.000.00

6.059.103.40

Skupaj

6.200.000,00

6.200.000.00

6.059.103,40

3840 Manjše investicije

90.000.00

90.000.00

89.864.50

Skupaj 108 Investicije - državni organi

90.000.00

90.000.00

89.864.50

Postavka

61

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6148 Sodnik za prekrške Šentjur pri Celju
4848 Plače
4849 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4850 Prispevki 1n davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELOOAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6148 Sodnik za prekrške Šentjur pri Celju
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6149 Sodnik za prekrške Škofja Loka

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

18. oktober2001

297

poročevalec, št. 83

v tolarjih •
Postavka

61

Sprejeti proračun
199 8

Naziv postavke

Proračun s spreuiembami 1998

Realizacija
1998

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6149 Sodnik za prekrške Škofja Loka
Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Skupaj 6149 Sodnik za prekrške Škofja Loka
61

90.000.00

90.000.00

89.864.50

20.366.000.00

21.030.523.00

20.556.889.90

SODNIKI ZA PREKRŠKE

1

6150 Sodnik za prekrške Šmarje pri Jelšah
4858 Plače
4859 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4860 Prispevki in davki delodajalca

24.465.000.00
2.429.000,00
4.833.000.00

24.465.000.00
2.429.000.00
4.833.000.00

21.015.687.00
1.703.747.00
4.561.846.00

Skupaj 11 Plače ■ državni organi

31.727.000.00

31.727.000.00

27.281.280.00

Skupaj

31.727.000.00

31.727.000.00

27.281.280.00

3748 Materialni stroški

9.578.000.00

9.578.000,00

7.452.856.46

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

9.578.000.00

9.578.000.00

7.452.856.46

Skupaj

9.578.000.00

9.578.000.00

7.452.856.46

3841 Manjše investicije

210.000.00

210.000.00

99.996.75

Skupaj 108 Investicije • državni organi

210.000.00

210.000.00

99.996.75

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

210.000.00

210.000.00

99.996.75

41.515.000.00

41.515.000.00

34.834.133.21

8.580.000,00
1.199.000,00
1.888.000.00

8.580.000.00
1.199.000.00
1.888.000.00

3.885.514.00
751.512.00
749.126.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

11.667.000.00

11.667.000.00

5.386.152.00

Skupaj

11.667.000.00

11.667.000.00

5.386.152.00

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6150 Sodnik za prekrške Šmarje pri Jelšah
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6151 Sodnik za prekrške Tolmin
4861 Plače
4862 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4865 Prispevki in davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

poročevalec, št. 83

298

18. oktober2001

• v tolarjih •
Postavka

61

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremeobami 1998

Realizacija
19 9 8

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6151 Sodnik za prekrške Tolmin
3749 Materialni stroški

3.654.000,00

3.654.000,00

2.268.187.50

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

3.654.000.00

3.654.000.00

2.268.187,50

Skupaj

3.654.000,00

3.654.000.00

2.268.187.50

3842 Manjše investicije

90.000.00

90.000.00

58.800.00

Skupaj 108 Investicije ■ državni organi

90.000.00

90.000.00

58.800.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

90.000.00

90.000.00

58.800.00

15.411.000.00

15.411.000.00

7.713.139.50

4866 Plače
4867 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4869 Prispevki in davki delodajalca

26.174.000.00
1.118.000.00
1.605.000,00

11.636.896,00
1.146.206.00
2.208.722.00

9.794.150.00
1.146.206.00
2.208.722.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

28.897.000,00

14.991.824.00

13.149.078.00

Skupaj

28.897.000.00

14.991.824.00

13.149.078,00

3750 Materialni stroški

4.219.000.00

4.219.000.00

2.072.137.28

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

4.219.000,00

4.219.000.00

2.072.137,28

Skupaj

4.219.000.00

4.219.000.00

2.072.137.28

3843 Manjše investicije

120.000.00

120.000.00

91.640.50

Skupaj 108 Investicije • državni organi

120.000.00

120.000.00

91.640.50

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

120.000,00

120.000,00

91.640.50

33.236.000.00

19.330.824.00

15.312.855.78

2 HATERIALUI IN DRUGI STCOŠKI

Skupaj 6151 Sodnik za prekrške Tolmin
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6152 Sodnik za prekrške Trbovlje

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6152 Sodnik za prekrške Trbovlje

18. oktober2001

299
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v tolarjih
Postavka

61

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s sprenenbani 1998

Realizacija
19 9 8

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6153 Sodnik za prekrške Trebnje
4870 Plače
4872 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4873 Prispevki in davki delodajalca

9.126.000.00
1.808.000.00
1.816.000.00

9.126.000.00
1.672.178.00
1.951.822.00

8.543.398.00
781.187.00
1.951.822.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

12.750.000.00

12.750.000,00

11.276.407.00

Skupaj

12.750.000.00

12.750.000.00

11.276.407.00

3751 Haterialni stroški

4.404.000.00

4.404.000.00

3.994.175.30

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

4.404.000.00

4.404.000.00

3.994.175.30

Skupaj

4.404.000.00

4.404.000,00

3.994.175.30

3844 Manjše investicije

120.000.00

120.000.00

58.800.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

120.000.00

120.000,00

58.800.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

120.000.00

120.000.00

58.800.00

17.274.000.00

17.274.000,00

15.329.382.30

4874 Plače
4875 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4876 Prispevki in davki delodajalca

10.137.000.00
800.000.00
2.251.000.00

11.193.207.00
862.000.00
2.616.153.00

11.193.207.00
858.647.00
2.616.153.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

13.188.000.00

14.671.360.00

14.668.007.00

Skupaj

13.188.000.00

14.671.360.00

14.668.007.00

3757 Materialni stroški

11.191.000.00

11.191.000,00

10.678.691.80

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

11.191.000.00

11.191.000.00

10.678.691.80

Skupaj

11.191.000.00

11.191.000.00

10.678.691.80

3845 Manjše investicije

90.000.00

90.000.00

89.250,00

Skupaj 108 Investicije ■ državni organi

90.000.00

90.000,00

89.250,00

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6153 Sodnik za prekrške Trebnje
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6154 Sodnik za prekrške Tržič

1 PLAČE, PRISPEVKI DELOOAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

poročevalec, št. 83
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18. oktober2001

v tolarjih
Postavk«

61

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6154 Sodnik za prekrške Tržič
90.000.00

90.000.00

89.250.00

24.469.000.00

25.952.360.00

25.435.948.80

4877 Plače
4878 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4879 Prispevki in davki deloeajalca

22.309.000.00
2.012.000,00
4.216.000.00

22.695.174,00
1.837.246,00
4.772.083.00

22.589.506.00
1.837.246.00
4.771.573.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

28.537.000.00

29.304.503.00

29.198.325.00

Skupaj

28.537.000,00

29.304.503,00

29.198.325.00

3758 Materialni stroški

11.162.000,00

11.162.000,00

9.746.453.60

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

11.162.000.00

11.162.000.00

9.746.453,60

Skupaj

11.162.000.00

11.162.000,00

9.746.453.60

3846 Manjše investicije

240.000.00

240.000,00

237.872.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

240.000.00

240.000,00

237.872,00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

240.000.00

240.000.00

237.872,00

39.939.000,00

40.706.503.00

39.182.650.60

4880 Plače
4881 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4882 Prispevki in davki delodajalca

17.533.000.00
1.013.000,00
3.475.000.00

18.288.302,00
1.013.000.00
4.469.661,00

18.254.848,00
976.295,00
4.214.661.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

22.021.000.00

23.770.963.00

23.445.804.00

Skupaj

22.021.000.00

23.770.963,00

23.445.804.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Skupaj 6154 Sodnik za prekrš<= Tržič
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6155 Sodnik za prekrške Velenje

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6155 Sodnik za prekrške Velenje
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6156 Sodnik za prekrške Vrhnika

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

18. oktober2001
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v tolarjih Postavka

61

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s spremembani 1998

Realizacija
19 9 8

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6156 Sodnik za prekrške Vrhnika
3759 Materialni stroški

8.140.000.00

8.140.000,00

5.401.709,49

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

8.140.000.00

8.140.000.00

5.401.709.49

Skupaj

8.140.000,00

8.140.000.00

5.401.709.49

3847 Manjše investicije

150.000,00

150.000.00

146.061.20

Skupaj 108 Investicije ■ državni organi

150.000.00

150.000.00

146.061.20

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

150.000.00

150.000.00

146.061.20

30.311.000.00

32.060.963,00

28.993.574.69

9.623.000.00
702.000.00
2.064.000,00

9.623.000.00
702.000,00
2.064.000.00

8.089.048.00
511.410.00
1.817.512.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

12.389.000.00

12.389.000.00

10.417.970.00

Skupaj

12.389.000.00

12.389.000.00

10.417.970.00

3760 Materialni stroški

6.022.000.00

6.022.000.00

5.710.486.10

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

6.022.000.00

6.022.000.00

5.710.486.10

Skupaj

6.022.000,00

6.022.000,00

5.710.486.10

3848 Manjše investicije

90.000.00

90.000.00

69.165.10

Skupaj 108 Investicije • državni organi

90.000.00

90.000.00

69.165.10

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

90.000.00

90.000.00

69.165.10

18.501.000.00

18.501.000.00

16.197.621.20

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6156 Sodnik za prekrške Vrhnika
61

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6157 Sodnik za prekrške Zagorje ob Savi
4883 Plače
4884 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4885 Prispevki in davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6157 Sodnik za prekrške Zagorje ob Savi
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v tolarjih ■
Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

4886 Plače
4887 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4888 Prispevki in davki delodajalca

23.659.000.00
4.513.000.00
5.332.000.00

23.111.162.00
5.060.838.00
5.332.000,00

21.217.382.00
5.060.838.00
4.781.803.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

33.504.000.00

33.504.000.00

31.060.023.00

Skupaj

33.504.000.00

33.504.000.00

31.060.023.00

3761 Materialni stroški

8.826.000.00

8.826.000,00

7.143.057.22

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

8.826.000.00

8.826.000,00

7.143.057.22

Skupaj

8.826.000.00

8.826.000.00

7.143.057.22

3849 Manjše investicije

240.000.00

240.000,00

7.200.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

240.000.00

240.000,00

7.200,00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

240.000.00

240.000,00

7.200.00

42.570.000.00

42.570.000.00

38.210.280.22

2.314.710.000,00

2.314.710.000,00

1.993.865.258.94

89.439.000.00
16.305.000.00
17.068.000.00

89.089.000,00
13.863.040,00
16.968.000,00

87.275.937,00
13.579.974.00
16.913.728,00

Skupaj 11 Plače • državni organi

122.812.000.00

119.920.040,00

117.769.639.00

Skupaj

122.812.000.00

119.920.040.00

117.769.639.00

2660 Materialni stroški
5370 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

26.374.000.00
7.883.000.00

24.874.000.00
12.274.960,00

24.873.359,55
10.839.194.50

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

34.257.000,00

37.148.960.00

35.712.554,05

Postavka

61

Naziv postavke

Realizacija
19 9 8

SODNIKI ZA PREKRŠKE

6158 Sodnik za prekrške Žalec

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6158 Sodnik za prekrške Žalec
Skupaj 61 SODNIKI ZA PREKRŠKE
62

UPRAVNE ENOTE

6201 Upravna enota Ajdovščina
4889 Plače
4890 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4891 Prispevki in davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJELI

18. oktober2001
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- v tolarjih Proračun s spremembami 1998

Realizacija
1 998

34.257.000,00

37.148.960.00

35.712.554.05

3608 Manjše investicije

1.380.000.00

1.380.000.00

1.380.000.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

1.380.000.00

1.380.000.00

1.380.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.380.000,00

1.380.000.00

1.380.000.00

158.449.000.00

158.449.000.00

154.862.193.05

97.916.000.00
15.022.000.00
18.686.000.00

95.789.015.00
14.604.054.00
18.359.386,00

90.726.383.00
13.693.523.00
17.625.506.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

131.624.000.00

128.752.455,00

122.045.412.00

Skupaj

131.624.000.00

128.752.455.00

122.045.412.00

2661 Materialni stroški
5371 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

33.071.000.00
14.781.000.00

33.071.000.00
14.781.000,00

32.956.427.59
13.427.737.40

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

47.852.000,00

47.852.000.00

46.384.164.99

Skupaj

47.852.000.00

47.852.000.00

46.384.164.99

3609 Manjše investicije

1.350.000.00

1.350.000.00

1.348.081.20

Skupaj 108 Investicije ■ državni organi

1.350.000,00

1.350.000.00

1.348.081.20

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.350.000,00

1.350.000.00

1.348.081.20

180.826.000,00

177.954.455.00

169.777.658.19

Postavka

62

Naziv postavke

Sprejeti proračun
1 998

UPRAVNE ENOTE

6201 Upravna enota Ajdovščina
Skupaj

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6201 Upravna enota Ajdovščina
62

UPRAVNE ENOTE

6202 Upravna enota Brežice
4892 Plače
4893 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4894 Prispevki in davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6202 Upravna enota Brežice

poročevalec, št. 83
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19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

4895 Plače
4906 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4907 Prispevki in davki delodajalca

192.648.000.00
32.652.000.00
36.754.000.00

190.657.069.00
29.466.287.00
36.430.644.00

188.643.875.50
28.636.599.00
36.430.644.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

262.054.000.00

256.554.000.00

253.711.118.50

Skupaj

262.054.000.00

256.554.000.00

253.711.118.50

2662 Materialni stroški
5372 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

61.443.000.00
28.577.000.00

57.943.000.00
37.577.000.00

55.527.155.00
34.026.724.24

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

90.020.000.00

95.520.000.00

89.553.879.24

Skupaj

90.020.000.00

95.520.000,00

89.553.879.24

3610 Manjše investicije

2.790.000.00

2.790.000.00

2.789.999.10

Skupaj 108 Investicije • državni organi

2.790.000.00

2.790.000.00

2.789.999.10

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

2.790.000.00

2.790.000.00

2.789.999.10

354.864.000.00

354.864.000.00

346.054.996.84

79.912.000.00
12.093.000.00
15.249.000.00

77.488.578,00
11.201.071.00
14.925.533.00

72.889.034.00
9.428.238.00
14.299.195.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

107.254.000.00

103.615.182.00

96.616.467.00

Skupaj

107.254.000.00

103.615.182.00

96.616.467.00

2663 Materialni stroški
5373 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

24.712.000.00
3.942.000.00

21.129.000.00
7.525.000.00

21.007.645.20
6.861.818.60

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

28.654.000.00

28.654.000,00

27.869.463.80

Skupaj

28.654.000.00

28.654.000,00

27.869.463,80

Postavka

62

Naziv postavke

UPRAVNE ENOTE

6203 Upravna enota Celje

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6203 Upravna enota Celje
62

UPRAVNE ENOTE

6204 Upravna enota Cerknica
4908 Plače
4909 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4910 Prispevki in davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

18. oktober2001
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■ v tolarjih Postavka

62

Sprejeti proračun
1 998

Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
1 9 98

UPRAVNE ENOTE

6204 Upravna enota Cerknica
3611 Manjše investicije

1.140.000.00

1.140.000.00

1.139.798.40

Skupaj 108 Investicije • državni organi

1.140.000.00

1.140.000.00

1.139.798.40

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.140.000.00

1.140.000.00

1.139.798.40

137.048.000,00

133.409.182.00

125.625.729.20

76.161.000.00
13.651.000.00
14.534.000.00

75.188.548.00
13.433.891.00
14.622.442.00

74.768.130.00
12.445.062.00
14.532.784.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

104.346.000.00

103.244.881.00

101.745.976.00

Skupaj

104.346.000.00

103.244.881.00

101.745.976.00

2664 Materialni stroški
5374 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

27.915.000.00
7.004.000.00

27.015.000.00
9.007.450.00

26.261.485.65
7.700.289.16

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

34.919.000.00

36.022.450.00

33.961.774.81

Skupaj

34.919.000.00

36.022.450.00

33.961.774.81

3612 Manjše investicije

1.200.000,00

1.200.000.00

1.200.000.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

1.200.000.00

1.200.000.00

1.200.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.200.000.00

1.200.000.00

1.200.000.00

140.465.000.00

140.467.331.00

136.907.750.81

126.955.000,00
16.400.000.00
24.227.000.00

123.452.000.00
15.668.000.00
23.839.000.00

122.302.604.00
15.349.741.00
23.814.865.00

Skupaj 6204 Upravna enota Cerknica
62

UPRAVNE ENOTE

6205 Upravna enota Črnomelj
4911 Plače
4912 Drugi osebni odhodki (prejenki)
4913 Prispevki in davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6205 Upravna enota Črnomelj
62

UPRAVNE ENOTE

6206 Upravna enota Domžale
4914 Plače
4915 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4916 Prispevki 1n davki delodajalca

poročevalec, št. 83

306

18. oktober2001
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1998

Proračun s spreneobani 1998

Realizacija
1998

Skupaj 11 Plače ■ državni organi

167.582.000.00

162.959.000.00

161.467.210.00

Skupaj

167.582.000.00

162.959.000.00

161.467.210.00

2668 Materialni stroški
5375 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

51.017.000,00
19.876.000.00

51.017.000.00
29.835.000.00

50.833.044.00
26.679.637.15

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

70.893.000.00

80.852.000.00

77.512.681.15

Skupaj

70.893.000.00

80.852.000.00

77.512.681.15

3613 Manjše investicije

1.740.000.00

1.740.000.00

1.739.686.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

1.740.000.00

1.740.000.00

1.739.686.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.740.000.00

1.740.000.00

1.739.686.00

240.215.000.00

245.551.000.00

240.719.577.15

4917 Plače
4918 Drugi osebni odhodki (prejeaki)
4919 Prispevki in davki delodajalca

44.244.000.00
6.748.000.00
8.439.000.00

44.001.893.00
5.842.903.00
8.643.813.00

44.001.893.00
5.842.903.00
8.643.705.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

59.431.000.00

58.488.609.00

58.488.501.00

Skupaj

59.431.000.00

58.488.609.00

58.488.501.00

2669 Materialni stroški
5376 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

15.551.000.00
2.858.000.00

14.619.496.00
4.731.895.00

14.517.853.00
4.085.406.40

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

18.409.000.00

19.351.391.00

18.603.259.40

Skupaj

18.409.000.00

19.351.391.00

18.603.259.40

600.000.00

600.000.00

600.000.00

Postavka

62

Naziv postavke

UPRAVNE ENOTE

6206 Upravna enota Domžale

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6206 Upravna enota Domžale
62

UPRAVNE ENOTE

6207 Upravna enota Dravograd

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

3614 Manjše investicije

18. oktober2001

307

poročevalec, št. 83

• v tolarjih
Postavka

62

Naziv postavke

Sprejeti proračun
1998

Proračun s spremenbami 1998

Realizacija
1 9 9 8'

UPRAVNE ENOTE

6207 Upravna enota Dravograd
Skupaj 108 Investicije • državni organi

600.000.00

600.000.00

600.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

600.000.00

600.000.00

600.000.00

78.440.000,00

78.440.000.00

77.691.760.40

82.520.000,00
14.346.000.00
15.747.000.00

82.520.000.00
11.853.000.00
15.747.000.00

80.183.785.00
11.138.283.00
15.409.517.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

112.613.000.00

110.120.000.00

106.731.585.00

Skupaj

112.613.000,00

110.120.000.00

106.731.585.00

2671 Materialni stroški
5377 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

21.429.000.00
8.130.000.00

21.429.000.00
10.623.000.00

21.396.735.00
8.921.821.30

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

29.559.000.00

32.052.000.00

30.318.556.30

Skupaj

29.559.000.00

32.052.000.00

30.318.556.30

3615 Manjše investicije

1.230.000.00

1.230.000.00

1.230.000,00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

1.230.000.00

1.230.000.00

1.230.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.230.000.00

1.230.000.00

1.230.000.00

143.402.000,00

143.402.000.00

138.280.141.30

65.454.000.00
12.262.000.00
12.490.000.00

64.700.000.00
11.667.587.00
12.490.000.00

63.067.359.00
10.271.365.00
12.261.021.00

Skupaj 6207 Upravna enota Dravograd
62

UPRAVNE ENOTE

6208 Upravna enota Gornja Radgona
4920 Plače
4933 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4934 Prispevki in davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

. Skupaj 6208 Upravna enota Gornja Radgona
62

UPRAVNE ENOTE

6209 Upravna enota Grosuplje
4935 Plače
4936 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4937 Prispevki in davki delodajalca

poročevalec, št. 83

308

18. oktober2001

- v tolarjih Postavka

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

1
62

2

Proračun s spremembarai 1998
3

Realizacija
19 9 8
4

UPRAVNE ENOTE

6209 Upravna enota Grosuplje
Skupaj 11 Plače • državni organi

90.206.000,00

88.857.587,00

85.599.745,00

Skupaj

90.206.000,00

88.857.587,00

85.599.745.00

2672 Haterialni stroški
5378 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

26.247.000.00
11.431.000.00

21.595.213,00
15.746.000,00

21.000.626.55
13.383.560,60

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

37.678.000,00

L 37.341.213,00

34.384.187.15

Skupaj

37.678.000.00

37.341.213,00

34.384.187,15

3616 Manjše investicije

1.020.000,00

1.020.000.00

1.017.411,25

Skupaj 108 Investicije • državni organi

1.020.000.00

1.020.000.00

1.017.411.25

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.020.000.00

1.020.000.00

1.017.411,25

128.904.000.00

127.218.800,00

121.001.343,40

4938 Plače
4939 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4940 Prispevki in davki delodajalca

52.461.000,00
8.088.000,00
10.008.000,00

52.461.000,00
7.830.099,00
10.265.901.00

51.059.802.00
6.069.944.00
10.236.432.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

70.557.000.00

70.557.000.00

67.366.178.00

Skupaj

70.557.000.00

70.557.000,00

67.366.178,00

2675 Materialni stroški
5379 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunlJive
tiskovine)

15.852.000.00
3.330.000.00

14.576.198.00
4.605.802.00

14.556.874.10
4.075.069.30

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

19.182.000,00

19.182.000,00

18.631.943,40

Skupaj

19.182.000,00

19.182.000,00

18.631.943,40

720.000.00

720.000.00

717.211.50

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6209 Upravna enota Grosuplje
62

UPRAVNE ENOTE

6210 Upravna enota Hrastnik

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

3617 Manjše investicije

18. oktober2001

309

poročevalec, št. 83

v tolarjih •
Postavka

62

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

UPRAVNE ENOTE

6210 Upravna enota Hrastnik
Skupaj 108 Investicije • državni organi

720.000.00

720.000.00

717.211.50

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

720.000.00

720.000.00

717.211,50

90.459.000.00

90.459.000.00

86.715.332.90

4941 Plače
4942 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4943 Prispevki in davki delodajalca

66.870.000.00
11.754.000,00
12.761.000.00

64.518.138.00
9.754.000,00
12.528.512.00

61.758.421,00
9.305.302.00
12.222.251.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

91.385.000.00

86.800.650.00

83.285.974.00

Skupaj

91.385.000.00

86.800.650.00

83.285.974,00

2679 Materialni stroški
5380 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

19.175.000.00
4.829.000.00

19.759.350.00
8.829.000.00

19.758.997.80
7.571.936,46

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

24.004.000.00

28.588.350.00

27.330.934.26

Skupaj

24.004.000.00

28.588.350,00

27.330.934.26

3618 Manjše investicije

960.000.00

960.000.00

960.000.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

960.000.00

960.000.00

960.000,00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

960.000,00

960.000.00

960.000,00

116.349.000.00

116.349.000.00

111.576.908.26

62.607.000,00
10.447.000.00
11.948.000.00

64.016.487,00
8.370.246.00
12.615.267,00

63.987.539,00
7.724.563.00
12.602.051.00

Skupaj 6210 Upravna enota Hrastnik
62

UPRAVNE ENOTE

6211 Upravna enota Idrija

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STOOŠKI

Skupaj 6211 Upravna enota Idrija
62

UPRAVNE ENOTE

6212 Upravna enota Ilirska Bistrica
4944 Plače
4945 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4946 Prispevki in davki delodajalca

poročevalec, št. 83

310

18. oktober2001

v tolarjih Postavka

62

Sprejeti proračun
1 998

Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
1 998

UPRAVNE ENOTE

6212 Upravna enota Ilirska Bistrica
Skupaj 11 Plače • državni organi

85.002.000.00

85.002.000.00

84.314.153.00

Skupaj

85.002.000.00

85.002.000.00

84.314.153.00

2682 Materialni stroški
5381 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunlji ve
tiskovine)

19.099.000,00
11.825.000.00

18.450.816.00
10.155.000.00

18.293.215.00
6.687.276.10

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

30.924.000.00

28.605.816.00

24.980.491,10

Skupaj

30.924.000,00

28.605.816.00

24.980.491.10

3619 Manjše investicije

930.000.00

930.000,00

930.000.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

930.000.00

930.000.00

930.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

930.000.00

930.000.00

930.000.00

116.856.000,00

114.537.816,00

110.224.644,10

4947 Plače
4948 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4949 Prispevki in davki delodajalca

46.496.000.00
8.489.000.00
8.872.000.00

46.786.000.00
7.839.000,00
9.232.000.00

46.479.112.00
6.438.352.00
9.229.455.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

63.857.000,00

63.857.000.00

62.146.919,00

Skupaj

63.857.000,00

63.857.000.00

62.146.919,00

2684 Materialni stroški
5382 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunlji ve
tiskovine)

16.283.000,00
9.854.000.00

16.283.000,00
9.854.000.00

15.575.041.00
8.140.228.80

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

26.137.000.00

26.137.000.00

23.715.269.80

Skupaj

26.137.000.00

26.137.000.00

23.715.269.80

690.000,00

690.000.00

689.991,00

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6212 Upravna enota Ilirska Bistrica
62

UPRAVNE ENOTE

6213 Upravna, enota Izola

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

3620 Manjše investicije

18. oktober2001

311

poročevalec, št. 83

- v tolarjih •
Postavka

62

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

UPRAVNE ENOTE

6213 Upravna enota Izola
Skupaj 108 Investicije • državni organi

690.000.00

690.000.00

689.991.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

690.000.00

690.000.00

689.991.00

90.684.000.00

90.684.000.00

86.552.179.80

98.968.000.00
14.499.000.00
18.886.000.00

96.656.656.00
14.099.000,00
19.286.000,00

96.344.427.00
13.725.790.00
19.067.134.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

132.353.000.00

130.041.656.00

129.137.351.00

Skupaj

132.353.000.00

130.041.656,00

129.137.351.00

2686 Materialni stroški
5383 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

36.074.000.00
15.037.000.00

37.574.000.00
20.584.344.00

37.573.857.00
16.706.467.00

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

51.111.000.00

58.158.344.00

54.280.324.00

Skupaj

51.111.000.00

58.158.344.00

54.280.324.00

3621 Manjše investicije

1.350.000.00

1.350.000.00

1.350.000.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

1.350.000,00

1.350.000.00

1.350.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.350.000.00

1.350.000.00

1.350.000.00

184.814.000.00

189.550.000.00

184.767.675.00

86.672.000.00
13.942.000.00
16.540.000.00

86.148.000.00
13.942.000.00
17.064.000.00

85.199.360.00
13.401.159.00
17.030.141.00

Skupaj 6213 Upravna enota Izola
62

UPRAVNE ENOTE

6214 Upravna enota Jesenice
4950 Plače
4962 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4963 Prispevki in davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6214 Upravna enota Jesenice
62

UPRAVNE ENOTE

6215 Upravna enota Kamnik
4964 Plače
4965 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4966 Prispevki in davki delodajalca

poročevalec, št. 83

312

18. oktober2001

- v tolarjih Sprejeti proračun
1998

Proračun s spreroembami 1998

Realizacija
1 998

Skupaj 11 Plače - državni organi

117.154.000.00

117.154.000.00

115.630.660.00

Skupaj

117.154.000.00

117.154.000.00

115.630.660.00

2690 Materialni stroški
5384 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

33.912.000.00
10.741.000.00

29.852.000.00
14.801.000.00

29.649.543.26
13.384.369.60

Skupaj 21 Materialni stroški ■ državni organi

44.653.000.00

44.653.000,00

43.033.912.86

Skupaj

44.653.000.00

44.653.000.00

43.033.912.86

3622 Manjše investicije

1.170.000,00

1.170.000.00

1.160.660.50

Skupaj 108 Investicije - državni organi

1.170.000,00

1.170.000.00

1.160.660.50

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.170.000.00

1.170.000.00

1.160.660,50

162.977.000,00

162.977.000,00

159.825.233.36

4967 Plače
4968 Drugi osebni odhodki (prejeaki)
4969 Prispevki 1n davki delodajalca

67.073.000.00
11.363.000.00
12.800.000.00

65.573.000.00
11.363.000.00
12.800.000.00

64.678.452.00
8.868.556.00
12.774.651.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

91.236.000.00

89.736.000.00

86.321.659,00

Skupaj

91.236.000.00

89.736.000.00

86.321.659.00

2692 Materialni stroški
5385 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

20.487.000,00
4.533.000.00

16.633.988.00
9.886.012,00

16.281.999.00
8.170.171.00

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

25.020.000.00

26.520.000.00

24.452.170.00

Skupaj

25.020.000.00

26.520.000.00

24.452.170.00

990.000,00

990.000,00

990.000.00

Postavka

62

Naziv postavke

UPRAVNE ENOTE

6215 Upravna enota Kamnik

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6215 Upravna enota Kamnik
62

UPRAVNE ENOTE

6216 Upravna enota Kočevje

1 PLAČE. PRISPEVKI DELOOAJALCA IN DRUGI PREJEMU

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

3623 Manjše Investicije

18. oktober2001

313

poročevalec, št. 83

v tolarjih
Postavka

62

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

UPRAVNE ENOTE

6216 Upravna enota Kočevje
Skupaj 108 Investicije ■ državni organi

990.000.00

990.000.00

990.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

990.000.00

990.000.00

990.000.00

117.246.000.00

117.246.000.00

111.763.829.00

4976 Plače
4977 Drugi osebni odhodki (prejemki)
4992 Prispevki 1n davki delodajalca

101.400.000.00
18.187.000.00
19.350.000.00

101.100.000.00
16.187.000.00
19.650.000,00

97.367.116.00
14.852.172.00
19.492.381.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

138.937.000,00

136.937.000.00

131.711.669.00

Skupaj

138.937.000.00

136.937.000.00

131.711.669.00

2695 Materialni stroški
5386 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

38.191.000.00
27.591.000.00

38.191.000.00
29.621.000.00

36.334.979.00
25.973.684.70

Skupaj 21 Haterlalni stroški • državni organi

65.782.000.00

67.812.000.00

62.308.663.70

Skupaj

65.782.000.00

67.812.000.00

62.308.663.70

3624 Manjše investicije

1.470.000.00

1.470.000.00

1.470.000.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

1.470.000.00

1.470.000.00

1.470.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.470.000.00

1.470.000,00

1.470.000.00

206.189.000.00

206.219.000,00

195.490.332.70

216.240.000.00
34.888.000.00
41.256.000.00

215.340.000.00
34.188.000,00
41.256.000.00

211.775.194.00
34.061.165.00
41.076.801.00

Skupaj 6216 Upravna enota Kočevje
62

UPRAVNE ENOTE

6217 Upravna enota Koper

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6217 Upravna enota Koper
62

UPRAVNE ENOTE

6218 Upravna enota Kranj
4993 Plače
4994 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5045 Prispevki in davki delodajalca

poročevalec, št. 83

314

18. oktober2001

t
v tolarjih •
Sprejeti proračun
1 998

Proračun s sprenembani 1998

Realizacija
19 9 8

Skupaj 11 Plače • državni organi

292.384.000.00

290.784.000.00

286.913.160.00

Skupaj

292.384.000.00

290.784.000.00

286.913.160.00

2696 Materialni stroški
5388 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

74.711.000.00
43.357.000.00

70.813.237.00
50.449.235.00

65.737.013.53
42.268.683.00

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

118.068.000.00

121.262.472.00

108.005.696.53

Skupaj

118.068.000.00

121.262.472.00

108.005.696.53

3625 Manjše investicije

3.240.000.00

3.240.000.00

3.240.000.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

3.240.000.00

3.240.000.00

3.240.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

3.240.000.00

3.240.000.00

3.240.000.00

413.692.000.00

415.286.472.00

398.158.856.53

5058 Plače
5065 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5066 Prispevki in davki delodajalca

116.277.000.00
18.954.000.00
22.185.000.00

114.671.760.00
18.510.902.00
22.037.635.00

111.094.421.00
16.649.186.00
21.622.352.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

157.416.000.00

155.220.297.00

149.365.959.00

Skupaj

157.416.000.00

155.220.297.00

149.365.959.00

2697 Materialni stroški
5389 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

34.366.000.00
12.810.000.00

30.099.000.00
12.687.000.00

28.214.543.43
10.012.152.70

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

47.176.000.00

42.786.000.00

38.226.696.13

Skupaj

47.176.000.00

42.786.000.00

38.226.696.13

1.650.000.00

1.650.000,00

1.649.342,60

Postavka

62

Naziv postavke

UPRAVNE ENOTE

6218 Upravna enota Kranj

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6218 Upravna enota Kranj
62

UPRAVNE ENOTE

6219 Upravna enota Krško

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

3626 Manjše investicije

18. oktober2001

315

poročevalec, št. 83

v tolarjih •
Postavka

62

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

UPRAVNE ENOTE

6219 Upravna enota Krško
Skupaj 108 Investicije - državni organi

1.650.000.00

1.650.000.00

1.649.342.60

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.650.000.00

1.650.000.00

1.649.342.60

206.242.000.00

199.656.297.00

189.241.997.73

5070 Plače
5071 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5072 Prispevki in davki delodajalca

67.865.000,00
11.472.000,00
12.950.000,00

69.334.000,00
10.995.000.00
13.685.000.00

68.046.177.00
10.607.922.00
13.442.025.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

92.287.000.00

94.014.000.00

92.096.124.00

Skupaj

92.287.000.00

94.014.000.00

92.096.124.00

2699 Materialni stroški
5390 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

25.011.000.00
7.390.000.00

23.911.000.00
8.490.000.00

23.910.996.00
7.494.416.30

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

32.401.000.00

32.401.000.00

31.405.412.30

Skupaj

32.401.000.00

32.401.000.00

31.405.412.30

3627 Manjše investicije

1.020.000.00

1.020.000.00

1.020.000.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

1.020.000.00

1.020.000.00

1.020.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.020.000.00

1.020.000,00

1.020.000.00

125.708.000,00

127.435.000.00

124.521.536.30

60.987.000,00
12.489.000.00
11.638.000.00

60.991.065.00
10.650.588.00
11.824.877,00

60.108.872.00
10.183.465.00
11.824.877.00

Skupaj 6219 Upravna enota Krško
62

UPRAVNE ENOTE

6220 Upravna enota Laško

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEHCI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6220 Upravna enota Laško
62

UPRAVNE ENOTE

6221 Upravna enota Lenart
5073 Plače
5074 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5075 Prispevki in davki delodajalca

poročevalec, št. 83
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18. oktober 2001

v tolarjih Postavka

62

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

UPRAVNE ENOTE

6221 Upravna enota Lenart
Skupaj 11 Plače - državni organi

85.114.000.00

83.466.530.00

82.117.214.00

Skupaj

85.114.000.00

83.466.530,00

82.117.214.00

2700 Haterialni stroški
5391 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

21.584.000.00
5.719.000.00

19.784.000.00
9.992.880.00

19.185.124.98
8.637.432.90

Skupaj 21 Haterialni stroški • državni organi

27.303.000.00

29.776.880,00

27.822.557.6

Skupaj

27.303.000.00

29.776.880,00

27.822.557.88

3628 Manjše investicije

900.000.00

900.000.00

895.733.04

Skupaj 108 Investicije - državni organi

900.000.00

900.000.00

895.733.04

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

900.000.00

900.000,00

895.733.04

113.317.000.00

114.143.410,00

110.835.504.92

98.908.000,00
16.741.000.00
18.871.000.00

98.848.910.00
14.381.000.00
19.552.090.00

98.229.034,00
13.970.568.00
19.411.221.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

134.520.000.00

132.782.000,00

131.610.823,00

Skupaj

134.520.000.00

132.782.000,00

131.610.823.00

2701 Haterialni stroški
5396 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

23.793.000.00
6.898.000.00

23.793.000.00
10.136.000,00

23.501.840.00
9.002.724,79

Skupaj 21 Haterialni stroški • državni organi

30.691.000.00

33.929.000.00

32.504.564.79

Skupaj

30.691.000.00

33.929.000.00

32.504.564.79

1.470.000.00

1.470.000.00

1.468.443.20

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6221 Upravna enota Lenart
62

UPRAVNE ENOTE

6222 Upravna enota Lendava
5076 Plače
5077 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5078 Prispevki 1n davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

3629 Manjše investicije

18. oktober2001

317

poročevalec, št. 83

v tolarjih •
Postavka

62

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembani 1998

Realizacija
19 9 8

UPRAVNE ENOTE

6222 Upravna enota Lendava
Skupaj 108 Investicije - državni organi

1.470.000.00

1.470.000.00

1.468.443.20

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.470.000.00

1.470.000,00

1.468.443.20

166.681.000.00

168.181.000.00

165.583.830.99

76.321.000,00
12.491.000.00
14.565.000,00

74.321.000.00
12.491.000,00
14.565.000,00

72.344.588,00
9.500.757.00
14.298.516.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

103.377.000,00

101.377.000.00

96.143.861,00

Skupaj

103.377.000.00

101.377.000,00

96.143.861,00

2710 Materialni stroški
5397 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

26.482.000.00
5.687.000.00

25.482.000.00
10.044.000.00

23.067.703.00
7.335.786.90

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

32.169.000.00

35.526.000.00

30.403.489.90

Skupaj

32.169.000,00

35.526.000,00

30.403.489.90

3630 Manjše investicije

1.110.000,00

1.110.000,00

1.100.000.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

1.110.000.00

1.110.000,00

1.100.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.110.000.00

1.110.000.00

1.100.000.00

136.656.000.00

138.013.000.00

127.647.350,90

830.574.000.00
132.217.000.00
158.499.000.00

819.514.709.00
119.851.871.00
156.923.420.00

788.974.674.00
117.856.882.00
153.757.246.00

Skupaj 6222 Upravna enota Lendava
62

UPRAVNE ENOTE

6223 Upravna enota Litija
5079 Plače
5080 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5081 Prispevki in davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6223 Upravna enota Litija
62

UPRAVNE ENOTE

6224 Upravna enota Ljubljana
5082 Plače
5083 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5084 Prispevki in davki delodajalca

poročevalec, št. 83
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18. oktober 2001

v tolarjih Postavka

62

Naziv postavke

Sprejeti proračun
1 998

Proračun s spre' tnembaai 1998

Realizacija
1 998

UPRAVNE ENOTE

6224 Upravna enota Ljubljana
Skupaj 11 Plače • državni organi

1.121.290.000.00

1.096.290.000.00

1.060.588.802.00

Skupaj

1.121.290.000.00

1.096.290.000.00

1.060.588.802.00

2711 Materialni stroški
5404 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

279.969.000.00
167.903.000.00

279.969.000.00
202.235.222.00

269.376.172.36
192.507.015.58

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

447.872.000.00

482.204.222.00

461.883.187.94

Skupaj

447.872.000.00

482.204.222.00

461.883.187.94

3631 Manjše investicije

12.210.000,00

12.210.000.00

12.157.039,55

Skupaj 108 Investicije • državni organi

12.210.000.00

12.210.000,00

12.157.039,55

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

12.210.000,00

12.210.000.00

12.157.039,55

1.581.372.000.00

1.590.704.222.00

1.534.629.029,49

5085 Plače
5086 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5087 Prispevki in davki delodajalca

71.534.000.00
13.408.000,00
13.650.000,00

71.534.000.00
12.377.600.00
13.650.000,00

Skupaj 11 Plače • državni organi

98.592.000.00

97.561.600.00

67.991.587.00
10.485.971.00
13.149.406.00
V
91.626.964,00

Skupaj

98.592.000,00

97.561.600.00

91.626.964.00

2719 Materialni stroški
5431 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

19.720.000.00
7.883.000.00

18.852.400,00
9.883.600.00

18.560.099.00
7.517.380,20

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

27.603.000,00

28.736.000.00

26.077.479.20

Skupaj

27.603.000.00

28.736.000,00

26.077.479.20

1.110.000.00

1.110.000,00

1.110.000.00

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6224 Upravna enota Ljubljana
62

UPRAVNE ENOTE

6225 Upravna enota Ljutomer

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

3632 Manjše investicije

18. oktober2001

319

poročevalec, št. 83

v tolarjih ,
Postavka

62

Naziv postavke

Sprejeti proračun
1998

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
1998

UPRAVNE ENOTE

6225 Upravna enota Ljutomer
Skupaj 108 Investicije • državni organi

1.110.000.00

1.110.000.00

1.110.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.110.000.00

1.110.000.00

1.110.000.00

127.305.000.00

127.407.600.00

118.814.443.20

5088 Plače
5089 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5090 Prispevki in davki delodajalca

62.582.000.00
12.608.000.00
11.943.000.00

62.582.000.00
11.076.000.00
11.943.000.00

61.656.813.00
10.895.401.00
11.935.938.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

87.133.000.00

85.601.000.00

84.488.152.00

Skupaj

87.133.000.00

85.601.000,00

84.488.152.00

2723 Haterialni stroški
5433 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

19.332.000.00
2.463.000.00

17.832.000,00
3.963.000.00

17.702.768.00
3.605.216.80

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

21.795.000.00

21.795.000.00

21.307.984.80

Skupaj

21.795.000.00

21.795.000.00

21.307.984,80

3633 Manjše investicije

960.000,00

960.000.00

958.234.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

960.000.00

960.000.00

958.234.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

960.000.00

960.000,00

958.234.00

109.888.000.00

108.356.000.00

106.754.370.80

338.774.000.00
52.964.000.00
64.648.000,00

338.774.000.00
48.792.000.00
62.768.000.00

324.660.446.90
47.993.362.00
62.623.018.00

Skupaj 6225 Upravna enota Ljutomer
62

UPRAVNE ENOTE

6226 Upravna enota Logatec

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6226 Upravna enota Logatec
62

UPRAVNE ENOTE

6227 Upravna enota Maribor
5091 Plače
5092 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5093 Prispevki in davki delodajalca

poročevalec, št. 83

320

18. oktober2001

v tolarjih •
Sprejeti proračun
1 99 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
1 998

Skupaj 11 Plače • državni organi

456.386.000.00

450.334.000,00

435.276.826.90

Skupaj

456.386.000.00

450.334.000.00

435.276.826,90

2725 Materialni stroški
5434 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

92.822.000.00
56.167.000.00

88.713.400.00
81.500.000.00

84.626.573.00
71.479.455.52

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

148.989.000.00

170.213.400.00

156.106.028.52

Skupaj

148.989.000.00

170.213.400,00

156.106.028.52

3634 Manjše investicije

5.010.000,00

5.010.000.00

3.441.253,30

Skupaj 108 Investicije • državni organi

5.010.000.00

5.010.000,00

3.441.253.30

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

5.010.000.00

5.010.000.00

3.441.253.30

610.385.000.00

625.557.400.00

594.824.108.72

5094 Plače
5095 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5096 Prispevki in davki delodajalca

46.405.000.00
7.756.000.00
8.852.000,00

48.217.000.00
6.980.000.00
9.633.000.00

47.723.670.00
6.833.845.00
9.542.520.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

63.013.000.00

64.830.000.00

64.100.035.00

Skupaj

63.013.000.00

64.830.000.00

64.100.035,00

2727 Materialni stroški
5436 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

15.597.000.00
9.559.000.00

15.597.000,00
3.809.000.00

15.591.493,00
3.263.787.20

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

25.156.000.00

19.406.000.00

18.855.280.20

Skupaj

25.156.000.00

19.406.000,00

18.855.280.20

570.000.00

570.000,00

570.000.00

Postavka

62

Naziv postavke

UPRAVNE ENOTE

6227 Upravna enota Maribor

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6227 Upravna enota Maribor
62

UPRAVNE ENOTE

6228 Upravna enota Metlika

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STK0ŠKI

3635 Hanjše investicije

18. oktober2001

321

poročevalec, št. 83

v tolarjih
Postavka

62

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

UPRAVNE ENOTE

6228 Upravna enota Metlika
Skupaj 108 Investicije - državni organi

570.000.00

570.000.00

570.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

570.000,00

570.000.00

570.000.00

88.739.000.00

84.806.000.00

83.525.315.20

5097 Plače
5098 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5099 Prispevki in davki delodajalca

68.927.000.00
12.744.000.00
13.153.000.00

68.927.000.00
11.989.000.00
13.153.000.00

66.631.118.20
10.153.483.00
13.146.463.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

94.824.000.00

94.069.000.00

89.931,064.20

Skupaj

94.824.000,00

94.069.000.00

89.931.064,20

2729 Materialni stroški
5437 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

22.053.000.00
4.680.000.00

20.553.000.00
7.585.000.00

20.536.609.50
6.847.275.50

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

26.733.000.00

28.138.000.00

27.383.885.00

Skupaj

26.733.000.00

28.138.000.00

27.383.885.00

3636 Manjše investicije

990.000.00

990.000.00

990.000.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

990.000.00

990.000.00

990.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

990.000.00

990.000,00

990.000.00

122.547.000.00

123.197.000.00

118.304.949.20

183.530.000.00
36.245.000.00
35.019.000.00

182.297.440.00
26.495.000.00
35.436.560.00

179.304.175.00
25.765.174.00
35.092.090,00

Skupaj 6228 Upravna enota Metlika
62

UPRAVNE ENOTE

6229 Upravna enota Mozirje

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMU

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6229 Upravna enota Mozirje
62

UPRAVNE ENOTE

6230 Upravna enota Murska Sobota
5100 Plače
5101 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5102 Prispevki in davki delodajalca

poročevalec, št. 83
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- v tolarjih
Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

Skupaj 11 Plače • državni organi

254.794.000.00

244.229.000.00

240.161.439.00

Skupaj

254.794.000,00

244.229.000.00

240.161.439.00

2731 Materialni stroški
5440 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

51.380.000,00
19.708.000,00

53.780.000,00
25.323.000.00

53.676.801.00
22.691.146.25

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

71.088.000.00

79.103.000,00

76.367.947.25

Skupaj

71.088.000,00

79.103.000.00

76.367.947,25

3637 Manjše investicije

2.790.000,00

2.790.000,00

2.784.692.10

Skupaj 108 Investicije - državni organi

2.790.000,00

2.790.000.00

2.784.692,10

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

2.790.000.00

2.790.000.00

2.784.692.10

328.672.000.00

326.122.000.00

319.314.078.35

5103 Plače
5104 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5105 Prispevki in davki delodajalca

226.742.000.00
47.530.000,00
43.266.000,00

224.649.913,00
39.667.328.00
42.677.985.00

217.041.573,00
34.277.855,00
41.213.073,00

Skupaj 11 Plače • državni organi

317.538.000.00

306.995.226.00

292.532.501,00

Skupaj

317.538.000,00

306.995.226,00

292.532.501,00

2734 Materialni stroški
5442 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

64.749.000.00
30.545.000,00

62.949.000,00
33.915.000,00

62.108.057,25
32.305.192,68

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

95.294.000.00

96.864.000.00

94.413.249.93

Skupaj

95.294.000.00

96.864.000.00

94.413.249.93

3.630.000.00

3.630.000,00

3.625.673,95

Postavka

62

Naziv postavke

UPRAVNE ENOTE

6230 Upravna enota Murska Sobota

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6230 Upravna enota Murska Sobota
62

UPRAVNE ENOTE

6231 Upravna enota Nova Gorica

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

3638 Manjše investicije
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v tolarjih •
Postavka

62

Naziv postavke

Sprejeti proračun
1 99 S

Proračun s spremetnbami 1998

Realizacija
19 9 8

UPRAVNE ENOTE

6231 Upravna enota Nova Gorica
Skupaj 108 Investicije - državni organi

3.630.000.00

3.630.000.00

3.625.673.95

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

3.630.000,00

3.630.000.00

3.625.673.95

416.462.000.00

407.489.226.00

390.571.424.88

5106 Plače
5107 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5108 Prispevki in davki delodajalca

184.309.000,00
25.662.000.00
35.168.000.00

181.838.389.00
29.213.000.00
34.794.000.00

178.709.879.00
27.568.044.00
34.740.610.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

245.139.000.00

245.845.389.00

241.018.533.00

Skupaj

245.139.000.00

245.845.389.00

241.018.533.00

2736 Materialni stroški
5443 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

71.785.000.00
22.172.000,00

71.785.000.00
33.739.398,00

70.942.295.00
29.364.736.37

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

93.957.000,00

105.524.398.00

100.307.031.37

Skupaj

93.957.000.00

105.524.398.00

100.307.031.37

3639 Manjše investicije

2.670.000.00

2.670.000.00

2.669.999.50

Skupaj 108 Investicije • državni organi

2.670.000.00

2.670.000.00

2.669.999.50

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

2.670.000,00

2.670.000.00

2.669.999.50

341.766.000.00

354.039.787.00

343.995.563.87

54.026.000,00
9.252.000.00
10.309.000.00

55.451.000,00
8.419.000.00
10.593.000,00

50.984.376.00
7.753.948,00
9.711.770.00

Skupaj 6231 Upravna enota Nova Gorica
62

UPRAVNE ENOTE

6232 Upravna enota Novo mesto

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6232 Upravna enota Novo mesto
62

UPRAVNE ENOTE

6233 Upravna enota Ormož
5109 Plače
5110 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5111 Prispevki in davki delodajalca

poročevalec, št. 83
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v tolarjih Postavka

62

Naziv postavke

Sprejeti proračun
1 99 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
1998

UPRAVNE ENOTE

6233 Upravna enota Ormož
Skupaj 11 Plače - državni organi

73.587.000.00

74.463.000.00

68.450.094.00

Skupaj

73.587.000.00

74.463.000.00

68.450.094.00

2740 Materialni stroški
5449 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

25.824.000.00
4.395.000.00

23.869.000.00
6.560.000.00

22.150.556.30
5.621.386.20

Skupaj 21 Haterialni stroški • državni organi

30.219.000.00

30.429.000.00

27.771.942.50

Skupaj

30.219.000.00

30.429.000.00

27.771.942.50

3640 Manjše investicije

900.000,00

900.000.00

900.000.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

900.000,00

900.000.00

900.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

900.000,00

900.000.00

900.000,00

104.706.000.00

105.792.000,00

97.122.036.50

74.278.000.00
13.793.000.00
14.175.000.00

74.278.000.00
13.673.000.00
14.175.000.00

68.079.535.00
13.086.170.00
13.291.893,00

Skupaj 11 Plače - državni organi

102.246.000,00

102.126.000,00

94.457.598,00

Skupaj

102.246.000.00

102.126.000,00

94.457.598.00

2741 Materialni stroški
5450 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

21.533.000.00
9.747.000.00

21.533.000.00
9.747.000.00

21.108.938.60
7.752.216.66

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

31.280.000.00

31.280.000.00

28.861.155.26

Skupaj

31.280.000.00

31.280.000.00

28.861.155.26

1.080.000.00

1.080.000.00

1.078.265.20

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEHKI

2 HATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6233 Upravna enota Ormož
62

UPRAVNE ENOTE

6234 Upravna enota Pesnica
5112 Plače
5113 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5114 Prispevki in davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

3641 Manjše investicije
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v tolarjih •
Postavka

62

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

UPRAVNE ENOTE

6234 Upravna enota Pesnica
Skupaj 108 Investicije • državni organi

1.080.000.00

1.080.000.00

1.078.265,20

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.080.000.00

1.080.000.00

1.078.265.20

134.606.000.00

134.486.000.00

124.397.018.46

5115 Plače
5116 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5117 Prispevki in davki delodajalca

62.510.000.00
10.548.000.00
11.928.000.00

63.328.000,00
9.905.000,00
12.573.000,00

62.453.191,00
9.240.230,00
12.474.023,00

Skupaj 11 Plače - državni organi

84.986.000,00

85.806.000.00

84.167.444,00

Skupaj

84.986.000.00

85.806.000,00

84.167.444.00

2743 Materialni stroški
5451 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljlve
tiskovine)

23.698.000,00
7.390.000.00

23.698.000.00
9.810.000,00

23.463.145.60
9.189.031.83

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

31.088.000.00

33.508.000.00

32.652.177.43

Skupaj

31.088.000.00

33.508.000.00

32.652.177,43

3642 Manjše investicije

870.000.00

870.000.00

870.000.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

870.000,00

870.000,00

870.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

870.000.00

870.000,00

870.000,00

116.944.000.00

120.184.000.00

117.689.621,43

79.467.000.00
14.783.000.00
15.165.000.00

78.361.760.00
12.967.760.00
15.165.000.00

75.798.002.00
10.478.896.00
14.631.336.00

Skupaj 6234 Upravna enota Pesnica
62

UPRAVNE ENOTE

6235 Upravna enota Piran

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6235 Upravna enota Piran
62

UPRAVNE ENOTE

6236 Upravna enota Postojna
5118 Plače
'5119 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5120 Prispevki in davki delodajalca

poročevalec, št. 83
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i

18. oktober2001

- v tolarjih Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

Skupaj 11 Plače • državni organi

109.415.000.00

106.494.520.00

100.908.234,00

Skupaj

109.415.000.00

106.494.520.00

100.908.234.00

2745 Materialni stroški
5452 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

27.925.000,00
13.795.000.00

22.425.000,00
12.295.000,00

22.178.740.00
9.199.689.04

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

41.720.000,00

34.720.000,00

31.378.429.04

Skupaj

41.720.000.00

34.720.000.00

31.378.429.04

3643 Manjše investicije

1.230.000.00

1.230.000,00

1.230.000.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

1.230.000,00

1.230.000.00

1.230.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.230.000.00

1.230.000,00

1.230.000.00

152.365.000.00

142.444.520.00

133.516.663.04

5121 Plače
5122 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5123 Prispevki in davki delodajalca

200.407.000,00
33.861.000,00
38.244.000.00

195.500.000.00
33.816.000.00
38.244.000.00

193.212.812.00
30.512.807.00
37.419.304.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

272.512.000,00

267.560.000.00

261.144.923.00

Skupaj

272.512.000.00

267.560.000,00

261.144.923.00

2746 Materialni stroški
5453 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

64.323.000.00
21.186.000.00

64.323.000.00
26.493.000.00

63.009.864.00
26.122.446.86

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

85.509.000,00

90.816.000.00

89.132.310.86

Skupaj

85.509.000,00

90.816.000,00

89.132.310.86

3.150.000.00

3.150.000.00

3.150.000.00

Postavka

62

Naziv postavke

UPRAVNE ENOTE

6236 Upravna enota Postojna

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6236 Upravna enota Postojna
62

UPRAVNE ENOTE

6237 Upravna enota Ptuj

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

3644 Manjše investicije
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v tolarjih
Postavka

62

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

UPRAVNE ENOTE

6237 Upravna enota Ptuj
Skupaj 108 Investicije • državni organi

3.150.000.00

3.150.000,00

3.150.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

3.150.000.00

3.150.000.00

3.150.000,00

361.171.000,00

361.526.000,00

353.427.233.86

5124 Plače
5125 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5126 Prispevki in davki delodajalca

60.289.000.00
10.987.000,00
11.505.000.00

59.869.065,00
8.952.000.00
10.514.509,00

54.484.416.00
8.228.746.00
10.451.278.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

82.781.000.00

79.335.574.00

73.164.440.00

Skupaj

82.781.000.00

79.335.574.00

73.164.440.00

2748 Materialni stroški
5455 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunlji ve
tiskovine)

21.279.000.00
4.789.000.00

22.489.426.00
7.089.000,00

21.910.737.60
6.370.103,63

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

26.068.000,00

29.578.426,00

28.280.841.23

Skupaj

26.068.000,00

29.578.426.00

28.280.841.23

3645 Manjše investicije

1.020.000.00

1.020.000.00

985.449,40

Skupaj 108 Investicije • državni organi

1.020.000.00

1.020.000,00

985.449,40

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.020.000,00

1.020.000.00

985.449.40

109.869.000.00

109.934.000.00

102.430.730.63

100.518.000.00
18.475.000.00
19.182.000.00

98.824.000.00
17.339.000.00
19.182.000.00

94.411.541.00
14.940.795.00
18.479.747.00

Skupaj 6237 Upravna enota Ptuj
62

UPRAVNE ENOTE

6238 Upravna enota Radlje ob Dravi

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6238 Upravna enota Radlje ob Dravi
62

UPRAVNE ENOTE

6239 Upravna enota Radovljica
5127 Plače
5128 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5129 Prispevki in davki delodajalca

poročevalec, št. 83
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18. oktober 2001

- v tolarjih Sprejeti proračun
1 998

Proračun s spreroembami 1998

Realizacija
1 99 8

Skupaj 11 Plače - državni organi

138.175.000.00

135.345.000.00

127.832.083.00

Skupaj

138.175.000.00

135.345.000.00

127.832.083.00

2760 Materialni stroški
5456 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

36.697.000.00
16.752.000,00

36.697.000.00
16.752.000.00

35.843.096.00
15.435.473.95

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

53.449.000.00

53.449.000.00

51.278.569.95

Skupaj

53.449.000.00

53.449.000.00

51.278.569.95

3646 Manjše investicije

1.410.000.00

1.410.000.00

1.410.000.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

1.410.000,00

1.410.000.00

1.410.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.410.000,00

1.410.000.00

1.410.000.00

193.034.000,00

190.204.000.00

180.520.652.95

5131 Plače
5138 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5141 Prispevki in davki delodajalca

100.268.000,00
15.684.000.00
19.134.000.00

100.120.000.00
13.325.000,00
19.570.000.00

99.405.207.00
12.694.881.00
19.472.460.00

Skupaj 11 Plače ■ državni organi

135.086.000.00

133.015.000.00

131.572.548.00

Skupaj

135.086.000.00

133.015.000.00

131.572.548,00

2763 Materialni stroški
5457 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

29.645.000.00
7.883.000,00

28.103.985.00
11.982.875.00

26.372.518,60
9.887.683.96

Skupaj 21 Materialni stroški ■ državni organi

37.528.000.00

40.086.860.00

36.260.202.56

Skupaj

37.528.000.00

40.086.860.00

36.260.202,56

1.470.000.00

1.470.000.00

1.453.693.00

Postavka

62

Naziv postavke

UPRAVNE ENOTE

6239 Upravna enota Radovljica

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6239 Upravna enota Radovljica
62

UPRAVNE ENOTE

6240 Upravna enota Ravne na Koroškem

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

3651 Manjše investicije

18. oktober2001
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v tolarjih
Postavka

62

Sprejeti proračun
1 99 8

Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
1 9 98

UPRAVNE ENOTE

6240 Upravna enota Ravne na Koroškem
Skupaj 108 Investicije - državni organi

1.470.000.00

1.470.000.00

1.453.693.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.470.000.00

1.470.000.00

1.453.693.00

174.084.000.00

174.571.860.00

169.286.443,56

5156 Plače
5160 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5164 Prispevki in davki delodajalca

54.889.000.00
10.343.000.00
10.475.000.00

55.239.000.00
9.663.000,00
10.525.000,00

52.136.194.00
7.241.921.00
10.253.089.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

75.707.000,00

75.427.000.00

69.631.204.00

Skupaj

75.707.000,00

75.427.000,00

69.631.204.00

2775 Materialni stroški
5458 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

17.520.000,00
4.730.000.00

16.220.000,00
6.307.271.00

14.417.281,96
5.468.279.31

Skupaj 21 Haterialni stroški ■ državni organi

22.250.000.00

22.527.271.00

19.885.561.27

Skupaj

22.250.000.00

22.527.271,00

19.885.561,27

3654 Manjše investicije

810.000.00

810.000.00

808.628.20

Skupaj 108 Investicije • državni organi

810.000.00

810.000.00

808.628,20

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

810.000.00

810.000.00

808.628.20

98.767.000,00

98.764.271,00

90.325.393,47

73.884.000.00
13.738.000,00
14.100.000.00

71.984.000.00
12.958.000.00
14.100.000.00

71.133.195.00
12.302.122.00
13.971.863.00

Skupaj 6240 Upravna enota Ravne na Koroškem
62

UPRAVNE ENOTE

6241 Upravna enota Ribnica

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEHKI

2 HATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6241 Upravna enota Ribnica
62

UPRAVNE ENOTE

6242 Upravna enota Ruše
5174 Plače
5175 DrugI osebni odhodki (prejemki)
5183 Prispevki in davki delodajalca
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v tolarjih ■
Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spre■eabani 1998

Realizacija
19 9 8

Skupaj 11 Plače - državni organi

101.722.000.00

99.042.000.00

97.407.180.00

Skupaj

101.722.000.00

99.042.000,00

97.407.180,00

2779 Materialni stroški
5459 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

23.214.000,00
5.274.000.00

23.462.800,00
6.925.200.00

23.318.424.39
4.718.313.00

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

28.488.000,00

30.388.000,00

28.036.737.39

Skupaj

28.488.000.00

30.388.000,00

28.036.737.39

3657 Manjše investicije

1.080.000.00

1.080.000,00

1.078.743.55

Skupaj 108 Investicije • državni organi

1.080.000,00

1.080.000.00

1.078.743,55

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.080.000,00

1.080.000.00

1.078.743.55

131.290.000.00

130.510.000.00

126.522.660.94

5187 Plače
5195 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5199 Prispevki in davki delodajalca

63.117.000.00
12.410.000.00
12.044.000,00

63.117.000,00
13.430.000.00
12.044.000.00

59.298.774,00
10.866.416,00
11.347.919.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

87.571.000.00

88.591.000.00

81.513.109.00

Skupaj

87.571.000.00

88.591.000.00

81.513.109.00

2788 Materialni stroški
5460 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

29.376.000.00
8.375.000.00

28.376.000.00
9.782.017,00

27.754.134,10
7.730.331.00

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

37.751.000.00

38.158.017.00

35.484.465.10

Skupaj

37.751.000.00

38.158.017.00

35.484.465.10

1.050.000.00

1.050.000,00

1.049.916.00

Postavka

62

Naziv postavke

UPRAVNE ENOTE

6242 Upravna enota Ruše

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6242 Upravna enota Ruše
62

UPRAVNE ENOTE

6243 Upravna enota Sevnica

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEHKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

3660 Manjše investicije

18. oktober2001

331

poročevalec, št. 83

• v tolarjih
Postavka

62

Naziv postavke

Sprejeti proračun
1 998

Proračun s spreaeBban1 1998

Realizacija
1 99 8

UPRAVNE ENOTE

6243 Upravna enota Sevnica
Skupaj 108 Investicije ■ državni organi

1.050.000.00

1.050.000.00

1.049.916,00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.050.000.00

1.050.000.00

1.049.916.00

126.372.000.00

127.799.017.00

118.047.490.10

98.684.000.00
16.809.000.00
18.832.000.00

98.684.000.00
17.169.000.00
18.832.000.00

95.646.836.00
14.429.391.00
18.601.164.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

134.325.000.00

134.685.000.00

128.677.391.00

Skupaj

134.325.000.00

134.685.000.00

128.677.391,00

2789 Materialni stroški
5461 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

31.461.000,00
12.317.000.00

29.666.000.00
14.112.000.00

29.055.827.90
11.281.440,67

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

43.778.000,00

43.778.000.00

40.337.268,57

Skupaj

43.778.000.00

43.778.000.00

40.337.268.57

3661 Manjše investicije

1.470.000.00

1.470.000.00

1.470.000,00

Skupaj 108 Investicije ■ državni organi

1.470.000.00

1.470.000.00

1.470.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.470.000.00

1.470.000.00

1.470.000.00

179.573.000.00

179.933.000.00

170.484.659.57

75.121.000.00
12.600.000.00
14.335.000,00

74.521.000.00
12.225.000.00
14.335.000.00

73.449.901.00
11.460.094,00
14.312.959.00

Skupaj 6243 Upravna enota Sevnica
62

UPRAVNE ENOTE

6244 Upravna enota Sežana
5200 Plače
5216 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5217 Prispevki in davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6244 Upravna enota Sežana
62

UPRAVNE ENOTE

6245 Upravna enota Slovenj Gradec
5219 Plače
5222 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5224 Prispevki in davki delodajalca

poročevalec, št. 83

332

18. oktober2001

• v tolarjih Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

Skupaj 11 Plače • državni organi

102.056.000.00

101.081.000.00

99.222.954.00

Skupaj

102.056.000.00

101.081.000.00

99.222.954.00

2792 Materialni stroški
5462 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunlji ve
tiskovine)

27.640.000.00
9.854.000,00

27.640.000.00
10.454.000.00

27.564.391.00
9.831.204.41

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

37.494.000.00

38.094.000.00

37.395.595.41

Skupaj

37.494.000.00

38.094.000,00

37.395.595.41

3662 Manjše investicije

1.080.000,00

1.080.000.00

1.080.000.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

1.080.000,00

1.080.000,00

1.080.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.080.000,00

1.080.000,00

1.080.000.00

140.630.000,00

140.255.000.00

137.698.549.41

99.230.000.00
17.668.000.00
18.937.000,00

96.275.059.20
15.118.000,00
18.937.000.00

95.709.993,00
13.970.787.00
18.778.308.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

135.835.000,00

130.330.059,20

128.459.088,00

Skupaj

135.835.000,00

130.330.059.20

128.459.088.00

2793 Materialni stroški
5463 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

31.153.000,00
11.151.000,00

28.653.000,00
18.007.939.80

28.569.246,26
15.499.064,40

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

42.304.000.00

46.660.939,80

44.068.310,66

Skupaj

42.304.000,00

46.660.939,80

44.068.310.66

1.410.000.00

1.410.000.00

1.409.999.60

Postavka

62

Naziv postavke

UPRAVNE ENOTE

6245 Upravna enota Slovenj Gradec

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6245 Upravna enota Slovenj Gradec
62

1

UPRAVNE ENOTE

6246 Upravna enota Slovenska Bistrica
5225 Plače
5226 DrugI osebni odhodki (prejemki)
5229 Prispevki in davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

3665 Manjše Investicije

18. oktober2001

333

poročevalec, št. 83

v tolarjih Postavka

62

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

UPRAVNE ENOTE

6246 Upravna enota Slovenska Bistrica
Skupaj 108 Investicije - državni organi

1.410.000.00

1.410.000.00

1.409.999.60

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.410.000.00

1.410.000.00

1.409.999,60

179.549.000.00

178.400.999.00

173.937.398.26

77.857.000.00
14.377.000,00
14.857.000,00

77.857.000.00
12.642.000.00
14.857.000.00

74.557.534.00
11.800.408.00
14.328.560.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

107.091.000,00

105.356.000.00

100.686.502.00

Skupaj

107.091.000.00

105.356.000.00

100.686.502.00

2794 Materialni stroški
5464 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

29.175.000.00
7.883.000.00

28.550.000.00
11.308.000.00

27.338.653.58
9.231.702.06

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

37.058.000,00

39.858.000,00

36.570.355.64

Skupaj

37.058.000.00

39.858.000.00

36.570.355.64

3667 Manjše investicije

1.260.000.00

1.260.000,00

1.258.841.20

Skupaj 108 Investicije • državni organi

1.260.000.00

1.260.000.00

1.258.841.20

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.260.000.00

1.260.000.00

1.258.841.20

145.409.000.00

146.474.000.00

138.515.698.84

62.721.000.00
12.044.000.00
11.970.000,00

61.221.000.00
9.740.000,00
11.970.000.00

60.311.525.00
9.136.944.00
11.853.872.00

Skupaj 6246 Upravna enota Slovenska Bistrica
62

UPRAVNE ENOTE

6247 Upravna enota Slovenske Konjice
5230 Plače
5232 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5239 Prispevki in davki delodajalca

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6247 Upravna enota Slovenske Konjice
62

UPRAVNE ENOTE

6248 Upravna enota Šentjur pri Celju
5241 Plače
5242 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5243 Prispevki in davki delodajalca

poročevalec, št. 83

334

18. oktober2001

v tolarjih Postavka

62

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

UPRAVNE ENOTE

6248 Upravna enota Šentjur pri Celju
Skupaj 11 Plače - državni organi

86.735.000.00

82.931.000,00

81.302.341.00

Skupaj

86.735.000.00

82.931.000.00

81.302.341.00

2795 Materialni stroški
5465 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

29.047.000,00
4.927.000.00

28.497.000,00
9.477.000.00

25.488.190.00
7.897.497.60

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

33.974.000.00

37.974.000,00

33.385.687.60

Skupaj

33.974.000,00

37.974.000.00

33.385.687.60

3668 Manjše investicije

870.000.00

870.000.00

870.000.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

870.000.00

870.000.00

870.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

870.000.00

870.000.00

870.000.00

121.579.000,00

121.775.000,00

115.558.028.60

98.422.000.00
17.166.000,00
18.779.000.00

99.270.114.00
15.398.594,00
19.517.797.00

98.219.210,00
15.248.654,00
19.327.654.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

134.367.000.00

134.186.505,00

132.795.518.00

Skupaj

134.367.000.00

134.186.505.00

132.795.518.00

2796 Materialni stroški
5454 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

56.172.000.00
13.723.000,00

55.497.755.00
15.081.740.00

54.538.502.95
14.804.255.22

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

69.895.000.00

70.579.495.00

69.342.758.17

Skupaj

69.895.000.00

70.579.495.00

69.342.758.17

1.410.000.00

1.410.000.00

1.409.086,50

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6248 Upravna enota Šentjur pri Celju
62

UPRAVNE ENOTE

6249 Upravna enota Škofja Loka
5247 Plače
5255 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5280 Prispevki in davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

3670 Manjše investicije

18. oktober2001

335

poročevalec, št. 83

v tolarjih
Postavka

62

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

UPRAVNE ENOTE

6249 Upravna enota Škofja Loka
Skupaj 108 Investicije - državni organi

1.410.000.00

1.410.000.00

1.409.086.50

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.410.000.00

1.410.000.00

1.409.086.50

205.672.000.00

206.176.000,00

203.547.362.67

5287 Plače
5288 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5289 Prispevki in davki delodajalca

132.213.000.00
23.834.000.00
25.230.000.00

126.582.866.00
22.975.000.00
25.293.000.00

123.212.127.00
19.829.010.92
23.803.783.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

181.277.000.00

174.850.866.00

166.844.920.92

Skupaj

181.277.000.00

174.850.866.00

166.844.920.92

2797 Materialni stroški
5477 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

38.855.000.00
10.642.000.00

38.855.000.00
13.692.000.00

36.795.448.21
12.205.015.06

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

49.497.000.00

52.547.000.00

49.000.463.27

Skupaj

49.497.000.00

52.547.000.00

49.000.463.27

3674 Manjše investicije

2.070.000,00

2.070.000.00

2.068.808.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

2.070.000.00

2.070.000.00

2.068.808.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

2.070.000.00

2.070.000.00

2.068.808.00

232.844.000.00

229.467.866.00

217.914.192.19

95.138.000,00
19.399.000.00
18.155.000.00

96.046.052.00
18.583.948.00
18.308.000.00

94.794.955.00
14.938.115.00
18.263.940.00

Skupaj 6249 Upravna enota Škofja Loka
62

UPRAVNE ENOTE

6250 Upravna enota Šmarje pri Jelšah

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6250 Upravna enota Šmarje pri Jelšah
62

UPRAVNE ENOTE

6251 Upravna enota Tolmin
5290 Plače
5291 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5292 Prispevki in davki delodajalca

poročevalec, št. 83
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v tolarjih •
Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

Skupaj 11 Plače - državni organi

132.692.000.00

132.938.000.00

127.997.010.00

Skupaj

132.692.000,00

132.938.000.00

127.997.010.00

2798 Materialni stroški
5478 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

37.036.000.00
7.903.000,00

34.850.000,00
10.089.000.00

33.057.081.00
9.059.472.50

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

44.939.000.00

44.939.000,00

42.116.553.50

Skupaj

44.939.000.00

44.939.000,00

42.116.553.50

3676 Manjše investicije

1.530.000.00

1.530.000.00

1.526.453,83

Skupaj 108 Investicije • državni organi

1.530.000.00

1.530.000.00

1.526.453.83

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.530.000.00

1.530.000.00

1.526.453.83

179.161.000.00

179.407.000.00

171.640.017.33

74.664.000,00
12.320.000,00
14.248.000.00

74.664.000,00
12.740.000.00
14.248.000.00

72.048.929,00
11.014.835.00
14.098.390.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

101.232.000.00

101.652.000.00

97.162.154.00

Skupaj

101.232.000.00

101.652.000.00

97.162.154.00

2799 Materialni stroški
5480 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

25.441.000.00
7.686.000,00

22.689.931.00
10.437.069.00

22.678.175.50
9.654.468.60

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

33.127.000.00

33.127.000.00

32.332.644.10

Skupaj

33.127.000.00

33.127.000,00

32.332.644.10

1.140.000.00

1.140.000.00

1.140.000.00

Postavka

62

Naziv postavke

UPRAVNE ENOTE

6251 Upravna enota Tolmin

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6251 Upravna enota Tolmin
62

d'J »•*
——

UPRAVNE ENOTE

6252 Upravna enota Trbovlje
5293 Plače
5294 DrugI osebni odhodki (prejemki)
5296 Prispevki Jn davki delodajalca

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

3681 Manjše investicije

18. oktober2001

337

poročevalec, št. 83

• v tolarjih
Postavka

62

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

UPRAVNE ENOTE

6252 Upravna enota Trbovlje
Skupaj 108 Investicije • državni organi

1.140.000.00

1.140.000.00

1.140.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.140.000.00

1.140.000.00

1.140.000.00

135.499.000.00

135.919.000.00

130.634.798.10

5297 Plače
5301 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5304 Prispevki in davki delodajalca

71.833.000,00
12.067.000.00
13.708.000.00

75.439.322.00
11.336.635.00
14.746.043,00

74.206.682.00
10.630.483.00
14.640.278.00

Skupaj 11 Plače - državni organi

97.608.000.00

101.522.000,00

99.477.443,00

Skupaj

97.608.000,00

101.522.000.00

99.477.443,00

2803 Haterialni stroški
5481 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunlji ve
tiskovine)

24.474.000.00
8.572.000,00

24.474.000.00
9.406.597.00

21.065.634,97
8.652.171,30

Skupaj 21 Haterialni stroški - državni organi

33.046.000.00

33.880.597.00

29.717.806.27

Skupaj

33.046.000.00

33.880.597.00

29.717.806.27

3682 Manjše investicije

1.080.000,00

1.080.000,00

1.075.426.00

Skupaj 108 Investicije • državni organi

1.080.000,00

1.080.000,00

1.075.426.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.080.000.00

1.080.000.00

1.075.426.00

131.734.000.00

136.482.597.00

130.270.675.27

66.341.000.00
12.890.000.00
12.660.000.00

65.051.000,00
10.156.000,00
12.660.000.00

64.649.730.00
9.907.530.00
12.595.625.00

Skupaj 6252 Upravna enota Trbovlje
62

UPRAVNE ENOTE

6253 Upravna enota Trebnje

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6253 Upravna enota Trebnje
62

UPRAVNE ENOTE

6254 Upravna enota Tržič
5305 Plače
5307 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5309 Prispevki in davki delodajalca

poročevalec, št. 83
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Postavk«

62

Sprejeti proračun
1 998

Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
1998

UPRAVNE ENOTE

6254 Upravna enota Tržič
Skupaj 11 Plače • državni organi

91.891.000.00

87.867.000.00

87.152.885.00

Skupaj

91.891.000.00

87.867.000.00

87.152.885.00

2805 Materialni stroški
5482 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

23.102.000.00
5.420.000,00

23.102.000,00
7.944.000,00

22.767.411,49
7.272.281.80

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi

28.522.000.00

31.046.000.00

30.039.693.29

Skupaj. 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

28.522.000,00

31.046.000,00

30.039.693.29

3683 Manjše investicije

990.000,00

990.000.00

982.215.30

Skupaj 108 Investicije • državni organi

990.000.00

990.000.00

982.215,30

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

990.000.00

990.000.00

982.215.30

121.403.000.00

119.903.000,00

118.174.793,59

5335 Plače
5342 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5358 Prispevki in davki delodajalca

109.415.000.00
18.538.000.00
20.877.000.00

109.265.000,00
19.428.000.00
21.027.000,00

107.912.869.00
18.586.812.00
21.026.947.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

148.830.000.00

149.720.000,00

147.526.628,00

Skupaj

148.830.000.00

149.720.000.00

147.526.628.00

2806 Materialni stroški
5486 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

48.011.000,00
18.530.000.00

45.211.000,00
25.341.385.00

42.930.195,00
21.470.985,87

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

66.541.000.00

70.552.385.00

64.401.180.87

Skupaj

66.541.000.00

70.552.385,00

64.401.180,87

1.710.000.00

1.710.000.00

1.701.407.00

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

Skupaj 6254 Upravna enota Tržič
62

UPRAVNE ENOTE

6255 Upravna enota Velenje

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

3687 Manjše investicije
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• v tolarjih •
Postavka

62

Naziv postavke

Sprejeti proračun
1 998

Proračun s spremembani 1998

Realizacija
1998

UPRAVNE ENOTE

6255 Upravna enota Velenje
Skupaj 108 Investicije - državni organi

1.710.000.00

1.710.000.00

1.701.407,00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.710.000.00

1.710.000.00

1.701.407.00

217.081.000.00

221.982.385.00

213.629.215.87

5360 Plače
5361 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5362 Prispevki in davki delodajalca

60.392.000.00
10.888.000.00
11.524.000.00

60.756.000.00
9.516.956.00
11.761.044.00

59.560.701.00
8.517.055.00
11.761.044.00

Skupaj 11 Plače • državni organi

82.804.000.00

82.034.000.00

79.838.800.00

Skupaj

82.804.000.00

82.034.000.00

79.838.800.00

2807 Materialni stroški
5488 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

22.124.000.00
7.046.000.00

19.023.237.00
13.777.526.00

17.797.709.00
10.425.355.70

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

29.170.000.00

32.800.763.00

28.223.064.70

Skupaj

29.170.000.00

32.800.763,00

28.223.064.70

3689 Manjše investicije

840.000,00

840.000.00

840.000.00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

840.000,00

840.000.00

840.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

840.000.00

840.000.00

840.000.00

112.814.000.00

115.674.763.00

108.901.864.70

61.283.000.00
9.832.000,00
11.695.000.00

61.213.000.00
9.452.000.00
11.765.000.00

59.490.349.00
7.463.676.00
11.730.395.00

Skupaj 6255 Upravna enota Velenje
62

UPRAVNE ENOTE

6256 Upravna enota Vrhnika

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6256 Upravna enota Vrhnika
62

UPRAVNE ENOTE

6257 Upravna enota Zagorje ob Savi
5363 Plače
5364 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5365 Prispevki in davki delodajalca
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- v tolarjih •
Postavka

62

Sprejeti proračun
19 9 8

Naziv postavke

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

UPRAVNE ENOTE

6257 Upravna enota Zagorje ob Savi
Skupaj 11 Plače ■ državni organi

82.810.000.00

82.430.000.00

78.684.420,00

Skupaj

82.810.000.00

82.430.000,00

78.684.420,00

2808 Materialni stroški
5490 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

17.723.000.00
5.912.000,00

16.750.163.20
6.884.836.80

16.750.136,20
6.500.567.20

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

23.635.000,00

23.635.000.00

23.250.703,40

Skupaj

23.635.000.00

23.635.000,00

23.250.703.40

3690 Manjše investicije

870.000.00

870.000.00

698.172,00

Skupaj 108 Investicije - državni organi

870.000,00

870.000,00

698.172.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

870.000,00

870.000,00

698.172.00

107.315.000,00

106.935.000,00

102.633.295,40

5366 Plače
5367 Drugi osebni odhodki (prejemki)
5368 Prispevki in davki delodajalca

130.776.000.00
21.302.000,00
24.946.000.00

132.671.429.00
22.157.905.00
25.309.666.00

129.497.348.00
21.005.511.00
25.289.134,00

Skupaj 11 Plače • državni organi

177.024.000.00

180.139.000.00

175.791.993,00

Skupaj

177.024.000.00

180.139.000.00

175.791.993,00

2809 Materialni stroški
5493 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive
tiskovine)

47.519.000.00
21.242.000.00

46.560.000,00
23.359.110,00

44.365.033,48
17.990.294.06

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi

68.761.000.00

69.919.110.00

62.355.327.54

Skupaj

68.761.000.00

69.919.110.00

62.355.327,54

1.740.000,00

1.740.000.00

1.740.000.00

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Skupaj 6257 Upravna enota Zagorje ob Savi
62

UPRAVNE ENOTE

6258 Upravna enota Žalec

1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

3691 Manjše investicije
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Postavka

Naziv postavke

Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

2

3

4

Skupaj 108 Investicije - državni organi

1.740.000.00

1.740.000.00

1.740.000.00

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.740.000.00

1.740.000.00

1.740.000,00

247.525.000,00

251.798.110.00

239.887.320.54

11.698.615.000.00

11.724.971.386.00

11.271.273.461,82

870.495.681.000.00

897,700.421.513.28

870.823.777.296.93

1
62

UPRAVNE ENOTE

6258 Upravna enota Žalec

Skupaj 6258 Upravna enota Žalec
Skupaj 62 UPRAVNE ENOTE

Skupaj:
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POSEBNI DEL PRORAČUNA PO UPORABNIKIH - ODPLAČILA GLAVNIC
v tolarjih
Sprejeti proračun
19 9 8

Proračun s spremembami 1998

Realizacija
19 9 8

4703 Odplačilo glavnice stanovanjskih kreditov

116.300.000.00

116.300.000,00

105.388.890.00

Skupaj 131 Odplačila domačega dolga

116.300.000.00

116.300.000,00

105.388.890.00

Skupaj 16 ODPLAČILA DOLGA

116.300.000,00

116.300.000.00

105.388.890.00

Skupaj 1520 Servis skupnih služb vlade

116.300.000.00

116.300.000,00

105.388.890,00

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE

116.300.000.00

116.300.000,00

105.388.890.00

5.740.857.000.00
12.535.243.000,00
4.638.000.000.00
2.500.000.000,00

5.740.856.000,00
10.144.243.000,00
3.718.000.000,00
3.998.000.000,00

5.736.890.689.64
10.140.013.484.43
0.00
3.994.008.023,20

3.331, 428.000,00
1.117, 385.000,00
947 086.000,00
6.059, 000.000,00
1.821. 521.000,00
1.013, 808.000.00
1.024. 514.000,00
468, 381.000.00

4.451 428.000.00
1.117, 385.000.00
947 086.000,00
6.059, 000.000,00
1.821, 521.000,00
1.013, 808.000.00
1.024. 515.000.00
468, 381.000.00

4.405. 965.081,26
1.054. 220.395,47
896. 597.365,71
6.059. 000.000,00
1.748. 105.706,86
962. 498.412.97
1.024. 514.495.22
455. 530.113,16

Skupaj 131 Odplačila domačega dolga

41.197.223.000,00

40.504.223.000,00

36,477.343.767.92

4010
4148
4185
6640
6641
6642
6643
6644

18.746.107.000.00
837.774.000.00
1.000.000.000,00
4.809.878.000.00
4.924.287.000.00
2.195.526.000,00
1.227.042.000,00
566.691.000.00

19.518.107.000,00
837.774.000,00
800.000.000,00
4.649.878.000.00
5.384.287.000.00
2.195.526.000.00
1.037.042.000,00
577.691.000,00

19.503.093.454,26
795.281.607.89
0.00
4.480.706.289.50
4.741.685.387.60
2.083.754.940,30
987.211.576,25
577.608.364,92

Skupaj 132 Odplačila dolga v tujino

34.307.305.000,00

35.000.305.000,00

33.169.341.620.72

Skupaj 16 ODPLAČILA DOLGA

75.504.528.000.00

75.504.528.000.00

69.646.685.388,64

Postavka

15

Naziv postavke

VLADNE SLUŽBE

1520 Servis skupnih služb vlade

16

MINISTRSTVO ZA FINANCE

1611 Ministrstvo za finance
4007
4008
4009
4144
4149
6621
6622
6624
6625
6626
6629
6630

Glavnica
Glavnica
Glavnica
Glavnica
železarn
Glavnica
Glavnica
Glavnica
Glavnica
Glavnica
Glavnica
Glavnica
Glavnica

•

RS 10
RS 15 (obveznice za sanacijo bank)
novo domače zadolževanje
prevzeti domači dolgovi Slovenskih

- domači krediti • TRP
• RS 3 (Irak)
- RS 8 (neizplačane devizne vloge
• kratkoročno zadolževanje
• domači krediti
• domači krediti (avtoceste)
• zadolžnica ZZZS
železnica - infrastruktura

občani)

Glavnica sukcesija SFRJ - Pariški klub
Glavnica tuji krediti • TRP
Glavnica prevzeti tuji dolgovi Slovenskih železarn
Glavnica tuji krediti
Glavnica sukcesija SFRJ - NFA
Glavnica avtoceste
Glavnica železnica prometna dejavnost
Glavnica železnica infrastruktura

18. oktober 2001

343

poročevalec, št. 83

• v tolarjih •
Postavka

Naziv postavke

Sprejeti proračun
1 998
2

1
16

Proračun s spreBembani 1998
3

Realizacija
1998
4

MINISTRSTVO ZA FINANCE

1611 Ministrstvo za finance
Skupaj 1611 Ministrstvo za finance

75.504.528.000.00

75.504.528.000.00

69.646.685.388.64

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE

75.504.528.000.00

75.504.528.000.00

69.646.685.388.64

5306 Plačilo anuitet stanovanjskih kreditov najetih do 1.
1990

44.000.000.00

44.000.000.00

25.057.195.46

Skupaj 131 Odplačila domačega dolga

44.000.000.00

44.000.000.00

25.057.195.46

Skupaj 16 ODPLAČILA DOLGA

44.000.000.00

44.000.000.00

25.057.195.46

Skupaj 1711 Ministrstvo za notranje zadeve

44.000.000.00

44.000.000.00

25.057.195.46

Skupaj 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

44.000.000.00

44.000.000.00 «

25.057.195.46

17

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

1711 Ministrstvo za notranje zadeve

Skupaj:
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I.

GLOBALNA REALIZACIJA DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA
LETO 1998

1. UVOD
Leto 1998 je potekalo z vidika izvrševanja državnega proračuna v zelo zaostrenih pogojih
uravnavanja javnih financ. Proračun Republike Slovenije za leto 1998 je bil sprejet konec
aprila 1998, vendar se je že v sredini leta, predvsem pa ob zaključku proračunskega leta
ugotovilo, da realizacija prihodkov po posameznih segmentih ne bo dosežena v višini,
predvideni s sprejetim proračunom, na drugi strani pa so se v teku leta 1998 postavile
zahteve po zagotavljanju sredstev za namene, ki niso bili predvideni v sprejetem
proračunu.
Za ohranitev predvidenega deficita državnega proračuna in zadolževanja v okviru,
določenim z-zakonom o izvrševanju proračuna, je bilo potrebno v teku druge polovice leta
1998 izvajati zelo restriktivno politiko financiranja odhodkov proračuna, in sicer z
določanjem obsega porabe po posameznih proračunskih uporabnikih na podlagi mesečnih
finančnih načrtov in kvote obsega porabe sredstev v zadnjih dveh mesecih proračunskega
leta (december 1998 in januar 1999 ) ter prenosom določenih obveznosti v proračun za
leto 1999.

2. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA OB PRIPRAVI PRORAČUNA IN REALIZACIJA
IZHODIŠČ V LETU 1998
Državni proračun in globalne bilance javnega financiranja za leto 1998 so bile izdelane na
osnovnih izhodiščih, ciljih in usmeritvah Proračunskega memoranduma 1998.
Izhodišče oziroma podlaga za planirane javnofinančne prihodke in odhodke za leto 1998
so bili naslednji globalni kvantitativni okviri:
- realna rast bruto domačega proizvoda za okoli 3,8%, ki se je po predhodni oceni
realizirala realno v višini 3,9%;
- povečanje skupnega števila delovno aktivnega prebivalstva za 0,5%, ki seje realiziralo
na ravni 0,3%;
- rast produktivnosti dela za 3,3%, realizirana je bila v višini 3,5%;
- predvidene stopnje brezposelnosti na ravni 14,4%, ki je bila ralizirana na ravni 14,5%;
- rasti izvoza blaga in storitev za 5,3%, realizirana rast pa je bila v višini 5,6%, uvoz blaga
in storitev pa naj bi porastel za 5,0%, realizirana rast pa je znašala 6,4%;
- predvidene realne rasti bruto plače na zaposlenega za okoli 2,5%, ki se je realizirala na
ravni 1,6%;
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- kot podlaga za nominalne projekcije v bilancah javnega financiranja za leto 1998 je bila
upoštevana 8% letna rast cen v primerjavi s povprečjem leta 1997, realizirana pa je bila
v višini 7,9%;
V politiki javnega financiranja naj bi po predvidevanjih proračunskega memoranduma v letu
1998 celotni javnofinančni prihodki in celotni obseg javnofinančnih odhodkov naj bi se
oblikoval na ravni, ki bi zagotovila, da javnofinančni primanjkljaj v letu 1998 ne bi presegel
1 % bruto domačega proizvoda.
Celotni javnofinančni primanjkljaj je lani dosegel 0,6% BDP, kar pomeni, daje bil realiziran
v nižjem okviru kot je bil predviden s proračunskim memorandumom za 0,4 odstotne točke.
Temu je vzrok predvsem zmanjšanje porabe na ravni državnega proračuna (glej prilogo
II, stran 2).
Ob tem pa velja poudariti, da je dosežena realizacija v letu 1998 kaže, da se je celotni
obseg javnofinančnih prihodkov nominalno povečal za 14,9%, realno pa je porastel za
6,5%, njihov delež v bruto domačem proizvodu - izkazan po dosedanji ekonomski
klasifikaciji javnofinančnih tokov - pa se je povečal od 44,6% v letu 1997 na 45,5% v letu
1998, kar pomeni povečanje udeležbe v bruto domačem proizvodu za 0,9 odstotne točke.
Globalni obseg realiziranih celotnih javnofinančnih odhodkov pa je bil v preteklem letu
nominalno za 13,5% večji kot v letu 1997, realno pa se je povečal za 5,2%. Udeležba
javnofinančnih odhodkov v BDP - izkazanih po dosedanji ekonomski klasifikaciji - pa je
lani dosegla 46,1 %, oziroma je bila v primerjavi z letom 1997 za 0,4 odstotne točke večja.
Na višjo rast javnofinančnih odhodkov v konsolidirani bilanci, je ob rasti odhodkov
državnega proračuna, ključno vplivalo predvsem povečanje odhodkov na lokalni ravni in
povečanje odhodkov blagajne pokojninskega in invalidskega zavarovanja (glej Bilten
Ministrstva za finance - Bilance javnega financiranja Republike Slovenije v letih 19921998, Ljubljana, junij 1999).

3. PREDVIDEN« GLOBALNI OBSEG PRIHODKOV IN ODHODKOV TER RAČUNA
FINANCIRANJA DRŽAVNEGA PRORAČUNA IN NJEGOVA REALIZACIJA
Skladno z izhodišči makroekonomske politike je sprejeti proračun Republike Slovenije za
leto 1998 predvideval skupne izvirne prihodke v višini 841,2 mlrd SIT, kar je predstavljalo
26,1 % predvidenega BDP za leto 1998. Celotni proračunski odhodki pa so bili v sprejetem
državnem proračunu predvideni v višini 870,5 mlrd SIT, oziroma 27,0% predvidenega
BDP. Državni proračun je za leto 1998 predvidel proračunski primanjkljaj v višini 29,3 mlrd
SIT ali 0,9% ocenjenega BDP. V sprejetem proračunu, skladno z zakonom o izvrševanju
proračuna, niso bila vključena sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij, sredstva
donacij, sredstva prodaje in zamenjave premičnin in nepremičnin v državni lasti in sredstva
odškodnin. Ravno tako v sprejetem proračunu ni bilo predvidenega posebnega prispevka
za Posočje, ki se je s posebnim zakonom predpisal med letom, kot vir sredstev za odpravo
posledic potresa v Posočju, aprila 1998.
V sprejetem proračunu je bilo predvideno, da bo za odplačila glavnice zapadlega dolga
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države, izkazanih v računu financiranja, v letu 1998 potrebno nameniti 75,7 mlrd SIT ali
2,3% BDP. Za pokritje proračunskega primanjkljaja in za odplačila glavnice zapadlega
dolga, je bilo v sprejetem proračunu predvideno zadolževanje države do višine 109,9 mlrd
SIT ali 3,4% predvidenega BDP.
Realizacija bilance prihodkov in odhodkov ter računa financiranja državnega proračuna,
kot jo izkazuje zaključni račun proračuna za leto 1998 kaže, da so bili skupni izvirni
prihodki državnega proračuna v letu 1998 brez prihodkov od kupnin, donacij, prodaje in
zamenjave premoženja in posebnega prispevka za Posočje realizirani le v višini 819,6
mlrd SIT, kar je za 21,6 mlrd SIT manj od skupnega predvidenega obsega prihodkov v
sprejetem proračunu.
Nižja realizacija prihodkov državnega proračuna v letu 1998 od predvidene v sprejetem
proračunu je bila deloma posledica zamikov v sprejemanju posameznih ukrepov na strani
proračunskih prihodkov, ki naj bi v letu 1998 zagotovili dodatne oziroma povečane
proračunske prihodke in jih je Vlada ob sprejemanju proračuna predlagala državnemu
zboru v sprejem. Nižja realizacija proračunskih prihodkov od predvidene ob sprejemanju
proračuna za leto 1998 pa je bila tudi posledica dejstva, da je bila v teku leta 1998
dosežena nominalna in realna rast plač in drugih kategorij prejemkov prebivalstva nižja od
predvidevanj ob pripravi proračuna, kar je vplivalo na nižjo realizacijo tistih kategorij
proračunskih prihodkov, ki so neposredno ali posredno odvisne od obsega in dinamike
prejemkov prebivalstva (prihodki iz naslova vseh podzvrsti dohodnine, prihodki iz naslova
prispevkov za socialno varnost, prihodki iz naslova davkov na promet proizvodov in
storitev).
Skladno s sprejetimi spremembami in dopolnitvami zakona o izvrševanju proračuna
(podaljšano proračunsko leto) so bili med prihodke leta 1998 vključeni tudi prihodki iz
naslova davka na promet proizvodov in storitev, ki so bili vplačani v proračun do 20.
januarja 1999 in so se nanašali na realizacijo prometa v letu 1998 (v višini 21,7 mlrd SIT).
Poleg prihodkov, ki so bili planirani v sprejetem proračunu, se je v letu 1998 v proračun
nateklo za 2,4 mlrd SIT sredstev iz naslova tujih donacij, ki v sprejetem proračunu skladno z zakonom o izvrševanju proračuna - niso bile zajete oziroma izkazane. Poleg
tega je bilo tudi v letu 1998 na posebni račun proračuna vplačanih 13,6 mlrd SIT prihodkov
od kupnin iz naslova privatizacije podjetij na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij. Tudi ta sredstva v sprejetem proračunu niso bila vključena v bilanco prihodkov in
odhodkov, pač pa izkazana posebej, poraba teh sredstev pa je določena s posebnim
zakonom o uporabi sredstev kupnin.
V proračun so se med letom nakazovala tudi sredstva iz naslova zamenjave in prodaje
premičnin in nepremičnin v lasti države ter sredstva iz naslova odškodnin v skupni višini
0,9 mlrd SIT. Njihova poraba je strogo namenska in sicer za istovrstne izdatke za nabavo
premičnin oz. nepremičnin.
Prihodki iz naslova posebnega prispevka za Posočje so se realizirali v višini 4,4 mlrd SIT
in so bili odvedeni na posebni račun Rezerve RS, kjer so se sredstva realizirala v skladu
s sprejetim programom za odpravo posledic potresa v Posočju.
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Skupaj s sredstvi donacij, kupnin, sredstvi prodaje in zamenjave premičnin in nepremičnin
v državni lasti, sredstvi odškodnin in prihodki posebnega prispevka za Posočje so celotni
prihodki državnega proračuna, izkazani v zaključnem računu za leto 1998, znašali 840,0
mlrd SIT oziroma so bili nominalno za 16,4% in realno za 7,8% večji, kot so znašali celotni
prihodki proračuna po zaključnem računu za leto 1997. Delež celotnih prihodkov
državnega proračuna v bruto domačem proizvodu za leto 1998 je znašal 25,7% (v letu
1997 je bil 24,8%).
Ob nižji realizaciji proračunskih prihodkov od predvidene v ob sprejetju proračuna so bili
tudi celotni odhodki državnega proračuna (brez porabe sredstev kupnin, donacij, prodaje
in zamenjave premičnin in nepremičnin, odškodnin in sredstev za Posočje) v letu 1998
realizirani v skupni višini 850,4 mlrd SIT, kar je za 20,1 mlrd SIT manj v primerjavi s
predvidenim skupnim obsegom proračunskih odhodkov v sprejetem proračunu za leto
1998.
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije podjetij, ki v sprejetem proračunu ni bila
vključena med odhodke proračuna, je bila v letu 1998 realizirana v skupni višini 13,6 mlrd
SIT. Sredstva iz tega naslova so bila skladno z zakonom o porabi sredstev kupnin
usmerjena v sanacijo podjetij, spodbujanje in kreditiranje izvoza, razvoj malega
gospodarstva, skladnejši regionalni razvoj, v slovenski odškodninski sklad ter za
dokapitalizacijo tehnološkega in ekološkega sklada. Odhodki iz naslova porabe sredstev
tujih donacij, ki v sprejetem proračunu tudi niso bili vključeni med predvidene odhodke
proračuna, pa so bili v preteklem letu realizirani v skupni višini 2,3 mlrd SIT.
Celotni odhodki državnega proračuna, skupaj s porabo sredstev kupnin, sredstev iz
naslova tujih donacij, od prodaje in zamenjave premičnin in nepremičnin, od odškodnin in
sredstev za Posočje so bili po zaključnem računu za leto 1998 izkazani v skupni višini
870,8 mlrd SIT, kar je nominalno za 15,5% več, kot so znašali skupni odhodki proračuna
po zaključnem računu za leto 1997, realno pa so bili za 7,0% večji kot v letu 1997. Delež
celotnih odhodkov državnega proračuna v bruto domačem proizvodu za leto 1998 je
znašal 26,6% (v letu 1997 je bil 25,9%).
Globalna bilanca prihodkov in odhodkov državnega proračuna za leto 1998 kaže, daje
državni proračun leto 1998 zaključil s proračunskim primanjkljajem v skupni višini 30,8 mlrd
SIT. Realizirani primanjkljaj v letu 1998 je bil za 1,5 mlrd SIT večji od predvidenega v
sprejetem proračunu za leto 1998. V primerjavi z realiziranim bruto domačim proizvodom
za leto 1998 je proračunski primanjkljaj v preteklem letu dosegel 0,9%, kar je na ravni, kot
je bil predviden v sprejetem proračunu.
Celotna odplačila glavnic dolga države, izkazana v računu financiranja državnega
proračuna, so po zaključnem računu za leto 1998 znašala 69,8 mlrd SIT oziroma so bila
za 5,9 mlrd SIT nižja od predvidenih odplačil v sprejetem proračunu za preteklo leto. Od
skupnih odplačil dolga je odpadlo na odplačila domačega dolga 36,6 mlrd SIT in na
odplačila dolga v tujino 33,2 mlrd SIT. Skupna odplačila glavnic dolga države so lani
predstavljala 2,1% BDP (v letu 1997 je bil delež 1,1% BDP).
Za pokritje proračunskega primanjkljaja in za odplačila zapadlega dolga so bila koriščena
razpoložljiva sredstva na računih proračuna iz preteklega leta in sredstva, ki so bila
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realizirana z zadolževanjem države.
Državni proračun se je v letu 1998 zadolžil v skupni višini 109,3 mlrd SIT, od tega je
znašalo domače zadolževanje 64,8 mird SIT in zadolževanje v tujini 44,5 mlrd SIT. Skupni
obseg zadolževanja državnega proračuna je lani v primerjavi z BDP predstavljal 3,3% (v
letu 1997 je znašal 1,9% BDP).
Pregled realizacije bilance prihodkov in odhodkov ter računa financiranja državnega
proračuna za leto 1998 je prikazan v priloženih tabelah.
V nadaljevanju podajamo podrobnejšo informacijo o realizaciji proračuna po posameznih
osnovnih kategorijah prihodkov in odhodkov v letu 1998.

II.

BILANCA

PRIHODKOV IN ODHODKOV TER RAČUN

FINANCIRANJA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
LETO 1998
A.

PRIHODKI

PRORAČUNA

1. DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB
Davek od dobička pravnih osebje bil v sprejetem proračunu za leto 1998 planiran v skupni
višini 39,9 mlrd SIT, realiziran pa je bil v višini 39,6 mlrd SIT, kar je le za slab odstotek
manj, kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu. V mesecu aprilu in maju lani je sicer
prišlo do nekoliko večjega priliva iz naslova poračuna davka po zaključnem računu pravnih
oseb za leto 1997. kot je bilo pričakovano ob pripravi proračuna (med letom pravne osebe
plačujejo akontacijo davka na podlagi realizirane davčne osnove po zaključnem računu za
preteklo leto, ob zaključnem računu pa izvršijo poračun na osnovi dejansko dosežene
davčne osnove po zaključnem računu).
Povdariti je potrebno, da je bilo v sredini leta 1998 uvedeno uveljavljanje davčnih
ugodnosti uporabnikom ekonomskih con z davčno odločbo in investitorjem, ki vlagajo v
opredmetena osnovna sredstva na območju ekonomskih con. Prav tako so se
gospodarskim družbam in zavodom priznavala sredstva, ki so jih do uvedbe zakona o
popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju namenili kot pomoč
prizadetim v potresu, kot odhodek za izplačila za humanitarne namene v dejanski višini
izplačanih sredstev. Pravnim osebam, ki vlagajo sredstva v opredmetena osnovna
sredstva v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin se prav tako vloženi zneski odštevajo od
osnove za davek v letih 1998 in 1999 kot dodatna olajšava poleg 40 % olajšave za
investirana sredstva, vendar največ do polovice davčne osnove.
Udeležba davka od dobička pravnih oseb v strukturi celotnih prihodkov proračuna se je
povečala od 4,6% v letu 1997 na 4,7% v letu 1998. Kljub temu pa ta davčni vir v sedanjih
ekonomskih razmerah - ob davčni stopnji, ki je ena najnižjih v Evropi - predstavlja relativno
skromen del prihodkov.
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2.1. POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE
Pri davku na določene prejemke (davek na pogodbeno delo), s katerim naj bi destimulirali
delo po pogodbah in pospeševali redno zaposlovanje, je v letu 1998 veljala enaka stopnja
in enake oprostitve, kot so veljale v letu 1997. Skupno seje v državni proračun iz tega vira
lani nateklo 3,8 mlrd SIT ali 0,5% vseh proračunskih prihodkov. V primerjavi z letom 1997
je bil v letu 1998 priliv tega davka nominalno za 10,0 % večji.

2.2. DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE
Davek na izplačane plače, je bil uveden s 1. julijem leta 1996 ob dodatnem znižanju
prispevne stopnje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Z uvedbo tega novega
davčnega vira je bil v državnem proračunu zagotovljen del dodatnih virov sredstev za
pokrivanje povečanih transferov sredstev v pokojninsko blagajno zaradi znižanih izvirnih
prihodkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Iz istega razloga se je ta vir prihodkov ohranil tudi še v letu 1997, vendar ob
nespremenjeni višini stopenj le do prvega polletja 1997. V drugi polovici leta je bila
sprejeta sprememba in dopolnitev zakona o davku na izplačane plače, ki je povzročila
spremembo stopenj davka - ukinitev obdavčitve najnižjih bruto plač na zaposlenega,
najvišjim kategorijam plač pa se je davek povišal od 10% na 15%, kar se je ohranilo tudi
v letu 1998.
Do konca leta 1998 se je iz naslova davka na izplačane plače v državni proračun nateklo
42,0 mlrd SIT sredstev, kar je predstavljalo 5,0% celotnih prihodkov proračuna v letu
1998. Realiziran priliv je bil za 4,5 mlrd SIT višji od predvidenega v sprejetem proračunu
za leto 1998. Razlog je v tem, da do konca leta 1998 ni prišlo do sicer predvidenih
sprememb zakona o davku na izplačane plače, po katerem naj bi se dvignila spodnja meja
obdavčitve izplačanih plač za en razred.

3. PRIHODKI IZ NASLOVA DOHODNINE
Skupni prilivi sredstev iz naslova dohodnine so bili v sprejetem proračunu za leto 1998
predvideni v višini 153,0 mlrd SIT, realizirani pa so bili le v višini 149,3 mlrd SIT, kar je
nominalno za 10,0% več oziroma realno za 1,2% več kot v letu 1997(ob pripravi proračuna
je bilo predvideno, da bodo prihodki iz naslova dohodnine v letu 1998 realno porasli za
okoli 3%).
Realizacija prilivov sredstev iz naslova dohodnine se je gibala skladno z doseženimi
gibanji na področju plač in drugih prejemkov prebivalstva, od katerih se plačuje dohodnina,
ki so se v preteklem letu nominalno in realno povečali manj, kot je bilo predvideno
obsprejemu proračuna, saj je bila dosežena realna rast plač namesto ob sprejemu
proračuna predvidenih 2,5% realizirana le v v višini 1,6%.
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V letu 1998 so stopnje dohodnine v primerjavi z letom 1997 niso spremenile, pač pa se je
znižala davčna stopnja pri tistih davčnih zavezancih, ki so vplačali prostovoljne prispevke
do 13. junija 1998 osebam, ki so v skladu s posebnimi predpisi organizirane za opravljanje
humanitarnih dejavnosti, in drugim osebam, ki so prostovoljne prispevke nakazale v
potresu prizadetim v Posočju. Celotni prihodki iz naslova dohodnine so v letu 1998
predstavljali 17,8% vseh proračunskih prihodkov ( delež v letu 1997 je znašal 18,8%).
Mesečna dinamika prilivov sredstev iz naslova dohodnine v teku leta je bila odraz gibanja
plač in drugih prejemkov, od katerih se obračunava in plačuje dohodnina. Med
posameznimi vrstami dohodnine predstavljajo največji delež davki od osebnih prejemkov
zaposlenih, ki so bili lani realizirani v skupni višini 137,4 mlrd SIT (in predstavljajo kar
92,0% vseh prihodkov od dohodnine). Davki od osebnih prejemkov, doseženi s
priložnostnim opravljanjem storitev (pogodbeno delo), so bili realizirani v skupni višini 3,2
mlrd SIT in so dosegli 2,2 % delež vseh prihodkov od dohodnine predhodnega leta. Davki
od dohodkov iz dejavnosti (dobička) zasebnikov so bili realizirani v višini 6,3 mlrd SIT (ali
4,2% vseh prihodkov od dohodnine), davki od dohodkov od premoženjskih pravic
(avtorskih honorarjev) so bili realizirani v višini 3,5 mlrd SIT. Ostale vrste davkov, ki so
vključeni v dohodnino (davek od dohodkov iz kmetijstva, davek od dobička iz kapitala in
davek od dohodkov iz premoženja) so bile skupaj realizirane v višini 4,2 mlrd SIT (2,8%
celotne dohodnine).
Za letni poračun dohodnine za leto 1997 je tudi v preteklem letu značilno, da je skupni
znesek vračil iz državnega proračuna presegel skupni znesek doplačil s strani zavezancev.
To pomeni, da je bilo mnogo manj tistih zavezancev, ki so v teku leta 1997 plačevali nižje,
kot tistih, ki so plačevali višje akontacije dohodnine, kot bi jih morali glede na končni letni
obračun, izvršen v letu 1998.
Tako so v letu 1998 vračila sredstev iz državnega proračuna iz naslova preveč vplačane
dohodnine za leto 1997 za 8,6 mlrd SIT presegla doplačila sredstev iz tega naslova.

4. PRIHODKI OD PROMETA PROIZVODOV IN STORITEV
Predvideni prihodki iz naslova davkov od prometa proizvodov in storitev v sprejetem
proračunu za leto 1998, ki so vključevali tudi predvidene prihodke od davka na promet
proizvodov in storitev do 15. januarja 1999, so znašali 458,9 mlrd SIT.
Dejanska realizacija celotnih prihodkov iz naslova davkov na promet proizvodov in storitev
v letu 1998 (vključno z 21,7 mlrd SIT prometnih davkov iz podaljšanega leta) pa je znašala
le 436,8 mlrd SIT, kar pomeni, da so bili realizirani prihodki od prometnih davkov v letu
1998 kar za 22,1 mlrd SIT nižji od predvidenih v sprejetem proračunu.
Na nižji realizirani obseg prihodkov od prometnih davkov od predvidenega ob sprejemu
proračuna je v največji meri vplivala nižja realizacija prometnih davkov od naftnih derivatov,
ki je bila posledica dejstva, da so ob realiziranem zvišanju stopenj prometnega davka na
naftne derivate (ki je bilo pri nekaterih vrstah derivativ celo višje od predvidenega ob
pripravi proračuna) prodane količine naftnih derivatov v teku leta 1998 močno padle (kar
za okoli 15%, medtem ko je bilo op pripravi proračuna predvideno, da bi količine prodanih
naftnih derivatov ohranile enak obseg kot v letu 1997).
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Manjša realizacijo prilivov od predvidene ob sprejemu proračuna je bila dosežena tudi pri
drugih kategorijah davka na promet proizvodov, na kar je vplivala že omenjena nižja rast
plač in drugih prejemkov prebivalstva, ki je vplivala na nižjo rast kupne moči in s tem na
nižje prodaje od predvidenih ob pripravi proračuna.
Skupni realizirani prihodki od davkov na promet proizvodov in storitev so v letu 1998
predstavljali 52,0% vseh prihodkov državnega proračuna (kar predstavlja za 1,5 odstotne
točke manjši delež kot v letu 1997). Največji delež predstavljajo davki iz dveh tarifnih
razredov: davki od prometa proizvodov po splošni stopnji 20%, ki so bili realizirani v skupni
višini 98,8,1 mlrd SIT (22,6% vseh prihodkov od prometnih davkov) in davki od prometa
naftnih derivatov, ki so v letu 1998 znašali 106,6 mlrd SIT, kar je 24,4% vseh prihodkov od
prometnih davkov oziroma 12,7% vseh prihodkov državnega proračuna). Davki od prometa
tobačnih izdelkov so lani znašali 27,3 mlrd SIT (3,3% vseh prihodkov od prometnih
davkov), davki na promet alkoholnih pijač pa 7,7 mlrd SIT (0,9 % vseh prometnih davkov).
Obe vrsti davkov, tako davek od prometa tobačnih izdelkov (v letu 1997 realiziran v višini
27,8 mlrd SIT) kot tudi davek na promet alkoholnih pijač (realizacija v letu 1997 je znašala
8,1 mlrd SIT) sta bili v letu 1998 realizirani v manjšem obsegu kot v letu 1997, davek na
promet alkoholnih pijač pa celo vrednostno manj kot v letu 1996, ko je dosegel raven 7,9
mlrd SIT).
Davki od prometa storitev so bili realizirani v skupni višini 117,4 mlrd SIT in so nominalno
porastli za 28,3% oziroma realno za 18,8%. Njihov delež v celotnih realiziranih prometnih
davkih je znašal 26,8% (v letu 1997 je znašal ta delež 23,7%). Prihodki iz naslova
posebnega prometnega davka od iger na srečo so se lani realno povečali za 1,7% in so
znašali 7,7 mlrd SIT (v letu 1997 7,0 mlrd SIT) in s tem predstavljajo 1,8% vseh prometnih
davkov, vplačanih v proračun v letu 1998. Osnovni razlog za visoko povečanje je bil v
povišani stopnji davka v tarifni številki 1 tarife davka od prometa storitev od 5 na 6,5 %.

5. TAKSA ZA OBREMENJEVANJE ZRAKA
Sredi decembra 1996 je bila uvedena taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega
dioksida. Plačevanje te takse od uporabe tekočih, plinastih in trdih goriv, razen premoga,
ki se uporablja za proizvodnjo električne energije, se je začelo s 1. januarjem 1997. V letu
1998 pa se je s 1. januarjem začela plačevati še taksa zaradi sežiganja gorljivih organskih
snovi.
Realizacija prihodkov iz naslova takse za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega
dioksida v višini 17,7 mlrd SIT je bila višja od predvidene v sprejetem proračunu iz tega
naslova. Razlog je v povečanem obsegu prodanih trdih, tekočih in plinastih goriv, kakor
tudi v začetku veljavnosti plačevanja takse zaradi sežiganja gorljivih organskih snovi. Delež
prihodkov iz naslova takse za obremenjevanje zraka s C02 predstavlja 2,1% realiziranih
celotnih prihodkov proračuna (v letu 1997 le 1,1%).

6. DAVEK NA BILANČNO VSOTO BANK IN HRANILNIC
V letu 1998 je bil, skladno z zakonom o bankah in hranilnicah, uveden nov davčni vir, s
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katerim so bile obdavčene banke in hranilnice. Po zakonu o posebnem davku na bilančno
vsoto bank in hranilnic je davčna osnova za ta davek celotna pasiva, zmanjšana za
obveznosti do bank in hranilnic v tuji valuti, za obveznosti do strank, ki niso banke, v tuji
valuti, za tolarska posojila fizičnim osebam, podjetjem, Vladi Republike Slovenije in
javnemu sektorju, za kratkoročna tolarska posojila neodvisnim in odvisnim bankam in
hranilnicam, za tržne vrednostne papirje podjetij za plačane akontacije davka, za več
plačane dajatve iz obveznosti za davke in druge dajatve, za zneske izključenih prihodkov
ter za obvezne rezerve, izračunane v višini 7% od vseh vpoglednih in vezanih vlog pri
davčnem zavezancu. Iz naslova tega davčnega vira je bilo v letu 1998 realiziranih 4,3 mlrd
SIT, kar predstavlja 0,5% vseh prihodkov državnega proračuna za leto 1998. Naj omenimo,
da je bilo v sprejetem proračunu za leto 1998 predvidenih 7,2 mlrd SIT prihodkov iz tega
naslova.

7. PRIHODKI OD CARIN IN DRUGIH UVOZNIH DAJATEV
V začetku teta 1996 je bil uveljavljen novi carinski zakon in novi zakon o carinski tarifi, s
katerim so bile uvedene carinske tarife, ki temeljijo na evropski kombinirani nomenklaturi.
Hkrati so bile ukinjene druge uvozne dajatve, to je posebna taksa za uvoženo blago,
posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve in posebna davščina za carinsko
evidentiranje. Le-te se po novem ne zaračunavajo več posebej, pač pa so zajete v novih
carinskih stopnjah.
V letu 1997 in še bolj v letu 1998 je bil že viden dokaj velik vpliv izvajanja prostotrgovinskih
sporazumov z državami EFTA, CEFTA, baltskimi državami, Bolgarijo in državami Evropske
unije na znižanje prihodkov carin in carinskih davščin. Še posebej izrazito pa seje znižanje
tovrstnih prihodkov odrazilo v začetku leta 1998, ko je bil uveljavljen sporazum o prosti
trgovini z Republiko Hrvaško.
V sprejetem proračunu je bil za leto 1998 predviden skupni obseg prihodkov iz naslova
carin in drugih uvoznih dajatev v višini 53,0 mlrd SIT. Zaradi že omenjenih
prostotrgovinskih sporazumov je bila realizacija za dobrih 5,7 mlrd SIT nižja kot je bilo
predvideno v sprejetem proračunu za leto 1998. Dosežena realizacija je torej znašala 47,3
mlrd SIT, kar je nominalno za 19,1% manj kot v letu 1997, realno pa za 25,5% manj. Delež
prihodkov iz naslova carin in drugih uvoznih dajatev v celotnih prihodkih proračuna se je
tako znižal iz 12,3% v letu 1996 na 8,1% v letu 1997 ter na 5,6 % v letu 1998.
V skupnem prilivu sredstev iz naslova carin in uvoznih davščin so prihodki od carin lani
znašali 45,3 mlrd SIT. Posebne davščine pri uvozu kmetijskih proizvodov (prelevmani) so
bile realizirane v skupni višini 1,8 mlrd SIT.

8. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
Ob sprejetju proračuna za leto 1998 je bilo predvideno, da bodo prihodki iz naslova
prispevkov za socialno varnost, to je prispevka za zaposlovanje in prispevka za porodniški
dopust, prispevali v državno blagajno 5,35 mlrd SIT.

poročevalec, št. 83

354

18. oktober 2001

Pri obeh prispevkih za socialno varnost so stopnje prispevkov v letu 1998 ostale enake,
kot so veljale v letu 1997. Mesečni prilivi sredstev iz naslova obeh prispevkov so v teku
leta sledili gibanju plač. Skupni prilivi sredstev iz naslova prispevka za zaposlovanje je v letu 1998 so znašali 2,7
mlrd SIT ( ali 0,3% vseh prihodkov proračuna) in so bili v primerjavi z letom 1997
nominalno za 10,0% in realno za 1,3 % višji (v letu 1997 je njihov delež v skupnih prihodkih
proračuna znašal 0,3%).
Prilivi sredstev iz naslova prispevka za porodniški dopust so bili v letu 1998 realizirani v
višini 2,6 mlrd SIT oziroma so predstavljali 0,3% proračunskih prihodkov (kar je enak delež
v celotnih prihodkih proračuna od leta 1994 dalje).

B. 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 kapitalske prihodke, ki so vir prihodkov državnega proračuna.
V sprejetem proračunu za leto 1998 je bilo predvidenih 57,8 mlrd SIT nedavčnih prihodkov.
Skupni obseg realiziranih nedavčnih prihodkov, ki so v globalu predstavljali 7,2% vseh
proračunskih prihodkov, je v letu 1998 znašal 66,8 mlrd SIT. To je nominalno za dobro
polovico več, kot so znašali realizirani nedavčni prihodki za leto 1997.
Posamezne vrste nedavčnih prihodkov so bile realizirane v odvisnosti od doseženega
gibanja osnov, od katerih so se obračunavale. Med pomembnejšimi vrstami nedavčnih
prihodkov velja omeniti prihodke iz naslova registracijskih taks, ki so bili v letu 1998 z 12,6
mlrd SIT (1,5% vseh proračunskih prihodkov, kar je za štiri desetinke večji delež kot v letu
1997) realizirani v višjem obsegu, kot so bili predvideni v sprejetem proračunu. Osnovni
razlog je bil predvsem v 50% povišanju letnih povračil za uporabo cest (ob pripravi
predloga proračuna je bilo predvideno le 30% povišanje). Prihodki iz naslova sodnih taks
so v državnem proračunu znašali 6,2 mlrd SIT (delež teh prihodkov v proračunu je z 0,7%
ostal enak kot v letu 1997) in so bili realizirani v enakem znesku, kot so bile predvideni.
Upravne takse so bile v globalu realizirane v višini 3,9 mlrd SIT in so k skupnim prihodkom
proračuna prispevale 0,5% (enak delež kot v letu 1997). Pristojbine so bile realizirane v
višini 2,3 mlrd SIT (0,3% delež od vseh prihodkov). Denarne kazni in povprečnine,
vplačane v državni proračun v letu 1998, so znašale 5,3 mlrd SIT, kar je za skoraj milijardo
več, kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu (njihov delež v celotnih prihodkih
proračuna je znašal 0,6%). Vodna povračila so se realno povečala kar za 17,0% glede na
realizacijo v letu 1997 in so znašala 1,8 mlrd SIT (0,2% prihodkov proračuna). Odškodnine
zaradi spremembe namembnosti zemljišč so bile realizirane za nekaj manj kot 1,0 mlrd SIT,
kar je za skoraj 12% več, kot je bilo predvideno ob sprejetju proračuna. Prihodki upravnih
organov so v letu 1998 skupaj znašali 5,2 mlrd SIT (0,6% celotnih prihodkov proračuna).
Prihodki od obresti na tolarske in devizne depozite sredstev državnega proračuna pa so
v letu 1998 znašali 2,9 mlrd SIT.
V sprejetem proračunu za leto 1998 smo predvidevali med nedavčnimi prihodki tudi za 5,0

18. oktober 2001

355

poročevalec, št. 83

mlrd SIT prihodkov iz udeležbe na dobičku podjetij in bank. V letu 1998 je bilo iz naslova
prejetih dividend od podjetij in bank vplačano v državni proračun 5,1 mlrd SIT, iz naslova
sprejetih sklepov na skupščinah delničarjev o delitvi dobička podjetij pa še 1,8 mlrd SIT.
Iz naslova podeljenih koncesij za GSM so se v državni proračun natekla sredstva iz
naslova podeljenih koncesij države za MOBITEL in za SIMOBIL v skupni višini 4,8 mlrd
SIT.
Prihodki iz naslova presežkov prihodkov nad odhodki po zaključnem računu Agencije za
plačilni promet so bili vplačani v državni proračun v višini 700 mio SIT.
V letu 1998 smo s posebnim Zakonom o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja
v Posočju (Ur. I. RS. št. 45/98) zbirali posebno pomoč za obnovo objektov in spodbujanje
razvoja na območju, ki ga prizadel potres. Za zagotovitev dela sredstev po tem zakonu se
je v letu 1998 plačal prispevek po stopnji 0,3% od vsote bruto dohodkov, ki so bili viri
dohodnine v letu 1997.
V letu 1998 seje iz naslova posebnega prispevka za popotresno obnovo Posočja nateklo
za 4,4 mlrd SIT sredstev vplačanih v državni proračun.

C. KAPITALSKI PRIHODKI
Med kapitalskimi prihodki smo v sprejetem proračunu za leto 1998 predvidevali za 11,5
mlrd SIT prihodkov od prodaje državnega premoženja. V preteklem letu smo realizirali
prihodke od prodaje kapitalskih deležev države v Petrolu v višini 10,9 mlrd SIT ter od
prodaje ostalih naložb v višini 912,2 mio SIT.

D. SREDSTVA TUJIH DONACIJ
Sredstva iz naslova tujih donacij v sprejetem proračunu za leto 1998 med prihodki
državnega proračuna niso bila planirana. Skladno z zakonom o izvrševanju proračuna pa
so bila vsa na račune proračuna vplačana, namenska, nepovratna, tuja denarna sredstva
iz naslova donacij v letu 1998 sestavni del proračuna za tekoče leto. Dejanska realizacija
prilivov sredstev donacij je skupaj znašala 2,4 mlrd SIT, pri čemer je največji delež
realiziranih odhodkov odpadel na ekonomske namene drugih odhodkov, plačil storitev
javnim zavodom in ustanovam ter investicij. V tem okviru so bila sredstva iz naslova
PHARE programa realizirana v višini 1,6 mlrd SIT, poleg tega je v bilo v državni proračun
nakazanih še za 815,0 mio SIT različnih drugih donacij kot finančne pomoči za izvedbo
različnih nalog. Zaradi strogo namenske vloge sredstev donacij, se neporabljena sredstva
skladno z zakonom lahko prenašajo v naslednje proračunsko leto.

E. PRIHODKI OD KUPNIN
Na podlagi zakona o privatizaciji podjetij so se tudi v letu 1998 na račun državnega
proračuna vplačevala sredstva, ki jih je pridobil Sklad Republike Slovenije za razvoj v
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postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij in ki je z njimi upravljal kot komisionar za
Republiko Slovenijo. V letu 1998 seje iz tega naslova nateklo 13,6 mlrd SIT sredstev.
Ta sredstva v sprejetem proračunu niso bila predvidena oziroma vključena v bilanco
prihodkov in odhodkov državnega proračuna, pač pa so izkazana posebej, poraba teh
sredstev pa je določena s posebnim zakonom o uporabi sredstev kupnin.
Največji delež realiziranih odhodkov je odpadel na ekonomski namen kapitalskih naložb.
1. maja 1998 je začel veljati zakon o zaključku lastninjenja in privatizacij pravnih oseb v
lasti Slovenske razvojne družbe, ki ureja zaključek lastninjenja podjetij z družbenim
kapitalom kot prehod družbenega kapitala v last in upravljanje Slovenske razvojne družbe.
V tem zakonu je v 14. členu določeno, da kupnina, pridobljena s privatizacijo pripada
Slovenski razvojni družbi, razen kupnine, pridobljene s privatizacijo delnic tistih pravnih
oseb, ki do izteka roka niso mogle začeti ali nadaljevati (do razrešitve spora pred
sodiščem) postopka lastninskega preoblikovanja, pravnih oseb, ki niso zagotovile
revidiranja letnih računovodskih izkazov povezanih družb v tujini, in je njihov celotni
družbeni kapital prešel v last in upravljanje sklada, se kupnina uporabi v skladu s
posebnim zakonom, ki ureja uporabo sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (torej so sredstva kupnin sestavni del
prihodkov državnega proračuna).

B.

1.

ODHODKI PRORAČUNA PO EKONOMSKIH NAMENIH

PLAČE, PRISPEVKI IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI ZAPOSLENIH V DRŽAVNIH
ORGANIH IN IZVAJALSKIH ORGANIZACIJAH

V sprejetem proračunu za leto 1998 so bila za plače, prispevke in druge osebne prejemke
zaposlenih v državnih organih in izvajalskih organizacijah predvidena sredstva v višini
232,6 mlrd SIT. Od tega so bila za državne organe predvidena sredstva v višini 11-5,1 mlrd
SIT, za izvajalske organizacije pa sredstva v višini 117,4 mlrd SIT. Izplačila sredstev za
navedene namene so v letu 1998 znašala 225,6 mlrd SIT in so bila nominalno za 9,7%,
realno pa za 1,7 % višja kot v letu 1997. Od celotnih sredstev za plače so bila državnim
organom izplačana sredstva v višini 109,3 mlrd SIT, izvajalskim organizacijam pa sredstva
v višini 116,2 mlrd SIT.
Z uredbo o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem
polletju 1998 so bila proračunskim uporabnikom za plače zagotovljena sredstva v skladu
s predvidenimi varčevalnimi ukrepi v letu 1998, ki pa se po sprejetju ustrezne zakonodaje
bodo v celoti uresničili. Zato je Vlada Republike Slovenije v obdobju začasnega
financiranja na podlagi omenjene uredbe in 22. člena zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije s sklepi začasno, do sprejema proračuna za leto 1998, zagotovila
proračunskim uporabnikom manjkajoča sredstva za izplačilo plač in osebnih prejemkov
iz tekoče proračunske rezerve.
Za usklajevanje plač zaposlenih v državnih organih in izvajalskih organizacijah so bila v
letu 1998 zagotovljena sredstva skladno z določili zakona o določitvi minimalne plače in
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o načinu usklajevanja plač in njegovimi spremembami ter aneksa h kolektivni pogodbi za
negospodarske dejavnosti. Sredstva za druge osebne prejemke zaposlenih so se
proračunskim uporabnikom zagotavljala na podlagi zakona o višini povračil stroškov v
zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov ter drugih predpisov, ki so urejali višino
tovrstnih izplačil v letu 1998.
Skladno s sprejetim proračunom so bila sredstva za nove zaposlitve v upravnih organih
v letu 1998 zagotovljena v okviru sredstev tekoče proračunske rezerve. Tako je vlada
upoštevaje določila 36. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije v letu 1998 iz sredstev tekoče proračunske rezerve
odločala med drugim tudi o sredstvih za plače novozaposlenih delavcev v republiških
upravnih organih na podlagi potrjenega načrta novih zaposlitev v letu 1998. Tovrstna
sredstva so bila prerazporejena iz tekoče proračunske rezerve na ustrezne postavke plač
posameznega uporabnika. Poleg tega je bilo v letu 1998 zaradi spremembe delovnega
področja oziroma pristojnosti proračunskih uporabnikov na podlagi sklepov vlade
realiziranih tudi več prerazporeditev sredstev za plače med proračunskimi uporabniki.
Vlada Republike Slovenije je v mesecu juliju 1998 ob obravnavi informacije o
uresničevanju proračuna Republike Slovenije v letu 1998, glede na ocenjena gibanja
prihodkov in odhodkov proračuna do konca leta, sprejela ukrepe za uresničitev ključnih
javno-finančnih ciljev v letu 1998. Skladno s sprejetimi sklepi vlade so bili prihranki tudi
v okviru namena za plače, ki so jih sporočili proračunski uporabniki, prerazporejeni za
pokrivanje drugih zakonskih obveznosti.
Sredstva za plače in druge osebne prejemke so se nakazovala proračunskim uporabnikom
na podlagi dejanskih obračunov, ki so jih predložile finančno računovodske službe
proračunskih uporabnikov.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in druge prejemke izvajalskih organizacij pri
Ministrstvu za šolstvo in šport so bila v sprejetem proračunu predvidena v višini 110,2
mlrd SIT oziroma za 11,6 mlrd SIT več kot leta 1997. Dejansko izplačana sredstva so bila
za 1,1 mlrd SIT nižja in so znašala 109,1 mlrd SIT, kar pomeni nominalno 10,7% več kot
v letu 1997 (v letu 1997 so se sredstva za plače nominalno povečala za 22,4%).
Povečanje mase sredstev je posledica sprememb Zakona o razmerjih plač, kije omogočil
napredovanje v plačilne razrede, in povečanje dodatkov po spremenjeni kolektivni
pogodbi. Nižja realizacija glede na sprejeti proračun je posledica vladnih varčevalnih
ukrepov, zaradi katerih seje zaostrilo oblikovanje novih oddelkov in zaradi katerih je bil
del izplačil prenešen v leto 1999.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in druge prejemke pri Ministrstvu za kulturo so
bila v sprejetem proračunu predvidena v višini 7,2 mlrd SIT, realizirana pa v znesku 7
mlrd kar je 2% manj. Realizacija je bila nominalno za 8,5% višja kot v letu 1997.

2. MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI DRŽAVNIH ORGANOV IN IZVAJALSKIH
ORGANIZACIJ
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V sprejetem proračunu za leto 1998 so bila za materialne in druge stroške za delo
državnih organov in izvajalskih organizacij predvidena sredstva v višini 58,7 mlrd SIT, kar
je 6,7% vseh s sprejetim proračunom predvidenih odhodkov leta 1998. Od tega so bila za
državne organe predvidena sredstva v višini 43,2 mlrd SIT, za izvajalske organizacije pa
sredstva v višini 15,4 mlrd SIT. S podaljšanjem proračunskega leta 1998 je bilo
uporabnikom omogočeno, da so nekatere obveznosti poravnavali tudi v januarju 1999
(plačila so potekala do 20. januarja 1999). Kljub temu vsa sredstva, ki so bila z veljavnim
proračunom predvidena za plačilo materialnih stroškov niso bila v celoti porabljena zaradi
omejitev, ki jih je v zvezi z izpadom prihodkov sprejela Vlada Republike Slovenije. Tako
je bil veljavni proračun za leto 1998 za materialne in druge stroške državnih organov in
izvajalskih organizacij glede na sprejeti proračun sicer večji za 1,0 mlrd SIT, oziroma je
znašal 59,7 mlrd SIT.
Izplačana sredstva za materialne in druge stroške za delo državnih organov in izvajalskih
organizacij so znašala 57,2 mlrd SIT, od tega za državne organe 42,4 mlrd SIT in za
izvajalske organizacije 14,8 mlrd SIT. Realizacija odhodkov na tem področju je bila
nominalno za 17,2% višja kot leta 1997, od tega pri državnih organih za 23,2% ter pri
izvajalskih organizacijah za 3,2% višja.
Izplačana sredstva za materialne in druge stroške za delo državnih organov in izvajalskih
organizacij so bila v letu 1998 v globalu za 1,5 mlrd SIT nižja, kot so bila predvidena v
sprejetem proračunu. Manjša poraba od načrtovane je odraz restriktivnih ukrepov, ki jih
.je zaradi izpada proračunskih prihodkov sprejela vlada.
Največji delež sredstev za materialne in druge stroške državnih organov je bil v sprejetem
proračunu predviden pri Ministrstvu za obrambo v višini 9,4 mlrd SIT oziroma 21,8%,
sledijo pa Vladne službe z 5,6 mlrd SIT oziroma 13,0%, Ministrstvo za finance z 4,7 mlrd
SIT oziroma 10,9% Ministrstvo za notranje zadeve z 4,5 mlrd SIT oziroma 10,4%, Upravne
enote z 2,9 mlrd SIT oziroma 6,7%, Višja in okrožna sodišča z 2,5 mlrd SIT oziroma 5,8%,
Ministrstvo za okolje in prostor z 1,6 mlrd SIT oziroma 3,7%, Ministrstvo za promet in
zveze z 1,5 mlrd SIT oziroma 3,5%, Ministrstvo za pravosodje z 1,0 mlrd SIT oziroma
2,3%, Državni zbor z 0,8 mlrd SIT oziroma 1,9%, Sodniki za prekrške z 0,6 mlrd SIT
oziroma 1,4% v skupnem obsegu sredstev za materialne stroške državnih organov.
Realizacija tovrstnih odhodkov je bila večja od predvidene v sprejetem proračunu pri
Državnem svetu za 5,3%, pri Uradu presednika vlade za 4,4%, Ministrstvu za notranje
zadeve za 5,0%, Ministrstvu za obrambo za 3,6%, Ministrstvu za gospodarske dejavnosti
za 0,8%, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za 4,1%, Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve za 17,2%, Ministrstvu za zdravstvo za 5,0%, pri višjih in
okrožnih sodiščih za 6,3%, pri tožilstvih za 1,4% in pri Upravnem sodišču RS za 73,9%.
V sprejetem proračunu za leto 1998 je bil največji delež sredstev za materialne in druge
stroške izvajalskih organizacij predviden pri Ministrstvu za šolstvo in šport v višini 11,7
mlrd SIT oziroma 76,0%, sledita pa Ministrstvo za kulturo v višini 3,7 mlrd SIT oziroma
24,0% in Ministrstvo za okolje in prostor v višini 31,3 mio SIT oziroma 0,2%. Realizacija
tovrstnih odhodkov je bila večja od predvidene le pri Ministrstvu za okolje in prostor in
sicer v višini 2 mio SIT oz. za 6,2%. Izplačana sredstva so pri Ministrstvu za šolstvo in
šport znašala 11,1 mlrd SIT, kar je 5,6% manj od sprejetega proračuna oziroma nominalno
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za 1,8% več kot v letu 1997. Izplačana sredstva so bila pri Ministrstvu za kulturo na nivoju
planiranih, oziroma nominalno za 7,3% več kot leta 1997.
Sredstva za materialne in druge stroške upravnih enot so bila v sprejetem proračunu
predvidena v višini 3,0 mlrd SIT. Izplačana sredstva so zaradi restriktivnih ukrepov vlade,
znašala le 98,8%. Istočasno pa neporavnane obveznosti oziroma neplačani računi
uporabnikov iz leto 1998 znatno presegajo neporabljena sredstva za materialne stroške.
Tako so bile upravne enote prisiljene neporavnane obveznosti prenesti v breme
proračunskih sredstev leta 1999. V letu 1998 je bila realizacija nominalno za 14,0% višja
kot v letu 1997.
Sredstva za materialne in druge stroške pravosodnih organov (vsa sodišča z delovnimi
in socialnimi, tožilstva, pravobranilstvi, senat za prekrške in vsi sodniki za prekrške) so bila
v sprejetem proračunu predvidena v višini 3,9 mlrd SIT. Realizirana sredstva so bila v
višini 98,2%. V letu 1998 je bila realizacija nominalno za 29,5% višja kot v letu 1997. Za
visok porast sta predvsem pomembna dva razloga: s 01. 01. 1998 je bilo na novo
ustanovljeno Upravno sodišče, v letu 1998 pa je prišlo tudi do prenosa plačil najemnin iz
Ministrstva za pravosodje na posamezne proračunske uporabnike - sodišča.

4. SOCIALNI TRANSFERI
Sredstva za socialne transfere - brez transferov iz državnega proračuna Zavodu za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje - so bila s sprejetim proračunom za leto 1998
predvidena v višini 130,2 mlrd SIT, kar je 14,9% vseh s sprejetim proračunom predvidenih
odhodkov za leto 1998 (skupaj s transferi v ZPIZ pa so predstavljali socialni transferi kar
29,5% vseh planiranih proračunskih odhodkov). Izplačana sredstva so znašala 129,4 mlrd
SIT, kar pomeni nominalno 15,9% več kot leta 1997.
Obseg sredstev za posamezne socialne transfere je odvisen od določil v področnih
zakonih glede upravičencev, višine, načina in usklajevanj posameznega transfera ter
realiziranega gibanja predvsem zajamčene plače in povprečnih plač zaposlenih. Izplačila
socialnih transferov so potekala po relativno enakomerni mesečni dinamiki skozi vse leto
1998.
Največji delež sredstev za socialne transfere brez transferov Zavodu za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje je bil porabljen za otroško varstvo 39,3%, sledijo pa transferi
nezaposlenim 22,5%, vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojne 11,5%, štipendije
10,4%, socialne pomoči 9,2% , ostalo 4,1% in obveznosti do Jamstvenega sklada 2,9%.
V sprejetem proračunu je bilo za denarna nadomestila in denarne pomoči brezposelnim
predvidenih 23,1 mlrd SIT, realizirano pa 29,1 mlrd SIT oziroma kar 6 mlrd SIT ali 26%
več. Medtem, ko je bila realizacija sredstev za denarne pomoči nižja od planirane (75%),
je za denarna nadomestila plan presežen za 29%. Dodatna sredstva so bila zagotovljena
predvsem s prerazporeditvijo z drugih postavk v okviru socialnih transferov Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve. Izplačana sredstva za transfere brezposelnim so bila
nominalno za 10,6% večja kot leta 1997.
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Za otroško varstvo so bila v sprejetem proračunu predvidena sredstva v višini 50,5 mlrd
SIT, realizacija pa je bila za slab odstotek višja (50,8 mlrd SIT), kar je nominalno 6,3% več
kot v predhodnem letu. Izplačila sredstev za dodatek za nego otroka, starševski dodatek,
nadomestilo plače v času porodniškega dopusta in pomoč pri opremi novorojenca so bila
realizirana v nižjem obsegu, kot je bilo s proračunom sprejeto, izplačila sredstev za
otroške dodatke pa so za 3% presegla planirana sredstva.
Na področju varstva vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja so bila s
sprejetim proračunom za leto 1998 predvidena sredstva v višini 18,2 mlrd SIT, dejanska
izplačila pa so znašala 14,9 mlrd SIT oz. 82,1% plana. Neporabljena sredstva za te
namene v skupni višini skoraj 400 mio SIT so bila med letom prerazporejena na druge
postavke v okviru ministrstva, predvsem na denarna nadomestila za brezposelne.

^

Na področju socialnega varstva so bila s sprejetim proračunom predvidena sredstva v
višini 12,9 mlrd SIT, dejanska izplačila so znašala 11,9 mlrd SIT ali 92,1% razpoložljivih
sredstev. Neporabljena sredstva za te pomoči, so bila v višini 375,5 mio SIT med letom
prenešenana druge postavke v okviru ministrstva, predvsem na denarna nadomestila.
Za republiške štipendije so bila v sprejetem proračunu predvidena sredstva v višini 14,3
mlrd SIT, dejansko izplačana sredstva so bila za 5,7% nižja in so znašala 13,5 mlrd SIT.
Neporabljena sredstva v višini 124,9 mio SIT so bila prerazporejena na druge postavke
v okviru ministrstva. Realizacija je bila za skoraj dva odstotka nižja kot v predhodnem letu.
Subvencioniranje študentske prehrane je bilo realizirano v višini 1,2 mlrd SIT, kar je 12,8%
oziroma za 140 mio SIT več, kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu in 22,3% več
kot v letu 1997.
Sredstva za regresirano prehrano učencev in dijakov so bila realizirana v višini 1,2 mlrd
SIT, kar je za skoraj 10% več kot v letu prej, vendar le 87,1% glede na sprejeti proračun.
Za poravnavanje obveznosti do Jamstvenega sklada je bilo v proračunu predvideno 5,5
mlrd SIT, realizirano pa 3,8 mlrd SIT, pri čemer so bila neporabljena sredstva
prerazporejena na nadomestila brezposelnim.
Sredstva za dokup zavarovalne dobe zaposlenim v Salonitu Anhovo so bila v sprejetem
proračunu predvidena pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti v višini 800 mio SIT.
Realizirana sredstva so znašala 499 mio SIT oziroma 62,3% planiranih Med letom
prerazporejena sredstva so znašala 228,1 mio SIT. Sredstva so bila prerazporejena v
višini 160,0 mio SIT na druge postavke v okviru ministrstva, v višini 66,0 mio SIT na
postavko Dodatne obveznosti do ZPIZ pri Ministrstvu za finance in v višini 2,1 mio SIT na
postavko Rezerva Republike Slovenije pri Ministrstvu za finance.
Transferi na področju kulture (samostojnim ustvarjalcem in republiške priznavalnine) so
znašali 410,3 mio SIT, kar je 10% več kot v letu 1997, porabljena sredstva so bila za 1,6%
nižja od sprejetega proračuna.
Sredstva za ostale socialne transfere (nevarne prevoze v šolo, prispevke za duhovnike,
pokojninsko-invalidsko zavarovanje obsojencev, nezgodno in pokojninsko zavarovanje
vrhunskih športnikov in subvencije za šolo v naravi) predstavljajo manjši del socialnih
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transferov. Realizirana so bila v skupni višini 529,0 mio SIT.

4.1.

TRANSFERI SREDSTEV V ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO
ZAVAROVANJE

Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so se v letu 1998 nakazovala sredstva
na osnovi dveh zakonov in sicer
Zakona o poravnavanju obveznosti Republike Slovenije do Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje (Ur.list 71/93) - tekoče zakonske obveznosti države do
ZPIZ in
Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur.I. RS, št. 34/98) - dodatne
obveznosti do ZPIZ.
V sprejetem proračunu za leto 1998 so bila za te obveznosti planirana sredstva v skupni
višini 126,3 mlrd SIT (14,5% vseh planiranih proračunskih odhodkov). Realizacija je
znašala sktapno 133,3 mlrd SIT, kar predstavlja 15,3% vseh realiziranih odhodkov
proračuna v letu 1998. Glede na leto 1997 so se transferi v ZPIZ povečali za 19,4%.
V okviru tekočih obveznosti države do ZPIZ so se nakazovala sredstva za izplačilo
pokojnin po posebnih predpisih (npr.: pokojnine borcev NOV, izjemne pokojnine, pokojnine
po predpisih o poslancih).Obveznosti so bile realizirane v enaki višini kot so bile planirane,
to je 32,2 mlrd SIT. Glede na predhodno leto pa so se povečale za 15,2%. Znesek obsega
sredstva za poračun obveznosti za leto 1997 v višini 4,0 mlrd SIT in akontacije za leto
1998, izračunane na osnovi sprejetega finančnega načrta ZPIZ za leto 1998, v višini 28,3
mlrd SIT. Razlika do celotne obveznosti za leto 1998 bo izplačana v breme proračuna za
leto 1999.
Sredstva za dodatne obveznosti do ZPIZ so se nakazovala v skladu z 82. členom Zakona
o izvrševanju proračuna, po katerem se v primeru, da odhodki za zakonske obveznosti
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje presegajo njegove prihodke v tekočem
mesecu, razlika potrebnih sredstev za izvajanje pravic zagotavlja iz državnega proračuna.
Skupni obseg teh dodatnih transferov iz državnega proračuna v ZPIZ je lani znašal 101,1
mlrd SIT, kar je 7,4% več kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu in 20,8% več kot
v letu 1997, kar potrjuje dejstvo, da se razkorak med prihodki ZPIZ in njegovimi odhodki
za zagotavljanje pravic pokojninskega in invalidskega zavarovanja drastično povečuje.
Razlika skoraj 7,0 mlrd SIT, za kolikor je dejanska obveznost presegla sredstva v
sprejetem proračunu, je bila na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije zagotovljena s
prerazporeditvami sredstev s proračunskih postavk drugih proračunskih uporabnikov.

5. DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM IN USTANOVAM
S sprejetim proračunom za leto 1998 so bila za odhodke na področju dotacij in plačil
storitev javnim zavodom in ustanovam predvidena sredstva v višini 52,5 mlrd SIT, kar je
6,0% vseh s sprejetim proračunom predvidenih odhodkov leta 1997. Izplačana sredstva
so znašala 50,6 mlrd SIT in so predstavljala 5,8% vseh proračunskih odhodkov.
Realizacija leta 1998 je bila glede na leto 1997 višja za 7,8%.
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Največji delež sredstev za dotacije in plačila storitev je bil v sprejetem proračunu
predviden pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo 17,4 mlrd SIT, sledijo pa Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve z 11,6 mlrd SIT, Ministrstvo za šolstvo in šport z 8,1 mlrd
SIT, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z 7,6 mlrd SIT, Ministrstvo za kulturo
s 3,7 mlrd SIT, Ministrstvo za zdravstvo z 2,6 mlrd SIT, Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem z 0,6 mlrd SIT in Ministrstvo za okolje in prostor z 0,2 mlrd SIT. Realizacija teh
odhodkov je presegla planirano pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo, Ministrstvu za
malo gospodarstvo in turizem ter Ministrstvu za okolje in prostor. Pri ostalih ministrstvih
je bila realizacija manjša od zneskov v sprejetem proračunu.
Za dotacije pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo, ki so obsegale sredstva za
ustanoviteljske obveznosti, temeljne in aplikativne raziskovalne programe, usposabljanje
in razvoj znanstvenih kadrov, znanstveno informiranje in komuniciranje, raziskovalno
opremo, informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo, promocijo znanstveno raziskovalne
dejavnosti ministrstva ter za analize in ekspertize za razvoj znanosti, so bila s sprejetim
proračunom predvidena sredstva v višini 17,4 mlrd SIT, kar je predstavljalo 77,9% vseh
predvidenitrodhodkov ministrstva. Realizacija sredstev je znašala 17,6 mlrd SIT in je bila
za 0,2 mlrd SIT višja od predvidene v sprejetem proračunu.
Pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so bila za dotacije in plačila storitev
realizirana sredstva v višini 10,6 mlrd SIT, kar je nominalno 3,9% več kot v letu 1997. Večji
del sredstev je bil porabljen za delo javnih zavodov in sicer varstveno - delovnih centrov,
centrov za socialno delo, zavodov za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju ter Republiškega zavoda za zaposlovanje, programov
kriznih centrov, zavetišč za ženske in otroke ter materinskih domov.
Za dotacije in plačila storitev pri Ministrstvu za šolstvo in šport, ki pokrivajo le tiste
programe, ki jih izvajajo javni zavodi in ustanove na podlagi posebnih predpisov in javnih
razpisov, so bila zaradi varčevalnih ukrepov izplačana sredstva 7,6 mlrd SIT, kar je za
0,5 mlrd SIT manj kot v sprejetem proračunu. V okviru tujih donacij so bila pri Ministrstvu
za šolstvo in šport s sredstvi PHARE programa realizirana plačila v višini 213,4 mio SIT.
Pretežni del sredstev (205,5 mio SIT) je bilo namenjenih za srednje šolstvo za nakup
računalniške opreme in plačilo storitev, 7,9 mio SIT pa za opremo za izobraževanje na
daljavo v visokem šolstvu.
Dotacije in plačila storitev pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so bila
izplačana v višini 7,6 mlrd SIT, kar je za 3,9 % manj kot je bilo predvideno s sprejetim
proračunom oziroma za 1,2 % več kot v letu 1997. Programi so bili realizirani v skladu s
sprejetim proračunom.
Realizacija plačil storitev javni gozdarski službi v okviru Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano je znašala 2,6 mlrd SIT oziroma 95,3 % glede na sprejeti proračun
za financiranje in sofinanciranje nalog v skladu z Zakonom o gozdovih. Realizacija leta
1998 je bila nominalno za 0,9 % nižja kot v letu 1997. Za financiranje veterinarske
dejavnosti, to je za Veterinarski zavod Slovenije in Veterinarski inštitut Slovenije so bila
v skladu s programom obeh inštitucij porabljena proračunska sredstva in opravljen
planiran program, ki ima podlago v Zakonu o veterinarstvu. Realizacija plačil storitev
Veterinarski upravi Republike Slovenije je znašala 1,7 mlrd SIT, kar je nominalno za 1,8
% manj od sprejetega proračuna oziroma za 4,1% več kot v letu 1997. Javnim službam

18. oktober 2001

363

poročevalec, št. 83

za področje kmetijstva je bilo s sprejetim proračunom za leto 1998 namenjeno 3,3 mlrd
SIT, od tega za Republiško kmetijsko svetovalno službo 1,6 mlrd SIT, kar je nominalno za
2,3 % več kot v letu 1997 in sicer za financiranje izobraževanja in usposabljanja kmetov.
Izplačila so bila na nivoju predvidenih. Preostala sredstva pa so bila namenjena delovanju
javnih služb s področja kmetijstva z namenom zagotovitve pogojev za hitrejši prenos novih
tehnologij v proizvodnjo in za dvig usposobljenosti pridelovalcev za nastopanje na trgu.
Za dotacije in plačila storitev pri Ministrstvu za kulturo so bila izplačana sredstva v višini
3,5 mlrd SIT, kar je 0,2 mlrd SIT manj od planiranih. Realizacija sredstev je odvisna od
poteka posameznih programov, ki se v večjem delu financirajo enkratno ali v nekaj
mesecih in je težko določiti v proračunu predvidena sredstva za posamezni program. V
letu 1998 je bila realizacija na tem področju nominalno za 5,4% višja kot leta 1997.
Pri Ministrstvu za zdravstvo so bila za dotacije izplačana sredstva v višini 2,2 mlrd SIT.
Glede na leto 1997 je bila realizacija nominalno nižja za 8,7%. Največji del sredstev je bil
porabljen za spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva (1,1 mio SIT) in za refundacije
plač zdravnikov sekundarijev (641,8 mio SIT), sledijo pa plačila za zbiranje krvi in organov
za presajanje ter nujno zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb.
Pri Ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem je bilo za plačilo storitev porabljenih 0,7
mlrd SIT, od tega pretežni del (649,5 mio SIT) za Center za promocijo turizma, razlika pa
za Pospeševalni center za malo gospodarstvo.
Za dotacije in plačila storitev so pri Ministrstvu za okolje in prostor dejanska izplačila
znašala 211,7 mio SIT, kar je nominalno 3,7% več kot je bilo predvideno. V strukturi
realiziranih sredstev zavzema največji delež Triglavski narodni park, sledijo pa sredstva
za Spominski park Trebče in Škocijanske jame. V letu 1998 izplačana sredstva so bila
nominalno za 3,6% višja kot v letu prej.
Za plačila storitev javnim zavodom in ustanovam so bila pri Ministrstvu za gospodarske
dejavnosti v sprejetem proračunu predvidena sredstva v višini 190,0 mio SIT, realizacija
pa je znašala 199,5 mio SIT. Realizacija je bila namenjena sofinanciranju Agencije za
radioaktivne odpadke v višini 149,5 mio SIT in sofinanciranju Nacionalnega geološkega
sklada v višini 50,0 mio SIT.

6. DRUGA PLAČILA STORITEV
S sprejetim proračunom za leto 1998 so bila za druga plačila storitev predvidena sredstva
v višini 27,0 mlrd SIT, kar je 3,1 % vseh s sprejetim proračunom predvidenih odhodkov leta
1998. Vsa izplačana sredstva so znašala 25,5 mlrd SIT oziroma 94,5% predvidenih
sredstev za ta namen, od tega 24,9 mlrd SIT po sprejetem proračunu in 0,6 mlrd SIT iz
sredstev donacij. Realizacija odhodkov na tem področju je bila nominalno za 5,5 mlrd SIT
oz. za 27,4% višja kot v letu 1997.
Odhodki, ki so v proračunu izkazani v okviru drugih plačil storitev, zajemajo predvsem
odhodke iz naslova tekočega vzdrževanja na posameznih področjih gospodarske
infrastrukture (predvsem cest in železnice ter komunale in vodnega gospodarstva) ter
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sredstva za delovanje gospodarskih javnih služb.
Največji delež plačil storitev je bil v sprejetem proračunu predviden pri Ministrstvu za
promet in zveze 15,1 mlrd SIT oziroma 55,9%, sledijo pa Ministrstvo za okolje in prostor
z 3,7 mlrd SIT oziroma 13,7%, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z 2,5 mlrd
SIT oziroma 9,3%, Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj z 1,8 mlrd SIT oziroma
6,7%, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti z 0,9 mlrd SIT oziroma 3,3% in Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve z 0,7 mlrd SIT oziroma 2,5%. Realizacija tovrstnih
odhodkov pri naštetih uporabnikih ni bila večja od predvidene.
Za plačila storitev pri Ministrstvu za promet in zveze so bila za področje tekočega
vzdrževanja cest predvidena sredstva v višini 7,8 mlrd SIT, za področje železnic pa
sredstva v višini 7,3 mlrd SIT. Izplačila so na področju tekočega vzdrževanja cest znašala
7,0 mlrd SIT, pri železnicah pa 7,7 mlrd SIT. V skupnem obsegu vseh realiziranih
sredstev drugih plačil storitev predstavljajo storitve na cestnem področju 28,1%, na
področju železnic pa 30,9% tovrstnih izplačil iz državnega proračuna. Plačila storitev
tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture so bila v letu 1998 za 1,3 mlrd SIT, pri
železnicah pa za 1,0 mlrd SIT višja od realizacije leta 1997.
Za plačila storitev pri Ministrstvu za okolje in prostor so bila s sprejetim proračunom za leto
1998 predvidena sredstva v višini 3,7 mlrd SIT, vsa izplačila pa so znašala 3,8 mlrd SIT
in sicer 3,4 mlrd SIT po sprejetem proračunu in 0,4 mlrd SIT iz sredstev donacij. Izplačana
sredstva (brez donacij) so bila nižja od predvidenih za 9,4%. Zmanjšanje izplačil je
posledica prerazporeditev zaradi zagotovitve 3% prihrankov proračunskih sredstev in
prerazporeditve zaradi odprave posledic poplav v oktobru in novembru 1998. V strukturi
predvidenih in realiziranih sredstev zavzema največji delež plačilo storitev
vodnogospodarskih javnih služb. V letu 1998 je bil realiziran priliv donacije v višini
1.996.995,90 XEU (371,9 mio SIT), ki je bil v proračun nakazan v okviru donacij PHARECFCU za dokapitalizacijo Ekološko razvojnega sklada RS d.d. Izplačana sredstva za leto
1998 so bila nominalno za 28,0 % višja kot v letu 1997.
Za plačila storitev pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so bila v sprejetem
proračunu predvidena sredstva v višini 2,5 mlrd SIT, realizirana pa v višini 2,0 mlrd SIT,
kar je nominalno19,4% manj od predvidenih. Zaradi ugotovljenega prevelikega obsega
predvidenih sredstev so bile opravljene naknadne prerazporeditve sredstev v višini 386,0
mio SIT, zato so bila sredstva na omenjemem ekonomskem namenu znižana na 2,1 mlrd
SIT. Realizacija plačil storitev ministrstva v letu 1998 je nominalno za 22,7% višja od
realizacije leta 1997.
Za plačila storitev pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj so bila s sprejetim
proračunom predvidena sredstva v višini 1,8 mlrd SIT, celotna realizacija pa je znašala
93,4% in je bila nominalno za 58 mio SIT višja kot v letu 1997. Največji del plačil storitev
(75,2%) je bil namenjen plačilu storitev Zavoda za blagovne rezerve za oblikovanje in
obnavljanje blagovnih rezerv v skladu z določbami Zakona o blagovnih rezervah.
Za plačila storitev pri Ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem so bila v sprejetem
proračunu predvidena sredstva v višini 1,3 mlrd SIT, realizacija pa je znašala 930,9 mio
SIT. Del sredstev je bil s prerazporeditvami prenešen na druge postavke v okviru
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ministrstva. Prenosi so bili namenjeni za pokrivanje programa dela pospeševalne mreže
za malo gospodarstvo, sofinanciranje turističnih aktivnosti, sofinanciranje pridobivanja ISO
standardov ter plačila stroškov v zvezi z prilagajanjem Republike Slovenije k EU na
področju programa ministrstva.
Za plačila storitev pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti so bila v sprejetem proračunu
predvidena sredstva v višini 914,6 mio SIT, realizacija pa je znašala 715,4 mio SIT. Del
sredstev je bil s prenosi prenešen na druge postavke v okviru ministrstva. Prenosi so bili
namenjeni za pokrivanje programa dela agencije za radioaktivne odpadke, materialne
stroške, za plačilo storitev trgovinskega središča pri Direkciji Republike Slovenije za
poslovno informacijsko središče ter za subvencioniranje obrestnih mer za ohranjanje
delovnih mest za plačilo storitev v zvezi z aktivnostmi in prilagajanjem Republike Slovenije
k EU.
Za plačila storitev pri Ministrstvu za finance so bila v sprejetem proračunu predvidena
sredstva v višini 404,5 mio SIT, celotna realizacija pa je znašala 504,2 mio SIT, od tega
iz sredstev-donacij 2,2 mio SIT. Sredstva so bila namenjena za financiranje Agencije za
sanacijo bank in hranilnic, za financiranje Sklada za sukcesijo, za pokrivanje stroškov
tiskanja in distribucije tobačne znamke in vrednotnic ter stroške prodaje zaplenjenih vozil.
Do povečanja je prišlo predvsem zaradi večjih stroškov ob ukinitvi Agencije za sanacijo
bank in hranilnic ter Sklada Republike Slovenije za sukcesijo.
Za plačila storitev pri Vladnih službah so bila s sprejetim proračunom predvidena sredstva
v višini 270,5 mio SIT, izplačana sredstva pa so znašala 406,0 mio SIT. Od tega je bilo
190,5 mio SIT sredstev namenjenih Uradu vlade za informiranje in tudi v celoti porabljenih.
Servisu skupnih služb vlade pa je bilo za upravljanje in vzdrževanje najemnih stanovanj
v sprejetem proračunu namenjenih 80,0 mio SIT, porabljenih pa 92,3 mio SIT. V
realiziranih sredstvih predstavljajo odhodki iz naslova donacij 123,2 mio SIT in se
nanašajo na Službo Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve.
Pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo so bila v letu 1998 za plačilo storitev predvidena
sredstva le pri Uradu za standardizacijo in meroslovje. S sprejetim proračunom so bila
predvidena sredstva v višini 150,7 mio SIT, izplačila pa so znašala 118,1 mio SIT, kar je
le 78,4% planiranih sredstev. V primerjavi z letom 1997 je bila realizacija nominalno za
18% nižja, kar je posledica zmanjševanja odhodkov zaradi varčevalnih ukrepov.
Pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti so bila za plačila storitev planirana sredstva
v višini 59,9 mio SIT, realizacija je bila enaka sprejetemu proračunu in za 9,2% višja kot
v letu prej.
Za plačila storitev pri Ministrstvu za notranje zadeve so bila v sprejetem proračunu
predvidena sredstva v višini 39,5 mio SIT in to v celoti za financiranje Republiškega
družbenega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Izplačana so bila sredstva
v višini 38,2 mio SIT, kar predstavlja 96,7% predvidenih sredstev po sprejetem proračunu.
Realizacija je bila v letu 1998 nominalno za 3,0 mio SIT oziroma za 8,5% višja kot leta
1997.
Za plačilo storitev pri Ministrstvu za zunanje zadeve so bila v sprejetem proračunu
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predvidena sredstva v višni 20,0 mio SIT, izplačila pa so znašala 11,7 mio SIT. Sredstva
so bila namenjena za raziskovalno dejavnost, za kritje stroškov v zvezi z ureditvijo državne
meje ter za delovanje diplomatske akademije.
Za plačila storitev pri Ministrstvu za šolstvo in šport so bila s sprejetim proračunom
predvidena sredstva v višini 38,5 mio SIT. Izplačana sredstva so znašala 34,4 mio SIT
in so bila za 10,5% nižja od sredstev predvidenih v sprejetem proračunu.
Sprejeti proračun je pri Ministrstvu za zdravstvo za plačila storitev predvideval 4,0 mio
SIT, kar je enako kot v letu 1997, tolikšna pa je bila tudi realizacija izplačil.

7. PLAČILA OBRESTI
V sprejetem proračunu za leto 1998 so bila predvidena sredstva za plačila obresti iz
naslova servisiranja domačega in tujega dolga v skupni višini 43,4 mlrd SIT. Skupna
realizacijah naslova plačil domačih in tujih obresti je bila za 2,3 mlrd SIT manjša od
predvidene, od tega je bila realizacija domačih obresti za 1,3 mlrd SIT večja od
predvidene, realizacija obresti iz naslova tujega zadolževanja pa za 3,6 mlrd SIT manjša
od predvidene.
Ne glede na celotno manjšo realizacijo plačil obresti pa je bilo doseganje realizacije glede
na sprejeti proračun pri posameznih postavkah različno. Tako je bila realizacija precej
večja od predvidene pri postavkah Obresti - novo domače zadolževanje, Obresti - domači
krediti Temeljni razvojni programi obrambnih sil, obresti za kratkoročno zadolževanje in
znatno manjša pri postavkah Obresti - novo zadolževanje v tujini in Obresti - sukcesija
SFRJ - NFA in brez realizacije na postavki Obresti - prevzeti tuji dolgovi Slovenskih
železarn.
Vzroki za takšna odstopanja so naslednji:
a) obresti za domače kredite iz naslova realizacije temeljnih razvojnih programov
obrambnih sil, ki so bili najeti v decembru 1997, ob pripravi proračuna za leto 1998
pred decembrom 1997, niso bile planirane na postavki Obresti - domači krediti Temeljni razvojni programi obrambnih sil. Planirana pa so bila sredstva za odplačila
obresti iz naslova novega domačega zadolževanja.
b) Zaradi spremenjenih razmer na mednarodnih finančnih trgih je bilo novo zadolževanje
na domačem trgu večje kot na tujem trgu, kar je vplivalo na večjo realizacijo na postavki
Obresti - novo domače zadolževanje in na manjšo realizacijo na postavki Obresti novo zadolževanje v tujini.
c) Manjša realizacija od predvidene na postavki Obresti - sukcesija SFRJ - NFA je bila
zaradi predčasnega odkupa Serije 1 NFA obveznic v juniju 1998, zaradi česar ni bilo
potrebno plačati prvotno predvidenih obresti v decembru 1998, ko bi dospele v plačilo
po prvotnem amortizacijskem načrtu.
d) Na postavki Obresti - prevzeti tuji dolgovi Slovenskih železarn v letu 1998 ni bilo
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realizacije, ker ob pripravi proračuna za leto 1998 še ni bilo znano, katere dolgove
Slovenskih železarn bo prevzela Republika Slovenija, niti ni bil znan točen znesek
prevzema. To se je definiralo šele z uveljavitvijo Zakona o privatizaciji Slovenskih
železarn d.d. (Ur. I. RS, 13/98).
e) Vsa druga odstopanja realizacije obresti od predvidenih sredstev za plačila obresti v
sprejetem proračunu so predvsem zaradi drugačnih gibanj od tistih, ki so bila
predvidena ob pripravi proračuna tako za gibanja obrestnih mer doma in v tujini kot za
gibanja tečajev tujih valut.
f) Za obresti kratkoročnega zadolževanja je bilo s sprejetim proračunom za leto 1998
zagotovljenih 500,0 mio SIT. Pozno sprejeti proračun za leto 1997, izpad dolgoročne
zadolžitve v letu 1997, slabši prilivi proračuna v letu 1998, kot tudi slabo planiranje
proračunskih uporabnikov so povzročili intenzivnejše kratkoročno zadolževanje. Zato
je prišlo do prerazporeditev sredstev v višini 1,1 mlrd SIT iz obresti za dolgoročne
kredite na obresti kratkoročnega zadolževanja (veljavni proračun). Realizacija obresti
kratkoročnega zadolževanja je bila za 282,0 mio SIT nižja od veljavnega proračuna (ta
je znašal 1,6 mlrd SIT) zaradi dosežene nižje obrestne mere na avkcijah zakladnih
menic ter povečane dolgoročne zadolžitve konec leta 1998, ki je zapolnila finančne
potrebe proračuna.
S sprejetim proračunom za leto 1998 so bila za plačila obresti za stanovanjske kredite
predvidena sredstva v višini 40,8 mio SIT, kar predstavlja 0,2% sredstev, predvidenih za
plačilo domačih obresti in 0,1% sredstev, ki so bila predvidena za plačilo vseh obresti.
Dejansko izplačana sredstva iz naslova obresti za stanovanjske kredite so bila za 40,4 %
nižja od predvidenih.

8. PLAČILA JAMSTEV
Za plačilo zapadlih obveznosti iz naslova jamstev Republike Slovenije so bila v sprejetem
proračunu za leto 1998 predvidena sredstva v višini 2,8 mlrd SIT. Jamstva so bila
vnovčena v višini 2,6 mlrd SIT in sicer za plačila obveznosti TAM Maribor in AMBUS.
Odstopanje realizacije vnovčenih jamstev od predvidenih sredstev v sprejetem proračunu
je predvsem posledica drugačnih gibanj obrestnih mer od tistih, ki so bila predvidena ob
pripravi proračuna, delno pa tudi posledica nepozivanja bank k plačilu obveznosti iz
naslova jamstev države.

9. SUBVENCIJE IN.DRUGI TRANSFERI V GOSPODARSTVO
V sprejetem proračunu za leto 1998 so bila za odhodke na področju subvencij in drugih
transferov v gospodarstvo predvidena sredstva v višini 46,0 mlrd SIT, kar je 5,3% vseh s
sprejetim proračunom predvidenih odhodkov leta 1998. Izplačana sredstva so znašala
44,8 mlrd SIT oziroma 97,4 % predvidenih sredstev. Realizacija odhodkov na tem področju
je bila za 21,9% višja kot v letu 1997.
Največji delež sredstev za subvencije in transfere je bil v sprejetem proračunu predviden

»
poročevalec, št. 83

368

18. oktober2001

pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in sicer 13,0 mlrd SIT oziroma 28,3
%, sledijo pa mu Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve z 12,2 mlrd SIT oziroma
26,5 %, Ministrstvo za promet in zveze z 10,7 mlrd SIT oziroma 23,0 %, Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj z 2,9 mlrd SIT oziroma 6,3 %, Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti z 5,0 mlrd SIT oziroma 10,9 %, Ministrstvo za znanost in tehnologijo z 1,6 mlrd
SIT oziroma 3,5 % in Ministrstvo za okolje in prostor z 0,5 mlrd SIT oziroma 1,0 %.
Realizacija odhodkov je bila večja od predvidene pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo,
pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti in pri Ministrstvu za ekonomske odnose in
razvoj, medtem ko je bila realizacija odhodkov pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Ministrstvu za okolje in prostor in pri Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve nižja od načrtovane.
Subvencije in druge transfere v gospodarstvo v potniškem in tovornem železniškem
prometu pri Ministrstvu za promet in zveze so bila s sprejetim proračunom za leto 1998
predvidena sredstva v višini 10,6 mlrd SIT. S prerazporeditvami je bilo zagotovljenih
dodatnih 360 mio SIT in realiziranih 11,0 mlrd SIT, kar predstavlja 24,5% vseh realiziranih
transferov^v gospodarstvo oziroma 1,3 % vseh odhodkov proračuna v letu 1998.
Realizacija na tem področju je bila nominalno za 37,8 % višja od realizacije leta 1997.
Za subvencije in druge transfere pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so
bila s sprejetim proračunom za leto 1998 predvidena sredstva v višini 13,0 mlrd SIT.
Sredstva so bila namenjena predvsem za regresiranje nabave plemenske živine (govedi,
prašičev, drobnice, čebel in kuncev), za podporo pri prireji mleka in pitanja na območjih
s težjimi pogoji za kmetijsko pridelavo, za regresiranje obresti od kreditov za tekočo
proizvodnjo, za financiranje nadomestil pri cenah kmetijskih proizvodov in intervencijskim
nakupom, za strukturne spremembe v kmetijstvu in živilstvu, pospeševanju prodaje
kmetijskih pridelkov, izravnavi stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg, sofinanciranju
zalog in proizvodnje pomembnejših kmetijskih proizvodov, podporo in pridelavo krušnih
žit, sladkorne pese, regresiranju hmeljarstva, razvoju semenarstva, za nakup kakovostnih
sadik v sadjarstvu, varstvu in negi gozdov, podpori ukrepom za pospeševanje kmetijstva
v občinah, sofinanciranju programov sanacije podjetij, zadrug in kmetij, pomoč pri odpravi
posledic naravnih nesreč, zavarovanje kmetijskih pridelkov in vzajemne zavarovalnice.
Realizirana sredstva so znašala 12,6 mlrd SIT, kar je 96,7 % predvidenih sredstev. Od
tega je bilo namenjeno za izravnavo stroškov pridelave na območjih z omejenimi dejavniki
za kmetijstvo 3,6 mlrd SIT, za financiranje strukturnih sprememb v kmetijstvu in živilstvu
1,4 mlrd SIT, za financiranje izravnave stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg 2,3 mlrd
SIT, drugi ukrepi pa pomenijo manjše odhodke proračuna. Realizacija za ta namen je bila
nominalno za 22,5 % višja kot v letu 1997.
Po sprejetju proračuna za leto 1998 je bilo v okviru ekonomskega namena subvencij in
transferov opravljeno več prerazporeditev sredstev med posameznimi proračunskimi
postavkami, predvsem kot posledica nujne zagotovitve dodatnih sredstev za realizacijo
določenih ukrepov in zaradi spremenjenih pogojev v kmetijstvu in potreb po interveniranju
na posameznih področjih in pri odkupu posameznih kmetijskih pridelkov. Glede na sprejeti
proračun so bila na namenu subvencij s prerazporeditvami sredstev znižana sredstva v
višini 67,2 mio SIT.
Za subvencije in druge transfere v gospodarstvo za prestrukturiranje industrije so bila pri
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Ministrstvu za gospodarske dejavnosti s sprejetim proračunom predvidena sredstva v
višini 2,2 mlrd SIT in sicer za subvencioniranje obresti za izdane obveznice Slovenskih
železarn in za projekt prenove podjetij. Realizacija je bila na nivoju predvidene oziroma
99,8 %.
Za subvencije in druge transfere v gospodarstvo za tehnološki razvoj so bila pri Ministrstvu
za znanost in tehnologijo s sprejetim proračunom za leto 1998 predvidena sredstva v višini
1,6 mlrd SIT, realizacija pa je za 0,7% višja. Sredstva so bila namenjena spodbujanju
tehnološkega razvoja v podjetjih in raziskovalnih organizacijah ter subvencioniranju
tehnoloških centrov in parkov. Realizacija je bila za 23,5% nižja kot v letu 1997.
Za subvencije in druge transfere v gospodarstvo - ostalo so bila pri Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj s sprejetim proračunom za leto 1998 predvidena sredstva v
višini 2,9 mlrd SIT. S prerazporeditvami so bila zaradi potrebnih dodatnih sredstev za
odkup pšenice letine 1998 zagotovljena dodatna sredstva v višini 939 mio SIT. Sredstva
so bila realizirana v višini 3,7 mlrd, kar je nominalno za 58,4 % več kot v letu 1997.
Sredstva sor bila namenjena predvsem regresiranju določenih cen proizvodov (pšenica),
razvojni in humanitarni pomoči BIH, spodbujanju izhodnih tujih investicij, spodbujanju novih
marketinških aktivnosti izvoznikov in spodbujanju skupinskih nastopov izvoznikov.
Za subvencije in druge transfere v gospodarstvo so bila pri Ministrstvu za promet in zveze
v letu 1998 predvidena sredstva za sofinanciranje AMZ Slovenije v višini 100 mio SIT in
v celoti tudi realizirana. Enaka višina sredstev je bila realizirana tudi v letu 1997.
Za subvencije in druge transfere v gospodarstvo so bila pri Ministrstvu za okolje in prostor
s sprejetim proračunom 1998 predvidena sredstva v višini 522,9 mio SIT in realizirana v
višini 98,9 %. V primerjavi z letom 1997 je bilo v letu 1998 za ta namen porabljenih za
16,8 % manj sredstev. Sredstva so bila namenjena predvsem za financiranje komunalne
infrastrukture, javnih služb, prezaposlitev delavcev v Rudniku urana Žirovski vrh in za
financiranje Dolžanove soteske.
Za subvencije in druge transfere v gospodarstvo - ostalo so bila pri Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti s sprejetim proračunom predvidena sredstva v višini 2,8 mlrd SIT.
S prerazporeditvijo sredstev je bilo dodatno zagotovljenih še 149,5 mio SIT. Realizacija
je bila 99,8 %. Sredstva so bila realizirana za subvencioniranje obrestnih mer za
ohranjanje delovnih mest v višini 955,0 mio SIT, za financiranje programov zapiranja
rudnikov rjavega premoga Kanižarica, Senovo in Zagorje v višini 1,6 mlrd SIT in za
sofinanciranje Rudarske šole Idrija v višini 110 mio SIT
Za subvencije in druge transfere v gospodarstvo - ostalo na področju aktivne politike
zaposlovanje pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so bila s sprejetim
proračunom predvidena sredstva v višini 12,2 mlrd SIT. Realiziranih je bilo 10,1 mlrd SIT
oziroma 82,7% predvidenih sredstev. V primerjavi z letom 1997 je bila poraba sredstev v
ta namen večja za 16,6%. Sredstva so bila namenjena predvsem za sofinanciranje javnih
del (2,9 mlrd SIT), pripravo brezposelnih na zaposlitev (2,7 mlrd SIT), pospeševanju
zaposlovanja invalidnih oseb (1,1 mlrd SIT), sledijo pa pomoč pri samozaposlovanju,
pospeševanje novega zaposlovanja, razreševanje presežkov v državnih podjetjih,
nadomestitev dela stroškov za ohranitev delovnih mest izvoznikom, vladni projekt ukrepov
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na področju aktivne politike zaposlovanja, prispevki delodajalcem za novozaposlene.
Za subvencije in druge transfere v gospodarstvo - ostalo na področju kulture so bila pri
Ministrstvu za kulturo predvidena sredstva v višini 19,8 mio SIT za sofinanciranje
Arboretuma Volčji potok. Sredstva so bila realizirana 100 %. Realizacija glede na leto 1997
je višja za 8 %.

10. TRANSFERI SREDSTEV OBČINAM
V proračunskem letu 1998 so bila v okviru transferov občinam zagotovljena proračunska
sredstva v skupni višini 31,6 mlrd tolarjev, ki so bila v celoti porabljena. Poraba na
posameznih postavkah, ki odražajo tudi namen porabe pa nekoliko odstopa od načrtovane.
a) Uresničevanje 29. člena zakona o financiranju občin
Pravno podlago za zagotavljanje teh sredstev je predstavljal 29. člen zakona o financiranju
občin (v nadaljevanju: ZFO; Uradni list RS, št. 80/94,45/97 - odločba US in 67/97 - odločba
US). Z izpolnitvijo pogojev, opredeljenih v tem členu, se občinam lahko nakažejo dodatna
sredstva finačne izravnave.
Skupni obseg sredstev, ki naj bi se zagotavljala za uresničevanje 29. člena ZFO, je bil ob
sprejemu državnega proračuna za leto 1998 predviden v višini 120,0 mio tolarjev. Sredstva
iz tega naslova so v preteklih letih prejemale tri občine (Laško, Trbovlje in Zagorje ob Savi),
v letu 1998 pa je bila do njih upravičena le občina Laško, kateri je bilo nakazano 53,1 mio
tolarjev.
Iz navedenega razloga je bila realizacija - v primerjavi s planom, razvidnim iz sprejetega
proračuna za leto 1998 - nižja za 66,9 mio tolarjev. Zaradi spremenjenega izračuna
zagotovljene porabe občin ter posledično povečanih pripadajočih sredstev finančne
izravnave za leto 1998 so bila ta sredstva prerazporejena na proračunsko postavko
"Dopolnilna sredstva občinam - sredstva za investicije".
Sredstva na tej postavki so bila torej realizirana v skupni višini 53,1 mio tolarjev.
b) Dopolnilna sredstva občinam
Sredstva s te proračunske postavke so se zagotavljala na podlagi prvega odstavka 20.
člena ZFO, v sprejetem proračunu za leto 1998 pa so bila opredeljena v višini 28,3 mlrd
tolarjev.
Del teh sredstev - v višini 1,7 mlrd tolarjev - je bil v mesecu januarju 1998 občinam
nakazan za pokrivanje primanjkljaja finančne izravnave za leto 1997, ugotovljenega v
začetku leta 1998 na podlagi podatkov o dejanski realizaciji prihodkov za zagotovljeno
porabo občin za leto 1997.
Zaradi spremenjenega izračuna zagotovljene porabe občin ter pripadajočih sredstev
finančne izravnave za leto 1998, ki ga je sprejela vlada v decembru 1998, je bilo potrebno
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zagotoviti dodatna sredstva na proračunski postavki "Dopolnilna sredstva občinam sredstva za investicije". Dodatna sredstva v višini 24,9 mio SIT so bila prerazporejena iz
postavke "Dopolnilna sredstva občinam".
Na tej postavki so bila torej dejansko realizirana sredstva v višini 28,3 mlrd tolarjev, ob
ugotovitvi, da ni bii v celoti pokrit izračunan obseg zagotovljene porabe za leto 1998
(primanjkljaj je bil ocenjen v višini 2,0 mlrd tolarjev).
c) Dopolnilna sredstva občinam - sredstva za investicije"
Sredstva s te proračunske postavke so se zagotavljala na podlagi tretjega odstavka 20.
člena ZFO, v sprejetem proračunu za leto 1998 pa so bila opredeljena v višini 3,2 mlrd
tolarjev.
Konec leta 1998 so se spremenila merila za zagotovljeno porabo občin, zaradi česar se
je spremenil tudi izračun zagotovljene porabe občin ter posledično povečal obseg
pripadajočih sredstev finančne izravnave za investicije za leto 1998. Zaradi navedenega
izračuna je "bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 91,7 mio tolarjev. Sredstva
so bila zagotovljena s prenosi z ostalih dveh postavk v okviru transferov občinam.
Dejanska realizacija sredstev na tej postavki je bila v višini 3,3 mlrd tolarjev.
Na celotnem ekonomskem namenu "Transferi občinam" je bila torej realizacija 100%. Vsa
sredstva so bila nakazana do 31. 12. 1998, k čemur nas je zavezovala določba drugega
odstavka 33. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 34/98).

11. DRUGI ODHODKI
V sprejetem proračunu za leto 1998 so bila za druge odhodke predvidena sredstva v višini
10,0 mlrd SIT, kar je 1,2% vseh s sprejetim pračunom predvidenih odhodkov leta 1998.
Realizirana sredstva za leto 1998 so znašala 9,4 mlrd SIT. V realiziranih sredstvih so
zajeta tudi sredstva iz naslova kupnin v višini 1,0 mlrd SIT in sredstva iz naslova donacij
v višini 0,4 mlrd SIT, ki v sprejetem proračunu niso bila predvidena.
Največji delež sredstev za druge odhodke je bil v sprejetem proračunu predviden pri
Ministrstvu za finance in sicer 4,2 mlrd SIT oziroma 41,9 % vseh drugih odhodkov, sledijo
pa Ministrstvo za zunanje zadeve z 1,8 mlrd SIT oziroma 17,5 % , Državni zbor z 0,6 mlrd
SIT oziroma 5,6%, Vladne službe z 0,5 mlrd SIT oziroma 4,9 %, Ministrstvo za znanost in
tehnologijo z 0,4 mlrd SIT oziroma 4,0 %, Ministrstvo za pravosodje z 0,4 mlrd SIT oziroma
3,7 %, Ministrstvo za kulturo s 0,3 mlrd SIT oziroma 3,4%, Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve z 0,3 mlrd SIT oziroma 3,2%, Republiška volilna komisija z 0,3 mlrd SIT
oziroma 2,5 %, Ministrstvo za obrambo z 0,2 mlrd SIT oziroma 2,4%, Slovenska akademija
znanosti in umetnosti z 0,2 mlrd SIT oziroma 1,7%, Ministrstvo za šolstvo in šport z 0,2
mlrd SIT oziroma 1,6% ter Ministrstvo za zdravstvo z 0,1 mlrd SIT oziroma 1,2%.
Za druge odhodke pri Državnemu zboru so bila v sprejetem proračunu predvidena sredstva
v višini 556,5 mio SIT. Sredstva so bila predvidena za sofinanciranje strank, za financiranje
sveta za radiodifuzijo, za varstvo okolja ter za povračilo stroškov volilne kampanje.
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Izplačana sredstva so znašala 531,3 mio SIT. Razlika je posledica manjše porabe sredstev
sveta za varstvo okolja ter nižjega obsega sofinanciranja strank.
Za druge odhodke pri Republiški volilni komisiji so bila v sprejetem proračunu predvidena
sredstva v višini 252,0 mio SIT. Sredstva so bila predvidena za izvedbo različnih volitev
na državni in lokalni ravni. Izplačila so znašala 172,8 mio SIT, ker je bil del plačil prenešen
v proračunsko leto 1999.
Za druge odhodke pri Uradu predsednika vlade so bila v sprejetem proračunu predvidena
sredstva v višini 108,4, izplačana pa v višini 16,7 mio SIT. Sredstva so bila predvidena za
delovanje revizijske komisije za javna naročila. Del sredstev je bil prerazporejen za
zagotovitev pogojev za delo revizijske komisije za javna naročila na Center vlade za
informiranje.
Za druge odhodke pri Vladnih službah so bila v sprejetem proračunu predvidena sredstva
v višini 487,4 mio SIT. Izplačana sredstva so znašala 500,9 mio SIT. V realiziranih
sredstvih predstavljajo odhodki iz naslova donacij 31 mio SIT in se nanašajo na Urad za
priseljevanje in begunce v višini 17 mio SIT, Statistični urad Republike Slovenije v višini
8,1 mio SIT ter Urad vlade za informiranje v višini 5,9 mio SIT. Sredstva so bila porabljena
predvsem za financiranje sodelovanja na razstavi EXPO 1998 ter za financiranje
dejavnosti, ki je povezana z obveščanjem domače in tuje javnosti.
Za druge odhodke pri Ministrstvu za finance so bila v sprejetem proračunu predvidena
sredstva v višini 4,2 mlrd SIT. Izplačana sredstva so znašala 2,4 mlrd SIT, oziroma 56,2%
predvidenih sredstev s sprejetim proračunom. Realizacija po posameznih postavkah v
okviru navedenega namena je bila zelo različna, bistveno manjša realizacija od predvidene
v sprejetem proračunu je bila v okviru stroškov finančnih razmerij. Za plačilo stroškov
finančnih razmerij so bila v proračunu za leto 1998 predvidena sredstva v višini 2,8 mlrd
SIT, dejanska realizacija pa je znašala 1,2 mlrd SIT. Ob pripravi proračuna za leto 1998
je bila predvidena drugačna struktura zadolževanja kot se je kasneje realizirala.
Zaradi predvidenega večjega tujega kot domačega zadolževanja so bili planirani tudi večji
stroški finančnih razmerij, ker so stroški izdaje vrednostnih papirjev izraženih v tuji valuti
večji od stroškov izdaje domačih obveznic. Zaradi spremenjenih razmer na tujih finančnih
trgih seje v letu 1998 Republika Slovenija zadolžila v večji meri pri domačih bankah, kar
se je posledično pokazalo v manjši realizaciji stroškov, povezanih z zadolževanjem. Na
tujem trgu je bil realiziran manjši obseg zadolževanja. Prav tako je bil na tujem trgu
uporabljen drugačen instrument (Schuldschein), katerega stroški so bistveno nižji od
stroškov planiranega instrumenta (Yankee).
Za druge odhodke pri Ministrstvu za zunanje zadeve so bila v sprejetem proračunu
predvidena sredstva v višini 1,7 mlrd SIT, realizirana sredstva pa so znašala 1,8 mlrd SIT.
Sredstva so bila namenjena predvsem za plačilo članarin in kotizacij v tujini ter za podporo
slovenski narodnostni skupnosti v zamejstvu in podporo Slovencem po svetu.
Za druge odhodke pri Ministrstvu za pravosodje so bila v sprejetem proračunu predvidena
sredstva v višini 367,1 mio SIT. Izplačana sredstva so znašala 488,9 mio SIT oziroma 33,2
% več od predvidenih sredstev. Sredstva so bila porabljena predvsem za izplačilo
odškodnin neupravičeno obsojenim ter za delovanje Sodnega sveta.
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Za druge odhodke pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti so bila v okviru donacij
realizirana sredstva v višini 6,2 mio SIT in sicer v okviru Phare programa pri Agenciji za
učinkovito rabo energije.
Za druge odhodke pri Ministrstvu za obrambo so bila za leto 1998 v sprejetem proračunu
predvidena sredstva v višini 240,2 mio SIT. Glavnino drugih odhodkov ministrstva so
predstavljala sredstva za Mednarodni sklad Republike Slovenije za odstranjevanje min in
pomoč žrtvam min v BIH in sicer 135,0 mio SIT, sledijo pa sredstva za financiranje
Gasilske zveze Slovenije 45,3 mio SIT, za sofinanciranje organizacije slovenskih častnikov
ter drugih organizacij 33,0 mio SIT, odškodnine za škodo, povzročeno s strani JLA 23,4
mio SIT in za obveznosti do organizacije Atlantski svet 3,5 mio SIT. Realizirana sredstva
so znašala 241,9 mio SIT in so bila nominalno za 95,8% višja od realiziranih v letu 1997.
V sprejetem proračunu za leto 1998 so bila pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj
predvidena sredstva za druge odhodke v višini 119,6 mio SIT, realizirana pa so bila v višini
1,1 mlrd SIT zaradi sredstev kupnin. S prerazporeditvijo sredstev so bila za ta namen
znižana sredstva za 26,4 mio SIT. Največ sredstev je bilo namenjenih plačilu mednarodnim
organizacijam in delovanju enote Phare CBC PIU.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je v letu 1998 realiziralo sredstva tujih donacij
v višini 3,8 mio SIT za izvedbo poročila o družbenem razvoju Slovenije.
Pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj je v letu 1998 znašalo izplačilo sredstev
kupnin pridobljenih na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS,
45/95 in 34/96) 1,0 mlrd SIT za poravnavo obveznosti upravičencem po zakonu o
denacionalizaciji.
V sprejetem proračunu je bilo pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana
predvideno 347,0 mio SIT za plačilo drugih odhodkov, od tega jih je bilo realizirano le
236,6 mio SIT oziroma 68,2 %, saj so bila s prerazporejanjem sredstev znižana sredstva
za ta namen za 92,4 mio SIT. Glede na leto 1997 so se realizirana sredstva močno
povečala in sicer kar za 576,6 % zaradi povečanih stroškov sodelovanja Slovenije z EU.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v letu 1998 prejelo tujo donacijo v višini
0,5 mio SIT za vakcinacijo lisic in jo je tudi v celoti realiziralo.
Pri Ministrstvu za okolje in prostor so bila v letu 1998 predvidena za druge odhodke
sredstva v višini 69,0 mio SIT, realizirana pa so bila v višini 185,1 mio SIT zaradi sredstev
donacij. Pretežni del sredstev je bil namenjen plačilu članarin.
Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 1998 prejelo 148,3 mio SIT tujih donacij in jih v
višini 133,4 mio SIT oziroma 89,9% tudi realiziralo. Največji del tujih donacij je bil namenjen
financiranju programa opuščanja ozonu škodljivih snovi in sicer 117,8 mio SIT.
Pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo je bilo realizirano 443,3 mio SIT drugih odhodkov,
kar je 10,2% več od planiranih sredstev in 0,2% več kot v predhodnem letu. Večina
sredstev je bila porabljena za programe mednarodnega sodelovanja in promocijo
znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je realiziralo 322,8 mio SIT drugih
odhodkov, predvsem za sofinanciranje Zveze združenj borcev NOV (159 mio SIT), ter za
sofinanciranje drugih društev in organizacij. Porabljena sredstva so za 1,9% presegla
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sprejeti proračun, glede na leto prej pa so bila večja kar za 42,5%.
Porabljena sredstva za druge odhodke so pri Ministrstvu za kulturo znašala 294,8 mio SIT,
to je 87,2% glede na sprejeti proračun in 17,6% več kot v letu 1997. Večji del (134 mio SIT)
je bil namenjen kulturni dejavnosti za Slovence izven Republike Slovenije, kulturni
dejavnosti narodnosti, Romov in priseljencev ter za nagrade Prešernovega sklada.
V Ministrstvu za šolstvo in šport je bilo v preteklem letu realizirano 282,8 mio SIT drugih
odhodkov, kar je 78,3% več kot je predvideval sprejeti proračun in 33,8% več kot v
predhodnem letu. Sredstva so bila porabljena v glavnem za predšolsko vzgojo otrok
italijanske in madžarske narodnosti v vrtcih, koncesijsko dajatev za Fundacijo za šport, za
šolstvo narodnosti in zamejstva ter sofinanciranje društev.
Slovenska akademija znanosti in umetnosti je v letu 1998 realizirala 175,1 mio SIT
sredstev drugih odhodkov, za članske nagrade akademikom. Znesek je za 1,4% večji kot
v sprejetem proračunu in za 13,9% večji kot v predhodnem letu.
Ministrstvo za zdravstvo je realiziralo 170,8 mio SIT drugih odhodkov, namenjenih
predvsem za analize vzorcev in meritve onesnaženosti, mednarodno sodelovanje in
zdravstvo na demografsko ogroženih območjih. Realizacija je bila za 37,3% večja od
sprejetega proračuna in za 36,4% večja kot v letu prej.

12. OSKRBA BEGUNCEV
S sprejetim proračunom za leto 1998 so bila za odhodke na področju oskrbe beguncev
predvidena sredstva v višini 811,2 mio SIT, kar je 0,1% vseh s sprejetim proračunom
predvidenih odhodkov leta 1998. Realizirana sredstva so znašala 847,2 mio SIT in so
presegla predvidena sredstva v sprejetem proračunu za 4,4%. Razlog za navedeno
odstopanje je v nižji trajni vrnitvi beguncev v BIH od planirane ter v višjih stroških
zdravstvenega varstva zaradi strukture beguncev, ki je ostala v Sloveniji.
Včlanitev v IOM - International Organisation For Migrations v letu 1998 ni bila realizirana,
sredstva pa so bila prerazporejena na namen Oskrba beguncev.

13. SREDSTVA ZA INVESTICIJE
S sprejetim proračunom za leto 1998 so bila za odhodke na področju investicij in
investicijskega vzdrževanja predvidena sredstva v višini 98,7 mlrd SIT, kar je 11,3% vseh
s sprejetim proračunom predvidenih odhodkov za leto 1998. Realizirana sredstva po
sprejetem proračunu so znašala 89,2 mlrd SIT. Poleg tega so bilo v letu 1998 v proračun
vplačanih za 1,3 mlrd SIT donacij za investicijske namene. 1,0 mlrd SIT je bilo v istem letu
tudi porabljenih, ostala sredstva pa so prenešena v proračun za leto 1999.
Največji delež sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje je bil v sprejetem
proračunu predviden za izgradnjo prometne in telekomunikacijske infrastrukture v višini
48,6 mlrd SIT oziroma 49,2% vseh investicijskih odhodkov proračuna. V tem so znašala
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predvidena sredstva za investicije - avtoceste v višini 28,3 mlrd SIT oziroma 28,7%, ostala
sredstva za prometno infrastrukturo in telekomunikacije pa 20,2 mlrd SIT oziroma 20,5%.
Pri Ministrstvu za obrambo so bila v sprejetem proračunu predvidena sredstva za
investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 10,9 mlrd SIT oziroma 11,0%, pri Ministrstvu
za šolstvo in šport 6,7 mlrd SIT oziroma 6,8%, pri Vladnih službah 3,3 mlrd SIT oziroma
3,3%, pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti 5,7 mlrd SIT oziroma 5,8%, pri Ministrstvu
za notranje zadeve 3,2 mlrd SIT oziroma 3,2%, pri Ministrstvu za kulturo 2,2 mlrd SIT
oziroma 2,2%, pri Ministrstvu za zdravstvo 2,0 mlrd SIT oziroma 2,0%, pri Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve 2,2 mlrd SIT oziroma 2,2%, pri Ministrstvu za pravosodje
2,1 mlrd SIT oziroma 2,1%, pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1,6 mlrd
SIT oziroma 1,6%, pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj 1,6 mlrd SIT oziroma
1,6%, pri Ministrstvu za okolje in prostor 1,8 mlrd SIT oziroma 1,8%, pri Ministrstvu za
znanost in tehnologijo 1,5 mlrd SIT oziroma 1,5%, pri Ministrstvu za zunanje zadeve 0,3
mlrd SIT oziroma 0,3%, pri Državnem zboru 0,5 mlrd SIT oziroma 0,5%, pri Slovenski
akademiji znanosti in umetnosti 0,2 mlrd SIT oziroma 0,2%. Realizacija tovrstnih odhodkov
je bila večja od predvidene po sprejetem proračunu pri naslednjih proračunskih
uporabnikih!* pri Vladnih službah za 905,3 mio SIT( od tega iz sredstev donacij 154 mio
SIT), pri Ministrstvu za zunanje zadeve za 26,3 mio SIT in pri Ministrstvu za zdravstvo za
23,4 mio SIT.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Ministrstvu za finance so bila v
sprejetem proračunu predvidena v višini 2,5 mlrd SIT, od tega 1,0 mlrd SIT za investicije
v informacijsko tehnologijo ministrstva ter 1,1 mlrd SIT v informacijski sistem Davčne
uprave RS za uvedbo Davka na dodano vrednost. Realizacija po sprejetem proračunu je
znašala 830,9 mio SIT. Del planiranih sredstev je bil prerazporejen za druge namene
zaradi varčevalnih ukrepov sprejetih na vladi. Manjša realizacija programa investicij je
predvsem posledica drugačne dinamike informatizacije ter zamika plačil po sklenjenih
pogodbah zaradi dolgotrajnih postopkov priprave načrtov za izgradnjo računalniških mrež.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje so bila pri Ministrstvu za promet in
zveze v sprejetem proračunu predvidena v višini 48,5 mlrd SIT, od tega za avoceste 28,3
mlrd SIT, za državno cestno omrežje 11,7 mlrd SIT, za železnice 6,6 mlrd SIT ter za ostali
promet in zveze (zračni, luški promet in telekomunikacije) 1,9 mlrd SIT. Realiziranih
sredstev v letu 1998 je bilo v višini 45,1 mlrd SIT, od tega za avtoceste 26,5 mlrd SIT, za
magistralne in regionalne ceste 12,1 mlrd SIT, železnice 5,3 mlrd SIT in za ostali promet
in zveze 1,2 mlrd SIT. Razlika med sprejetim in realiziranim proračunom v višini 3,4 mlrd
SIT je nastala deloma zaradi prerazporeditve sredstev na postavko stalne proračunske
rezerve za odpravo posledic poplav, deloma pa zaradi varčevalnih ukrepov vlade.
Poleg sredstev rednega proračuna je bilo v letu 1998 pridobljenih in izplačanih še za 3,8
mio SIT sredstev donacij iz programa PHARE za cesto Žaga - Učeja, iz sredstev odškodnin
pa je bilo pridobljenih in porabljenih 0,6 mio SIT na nabavo opreme pri Upravi RS za
pomorstvo (skladno s 4. in 52.členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije).
Sredstva za investicijske naložbe v magistralno in regionalno cestno omrežje so bila tako
s sprejetim proračunom za leto 1998 predvidena, kot tudi izplačana v višini 7,5 mlrd SIT,
sredstva za investicijsko vzdrževanje magistralnih in regionalnih cest pa so bila v sprejetem
proračunu predvidena v višini 4,2 mlrd SIT. Dejanska izplačila za ta dva namena so
znašala 12,1 mlrd SIT.
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Za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Ministrstvu za obrambo in zaščito so bila s
sprejetim proračunom za leto 1998 predvidena sredstva v višini 10,9 mlrd SIT, kar je za
16,0 % več kot v letu 1997. Realizacija leta 1998 je znašala skupno 10,3 mlrd SIT. V tem
predstavljajo sredstva za investicijsko dejavnost obrambe 3,0 mlrd SIT (29,4 %), za
investicijsko dejavnost zaščite 1,1 mlrd SIT (10,8 %), za odplačilo glavnic kreditov za
financiranje Temeljnih razvojnih programov obrambnih sil 5,2 mlrd SIT (51,0 %) in sredstva
požarnega sklada 0,8 mlrd SIT (7,8 %). V letu 1998 je bila na področju obrambe in zaščite
poraba sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje za 1,1 mlrd oziroma za 12,6 %
višja od leta 1997.
V veljavnem proračunu 1998 so pri Ministrstvu za obrambo izkazana tudi sredstva od
prodaje državnega premoženja sicer v višini 641,9 mio SIT. Od tega znašajo sredstva od
prodaje nepremičnin 636,3 mio SIT, porabljena pa so bila samo v višini 103,2 mio SIT
(ostanek sredstev od prodaje premičnin in nepremičnin v višini 538,6 mio SIT je bil
prenešen v proračun za leto 1999 v skladu s 3., 4. in 52.členom Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije).
Pri Ministrstvu za šolstvo in šport so bila s sprejetim proračunom za leto 1998 za
investicije in investicijsko vzdrževanje predvidena sredstva v višini 6,7 mlrd SIT.
Realizirana sredstva so bila za 0,5 mlrd SIT nižja od sredstev v sprejetem proračunu in
nominalno za 3% manjša kot v letu 1997. Sredstva so bila namenjena predvsem za
investicije in investicijsko vzdrževanje v visokem, višjem in srednjem šolstvu ter za
osnovne šole na demografsko ogroženih območjih. Realizacija je bila nižja od planiranih
sredstev zaradi zapletov pri plačilih pogodbenih obveznosti in zaradi varčevalnih ukrepov.
Za investicije in investicijsko vzdrževanje Vladnih služb so bila s sprejetim proračunom
predvidena sredstva v višini 3,3 mlrd SIT, od tega pri Servisu skupnih služb vlade 1,6 mlrd
SIT, pri Centru Vlade za informatiko 1,4 mlrd SIT in pri Slovenski obveščevalno-vamostni
agenciji 283,8 mio SIT. Dejansko izplačana sredstva v letu 1998 so znašala 4,2 mlrd SIT.
V realiziranih sredstvih predstavljajo odhodki iz naslova donacij 154 mio SIT in se nanašajo
na Statistični Urad Republike Slovenije v višini 1,7 mio SIT, Službo vlade za zakonodajo
v višini 0,02 mio SIT ter Servis skupnih služb vlade v višini 152,3 mio SIT.
Pri Servisu skupnih služb vlade so bila sredstva namenjena za nakupe osnovnih sredstev
za potrebe državnih organov, adaptacije in rekonstrukcije objektov, lastno udeležbo pri
investicijah na mejnih prehodih, ki se financirajo iz PHARE sredstev ter za redno
investicijsko vzdrževanje. Pri Centru Vlade za informatiko so bila sredstva namenjena za
potrebe informatizacije državnih organov in za upravne enote.
Med letom so bili opravljeni prenosi sredstev različnih proračunskih uporabnikov v višini
515,7 mio SIT za potrebe soudeležbe sredstev za investicije na mejnih prehodih, nakupe
osnovnih sredstev, nakupe poslovnih prostorov in za potrebe investicijskega vzdrževanja
zgradb in prostorov. Za namen informatizacije državnih organov z razvojem elektronske
pošte pa je bilo prerazporejenih sredstev v višini 413,4 mio SIT.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Ministrstvu za gospodarske
dejavnosti so bila v sprejetem proračunu predvidena v višini 5,6 mlrd SIT. V predvidenih
in izplačanih sredstvih predstavljajo večji del investicije v energetiko. Realizirana sredstva
so znašala 5,3 mlrd SIT. Največji del realiziranih sredstev predstavljajo investicijski izdatki
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za zapiranje rudnikov Idrija, Mežica, Kamnik , Zagone, Senovo in Kanižarica in sicer v
višini 3,9 mlrd SIT oziroma 73,6 % vseh realiziranih sredstev. Ostala sredstva se nanašajo
na investicije v ekološko in tehnično sanacijo (Zbiljsko jezero, HE -Mariborski otok, obnova
hidroenergetskih objektov, NEK, blok 5 Šoštanj).
Med letom je bilo iz investicijskih sredstev prerazporejeno 300,5 mio SIT sredstev in sicer
za namen subvencioniranja obrestnih mer in ohranjanja delovnih mest.
V sklopu Ministrstva za gospodarske dejavnosti pa so bila predvidena tudi investicijska
sredstva za male investicije in sicer v višini 2,6 mio SIT.
Sredstva, namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Ministrstvu za notranje
zadeve so bila s sprejetim proračunom predvidena v višini 3,2 mlrd SIT, porabljena so bila
v višini 2,8 mlrd SIT kar predstavlja 89,4% predvidenih sredstev. Realizirana sredstva v
letu 1998 so bila nominalno za 41,2% višja kot v letu 1997.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Ministrstvu za pravosodje so bila v
letu 1998 predvidena v višini 2,1 mlrd SIT. Od tega je bilo za investicijsko vzdrževanje
predvidenih^ 1,0 mio SIT, ostalo pa za investicije in sicer za tehnološko posodobitev
sodišč, nakup poslovnih prostorov ter za male investicije. Tekom leta je bil opravljen
prenos v višini 385,1 mio SIT tako, daje znašal veljaven proračun za leto 1998 1,7 mlrd
SIT. Sredstva so bila realizirana v višini 1,6 mrld SIT.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Ministrstvu za kulturo so bila v
sprejetem proračunu predvidena v višini 2,2 mlrd SIT, izplačila pa so znašala 2,0 mlrd
SIT. Realizirana sredstva so bila nominalno za 5,9% višja kot leta 1997. Namenjena so bila
predvsem obnovi kulturnih spomenikov in investicijam v javne zavode na področju kulture.
Pri Ministrstvu za zdravstvo je bil s sprejetim proračunom za investicije in investicijsko
vzdrževanje predviden znesek 2,0 mlrd SIT, enaka je bila tudi realizacija. Realizacija je
bila tako nominalno za 14,3% višja kot v letu prej. Med letom so bile izvršene nekatere
prerazporeditve sredstev v okviru namena investicij, zaradi sprememb pri dinamiki
izvajanja posameznih investicij.
Sredstva za investicije pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so bila s
sprejetim proračunom predvidena v višini 2,2 mlrd SIT, realizirana sredstva so znašala le
1,5 mlrd SIT oziroma 67,1% planiranih. Realizacija je bila kljub temu nominalno za 6,4%
višja kot leta 1997. Med letom so bile izvršene prerazporeditve sredstev na druge namene
v okviru ministrstva. Investicijska sredstva so bila porabljena za socialnovarstvene zavode,
prostore zavodov za usposabljanje, centrov za socialno delo in drugo.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano so bila s sprejetim proračunom predvidena v višini 1,6 mlrd SIT, realizirana
pa v višini 1,2 mlrd SIT oziroma 78,8%. Realizirana sredstva so bila nominalno za 1,7%
višja kot leta 1997. Pretežni del investicij je bil namenjen za vzdrževanje gozdnih cest,
celostno urejanje podeželja in obnovo vasi ter kmetijsko ureditvene operacije in sicer
namakanje kmetijskih zemljišč, akumulacije in agromelioracije. Med realiziranimi odhodki
so zajeti tudi odhodki financirani iz sredstev donacij programa PHARE v višini 5,3 mio SIT.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Ministrstvu za ekonomske odnose

poročevalec, št. 83

378

18. oktober2001

in razvoj so bila v sprejetem proračunu predvidena v višini 1,6 mlrd SIT in sicer za
vzpodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij. Celotna realizacija (vključno iz
sredstev donacij) je znašala 1,8 mlrd SIT, kar predstavlja 109,9% sprejetega proračuna.
Realizacija leta 1998 je bila nominalno za 31,1% višja kot leta 1997. Sredstva so bila
namenjena za sanacijo in posodobitev lokalne komunalne infrastrukture z namenom
ohranjenosti poseljenosti v gorskem, hribovitem in obmejnem območju ter sofinanciranje
inicialnih razvojnih programov v skladu z Zakonom o Spodbujanju razvoja demografsko
ogroženih območij in Uredbo o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja
v Republiki Sloveniji v obdobju 1997 -1999.
V letu 1998 je Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj financiralo iz sredstev donacij
projekt, ki je bil odobren v okviru PHARE CBC in sicer cesto Volče-Solarji in cesto Livške
Ravne-Solarji v višini 209,6 mio SIT.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Ministrstvu za malo gospodarstvo
in turizem so bila v sprejetem proračunu predvidena v višini 1,2 mrid SIT. Celotna
realizirana sredstva so znašala 1,3 mlrd SIT kar je za 6,3% več sredstev od predvidenih
v sprejetenrrproračunu. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje v obnovo razvoja
turističnih objektov in za sofinanciranje lastne udeležbe pri tuji tehnični pomoči v okviru
dejavnosti ministrstva. Za druge investicijske odhodke pa so bila pridobljena sredstva v
okviru donacij in realizirana v višini 222,6 mio SIT in sicer v okviru Phare programa za
sofinanciranje Štajerskega tehnološkega parka, obmejnih turističnih področij, tehnološke
osi Maribor - Graz ter CBC Italija 97.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Ministrstvu za okolje in prostor so
bila s sprejetim proračunom predvidena v višini 1,8 mlrd SIT, celotna realizacija pa je
znašala 2,0 mlrd SIT, od tega iz sredstev donacij 424,0 mio SIT. Realizirana plačila za
investicije v letu 1998 so obsegala investicije v komunalo in urejanje voda, od tega je bilo
največ namenjeno investicijskemu vzdrževanju vodnogospodarskih objektov in naprav.
V letu 1998 je bilo v okviru omenjenih prejetih donacij tudi več PHARE donacij. Največja
je bila donacija za investicijo v vodni zadrževalnik Pikol, kije bila realizirana v višini 125,8
mio SIT.
V sprejetem proračunu je bilo za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Ministrstvu za
znanost in tehnologijo predvideno 1,5 mlrd SIT, realizirana sredstva so znašala le 51,4%
planiranih. Realizacija je kljub temu nominalno za 35,2 % presegla izplačila v predhodnem
letu. Največji delež realiziranih sredstev leta 1998 se nanaša na Dom podiplomcev v
Ljubljani in Univerzitetno knjižnico v Ljubljani. Realizacija je bila nižja od sprejetega
proračuna zaradi nujnosti zagotovitve prihrankov.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Ministrstvu za zunanje zadeve so
bila s sprejetim proračunom predvidena v višini 278,0 mio SIT, realizirana pa v višini 304,1
mio SIT. Sredstva so bila namenjena dokončanju veleposlaništva ruske federacije ter
dokupu opreme za predstavništva v tujini. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s
prerazporeditvami sredstev.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Predsedniku Republike Slovenije
so bila v sprejetem proračunu predvidena v višini 31,6 mio SIT. Realizirana so bila na
nivoju planiranih. Sredstva so bila porabljena za razvoj informacijskega sistema ter
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investicije v osnovna sredstva.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Državnem zboru RS so bila v
sprejetem proračunu predvidena v višini 474,0 mio SIT, realizirana sredstva pa so znašala
331,6 mio SIT. Sredstva so bila namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje
zgradbe slovenskega parlamenta ter za reševanje stanovanjske problematike v Državnem
zboru.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Državnem svetu RS so bila v
sprejetem proračunu predvidena v višini 14,0 mio SIT, realizirana sredstva pa so znašala
11,1 mio SIT. Sredstva so bila namenjena za investicije v Državnem svetu.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Republiški volilni komisiji so bila v
sprejetem proračunu predvidena v višini 2,6 mio SIT, realizirana sredstva pa so znašala
2,5 mio SIT. Sredstva so bila namenjena za nakup pisarniške opreme.
Sredstva za*investicije in investicijsko vzdrževanje pri Varuhu čovekovih pravic so bila v
sprejetem proračunu predvidena v višini 11,1 mio SIT, realizirana sredstva pa so znašala
11,0 mio SIT. Sredstva so bila namenjena za nakup pisarniške in računalniške opreme.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Ustavnem sodišču RS so bila v
sprejetem proračunu predvidena v višini 282,7 mio SIT, realizirana sredstva pa so znašala
223,9 mio SIT. Sredstva so bila namenjena za obnovo in delno preureditev zgradbe
ustavnega sodišča, nakup opreme in informatizacijo ter reševanje stanovanjskih problemov
z nakupom službenih stanovanj.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Računskem sodišču RS so bila v
sprejetem proračunu predvidena v višini 66,4 mio SIT, realizirana sredstva pa so znašala
36,9 mio SIT. Sredstva so bila namenjena za informatizacijo, za nakup pisarniške opreme
ter nakup službenih vozil.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Agenciji za revidiranje postopkov
lastninskega preoblikovanja podjetij so bila v sprejetem proračunu predvidena v višini 6,1
mio SIT, realizirana sredstva pa so znašala 9,7 mio SIT. Sredstva so bila namenjena za
nakup opreme, računalniške opreme ter informatizacijo Agencije.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Uradu predsednika vlade RS so bila
v sprejetem proračunu predvidena v višini 184,5 mio SIT, realizirana sredstva pa so
znašala 157,2 mio SIT. Sredstva so bila namenjena za obnovo letala Learjet 35 A, ki je bila
potrebna za pridobitev zahtevanih dovoljenj za letenje.
Pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti so bila s sprejetim proračunom predvidena
investicijska sredstva v višini 220,0 mio SIT. Realizirana sredstva so bila za 1,7% nižja od
predvidenih in. za 5,3% višja kot v predhodnem letu. Sredstva so bila porabljena za
adaptacijo objektov znanstvenoraziskovalnmih centrov v Postojni in Ljubljani.

14. KAPITALSKE NALOŽBE
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V proračunu za leto 1998 so bila za kapitalske naložbe predvidena sredstva v višini 6,5
mlrd SIT, realizirana pa v višini 6,4 mlrd SIT. Za dokapitalizacijo Slovenjskih železarn je
bilo predvidenih in tudi realiziranih 3 mlrd SIT, 1,5 mlrd SIT pa za dokapitalizacijo
Stanovanjskega sklada, kar je bilo tudi v celoti realizirano.
Iz naslova kupnin pa je bilo leta 1998 zagotovljenih še 13,8 mlrd SIT, realiziranih pa 12,6
mlrd SIT.
Pri Ministrstvu za finance je bilo v letu 1998 predvidenih 321,8 mio SIT, realiziranih pa je
bilo 307,2 mio SIT za vplačila delniškega kapitala Republike Slovenije v mednarodne
finančne organizacije, katerih članica je Republika Slovenija. Glede na zapadle obveznosti
so bila izvršena plačila kapitala v Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD) v znesku
1.506.800,0 EUR in v Medameriško razvojno banko (IDB) v znesku 172.613,0 USD.
Upoštevaje dejstvo, da osnovo za vplačila delniškega kapitala predstavljajo zneski
denominirani v tujih valutah, so bila vsa vplačila delniškega kapitala v letu 1998 izvršena
100%, tolarska realizacija pa ne odstopa bistveno od zneskov, sprejetih s proračunom.
Tolarska odstopanja realizacije od sprejetega proračuna gre pripisati predvsem dejstvu, da
je bila rasf tečajev tujih valut (USD in EUR, v katerih je bilo potrebno poravnati zapadle
obveznosti) manjša od planirane pri sprejemanju proračuna.
Pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti je bilo v letu 1998 predvideno 4,2 mlrd SIT
sredstev za dokapitalizacijo Slovenskih železarn, odplačila kreditov Slovenskih železarn,
dokapitalizacijo Sklada Republike Slovenije za razvoj ter kapitalske deleže Republike
Slovenije v gospodarske družbe za nakup brezazbestnih tehnologij.
Pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj je bilo v letu 1998 predvideno 4,1 mio SIT
sredstev za vplačilo osnovnega kapitala Sklada za spodbujanje razvoja Triglavskega
narodnega parka d.d., kije bil ustanovljen na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij.
Iz naslova kupnin je bilo v proračunu za leto 1998 dodatno zagotovljenih 13,8 mlrd SIT,
realiziranih pa 12,6 mlrd SIT in sicer v okviru Ministrstva za gospodarske dejavnosti 2,8
mlrd SIT za sanacijo podjetij in gospodarstva, za investicije v javni sektor, v okviru
Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj 6,3 mlrd SIT za spodbujanje regionalnega
razvoja, za spodbujanje in kreditiranje izvoza in dokapitalizacijo Slovenske izvozne družbe,
za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtone narodnostne skupnosti, v okviru
Ministrstva za okolje in prostor 1,2 mlrd SIT za dokapitalizacijo Ekološko razvojnega
sklada, v okviru Ministrstva za znanost in tehnologijo 1,9 mlrd SIT za dokapitalizacijo
Tehnološko razvojnega sklada ter v okviru Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem 1,4
mlrd SIT za dokapitalizacijo sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva.

15. SREDSTVA REZERV
V sprejetem proračunu za leto 1998 so bila za rezerve predvidena sredstva v višini 3,4 mlrd
SIT in sicer za izločanje v stalno rezervo Republike Slovenije v višini 2,0 mlrd SIT ter
sredstva tekoče proračunske rezerve v višini 1,4 mlrd SIT.
V 76. členu zakona o izvrševaju proračuna je določeno, da se od prihodkov proračuna za
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leto 1998 izločijo sredstva rezerv v višini 2,0 rnlrd SIT. V skladu s 30. členom zakona o
financiranju javne porabe, se sredstva izločajo mesečno in se namensko porabljajo za
odpravo posledic elementarnih nesreč v skladu s sklepi vlade.
Dodatno so bila za rezerve Republike Slovenije v letu 1998 zagotovljena sredstva v višini
7,6 mlrd SIT in sicer zaradi dveh med letom sprejetih interventnih zakonov:
a) V skladu z določili Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v
Posočju (Ur.l. RS, št. 45/98) je bil uveden poseben prispevek za popotresno obnovo
Posočja. Sredstva vplačana v proračun iz tega naslova so bila predvidena na novi
proračunski postavki in so se v skladu s prilivi mesečno izločala na poseben račun
Rezerve Republike Slovenije. Izločenih je bilo skupno 4,4 mlrd SIT in sicer 4,1 mlrd SIT
v letu 1998 in 317,1 mio SIT januarja 1999.
b) V skladu z določili zakona o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravi
posledic poplav, ki so v obdobju september-november 1998 prizadele Republiko
Slovenijo, je bilo na postavki rezerv s prerazporeditvijo sredstev iz drugih proračunskih
postavk"zagotovljenih dodatno 3,2 mlrd SIT in sicer:
iz sredstev za izgradnjo avtocest 1,0 mlrd SIT,
iz tekoče proračunske rezerve 450,0 mio SIT,
s prerazporeditvijo sredstev Ministrstva za promet in zveze v višini 130,0 mio SIT,
Ministrstva za okolje in prostor v višini 60,0 mio SIT, Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in.prehrano v višini 110,0 mio SIT, Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve v višini 850,0 mio SIT ter Ministrstva za gospodarske dejavnosti v višini 100,0
mio SIT ter iz sredstev, ki so bila v letu 1998, na podlagi vladnih ukrepov o znižanju
porabe, zadržana v višini 500,0 mio SIT. Sredstva so bila prerazporejena s
proračunskih postavk Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za promet in zveze
ter Ministrstva za finance.
Skladno z 22. členom zakona o izvrševanju proračuna so se v sprejetem proračunu
predvidena sredstva tekoče proračunske rezerve razporejala na proračunske postavke
uporabnikov po sklepih Vlade Republike Slovenije v višini 1,4 mlrd SIT, kot je razvidno iz
priloge. Sredstva v višini 12,2 mio SIT so ostala nerazporejena.

C.

RAČUN FINANCIRANJA DRŽAVNEGA PRORAČUNA

1. ZADOLŽEVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POTREBE DRŽAVNEGA
PRORAČUNA V LETU 1998
Zadolževanje Republike Slovenije je v letu 1998 potekalo na osnovi Programa financiranja
Republike Slovenije v letu 1998, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije. Za potrebe
financiranja primanjkljaja proračuna ter rednih odplačil zapadlih glavnic iz naslova
državnega dolga je v letu 1998 je kvota zadolževanja znašala 110 mlrd SIT (85. člen
Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96,78/97,87/97
in 34/98). V programu financiranja Republike Slovenije v letu 1998 je bilo predvideno tudi
predčasno odplačilo serije 1 NFA obveznice v višini 80 mlrd SIT. Na osnovi ocene
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potrebnega financiranja v letu 1998 so bili predvideni dolgoročni instrumenti financiranja,
ki so predstavljeni v spodnji tabeli.

Tabela 1. Predlog instrumentov in dinamike financiranja države v letu 1998
Instrument

Ročnost

Začetek
priprav
marec
marec
april

Črpanje

do 5 let
do 7 let
do 1 leta

Znesek v
originalni valuti
5,0 mlrd SIT
0,5 mlrd ECU
0,1 mlrd USD

posojilo doma
Evrobond
premostitveno
posojilo
o b.vte z niča
doma
Yankee
posojilo doma

do 3 let

12,0 mlrd SIT

maj

junij

do 10 let
do 5 let

0,3 mlrd USD
3,2 mlrd SIT

maj
julij

september
avgust

obveznica
doma

do 3 let

11,6 mlrd SIT

september

oktober

april
maj
maj

V nadaljevanju so opisani realizirani instrumenti financiranja Republike Slovenije v letu
1998. V prvi polovici leta 1998 seje zadolževanje izvajalo v okviru, ki je bil predviden v
Programu financiranja. V drugi polovici leta 1998 so se drastično poslabšale razmere na
vseh svetovnih finančnih trgih. Zaradi tega seje izvedba programa financiranja prilagodila
tržnim razmeram. Tako ni bila realizirana izdaja Yankee obveznice na ameriškem trgu, ki
je bila planirana v septembru v višini 300 mio USD. Namesto tega je bil v mesecu
novembru najet nov dolgoročni kredit za potrebe financiranja proračunskega salda in
plačila glavnic na tujih trgih (Schuldschein) v skupni višini 174.500.000 DEM in v mesecu
decembru nov domači dolgoročni kredit v skupni višini 9,5 mlrd SIT.

Instrumenti financiranja Republike Slovenije v letu 1998
V nadaljevanju so prikazani realizirani instrumenti financiranja države v letu 1998.
-

Kratkoročno zadolževanje doma - zadolžnice
Namen tega kratkoročnega instrumenta je uravnavanje tekoče likvidnosti proračuna.
Dne 31.12.1998 je bilo doseženo 1,8 mlrd SIT kratkoročne zadolžitve na podlagi
izdanih zadolžnic.

-

Kratkoročno zadolževanje doma - trimesečne zakladne menice
Dne 31.12.1998 je bilo doseženo 8,0 mlrd SIT kratkoročne zadolžitve na podlagi
trimesečnih zakladnih menic.
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Kratkoročni krediti
V letu 1998 so bila zaradi zagotovitve dela sredstev za predčasno odplačilo obveznic
serij 1/USD in 1/DEM najeta devizna posojila pri slovenskih bankah v skupnem znesku
59 mio USD.
Za potrebe financiranja proračunskega salda in odplačila glavnic se je v letu 1998
črpal revolving kredit pri sindikatu bank, z Deutsche Bank Luxemburg kot agentom, v
skupnem znesku 230 milijonov DEM. Kredit je bil v letu 1998 tudi odplačan. Stanje
revolvnig kredita konec leta je bilo nič.
-

Dolgoročni vrednostni papirji
V prvem četrtletju leta 1998 se je nadaljevalo z izdajo obveznic RS - 09 za potrebe
financiranja proračunskega salda in odplačila glavnic. Skupni znesek izdaje v letu
1998 znaša 15.551.100.000 SIT, izdane so bile v dveh delih. Prvi del v višini
6.124.500.000 SIT je bil izdan dne 05.01.1998, drugi del v višini 9.426.600.000 SIT pa
dne 26.02.1998.
V drugem četrtletju so bile izdane obveznice RS - 12 za potrebe financiranja
proračunskega salda in odplačila glavnic v višini 3.032.000.000 SIT ter v zadnjem
četrtletju v višini 6.600.810.000 SIT. Skupni znesek izdaje znaša 9.632.810.000 SIT.
V mesecu maju je bila izdana obveznica denominirana v evro valuti v višini 500 mio
EVRO. Od 92.042.600.000 SIT, kolikor je znašal znesek izdaje (1 ECU = 184,0852
SIT) je bilo uporabljeno 65.207.831.370 SIT za predčasno odplačilo NFA obveznic
serije 1/USD in serije 1/DEM. Preostanek sredstev v višini 26.834.768.630 SIT pa je
bil uporabljen za financiranje proračunskega salda in plačila glavnic.
Dolgoročni krediti
V mesecu juniju leta 1998 je bil najet nov dolgoročni kredit za potrebe financiranja
proračunskega salda in plačila glavnic v višini 10.450.000.000 SIT. V mesecu
novembru je bil najet nov dolgoročni kredit na tujem trgu (Schuldschein) za potrebe
financiranja proračunskega salda in plačila glavnic v skupni višini 174.500.000 DEM.
V mesecu decembru pa je bil najet nov dolgoročni kredit za potrebe financiranja
proračunskega salda in plačila glavnic v višini 9,5 mlrd SIT.
Zadolževanje za potrebe temeljnih razvojnih programov obrambnih sil
Na osnovi Zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih
programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2003 (Ur. I.,št. 13/94) je bil
za potrebe temeljnih razvojnih programov v aprilu leta 1998 najet kredit v višini
5.500.000.000 SIT in v mesecu oktobru leta 1998 nov kredit v višini 8.350.000.000
SIT.
Spodnja tabela predstavlja pregled vseh instrumentov financiranja v letu 1998.
Instrument

Znesek

Valuta

Zadoižnice

1.600.000.000

srr

Obrestna
mera
več

T rim ese č n e
zakladne menice

8.000.000.000

srr

več
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Vrsta obr.
mere
Variabilna
in fiksna
Fiksna

Ročnost

Dokončna
dospelost

različno

■P:-y

91 dni
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Obveznica RS 9
Obveznica RS 12
Euroobveznica
EVRO
Devizno posojilo
domačih bank
TRP kredit
TRP kredit
Kredit 15.6.1998
Schuldschein
Schuldschein
Kredit 29.12.1998

15.551.100.000
9.632.810.000
500.000.000

SIT
SIT
XEU

TOM+6,0%
TOM+4,5%
5,375%

Variabilna
Variabilna
Fiksna

3 leta
4 leta
7 let

23.07.2000
29.05.2002
27.05-2005

59.000.000

USD

5,5%

Fiksna

1 leto

1.6.1999

5.500.000.000
8.350.000.000
10450000000
50.000.000
124.500.000
9.500.000.000

SIT
SIT
SIT
DEM
DEM
SIT

TOM+5,5%
TOM+4,0%
TOM+4,5%
5,56%
5,51%
TOM+3,8%

Variabilna
Variabilna
Variabilna
Fiksna
Fiksna
Variabilna

5 let
5 let
4 leta
7,5 let
7,5 let
5 leta

17.04.2003
29.10 2003
15.6.2002
25.05.2006
25.05.2006
29.12.2003

Črpanja po kreditih, najetih pri EBRD in IBRD, so v letu 1998 znašala 970.407.726
SIT.
Tako so bile do 31.12.1998 izvedene naslednje transakcije zadolževanja, ki se štejejo
v kvoto zadolževanja:
1. Obveznica RS 9
15.551.100.000 SIT
2. Obveznica RS 12
9.632.810.000 SIT
3. Euroobveznica EVRO
26.834.768.630 SIT
4. Devizno posojilo domačih bank (59 mio USD)
9.830.096.200 SIT
5. Dolgoročni kredit (15.6.1998)
10.450.000.000 SIT
6. Schuldschein (174,5 mio DEM)
16.682.056.910 SIT
7. Dolgoročni kredit (29.12.1998)
9.500.000.000 SIT
8. Kratkoročno zadolževanje doma
9.819.100.000 SIT
(stanje per 31.12.1998)
9. Črpanja EBRD in IBRD kreditov
970.407.726 SIT
31.12.1998 je bila kvota zadolževanja, ob upoštevanju stanja kratkoročne zadolžitve,
izkoriščena v višini 109.270.339.466 SIT.

2. ODPLAČILA DOLGA
V sprejetem proračunu za leto 1998 so bila predvidena sredstva za plačila glavnic iz
naslova zadolževanja v višini 75,6 mlrd SIT.
Skupna realizacija iz naslova plačil domačih in tujih glavnic je bila za 5,9 mlrd SIT manjša
od predvidene, od tega je bila realizacija glavnic iz naslova domačega zadolževanja
manjša za 4,8 mlrd SIT, realizacija iz naslova tujega zadolževanja pa za 1,1 mlrd SIT.
Odstotek realizacije glede na sprejeti proračun se je pri posameznih postavkah glavnic
gibal različno. Tako je bila realizacija precej večja od predvidene pri postavkah Glavnica domači krediti TRP in Glavnica - prevzeti domači dolgovi Slovenskih železarn, nobene
realizacije pa ni bilo na postavkah Glavnica - novo domače zadolževanje in Glavnica -
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prevzeti tuji dolgovi Slovenskih železarn.
Večja odstopanja realizacije od plana so zaradi naslednjih vzrokov:
1) Tako kot obresti za kredite Temeljnih razvojnih programov obrambnih sil tudi glavnice
za domače kredite Temeljnih razvojnih programov obrambnih sil, ki so bili najeti v
decembru 1997, ob pripravi proračuna za leto 1998 pred decembrom 1997, niso bile
planirane na postavki Glavnica - domači krediti - Temeljni razvojni programi obrambnih
sil. Za odplačila iz naslova novega zadolževanja so bila sicer predvidena sredstva na
postavki Glavnica - novo domače zadolževanje, vendar smo zaradi preglednosti
realizacije odplačevanja kreditov Temeljnih razvojnih programov obrambnih sil
realizirali na postavki za kredite Temeljnih razvojnih programov obrambnih sil, za kar
je bila potrebna prerazporeditev.
2)

Nobene realizacije ni bilo na postavki Glavnica - prevzeti tuji dolgovi Slovenskih
železarn, medtem ko je bila realizacija na postavki Glavnica - prevzeti domači dolgovi
Slovenskih železarn za 1,5 mlrd SIT višja od predvidene. Ob pripravi proračuna za leto
1998 namreč ni bilo znano, katere dolgove Slovenskih železarn bo prevzela Republika
Slovenija, niti ni bil znan točen znesek prevzema. To seje definiralo šele z uveljavitvijo
Zakona o privatizaciji Slovenskih železarn d.d. (Ur. I. 13/1998).

3) Sredstva za odplačilo glavnice - novo domače zadolževanje so bila ob pripravi
proračuna za leto 1998 koncem leta 1997 ocenjena v višini 4,6 mlrd SIT. Tedaj še ni
bil izdelan Program financiranja Republike Slovenije za leto 1998. S sprejetjem
Programa financiranja na Vladi Republike Slovenije marca 1998 smo se, zaradi
varčevalnih ukrepov, odločili za najem posojil in izdajo vrednostnih papirjev, ki se bodo
odplačevali enkrat letno, kar je pomenilo, da bodo glavnice iz naslova novih kreditnih
pogodb in izdanih vrednostnih papirjev v tekočem proračunskem letu 1998 zapadale
v letih 1999 in naprej in tako na navedeni postavki ni bilo nobene realizacije.
4)

Realizacija odplačil glavnice sanacijskih obveznic RS 15 je bila nižja od planirane za
sorazmerni del predčasno odkupljenih delnic.

III. STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA PO
ZAKLJUČNEM RAČUNU ZA LETO 1998
STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA PO ZAKLJUČNEM RAČUNU ZA LETO
1998
V zaključni račun proračuna se vključujejo naslednji računi:
-

redni račun proračuna (50100-630-10014),
devizni računi,
posebni devizni računi - Londonski klub, Osimski sporazum,
podračun zakladnice za intervencije na finančnem trgu (50100-630-7010014),
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- podračun DARS (50100-630-9010014) in
- stalna proračunska rezerva (50100-750-10014).

1.

Redni račun proračuna, devizni računi, stanje depozitov in obveznosti

Iz bilance stanja proračuna RS je razvidno, da je bilo na dan 31.12.1998 na rednem
računu proračuna 0,1 mio SIT, na deviznih računih 15,7 mlrd SIT, stanje vezanih sredstev
je znašalo 21,1 mlrd SIT ali skupaj 37,0 mlrd SIT.
V zneskih deviznih računov so vključena tudi sredstva v višini 8,5 mlrd SIT vse skupaj
(domače in tuje banke), ki so skladno s posebnim zakonom namenjena za plačilo
obveznosti iz naslova temeljnih razvojnih programov oboroženih sil v začetku leta 1998
in niso sestavni del proračuna ter sredstva na posebnih deviznih računih (fiduciami in
osimski) v višini 6,7 mlrd SIT, prav tako pa tudi sredstva sodnih deviznih depozitov v višini
1,7 mlrd SIT.
Prihodki za preteklo leto, na kontu aktivnih časovnih razmerjitev, so bili na dan 31.12.1998
izkazani v višini 22,5 mlrd SIT.

2.

Stanje sredstev na fiduciarnem in osimskem računu

2.1. Stanje sredstev na fiduciarnem računu - Londonski klub
Fiduciami račun - Londonski klub (NFA) je bil odprt pri Dresdner Bank Luxemburg SA na
osnovi sklepa vlade RS št. 430-03/93-5/6 z dne 13.01.1994. Z odprtjem tega računa je
Republika Slovenija želela doseči dva cilja v okviru pogajanj s komercialnimi upniki
nekdanje SFRJ:
- Preprečiti, da bi se sredstva, ki so jih upnikom plačevali slovenski končni uporabniki
uporabljala za odplačilo dolgov neslovenskih bank dolžnic po Novem finančnem
sporazumu. V skladu s pravili ustanovitve kordinacijskega odbora upnikov seje namreč
vsak dolar odplačil katerega koli dolžnika razdelil v sorazmernih deležih med vse upnike,
povezane v koordinacijski odbor.
- Hkrati dokazati, da so Republika Slovenija in sklovenski končni uporabniki ne samo
pripravljeni, ampak tudi sposobni odplačevati svoj del obveznosti po Novem finančnem
sporazumu. S tem se je torej ohranjala kredibilnost slovenskih dolžnikov ne glede na to,
da se plačila niso vršila neposredno upnikom.
Republika Slovenija je v tem okviru vplačevala na fiduciami račun sredstva v višini 16,4%
obveznosti Narodne banke Jugoslavije iz naslova obresti po Novem finančnem
sporazumu. Takšno ravnanje je utemeljeno na pogajalskih izhodiščih, ki jih je uvedel
ustavni zakon iz leta 1991, v katerem je Slovenija izrazila pripravljenost prevzeti ustrezni
delež nealociranega dolga bivše SFRJ.
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Republika Slovenija je na osnovi istega sklepa prevzela tudi stroške interkalamih obresti
na podlagi obveznosti po pogodbah, ki bodo nastali v obdobju od dneva zapadlosti
posameznih anuitet (za obresti in glavnico) po obstoječi pogodbi, do dneva dejanskega
plačila, ki bo izvedeno na podlagi novega sporazuma, potrjenega v Državnem zboru.
Na osnovi navedenega sklepa vlade so tudi vsi slovenski dolžniki po NFA (Nova
ljubljanska banka, Nova kreditna banka Maribor, A Banka in Nafta Lendava) prekinili
odplačevanje svojih obveznosti neposredno tujim upnikom, ustrezna sredstva pa
preusmerili na fiduciami račun. V skladu s sklepom vlade nakazujejo slovenski dolžniki na
fiduciami račun naslednja sredstva:
-

glavnico in obresti iz naslova NFA (1988) po "živih" zaključnicah, po katerih je končni
uporabnik kredita iz Republike Slovenije, zmanjšan za portfelj zaključnic, ki so v lasti
slovenskih pravnih oseb

-

obresti za 16,4% dolga po "živih" zaključnicah NFA, po katerih je v obvezi Narodne
banke Jugoslavije, kakor tudi plačilo že zapadlih obveznosti Ljubljanske banke d.d. iz
TDFA.

Stanje sredstev na tem fiduciarnem računu je na dan 31.12.1998 znašalo 1,0 mlrd SIT.

2.2.

Stanje sredstev na osimskem računu - Osimski sporazum

Z enakimi cilji, kot v primeru fiduciamega računa - Londonski klub (NFA), je bil s sklepom
Vlade Republike Slovenije št. 900-06/93-1 z dne 22.9.1994 odprt poseben osimski račun.
Nanj se vplačuje 60 % celotne obveznosti po sporazumu med nekdanjo SFRJ in Republiko
Italijo o dokončni ureditvi vseh vzajemnih obveznostih, ki izvirajo iz 4. člena pogodbe,
podpisane v Osimu 10.11.1975, na osnovi sporazuma, sklenjenega v Rimu 18.02.1983,
ki ga je Republika Slovenija prevzela v sukcesijo z izmenjavo not z Republiko Italijo dne
31.07.1992. Na ta fiduciami račun se vplačujejo sredstva, dokler Republika Italija ne bo
sporočila računa, na katerega se bodo nakazovala sredstva za izpolnjevanje obveznosti
po navedenem sporazumu.
Stanje sredstev na tem osimskem računu je na dan 31.12.1998 znašalo 5,7 mlrd SIT.

3. Račun (podračun proračuna Republike Slovenije) Dars-a
Na dan 31.12.1998 je znašalo stanje sredstev na žiro računu 0,4 mio SIT. Ta sredstva so
bila skladno z zakonom o izvrševanju proračuna v proračunu že izkazana kot odhodek in
predstavljajo obveznost do DARS, namenjena pa so izgradnji cest. Stanje vezanih sredstev
je bilo izkazano v znesku 1,5 mio SIT.

4.

Račun rezerve Republike Slovenije (stalna proračunska rezerva)

Sredstva rezerv republike Slovenije (stalna proračunska rezerva) so se v letu 1998
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oblikovala v višini 9.404.145.162,44 SIT, in sicer na naslednji način:
prenos depozitov 31.12.1997
prenos stanja na žiro računu 31.12.1997
prenos terjatev do KB Triglav z obrestmi po stanju 31.12.1997
nerazporejena sredstva po ZR za leto 1995 sredstev
solidarnosti za odpravljanje naravnih nesreč v RS
(sklep Vlade RS št. 420-09/93-1/6 z dne 15.02.1996)
vračilo neporabljenih sredstev občine Piran za sanacijo
škode po pozebi
(sklep Vlade RS št. 420-09/97-4(1) z dne 15.05.1997)
izločanje sredstev iz proračuna RS na podlagi zakona
o izvrševanju proračuna:
- po proračunu RS za leto 1998
- po zakonu o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe
pri odpravi posledic poplav, ki so v obdobju IX.-XI. 1998
prizadele Republiko Slovenijo (Ur. I. RS, št. 86/98)
- prenos sredstev iz vplačilnega računa iz naslova
posebnega prispevka za popotresno obnovo in
spodbujanje razvoja Posočja
obresti od vezanih sredstev za Posočje
obresti od vezanih sredstev drugih rezerv

79.000.000,00
501.187,01
8.097.493,34
6.996.471,72

SIT
SIT
SIT
SIT

53.348,00 SIT

1.989.000.000,00 SIT

3.200.000.000,00 SIT

4.071.376.112,62 SIT
25.285.609,90 SIT
23.834.939,85 SIT

V letu 1998 je bilo izplačano iz sredstev stalne proračunske rezerve 2.969.222.942,59
tolarjev za naslednje namene:
- po sklepu Vlade RS o pomoči prizadetim
ob potresu v Iranu
(sklep št. 910-03/97-4/N z dne 22.05.1997)
- po sklepu Vlade RS o zagotovitvi pomoči
prebivalcem ob poplavi na Poljskem in v
Češki republiki
(sklep št. 910-03/97-9(N) z dne 21.07.1997)
- po sklepu Vlade RS o zagotovitvi sredstev za
izvedbo ukrepov preventivnega varstva gozdov
za sanacijo naravne ujme 1997
(sklep št. 321-07/97-1/2-8 z dne 30.01.1997)
- po zakonu o zagotovitvi sredstev občinam pri
odpravljanju posledic škode po ujmi v kmetijstvu
1996/97
(sklep št. 420-09/97-3 z dne 20.03.1997)
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368.602,50 SIT

1.941.327,10 SIT

638.862,00 SIT

15.607.406,00 SIT
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- po sklepu Vlade RS o zagotovitvi najnujnejših
življenjskih in bivalnih pogojev prebivalcem
Zgornjega Posočja in Gorenjske po potresu
dne 12.04.1998
(sklep št. 224-01 /98-2(N) z dne 14.04.1998)

69.952.343,10 SIT

- po sklepu Vlade RS o zagotovitvi sredstev za
pripravo sanacijskih ukrepov po potresu dne
12.04.1998
(sklep št. 224-01/98-4(N) z dne 14.04.1998)

50.000.000,00 SIT

■ po sklepu Vlade RS o zagotovitvi sredstev za
zagotovitev najnujnejših življenjskih in bivalnih
pogojev prebivalcem Zgornjega Posočja
(sklep št. 224-01/98-5(N) z dne 16.04.1998)

50.000.000,00 SIT

■ po zakona o popotresni obnovi objektov in
spodbujanju razvoja v Posočju; za popotresno
obnovo objektov
(sklep št. 224-01/98-18(N) z dne 16.07.1998 in
sklep št. 224-01/98-26(N) z dne 03.09.1998)

236.240.817,00 SIT

■ po sklepu Vlade RS o zagotovitvi dodatne
finančne pomoči za pokrivanje stroškov ob
potresu v Posočju
(sklep št. 224-01/98-16(N) z dne 23.07.1998)

37.138.309,90 SIT

• po sklepu Vlade RS o zagotovitvi humanitarne
pomoči beguncem s Kosova
(sklep št. 911-03/98-1 (N) z dne 23.07.1998)

13.003.000,00 SIT

po sklepu Vlade RS o zagotovitvi sredstev za
SIT
delno odpravo škode, povzročene z neurji s točo
v mesecu juniju 1998
(sklep št. 224-08/98-1 (N) z dne 30.07.1998)
po sklepu Vlade RS o zagotovitvi sredstev kot
pomoč Republiki Hrvaški ob požarih v Dalmaciji
(sklep št. 914-00/98-1 (N) z dne 13.08.1998
- po zakonu o popotresni obnovi objektov in
spodbujanju razvoja v Posočju; za dokapitalizacijo
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije
(sklep št. 224-01/98-18(N) z dne 16.07.1998 in
sklep št. 224-01/98-26(N) z dne 03.09.1998)
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- po zakonu o popotresni obnovi objektov in
spodbujanju razvoja v Posočju; za izvedbo nalog
popotresne obnove (državna tehnična pomoč)
(sklep št. 224-01/98-17(N) z dne 02.07.1998,
sklep št. 224-01798-23(N) z dne 27.08.1998,
sklep št. 224-01/98-37(N) in 303-03/98-2(N9 z
dne 04.12.1998)
- po zakonu o zagotovitvi sredstev za odpravo
posledic plazenja tal in odpravo posledic pozebe,
suše in neurja v letu 1997
(sklep št. 224-07/98-2(N) z dne 05.08.1998,
sklep št. 224-07/98-3(N) z dne 08.10.1998,
sklep št. 224-07/98~4(N) z dne 23.10.1998,
sklep št. 224-07/98-5(N) z dne 19.11.1998,
sklep št. 224-07/98-6(N) z dne 23.12.1998)

464.604.348,79 SIT

155.116.785,00 SIT

- po zakonu o zagotovitvi sredstev za odpravo
posledic plazenja tal in odpravo posledic pozebe,
suše in neurja v letu 1997
(sklep št. 224-04/98-2 z dne 30.07.1998,
sklep št. 224-04/98-3 z dne 23.10.1998)

815.158.685,00 SIT

- po zakonu o zagotovitvi sredstev za interventne
ukrepe pri odpravi posledic poplav, ki so v obdobju
september-november 1998 prizadela RS
(sklep št. 346-16/98-1(1) z dne 12.11.1998)

270.000.000,00 SIT

- po sklepu Vlade RS o zagotovitvi sredstev za sanacijo
zaradi izlitja plinskega olja v Ortneku
(sklep št. 324-03/98-4(N) z dne 05.11.1998,
sklep št. 324-03/98-5(N) z dne 10.12.1998)

48.481.396,00 SIT

- po sklepu Vlade RS o zagotovitvi sredstev za odpravo
škode na vodotokih, hudournikih in vodnogospodarskih
objektih po poplavah v oktobru letal 998
(sklep št. 409-03/98-7(N) z dne 05.11.1998)

130.000.000,00 SIT

- po zakonu o popotresni obnovi objektov in spodbujanju
razvoja v Posočju; za povrnitev stroškov prezimovanja
(sklep št. 224-01/98-37 in 303-03/98-2(N) z dne 04.12.1998)

13.472.934,60 SIT

Stanje sredstev na računu stalne proračunske rezerve na dan 31.12.1998 je bilo
6.434.922.219,85 SIT, od tega na žiro računu 1.724.726,51 SIT, na depozitnih računih pri
bankah 6.425.100.000,00 SIT, v terjatvah do Komercialne banke Triglav 1.724.726,51 SIT
ter v dvomljivih in spornih terjatvah (do Komercialne banke Triglav) 5.191.521,99 SIT.
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Razčlenitev stanja sredstev na računu stalne proračunske rezerve na dan 31.12.1998 v
znesku 6.434.922.219,85 SIT je razvidna iz priložene tabele.
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1111 - PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Primerjava zastavljenih ciljev in programov z realizacijo
Ker je mogoče in potrebno vse naloge in projekte, ki se financirajo preko finančnega
načrta Urada predsednika RS, strniti v poglavitni oziroma temeljni cilj: zagotavljanje
uresničevanja nalog, ki omogočajo predsedniku republike opravljanje njegovih ustavno
določenih pristojnosti in obveznosti, je bil s tega gledišča v celoti dosežen namen
izvrševanja proračuna. Sredstva na vseh postavkah proračunskega uporabnika
Predsednika Republike Slovenije so bila uporabljena za financiranje nalog za
doseganje gornjega cilja. Čeprav pri pripravi finančnega načrta ni bilo mogoče v celoti
realno planirati potrebnih sredstev, predvsem spričo večjega obsega aktivnosti na
mednarodnem področju, smo v Uradu z racionalizacijo porabe in ob usklajevanju dela
z drugimi državnimi organi in službami, uspeli zagotoviti financiranje vseh najnujnejših
nalog v okviru sprejetega proračuna.
Če pogledamo realizacijo zastavljenih ciljev po posameznih področjih oziroma
programih, lahko ugotovimo največji razkorak na področju zaposlovanja oziroma
kadrovske zaokrožitve zasedbe ekipe svetovalcev predsednika in služb v Uradu. Zaradi
različnih objektivnih razlogov, pa tudi zaradi usmeritve, da je ob začetku petletnega
mandata predsednika republike treba poiskati optimalne kadrovske rešitve, pa čeprav
to zahteva nekaj več časa, načrt zaposlovanja ni bil v celoti realiziran. To je po eni
strani vplivalo na nižjo raven kvalitete opravljenih nalog na nekaterih področjih, po drugi
strani pa na ostanek sredstev na postavkah: plače, drugi osebni odhodki ter prispevki
in davki delodajalca. Med programi na področju investicij in investicijskega vzdrževanja
je treba omeniti realizacijo na nižji ravni od predvidene programa ureditve protokolarnih
prostorov in programa adaptacije arhivskih prostorov v kleti. Obnavljanje
avtomobilskega parka in preložitev skrbi na tem področju z Ministrstva za notranje
zadeve na Urad, je bilo namreč spričo varnostnega vidika prioritetno.

Izvrševanje proračuna po postavkah
Na področju plač in na postavkah, ki so z njimi povezane, je prišlo do večjega
odstopanja med sredstvi načrtovanimi v proračunu in realizacijo, ker nismo uspeli
uresničiti ene nadomestne zaposlitve in dveh dodatnih. Zaradi tega smo že med
proračunskim letom predlagali znižanje teh sredstev, pa tudi končna realizacija je bila
na teh postavkah bistveno pod indeksom 100, in sicer med 82,94 in 92,16.
Realizacija na področju materialnih stroškov je bila praktično povsem v skladu z
načrtovanim obsegom sredstev, manjši ostanek na postavki materialnih stroškov pa je
posledica tehničnih težav pri delovanju Sektorja javnega računovodstva MF, saj so po
drugi strani bile nekatere obveznosti na tej postavki, čeprav v manjšem obsegu,
prenesene v naslednje proračunsko leto.
Pri investicijah in investicijskem vzdrževanju se je plan v celoti realiziral pri programu
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razvoja informacijskega sistema. Pri ostalih programih je bilo treba, kot že rečeno, nekaj
več sredstev od predvidenih nameniti obnovi avtomobilskega parka. Proračunsko
formalno gledano je bila med letom potrebna tudi sprememba pri razporeditvi sredstev
med postavkami in sicer je bila ustanovljena nova postavka "Investicije v osnovna
sredstva". Skupni obseg sredstev, pa tudi namembnost njihove porabe se pri tem ni
spremenil. Na zahtevo Ministrstva za finance je bilo namreč treba v prejšnjih letih
enotno postavko "Investicije in investicijsko vzdrževanje" razdeliti na dve, pač glede na
namen: nakup nove opreme, oziroma po drugi strani vlaganja v že obstoječo opremo
in nepremičnine.
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1211 - DRŽAVNI ZBOR

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH IZ PRORAČUNA ZA LETO 1998
Letno poročilo o prihodkih in odhodkih iz proračuna za leto 1998 je sestavljeno na
podlagi Navodila o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/98),
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna (Uradni list
RS,št. 34/98) in Opomnika za pripravo zaključnega računa proračuna in uporabnikov
proračuna za leto 1998 (št. 6100-401-57/98 z dne 23.12.1998).
Pri izdelavi poročila o prihodkih in odhodkih iz proračuna so upoštevana sledeča
izhodišča:
/
-

med prihodke proračunskih uporabnikov so vključeni vsi prihodki, ki so bili do 20.
januarja 1999 nakazani na žiro račun in se nanašajo na poravnavo obveznosti za
leto 1998;

-

med odhodke proračunskih uporabnikov so vključeni vsi odhodki, ki se nanašajo na
nastale obveznosti za tekoče leto;

-

plače in drugi osebni prejemki, ki bodo za mesec december 1998 izplačane v
mesecu januarju 1999, bodo v celoti na podlagi zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije evidentirane v poslovnih knjigah (in proračunskih prihodkih) v
letu 1999.

Državni zbor Republike Slovenije je imel v letu 1998 sledeče prihodke iz proračuna:
1.

prihodke za obveznosti, nastale v letu 1998

2.

prihodke za plače in druge osebne prejemke
za december 1997, nakazane na žiro račun
Državnega zbora v mesecu januarju 1998
Skupaj prihodki:

1.

3.445.903.287,18 SIT

155.969.359,00 SIT
3.601.872.646,18 SIT

Finančni načrt za leto 1998
Finančni načrt za leto 1998 je bil pripravljen v skladu z Navodili Ministrstva za
finance in v skladu z veljavno zakonodajo in je znašal 3.967.995.000 SIT. V času
priprave ocene porabe odobrenih finančnih sredstev za leto 1998 in sklepa vlade
o obveznih prihrankih proračunskih sredstev prt proračunskih uporabnikih v višini
3% je Državni zbor zaključil, da zaradi neuresničitve planov nadomestnih in novih
zaposlitev v letu 1998, kakor tudi zaradi nezaključenih aktivnosti vezanih na
projekt obnove velike dvorane, odobrena in planirana finančna sredstva za zgoraj
navedene namene porabe v letu 1998 ne bo porabil.
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Veljavni proračun za leto 1998 znaša tako 3.858.158.255,30 SIT; vključno z
naknadno odobrenimi finančnimi sredstvi za PHARE - COP 97 v višini
32.262.176,70 SIT in sredstvi za povračilo stroškov volilne kampanje v višini
15.453.276,40 SIT.

2.

Uresničevanje finančnega načrta za leto 1998

11 - Plače, prispevki, davki in drugi osebni prejemki
1.765.997.356,42
155.969.359.00
1.921.966.715,42
Državnemu zboru Republike Slovenije je bilo nakazano 96,75 odstotkov planiranih
sredstev za plače in druge osebne prejemke (ob upoštevanju veljavnega finančnega
načrta).
V skladu s 17. členom Odloka o organizaciji in delu služb Državnega zbora Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 19/97) pripadajo poslanski skupini sredstva za dodatno
strokovno pomoč. Na osnovi dokončne uskladitve navedenih izplačil za delavce,
zaposlene po 17. členu Odloka je možna ob izdelavi zaključnega računa natančna
razmejitev odhodkov za plače, financiranih iz proračunske postavke 3649 - drugi
odhodki za delo na drugih področjih. V letu 1998 je znašal obseg sredstev za izplačilo
plač, prispevkov in drugih osebnih prejemkov za strokovno pomoč poslancev
33.076.163,50 SIT in je v celoti vključen v proračunsko postavko 3649.
V bilanci prihodkov in odhodkov za leto 1998 ugotovljeni presežek je vrnjen v proračun
z izjemo sredstev v višini 3.656.356,30 SIT (terjatve do Zavoda za zdravstveno
zavarovanje za boleznine nad 30 dni), ki bodo vrnjena v proračun po nakazilu s strani
Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

21 - Materialni in drugi odhodki za delo na drugih področjih
816.978.472,85 SIT

Državnemu zboru Republike Slovenije je bilo nakazano 93,82 odstotkov planiranih
sredstev za materialne odhodke in druge odhodke za delo na drugih področjih. Zgoraj
navedena finančna sredstva so namenjena za plačilo direktnih materialnih stroškov
(367.637.131,77 SIT) in drugih odhodkov za delo na drugih področjih (447.319.609,55
SIT).
Pri pregledu in analizi odhodkov po posameznih namenih porabe znotraj zgoraj
navedenih proračunskih postavk je bilo nakazano 97 odstotkov planiranih sredstev pri
proračunski postavki 3325 - materialni stroški oziroma 88 odstotkov planiranih sredstev
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pri proračunski postavki 3649 - drugi odhodki za delo na drugih področjih.
Na odstopanja med veljavnim proračunom in nakazanimi sredstvi je vplivalo sledeče:
manjša poraba finančnih sredstev za poslanske pisarne kot je bilo načrtovano pri
pripravi finančnega načrta (33.000 S IT/poslanec/mesec);
manjša izplačila sredstev za strokovno pomoč kot je bilo načrtovano v skladu z
veljavno zakonodajo;
manjša izplačila nadomestil za ločeno življenje poslancev zaradi delne rešitve
problematike službenih stanovanj poslancev, minimalni odstotek povišanja
povračil;
pri pripravi finančnega načrta smo v okviru drugih odhodkov planirali večji obseg
sredstev za delo odborov, komisij in računalniško svetovanje kot je bilo
realizirano;
v okviru navedenih proračunskih sredstev smo planirali tudi sredstva za
vključevanje v EU; sredstva niso bila porabljena.
Državni zbor do 31.12.1998 z izjemo sredstev v višini 4.391.543,11 SIT ni prejel
nadomestil in povračil za izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov za eksperte in
svetovalce, katere bi bilo v skladu z veljavno pogodbo v obvezi poravnati podjetje
DEUTSCHE STIFTUNG. Finančna sredstva za pokrivanje navedenih sredstev so bila
porabljena iz proračunske postavke 3649 (predstavljena kot subvencije) in prejeti priliv
v letu 1999 bo nakazan na žiro račun proračuna. Ugotovljeni presežek prihodkov nad
odhodki v višini 440.008,80 SIT je bil nakazan na žiro račun proračuna.

9-

Drugi odhodki
531.332.510,41 SIT

Državnemu zboru je bilo nakazano 92,88 odstotkov planiranih sredstev v letu 1998 za
druge odhodke.
V proračunskem namenu 9 - drugi odhodki, so vključene proračunske postavke in
prihodki, na katere Državni zbor nima vpliva in sicer.
1.

Odhodki za sofinanciranje strank, določeni z zakonom o političnih strankah
(Uradni list RS, št. 62/94). V letu 1998 je bilo na proračunski postavi 5485
porabljeno 454.502.993,00 SIT finančnih sredstev;

2.

Svet za radiodifuzijo - proračunska postavka 6455 in Svet za varstvo okolja proračunska postavka 6456 kot samostojna proračunska uporabnika samostojno
planirata finančna sredstva; v letu 1998 je bilo iz proračuna nakazano
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42.667.612,79 SIT oziroma 18.708.628,62 SIT za delo obeh uporabnikov;

3.

Povračilo stroškov volilne kampanje.
Na podlagi veljavnih sklepov o povračilih stroškov volilne kampanje za
predsednika in na podlagi zakona o volilni kampanji je bilo v letu 1998 porabljeno
15.453.276,40 SIT sredstev.

108-

Investicijske namere
333.616.678,63 SIT

Državnemu zboru je bilo v letu 1998 nakazano 84,14 odstotkov finančnih sredstev,
odobrenih-v veljavnem proračunu za leto 1998. Odstopanja med sprejetim in veljavnim
proračunom in dejanskim nakazilom iz proračuna za leto 1998 so nastala zaradi
nezaključenih aktivnosti v zvezi s projektom velika dvorana.

2604 -Reševanje stanovanjske problematike
Finančna sredstva, planirana za reševanje stanovanjske problematike so bila
porabljena praktično v celoti (99,96 odstotkov porabe). V letu 1998 je bilo delno
realizirano plačilo pogodbe o nakupu večjega števila stanovanj s podjetjem IMOS, d.d.,
Ljubljana in zamenjane dotrajane stanovanjske opreme za službena stanovanja.
i
4510Investicije
V okviru navedene proračunske postavke je bilo porabljeno 277.249.841,84 SIT
finančnih sredstev (kar predstavlja 85,61 odstotkov planiranih sredstev); v navedeni
znesek pa so vključena tudi sredstva iz naslova odprodaje premoženja (vodena na
proračunski postavki 8352).
V okviru proračunskih postavk male investicije in drobni inventarje bilo porabljeno 7,86
odstotkov planiranih sredstev.
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1212-DRŽAVNI SVET

Poročilo o prihodkih in odhodkih iz proračuna za leto 1998 je sestavljeno na podlagi:
1. Navodila o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (URL 1/98)
2. Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (URL 5/96,78/97 in 34/98)
3. Opomnika za pripravo zaključnega računa proračuna in uporabnikov
proračuna za leto 1998( št. 6100-401-57/98 z dne 23.12.1998)
4. Poročila inventurne komisije o popisu na dan 31.12.1998

Pri izdelavi poročila o prihodkih in odhodkih so upoštevana sledeča
izhodišča:
-

med prihodke proračunskih uporabnikov so vključeni tudi prihodki, ki so bili do 20.
januarja 1999 nakazani iz proračuna na žiro račun proračunskega uporabnika in se
nanašajo na poravnavo obveznosti za leto 1998
- med odhodke proračunskih uporabnikov so vključeni odhodki, ki se nanašajo na
nastale obveznosti za tekoče leto
- plače in drugi osebni prejemki, ki bodo za mesec december 1998
izplačane v
mesecu
januarju 1999, bodo na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije
evidentirane v poslovnih knjigah leta 1999

Obseg sprejetega in veljavnega proračuna Državnega sveta Republike Slovenije za
leto 1998 je znašal 336.927.000,00 SIT. Od tega je bilo 42,40 odstotkov sprejetega
proračuna planirano za izplačila plač, prispevkov in drugih osebnih prejemkov
funkcionarjem in delavcem strokovne službe; 36,60 odstotkov za izplačila drugih
odhodkov za delo na drugih področjih; 16,60 odstotkov za materialne odhodke in
preostanek finančnih sredstev za investicijske odhodke.
V času porabe finančnih sredstev so bile na predlog Državnega sveta
in ob soglasju Ministrstva za finance realizirane prerazporeditve znotraj proračunskih
postavk, tako da je znašal veljavni proračun za Državni svet:
plače, prispevki delodajalca
in drugi osebni odhodki

39,60 odstotkov

drugi odhodki za delo na
drugih področjih

37,10 odstotkov

materialni stroški

19,00 odstotkov

investicije
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SKUPAJ

100,00 odstotkov

Državni svet je imel v letu 1998 prihodkov iz proračuna v višini 330.626.166,75 SIT, kar
predstavlja 98,13 odstotno porabo veljavnega proračuna.
PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI OSEBNI ODHODKI
Proračunska postavka :
8131 - plače
8132 - drugi osebni odhodki
8133 - prispevki in davki
delodajalca
Državni svet je porabil 97,50 odstotkov odobrenih finančnih sredstev za izplačila plač,
prispevkov in davkov delodajalca in drugih prejemkov funkcionarjem in delavcem
strokovne službe; kar predstavlja znesek v višini 130.180.999,10 SIT. V navedenem
znesku so vključena tudi finančna sredstva za izplačilo plač, prispevkov in drugih
osebnih prejemkov za mesec december 1997, izplačane v mesecu januarju 1998 v
višini 10.655.597,00 SIT. Finančna sredstva za izplačilo plač za mesec december 1998
bodo v celoti bremenila proračunsko leto 1999.
Bistvenih odstopanj med veljavnim proračunom in realizacijo nakazil ni bilo. Razlika
med veljavnim proračunom in realizacijo v višini 3.300.833,20 SIT predstavljajo
neporabljena proračunska sredstva.

DRUGI ODHODKI ZA DELO NA DRUGIH PODROČJIH
Proračunska postavka: 8139
Državni svet je v letu 1998 v okviru navedene proračunske postavke izplačeval
nadomestila izgubljenega zaslužka državnim svetnikom, vključno s povračili materialnih
stroškov. Pri nakazovanju je v celoti upošteval določila Zakona o državnem svetu in
sklep o kriterijih za izplačevanje nadomestila izgubljenega zaslužka ter povračila
stroškov za nepoklicno opravljanje funkcije v Državnem svetu in dodatka za pomoč in
postrežbo civilnih invalidov vojne po Zakonu o vojnih invalidih ( številka 111-02/90-1
z dne 28.01.1998).
Prihodki s strani proračuna so enaki veljavnemu proračunu za leto 1998 in znašajo
125.245.167,70 SIT.

MATERIALNI STROŠKI
Proračunska postavka : 8134
Državni svet je imel v letu 1998 nakazano 99,82 odstotkov odobrenih finančnih
sredstev v veljavnem proračunu za leto 1998. V okviru navedene proračunske postavke
so evidentirani vsi materialni stroški, vezani na delo Državnega sveta.
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Odstopanj med veljavnim proračunom in realizacijo nakazil praktično ni bilo.

INVESTICIJE
Proračunska postavka: 6197
Državni svet je imel v letu 1998 nakazano 79,38 odstotkov planiranih finančnih sredstev
za investicije v računalniško in pisarniško opremo ter nakup reprezentančnega
avtomobila.
Izbrani dobavitelj reprezentančnega avtomobila v letu 1998 ni izpolnil dobavnega roka,
zato so ostala planirana finančna sredstva za delno plačilo obveznosti iz proračunskih
sredstev leta 1998 neporabljena. Plačilo reprezentančnega avtomobila bo v celoti
bremenilo proračunsko leto 1999.
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1213 - REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1.) Okvire finančnega načrta Republiške volilne komisije za leto 1998 so determinirale
aktivnosti na področju uresničevanja ustavne pravice voliti in biti voljen, ter pravice
do lokalne samouprave. Ker so posamezne aktivnosti predmet delovanja tako
Republiške volilne komisije kot tudi drugih državnih upravnih organov, so bile v
predlogu zajete tiste aktivnosti, ki so zagotavljale celovitost izvedbe posamezne
naloge, ne glede na subjekt izvajanja.
Pri realizaciji proračuna smo:
a) skladno z odločitvijo Državnega zbora RS in skladno z odločbo Ustavnega
sodišča RS - izvedli dva kroga referendumov za uskladitev območij občin z
ustavno zasnovo občine, pri čemer ob pripravi predloga tega načrta RVK še ni
bil znan obseg aktivnosti, zato je poraba sredstev na tej postavki bila višja od
planirane in so se sredstva zagotavljala z prerazporeditvijo sredstev iz druge
pFeračunske postavke;
b)

da so bile v letu 1998 izvedene redne volitve:
- županov občin,
- občinskih svetov,
- svetov vaških, krajevnih in četrtnih skupnosti,
pri čemer zakon predvideva za volitve županov dva kroga volitev;
Po zakonu o lokalnih volitvah financirajo neposredno tehnično izvedbo volitev
lokalne skupnosti same, v predlagani vsoti sredstev, ki naj bi bila določena v
proračunu republike pa so bili zajeti stroški - Republiške volilne komisije za tiste
aktivnosti, ki jih nalaga ZLV
- stroški drugih upravnih organov v zvezi z izvedbo lokalnih volitev;
- stroški izvedbe volitev kot javnega političnega dogodka (press center)

c) da so bile volitve predsednika republike razpisane za 23.november 1997, pri
čemer pa je bilo potrebno obveznosti iz naslova izvedbe teh volitev poravnavati
še v prvem četrtletju 1998. leta, vendar na tej postavki izkazujemo manjšo
porabo od prvotno planirane, saj je bila prvotna poraba planirana ob
predpostavki možnega drugega kroga izvedbe volitev predsednika republike;
d) da smo nadomestili del iztrošene opreme Službe Republiške volilne komisije z
dvema novima fotokopirnima strojema in računalnikom in z delno obnovitvijo
pisarniškega pohištva (10 stolov);
e) da so se sredstva za materialne stroške Republiške volilne komisije povečala
izključno glede na predvidene lokalne volitve v letu 1998 in na število novih
občin (poštnine, gradiva, posveti ipd...).
2. Republiška volilna komisija želi opozoriti na problem planiranja sredstev za izvedbo
volitev oziroma referendumov, kajti vseskozi se srečujemo s situacijo, da razen
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rednih volitev po obstoječih zakonih ni možno planirati vnaprej, kar predstavlja
problem v manjši meri za Republiško volilno komisijo, v večji meri pa po naši oceni
za ministrstva in druge organe državne uprave. Menimo, da bi bilo potrebno ta
vprašanja tudi sistemsko urediti bodisi z dopolnitvijo zakona, ali s specialnim
zakonom, ki bi urejal materialne pogoje za zagotavljanje ustavne pravice
(financiranje, statusna vprašanja prostorov volišč, obveznosti fizičnih in pravnih oseb
itd.).
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1214 - VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC

Postavka plače (3095), prispevki delodajalca (3311), drugi osebni odhodki in
prejemki (3203):
Na postavkah plače, prispevki delodajalca in drugi osebni odhodki - prejemki je bila,
zaradi manjše zasedbe delovnih mest od predvidene in odsotnosti uslužbenke zaradi
porodniškega dopusta poraba nižja od zakonsko dodeljenih sredstev v skupni višini
157.634.000,00 tolarjev. Dejanska poraba na teh postavkah je v letu 1998 znašala
skupaj 150.952.570,00 tolarjev. Razlika v višini 6.681.430,00 tolarjev je bila vrnjena
v državni proračun.
Z zakonom o proračunu Republike Slovenije za leto 1998 (ZlPro) je bilo na postavki
plače (3095) dodeljenih 118.185.000,00 tolarjev. Dejansko je poraba sredstev na tej
postavki v letu 1998 znašala 114.859.440,00 tolarjev. Ker je bila poraba sredstev na
tej postavki nižja od predvidene, je bil preostanek sredstev v višini 3.325.560,00
tolarjev vinjen v državni proračun.
Na postavki prispevki delodajalca (3311) je bilo od z zakonom določene višine
30.374.000,00 tolarjev porabljenih 28.233.136,00 tolarjev. Razlika v višini
2.140.864,00 tolarjev je bila vrnjena v državni proračun.
Postavka drugi osebni odhodki - prejemki (3203) je bila s sprejetim proračunom
določena v višini 9.075.000,00 tolarjev. Porabljenih je bilo 7.859.994,00 tolarjev.
Razlika v višini 1.215.006,00 tolarjev je bila vrnjena v državni proračun .
Postavka materialni stroški (3419):
S proračunom Republike Slovenije za leto 1998 so bila na postavki materialni stroški
(3419) določena sredstva v višini 43.000.000,00 tolarjev. Poraba sredstev na tej
postavki je v letu 1998 znašala 42.384.741,00 tolarjev. Največji delež sredstev na tej
postavki je bil porabljen za plačilo obratovalnih stroškov, najemnine za najeto
pisarniško opremo, porabljenega pisarniškega materiala, poštnih in telefonskih
storitev, tiskanja in distribucije letnega poročila, stroškov poslovanja zunaj sedeža,
izvedbo projekta, v zvezi z obeležjem petdesete obletnice sprejema in razglasitve
Splošne Deklaracije človekovih pravic, ki seje nanašal na promocijo človekovih pravic.
Iz teh sredstev smo Pravni fakulteti v Ljubljani - Institutu za kriminologijo, delno
sofinancirali izdelavo aplikativnega raziskovalnega projekta "Medkulturna študija o
otrokovih pravicah -Slovenija 2000".
Postavka nakup pisarniške opreme (6451):
Na postavki nakup pisarniške opreme (6451) je bilo s proračunom dodeljenih
5.998.000,00 tolarjev. Sredstva so bila porabljena v višini 5.995.817,00. Namenjena so
bila plačilu odkupa telefonske centrale, ki smo jo ob preselitvi v nove poslovne
prostore, zaradi pomanjkanja sredstev morali najeti. Kupljena je bila določena oprema
za opremo prostora v katerem se nahaja arhivsko gradivo. Poslovni prostori so bili
delno opremljeni z zatemnitvenimi zavesami.
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Postavka računalniška oprema (6452):
Poraba sredstev na tej postavki je v letu 1998 znašala 4.199.852,00. Z ZlPro so bila na
tej postavki dodeljena sredstva v enaki v višini (4.200.000,00 tolarjev). Sredstva so bila
v celoti porabljena za nakup opreme ki je bil predviden ob sprejemanju državnega
proračuna, tako da so bili realizirani predvideni cilji organa na tem področju.
Postavka manjše investicije (7338):
Poraba sredstev na navedeni postavki je bila, upoštevajoč namen za katerega je bila
odprta, porabljena za nakup opreme manjše vrednosti ali pa nadomestitev pokvarjene
ali zastarele opreme, manjše vrednosti. Sredstva so bila dodeljena v višini 450.000,00
tolarjev in so bila v taki višini tudi porabljena (439.791,00 tolarjev).
Postavka investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (2491):
Dodeljena-sredstva na tej postavki so znašala 500.000,00 tolarjev, porabljena pa so
bila v višini 331.084,00 tolarjev. Poraba seje nanašala na investicijsko vzdrževanje
prostora, v katerem se nahaja del arhivskega gradiva institucije ter plačilo drugih
stroškov, ki so se med letom nanašala na namen za katerega je bila postavka odprta.

Iz gornjih navedb izhaja, da so bila sredstva, ki so bila instituciji RS Varuh človekovih
pravic z državnim proračunom dodeljena za leto 1998, porabljena za namene, kot je
bilo predvideno s predlogom potrebnih sredstev za delo organa v letu 1998, ki ga je
varuh posredoval Državnemu zboru RS ob sprejemanju državnega proračuna za leto
1998 in so bili postavljeni cilji lahko realizirani.
Za delo institucije v letu 1998 so bila porabljena sredstva v nižjem obsegu, kot so bila
dodeljena z državnim proračunom. Poraba je v letu 1998 na vseh postavkah skupno
znašala 204.303.857,00 tolarjev in je bila za 7.478.143.000,00 tolarjev nižja od
sredstev, ki so bila instituciji RS Varuh človekovih pravic dodeljena z ZlPro in so
znašala 211.782.000,00 tolarjev. Kot smo poudarili že pri pri porabi sredstev po
posameznih namenih, je bil preostanek sredstev po posameznih postavkah vrnjen v
državni proračun.
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1311 - USTAVNO SODIŠČE

Ustavno sodišče izpolnjuje naloge, ki so dolo ene z Ustavo Republike Slovenije in
Zakonom o Ustavnem sodišču kot najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti
in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pripad zadev iz leta v leto
stalno narašča, še posebej v delu, kjer se državljani obračajo za zaščito svojih
človekovih pravic in temeljnih svoboš in, ki naj bi bile kršene s posamičnimi akti dr
žavnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev lokalnih pooblastil (ustavne
pritožbe).
V letu 1998 je sodišče prejelo 952 zadev. Rešilo jih je 809 ali 12 odstotkov več kot v
letu 1997. Število rešenih zadev iz leta v leto narašča. Pri nerešenih zadevah pa je
opaziti v zadnjem letu rahel padec. Njihovo število je še vedno preveliko, kar je
rezultati premajhnega števila strokovnih sodelavcev. V letu 1998 je bilo zaposlenih 21
strokovnih sodelavcev s polnim delovnim časom in 2 z eno tretjino delovnega časa,
ki sodelujejo pri pripravi osnutkov sodnih odločb.
Po sprejetih evropskih merilih naj bi imel sodnik ustavnega sodišča tri strokovne
sodelavce, da bi ustavno sodišče kolikor toliko tekoče reševalo pripad zadev. Ustavno
sodišče Republike Slovenije pa ne le, da nima izpolnjenega navedenega standarda
glede števila strokovnih sodelavcev, temveč je pod stalnim pritiskom pomanjkanja
sredstev za plače, zelo pereča pa je tudi prostorska stiska. Ustavno sodišče je zato
prisiljeno adaptirati obstoječi zgradbi. Že sedaj pa se zavedamo, da brez pridobitve
dodatnega nadstropja v sosednji zgradbi ne bo šlo.
Zaradi pomanjkanja investicijskih sredstev smo prisiljeni izvajati adaptacijo po fazah.
Tako drobljenje pa še povečuje stroške že tako dragega adaptiranja zgradbe, ki je del
kulturne dediščine. Cilj zagotoviti ustrezne prostore za strokovne sodelavce tudi v letu
1998 ni bil dosežen. Zato so potrebna dodatna investicijska sredstva za nadaljevanje
investicije v letu 1999. Z zagotavljanjem novih prostorskih kapacitet, s čimer bomo
zagotovili pogoje za potrebne zaposlitve strokovnih sodelavcev, bomo lahko dosegli
vsaj tekoče reševanje ustavnih pritožb in s tem preprečili razvrednotenje funkcije
Ustavnega sodišča kot najvišjega organa sodne oblasti na področju varstva človekovih
pravic in temeljnih svoboščin.
Ustavno sodišče je v svojem predlogu proračuna za leto 1998 (Su 113/97-11)
predlagalo višje načrtovane odhodke. Odobrena sredstva znašajo le 71 odstotkov
predlaganih sredstev. Stanje po posameznih ekonomskih namenih pa je naslednje:
Na postavkah plače, drugi osebni prejemki in prispevki delodajalca smo načrtovali
večjo porabo zaradi novih zaposlitev. V skladu z odobrenimi sredstvi smo zaposlovanje
le delno realizirali. 33 odstotkov sredstev za druge osebne prejemke je ostalo neizkoriš
čenih zaradi manjšega obsega izplačanih odpravnin.
Materialni in drugi stroški so zaradi vedno večjega pripada zadev vsako leto občutno
višji. Dodeljena sredstva so nam zadoščala za pokritje nastalih obveznosti, nekaj pa
smo jih glede na Navodilo o izvrševanju proračuna prevalili na naslednje leto.
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V okviru drugih odhodkov smo v letu 1998 uspeli pridobiti sredstva tuje donacije za
namen stroški organizacije sejepodkomisije Beneške komisije pri Svetu Evrope.
Sredstva so bila majhna (10.000 FRF) in smo uspeli pokriti samo 40 odstotkov nastalih
stroškov.
V ekonomskem namenu investicije in investicijsko vzdrževanje smo v letu 1998
dokončali predvidena dela, vendar predvidene adaptacije Beethovnove 10 glede na
sredstva nismo mogli v celoti zaključiti. Z nadaljnjo adaptacijsko fazo nadaljujemo
investicijska dela v letu 1999 in si želimo, da bi z delom tudi končali. Vsakoletna
gradbena sezona moteče deluje na normalno delo sodišča. Iz sredstev za'opremo smo
zamenjali dotrajano pisarniško opremo in opremili dve službeni stanovanji. Na postavki
službenih vozil smo uspeli odprodati štiri in nabaviti tri nova službena vozila. V okviru
informatizacije smo uspeli obnoviti nekaj strojne in programske opreme. Na postavki
nakup službenih stanovanj smo kupili dve manjši stanovanjski enoti za potrebe
sodnikov, ker več stanovanj nismo uspeli kupiti.
Novih malih stanovanjskih enot v Ljubljani sploh ni bilo, primernih rabljenih stanovanj
pa nam ni uspelo najti.
Med letom so bile potrebne spremembe in prenosi med posameznimi postavkami
zaradi:
- likvidnostnih težav pri pokrivanju obveznosti zaradi začasnega financiranja v oobdobju
januar - junij 1998 na postavki plače. Sicer pa večjih likvidnostnih težav nismo imeli.
- v skladu s sklepom Vlade št. 400-09/98-1 smo sporočili prihranke sredstev na
postavkah za katere smo menili, da jih ne bomo uspeli realizirati,
- v skladu s 4.členom Zakona o izvrševanju proračuna RS (Urad. I. RS, št. 6/96, 78/97,
34/98) in 6.čienom Navodila o uporabi sredstev od prodaje in zamenjave
nepremičnin in premičnin, ki so v lasti RS in odškodnin iz naslova zavarovanj (Urad.
I. RS, št.
51/98) smo uspeli odprodati nekaj osnovnih sredstev. Na tej osnovi
dobljena sredstva
bomo v glavnem porabili v letu 1999.
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1312 - RAČUNSKO SODIŠČE
Posebej poudarjamo, da prihaja do razlike med našimi in vašimi podatki o veljavnem
proračunu, ker ste upoštevali samo prvi sklep Velikega senata Računskega sodišča z
dne 18.9.1998, v višini 157.794.841,00 SIT o proračunskih prihrankih, ne pa tudi
drugega, ki smo vam ga poslali z našim dopisom št.: 3401-5/97-67, dne 18.12.1998,
v višini 36 mio SIT in katerega fotokopijo prilagamo.
Na podlagi 8. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (UL RS št.
20/95) je Veliki senat Računskega sodišča na 71. seji dne 17.2.1999 sprejel

POROČILO O FINANČNEM POSLOVANJU RAČUNSKEGA SODIŠČA ZA LETO
1998

1. Finančno načrt za leto 1998
Finančni načrt za leto 1998 smo pripravili v oktobru 1997, kasneje pa smo ga še
dvakrat korigirali zaradi spremenjenih navodil Ministrstva za finance glede izhodiščnih
vrednosti za plače in druge osebne prejemke. Finančni načrt smo pripravili na podlagi
načrta revizij (vključno s stroški posameznih revizij, kot so potni stroški, dnevnice,
stroški prenočevanja...), zaposlovanja in napredovanja, izobraževanja in nabav
(informacijske opreme, strokovne literature, pisarniške opreme itd.). Pri plačah smo
posebej planirali plače že zaposlenih, posebej za nove zaposlitve in napredovanja in
sicer ločeno za člane, revizorje in podporne službe. Materialne stroške smo planirali
tako, da smo opredelili stalne in spremenljive, v okviru vsakih od teh pa neposredne in
posredne. Med spremenljivimi smo najbolj podrobno razdelali razvojne. Planirali smo
še informatizacijo (zamenjavo dotrajane opreme in dodatno opremo ter modernizacijo),
zamenjavo in nakup pisarniške opreme, službenega vozila ter obnovo in nakup
poslovnih prostorov. Sprejeti Proračun Republike Slovenije je od finančnega načrta
upošteval predlagan obseg sredstev za plače, materialne stroške in informatizacijo, ne
pa za obnovo in nakup poslovnih prostorov. Za leto 1998 smo predlagali finančni načrt
v višini 1.577.271.000 SIT, od tega je bilo v sprejetem Proračunu Republike Slovenije
za Računsko sodišče odobreno 774.840.000 SIT.

3. Uresničevanje finančnega načrta
Za razliko od leta 1996 in 1997 smo imeli v letu 1998 za opravljanje svojih nalog na
razpolago primeren obseg sredstev, težava je bila v tem, da ne od začetka leta, ampak
šele od sprejema državnega proračuna, to je od 28. 4. naprej. To je vplivalo predvsem
na možnosti zaposlovanja, saj smo s postopki javnega natečaja lahko začeli šele po
tem datumu. Treba je še poudariti, da v proračunu (že drugič zapored, enako tudi za
leto 1999) ni bilo odobrenih nobenih od predlaganih sredstev za nakup novih poslovnih
prostorov, ki so pogoj za zaposlitev v obsegu, ki je določena s veljavno sistemizacijo
in za kvalitetno opravljanje nalog.
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Med letom je Veliki senat računskega sodišča sprejel dva rebalansa finančnega načrta
in sicer 18.9.1998 znižanje za 157.794.841,00 SIT in 18.12.1998 za 36.000.000,00 SIT.
Pretežni del rebalansa se je nanašal na znižanje obsega sredstev za plače, ker se
zaposlovanje ni uresničevalo v skladu z načrtom. Tako je finančni načrt za leto 1998
znašal 574.971.709 SIT, dejanska poraba proračunskih sredstev pa 565.293.317 SIT.
Na Računskem sodišču je bilo 1.1.1998 zaposlenih 81 delavcev, 31.12.1998 pa 85.
Struktura zaposlenih je bila naslednja:

člani RS
revizijski svetniki
-višji rev. sodelavci
revizijski sodelavci
revizijski asistenti
pripravniki
podporne službe
skupaj

1.1.1998
9
1
10
16
18
6
21
81

31.12.1998
9
1
10
19
18
6
23
85

V letu 1998 smo planirali zaposlitev 23 novih delavcev, zlasti revizorjev. Na novo se jih
je zaposlilo 13. V tem obdobju smo zaposlili 6 pripravnikov, prav toliko pa jih je opravilo
pripravniški izpit in so bili imenovani za revizijske asistente. Ker je v istem obdobju
odšlo 9 delavcev (7 revizijskih asistentov, 1 višji revizijski sodelavec in 1 višji svetovalec
Računskega sodišča), seje število zaposlenih povečalo le za 4, kar je precej manj od
načrtovanega. Delno je vzrok temu pozno sprejetje proračuna (april 1998), zaradi česar
prej ni bilo možno začeti postopka javnega natečaja, delno pa tudi okoliščina, da imamo
določene relativno zahtevne pogoje za zaposlitev revizorjev, tako da tudi odzivi na
razpise, zlasti za zahtevnejša delovna mesta, niso zadovoljivi. Tako ostaja neuresničen
v prvem letu delovanja zastavljen cilj, da bi bilo v letu 1998 končano obdobje formiranja
Računskega sodišča.
Pregled odobrenih in porabljenih proračunskih sredstev:
Finančni načrt: 1.577.271.000 SIT
Sprejeti proračun: 774.840.000 SIT
Spremenjeni finančni načrt: 574.971.709 SIT
Porabljena sredstva: 565.293.317
Poraba po namenih:
Plače in drugi osebni prejemki: 440.149.572 SIT
Materialni stroški: 81.218.296 SIT
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Investicije (informatizacija, pisarniška oprema, službeni avti): 36.925.449 SIT
Če primerjamo cilje, ki smo si jih zastavili ob sprejemanju finančnega načrta za leto
1998 z doseženim, ugotovimo, da nismo uresničili plana zaposlovanja, da ni bilo
možnosti za zagotovitev primernih poslovnih prostorov, zelo ugodno pa lahko ocenimo
izpolnitev načrtov glede izobraževanja in informatizacije.
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1313 - AGENCIJA ZA REVIDIRANJE POSTOPKOV LASTNINSKEGA
PREOBLIKOVANJA
I.
Agenciji RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (v nadaljevanju: agencija
za revidiranje) je bilo v okviru sprejetega proračuna Republike Slovenije za leto 1998
dodeljenih sredstev v znesku 249.922 tisoč tolarjev. Na podlagi dopisa Vlade Republike
Slovenije o oceni možnih proračunskih prihrankov v letu 1998,ki ga je zaradi
likvidnostnih težav proračuna Republike Slovenije v letu 1998 naslovila na vse
proračunske uporabnike, je agencija za revidiranje obvestila Ministrstvo za finance, da
do konca leta 1998 na postavki plače ocenjuje proračunske prihranke v vrednosti
13.800 tisoč tolarjev. Proračunski prihranki so nastali, ker agenciji za revidiranje v letu
1998 ni uspelo v celoti realizirati kadrovskega plana (nadomestne zaposlitve 2 delavk,
ki sta se vrnili nazaj v DURS in novih zaposlitev na podlagi sprejetega internega akta
o sistemizaciji delovnih mest agencije za revidiranje) ter v celoti realizirati planirano
nadurno delo za zaposlene revizorje lastninskega preoblikovanja.
Na podlagT korekcije veljavnega proračuna Republike Slovenije za leto 1998 so bila
agenciji za revidiranje kot samostojnemu proračunskemu uporabniku dodeljena
sredstva v vrednosti 236.122 tisoč tolarjev, ta dodeljena proračunska sredstva pa so
bila porabljena v znesku 227.783 tisoč tolarjev ali 96,47 %. Neporabljena proračunska
sredstva v vrednosti 4.733 tisoč tolarjev so na postavki materialni stroški, kar je
posledica manjših stroškov odvetniških storitev (te stroške znižujejo tudi prejeta
povračila pravdnih stroškov nasprotnih strank v primeru sodne rešitve v dobro agencije
za revidiranje), znižanja priznanih zneskov povračil stroškov v zvezi s službenimi
potovanji, racionalizacije nabave strokovne literature (uradnih listov, poročevalca DZ,
zbirke predpisov) zaradi vključitve programske opreme IUS INFO na omrežje agencije
za revidiranje, racionalne nabave in porabe pisarniškega materiala.

Agencija za revidiranje je predlog finančnega načrta za leto 1998 pripravila na podlagi
programa dela agencije za leto 1998 in upoštevala kvantitativna izhodišča za
planiranje, ki jih je prejela s strani Ministrstva za finance ter veljavne zakonodaje.
Predlog je bil oblikovan za naslednje namene:
a/ v znesku 184.622 tisoč tolarjev za plače, druge prejemke in prispevke delodajalca.
Znesek je bil planiran za izplačila plač, drugih prejemkov in prispevkov delodajalca za
število zaposlenih in višino količnikov po stanju na dan 31.12.1997 in upoštevana
napredovanja ter nove zaposlitve v letu 1998. V znesku je vključeno tudi delo preko
polnega delovnega časa, ki ga je agencija za revidiranje planirala iz razlogov za
učinkovito izvedbo revizije za obdobje od 1.1.1993 do vpisa lastninskega
preoblikovanja v sodni register, kajti na podlagi zakonskih izhodišč je agencija za
revidiranje ocenila, da bo to vrstno revizijo potrebno opraviti v 300 pravnih osebah. Ker
revizijski postopek zajema obdobje za več let in traja od 2 do 3 mesece in ker je
potrebno upoštevati tudi z zakonom določeni 30 dnevni rok za pripombe, je agencija
za revidiranje planirala, da bo v enoletnem poročevalnem obdobju z uvedbo dela preko
polnega delovnega časa skrajšala rok za dokončanje posamičnega postopka.
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V znesku drugih prejemkov so bili planirani stroški šolanja za pridobitev ustrezne
strokovne izobrazbe, pa tudi sredstva za eventuelno solidarnostno pomoč ter strošek
za izplačilo odpravnine delavki, ki je na podlagi zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju izpolnila pogoje za upokojitev, vendar nadaljuje z delom na podlagi
soglasja delodajalca.
b/ v znesku 61.150 tisoč tolarjev za materialne stroške.
Agencija za revidiranje je v letu 1998 planirala na tej postavki povečanje stroškov, kar
je vezano na pogodbene obveznosti plačila najemnin za nove poslovne prostore na
Dunajski 22, Ljubljana, povečanega števila zaposlenih, kar bi pomenilo hkrati povečan
obseg dejavnosti in s tem povečanja direktnih stroškov, povečanih stroškov zaradi
uresničevanja politike izobraževanja za nove in že zaposlene delavce. Prav tako je
predvidevala stroške odvetniških storitev in povrnitve pravdnih stroškov na podlagi
izkustvene metode realizacije teh odhodkov v preteklih letih.
c/ v znesku 6.050 tisoč tolarjev za investicije in investicijske namene.
S preselitvijo v nove poslovne prostore in nabavo novega informacijskega omrežja, ter
vključitve preko Centra vlade za informatiko v komuniciranje z drugimi državnimi organi,
je agencija za revidiranje planirala predvsem nakup programske opreme in v manjši
meri zamenjavo izrabljene računalniške opreme ter dokupa manjkajoče pisarniške
opreme za nove poslovne prostore.

Dodeljena proračunska sredstva je agencija za revidiranje porabila za naslednje
namene:
a)

na proračunski postavki plače, drugi prejemki in prispevki delodajalca je za ta
namen porabila 165.372 tisoč tolarjev. Na tej postavki je ustvarila proračunski
prihranek zaradi delno neuspele realizacije kadrovskega plana, nerealiziranega
nadurnega dela, neizplačane solidarnostne pomoči in neizplačane odpravnine
delavki, ki je na podlagi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
izpolnila pogoje za upokojitev in še nadaljuje z delom s soglasjem delodajalca.

b)

za materialne stroške je porabila sredstva v vrednosti 52.717 tisoč tolarjev.
Znesek 3.700 tisoč tolarjev je s postavke materialni stroški prerazporedila na
postavko investicije in investicijske namene.Materialni stroški so nastali
neposredno zaradi dela agencije za revidiranje.

c)

za investicije in investicijske namene je porabila 9.694 tisoč tolarjev.
V navedeni znesek je vključen tudi znesek na delno nerealizirano investicijo v
opremo za varovanje prostorov in opreme iz leta 1997 v vrednosti 1.291 tisoč
tolarjev. Namenska proračunska sredstva je porabila za nakup manjkajoče
pisarniške opreme (zaprte omare za registratorje, računalniške mize, ognjevame
omare, opreme za izboljšanje mikroklime ter opreme manjše vrednosti) v nove
pisarniške opreme na sedežu agencije za revidiranje na Dunajski 22, Ljubljana
in v poslovnih prostorih v zgradbi DURS Davčnega urada Ptuj, kjer sta locirana
2 revizorja lastninskega preoblikovanja podjetij. V te namene je porabila
proračunska sredstva v vrednosti 5.151 tisoč tolarjev.

poročevalec, št. 83

412

18. oktober2001

Za nakup računalniške opreme za novo zaposlene delavce in za zamenjavo dotrajane
opreme je agencija za revidiranje namenila 3.252 tisoč tolarjev.

II.
Pri oblikovanju predloga proračunskih sredstev za leto 1998 je agencija za revidiranje
glede vrste nalog izpostavila naslednje cilje:
• izvajanje postopkov revizije za obdobje od 1.1.1993 do vpisa lastninskega
preoblikovanja v sodni register pri pravnih osebah, pri katerih je že bil opravljen
postopek revizije lastninskega preoblikovanja podjetij. Ta naloga izhaja iz določbe
3.odstavka 1.a člena zakona o agenciji in pomeni vsebinsko in postopkovno
usmerjeno odkrivanje dejanj zaradi katerih so bili v revidiranem obdobju oškodovani
lastniki, ki so lastninska upravičenja dobili po stanju 31.12.1992 v privatizacijskih
procesih. Potrebe po tej reviziji izkazujejo že izvedeni postopki evidentni iz poročil
agencije za revidiranje, vloženi predlogi in pobude ter očiten interes institucionalnih
lastnikov.
• izvajanje postopkov revizije lastninskega preoblikovanja podjetij za obdobje od
1.1.1990 do 31.12.1992 na podlagi iste določbe zakona o agenciji. Naloga agencije
je nadaljevati in dokončati tiste postopke revizije lastninskega preoblikovanja podjetij,
ki jih je prevzela od prejšnjega revizijskega organa oziroma jih je sama uvedla že v
letu 1997.
• vodenje postopkov v zvezi s pričakovanim lastninskim preoblikovanjem zavarovalnic.
V obrazložitvah finančnega načrta za leto 1998 in v programu dela za leto 1998, s
katerim agencija za revidiranje številčno opredeli cilje področja, ki ga pokriva in, ki ga
je sprejel Svet agencije za revidiranje, je agencija za revidiranje določila dve usmeritvi
za delo:
1. odkrivanje nepravilnosti in nezakonitosti pri lastninskem preoblikovanju in
privatizaciji tako, da so postopki izvedeni hitro, temeljito in strokovno utemeljeno,
pogoj za to pa so: ustrezni materialni in kadrovski pogoji za delo, določna
zakonodaja, potrebne baze podatkov, sproten strokovni nadzor delavcev in
stimulativno nagrajevanje delavcev, delovanje drugih organov
2. odpravljanje odkritih nepravilnosti in nezakonitosti v obliki sodelovanja z drugimi
organi, predstavitve postopka lastnikom, sestave predlogov za spremembo
zakonodaje, poročanja nadzornim institucijam, obveščanja javnosti.
Po usmeritvi odkrivanja nepravilnosti in nezakonitosti je agencija za revidiranje
zagotovila zadovoljive pogoje za delo z informacijsko podporo tako, da je dopolnila
opremo in vzpostavila informacijske povezave znotraj agencije, s sodnim registrom,
IUS INFO, FIPO, domača stran na Internetu . Problem usklajenosti informacijske
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tehnologije z letom 2000 se bo reševal v letu 1999. Na kadrovskem področju je
agencija za revidiranje zagotovila nujno potrebno izobraževanje iz področja finančno
računovodskih predpisov, financiranja družb, odkrivanja nepravilnosti pri zavarovanju

izvoznih tveganj, statusnega preoblikovanja družb, davka na dodano vrednost,
privatizacije državnega premoženja, izpeljala pa je tudi projekt pridobitve izpitov za
vodenje upravnega postopka. Dograjevala je notranji sistem spremljanja učinkovitosti
dela in racionalizacije stroškov, pri čemer se je pokazalo, da z delom preko polnega
delovnega časa ni mogoče nadomestiti neizpolnjenega kadrovskega načrta, mogoče
pa je skrajšati roke za pripravljalna dela, za izdelavo poročila in za obravnavo pripomb
stranke. Problem pomanjkanja ustreznih kadrov je agencija za revidiranje prenesla v
leto 1999. Agencija za revidiranje je aktivno sodelovala pri oblikovanju zakona o
zaključku lastninjenja, zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic, zakona o
javnih uslužbencih in drugih.
Številčni pregled kaže, da je agencija za revidiranje dosegla 90 odstotno izpolnitev
plana izvedenih postopkov, s tem da je zaradi zahtev zakona o zaključku lastninjenja
dodatno izvedla nenačrtovane postopke revizije za obdobje od 1.1.1990 do 31.12.1992
in revizijo na podlagi tega zakona, izvedla vse načrtovane postopke pregleda finačnomaterialnega poslovanja in izvedla manj postopkov revizije po uradni dolžnosti za
obdobje od 1.1.1993 do vpisa v sodni register. Razlog za manjše število opravljenih
postopkov te revizije je objektivne narave, saj je bilo potrebno pri sedmih revidiranih
subjektih opraviti zahtevne preglede kapitalskih in poslovnih povezav, ki odstopajo od
izkustveno pričakovane zahtevnosti. Na objektivni razlog kažejo tudi naslednji
statistični podatki v zvezi s postopkom revizije za obdobje od 1.1.1993 do vpisa v sodni
register: povprečno število zaposlenih revizorjev je 15, povprečno število mesecev
revidiranega obdobja je 55, team
(2 delavca) je porabil povprečno 50 dni za
konkreten postopek, v velikih družbah je bilo izvedenih 40% postopkov oziroma v
velikih in srednjih družbah skupaj je bilo izvedenih kar 75% postopkov.
Glede usmeritve odpravljanja nepravilnosti agencija za revidiranje ocenjuje, da je
delovala uspešno. Agencija za revidiranje je pripravila in uspela s številnimi predlogi
za spremembo predpisov s ciljem zagotoviti dejansko odpravo oškodovanj, za zbiranje
in analizo podatkov, ki kažejo na dejanski učinek privatizacije gospodarskih družb, za
koordinirano sodelovanje organov, za razkritje z revizijo ugotovljenih nepravilnosti tudi
v poročilih gospodarskih revizorjev, za nadzor nad delom organov vključenih v proces
privatizacije gospodarskih družb. Dograjevala je projekt obveščanja lastnikov o
možnostih in rezultatih revizije za obdobje od 1.1.1993 dalje (izobraževanje, priprava
strokovnih mnenj, obveščanje preko specializiranih medijev).

P:/WP60/1313-ZR1998.WPD/Ljubljana, 10. maj 1999/
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1411 - URAD PREDSEDNIKA VLADE

Urad predsednika vlade je zastavljene cilje dosegel v celoti. Posamezni programi so
se spreminjali predvsem zaradi uvedbe nekaterih proračunskih postavk, kjer smo
stroške ocenili oziroma zaradi zmanjšanega ali povečanega obsega dela, pri čemer
zlasti izstopa financiranje Revizijske komisije in pa plačilo generalne obnove letala.
Glede na zastarelost osnovnih sredstev so bili stroški za vzdrževanje le-teh nad
pričakovanji.

P:/WP60/1411-ZR1998.WPD/Ljubljana, 10. maj 1999/
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1512 - PROTOKOL V VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE

Na področju dela, ki ga pokriva Protokol Vlade Republike Slovenije, so bili doseženi
zastavljeni cilji. Posamezni programi, katerih nosilec je Protokol vlade Republike
Slovenije, ki so bili v primerjavi s tistimi, ki so bili zastavljeni ob sprejemanju proračuna,
izvedeni v pričakovanem obsegu.
Večjih odstopanj oz. sprememb med postavkami proračuna Protokola Vlade Republike
Slovenije ni bilo, razen na postavki "drugi osebni odhodki", kjer niso bila porabljena vsa
planirana sredstva predvsem za strokovno izobraževanje in šolnine (obveznosti na
Protokolu žal niso dopuščale željenega dodatnega izobraževanja).
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1513 - SERVIS ZA PROTOKOLARNE STORITVE

Zastavljeni proračunski cilji so bili skoraj v celoti realizirani oziroma v višini 96,86%
glede na veljavni proračun za leto 1998. Glede na proračunske postavke pa so bili
posamezni programi izvedeni tako, kot je opisano v nadaljevanju.
Manjše investicije (2827) so biie realizirane na podlagi sprejetega proračuna v višini
1.800.000 SIT, kar je hkrati pomenilo tudi dejansko realizacijo v veljavnem proračunu
za leto 1998.
Pri planiranju plač (3006) je bil uporabljen količnik v višini 40.080 SIT, namesto 38.404
SIT, poleg tega pa je bil vodja tehničnega sektorja upokojen marca, novega pa je bil
sprejet šele junija. Tudi vodja kuhinje je odšel že februarja, novi pa je bil sprejet v juliju.
V letu 1998 ni bilo izkoriščenih sredstev za dodatno napredovanje in tudi sredstva za
pripravnike niso bila v celoti izkoriščena. Glede na navedeno je bila realizacija v letu
1998 na omenjeni postavki manjša za 9.615.937 SIT, glede na sprejeti oziroma
veljavni proračun.
Posledica tega je, da so se v skladu s tem zmanjšali tudi drugi osebni odhodki (3114)
in prispevki ter davki delodajalca (3222) v skupnem znesku 5.691.693 SIT.
Materialni stroški (3330) so se glede na sprejeti proračun povečali za 23.194.000 SIT
in so na podlagi veljavnega proračuna znašali skupaj 75.029.000 SIT, kar hkrati
predstavlja tudi realizacijo leta 1998. Gre v glavnem za povečanje vzdrževalnih del na
področju parka, gozda, prometnega režima in okolice gradu Brdo.
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1514 - URAD ZA PRISELJEVANJE IN BEGUNCE

Urad Vlade Republike Slovenije za priseljevanje in begunce je na področju, ki ga
pokriva skoraj v celoti dosegel zastavljene proračunske cilje, ki so bili zastavljeni ob
sprejemanju proračuna za leto 1998 in so izhajali iz vladne ekonomske politike.
Program postopnega zmanjševanja števila oseb z začasnim zatočiščem in s tem
povezanim ukinjanjem obstoječih zbirnih centrov je bil v primerjavi s tistim kar je bilo
zastavljeno ob sprejemu proračuna, realizirano za približno 85 %, saj seje število oseb
z začasnim zatočiščem ob koncu leta 1998 zmanjšalo le na 3.500 namesto planiranih
3.000. Zaradi tega mu je uspelo zapreti le dva namesto osmih planiranih zbirnih
centrov.
Odstopanja med postavkami proračuna
Proračunska postavka 1294 - oskrba beguncev:
Zmanjšanje števila bosansko hercegovskih beguncev, ki ključno vpliva na obseg
porabe, je bilo v letu 1998 nižje od pričakovanega, saj razmere v BiH še niso
omogočale varnega vračanja beguncev v območja, kjer predstavljajo pripadniki
njihovega naroda manjšino (npr. Muslimani iz Republike Srbske). To pa je ob koncu
leta povzročilo primanjkljaj proračunskih sredstev. Glede na planirano, najbolj
odstopajo mesečni stroški zdravstvenega varstva na posameznega begunca. Struktura
beguncev, ki ostajajo v Republiki Sloveniji, je glede na zdravstveno stanje vse bolj
ogrožena. Ker je bila trajna vrnitev v BIH beguncev nižja od planiranega in ker so bili
stroški zdravstvenega varstva zaradi strukture beguncev, ki so ostali v Republiki
Sloveniji višji, je bilo potrebno zagotoviti za približno 5 % dodatnih proračunskih
sredstev.
Proračunska postavka 2605 - včlanitev v IOM:
Včlanitev v IOM - International Organisation For Migrations v letu 1998 ni bila
realizirana, sredstva pa so bila prerazporejena na postavko 1294 - oskrba beguncev.
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1515 - URAD ZA ŽENSKO POLITIKO

Opozoriti želimo, da smo zelo majhen (finančno in kadrovsko) organ, katerih osnovna
naloga je priprava različnih strokovnih analiz in podlag za odločanje in spremljanje
položaja žensk. Veliko naših nalog je vezanih na pripravo različnih analiz in obveznih
poročil za različne mednarodne institucije. Naloge sproti izpolnjujemo. Niso pa naše
naloge vezane na zakonsko podlago za izplačilo sredstev (različni transferji in
podobno).

1. V kakšni meri so bili doseženi zastavljeni cilji na področju, ki ga pokrivamo
Zastavljene naloge ob začetku koledarskega leta 1998 smo prilagodili finančnim
možnostim, in jih v tem obsegu tudi izvršili. Urad za leto 1998 in prvo polovico 1999
pridobil tudi finančna sredstva iz naslova UNDP, v proračunu pa smo dobili odobreno
postavko za krepitev nacionalnih mehanizmov za napredovanje žensk.
Na področju spremljanja položaja žensk in uresničevanja njihovih z ustavo, zakoni in
mednarodnimi konvencijami zajamčenih pravic, smo na Uradu pripravili drugo poročilo
po Konvencijo o odpravi diskriminacije žensk in mnogo drugih analiz in poročil, ki smo
jih publicirali in tako predstavili javnosti. Urad za žensko politiko je sodeloval tudi na
sestankih Evropske unije, Sveta Evrope in v okviru Delovne skupnosti Alpe Jadran.
V preteklem letu smo na Uradu aktivno sodelovali pri pripravi predpisov, drugih aktov
in ukrepov, ki jih pripravljajo resorna ministrstva, predvsem na področju sistema
pokojninskega zavarovanja, delovnih razmerij, starševskega dopusta... Prav tako so
v letu 1997 potekale številne aktivnosti pri pripravi Nacionalnega programa za enake
možnosti.
Urad za žensko politiko je v proračunskem zahtevku za leto 1998 ponovno zaprosil in
prvič tudi dobil posebno postavko "Sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij«, kar
je omogočilo izpolnjevanje nalog tudi iz tega delokroga Urada. Pritegnili in podprli smo
nosilce programov, katerih osnovni cilj je razvoj in uveljavljanje enakih možnosti žensk
in moških.
Zastavljene naloge smo izpolnili in ne moremo govoriti o kakšnem večjem odstopanju.
Pregled po posameznih postavkah pokaže naslednjo sliko:
1. Plače
- v sprejetem proračunu za leto 1998 je bila sprejeta postavka za plače v višini
35.194.000,00 SIT
- realizirana so bila sredstva v višini 28.745.254,00 SIT, torej z indeksom 81,67.
2. Materialni stroški
- s sprejetim proračunom so nam bila dodeljena sredstva v višini 38.588.564,45
SIT:
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na postavki 7681 (materialni stroški) 21.800.000,00 SIT
na postavki 8755 (UNDP projekt) 2.800.000,00 SIT
na postavki 8317 (krepitev nacionalnih mehanizmov za napredovanje
žensk- tuja donacija) 13,988.564,45 SIT
- realizirana so bila sredstva v višini 34.359.215,09 SIT, torej z indeksom 89,03.
Takšna realizacija je dopustna glede na to, da so sredstva na postavki 8755 bila
dodeljene ne glede na koledarsko leto, ampak do datuma poteka projekta.
3. Drugi odhodki
- s sprejetim proračunom so nam bila dodeljena sredstva v višini 3.700.000,00
na postavki 4390 (sofinanciranje programov nevladnih ženskih organizacij)
- realizirana so bila sredstva v višini 3.698.516,70 SIT, torej z indeksom 99,95.

poročevalec, št. 83

420

18. oktober2001

1516 - URAD ZA NARODNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Izhodišče za pripravo predloga proračuna za leto 1998 je bilo, da je treba tudi v
tekočem letu zagotoviti financiranje nujnih nalog za potrebe narodnih skupnosti, ki jih
pokriva Urad za narodnosti. Pri tem gre zlasti za dva sklopa nalog: financiranje
delovanja samoupravnih narodnih skupnosti na podlagi zakona (Zakon o
samoupravnih narodnih skupnostih, Ur.l.RS, št. 65/94) in sofinanciranje informativnih
in drugih dejavnosti za potrebe narodnih skupnosti. Predlog proračuna je bil pripravljen
skrajno racionalno in ni omogočal širjenja dejavnosti in razvijanja novih programov. Je
pa v celoti zagotovil pokritje zakonskih obveznosti na področju varstva narodnih
skupnosti.
Zastavljeni program je bil v letu 1998 v celoti uresničen, proračunski porabniki so bili
skozi vse leto tekoče financirani na podlagi pogodb. Sredstva na posameznih
proračunskih postavkah so bila porabljena v skladu z nameni, ki jih je potrdil Državni
zbor RS ob sprejemu proračuna.

18. oktober 2001

421

poročevalec, št. 83

1517 - SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO

Sporočamo, da Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo ni imela zastavljenih
posebnih proračunskih ciljev za proračunsko leto 1998, ki bi izhajali iz vladne
ekonomske politike. Do odstopanj oziroma neporabljenih sredstev na proračunskih
postavkah službe za leto 1998 je prišlo zaradi odhoda delavcev na druga delovna
mesta, porodniškega dopusta ali daljšega bolniškega dopusta (postavka 3014 - Plače
in z njo povezane druge postavke za plačilo prispevkov in davkov iz plač). Posledično
je odsotnost delavcev vplivala tudi na ostanek sredstev na postavki za materialne
stroške.
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1518 - URAD VLADE ZA INFORMIRANJE

Urad vlade za informiranje je programske cilje, ki so bili postavljeni v programu dela za
leto 1998, pa tudi naloge, ki jih je dobil med letom, skoraj v celoti uresničil. Ostanek
sredstev, ki je izkazan pri porabi sredstev Urada za leto 1998 je v pretežni meri
posledica neusklajene dinamike plačil računov in likvidnostnih težav proračuna ob
koncu leta. To potrjuje tudi dejstvo, daje biio kar nekaj računov za lansko leto plačanih
iz sredstev za letošnje leto. V nadaljevanju je opisano, kako so bili uresničeni
postavljeni načrti po posameznih programskih sklopih ozir. kot so opredeljene naloge
skozi proračunske postavke.
Obveščanje tujih javnosti in promocija Slovenije
Sredstva za delovanje sektorja za obveščanje tujih javnosti in promocijo Slovenije so
bila v letuJ98 porazdeljena na štirih proračunskih postavkah (obveščanje domače in
tuje javnosti, tiskovna in publicistična dejavnost, promocija Slovenije in EXPO Lizbona
'98). Z njimi je bil skoraj v celoti izpolnjen letni program in načrtovane naloge. Nekaterih
načrtovanih nalog pa Urad predvsem zaradi prezasedenosti s projektom nastopa
Slovenije na EXPO '98 (trajal je šest mesecev in je praktično angažiral večino delavcev
iz Urada) oziroma nezadostnih sredstev na posameznih postavkah (sredstva za
promocijo so bila med letom zmanjšana za 18 mio SIT) ni uspel uresničiti (pripraviti
dveh obiskov tujih novinarjev, realizirati načrtovane elektronske verzije biltena Slovenia
Weekly, raziskave podobe in ugleda Slovenije v Franciji in Italiji, pripraviti izdaje
skupne slovenske promocijske revije).
Program nastopa Slovenije na EXPO '98 je bil izpeljan v celoti in po mnenju Urada tudi
zelo uspešno, saj si je slovenski paviljon ogledalo več kot milijon obiskovalcev. Zaradi
nepredvidenih stroškov je Urad uspel pridobiti dodatna sredstva za realizacijo od
nekaterih ministrstev in uradov ter iz finančni rezerv ter s prispevki sponzorjev.
Obveščanje domače javnosti
Pri obveščanju domače javnosti so bili v lanskem letu v celoti uresničeni vsi zastavljeni
cilji, med katerimi velja posebej omeniti sprotno in celovito obveščanje javnosti o delu
Vlade Republike Slovenije in njenih institucij ter izvedbo komunikacijskih programov
ob pomembnejših dogodkih, ki so bili organizirani v lanskem letu.
Redne oblike dela (koordiniranje aktivnosti, povezanih z odnosi z javnostmi
posameznih ministrstev, spremljanje in obdelava prispevkov objavljenih v medijih,
priprava medijskih poudarkov in analiz ter raziskav javnega mnenja) so bile
izpopolnjene in dopolnjene z nekaterimi pomembnimi novostmi (izdaja publikacije o
Vladi RS, priprava večdnevnega usposabljanja za svetovalce za odnose z javnostmi
posameznih ministrstev, priprava medijskih analiz o vključevanju Slovenije v EU in
NATO).
Aktivnosti pri slovenskem vključevanju v Evropsko unijo
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Urad Vlade za informiranje je nosilec programa »Obveščanje slovenske javnosti o EU
in slovenskem vključevanju vanjo«. V letu 1998 - v drugem letu uresničevanja
programa - je Urad iz proračunskih sredstev financiral tri sestavine programa in sicer:
raziskovanje javnega mnenja, sofinanciranje nevladnih organizacij in partnerstvo z
množičnimi mediji. Na teh treh področjih so bile uresničene vse planirane aktivnosti
razen izobraževanja novinarjev. Sredstva, planirana v ta namen, je moral Urad
nameniti za uresničevanje prednostnih nalog, ki se sicerfinancirajo iz PHARE sredstev
- tu je namreč lani bilo premalo sredstev.
Financiranje proslav državnih praznikov in dogodkov državnega pomena
Program je bil med letom razširjen, tako da je Urad ob planiranih šestih zagotovil
izvedbo osmih počastitev in zanje dobil tudi dodatna sredstva Vse prireditve so bile
izvedene na ustreznem kvantitativnem in kvalitativnem nivoju.
Mednarodno sodelovanje
Program je bil izveden v predvidenem obsegu, le projekt ekspertne pomoči Sveta
Evrope ob nastajanju medijske zakonodaje je bil preložen na pomlad 1999.
Sofinanciranje programa RTV Slovenija za tujino
Predvideni in s pogodbo opredeljen program je bil v celoti izveden (24 oddaj Slovenski
magazin, 24 oddaj Alpe Jadran, 30 prispevkov za CNN, 10 prispevkov za Euronevvs,
24 oddaj Alica, 12 radijskih oddaj kulturnega magazina Alpe Adria, 6 koprodukcij s
tujimi partnerji).
Sofinanciranje glasil za slepe in slabovidne in glasil za gluhe
S pogodbo opredeljena programa sofinanciranja sta bila v celoti uresničena.
Slovenska tiskovna agencija
V skladu s pogodbo je STA opravila vse dogovorjene storitve za potrebe vlade,
ministrstev in naših predstavništev v tujini.
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1519 - KADROVSKA SLUŽBA VLADE

Sporočamo podatke za naslednji postavki:
3652 SREDSTVA ZA DRŽAVNA ODLIKOVANJA IN KADROVSKO EVIDENCO
5221 REPUBLIŠKE ŠTIPENDIJE:
1/ V kakšni meri so bili doseženi zastavljeni cilji na področjih,ki jih pokriva Kadrovska
služba Vlade RS?
V proračunu za leto 1998 niso bila zagotovljena predvidena sredstva za potrebe
izdelave novih odlikovanj po Zakonu o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št.: 1/95). Tako je realizacija predvidenih zakonskih obveznosti prenesena
v
proračunsko obdobje 1999 - 2000.
Na področju štipendiranja za potrebe državnih organov, z izjemo Ministrstva za
notranje zadeve, so bila zabeležena manjša odstopanja pri planiranju visoko strokovno
usposobljenih kadrov. Državni organi so izkazali bistveno večje potrebe kot pa je bilo
razpisano število štipendijj glede na zagotovljena sredstva, kar še posebej velja za
kadrovanje na področju mednarodnih odnosov.
2/ V kakšni meri so izvedeni posamezni programi, katerih nosilec je Kadrovska
služba Vlade RS, v primerjavi s tistimi, ki so bili zastavljeni ob sprejemu proračuna?
Za potrebe državnih odlikovanj in kadrovske evidence so bila v proračunu za leto 1998,
za izdelavo posameznih spremljajočih elementov, zagotovljena sredstva v višini
2.000.000 sit. Pri planiranju sredstev za državna odlikovanja so bila sicer predvidena
tudi sredstva za izvajanje Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št.: 1/95) in Statuta odlikovanj Republike Slovenije (Uradni list RS, št.: 16/95), ki pa v
končni fazi niso bila zagotovljena. Navedeni zakon je namreč še vedno v postopku
sprememb in dopolnitev.
Podkomisija za štipendiranje pri Vladi Republike Slovenije je v preteklem letu, na
podlagi sklepa o ustanovitvi Podkomisije za štipendiranje (št.:021-15-01 /93 z dne
03.02.1993) in Pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS, št. 58/95- prečiščeno
besedilo, 57/96 in 58/97),
opravila vse zastavljene naloge za potrebe 553
štipendistov Vlade Republike Slovenije, vključno s štipendiranjem 16 otrok, oseb
padlih v vojni za Slovenijo 1991. Na novo je bilo razpisanih in podeljenih le 130
štipendij od 344 planiranih potreb, vključno s štipendiranjem za področje mednarodnih
odnosov. Za realizacijo navedenih obveznosti so bila v proračunu
zagotovljena
sredstva v višini 190.000.000 sit.
3/ Posamezna odstopanja oziroma spremembe med posameznimi postavkami
proračuna, ki so bile izvršene med letom 1998?
Zaradi nespremenjene višine dodeljenih sredstev v primerjavi s preteklim letom in nujne
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uskladitve štipendij s povečanjem plač zaposlenih v državni upravi v letu 1998 v
skladu s Pravilnikom o štipendiranju, so bila na postavki republiške štipendije za
mesec november in december 1998 zagotovljena dodatna sredstva iz proračunske
rezerve v višini 26.000.000 sit.
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1520 - SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE

Delovno področje ter naloge Servisa skupnih služb vlade so opredeljene z Odlokom
o organizaciji in delovnem področju Servisa skupnih služb vlade (Ur.I. RS 62/96).
Za opravljanje nalog je bilo po sprejetem proračunu za leto 1998 (Ur. I. RS št. 34/98)
Servisu skupnih služb vlade dodeljenih 3.998.378.000,00 SIT (brez plač) ter
116.300.000,00 SIT za odplačilo glavnic stanovanjskih kreditov.
S proračunom za leto 1998 zagotovljena sredstva so se med letom povečala za:
-

sredstva donacij PHARE CFCU za izgradnjo in posodobitev mejnih prehodov v
skupni višini 166.721.854,44 SIT;
za prerazporeditve sredstev skladno z določili 22. člena Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije v višini 342.981.691,58 SIT;
za prerazporeditve sredstev skladno z določili 19. člena Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije v višini 307.828.651,15 SIT;
za neporabljena finančna sredstva iz prihodkov od prodaje državnega premoženja
po posebnem načrtu za leto 1995 v višini 3.910.158,00 SIT.

S proračunom za leto 1998 zagotovljena sredstva so se med letom zmanjšala za:
-

zagotavljanje 3% prihranka po sklepu Vlade RS št. 400-09/98-1 (N) z dne
30.07.1998 v višini 129.437.550,00 SIT;
- prerazporeditve sredstev skladno z določili 19. člena Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za zmanjševanje primankljaja drugih proračunskih
uporabnikov (sklep Vlade RS št. 409-00/98-50 (N)) v višini 78.004.063,00
SIT;
Finančna realizacija veljavnega proračuna za leto 1998 je znašala 93,58 %. Zaradi
slabše likvidnosti proračuna je ostalo nerealiziranih plačil iz pogodbenih obveznosti
v vrednosti 83.457.858,22 SIT, kar bi finančno realizacijo povečalo na 95,04 %.
V nadaljevanju podajamo obrazložitev doseženih ciljev in morebitnih odstopanj od
sprejetega programa po posameznih področjih.

Najemnine poslovnih prostorov
1. Poslovni prostori ministrstev in vladnih služb
Plačila najemnin za poslovne prostore ministrstev in vladnih služb so se vršila na
podlagi 30 najemnih pogodb za 23 uporabnikov proračuna, skupno je bilo za ta namen
porabljeno 851,600.196,00 SIT.
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2. Poslovni prostori uprave na lokalni ravni
Plačila so se vršila na podlagi 189 najemnih pogodb za prostore upravnih enot,
inšpektoratov ter območnih enot in izpostav Geodetske uprave RS. Zaradi velikega
števila poslovnih prostorov ter stalnih sprememb na terenu, ne moremo reči, da je
stanje na tem področju urejeno. Za nekatere poslovne prostore najemne pogodbe še
vedno niso sklenjene iz različnih razlogov, kot npr. denacionalizacija, razdelitev
premoženja med novo nastalimi občinami, slabo stanje prostorov in želja po preselitvi
v ustreznejše prostore, nepripravljenost občin po prepustitvi prostorov v uporabo
upravnim enotam na podlagi 103. člena Zakona o upravi (Ur. I. RS 67/94) ipd. Poleg
tega je bilo konec leta v naši evidenci že 29 predlogov za sklenitev dodatkov k že
sklenjenim pogodbam iz različnih razlogov: preselitev, sprememba velikosti najetih
prostorov, prodaja najetih prostorov ali vračilo denacionalizacijskim upravičencem in
zato sprememba najemodajalca ipd.
Skupaj je bilo za najemnine uprave na lokalni ravni v letu 1998 porabljeno
626,369^5,00 SIT, kar je pomenilo 86,86 % realizacijo, zaradi nelikvidnosti proračuna
v zadnjem mesecu pa je ostalo neporavnanih pogodbenih obveznosti za 9,856.733,00
SIT, ki so se prenesle v letošnje leto.

Tekoče vzdrževanje zgradb in poslovnih prostorov
Servis skupnih služb vlade ima sklenjene pogodbe za izvajanje čiščenja poslovnih
prostorov upravnih organov na 20 lokacijah za skupaj 49.138 m2 prostorov. Za ta
namen je bilo porabljeno 73,225.126,20 SIT.
Poleg čiščenja poslovnih prostorov organizira Servis skupnih služb vlade tudi manjša
urgentna popravila in ostale storitve, ki imajo značaj tekočega vzdrževanja, v poslovnih
prostorih upravnih organov, npr. popravila vodovodnih in elektroinstalacij, interventna
popravila streh, ureditev prostorov ob preselitvah uporabnikov ipd. Zate nemene je bilo
v letu 1998 porabljeno 4,830.339,00 SIT.

Mejni prehodi
Na področju tekočega vzdrževanja mejnih prehodov Servis skupnih služb vlade
zagotavlja čiščenje zunanjih površin in nadstrešnic, vzdrževanje in urgentna popravila
na elektroinstalacijah in strojnih instalacijah. Sredstev za ta namen se načrtujejo na
podlagi izkušenj iz preteklih let, zato jih je zelo težko natančneje oceniti. Realizacija
92,72% je zato izredno zadovoljiva, še posebej, ker je bilo v letu 1998 potrebno
reševati nekatere hude probleme, nastale zaradi izpada proračunskih sredstev v
predhodnem letu.
Precejšnja razlika med sprejetim in veljavnim proračunom je nastala predvsem na
postavki Investicije na mejnih prehodih. Prvotno planiranih sredstev za izvedbo
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finančno zahtevnega programa legalizacije mejnih prehodov na meji z Republiko
Hrvaško, zaradi neuspešnih javnih razpisov in kratkih rokov za izvedbo ni bilo mogoče
v celoti realizirati. Sredstva so bila zato delno preusmerjena, in sicer v realizacijo
varčevalnega ukrepa vlade, v obliki 3 odstotnega prihranka proračunskih sredstev
(129.437.550,00 SIT), delno pa v nakup zemljišča za investicijo v soseski BO 2/3 v
Ljubljani. Realizacija tako popravljene postavke je potekala na izvedbi dela načrtovanih
aktivnosti, ki jih je bilo mogoče operativno in finančno izvesti v proračunskem letu
1998. Žal je zaradi zmanjšane likvidnosti proračuna Republike Slovenije v letu 1998
ob zaključku leta ostalo za 45.462.375,70 SIT neporavnanih pogodbenih obveznosti
(neizkoriščenih proračunskih sredstev). Pogodbena dela so bila zaključena že v
mesecu novembru. Vrednost neporavnanih pogodbenih obveznosti za dela, izvedena
v letu 1998, se obremeni postavka v letu 1999, kar pomeni dodatno težavo Servisa
skupnih služb vlade pri reševanju problematike mejnih prehodov v tekočem
proračunskem letu.
Potreba po preusmerjanju sredstev se je pokazala tudi pri realizaciji projektov, ki se
sofinancirajo iz programa Phare. Zaradi številnih ovir pri pridobivanju tehnične
dokumentacije (predvsem težave s pridobivanjem zemljišč), začetih projektov v letu
1998 ni bilo možno realizirati v predvidenem obsegu. Kljub temu je bila dokončana
investicija na mejnih prehodih Rateče in Robič, skoraj v celoti na mejnem prehodu
Jezersko (dokončanje v višini ca. 10% je bilo zaradi vremenskih pogojev prenešeno v
leto 1999) ter delna realizacija na mejnem prehodu Predel. Sredstva so bila realizirana
v večini primerov v celoti oz. v znesku, zmanjšanem za zadržani znesek 10% (skladno
s pravili Phare). Nerealizirana sredstva ostajajo na postavkah in se v celoti
(14.418.954,00 SIT) prenašajo v naslednje proračunsko obdobje. Na mejnem prehodu
Dolga vas je prišlo do izpada sredstev Phare, zato je bilo potrebno delež zapadlih
obveznosti iz leta 1997 pokriti iz proračunske rezerve.

Adaptacija kompleksa Mladika
Dela so bila izvršena v načrtovanem obsegu, dinamika del pa je bila prilagojena
obsegu zagotovljenih sredstev. Finančna realizacija je bila 99,95 %.

Nakupi poslovnih prostorov in zemljišč
Plačan je bil zadnji nesporni obrok kupnine za poslovni objekt ob Langusovi cesti, ki
ga uporabljajo Ministrstvo za promet in zveze z organi v sestavi ter Center vlade za
informatiko. Kupljen je bil del poslovnih prostorov na Kotnikovi 19a v Ljubljani za
potrebe Uprave RS za telekomunikacije ter zemljišče na Rašici za potrebe dejavnosti
Uprave RS za telekomunikacije. Poleg tega so bili za potrebe Uprave RS za
pomorstvo kupljeni dodatni poslovni prostori na Kidričevi 46 v Kopru in plačan je bil
del kupnine za zemljišče v kompleksu BO 2/3.
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Investicijsko vzdrževanje zgradb in poslovnih prostorov
V prostorih, ki jih uporabljajo upravne enote, so bila opravljena v glavnem investicijsko
vzdrževalna dela (funkcionalne ureditve prostorov) po programu, usklajenem z
upravnimi enotami in z upoštevanjem predlogov občin, kjer je Servis skupnih služb
vlade v imenu Republike Slovenije zagotavljal delež sofinanciranja v skladu s 103.
členom zakona o upravi. Sprejeti načrt je bil med letom dopolnjen zaradi zahteve po
sofinanciranju posodobitve električnega in telefonskega omrežja tertelefonske centrale
v Mariboru in je bil v celoti realiziran.
Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov državnih upravnih organov seje izvajalo
po načrtu in v okviru zagotovljenih sredstev, vendar pa je glede na evidentirane
potrebe po predlogih uporabnikov v vrednosti 1.300 mio SIT ostalo veliko
nerealiziranega, s čimer ne Servis in ne uporabniki ne morejo biti zadovoljni, ker
objektov ne vzdržujejo kot dobri gospodarji.

Nakupi opreme za potrebe državnih organov
S proračunom za leto 1998 so bila za nakupe opreme za potrebe državnih organov
zagotovljena sredstva v višini 10.407.000,00 SIT, kar ni zadoščalo niti za najnujnejše
nabave potrebne opreme,.zaradi česarje bilo potrebno med letom za realizacijo nujnih
nabav sredstva zagotavljati s prerazporeditvijo skladno z določili 17. in 19. člena
Zakona o izvrševanju proračuna. Na tej osnovi so se na postavko prerazporedila
sredstva v skupni vrednosti 190.900.055,30 SIT . Načrtovane nabave opreme so bile
realizirane 94,21 %, pri čemer so zaradi težav z likvidnostjo proračuna Republike
Slovenije ostali neporavnani računi za dobavljeno opremo v skupni višini
4.4778.249,00 SIT, ki bodo bremenili sredstva proračuna za leto 1999. Dejanska
realizacija nakupov opreme je bila torej 96,58 %, ostanka naročil v deležu 3,42 % oz.
10,453.410,57 SIT izvajalci časovno niso mogli realizirati.
V skupini nakupi opreme so bila v letu 1998 na posebni postavki predvidena tudi
sredstva za zaključek projekta opremljanja poslovnih prostorov na Langusovi cesti.
Projekt je bil izveden v celoti, izpadla pa je finančna realizacija v višini 1.530.175,00
SIT. Glede na to, da je bilo za zaključek projekta opremljanja potrebnih samo
13.500.000,00 SIT, je bil preostanek sredstev v višini 41.660.000,00 SIT na podlagi 17.
člena ZlP-ro prenešen na postavko Nakupi opreme za potrebe državnih organov.
Nakupi opreme iz postavke manjše investicije je bila realizirana v celoti, vendar je
izpadlo plačilo računa za dobavljeno opremo v višini 2.576.257,50 SIT, ki bo ravno tako
bremenilo sredstva proračuna 1999.

Nakupi prevoznih sredstev za potrebe državnih organov
Sredstva, zagotovljena s proračunom Republike Slovenije za leto 1998 v višini
9.150.000,00 SIT, so se med letom povečala za prerazporeditve po 17. in 19. členu
Zakona o izvrševanju proračuna v skupni višini 109.924.380,23 SIT in za prenos
prihodkov iz naslova prodaje in zamenjave državnega premoženja po načrtu za leto
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1995 v višini 3.910.158,00 SIT, tako da so konec leta 1998 znašala 122.984.538,23
SIT. Sredstva so bila v celoti porabljena za načrtovane nakupe prevoznih sredstev za
potrebe državnih organov. V prikazanem ostanku na postavki (1,372.746,87 SIT) ni
upoštevano plačilo dela kupnine, poravnane 20.01.1999, ki pomeni 100 % realizacijo
načrtovanih nakupov.

Upravljanje in vzdrževanje službenih in najemnih stanovanj
Za upravljanje in vzdrževanje službenih in najemnih stanovanj - skupaj jih je približno
670 -je bilo na razpolago 92,8 mio SIT, od tega je bilo za vzdrževanje porabljeno 73,3,
mio SIT. Po programu je bilo obnovljenih veliko stanovanj izven Ljubljane (carinska),
ki so bila dotlej slabo vzdrževana. Z opravljenim delom na tem področju smo glede na
razpoložljiva sredstva lahko zadovoljni, saj je bila realizacija 99,4 %, vendar
ocenjujemo, da bi za sprotno zadovoljivo vzdrževanje stanovanjskega fonda
potrebovali letno sredstva vsaj v višini plačanih najemnin. Le-te so v letu 1998 znašale
112.685.903,00 SIT in so bile prihodek proračuna.

Odplačilo kreditov poslovnim bankam
Pred letom 1992 so bila najeta stanovanjska posojila za nakup stanovanj za rešitev
stanovanjskih vprašanj delavcev v državni upravi. Višina neodplačanega dela glavnice
se vsako leto znižuje, istočasno pa so se začela sproščati vezana sredstva, ki so bila
deponirana pri poslovnih bankah kot osnova za najem navedenih kreditov.

Prihodki od prodaje in zamenjave državnega premoženja - stanovanja
Na osnovi
posebnega načrta prodaje in zamenjava državnega premoženja nepremičnine - stanovanja so prihodki od prodaje stanovanj v letu 1998 znašali
44.840.000,00 SIT. Sredstva so se v celoti prenesla v leto 1999 in bodo porabljena za
nakupe službenih najemnih stanovanj.
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1521 - CENTER VLADE ZA INFORMATIKO

Na vsebinskem področju za katerega je pristojen Center Vlade za informatiko se
ocenjuje stopnja realizacije glede na Načrt informatizacije državnih organov in
upravnih enot RS za leto 1998.
Cilji in obseg posameznih projektov in nalog po proračunskih postavkah so bili
realizirani takole:
5254 - Informatizacija državnih organov
6724 - Informacijski sistem v upravnih enotah
i
• nadaljevanje izgradnje komunikacijskega omrežja državnih organov in upravn enot
RS s poudarkom na varovanju, zaščiti in zagotavljanju redundančnih
komunikacijskih poti, na tem projektu se je v letu 1998 zagotavljalo delovanje in
nadzor obstoječega omrežja ter postopno zviševanje hitrosti; novih priklopov, zaradi
problemov z lastnikom linij in širitve omrežja v javno upravo, zaradi neformalizirane
lastne dejavnosti CVI, v glavnem ni bilo,
• zagotavljanje podatkovno komunikacijskih storitev, na tem omrežju so se
zagotavljale storitve el.pošte (prehod na novo centralno poštno vozlišče in imenik),
storitve intra in interneta, storitve dostopov in prenosov podatkov za centralne
obdelave, registre in distribucijo, zaščita in varovanje teh dostopov in prenosov
podatkov,
• storitve na področju povezovanja delovnih postaj v lokalnih računalniških omrežjih
s centralnimi podatkovnimi strežniki (interaktivni dostop, transakcijski način
procesiranja in daljinsko (centralno) vzdrževanje sistemske in aplikativne
programske opreme), te stcritve so bile v letu 1998 realizirane v skladu s stopnjo
realizacije / stanjem komunikacijskega omrežja in storitev in v skladu s stopnjo
delovanja podatkovnega centra (centralnih strežnikov),
• uvajanje enotnega sistema avtomatizacije pisarniškega poslovanja, v letu 1 se je
nadaljevalo s širitvijo aplikacije pisarniško poslovanje na platformi LotusNotes po
organih in upravnih enotah, kjer so bili doseženi tehnični in organizacijski pogoji,
prav tako pa se je začelo s prenovo aplikacije,
• nadaljni razvoj in uvajanje sistema za podporo odločanju, katerega namen j hitro in
ažurno zagotavljanje tistih najbolj relevantnih podatkov in informacij, ki pri svojem
delu potrebuje najvišji nivo vodilnih in strokovnih de državnih organih, v letu 1998
se je prešlo na intranet verzijo sistema ISPO in začelo graditi dodatne nivoju po
področjih: MGD, cestno-prometna varnost, finance,
• nadaljni razvoj in uvajanje sistema za spremljanje medijev InfoKlip, v let 1998 se je
izdelalo internet verzijo, ki bo tako dostopna širšemu krogu uporabnikov,
• nadaljni razvoj in uvajanje enotnih metodologij: projektnega vodenja, strateškega
načrtovanja, razvoja IS, kakovosti in sistema zaščite varovanja, v letu 1998 seje na
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vseh novih projektih vpeljalo enotni metodološki pristop, informacijsko podprt z
aplikacijo Projektna pisarna, poleg tega se je izdelalo še metodologijo razvoja
informacijskih sistemov in začelo z izgradnjo njene informacijske podpore,
•

izdelavo strateških načrtov informatizacije državnih organov, začelo se je
sistematično izdelovati strateške načrte organov in upravnih enot, po spremembah
ZiPro s 1.7.1999 pa pričakujemo letos še intenzivnejše delo na tem področju,

• izgradnja lokalnih računalniških omrežij v državnih organih, se je realizi v mejah
sredstev, ponekod so ta sredstva zagotovili organi sami,
• nabava nujno potrebne računalniške opreme (novi uporabniki, iztrošena opre v
mejah razpoložljivih sredstev, se je nabavilo nujno opremo, del sredstev pa so
organi zagotovili že sami,
• zagotavljanje enotnega programskega okolja v lokalnih računalniških okolji državnih
organov in upravnih enot, v letu 1998 so bili "poenoteni" sko organi in začetek na
upravnih enotah, seveda je bilo to poenotenje zelo odvisno od tehničnih možnostih
opreme oz. od financ,
• skupni aplikativni projekti:
- v letu 1998 se je v veliki meri realiziralo fazo razvoja informacijske podpore
približevanju RS k EU (program projektov IDC),
- v letu 1998 je bila realizirana tudi prenova CRP z RPE.
6457 - Vzdrževanje informacijskega sistema državnih organov
6512 - Vzdrževanje informacijskega sistema v upravnih enotah
• stalno in neprekinjeno operativno delovanje, vzdrževanje in zavarovanje vs
centralne računalniške opreme, mikroračunalniške opreme in komunikacij opreme
državnih organov, v letu 1998 je centralna oprema delovala več kot 99%, za
potrebe skupnih obdelav in registrov kot: MF, SURS, MOP,
• vzdrževanje in vse najemnine za sistemsko, razvojno in aplikativno program
opremo, v letu 1998 je bilo vzdrževanje in najemnine za sistemsko in razvojno
programsko opremo realizirano praktično v celoti, aplikativna programska oprema
pa v celoti za aplikacije za skupne funkcije državnih organov, specialne aplikacije
pa so bile v večjem delu obveznost posameznih organov,
• stalno in neprekinjeno vzdrževanje vse računalniške opreme, v letu 1998 je lokalna
oprema organov in upravnih enot RS delovala v skladu z odzivnimi časi
vzdrževalcev, precej je bilo potreb po dograditvah in razširitvah,
• stalno in neprekinjeno delovanje in vzdrževanje vseh obstoječih lokalnih
računalniških omrežij in medmrežnih povezav, v letu 1998 je lokalna op organov
in upravnih enot RS delovala v skladu z odzivnimi časi vzdrževalcev,
• celotno izobraževanje na področju informatizacije državnih organov, v letu 1998 je
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bilo realizirano izobraževanje zaposlenih po državnih organih in upravnih enotah,
v skladu s katalogom izobraževanja CVI in predvsem v skladu s finančnimi
možnostmi, za standardna orodja in nekatere aplikacije.

FINANČNI VIDIK REALIZACIJE PRORAČUNSKIH CILJEV
Centru vlade za informatiko (v nadaljevanju CVI) so bila s proračunom Ur. List RS
34/98 dodeljena sredstva v višini 3.506.852.000,00 SIT. Dodeljena sredstva so bila
razporejena:
znesek

vsebina

postavka

219.780.000,00
20.000.000,00
1.424.500.000,00

3103
3427
6457

441.500X100,00
1.066.004.000,00

6512
5254

335.068.000,00

6724

plače
mat. stroški
vzdrževanje
IS
državnih
organov
vzdrževanje IS upravne enote
informatizacija
državnih
organov
informatizacija upravnih enot

3.506.852.000,00

SKUPAJ PRORAČUN CVI

V okviru dodeljenih sredstev, ki so bila vsebinsko primerno razporejena med različne
proračunske postavke, je bilo zagotovljeno izpolnjevanje obveznosti CVI v skladu z
načrtom informatizacije. V toku leta 1998 so državni organi izrazili bistveno višje
potrebe, kot jih je predvideval načrt informatizacije za leto 1998. Rastoče objektivne
potrebe državnih organov po strojni, programski in drugi informacijski opremi je bilo
tako možno zadovoljiti s sredstvi, s katerimi so razpolagali državni organi sami. Za
zvišanje stopnje informatiziranosti so v letu 1998 organi na proračunske postavke CVI
prenesli:
z. št.

organ

znesek

a) Služba vlade za evropske zadeve
b) Ministrstvo za okolje in prostor

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

50.000.000,00

Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za pravosodje
Servis skupnih služb vlade
Urad vlade za informiranje
Služba vlade za evropske zadeve
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Uprava RS za izvrševanje kaz. sankcij
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1.405.702
,00
11.000.000,00
80.000.000,00
40.000.000,00
2.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
12.000.000,00
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j) Ministrstvo za promet in zveze
10.000.000,00
20.000.00
0,00

k) Ministrstvo za promet in zveze
I) Ministrstvo za promet in zveze

7.000.000
,00
1.450.000,00
10.000.000,00
,
5.000.000,00
3.651.862,00

m) Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
n) Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
o) Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem
p) Uprava RS za telekomunikacije
q) Ministrstvo za notranje zadeve
r)
s)
t)
u)
v)

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Veterinarska uprava RS
Veterinarska uprava RS
Uprava RS za geofiziko

w) Računsko sodišče
x) Ministrstvo za zdravstvo
.
y) Ministrstvo za zdravstvo
z) Ministrstvo za zdravstvo
aa) Ministrstvo za zdravstvo
bb) Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
cc) Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
dd) Servis skupnih služb vlade
ee) INDOK
ff) Urad predsednika vlade

10.000.000,00
18.750.000,00
6.200.000,00
800.000,00
1.000.000,00
73.
0 4
0,0
0
6.073.450,00
1.296.000,00
1.200.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
1.450.000,00
450.000,00
5.000.000,00
2.500.000,00
4.911.034
,00
17.290.643,00
238.399,00

gg) Urad predsednika vlade
hh) Statistični urad RS
ii) Urad predsednika vlade

2.559.924
,00
SKUPAJ

425.800.054,00

V strukturi porabe sredstev CVI je bilo med letom ugotovljen o, da sredstva na
postavki 6512 - Vzdrževanje IS upravnih enot presegajo potrebna sredstva ob tem, da
je bilo na postavki 5254 Informatizacija državnih organov zaznati bistveno višje potrebe
od dodeljenih sredstev. Zaradi omenjenega je bil opravljen prenos sredstev v višini
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180.000.000,00 SIT iz postavke 6512 na postavko 5254 v višini 170.000.000,00 SIT
in na postavko 6457 v višini 10.000.000,00 SIT.
Med spremembami sredstev na proračunskih postavkah je potrebno omeniti še
spremembe na plačnih postavkah zaradi dodatno zaposlenih delavcev. Povečanje
plačnih postavk za 4.477.000,00 SIT je rezultat sprememb.
Dokončna analiza:
proračun CVI
prenosi
povečanje plačnih postavk

3.506.852.000,00
425.800.054,00
4.477.000,00

SKUPAJ

3.937.129.054,00
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1522 - STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

1.

V kakšni meri so bili doseženi zastavljeni cilji na področju, ki ga pokriva SURS
(Urad)?

•

Glavni cilji Urada v letu 1998 so bili uresničeni ob delovnih pogojih, kjer se relativno
hitro spreminja statistično okolje in zaradi tega tudi postajajo cilji relativno dinamični
in jih je treba med letom tudi redefinirati.

•

Leto 1998 je bilo po sprejemu Nacionalnega programa statističnih raziskovanj v
decembru 1997 hkrati prvo leto izvajanja tega programa. Nacionalni program ima
kot drugi podobni akti tudi podobne težave, saj bilančno po vrednosti ni bil
usklajen z materialnimi možnostmi, določenimi s proračunom države.

•

Redefinicije operacionalnih ciljev so bile potrebne, ker je Urad še naprej prilagajal
domačo statistično ureditev evropskim potrebam. Zaradi tega je bilo potrebno
prilagoditi tudi vsebine materialnim možnostim.

•

V glavnem so bili makro cilji doseženi (ocena 95 %). Med drugim smo vzporedno
v Uradu uredili tudi novo organizacijo in sistemizacijo in pripravljali tudi
organizacijske ter ostale podlage za prevzem dela funkcij s strani Agencije za
plačilni promet. Vsi ti cilji so še v delu.

•

Glede na zakonske ureditve in ostalo je Urad prenesel odgovornost za Centralni
register prebivalstva kot administrativni vir z delavci in vsem ostalim na Ministrstvo
za notranje zadeve.

•

Večji in pomembnejši cilj Urada je bilo osvojiti standarde za diseminacijo, ki jih
predpisuje IMF, kar je v sodelovanju z Banko Slovenije, UMAR-jem in Ministrstvom
za finance tudi uspelo. Opravljeno je bilo testno obdobje, ki se je končalo konec
leta 1998.

•

Pričakovane cilje mednarodne primerljivosti in posredno domače uporabe
podatkov je Urad dosegel. Relativno velik napredek je v tem, da so urejene tudi
nove klasifikacije in dokončen prehod na novo mero za inflacijo. Izredno
pomembna je tudi Standardna klasifikacija dejavnosti, ki jo je na predlog Urada
sprejela vlada z veljavnostjo 1.1.1999, saj je s tem opravljena cela faza prilagajanja
makroekonomskih klasifikacij evropskim zahtevam.

•

Urad je izvedel nekatere vzorčne popise (prebivalstvo 2001) in se uspešno
vključevali v druge testne in pilotne naloge.

•

Medletni cilj Urada je bil tudi oblikovati stališča, mnenja ter strokovne zadeve v
zvezi s screeningi in harmonizacijami, ki so se za Statistični urad in bodoče
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statistike dogajale v juliju in pred tem. Urad je opravil tudi osnovni cilj - sprejem in
potrditev pogajalskih izhodišč.
Cilji, ki smo jih dosegli samo deloma ali smo imeli težave
Na področju fizične zaščite podatkov ter Urada samega smo slabo napredovali. Težava
je predvsem na fizičnih kvalitetah prostora na dislokaciji Parmova 33, ki je ogrožena
še na druge načine.
•

Glede na kadrovsko okrepitev, ki je bila eden od pomembnih ciljev tudi zaradi
evropskih obveznosti, smo predpostavljali z večjo eksterilizacijo dela, z več
podpore s strani države preko Centra Vlade za informatiko. Slednji je zaradi
pomanjkanja sredstev že v začetku leta 1998 napovedal restrikcije, Urad pa ni imel
dovolj sredstev, da bi naročal relativno drage eksterilizacije informacijskih storitev
(aplikativna programska oprema). To je povezano še z dodatnimi nalogami, med
drugim s pripravo na datumski prehod.

•

Novih uspehov nismo dosegli tudi na področju uveljavljanja člena 28 in 29 Zakona
o državni statistiki, ki zadeva predhodno prijavljanje metodoloških osnov v
Statističnem uradu, kadar se govori o nastavitvi evidenc ali drugih zadev.
Ministrstva in drugi predlagatelji se ne držijo obveznosti pri tem.

•

Politike na posameznih področjih, ki jih pokrivajo ministrstva, so se med letom
tranzitirala, največkrat na ravni koncepta in zato v nekaj primerih Urad ni mogel
določiti potrebnih podatkov, definicij, klasifikacij za nove evropeizirane razvojne
politike. Za nekatere od teh nalog Urad tudi ne izve dovolj zgodaj.

Še naprej moti izvajanje programa tudi dejstvo, da si posamezni državni organi ali drugi
z zakoni in drugače določijo obveznosti izgradnje kakšnega registra, ki pa ga časovno,
vsebinsko in drugače ne nastavijo ali ne vzdržujejo. Urad pa Dredpsotavlja prav tak vir
podatkov v realnem času.
•

Urad ima tudi prednostni cilj, da bomo v letu 1998 dokončno prenesli odgovornost
za register prostorskih enot na Geodetsko upravo Republike Slovenije oziroma
razmejili register teritorialnih enot skupaj z evropskimi klasifikacijami teritorija
(NUTS), vendar v tem nismo uspeli. Dokončno pa bo to storjeno v letu 1999.

•

Med slabše urejenimi cilji lahko govorimo tudi na področju tolmačenja varovanja
vsebin podatkov, statistične zaupnosti ter ostalega. Težava je v tem, da ima zaradi
majhnosti ekonomije Slovenija le redko dovolj reprezentantov za kakšno od
statističnih spremljanj, katerih agregat ne bi bil po svoje tudi tako majhen, da lahko
strokovnjaki razkrivajo tudi podatek o deležu na trgu. Ta cilj oziroma to metodo
bomo morali v letu 1999 ob pomoči evropskih in drugih strokovnjakov prilagoditi
domačim razmeram.

•

Pomemben delovni cilj je bil tudi boljše opravljanje samega Nacionalnega
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programa statističnih raziskovanj tudi zaradi izredno vleikih nalog, ki se
napovedujejo s strani podobnega programa, ki pa ga bomo izvajali v okviru
Evropske unije. Sledile so predlogi sprememb zakonov, predvsem pa skrb za
boljše upravljanje samega projekta v pristojnosti Urada.
2.

V kakšnem obsegu so bili izvršeni posamezni programi v primerjavi s tistimi, ki so
bili zastavljeni ob sprejemu proračuna.

•

Kot rečeno, vsebino del Urada določa Nacionalni program statističnih raziskovanj,
ki določa tudi podrobna navodila in cilje za posamezno statistično raziskovanje
(statistika). Te so določene tako po vsebini, dajalcih podatkov in rokih, kar pomeni,
da imamo zelo točno determinirane roke za oddajo podatkov.

•

Zato nam pomaga zelo podroben letni plan dela, ki ima tudi po novem zaradi IMFa časovna določila za posamezne objave podatkov ali diseminacije, katerih smo
se držali.

•

Naši programi, ki so uresničeni v zelo visoki možni meri do 95% (po naslovih) so
med letom pridobivali vse naloge. V program je Urad vgrajevali nove obveznosti,
ki so prihajale v glavnem iz metodoloških pobud s strani evropskih inštitucij. Težko
je ocenjevati posamezne programe, vendar smo obveznosti izvrševali in pritožb ni
bilo veliko. (Letno poročilo Urada o izvrševanju NPSR je na programu Vlade RS
v aprilu 1999).

•

V okviru programa so bili v Uradu večkrat tuji eksperti, ki so ocenjevali
metodološko ter drugačno Uradovo delo. Zlasti pomembno je bilo sodelovanje z
OECD-jem, ki je oblikoval posebno knjigo o metodologiji bruto domačega
proizvoda, z evropskim računskim sodiščem ter še z nekaterimi drugimi ter seveda
v okviru IMF-a, Eurostata in inštitucij OZN.

•

Programe dela za okrog 230 statističnih raziskovanj je Urad izvršil po pričakovanjih,
preostanek pa skupaj s pooblaščenimi organizacijami. Tako lahko trdimo, da smo
Nacionalni program izvršili skoraj v celoti, razen nekaterih večjih raziskovanj, s
katerimi nismo mogli začeti zaradi pomanjkanja denarja. To so zlasti:

a)

Vzorčni popis kmetijstva, ki ni bil sofinanciran s strani uporabnika, to je Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in ga zato nismo izvedli, naredili pa smo
ocene. Ta evropska obveznsot je stalna in ima podoben materialni problem tudi
v letu 1999.

b)

Izredne težave nastopajo tudi zaradi uporabe različnih definicij, ki se ločujejo
makroekonomske od inštitucionalnih in ostalih. Napredek pri razumevanju
statistične terminologije namreč je po svoje zaprt in konzumiran v okviru
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c)

statističnega okolja, manj pa v okolici. Ta problem bo verjetno še ostal tudi v
prihodnjih letih. Tega Urad še ni dokončal (prevajanje v angleški jezik).

d)

Urad je imel tudi težave pri programiranju, ker so med socioekonomskimi
operatorji precejšnje težave v razumevanju vloge registracije po Standardni
klasifikaciji dejavnosti in po novem tudi po Standardni klasifikaciji institucionalnih
sektorjev. Te klasifikacije namreč ne določajo samo statističnega položaja
določenega operaterja, marveč tudi določajo nekatere pravice in ostalo, kar
pomeni, da so permanentno težave zaradi registracij tudi v Uradu.

d)

Kot rečeno, registrski organi za poslovne subjekte ne delajo vedno na ustreznih
dobrih osnovah (zakon o strankah), zato so nerazumevanja v sekundarnih
registracijah pri Uradu temu primerna. V materialnem smislu to pomeni, da Urad
nima niti pravnih osnov za nekatere revizije in tudi ne dovolj sredstev, pri katerih
bi morali po zakonu o poslovnem registru na primer revidirati vsebine poslovnega
registra vsake tri leta.

e)

Razvojne naloge, določene v proračunu in programu, so bile razdeljene tako, da
niso bistveno zadevale proračunska sredstva, bolj pa sodelovanja med organi in
minjstrstvi. V zvezi s tem je Urad izvedel nekatere spremembe, kar bomo uredili
z novim programom in drugačnimi pravnimi osnovami.

Sklep
Urad je moral zaradi nekaterih novih nastalih problemov in v določeni meri tudi
vsebinsko in drugače spremeniti delež nekaterih nalog v proračunskih postavkah. To
smo storili premišljeno, racionalno in v najmanjši možni meri. Nemogoče ali nesmotrno
bi bilo namreč, da bi po določitvi programskega dela sredstev iz proračuna v
parlamentu (1997) popravljali vsebino Nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
Če bi Urad to popravljal in dopolnjeval zaradi evropskih, finančnih in drugih razlogov,
bi namreč moral vsako leto določati svoje naloge v parlamentu. Zato je Urad pripravil
predlog zakonske reforme položaja in zakona, predvsem pa načina določanja vsebin
in obveznosti glede na sedanji Nacionalni program statističnih raziskovanj. Tako
nalogo bi kasneje skupaj s proračunskimi dokumenti uokvirjala in sprejela vlada z
uredbo ali na podoben način.
Odstopanja oziroma spremembe med postavkami
V letu 1998 je bil Urad v okviru sredstev za plače, prispevke delodajalca in osebne
prejemke skrajno previden pri porabi in zaposlovanju. V skladu z 20. členom Zakona
o izvrševanju proračuna so bile na MNZ prenešene naloge s področja centralnega
registra prebivalstva in s tem tudi zaposlenih. Sicer pa so bile opravljene minimalne
prerazporeditve med postavkami v zvezi s plačami. Na proračunski postavki so ostala
neizkoriščena sredstva iz naslova refundacij, ki so bila ...
Pri postavki Lastna udeležba PHARE ni bilo realiziranih toliko pogodb, kot je Urad
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predvideval, zato je bilo plačanih manj davkov. Del sredstev je bil nakazan Servisu
skupnih služb za nakup osnovnih sredstev.
Pri materialnih stroških imamo prikazana neizkoriščena sredstva, čeprav smo imeli
predložene na MF številne račune, ki so se nanašali na leto 1998 in smo jih morali
poravnati iz sredstev za leto 1997 - pravila Ministrstva za finance.
Na postavko Mednarodno sodelovanje smo prenesli 450.000,00 SIT. Planirane naloge
je Urad v celoti izvedel.
Na postavki Redne letne raziskave - ankete nismo imeli zadosti sredstev, da bi izvedli
dodatno anketo. Zato smo del sredstev prenesli na postavko Servisa skupnih služb,
za nakup osnovnih sredstev. Del sredstev je ostal neizkoriščen, ker anketarji niso v
celotiin pravočasno opravili svojega dela.
V okviru postavke Razvojne naloge je Urad zmanjšal postavko za 450.000,00 SIT.
Predvideli smo namreč, da nam časovno ne bo uspelo izvesti naloge s področja
makroekonomskih statistik.
Sredstvajja proračunskih postavkah 8169, 8170, 8216, 8242 in 8262 so sredstva, ki
so nam bila nakazana iz tujine - v proračunu so tretirana kot donacije. Naloge se
nadaljujejo iz leta v leto. Sredstva bo Urad porabil za izvedbo nalog in nakup osnovnih
sredstev v letu 1999.

18. oktober2001

441

poročevalec, št. 83

1525 - SLUŽBA VLADE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

V Službi Vlade RS za lokalno samoupravo smo imeli za leto 1998 odobrena sredstva
proračuna v znesku 105.311.000,00 sit. Nekaj več kot 70.000.000,00 sit je bilo
porabljenih za plače, prispevke in druge prejemke. Za materialne stroške smo imeli
odobrenih 32.050.000,00 sit, od tega nam je na koncu leta ostalo nekaj več kot
1.000.000,00 sit. Na kontu investicijsko vzdržavanje smo od odobrenih 390.000,00 sit
potrošili 205.000,00.
Sredstva smo porabljali kot je bilo predvideno v planu za 1998 v skladu s pristojnostimi
naše službe. Pomembnejše naloge, ki smo jih financirali iz postavke materialni stroškji
so bile projekt "Katalog pristojnosti občin", sprememba Zakona o lokalni samoupravi,
priprava Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij ter priprava
predloga Zakona o pokrajinah in ustreznega zbornika. Pri vseh teh nalogah smo
sodelovali z zunanjimi sodelavci.
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1526 - URAD VLADE ZA VERSKE SKUPNOSTI

- Z&stavljeni cilji na področju, ki ga pokriva Urad, so bili v celoti uresničeni.
- Cilje, ki so vezani na proračunska sredstva je v celoti uresničil, saj si jih zastavi šele
po sprejetju proračuna, razen na področju povrnitve stroškov delodajalca za socialno
zavarovanje duhovnikov.
- Spremembe sprejetega proračuna so bile opravljene le za postavko številka 4702
- prispevki duhovnikom, ker je proračun zagotovil dodatna sredstva. S tem je bil tudi
ta cilj v celoti uresničen. Gre namreč za zakonsko določeno višino najnižje
pokojninske osnove, na katero je ta postavka tudi vezana.
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1527 - URAD VLADE ZA INVALIDE

Cilji, ki smo si jih zastavili na področju delovanja Urada Vlade RS za invalide v letu
1998 so bili skoraj v celoti uresničeni, kar je razvidno tudi iz Pregleda realizacije za
leto 1998, po postavkah.
Sprejeti proračun smo morali po sklepu Vlade RS št. 400-09/98-2 (N) z dne 30.7.
1998 znižati za 3%.

Vsebinsko poročilo po postavkah:

Plače, drugi osebni odhodki ter prispevki in davki delodajalca
Razlika med sprejetim proračunom 1998 in realizacijo le tega je nastala zaradi dveh
kadrovskih sprememb; odhod enega delavca s 1.9. 1998 in neprofesionalno
opravljanje funkcije namestnika direktorja od 1.11.1998 dalje.
Materialni stroški
'
•
Razlika med sprejetim proračunom 1998 in realizacijo le tega je nastala zaradi
sklepa Vlade o znižanju proračuna. Zaradi zmanjšanja proračuna smo bili prisiljeni
v dodatno racionalizacijo dela, kar nam je delo uspelo.
Nagrade usposabljanja, življenja in dela invalidov
Vsebinska realizacija proračuna na postavki 7266 je bila dosežena v decembru
1998, ko sta bili podeljeni dve nagradi in tri priznanja za najbolj inovativne projekte
(nove tehnologije) na področju invalidskega varstva v Republiki Sloveniji. Za izvedbo
programa smo porabili 95,33% zastavljenih sredstev. O nagrajenih
projektih smo publicirali brošuro. S projektom nadaljujemo v predvidenem obsegu
v naslednjih letih.
Svet Evrope za rehabilitacijo in integracijo invalidov
Iz navedene postavke se financira izvajanje programov mednarodnega sodelovanja
s področja invalidskega varstva.
Zaradi zakasnitve pri sprejemu proračuna za leto 1998 je prišlo do zakasnitve
odprtja nove postavke 7383- SE, kar nam je povzročilo težav pri izvajanju in
financiranju dejavnosti s te postavke.
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1528 - SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA EVROPSKE
ZADEVE

2627 - PLAČE
sprejeti proračun 1998: 125.729.000,00 SIT
veljavni proračun 1998: 100.189.000,00 SIT
poraba sredstev 1998: 99.828.585,00 SIT
2634 - DRUGI OSEBNI ODHODKI PREJEMKI
sprejeti proračun 1998: 6.646.000,00 SIT
veljavni proračun 1998: 8.646.000,00 SIT
poraba sredstev 1998: 8.567.803,00 SIT
2635 - PRISPEVKI DELODAJALCA
sprejeti proračun 1998: 30.552.000,00 SIT
veljavni proračun 1998: 22.403.640,00 SIT
poraba sredstev 1998: 21.987.369,00 SIT
Obrazložitev:
Na proračunskih postavkah za plače so bila planirana sredstva za plače zaposlenih
v Službi Vlade RS za evropske zadeve. Služba Vlade RS za evropske zadeve je
imela v letu 1998 skladno s sklepom Vlade RS štev. 102-00/98-6 (N) z dne
14.05.1998 in odobrenim proračunom za leto 1998 zagotovljena sredstva in
zaposlitve za skupno 60 zaposlenih.
S sklepom Vlade RS štev. 409-03/98-1 (N) z dne 19.02.1998 so bila službi Vlade
zagotovljena dodatna sredstva predvsem za zaposlovanje prevajalcev. Dodatno, je
bilo Službi Vlade RS za evropske zadeve na njen zahtevek z meseca junija
odobreno dodatno število novih zaposlitev v okviru nespremenjenih sredstev za
plače Službe Vlade RS za evropske zadeve. Povečanje je vključevalo 18 novih
zaposlitev. Novo zaposlovanje je bilo moč realizirati v okviru nespremenjenih
sredstev, saj na dveh razpisih nismo pridobili ustreznih kadrov, zato je bilo potrebno
razpise za objavo novih delovnih mest ponavljati. Ustreznih kadrov nismo pridobili
predvsem na področju prevajanja, kar bo realizirano z novimi zaposlitvami v letu
1999. Skladno z navedenim, je bilo moč koncem leta sredstva za plače in prispevke
delodajalca razporejati na druge proračunske postavke.
Sredstva, ki so bila Službi Vlade RS za evropske zadeve zagotovljena za namene
plač, drugih osebnih odhodkov (prejemkov) in prispevkov delodajalca s proračunom
za leto 1998 in sklepi Vlade RS med letom v višini 182.859.000 SIT so bila konec
leta zmanjšana za 51.620.360 SIT oziroma za 28,22 % in sicer so bila sredstva:
- v višini 2.670.360 SIT zagotovljena za plačilo delovne uspešnosti vodij in članom
ožje pogajalske skupine za tri mesečna izplačila. Ožja pogajalska skupina je bila
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-

-

-

ustanovljena s sklepom Vlade RS štev. 900-09/98-1 (T) šele 02.04.1998. Prvotno
je bilo predvideno, da bodo vsi člani ožje pogajalske skupine zaposleni v Službi
Vlade RS za evropske zadeve. Ker med letom ni bilo jasno opredeljeno, kako se bo
financiralo nagrajevanje članov OPS, so bila sredstva za ta namen predvidena pri
Službi Vlade RS za evropske zadeve. Ker se je med letom spremenil koncept
oziroma pristojnost Službe Vlade RS za evropske zadeve na tem področju in na
podlagi sklepa Kadrovske službe Vlade RS, ki je sklenila, da člani OPS, ki so
zaposleni v organih državne uprave, ostanejo zaposleni v svojih matičnih organih,
je Služba Vlade RS za evropske zadeve predlagala prerazporeditev sredstev za
plače na omenjene organe, ki je bila potrjena s sklepom Vlade RS štev. 409-00/9836 (N)zdne 30.10.1998;
v višini 37.000.000 SIT namenjena za realizacijo sklepa Vlade RS štev. 400-09/98-2
(N) z dne 30.07.1998, kjer je bilo s prihranki odhodkov na sredstvih za plače in
prispevke delodajalca Službe Vlade RS za evropske zadeve zagotovljeno 3 %
zmanjšanje sredstev proračuna Službe Vlade RS za evropske zadeve;
v višini 11.950.000 SIT zagotovljena za pokrivanje materialnih stroškov, kjer je
zaradi premajhnega obsega planiranih sredstev v začetku leta in zaradi
spremenjenih okoliščin med letom (najem dodatnih prostorov) ob koncu leta
primanjkovalo sredstev. Z omenjenimi sredstvi so bila zagotovjena predvsem
sredstva za kritje stroškov službenih potovanj v tujino, pisarniški material, PTT
storitve in ostale materialne stroške. Prerazporeditev je bila realizirana s sklepom
Ministrstva za finance štev. 01/178659 z dnel7.11.1998 in
v višini 1.100.000 SIT zagotovljena za prerazporeditev med sredstvi za plače na
druge osebne odhodke (prejemke) za pokritje manjka zaradi premalo planiranih
sredstev za prevoz, prehrano in regres za letni dopust za leto 1998.

2639 - MATERIALNI STROŠKI
sprejeti proračun 1998: 94.250.000,00 SIT
veljavni proračun 1998: 118.300.000,00 SIT
poraba sredstev 1998: 116.439.425,91 SIT
Obrazložitev:
Prvotno so bila ob sprejemu proračuna RS za leto 1998 na proračunski postavki 2639
- materialni stroški planirana sredstva v višini 94.250.000 SIT. S prerazporeditvami
med letom so bila na omenjeno proračunsko postavko prerazporejena sredstva v
skupni višini 24.050.000 SIT, kar pomeni povečanje za 25,52 % v primerjavi s
sprejetim proračunom.
Dodatna sredstva za povečanje materialnih stroškov so bila zagotovljena s
prerazporeditvijo iz naslednjih proračunskih postavk;
-

4093
4094
4096
4097

-
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prevajanje sredstva v višini 5.000.000 SIT;
INDOK sredstva v višini 1.300.000 SIT;
lastna udeležba PHARE sredstva v višini 3.000.000 SIT;
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2627 - plače sredstva v višini 7.000.000 SIT;
2635 - prispevki delodajalca sredstva v višini 4.950.000 SIT in
4097 - lastna udeležba PHARE dodatna sredstva v višini 1.500.000 SIT.

Iz navedenega izhaja, da so bili prvotno planirani stroški prenizki, saj so se poleg
zvišanja stroškov za službena potovanja v tujino ravno tako zvišali vsi ostali stroški, ki
so nastali z najemom novih prostorov za zagotovitev normalnega delovanja Službe
Vlade RS za evropske zadeve. Ravno tako je bilo potrebno urediti dodatne
telekomunikacije za osnovno delovanje službe. Vse to je za sabo potegnilo povečane
obratovalne stroške (voda, elektrika, ogrevanje, stavbno zemljišče), kakor tudi ostale
stroške, kot so stroški telefona in seveda stroške najemnine. Ravno tako so se zaradi
večjega obsega zaposlenih povečali stroški pisarniškega materiala, reprezentance ter
stroški službenih potovanj tako doma, kot v tujino zaposlenih v Službi Vlade RS za
evropske zadeve in v pogajalski skupini, ki so potekala skladno z planom pregledov
zakonodaje in pogajanj v Bruslju, ter drugih pomembnih potovanj v tujini.

2846 - MANJŠE INVESTICIJE
sprejeti proračun 1998: 750.000,00 SIT
veljavni proračun 1998: 750.000,00 SIT
poraba sredstev 1998: 744.300,00 SIT
Obrazložitev:
Na proračunski postavki 2846 - manjše investicije so bila ob sprejetju proračuna v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna načrtovana sredstva v višini 750.000 SIT,
kar pomeni 30.000 SIT na osebo za prvotno predvidenih 25 zaposlenih v letu 1998. V
skladu z Navodilom o nakupih opreme iz proračunske postavke manjše investicije, je
bila nabavljena najnujnejša oprema, ki je bila med letom potrebna za normalno
delovanje Službe Vlade RS za evropske zadeve. Na omenjeni proračunski postavki je
bilo od planiranih 750.000 SIT v letu 1998 realiziranih 744.300 SIT oziroma 99,24 %
planiranih sredst&v.

4093 - USPOSABLJANJE
sprejeti proračun 1998: 50.000.000,00 SIT
veljavni proračun 1998: 15.200.000,00 SIT
poraba sredstev 1998:14.763.050,73 SIT
Obrazložitev:
Na proračunsko postavko 4093 - usposabljanje je bilo ob začetku leta v sprejetem
proračunu planiranih 50.000.000 SIT. V navedeni proračunski postavki so bila
predvidena sredstva za sofinanciranje programov usposabljanja, ki so se v letu 1998
izvajala s finančno pomočjo PHARE, predvideno je bilo sofinanciranje projekta Jean
Monnet, sofinanciranje štipendij za študij in usposabljanje v Bruggeu (8 štipendij za leto
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1998) ter drugih visokošolskih ustanovah, sofinanciranje prihoda gostujočih profesorjev
in financiranje publikacij s področja evropskih zadev. V navedeni proračunski postavki
pa so bila predvsem predvidena tudi sredstva za usposabljanje mladih diplomatov ter
drugih strokovnih in administrativnih delavcev.
Služba Vlade RS za evropske zadeve je med letom iz omenjene proračunske postavke
naredila tri prerazporeditve sredstev in sicer:
- prva prerazporeditev v višini 20.000.000 SIT, kjer so bila zagotovljena sredstva za
adaptacije in opremo (pri Servisu skupnih služb Vlade) za ureditev prostorov za
delovanje Službe Vlade RS za evropske zadeve. Prerazporeditev je bila potrjena
s sklepom Vlade RS štev. 409-00/98-6 (N) z dne 05.03.1998;
- druga prerazporeditev v višini 13.500.000 SIT, kjer so bila ravno tako zagotavljena
sredstva za adaptacije in opremo (pri Servisu skupnih služb Vlade RS in Centru za
informatiko Vlade RS) za ureditev prostorov za delovanje Službe Vlade RS za
evropske zadeve. Prerazporeditev je bila potrjena s sklepom Vlade RS štev. 40900/98-20 (N) z dne 30.07.1998;
- tretja prerazporeditev v višini 1.300.000 SIT, s katero so bila zagotovljena sredstva
za pokritje manjka sredstev na proračunski postavki 2639 - materialni stroški.
Prerazporeditev je bila potrjena s sklepom Ministrstva za finance 01/170353 z dne
06.11.1998;
Ker Služba Vlade RS za evropske zadeve za namen adaptacij in nakup opreme pri
Servisu skupnih služb Vlade RS in pri Centru za informatiko ni imela ob sprejetju
proračuna v začetku leta za namen adaptacij in nakupov opreme zagotovljenih nobenih
sredstev, smo morali opraviti prerazporeditve sredstev za omenjene namene, skladno
s tem pa smo zmanjšali programe, ki so bili planirani na proračunski postavki 4093 usposabljanje. Prvotno planiranih 50.000.000 SIT je bilo zmanjšanih za 34.800.000
SIT, tako da je novo stanje proračuna na postavki 4093 - usposabljanje ob koncu leta
1998 znašlo 15.200.000 SIT oziroma 30,40 % prvotno planiranih sredstev. Od tega je
bilo porabljeno 14.763.050,73 SIT oziroma 97,13 % veljavnega proračuna ob koncu
leta 1998.
Iz omenjenega sledi, da so bile naloge, ki so bile ob sprejetju proračuna na proračunski
postavki 4093 - usposabljanje realizirane v manjšem obsegu od načrtovanega. Iz
preostanka sredstev na proračunski postavki so se financirala predvsem usposabljanja
zaposlenih v Službi Vlade RS za evropske zadeve za področje evropskih zadev, ravno
tako se je iz omenjene postavke sofinancirala izdaja treh zbornikov in plačilo celotne
šolnine za študij v Bruggeu, za študentko, ki je bila na omenjeni študij poslana že v letu
1997.

4094 - PREVAJANJE
sprejeti proračun 1998: 65.000.000,00 SIT
veljavni proračun 1998: 60.000.000,00 SIT
poraba sredstev 1998: 51.785.360,24 SIT
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Obrazložitev:
Za potrebe vključitve Slovenije v EU bo potrebno prevesti zakonodajo EU tako
primarno, kot sekundarno ter tudi tehnične predpise EU - cca 100.000 strani, za

potrebe usklajevanja zakonodaje pa tudi slovensko zakonodajo v enega od uradnih
jezikov EU. V ta namen je bilo v letu 1998 na proračunski postavki 4094 - prevajanje
zagotovljenih 65.000.000 SIT predvsem za:
- nabavo strokovne literature,
- stroške zunanjih sodelavcev - prevajalcev,
- stroške lektoriranja besedil,
- stroške overitve prevodov,
- stroške strokovne skupine za redakcijo prevodov zakonodaje,
- stroške urejanja besedil in
- stroške tiskanja prevedenih besedil.
Ker seje v letu 1998 Služba Vlade RS za evropske zadeve šele ustanovila, s tem, da
se je v okviru službe ustanovil tudi Oddelek za prevajanje, je poraba sredstev iz
namena prevajanj začela strmo naraščati šele v drugi polovici leta 1998. Tako smo ob
koncu leta ugotovili, da na omenjeni proračunski postavki ne bomo realizirali vseh
sredstev. 4z tega razloga je bila predlagana prerazporeditev sredstev v višini 5.000.000
SIT za zagotavljanje manjka sredstev na proračunski postavki 2639-materialni stroški.
Prerazporeditev je bila potrjena s sklepom Ministrstva za finance 01/170353 z dne
06.11.1998. Tako je bil veljavni proračun ob koncu leta v višini 60.000.000 SIT
realiziran v višini 51.785.360,24 SIT, oziroma 86,31 %, saj je bil del prevodov
izgotovljen kasneje, kot smo predvidevali in je tako del predvidenih plačil iz leta 1998
zapadel v plačilo iz proračuna za leto 1999.

4096 - INDOK
sprejeti proračun 1998: 40.000.000,00 SIT
veljavni proračun 1998: 16.700.000,00 SIT
poraba sredstev 1998: 16.279.309,82 SIT
Obrazložitev:
Služba Vlade RS za evropske zadeve je ob sprejetju proračuna na proračunski
postavki 4096 - INDOK zagotavljala sredstva v višini 40.000.000 SIT predvsem za
zagotavljanje pretoka informacij med Vlado RS, ministrstvi in Državnim zborom RS,
kakor tudi javnim sektorjem (GZS, sindikati, Univerza, ...), saj je pretok informacij
ključnega pomena za dobra pogajalska izhodišča Slovenije v procesu približevanja
Evropski uniji. INDOK (informacijsko dokumentacijski center) naj bi nudil logistično
podporo državni upravi strokovnim združenjem in nevladnim organizacijam, ki bodo
organizirale strokovne posvete na temo Slovenija - Evropska unija. V okviru
proračunske postavke INDOK so bila načrtovana tudi sredstva v višini 15.000.000 SIT
za EDC (Evropski dokumentacijski center) kot prenos postavke z Ministrstva za
znanost in tehnologijo. Osrednja naloga EDC je zagotavljanje celovite informacijske
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podpore vsem potencialnim uporabnikom, ki potrebujejo uradno dokumentacijo in vire
sprejete na ustanovah Evropske unije.
V letu 1998 so bile iz proračunske postavke 4096 - INDOK opravljene tri
prerazporeditve sredstev v višini 23.300.000 SIT in sicer:
- prva prerazporeditev v višini 10.000.000 SIT, kjer so bila zagotovljena sredstva za

-

-

adaptacije in opremo (pri Servisu skupnih služb Vlade) za ureditev prostorov za
delovanje Službe Vlade RS za evropske zadeve. Prerazporeditev je bila potrjena
s sklepom Vlade RS štev. 409-00/98-6 (N) z dne 05.03.1998;
druga prerazporeditev v višini 12.000.000 SIT, kjer so bila ravno tako zagotavljena
sredstva za adaptacije in opremo (pri Servisu skupnih služb Vlade RS in Centru za
informatiko Vlade RS) za ureditev prostorov za delovanje Službe Vlade RS za
evropske zadeve. Prerazporeditev je bila potrjena s sklepom Vlade RS štev. 40900/98-20 (N) z dne 30.07.1998;
tretja prerazporeditev v višini 1.300.000 SIT, s katero so bila zagotovljena sredstva
za pokritje manjka sredstev na proračunski postavki 2639 - materialni stroški.
Prerazporeditev je bila potrjena s sklepom Ministrstva za finance 01/170353 z dne
06.11.1998;

Ker Služba Vlade RS za evropske zadeve za namen adaptacij in nakup opreme pri
Servisu skupnih služb Vlade RS in pri Centru za informatiko ni imela ob sprejetju
proračuna v začetku leta za namen adaptacij in nakupov opreme zagotovljenih nobenih
sredstev smo morali opraviti prerazporeditve sredstev za omenjene namene, skladno
s tem pa so bili zmanjšani programi, ki so bili planirani na proračunski postavki 4096
- INDOK. Prvotno planiranih 40.000.000 SIT je bilo zmanjšano za 23.300.000 SIT, tako
da je novo stanje proračuna na postavki 4096 - INDOK ob koncu leta 1998 znašlo
16.700.000 SIT oziroma 41,75 % prvotno planiranih sredstev. Od tega je bilo
porabljeno 16.279.309,82 SIT oziroma 97,48 % veljavnega proračuna ob koncu leta
1998.
Služba Vlade RS za evropske zadeve je na navedeni proračunski postavki v celoti
realizirala pogodbo z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani v znesku 13.500.000
SIT. Prvotno planirani znesek 15.000.000 SIT seje zmanjšal zaradi tečajnih razlik pri
planiranju sredstev v ECU. S tem je bilo zagotovljena kontinuiteta delovanja
Evropskega dokumentacijskega centra, ki ga je v prejšnjih letih sofinanciralo
Ministrstvo za znanost in tehnologijo. S preostankom porabljenih sredstev so se
zagotavljale predvsem plačila naročnin za elektronske medije in plačila dostopov do
raznih elektronskih baz podatkov ter priprava na izdelavo domače internet strani
Službe Vlade RS za evropske zadeve.

4097 - LASTNA UDELEŽBA - PHARE
sprejeti proračun 1998: 20.000.000,00 SIT
veljavni proračun 1998:10.500.000,00 SIT
poraba sredstev 1998: 10.249.840,11 SIT
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Obrazložitev:
Na proračunski postavki 4097 - lastna udeležba PHARE so bila prvotno ob sprejetju
proračuna za leto 1998 zagotovljena sredstva v višini 20.000.000 SIT za pokrivanje
stroškov koordinacije programov PHARE, ki jih je v letu 1998 po novem začela izvajati
Služba Vlade RS za evropske zadeve. Omenjena koordinacija zahteva določena
sredstva za pokrivanje potnih stroškov, delo zunanjih ekspertov, izdelavo analiz

strokovno izobraževanje organizacijo strokovnih posvetov in okroglih miz, ter pripravo
gradiv. Služba Vlade RS za evropske zadeve je večino omenjenih stroškov krila iz
proračunske postavke 2639 - materialni stroški, iz razloga enotnega plačevanja
stroškov potovanj in ostalih materialnih stroškov (najem dvoran, tiskarski stroški, ...)
na enem mestu. Iz omenjenega razloga je bil del sredstev prerazporejen za pokrivanje
manjka sredstev na proračunski postavki 2639-materialni stroški (4.500.000 SIT), del
sredstev pa je bil prerazporejen za zagotavljanje adaptacij in nakupe nujno potrebne
opreme (5.000.000 SIT).
Opravljene so bile tri prerazporeditve sredstev in sicer:
V letu 1998 so bile iz proračunske postavke 4096 - INDOK opravljene tri
prerazporeditve sredstev v višini 23.300.000 SIT in sicer:
- prva prerazporeditev v višini 5.000.000 SIT, kjer so bila zagotovljena sredstva za
adaptacije in opremo pri Servisu skupnih služb Vlade) za ureditev prostorov za
normalno delovanje Službe Vlade RS za evropske zadeve. Prerazporeditev je bila
potrjena s sklepom Vlade RS štev. 409-00/98-6 (N) z dne 05.03.1998;
- druga prerazporeditev v višini 3.000.000 SIT, s katero so bila zagotovljena sredstva
za pokritje manjka sredstev na proračunski postavki 2639 - materialni stroški.
Prerazporeditev je bila potrjena s sklepom Ministrstva za finance 01 /170353 z dne
06.11.1998;
- tretja prerazporeditev v višini 1.500.000 SIT, s katero so bila zagotovljena sredstva
za pokritje manjka sredstev na proračunski postavki 2639 - materialni stroški.
Prerazporeditev je bila potrjena s sklepom Ministrstva za finance 01/178659 z dne
17.11.1998;
Iz omenjene proračunske postavke je bil plačan slovenski del šolnin za študij osmih
izbranih slovenskih študentov na College of Europe v Bruggeu. Preostanek porabljenih
sredstev je bil porabljen za plačilo davka na donacije iz sredstev PHARE.

8374 - PHARE-CFCU COP 97 - FINANCIRANJE ZAPOSLOVANJA LOKALNIH
STROKOVNJAKOV
sprejeti proračun 1998: veljavni proračun 1998: 116.077.303,25 SIT
poraba sredstev 1998:113.774.024,05 SIT
Obrazložitev:

18. oktober2001

451

poročevalec, št. 83

V jeseni leta 1998 je Služba Vlade RS kot koordinator za programe PHARE postala
zadolžena za izvajanje dela teh programov. Iz tega razloga je v proračun Službe Vlade
RS kot donacija s strani Evropske unije nakazanih 116.077.303,25 SIT za plačilo
zaposlovanja slovenskih strokovnjakov za področje evropskih zadeve. Za izvedbo
projekta zaposlovanja lokalnih stokovnjakov je bilo leta 1996 izbrano podjetje
Deloitte&Touche iz Ljubljane, pri katerem je zaposleno 41 strokovnjakov, ki delajo v
različnih institucijah v državni upravi na področju evropskih zadeve. V letu 1998 je bilo
od nakazanih 116.077.303,25 SIT, podjetju Deloitte&Touche nakazanih
113.774.024,05 SIT oziroma 98,02 % doniranega zneska. Neporabljena sredstva so
prenešena v proračun za leto 1999 in bodo skupaj z novimi donacijami programa
PHARE SL 9703.01.05 porabljena za financiranje zaposlovanja lokalnih strokovnjakov
preko podjetja Deloitte&Touche.

8396 - PHARE - CFCU - EVROPSKO POVEZOVANJE
sprejeti proračun 1998: veljavni proračun 1998: 30.987.888,86 SIT
poraba sredstev 1998: 9.477.929,80 SIT
Obrazložitev:
Ker je v letu 1998 prišlo do decentralizacije programov PHARE, so bile donacije v večji
meri upravljane s strani slovenskih organov, zmanjšala pa se je vloga Evropske
komisije. Zaradi vsebinskih sprememb seje spremenil tudi tok denarja, zato so bila na
proračunsko postavko 8396 - PHARE - CFCU - EVROPSKO POVEZOVANJE
nakazana sredstva iz donacij s strani Evropske unije v višini 30.987.888,96 SIT, od
katerih je bilo porabljenih 9.499.929,80 SIT oziroma 30,59 % veljavnega proračuna.
Sredstva so bila porabljena za plačilo dela šolnin, ki ga je v skladu z PHARE državnim
operativnim programom za leto 97 krila Evropska unija za študij osmih izbranih
slovenskih študentov na College of Europe v Bruggeu. Ostanek sredstev je prenešen
v proračun za leto 1999 in bo porabljen za financiranje projektov skladno z določili
PHARE Državnega operativnega programa za leto 1997.
Služba Vlade RS za evropske zadeve je v okviru danih finančnih sredstev v letu 1998
poskušala zagotoviti osnovne pogoje za delovanje delavcev in s tem tudi službe kot
celote. V letu 1998 seje dejansko začel proces vključevanje Slovenije kot polnopravne
članice v Evropsko unijo, ob začetku pridružitvenega procesa pa je Evropska unija tudi
podala navodila in dinamiko pridružitvenega in pogajalskega procesa za leto 1998.
Skladno z navedenim je Služba Vlade RS za evropske zadeve v pretežni meri odvisna
od dinamike pridružitvenega in pogajalskega procesa, ki ga diktira Evropska unija tako,
da je bilo planiranje stroškov za leto 1998 zalo otežkočeno, saj se je celotna slika
pridružitvenega in pogajalskega procesa izoblikovala šele med letom. V skladu z
navedenim smo med letom izvedli nekaj prerazporeditev, da bi zagotovili izvajanje
pridružitvenega in pogajalskega procesa v taki meri, kot ga je od nas zahteval
Evropska unija.
Ker je delovanje Službe Vlade RS za evropske zadeve v pretežni meri odvisno od
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navodil in dinamike dogajanj, ki jih narekuje Evropska unija, bo Služba Vlade RS za
evropske zadeve tudi v naslednjih letih težko natančno predvidevala obseg potrebnih
sredstev za posamezno proračunsko leto.

P:/WP60/15-zr1998.wpd/Ljubljana, 10. maj 1999/
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1611 - MINISTRSTVO ZA FINANCE

I. UVODNA POJASNILA
Po Zakonu o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94)
ima Ministrstvo za finance v svoji sestavi poleg ožjega ministrstva še naslednje organe:
-

Davčno upravo Republike Slovenije,
Carinsko upravo Republike Slovenije,
Urad Republike Slovenije za zavarovalni nadzor,
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja,
Devizni inšpektorat Republike Slovenije in
Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo.

V nadaljevanju podajamo najprej poročilo za ožje Ministrstvo za finance in nato za
organe v-sestavi.
Ministrstvo za finance je v preteklem letu opravljalo zadeve, ki so se se nanašale na
denarni in bančni sistem; na devizni sistem; na sistem finančnih odnosov s tujino; na
sistem davkov, prispevkov, taks, carin in drugih javnih prihodkov; na sistem
zavarovalništva; na sistem vrednostnih papirjev; na sklade in druge finančne
organizacije; na igre na srečo; na sistem javne porabe; na proračun; na upravljanje s
finančnim premoženjem in dolgovi Republike Slovenije: na sistem računovodstva,
revizije in finančnega poslovanja in na skupne naloge republiških upravnih organov in
vladnih služb pri opravljanju finančno računovodskih služb. Poleg splošnih nalog za
delovanje in nadzor sistema, je bila naloga ministrstva tudi priprava ustrezne
zakonodaje iz navedenih področij. V globalu je ministrstvo v letu 1998 izpolnilo
zastavljene naloge na vseh področjih delovanja.

II. PORABA SREDSTEV

1. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI
Ministrstvo za finance je v letu 1998 izplačevalo plače v skladu s sprejetimi zakoni in
pravilniki, ki urejajo sistem izplačila plač v državni upravi, sprejeto sistemizacijo
delovnih mest in sprejetimi sklepi Vlade Republike Slovenije glede izplačevanja
uspešnosti, nadur in dodatkov.
Skupno je bilo za ekonomski namen plač, prispevkov in drugih prejemkov porabljeno
1.107 milijonov SIT.
Primerjalno na veljavni proračun je poraba za 3,4% izpod planiranih sredstev. Poraba
je nižja tudi v primerjavi s sprejetim proračunom. Razlika med sprejetim in veljavnim
proračunam je nastala zato, ker je Ministrstvo za finance po sprejemu proračuna z
amandmaji prejelo dodatna sredstva za plače in materialne stroške za organizacijo
sektorja za spremljavo tujih donacij. Organizacijo tega oddelka so zahtevali sami
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donatorji. Razlika do veljavnega proračuna je nastala zato, ker je bila dinamika
zaposlovanja zaradi varčevalnih ukrepov prestavljena na konec leta 1998.
Primerjalno na leto 1997 se je skupna masa sredstev za plače povečala za 13%.
Pretežni del povečanja odpade na povečanje vrednosti izhodiščne plače in nove
zaposlitve. Ministrstvo za finance je imelo 31.12.1997 323 zaposlenih, od tega 8
zaposlenih za določen čas (nadomeščanje za porodniško oziroma daljšo bolniško
odsotnost), 31.12.1998 pa se je število zaposlenih povečalo na 341 od tega 11
zaposlenih za določen čas. Nove zaposlitve so bile potrebne zaradi povečanega
obsega nalog v zvezi z organizacijo sektorja za spremljavo tujih donacij, pripravo
zakona za davek na dodano vrednost in vključevanjem Slovenije v EU. Vse nove
zaposlitve so bile v soglasju s Kadrovsko službo Vlade RS.
2. MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
Ministrstvo za finance brez organov v sestavi je porabilo v letu 1998 997 mio SIT za
materialne stroške. Primerjalno na leto 1997 seje poraba na tem ekonomskem namenu
povečala^a 26 %. Glede na sprejeti proračun za leto 1998 so dejanski stroški višji za
17,7 %, glede na veljavni proračun pa nižji za 2,8 %. Razlika med sprejetim in veljavnim
proračunom izhaja iz že omenjenih naknadno dodeljenih sredstev za oragnizacijo
sektorja za spremljavo tujih donacij in iz prenosov iz drugih postavk v okviru Ministrstva
za finance, predvsem sredstev za investicije, saj so bila dodatna sredstva za
vzdrževanje projekta MFERAC z amandmajem po pomoti dodeljena na postavko za
investicije v informacijski sistem.
Pretežni del povečanja sredstev se nanaša na povečanje sredstev za tekoče
vzdrževanje informacijskega sistema celotnega Ministrstva za finance. Informacijski
sistem ministrstva obsega informacijski sistem Sektorja za javno računovodstvo za
vodenje financ in javnega računovodstva za večino uporabnikov državnega proračuna,
informacijski sistem Sektorja za proračun za pripravo in izvajanje proračuna Republike
Slovenije, informacijski sistem Sekorjev v Zakladnici za spremljanje in vodenje javnega
dolga, finančnega premoženja in likvidnosti Republike Slovenije, ter informacijski sistem
za informatizacijo in povezavo ostalih sektorjev ministrstva.
Informacijski sistem davčne uprave obsega razne obdelave, izračune in kontrole vseh
vrst davkov predvsem pa dohodnine, prometnega davka, davka na dobiček.
Informacijski sistem Carinske uprave obsega obdelave, izračune in kontrole carinskih
dajatev. Ker so davki in carine glavni prihodki proračuna, je razumljivo, da je
vzdrževanje informacijskih sistemov v teh dveh upravah primarnega pomena za
ministrstvo. Glede na to, da se obseg sredstev v posodabljanje informacijskih sistamov
relativno znižuje, je razumljivo, da se povečuje obseg sredstev za tekoče vzdrževanje
informacijskega sistema. Dejstvo je, da seje obseg dela Davčne in Carinske uprave v
preteklih letih stalno širil, saj se s propadanjem velikih podjetij in odpiranjem novih
manjših podjetij število komitentov stalno povečuje. Poleg tega pa je potrebno
upoštevati, da zahteva vsaka programska oprema stalne uskladitve tako z zakoni kot
tudi novimi programskimi orodji, kar stroške za vzdrževanje informacijskega sistema
stalno povečuje.
Povečanje v primerjavi s sprejetim proračunom v višini 33 mio SIT je nastalo tudi na
postavki splošnih materialnih stroškov. Glede na to, da se je v letu 1998 spremenil
kontni plan je primerjava po vrastah stroškov tako glede na leto 1998 kot tudi na
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sprejeti proraču zelo otežena. Grobe analize pa nam kažejo, da so se v letu 1998
nadpovprečno povečali potni stroški za tujino in sicer za 14,6 mio SIT, stroški
vzdrževanja tako poslovnih prostorov kot tudi opreme za 10,6 mio SIT, bančne storitve
za 3,9 mio SIT, ter izdatki za strokovno literaturo za 3,9 mio SIT. Povečanje navedenih
stroškov je nastalo zaradi, povečanih nalog in dodatnih analiz pri pripravi zakonona za
davek na dodano vrednost in vključevanju Slovenije v EU ter že omenjenih novih
zaposlitev, ki so povzročale povečane stroške tako pri vzdrževanju poslovnih prostorov
kot tudi opreme.

3. SOCIALNI TRANSFERI
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so se v letu 1998 nakazovala
sredstva na osnovi dveh zakonov in sicer:
- Zakona o poravnavanju obveznosti RS do Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarcn/anje (Ur.list 71/93) - tekoče zakonske obveznosti države do ZPIZ in
- Zakona o izvrševanju proračuna - dodatne obveznosti do ZPIZ.
V proračunu za leto 1998 so bila za te obveznosti planirana sredstva v skupni višini
126.300 mio SIT (14,5% vseh planiranih proračunskih odhodkov). Realizacija je
znašala skupno 133.320 mio SIT, kar predstavlja 14,2 % vseh realiziranih odhodkov
proračuna v letu 1998. Glede na leto 1997 so se transferi v ZPIZ povečali za 19,4 %.
V okviru tekočih obveznosti države do ZPIZ so se nakazovala sredstva za izplačilo
pokojnin po posebnih predpisih (n.pr. pokojnine borcev NOV, izjemne pokojnine,
pokojnine po predpisih o poslancih,...). Obveznosti so bile realizirane v enaki višini kot
so bile planirane, to je 32.228 mio SIT. Glede na predhodno leto pa so se povečale za
15,2%. Znesek obsega sredstva za poračun obveznosti za leto 1997 v višini 3.965 mio
in akontacije za leto 1998, izračunane na osnovi sprejetega finančnega načrta ZPIZ za
leto 1998, v višini 28.263 mio SIT. Razlika do celotne obveznosti za leto 1998 bo
poračunana v letu 1999.
Sredstva za dodatne obveznosti do ZPIZ so se nakazovala v skladu z 82. člena
Zakona o izvrševanju proračuna, po katerem se v primeru, da odhodki za zakonske
obveznosti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje presegajo njegove
prihodke v tekočem mesecu, razlika potrebnih sredstev za izvajanje pravic zagotavlja
iz državnega proračuna. Realizacija na tej postavki znaša 101.092 mio SIT, kar je 7%
več kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu in 21% več kot v letu 1998, kar
potrjuje dejstvo, da se razkorak med prihodki ZPIZ in njegovimi odhodki za
zagotavljanje pravic pokojninskega in invalidskega zavarovanja drastično povečuje.
Razlika skoraj 7 milijard SIT, za kolikor je dejanska obveznost presegla sredstva v
sprejetem proračunu, je bila na podlagi sklepa Vlade RS zagotovljena s
prerazporeditvami sredstev s proračunskih postavk drugih proračunskih uporabnikov.
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4. PLAČILA STORITEV
Na ekonomskem namenu "Plačila storitev" so bila v letu 1997 planiralna sredstva za

plačilo storitev Agencije RS za sanacijo bank in hranilnic, Sklada RS za sukcesijo ter
odhodke za stroške tiskanja in distribucije tobačne znamke in vrednotnic.
a)
Sredstva na proračunski postavki 1824 so bila namenjena financiranju delovanja
Agencije RS za sanacijo bank in hranilnic (v nad. ASBH) kot tudi "stare" Ljubljanske
banke d.d.. V proračunu RS za leto 1998 (Ur.I.RS, št.34/98) so na tej postavki, skladno
uredbi o načinu financiranja potreb iz proračuna RS v prvem polletju 1998 (Ur.I.RS
87/97), bila predvidena sredstva v višini 80 mio SIT. Omenjena sredstva
niso
zadostovala za pokrivanje stroškov dela, najemnin, nematerialnih storitev in drugih
odhodkov v zvezi s poslovanjem ASBH in LB d.d., tako je bilo potrebno zagotoviti
dodatna sredstva v višini 32,6 mio SIT, za pokrivanje odhodkov v zvezi z zaključkom
delovanja ASBH. Od v veljavnem proračunu predvidenih sredstev v višini 112,6 mio SIT
je bilo dejansko porabljenih 110,6 mio SIT.
Povečanje sredstev glede na prvotno sprejeti proračun za leto 1998, je bilo namenjeno
aktivnostim v zvezi s prenehanjem delovanja ASBH t.j. financiranju stroškov dela in
drugih odhodkov iz poslovanja, vključno z odpravninami na podlagi delovnih pogodb
in nadomestil delavcem, kot sledi:
- Za plačilo stroškov dela in drugih odhodkov v zvezi z zaključkom poslovanja ASBH
je bilo porabljeno 12,6 mio SIT.
Ob koncu leta 1997 je bilo v ASBH zaposlenih 18 delavcev. Skladno z veljavno
zakonodajo se je je nekaj delavcev upokojilo, nekaj pa na lastno željo prekinilo
delovno razmerje. Potrebno je bilo poiskati ustrezno rešitev še za 13 zaposlenih. V
program razreševanja presežnih delavcev sta se vključila tako Ministrstvo za finance
kot tudi Razvojna družba, ki je zaposlila tri delavke. Preostalim je bila izplačana
odpravnina in nadomestilo plače skladno s pogodbami in določili zakona o delavnih
razmerjih.
- Za plačilo davka iz naslova prpmeta vrednostnih papirjev je bilo porabljeno18 mio
SIT. Sredstva nemenjena za plačilo davka od prometa vrednostnih papirjev (Tar.št.
4 tarife, kije sestavni del zakona o prometnem davku, U,r,I.RS št. 4/92, do 35/98), je
bilo potrebno zagotoviti glede na to, da je imela ASBH v posesti 6.374.122 delnic
NLB, d.d. in 2.800.000 delnic NKBM, d.d. vse v nominalni vrednosti 2.000,00 SIT, ki
so se prenesle v last Republike Slovenije in je bil ta prenos obremenjen s prometnim
davkom 0,1%.
b)
Sredstva, ki so bila planirana za delovanje sklada RS za sukcesijo in so bila med
letom s prenosom iz drugih postavk okviru Ministrstva za finance povečana za 50 mio
SIT, so bila v celoti porabljena. Primerjalno na leto 1997 seje poraba povečala za
244 %. Povečana poraba je nastala zato, ker je Sklad RS za sukcesijo ob polletju
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1998 prevzel večino nedokončanih poslov Agencije RS za sanacijo bank in hranilnic,
predvsem pa terjatve in obveznosti Ljubljanske banke d.d. Istočasno s povečanjem
obsega dela zaradi prevzemanja poslov Agencije RS za sanacijo bank in hranilnic,
seje povečal obseg dela in s tem tudi stroški na drugih sodnih postopkih, ki jih je

vodil Sklad v imenu Republike Slovenije za premoženje iz naslova sukcesije na
Cipru, v Švici, Nemčiji in v ZDA.

Poraba za stroške tiskanja in distribucije tobačne znamke in vrednotnic je bila višja,
kot je bila prvotno planirana in sicer za 8,2 %. Ministrstvo za finance ureja tiskanje in
dobavo upravnih in sodnih kolkov in tobačne znamke skupaj z Banko Slovenije. Na
samo porabo tobačne znamke in kolkov pa nima neposrednega vpliva, saj je poraba
tako tobačne znamke kot tudi vrednotnic odvisna od drugih predvsem zunanjih
faktorje^ (novi upravni dokumenti, kot so osebne izkaznice, potni listi, obseg
proizvodnje in prodaje tobačnih izdelkov). Analize nam kažejo, daje bila v letu 1998
nad planirano dinamiko predvsem poraba sredstev za tiskanje, distribucijo in prodajo
upravnih kolkov, ki se je v letu 1997 plačevala iz posebne postavke pri Upravnih
enotah. Zato je primerjava z letom 1997, ki kaže povečano porabo za 97% nerealna.

5. PLAČILA OBRESTI
V sprejetem proračunu za leto 1998 so bila predvidena sredstva za plačila obresti iz
naslova zadolževanja v višini 43.384 mio SIT. Skupna realizacija iz naslova plačil
domačih in tujih obresti je bila za 2.338 mio SIT manjša od predvidene, od tega je bila
realizacija domačih obresti za 1.264 mio SIT večja od predvidene, realizacija obresti
iz naslova tujega zadolževanja pa za 3.602 mio SIT manjša od predvidene.
Ne glede na celotno manjšo realizacijo plačil obresti pa je bilo doseganje realizacije
glede na sprejeti proračun pri posameznih postavkah različno. Tako je bila realizacija
precej večja od predvidene pri postavkah Obresti - novo domače zadolževanje, Obresti
- domači krediti TRP, obresti za kratkoročno zadolževanje in znatno manjša pri
postavkah Obresti - novo zadolževanje v tujini in Obresti - sukcesija SFRJ - NFA in
brez realizacije na postavki Obresti - prevzeti tuji dolgovi Slovenskih železarn.
Vzroki za takšna odstopanja so naslednji:
a)Obresti za domače TRP kredite, ki so bili najeti v decembru 1997, ob pripravi
proračuna za leto 1998 pred decembrom 1997, niso bile planirane na postavki
Obresti - domači krediti - TRP, sicer pa so bila predvidena sredstva za odplačila
obresti iz naslova novega domačega zadolževanja.
b)Zaradi spremenjenih razmer na mednarodnih finančnih trgih je bilo novo
zadolževanje na domačem trgu večje kot na tujem trgu, kar je vplivalo na večjo
realizacijo na postavki Obresti - novo domače zadolževanje in manjšo realizacijo na
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postavki Obresti - novo zadolževanje v tujini.
c)Manjša realizacija od predvidene na postavki Obresti - sukcesija SFRJ - NFA je bila
zaradi predčasnega odkupa Serije 1 NFA obveznic v juniju 1998, zaradi česar ni bilo
potrebno plačati prvotno predvidenih obresti v decembru 1998, ko bi dospele v plačilo
po originalnem amortizacijskem načrtu.

d)Nobene realizacije ni bilo na postavki Obresti - prevzeti tuji dolgovi Slovenskih
železarn, ker ob pripravi proračuna za leto 1998 še ni bilo znano, katere dolgove
Slovenskih železarn bo prevzela Republika Slovenija, niti ni bil znan točen znesek
prevzema. To se je definiralo šele z uveljavitvijo Zakona o privatizaciji Slovenskih
železarn d.d. (Ur.l. RS, 13/98).
e)Vsa druga odstopanja realizacije obresti od predvidenih sredstev za plačila obresti
v sprejetem proračunu so predvsem zaradi drugačnih gibanj od tistih, ki so bila
predvidena ob pripravi proračuna tako za gibanja obrestnih mer doma in v tujini kot
za gibanja tečajev tujih valut.
f) Za obresti kratkoročnega zadolževanja je bilo po sprejetem proračunu za leto 1998
odobrenih 500 mio SIT. Pozno sprejeti proračun za leto 1997, izpad dolgoročne
zadolžitve v letu 1997, slabši prilivi proračuna v letu 1998, kot tudi slabo planiranje
proračunskih uporabnikov so povzročili intenzivnejše kratkoročno zadolževanje. Zato
je prišlo do prerazporeditev sredstev v višini 1.063 mio SIT iz obresti za dolgoročne
kredite na obresti kratkoročnega zadolževanja (veljavni proračun). Realizacija na
obrestih kratkoročnega zadolževanja je bila za 282 mio SIT nižja od veljavnega
proračuna (ta je znašal 1.563 mio SIT) zaradi dosežene nižje obrestne mere na
avkcijah zakladnih menic ter povečane dolgoročne zadolžitve konec leta 1998, ki je
zapolnila finančne potrebe proračuna.
6. JAMSTVA
Za plačilo zapadlih obveznosti iz naslova jamstev Republike Slovenije je bilo v
sprejetem proračunu za leto 1998 predvidenih 2.781 mio SIT. Jamstva so bila vnovčena
v višini 2.544 mio SIT in sicer za plačila obveznosti TAM Maribor in AMBUS.
Odstopanje realizacije vnovčenih jamstev od predvidenih sredstev v sprejetem
proračunu so predvsem posledica drugačnih gibanj obrestnih mer od tistih, ki so bila
predvidena ob pripravi proračuna, delno pa tudi posledica nepozivanja bank k plačilu
obveznosti iz naslova jamstev države.
7. TRANSFERI OBČINAM
V proračunskem letu 1998 so bila za financiranje občin zagotovljena proračunska
sredstva v skupni višini 31,6 mlrd tolarjev, ki so bila v celoti porabljena. Poraba na
posameznih postavkah, ki odražajo tudi namen porabe pa nekoliko odstopa od
načrtovane.
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a) Uresničevanje 29. člena zakona o financiranju občin
Pravno podlago za zagotavljanje teh sredstev je predstavljal 29. člen zakona o
financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO; Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 - odločba US
in 67/97 - odločba US). Z izpolnitvijo pogojev, opredeljenih v tem členu, se občinam
lahko nakažejo dodatna sredstva finačne izravnave.
Skupni obseg sredstev, ki naj bi se zagotavljala za uresničevanje 29. člena ZFO, je bil

ob sprejemu državnega proračuna za leto 1998 predviden v višini 120,0 mio tolarjev.
Sredstva iz tega naslova so v preteklih letih prejemale tri občine (Laško, Trbovlje in
Zagorje ob Savi), v letu 1998 pa je bila do njih upravičena le občina Laško, kateri je bilo
nakazano 53,1 mio tolarjev. Za občini Trbovlje in Zagorje ob Savi pa seje tekom leta
izkazalo, da imata dovolj lastnih prihodkov za pokrivanje obveznosti iz tega naslova.
To pomeoi, da nista izpolnjevali pogojev, določenih v 29. členu ZFO in zato tudi nista
prejemali sredstev iz državnega proračuna za ta namen.
Iz navedenega razloga je bila realizacija - v primerjavi s planom, razvidnim iz
sprejetega proračuna za leto 1998 - nižja za 66,8 mio tolarjev. Zaradi spremenjenega
izračuna zagotovljene porabe občin ter posledično pripadajočih sredstev finančne
izravnave za leto 1998 (katerih skupni obseg se je povečal) pa so se ta sredstva
prerazporedila na proračunsko postavko 2475 - "Dopolnilna sredstva občinam sredstva za investicije" (sklep vlade, št. 400-03/98-6 (N) z dne 3. 12. 1998).
Sredstva na tej postavki so bila torej realizirana v skupni višini 53,1 mio tolarjev.
b) Dopolnilna sredstva občinam
Sredstva s te proračunske postavke so se zagotavljala na podlagi prvega odstavka 20.
člena ZFO, v sprejetem proračunu za leto 1998 pa so bila opredeljena v višini 28,3 mlrd
tolarjev.
Del teh sredstev - v višini 1,7 mlrd tolarjev - je bil v mesecu januarju 1998 občinam
nakazan za pokrivanje primanjkljaja finančne izravnave za leto 1997, ugotovljenega v
začetku leta 1998 (ko so že bili znani podatki o dejanski realizaciji prihodkov za
zagotovljeno porabo občin za leto 1997).
Zaradi spremenjenega izračuna zagotovljene porabe občin ter pripadajočih sredstev
finančne izravnave za leto 1998, ki ga je sprejela vlada v decembru 1998, je bilo
potrebno zagotoviti dodatna sredstva na proračunski postavki 2475 - "Dopolnilna
sredstva občinam - sredstva za investicije". Zato je bil s temeljnico, št.: 403-13/98 z dne
11.12.1998, opravljen prenos sredstev s proračunske postavke 7505 v višini 24,9 mio
tolarjev.
Na tej postavki so bila torej dejansko realizirana sredstva v višini 28,3 mlrd tolarjev, ob
ugotovitvi, da ni bil v celoti pokrit izračunan obseg zagotovljene porabe za leto 1998
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(primanjkljaj je bil ocenjen v višini 2,0 mlrd tolarjev),
c) Dopolnilna sredstva občinam - sredstva za investicije"
Sredstva s te proračunske postavke so se zagotavljala na podlagi tretjega odstavka 20.
člena ZFO, v sprejetem proračunu za leto 1998 pa so bila opredeljena v višini 3,2 mlrd
tolarjev.
Konec leta 1998 so se spremenila merila za zagotovljeno porabo občin, zaradi česar
se je spremenil tudi izračun zagotovljene porabe občin ter posledično povečal obseg
pripadajočih sredstev finančne izravnave za investicije za leto 1998. Zaradi

navedenega izračuna, sprejetega na 87. seji vlade, dne 3.12. 1998, je bilo potrebno
na tej proračunski postavki zagotoviti dodatna sredstva v višini 91,7 mio tolarjev.
Sredstva so bila zagotovljena s prenosi iz ostalih dveh postavk za financiranje občin.
Dejanskaji-ealizacija sredstev na tej postavki je bila v višini 3,3 mlrd tolarjev.
Na celotnem ekonomskem namenu "Transferi občinam" je bila torej realizacija 100%.
Vsa sredstva so bila nakazana do 31. 12. 1998, k čemur nas je zavezovala določba
drugega odstavka 33. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 34/98).

8. DRUGI ODHODKI
Poraba sredstev za "Druge odhodke" je obsegala porabo za stroške finančnih razmerij,
odškodnine po sodnih sklepih, stroške urejanja kreditnih razmerij s tujino, stroške in
provizijo APP in bank, stroške storitev tuje tehnične pomoči, stroške izdaje kratkoročnih
vrednostnih papirjev, donacijo skladu svetovne banke in sredstva za namenski sklad
za financiranje projektov svetovne banke. N atem ekonomskem namenu se prikazuje;
poraba sredstev za stroške, ki niso opredeljeni v drugih ekonomskih namenih.
a)
Za plačilo stroškov finančnih razmerij so bila v proračunu za leto 1998 predvidena
sredstva v višini 2.789 mio SIT, dejanska realizacija pa je znašala 1.243 mio SIT. Ob
pripravi proračuna za leto 1998 je bila predvidena drugačna struktura zadolževanja kot
se je kasneje realizirala.
Zaradi predvidenega večjega tujega kot domačega zadolževanja so bili planirani tudi
večji stroški finančnih razmerij, ker so stroški izdaje vrednostnih papirjev v tujini večji
od stroškov izdaje domačih obveznic. Zaradi spremenjenih razmer na tujih finančnih
trgih se je v letu 1998 Republika Slovenija zadolžila v večji meri pri domačih bankah,
kar je rezultiralo v manjši realizaciji stroškov, povezanih z zadolževanjem. Na tujem trgu
je bil realiziran manjši obseg zadolževanja. Prav tako je bil na tujem trgu uporabljen
drugačen instrument (Schuldschein), katerega stroški so bistveno nižji od stroškov
planiranega instrumenta (Yankee).
b)
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Za odškodnine po sodnih sklepih in izvensodnih poravnavah je bilo v letu 1998
porabljeno 900 mio SIT. Primerjalno na sprejeti proračun je bila poraba teh sredstev
višja za 7,7%. Primerjava na leto 1997 pa kaže na povečanje porabe in sicer za 130 %.
Dejstvo je, da so bile potrebe po sredstvih za izplačila raznih sodnih sklepov in
izvensodnih poravnav višje, kot so bila sredstva opredeljena v proračunu in da je
ministrstvo s skrajnim naporom zadrževalo višino porabe v planiranem obsegu. Ob
koncu leta 1998 pa so dospele v izplačilo nujne sodne odločbe, ki so povzročile
povečanje porabe nad prvotno sptrejetim proračunom. Ministrstvo je povečane
potrebe pokrilo s prerazporeditvami v okviru ministrstva predvsem iz neporabljenih
sredstev na investicijah zaradi manjše porabe.
c)
V letu 1998 so bila izvršena vsa zapadla plačila v zvezi s stroški izvajanja kreditnih

razmerij s tujino in sicer plačila za storitve odvetniških pisarn iz tujine, ki zastopajo
Republiko_Slovenijo v nekaterih sporih pred tujimi sodišči. Od planiranih sredstev v
višini 24 mio SIT je bilo porabljenih 9,9 mio SIT, kar znaša 41,22 %. Razlogi za
omenjeno porabo so v tem, da je postopek pred Londonskim sodiščem začasno
zamrznjen, zato so bile aktivnosti odvetniške pisarne v Londonu (Herbert & Smith)
zmanjšane oziroma jih sploh ni bilo, prav tako pa so bile v drugi polovici leta zmanjšane
aktivnosti odvetniške pisarne Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, ki nas zastopa v
pravdi pred sodiščem v New Yorku, ker ni bilo predvidenih aktivnosti s strani sodišča
v New Yorku. Postopek pa se nadaljuje in ni zamrznjen.
d)
Med stroški izdaje vrednostnih papirjev smo pokrivali naslednje stroške: stroške
oblikovanja in tiskanja prospektov, zloženk in pravil, stroške svetovalca za pomoč pri
vzpostavitvi sistema izdajanja zakladnih menic, stroške priklopa in inštaliranja
programa, provizije pooblaščenim vpisnikom, provizije Klirinško depotni družbi ter
stroške oglaševanja. Zaradi povečanih emisij trimesečnih zakladnih menic (ocena 700
mio SIT na emisijo in realizacija cca. 2.500 mio SIT na emisijo) so se povečali stroški
provizij pooblaščenih vpisnikov in Klirinško depotne družbe. Poleg tega se je s te
postavke plačevala tudi provizija konec leta izbranemu plačilnemu agentu, ki ob
sprejemanju proračuna ni bila predvidena. Tako se se sredstva na postavki 8761
Stroški izdaje kratkoročnih vrednostnih papirjev povečala s 23,5 mio SIT po sprejetem
proračunu na realiziranih 28,6 mio SIT.
e)
Sredstva, ki so bila namenjena za financiranje projektov Svetovne banke se v letu 1998
niso porabila, ker je bilo izvajanje projektov zaradi varčevalnih ukrepov prestavljeno na
leto 1999 in 2000. Za leto 1998 je bilo predvideno, da bo v sodelovanju s Svetovno
banko prišlo do začetka izvajanja projektov pokojninske reforme, reforme zdravstva,
financiranja stanovanjske gradnje in posodobitve zemljiškega katastra. Za pokojninsko
reformo je bilo skupaj s Svetovno banko organiziranih nekaj posvetovanj, ki pa so bila
v celoti financirana iz sredstev donacije Svetovne banke za pripravo tega projekta.
Projekt reforme zdravstva, ki bo osredotočen v upravljanje bolnišničnega
informacijskega sistema, se začenja v letu 1999 in se bo nadaljeval leta 2000.
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Projekt posodobitve zemljiškega katastra je v pripravi, kot njegovo nadaljevanje pa mu
sledi financiranje stanovanjske gradnje.
Po začetku izvajanja posodobitve zemljiškega katastra se bodo prizadevanja
osredotočila na ta drugi projekt.
Sredstva, ki so bila porabljena iz postavke4005, sofinancirala mednarodno konferenco
o hipotekamem financiranju stanovanjske gradnje.
0
Zaradi varčevalnih ukrepov v letu 1998 smo tudi nakazilo donacije skladu Svetovne
banke za okoljske projekte razmejili na 3 leta, ker je bilo možno donacijo poravnati tudi
v treh letnih obrokih.
Do manjših odstopanj je prišlo zaradi tečajnih razlik.
g)
Donacija svetovne banke za pripravo projekta pokojninske reforme je bila odobrena pod

predpostavko, da bo za realizacijo projekta najet kredit pri Svetovni banki. Ker v novem
predlogu pokojninske reforme zaenkrat ne bo drugega stebra, se za ta namen ne bomo
zadolževali, zato tudi donacije ne moremo več koristiti.
Sredstva so bila koriščena za svetovalne storitve tujih konzultantov, organizacijo
konference o pokojninski reformi in študijska potovanja poslancev in novinarjev.
h)
Med drugimi odhodki so bila rezervirana sredstva tudi za projekt privatizacije državnega
premoženja, kjer bi skupaj s Svetovno banko prišli do ustreznih rešitev. Za ta namen
je bila v Svetovni banki odobrena donacija za razvoj ustreznih institucij, pogojena pa
je bila s participacijo sredstev iz proračuna. Ker v Ietu1998 ni prišlo do ustreznih
soglasij v vladi glede tega področja, sredstva še niso bila koriščena.
9. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
V okviru investicij in investicijskega vzdrževanja so se sredstva porabljala za manjše
investicije v pisarniško opremo, investicije v informacijski sistem in investoicijsko
vzdrževanje informacijskega sistema.
Sredstva, ki so bila v proračunu namenjena za manjše investicije v pisarniško opremo
so bila skoraj v celoti porabljena za nakup pisarniške in biro opreme. Ker biro oprema
presega cenzus manjših investicij, so bila sredstva za nakup biro opreme (faksi in
fotokopirni stroji) v višini 2,3 mio SIT prenešena na Servis skupnih služb Vlade RS.
Sredstev, ki so bila namenjena za investicije v informacijski sistem niso bila porabljena
v celoti. Primerjava na sprejeti proračun nam kaže 52% porabo primerjava na veljavni
proračun pa 75% porabo. V primerjavi z letom 1997 pa se je poraba za ta nemen
povečala za 33%.
Znižanje sprejetega proračuna na postavki investicij v informacijski sistem je posledica
naslednjih vzrokov:
- na postavki za investicije so bila po pomoti z amandmajem razporejena sredstva za
vzdrževanje projekta MFERAC v višini 138 mio SIT in so bila prenešena na stroške
tekočega vzdrževanja informacijskega sistema,
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za varčevanje (3% znižanja sredstev) je bilo v rezerve RS nakazano 100 mio SIT,
za druge programe in stroške ministrstva predvsem pa tekoče izplačevanje
odškodnin po sodnih sklepih, stroškov za tiskanje tobačne znamke in kolkov je bilo
prerazporejeno 69 mio SIT.

Znižana poraba glede na korigiran - veljavni proračun pa je posledica naslednjih
vzrokov:
- Proračun je bil sprejet konec aprila, zato smo izgubili štiri mesece za začetek
postopkov javnih razpisov. Zaradi postopkov za pripravo in izbor na javnem razpisu,
ki trajajo od 5 do 7 mesecev in zapletenega postopka priprave načrtov za izgradnjo
računalniških mrež na lokacijah po vsej Sloveniji, se nam je plačilo za izvedbo
računalniških mrež za Carinarnice in Davčne izpostave zavleklo v leto 1999.
Vrednost izgradnje mrež je bila 120 MIO SIT.
- Predviden je bil tudi podpis dogovora s Centrom vlade za informatiko za podporo
sistemu MFERAC. Ponudba, ki je bila dana s strani Centra za informatiko tik pred
podpisom dogovora ni bila sprejemljiva za Ministrstvo za finance, zato do podpisa

dogovora ni prišlo. Vrednost tega dogovora bi bila 150 MIO SIT.
Glavne investicije v letu 1998 so bile v posodobitev podpore davčnim obdelavam ter
izboljšanju carinskega postopka, uvajanje integralnega carinskega nadzora, uvajanje
računalniškega procesiranja carinskih listin na elektronski način (EDI), ter v
informatizacijo državnega računovodstva, proračuna in zakladnice. Glede na to, daje
program integralnega računovodstva (MFERAC) zalo zahteven, se bodo vlaganja v ta
program kot vzdrževanje oziroma nadgraditve nadaljevala tudi v letu 1999.

10. KAPITALSKE NALOŽBE
V letu 1998 so bila v celoti izvršena vsa v tem letu zapadla vplačila delniškega kapitala
RS v mednarodne finančne organizacije, katerih članica je RS. Glede na zapadle
obveznosti so bila izvršena plačila kapitala v Evropsko banko za obnovo in razvoj
(EBRD) v znesku 1.506.800,0 EUR in v Medameriško razvojno banko (IDB) v znesku
172.613,0 USD. Upoštevaje dejstvo, da osnovo za vplačila delniškega kapitala
predstavljajo zneski denominirani v tujih valutah, so bila vsa vplačila delniškega
kapitala v letu 1998 izvršena 100%, tolarska realizacija pa ne odstopa bistveno od
zneskov, sprejetih s proračunom.
Iz naslova kapitalskih naložb je bilo plačanih za nekaj manj kot 307,22 mio SIT, kar je
za nekaj nad 36% več kot v letu 1997. Povečanje plačil gre pripisati predvsem
povečanju obveznosti iz naslova vplačil v Evropsko banko za obnovo in razvoj, ki so
v letu 1998 dosegla kulminacijo, ter v manjši meri gibanjem tečajev tujih valut (USD in
EUR).
V sprejetem proračunu je bilo v ta namen predvidenih 321,86 mio SIT vplačil, vendar
je bilo dejansko izvršenih za okoli 14,64 mio SIT ali za 4.55% manj plačil od sprejetega
proračuna. Tolarska odstopanja realizacije od sprejetega proračuna gre pripisati
* predvsem dejstvu, da je bila rast tečajev tujih valut (USD in EUR, v katerih je bilo
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potrebno poravnati zapadle obveznosti) manjša od planirane pri sprejemanju
proračuna.

11. REZERVE
V sprejetem proračunu za leto 1998 so bila za rezerve predvidena sredstva v višini
3.445,3 mio SIT in sicer za izločanje v stalno rezervo Republike Slovenije v višini
1.989,0 mio SIT ter za sredstva tekoče proračunske rezerve v višini 1.456,3 mio SIT.
V 76. členu zakona o izvrševaju proračuna je določeno, da se od prihodkov proračuna
za leto 1998 izločijo sredstva rezerv v višini 2 ,000 mio SIT. V skladu s 30. členom
zakona o financiranju javne porabe, se sredstva izločajo mesečno in se namensko
porabljajo za odpravo posledic elementarnih nesreč v skladu s sklepi vlade.
Razporejena so bila sredstva v višini 1.989,0 mio SIT, torej v višini razpoložljivih
sredstev na postavki proračuna za leto 1998.
Dodatno so bila za rezerve RS v letu 1998 zagotovljena sredstva v višini 7.588,5 mio
SIT in sicer zaradi dveh med letom sprejetih interventnih zakonov:

a) V skladu z določili zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v
Posočju, ki je bil sprejet v letu 1998 in ki je določil zavezance za poseben
prispevek za popotresno obnovo Posočja, so se na novo proračunsko postavko
mesečno odvajala natečena sredstva in se v skladu s prilivi izločala na poseben
račun stalne rezerve. Izločenih je bilo skupno 4.388,5 mio SIT.
b) V skladu z določili zakona o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravi
posledic poplav, ki so v obdobju september-november 1998 prizadele Republiko
Slovenijo, je bilo s prerazporedijo sredstev med proračunskimi postavkami
zagotovljenih dodatno 3.200 mio SIT in sicer:
iz sredstev za izgradnjo avtocest 1.000 mio SIT,
- iz tekoče proračunske rezerve 450 mio SIT,
s prerazporeditvijo sredstev Ministrstva za promet in zveze v višini 130 mio SIT,
Ministrstva za okolje in prostor v višini 60 mio SIT, Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano v višini 110 mio SIT, Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve v višini 850 mio SIT ter Ministrstva za gospodarske dejavnosti v
višini 100 mio SIT,
iz sredstev, ki so bila v letu 1998, na podlagi vladnih ukrepov o znižanju porabe,
zadržana v višini 500 mio SIT. Sredstva so bila prerazporejena s proračunskih
postavk Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za promet in zveze ter
Ministrstva za finance.
Skladno z 22. členom zakona o izvrševanju proračuna so se v sprejetem proračunu
predvidena sredstva tekoče proračunske rezerve razporejala na proračunske postavke
uporabnikov po sklepih Vlade RS v višini 1.444,1 mio SIT. Sredstva v višini 12,2 mio
SIT so ostala nerazporejena.
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12. ODPLAČILA DOLGA
V sprejetem proračunu za leto 1998 so bila predvidena sredstva za plačila glavnic iz
naslova zadolževanja v višini 75,5 mlrd SIT. Skupna realizacija iz naslova plačil
domačih in tujih glavnic je bila za 5,8 mlrd SIT manjša od predvidene, od tega je bila
realizacija glavnic iz naslova domačega zadolževanja manjša za 4,7 mlrd SIT,
realizacija iz naslova tujega zadolževanja pa za 1,1 mlrd SIT.
Odstotek realizacije glede na sprejeti proračun seje pri posameznih postavkah glavnic
gibal različno. Tako je bila realizacija precej večja od predvidene pri postavkah
Glavnica - domači krediti TRP in Glavnica - prevzeti domači dolgovi Slovenskih
železarn, nobene realizacije pa ni bilo na postavkah Glavnica - novo domače
zadolževanje in Glavnica - prevzeti tuji dolgovi Slovenskih železarn.
Večja odstopanja realizacije od plana so zaradi naslednjih vzrokov:
a) Tako kgt obresti za TRP kredite tudi glavnice za domače TRP kredite, ki so bili
najeti v decembru 1997, ob pripravi proračuna za leto 1998 pred decembrom 1997,
niso bile planirane na postavki Glavnica - domači krediti - TRP. Za odplačila iz
naslova novega zadolževanja so bila sicer predvidena sredstva na postavki
Glavnica - novo domače zadolževanje, vendar smo zaradi preglednosti realizacije

odplačevanja TRP kredite realizirali na postavki za TRP kredite, za kar je bila
potrebna prerazporeditev.
b) Nobene realizacije ni bilo na postavki Glavnica - prevzeti tuji dolgovi Slovenskih
železarn, medtem ko je bila realizacija na postavki Glavnica - prevzeti domači
dolgovi Slovenskih železarn za 1,5 mlrd SIT višja od predvidene. Ob pripravi
proračuna za leto 1998 namreč ni bilo znano, katere dolgove Slovenskih železarn
bo prevzela Republika Slovenija, niti ni bil znan točen znesek prevzema. To seje
definiralo šele z uveljavitvijo Zakona o privatizaciji Slovenskih železarn d.d. Ur.
I. 13/1998.
c)

Glavnica - novo domače zadolževanje je bila ob pripravi proračuna za leto 1998
koncem leta 1997 ocenjena v višini 4,6 mlrd SIT. Tedaj še ni bil narejen Program
financiranja Republike Slovenije za leto 1998. S sprejetjem Programa financiranja
na Vladi marca 1998 smo se, zaradi varčevalnih ukrepov, odločili za najem posojil
in izdajo vrednostnih papirjev, ki se bodo odplačevali enkrat letno, kar je pomenilo,
da bodo glavnice iz naslova novih kreditnih pogodb in izdanih vrednostnih papirjev
v tekočem proračunskem letu 1998 zapadale v letih 1999 in naprej in tako na
navedeni postavki ni bilo nobene realizacije.

d) Realizacija odplačil glavnice sanacijskih obveznic RS 15 je bila nižja od planirane
za sorazmerni del predčasno odkupljenih delnic.
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1612 - DAVČNA UPRAVA RS

I. UVODNA POJASNILA
Davčna uprava Republike Slovenije je v letu 1998 opravljala naloge na podlagi Zakona
o davčni službi in drugih predpisov in zagotovila javnofinančni blagajni 1.332.412 mio
SIT javnofinančnih prihodkov oziroma nominalno za 14% več kot leto poprej, kar
pomeni 101 % realizacije letnega načrta Davčne uprave. V skladu z določbami Zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna so v navedenem znesku
zajeti prihodki od prometnega davka v višini 21.767 mio SIT, ki so bili plačani v
podaljšanem letu 1.-15. januarja 1999 in so se nanašali na promet v letu 1998.
Med vplačanimi javnofinančnimi prihodki, ki jih je pobrala Davčna uprava Republike
Slovenije je bilo v letu 1998:
- 59% prihodkov proračunov,
- 16% prihodkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje,
- 25% prihodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Prihodki proračunov so v letu 1998 znašali 787.670 mio SIT in so bili glede na
prihodke v letu 1997 nominalno večji za 16%. Letni načrt Davčne uprave Republike
Slovenije je bil z vplačanimi javnofinančnimi prihodki v letu 1998 presežen za 2%. V
letu 1998 je bilo vplačanih 211.056 mio SIT prispevkov za zdravstveno zavarovanje,
kar je nominalno za 12% več kot v letu 1997. Letni načrt Davčne uprave Republike
Slovenije je bil realiziran 102%. Vplačani prispevki za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje so v letu 1998 dosegli 331.209 mio SIT, kar je nominalno za 12% več kot
v letu 1997.
Davčna uprava Republike Slovenije je poleg zakonsko določenih nalog v letu 1998
izvajala tudi naloge po sklenjenih pogodbah za občine, sklade, zavode in zbornice
(lastna dejavnost).
Davčna uprava je v letu 1998 sklenila 320 pogodb za opravljanje lastne dejavnosti,
fakturirani prihodki so znašali 3.460,5 mio SIT

II. PORABA SREDSTEV
1. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI
V Davčni upravi Republike Slovenije je bilo 31.12.1998 skupaj 2397 zaposlenih, od
tega 2300 zaposlenih za nedoločen čas, 73 zaposlenih za določen čas in 24
pripravnikov. Na projektu DDV je v letu 1998 delalo 12 zaposlenih.
Števila zaposlenih v Davčni upravi v letu 1998 nismo povečali, ker so bile dovoljene
le nadomestne zaposlitve. V Davčni upravi je sistemiziranih 3387 delovnih mest.
Zasedenost sistemiziranih delovnih mest je 69,91% glede na število zaposlenih za
nedoločen čas.
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V Davčni upravi so bila za leto 1998 odobrena sredstva - veljavni proračun za redne
plače in druge osebne prejemke delodajalca v višini 7.627 mio SIT, ter za plače
zaposlenih na projektu DDV v višini 267 mio SIT. Zaradi omejitve zaposlovanja in
nerealiziranih nadomestnih zaposlitev za določen čas (porodniške in bolniške) in
pooblaščenih oseb (inšpektorji) je prišlo do ostanka sredstev na postavkah plač.
Za delo na projektu DDV je bilo v drugi polovici leta zaposlenih le 12 ljudi, vsled česar
je prišlo do ostanka sredstev plač DDV.
2. MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
Davčni upravi so bila za leto 1998 odobrena sredstva za materialne stroške v višini
2.297 mio SIT in dodatna sredstva za realizacijo izdelave in prenosa upravnih pisem
iz naslova prispevkov za obnovo Posočja v višini 365 mio SIT. Poraba materialnih
stroškov je bila v letu 1998 dosežena v višini 3.166,98 SIT od tega materialni stroški
proračuna v višini 2.571,9 mio SIT in iz prihodkov lastne dejavnosti 595 mio SIT.
Stroški nastali iz naslova opravljenih nalog lastne dejavnosti so bili v celoti financirani
iz ustvarjenih prihodkov.
Za uvedbo projekta Davek na dodano vrednost so bila za leto 1998 odobrena sredstva
za materialne stroške v višini 576 mio SIT po izvršenih prenosih so sredstva
veljavnega proračuna znašala 377 mio SIT. Poraba za namen uvedbe davka na
dodano vrednost je bila realizirana v višini 59,6 mio SIT vsled spremembe dinamike
začrtanih aktivnosti pri uvedbi projekta.
Poraba sredstev za zagotavljanje materialne podlage dela v Davčni upravi Republike
Slovenije je bila realizirana v skladu s sprejetimi finančnimi obveznostmi po sklenjenih
pogodbah in potrjenih finančnih obremenitvah. V letu 1998 je bilo v ta namen sklenjeno
320 pogodb in 215 aneksov.
Pri porabi 84% celotnih sredstev predstavljajo tri vrste stroškov: pisarniški in splošni
material in storitve (18,4%), energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
(39,3%), najemnine in zakupnine (26,3).
Stroški pisarniškega in splošnega materiala in storitev so v letu 1998 znašali 584,8 mio
SIT. Skoraj polovico (44%) stroškov predstavljajo stroški pisarniškega materiala in
storitev. Drugi stroški splošnega materiala predstavljajo 25% in delno izhajajo iz
izdelave odločb za posebni prispevek Posočja.
Stroški posebnega materiala in storitev izhajajo iz konfekcioniranja računalniških
obdelav, predvsem izdelave zgibank za dohodninske odločbe. Stroški energije, vode,
komunalnih storitev in komunikacij so v letu 1998 znašali 1.243 mio SIT, od tega
stroški poštnine 1.121 mio SIT. Stroški poštnine za prenos upravnih pisem z odločbami
prispevkov za obnovo Posočja so znašali 241,5 mio SIT. Največji delež poštnih
stroškov izhaja iz distribucije odmernih odločb za dohodnino in ostalih odločb.
Prevozni stroški in storitve, stroški goriva in stroški vzdrževanja 206 vozil Davčne
uprave Republike Slovenije so v letu 1998 znašali 44,7 mio SIT.Izdatki za službena
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potovanja so znašali 60 mio SIT iz naslova službenih potovanj, predvsem za izvajanje
inšpekcijskih pregledov in izterjav.
Stroški tekočega vzdrževanja opreme so znašali 44 mio SIT, od tega zavarovalna
premija za vozila DURS po generalni polici 11 mio SIT Stroški najemnin so v letu 1998
znašali 831,7 mio SIT za najete poslovne prostore davčnih uradov in njihovih
dislociranih enot - izpostav.Drugi operativni odhodki so v letu 1998 znašali 244 mio
SIT, pretežni del (61%) iz naslova plačil za delo preko študentskega servisa vsled
nežasedenosti delavnih mest v davčnih uradih in za delo pri vnosu podatkov iz
napovedi za dohodnino.
Plačila po pogodbah o delu v višini 25 mio SIT so se v glavnem nanašale na izplačila
po pogodbah s cenilci za cenitev zarubljenih premičnin in nepremičnin. Med drugimi
operativnimi odhodki velik del stroškov predstavljajo stroški bančnih storitev po 26-ih
sklenjenih pogodbah z bankami za vračilo preplačil dohodnine s posebnimi
nakaznicarni na tekoče račune zavezancev.
V Davčni upravi so bila v letu 1998 za uvedbo projekta DDV odobrena sredstva za
materialne stroške v višini 576 mio SIT. Po izvršenih prenosih so sredstva na tej
proračunski postavki po veljavnem proračunu za leto 1998 znašala 377 mio SIT,
poraba pa je bila evidentirana v višini 59,6 mio SIT.
Stroški izhajajo iz nabave pisarniškega in splošnega materiala za člane projektne
skupine (projektna pisarna), stroške najemnine za najete poslovne prostore, potne
stroške delavcev na projektu. Stroški oglaševalskih storitev so v letu 1998 nastali v
višini 15 mio SIT oziroma 25% porabljenih sredstev.
Stroški svetovanja, prevajanja, raziskovalnih nalog in drugih storitev so nastali v višini
12 mio SIT. Stroški svetovanja, priprave dokumentacije in izvedbe javnega razpisa za
izbiro dobavitelja informacijske podpore DDV so v letu 1998 znašali 18,5 mio SIT
oziroma 31 % porabljenih sredstev.

3. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
V letu 1998 so se v Davčni upravi Republike Slovenije manjše investicije za katere
je veljavni proračun znašal 67,5 mio SIT, realizirale najnujnejše nabave za davčne
urade v višini 53 mio SIT, in sicer
- pisarniško pohištvo v vrednosti
26,0 mio SIT,
- pisarniška biro oprema v vrednosti
15,9 mio SIT,
- klima naprava v skupni vrednosti
0,2 mio SIT,
- telekomunikacijska oprema v vrednosti
9,7 mio SIT, *
- programska oprema v vrednosti
1,2 mio SIT.
V letu 1998 je bilo za namen v investicije v osnovna sredstva na projektu DDV
odobreno 227,6 mio SIT, po izvršenih prenosih pa je veljavni proračun znašal 151,5
mio SIT. Realizacija v višini 37,8 mio SIT je bila porabljena za nakup enajstih vozil v
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vrednosti 19,8 mio SIT in nakup pisarniškega pohištva v višini 18 mio SIT.

V letu 1998 je bilo za investicije v informacijski sistem za DDV odobrenih 1.122 mio
SIT, po izvršenih prenosih, pa je veljavni proračun za preteklo leto znašal 443 mio SIT.
Realizacija na tem kontu je znašala 159,6 mio SIT in izhaja iz nakupa 325 notebookov,
35 osebnih računalnikov, enega strežnika, dveh laserskih tiskalnikov,22 InkJet
tiskalnikov, dveh scanerjev, dveh zapisovalcev, enega projektorja, 300 licenc za Office
97, programske opreme za vodenje in spremljanje projekta ter grafičnih orodij.
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1613 - CARINSKA UPRAVA RS

I. UVODNA POJASNILA
Carinska uprava organizacijsko spada v okvir Ministrstva za finance in izvaja svoje
naloge v skladu z Zakonom o carinski službi (Ur.l.RS, št. 1/91, 58/93, 65/95).
Carinska služba je v letu 1998 veliko naporov vložila:
- v izboljšanje izvajanja svojih osnovnih nalog v zvezi s carinskim nadzorom blaga
pri uvozu, izvozu in tranzitu ter pobiranjem dajatev;
- v pripravo na nove naloge, ki jih bo carinska služba začela izvajati z uvedbo davka
na dodano vrednost in trošarin sredi leta 1999;
- v pripravo nove carinske zakonodaje, zakona o carinski službi in usklajevanje druge
zakonodaje, ki se posredno navezuje na delo carinske službe;
- v aktivnosti na področju pregleda usklajenosti slovenske zakonodaje s pravnim
redom EU (acquis communitaire);
- v preiskovalno dejavnost preprečevanja in odkrivanja nezakonitosti pri uvozu in
izvozu blaga ter preprečevanje in odkrivanje trgovine z orožjem, mamili, prekurzorji,
predmeti zgodovinske Vrednosti.
Sprejeti proračun 1998 nam je na nekaterih področjih omogočil realizirati v celoti v
planu zastavljene cilje, na drugih področjih pa zaradi varčevalne naravnanosti
proračuna ni bilo mogoče izboljšati materialne in tehnološke pogoje izvajanja
posameznih nalog.
Na področju izboljšanja izvajanja osnovnih nalog je carinska služba v letu 1998 s
povečanjem poslovanja z elektronsko izmenjavo sporočil pospešila carinjenje blaga za
izvoz in uvoz za podjetja in fizične osebe. S stalnim izpopolnjevanjem carinskega
informacijskega sistema je povečala kontrolo in preverjanje postopkov uvoza blaga
zaradi proizvodnje za izvoz, izboljšala obračun in izterjavo uvoznih in izvoznih dajatev,
kontrolo uvoza blaga po kvotah, itd. V letu 1998 je Carinska uprava začela izvajati
obsežen izobraževalni projekt na temo povečanja učinkovitosti na mejnih prehodih,
vpeljavo metod analiz tveganja in selektivnosti v dnevno delo carinikov ter povečanja
sodelovanja z drugimi organi na mejnih prehodih in s sosednjimi državami.
Na podlagi naporov v pripravah na pristop v skupni tranzitni postopek je na podlagi
preverjenih rezultatov s tega področja edina pridobila status opazovalke v delovnih
skupinah za: skupni tranzit, poenostavitve formalnosti v trgovini z blagom in IT
podporo.
Carinska uprava je zadolžena za obračunavanje in pobiranje uvoznih in izvoznih
dajatev, ki jih vplačuje na 17 vplačilnih računov proračuna, v letu 1998 je pobrala 58,5
miljard SIT. V primerjavi s proračunskim letom 1997 se je v skladu s spremembo
zakonodaje znesek vseh pobranih dajatev v letu 1998 znižal za 10,3 miljard SIT
oziroma 15% (indeks 85) in sicer v celoti na račun zmanjšanja pobranih carin od
pravnih in fizičnih oseb.
V maju 1998 je v okviru projekta DDV99 začel delovati na Carinski upravi podprojekt
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CARINA. Prva pomembna naloga skupine, ki je začela s pripravami uvedbe trošarin
v Sloveniji je bilo sodelovanje pri pripravi študije izvedljivosti skupaj s skupino tujih
strokovnjakov. Cilj te študije je bil predstaviti splošno in konceptualno razumevanje
trošarinskega sistema, ki bo začel veljati 1. julija 1999 in sistematično in usklajeno
uvajanje vseh elementov tega sistema vključno s pripravo ustrezne IT podpore.
Sekundarni namen študije je bil zagotoviti primerno strokovno in izvedbeno
dokumentacijo, ki bi omogočala pripravo specifikacije zahtev za morebitni javni razpis
za pridobitev IT podpore trošarinskemu sistemu.
Za izvajanje sistema DDV v uvoznih in izvoznih postopkih in sistema trošarin, smo v
letu 1998 v skladu s predlogom izvedbenega načrta pripravili oceno predvidenih
stroškov, koncept podpore postopkom, zasnovo organizacije in kadrovskih rešitev na
upravi in v carinarnicah, koncept izobraževanja in obveščanja javnosti in sodelovali
v pripravah uvedbe IT podpore poslovanju carinski in davčni službi. Uvedba
trošarinskega sistema predstavlja za carinsko službo povsem novo nalogo s
spremenjenim značajem dela na celotnem območju Slovenije . Nadomestila naj bi
dosedanji posebni prometni davek in uskladila trošarinsko administriranje
z
regulativami EU v obsegu, ki ga določa zakon. Obračunavanje in pobiranje DDV pri
uvozu je sicer tudi ndva naloga v carinski službi, vendar ne predstavlja poglavitnih
sprememb v obstoječih carinskih postopkih pri uvozu blaga. Največje spremembe
bodo potrebne v IT podpori, kjer bomo zagotovili obravnavo udeležencev po davčni
številki in na tej podlagi potrebno stopnjo povezave z IT podporo davčne službe in
MF.
Ocenjujemo, da projekt teče uspešno. Ihformativni obiski v tujini (Danska in Avstrija)
so nam omogočili seznanitev s praktično izvedbo obeh sistemov, kar je bilo še
posebej pomembno zaradi pozne priprave izvedbenih predpisov. Študija le teh z
vidika uvajanja v prakso, razčiščevanje nejasnih opredelitev , priprava prijavnega
postopka za trošarinske zavezance (izvedba obveščanja, prijave in priprava obrazcev)
ter uvodna informiranja carinske in širše javnosti z obema zakonoma ter usklajevanje
dela s celotnim projektom DDV so bile primarne naloge ob koncu leta 1998.
V procesu nadaljnega prilagajanja slovenske carinske zakonodaje evropski je bilo
potrebno v letu 1998 podrobno preučiti praktično izvajanje carinskih postopkov v
obdobju od leta 1996 in aktivno sodelovati pri nastanku novega carinskega zakona,
ki je trenutno v drugi obravnavi v Državnem zboru.V letu 1998 je bila pripravljena tudi
glavnina izvedbenih predpisov k carinskemu zakonu. V fazi obravnave pred odbori
vlade je tudi zakon o carinski službi z razširjenimi pooblastili za delo carinske službe,
ki seje pripravljal v letu 1998.
V letu 1998 je bila Carinska uprava vključena v dve delovni skupini za pregled
usklajenosti zakonodaje. V 25. Delovno skupino: Carinska unija in v 26. Delovno
skupino: Zunanji odnosi. Obe delovni skupini vodi Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj. Predstavniki CURS so v obeh delovnih skupinah sodelovali skupaj z
predstavniki Ministrstva za finance in sicer pri izpolnjevanju preglednic evropskega
pravnega reda za obe delovni skupini, kot tudi na samih predstavitvah preglednic na
multilateralnih in bilateralnih sestankih z Evropsko unijo.
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V preteklem letu je carinski službi brez dodatnih zaposlitev uspelo delno kadrovsko
zapolniti preiskovalno službo, tako da na področju odkrivanja trgovine z orožjem in
mamil dosega odmevne rezultate. Prav tako ji je uspelo odkriti več primerov
nezakonitosti pri uvozu in izvozu blaga in s tem povezanim poskusom izognitvi plačila
predpisanim dajatvam. Žal v proračunu za leto 1998 ni bilo predvidenih sredstev za
nabavo specialne opreme , ki bi še povečala učinkovitost preiskovalne službe pri
odkrivanju nepravilnosti.
II. PORABA SREDSTEV
1. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI
Proračunska sredstva namenjena za plače zaposlenih v leto 1998 niso omogočala
novih zaposlitev, ki jih je Carinska uprava RS planirala v načrtu delovnih mest za
leto 1998^ V okviru možnosti se je reševala kadrovska nezasedenost novo
ustanovljenih organizacijskih enot s prerazporejanjem zaposlenih znotraj carinske
službe. V proračunu za leto 1998 so bila sredstva za plače določena na osnovi
porabljenih količnikov za plače glede na število zaposlenih za nedoločen čas na dan
31.12.1997, upoštevajoč zaposlitev 8 štipendistov - pripravnikov, kar pomeni, da so
bila zagotovljena sredstva za plače za 2270 zaposlenih. Ker Carinski upravi v
proračunu za leto 1998 niso bila zagovoljena zadostna proračunska sredstva za plače
za razporeditev delavcev po Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest, ki je pričel veljati z dnem 17.11.1997, je Carinska uprava tekom proračunskega
leta veliko naporov vlagala v zagotovitev potrebnih sredstev v višini 170 milijonov
SIT. Zaradi skrajno racionalnega izvajanja nadomestnih zaposlitev za določen in
nedoločen čas, je bilo konec proračunskega leta potrebno zagotoviti za razporeditev
višjih upravnih delavcev 75 milijonov SIT za plače in 15 milijonov SIT za prispevke in
davke delodajalca. Sredstva v navedenem obsegu so bila Carinski upravi RS
zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev iz Davčne uprave RS iz postavke namenjene
financiranju projekta Davka na dodano vrednost v višini 30 mio SIT in iz postavke plač
davčne uprave v višini 59,5 mio SIT.
2. MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
V proračunu za leto 1998 je bilo za pokrivanje materialnih stroškov carinske službe
predvidenih 955,8 mio SIT, za plačilo storitev prodaje carinskega blaga 54 mio SIT in
za nabavo opreme manjše vrednosti 27,7 mio SIT. Omeniti je potrebno, da je imela
carinska služba pretekla štiri leta velik razkorak med odobrenimi sredstvi v proračunu
in dejansko potrebnimi sredstvi glede na porabo. Razlog za razkorak je izhodišče pri
sprejemanju proračuna iz višine v preteklem proračunskem obdobju sprejetega
proračuna in ne iz porabe, ki vključuje tudi naknadno odobrena sredstva, iz
proračunske rezerve ali drugih virov. Tako tudi v letu 1998 v proračunu odobrena
sredstva niso zadoščala za pokritje vseh stroškov carinske službe, kljub dodelitvi
dodatnih sredstev iz postavke namenjene pokrivanju stroškov projekta uvedbe DDV
in trošarin v višini 27 mio SIT. Nepokriti stroški carinske službe v letu 1998 v višini 80
milijonov bodo bremenili proračun 1999.

18. oktober 2001

473

3.INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
V korist carinske uprave so bila v letu 1998 vplačana sredstva od odprodaje zemljišča
in idealnega deleža poslovne stavbe v skladu s sklepi Vlade RS v višini 14 mio ter dva
manjša zneska škod na opremi in avtomobilih iz naslova zavarovanja. Sredstva iz tega
naslova niso bila porabljena v letu 1998. Manjši znesek je bil prerazporejen s postavke
materialnih stroškov na postavko Lastna udeležba PHARE za plačilo prometnega
davka za opremo prejeto iz programa PHARE.
V proračunu za leto 1998 ni bilo predvidenih sredstev za tekoče in investicijsko
vzdrževanje ter investicije v stavbe tako, da se planirana dela in nabave s tega
področja niso izvajala.
Iz postavke proračuna namenjene financiranju projekta uvedbe DDV in trošarin odprte
pri Davčni upravi, so bila v letu 1998 poleg sredstev za pokritje materialnih stroškov
prerazporejena za potrebe carinske službe na SSSV tudi sredstva v višini 50 mio SIT
za nabavo opreme večje vrednosti in avtomobilov za zagotovitev najnujnejših
materialnih pogojev za izvajanje novih nalog.
Poleg tegaso bila v celoti porabljena tudi sredstva, ki so bila Carinski upravi dodeljena
za nakup opreme manjše vrednosti.
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1614 - URAD RS ZA ZAVAROVALNI NADZOR

I. UVODNA POJASNILA
Urad RS za zavarovalni nadzor, kot organ v sestavi Ministrstva za finance, v skladu
z Zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. I. RS, št. 71/94)
opravlja upravne in z njimi povezane strokovne naloge, ki so se nanašale na nadzor
nad poslovanjem zavarovalnic in družb za opravljanje drugih zavarovalnih poslov ter
na izdajo dovoljenj za opravljanje zavarovalnih poslov. Ustanovljen je bil na osnovi
Zakona o zavarovalnicah (Ur. I. RS, št. 64/94), z delom pa je pričel dne 1.4.1995.
Pri opravljanju nadzora ima nadzorni organ pravice in obveznosti, ki so določene v
Zakonu o zavarovalnicah. Naloge urada zajemajo predvsem: izvajanje nadzora nad
poslovanjem zavarovalnic, udeležba na sejah organov upravljanja, potrjevanje
odločitev zavarovalnic v zvezi s spremembami poslovnega načrta, naloge v zvezi s
sanacijskimi ukrepi in uvedba stečajnega postopka ter vodenje registra in izdajanje
soglasij za opravljanje drugih zavarovalnih poslov.

II. PORABA SREDSTEV
Urad RS za zavarovalni nadzor je v letu 1998 porabil za skoraj 53 mio SIT sredstev,
kar je za 15,2% več kot v letu 1997.

1. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI
Urad RS za zavarovalni nadzor je v letu 1998 izplačal plače v skladu s sprejetimi
zakoni in pravilniki, ki urejajo sistem izplačila plač v državni upravi ter sprejeto
sistemizacijo delovnih mest.
Skupno je bilo za ekonomski namen plač, prispevkov in drugih prejemkov porabljeno
37 mio SIT. Primerjalno na leto 1997 seje skupna masa sredstev za plače, prispevke
in druge prejemke povečala za 12,9%. Povečanja sredstev so v normalnem obsegu in
se nanašajo predvsem na povečanje vrednosti točke in nove zaposlitve, v soglasju s
Kadrovsko službo Vlade RS.
Za namen drugih osebnih prejemkov je bilo v letu 1998 porabljeno 2,8 mio SIT, kar je
za 1,9 mio SIT manj kot je bil sprejeti in veljavni proračuna za leto 1998.' Do razlike oz.
neporabljenih sredstev med sprejetim oz. veljavnim in realiziranim proračunom je
prišlo, ker je Urad za leto 1998 planiral med sredstvi za pogodbe o izobraževanju
predvidene stroške plačila šolnine (2 pogodbi po 7.000 DEM in 2 pogodbi po 3.000
DEM) specialističnega študija na Ekonomski fakulteti iz aktuarstva in zavarovalnih
financ. S strani fakultete pa je prišlo do zamude pri izvedbi omenjenih študijskih
programov, zato bo poraba sredtev za stroške plačila šolnine realizirana v letu 1999.
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2. MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
Urad RS za zavarovalni nadzor je v letu 1998 porabil 15,7 mio SIT sredstev za
materialne stroške. Primerjalno na leto 1997 se je poraba na tem ekonomskem
področju povečala za 19,8%.
V materialnih stroških za leto 1998 so pretežni del predstavljali naslednji stroški:
- domače in tuje revizije (45,2% od skupnih materialnih stroškov)
- neproizvodne storitve drugih
- pogodbe o delu in avtorski honorarji
- stroški službenih potovanj doma in v tujini (11% od skupnih materialnih stroškov)
Stroški domačih in tujih revizij v letu 1998 se nanašajo na plačilo drugega obroka po
pogodbi z GAD (Britanskim vladnim aktuarskim oddelkom) o ocenitvi kapitala v eni
zavarovalnici in eni pozavarovalnici v Sloveniji in plačilo po pogodbi z GAD za
opravljeni projekt o oceni stanja na področju obveznih avtomobilskih zavarovanj.
Med neproizvodnimi storitvami drugih predstavljajo največji delež obratovalni stroški
(ogrevanje, elektrika, čiščenje, vzdrževanje, itd.) ter stroški izdelave študije izvedenskega mnenja za potresno zavarovanje in stroški projekta cenitve nepremičnin
treh zavarovalnic.
Stroški pogodb o delu in avtorski honorarji se nanašajo na pomoč zunanjih sodelavcev,
ki jo Urad, zaradi kadrovske zasedbe, ki še vedno ne pokriva vseh potreb po delavcih
v skladu s sistematizacijo, koristi predvsem na pravnem in deloma tudi na finančnem
in aktuarskem področju.
Med stroški službenih potovanj za leto 1998 predstavljajo največji delež stroški
povezani s službenimi potovanji v tujino (83,1%), med katerimi prevladujejo stroški
prevozov.
Ostali stroški se nanašajo na druge operativne odhodke, stroške seminarjev,
simpozijev, stroške pisarniškega materiala in storitev, stroške časopisov iri druge
strokovne literature, članarine v mednarodnih organizacijah, najemnine za garaže in
druge stroške. Vsi ostali stroški so primerjalno na skupne stroške Urada minimalni in
so se gibali v okviru normalnih povečanj.
3. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Iz namena manjših investicij je Urad v letu 1998 porabil skupno za 217,8 tisoč SIT
sredstev, ki se nanašajo na nakup dveh novih pisarniških stolov in nakup slik za
poslovne prostore.
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1615-URAD REPUBLIKESLOVENIJEZAPREPREČEVANJE PRANJA
DENARJA

I. UVODNA POJASNILA
Urad RS za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju Urad) je v obravnavanem
proračunskem letu deloval v okviru veljavnega proračuna
le s pomočjo
prerazporeditve sredstev v skupnem znesku 1,8 mio SIT, ki niso bila porabljena zaradi
dalj trajajoče odsotnosti dveh delavk Urada (bolniški in porodniški stalež), pri čemer
je dosežena povprečna realizacija znašala 98,54 % od s proračunom predvidene
realizacije.
II. PORABA SREDSTEV

1. PLAČEr PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI
Proračunska sredstva, namenjena Uradu RS za preprečevanje pranja denarja, so za
leto 1998 znašala 59 mio SIT. Urad je v skladu s sklepom Vlade RS z dne 30. julija
1998, ki se nanaša na linearno zmanjšanje proračunskih sredstev po posameznih
proračunskih uporabnikih v višini 3 %, proračunska sredstva, namenjena delu Urada,
zmanjšal za znesek 1 mio SIT, kar pomeni, daje veljaven proračun Urada za leto 1998
znašal v skupnem znesku 58 mio SIT.
Za plače, druge osebne prejemke in prispevke delodajalca je bilo v proračunu
namenjenih 51,6 mio SIT oziroma 87,5% vseh planiranih sredstev. Dejanska poraba
na ekonomskem namenu plač je znašala 48,2 mio SIT oziroma 84,4% vseh porabljenih
sredstev. Manjša poraba na plačah je nastala zaradi daljše bolniške odsotnosti ene
delavke. Zato je urad lahko prenesel 1 mio SIT proračunskih stredstev v rezerve in 1,8
mio SIT na postavko materialnih stroškov.

2. MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
Urad RS za preprečevanje pranja denarja je iz proračunskih sredstev za materialne
stroške namenil 8,6 mio SIT ali 15 % vseh porabljenih sredstev v uradu. Primerjalno
na sprejeti proračun se je poraba povečala za 22%.
Razlog za povečano porabo tiči predvsem v premalo dodeljenih sredstvih za
materialne stroške v letu 1998 (indeks povečanja materialnih stroškov je znašal 102
glede na porabo v proračunskem letu 1997). Poleg tega pa so leto 1998 zaznamovale
številne dodatne mednarodne aktivnosti, kot so npr. udeležba zaposlenih na
"screeningu" zakonodaje s področja prostega pretoka kapitala zaradi pristopa
Republike Slovenije k Evropski Uniji, sodelovanje predstavnikov Urada na sestankih
delovnih skupin in v izobraževalnih programih mednarodne skupine Egmont, (ki so bila
deloma sofinancirana s strani United Nations Drugs Control Programme) ter
sodelovanje delavke Urada na letnem zasedanju Posebnega odbora ekspertov Sveta
Evrope za ocenjevanje ukrepov s področja preprečevanja pranja denarja v
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Strasbourgu.
Glede na navedeno lahko ocenimo, daje bila v letu 1998 večina zastavljenih ciljev na
področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja dosežena, k čemur so v veliki
meri prispevala tudi finančna sredstva, pridobljena s strani Sveta Evrope, OZN-UNDCP
ter Phare.

3. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Na drugi strani pa v proračunskem letu 1998 v Uradu nismo uspeli izpeljati sicer
planiranih dejavnosti na področju investicij in sicer iz preprostega razloga, t.j., da za
ta namen iz proračuna nismo dobili potrebnih sredstev. Kljub temu, da smo v letu 1998
končno (po treh letih čakanja) dobili službeno vozilo, pa še vedno nimamo prepotrebne
klimatske naprave za računalniško sobo Urada, kjer je zaradi visokih letnih temperatur
in dotrajanih prostorov, v preteklem obdobju prihajalo do pogostega pregrevanja
računalniške opreme ter izpada računalniškega omrežja. Prav tako v minulem
proračunskem letu nismo uspeli izpeljati nabave programske opreme za analizo
podatkov, kar nameravamo storiti v mesecu marcu 1999. Problem neprimerne
razsvetljave je bil deloma rešen v letu 1998 iz sredstev za manjše investicije,
preostanek pa bo predvidoma pokrit iz proračunskih sredstev za leto 1999.
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1616 - DEVIZNI INŠPEKTORAT RS

I. UVODNA POJASNILA
Devizni inšpektorat Republike Slovenije je organ v sestavi Ministrstva za finance, ki
poleg Carinske uprave RS in Banke Slovenije zagotavlja nadzor nad izvrševanjem
deviznih in zunanjetrgovinskih predpisov. Osnovo njegovega delovanja predstavlja
Zakon o deviznem poslovanju, Zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju, Zakon o
kreditnih poslih s tujino, kakor tudi podzakonski akti, izdani na podlagi prej navedenih
zakonov.
II. PORABA SREDSTEV
Veljavni proračun za leto 1998 je za proračunskega uporabnika Devizni inšpektorat
Republike Slovenije predvideval skupaj okrog 70 mio SIT proračunskih sredstev,
katerih je-kilo po vseh postavkah skupaj porabljenih 93,68%. Pregled po posameznih
postavkah pokaže, da so bila v celoti porabljena sredstva na postavki materialni stroški
in manjše investicije, da pa na ekonomskem namenu plač sredstva niso bila v celoti
porabljena.
1. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI
Na postavkah plače, drugi osebni odhodki (prejemki) in prispevki in davki delodajalca,
sredstva niso bila v celoti porabljena, kar je predvsem odraz celoletne porodniške
odsotnosti ene inšpektorice in nekaj daljših bolniških odsotnosti. Tako je bilo od
skupno planiranih 63,9 mio SIT porabljenih za ekonomski namen plače 58,5 mio SIT
oziroma 91,5 % planiranih sredstev.
2. MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
V letu 1998 je bilo Deviznemu inšpektoratu dodeljeno za materialne stroške 7,8 mio
SIT proračunskih sredstev. Poraba je znašala 7,2 mio SIT oziroma 92,3 % planiranih
sredstev. Sredstva so bila porabljena za tekoče poslovanje Deviznega inšpektorata
Republike Slovenije, kot so pisarniški material, poštne storitve, obratovalni stroški, ki
zajemajo porabo vode, elektrike, komunalne storitve ipd., dnevnice za službena
potovanja, kilometrino ipd. Del sredstev v višini 542 tisoč SIT je bil prenešen na Servis
skupnih služb vlade RS za preureditev tlakov v prostorih Deviznega inšpektorata RS.
3. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
V letu 1998 je Deviznemu inšpektoratu na postavki Manjše investicije po sprejetem
proračunu pripadalo 450 tisoč SIT proračunskih sredstev. Tudi ta sredstva so bila
porabljena za preureditev tlakov v prostorih Deviznega inšpektorata in so bila
prenešena na Servis skupnih služb Vlade.
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1617 - URAD RS ZA NADZOR PRIREJANJA IGER NA SREČO

I. UVODNA POJASNILA
Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo (v nadaljevanju: urad) je svoje delovanje
v skladu z Zakonom o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95) kot osnovnem
zakonskem aktu, ki ga izvaja urad, v veliki meri prilagodil odobrenim proračunskim
sredstvom za leto 1998. Glede na pretežno terenski značaj dela (neposredna kontrola
poslovanja igralnic, neposredna kontrola v zvezi s prirejanjem klasičnih iger na srečo),
so bila odobrena sredstva prenizka, kar je posledično pomenilo močno omejevanje
neposredne kontrole na terenu ter večji poudarek na kontroli poslovanja preko poročil,
ki so jih prireditelji klasičnih in posebnih iger na srečo dolžni pošiljati uradu.
Na področju klasičnih iger na srečo je urad analiziral in preveril pravila iger na srečo,
ki jih izvajata Loterija Slovenije in Športna loterija ter sodeloval pri vzpostavitvi vseh
predpisani pogojev za dodelitev koncesij za prirejanje klasičnih iger na srečo Loteriji
Slovenije ter Športni loteriji. Urad je ob izdajanju dovoljenj za prirejanje iger na srečo
prirediteljem, ki trajno in občasno prirejajo klasične igre na srečo, občasno izvajal
nadzor nad procesi prirejanja iger. Poleg navedenega je urad vodil tudi ustrezne
nadzorne postopke proti igram, ki po Zakonu o igrah na srečo niso dovoljene
(piramidne igre, sprejemanje vplačil za tuje prireditelje).
Na področju prirejanja posebnih iger na srečo je bilo izvedenih več neposrednih
nadzorov prirediteljev posebnih iger na srečo z namenom preverjanja pravilnosti
uporabe igralnih avtomatov in evidentiranja igralnih žetonov.
Glede na zakonsko opredeljene naloge urada je bila prednostna naloga preverjanje
in analiziranje podatkov za sklenitev koncesijskih pogodb za prirejanje posebnih iger
na srečo. Obstoječi prireditelji posebnih iger na srečo so imeli dovoljenje po prej
veljavnih predpisih. Po lastninskem preoblikovanju so prireditelji na podlagi Zakona o
igrah na srečo lahko zaprosili za koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo.
Koncesijo dodeli Vlada Republike Slovenije, gradivo potrebno za dodelitev koncesije
pa preverja in analizira urad.
Urad je v okviru svojih pristojnosti v obravnavanem obdobju opravljal nadzor nad
prirejanjem posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic. Urad je
neposredno nadziral predvsem prireditelje z večjim številom igralnih avtomatov oz.
prireditelje, ki imajo v uporabi elektronske rulete.
Na področju mednarodnega sodelovanja so se delavci urada udeležili konference
evropskega združenja igralniških nadzornih organov (GREF) v Helsinkih, delovna
skupina pa je na Nizozemskem obiskala inštitucije, ki opravljajo nadzor nad igralnicami
in igralnimi avtomati, ki so nameščeni v gostinskih lokalih ter družbo Holland Casino's.
Spremljanje poslovanja prirediteljev posebnih (klasičnih) iger na srečo ni bil v celoti
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izpolnjen, saj se je urad zaradi omejenih proračunskih sredstev omejil le na naloge, ki
niso zahtevale večjih finančnih odhodkov. Projekt organiziranja in izdelave igralniških
standardov je tako še vedno v fazi osnutka, saj potrebnih finančnih sredstev za
njegovo izvedbo v proračunu urada za leto 1998 ni bilo zagotovljenih.

II. PORABA SREDSTEV
1. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI
Za namen plač, drugih osebnih prejemkov ter prispevkov in davkov delodajalca je bilo
planirano 54,9 mio SIT proračunskih sredstev. Poraba je znašala 55,7 mio SIT. Glede
na to, da je urad konec leta zaposlil novega delavca za neposredno kontrolo igralnic,
proračunska sredstva niso v celoti zadostovala za potrebe plač v letu 1998. Povečane
potrebe v višini 812 tisoč SIT so bile pokrite s prenosom sredstev za plače iz drugih
proračunskih uporabnikov v okviru Minstrstva za finance.
2. MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
Tudi planirana sredstva na postavki za materialne stroške niso v celoti zadostovala za
normalno porabo in izpolnitev vseh zgoraj navedenih nalog. Zato so bila uradu
dodeljena dodatna sredstva za materialne stroške v višini 447 tisoč SIT. Primerjalno
na planirana sredstva je bila poraba povečana za 3,9 %. Vzroki za povečano porabo
so podani že v uvodnih pojasnilih.
3. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Del planiranih sredstev na postavki manjših investicij v višini 200 tisoč SIT je bil
prenešen v rezerve Republike Slovenije v okviru 3% znižanja porabe sredstev po
sklepu Vlade RS, drugi del v višini 159 tisoč SIT pa je bil porabljen za nakup pisarniške
opreme.
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1711 - MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 1998
Ministrstvo za notranje zadeve si je tudi v letu 1998 prizadevalo, da bi v Sloveniji
ohranili visoko raven varnosti državljanov ter da bi policijo čim bolje približali javnosti
oziroma razvijali partnerski odnos med policijo in javnostjo. Pri delu je Ministrstvo za
notranje zadeve posvečalo posebno pozornost in poudarek na zagotavljanju
zakonitosti, krepitvi strokovnosti, odgovornosti in učinkovitosti pri delu.
Zaradi uvajanja določb Shengenskega sporazuma na meji z R Avstrijo in R Italijo mora
Slovenija zagotoviti kontrolo prehajanja državne meje in nadzor nad migracijami na
celotnim svojim ozemljem , zato je slovenska policija posebno pozornost namenila
izvajanju kontrole prehajanja na mejnih prehodih, varovanju državne meje ter nadzoru
nad gibanjem in prebivanjem tujcev.
Z odpiranjem v evropski prostor, ki zahteva prost pretok blaga, storitev, kapitala in ljudi,
se v Sloveniji spreminjajo predvsem socialne razmere. Zaradi tranzitnega značaja
območja se povečuje promet potnikov in blaga. Migracijski tokovi omogočajo številne
kriminalne dejavnosti, ki presega nacionalno raven. Organiziran kriminal se kaže v
prisotnosti mednarodnih kriminalnih združbah, na področju Slovenije, povečuje se
obseg nedovoljene trgovine z mamili, organiziranjem prostitucije in pranjem denaija.
Navedeni problematiki smo posvetili polno pozornost.
Izredno pomembno je bilo delovanje na področju gospodarskega kriminala, predvsem
v zvezi s sumljivimi dejanji lastninjenja podjetij, naložbami tujega denarja sumljivega
izvora v slovenska podjetja, kaznivimi dejanji trgovanja z vrednostnimi papirji, korupcijo,
zlorabami avtorskih pravic, poslovno finančnimi goljufijami, kaznivimi dejanji pri porabi
proračunskih sredstev ipd.
Posebna pozornost je bila posvečena na področju varnosti cestnega prometa, saj je v
strategiji dela policije do leta 2000 na področju prometne varnosti cilj zagotoviti višjo
raven prometne varnosti in s tem zmanjšati število mrtvih udeleženih v cestnem
prometu.
V Ministrstvu za notranje je bila posebna pozornost posvečena tudi reorganizaciji
državne uprave,
v okviru katere je Ministrstvo za notranje zadeve prevzelo
odgovornost za uresničevanje programa reforme upravnega sistem, ter področja
notranjih zadev in pravosodja v okviru procesov približevanja Evropski uniji.
V letu 1998 je bilo zelo veliko težav na finančnem področju, saj je obdobju začasnega
financiranja v prvih 4 mesecih sledilo obdobje usklajevanja 3% prihrankov. Neurejen
sistem financiranja ne omogoča dolgoročnih in dovolj kvalitetnih pristopov k planiranju
in realizaciji zastavljenih ciljev.
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Zaradi omejitev, izhajajočih iz začasnega financiranja in zahtev po prihrankih v letu
1998, je bila izvedba nabav oziroma investicij izjemno otežena. Iz teh razlogov je bilo
možno v prvih devetih mesecih realizirati le okoli 50% nabav oziroma investicij. Delo
so dodatno oteževali dolgotrajni postopki, predpisani za izvedbo javnih razpisov.
V letu 1998 so nam bila z veljavnim proračunom dodeljena sredstva v skupnem znesku
34.948.666.716.72 tolarjev, in sicer za naslednje namene:
- za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke 26.493.077.000,00 sit
(oziroma 75,81 %)
- materialne stroške
4.809.899.000,00 sit
(oziroma 13,76 %)
- za štipendije
15.000.000,00 sit
(oziroma 0,04 %)
- za Republiški družbeni svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
(ozirorTfa 0,11 %)
39.526.000,00 sit
- investicije in investicijsko vzdrževanje
3.112.811.000,00 sit
(oziroma 8,91 %)
- za odplačilo domačega dolga
44.000.000,00 sit
(oziroma 0,13 %)
- Prehodni dom R Slovenije za tujce
332.721.000,00 sit
(oziroma 0,95 %)
- dotacije
33.844.268.86 sit
(oziroma 0,10%)
- sredstva od prodaje državnega premoženja
52.827.882,71 sit
(oziroma 0,15 %)
- sredstva odškodnin
14.960.565.15 sit
(oziroma 0,04 %)
Sredstva za plače so zadoščala za izplačila sredstev, določenih s kolektivno pogodbo
za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, z Zakonom o delavcih v državnih
organih (65/2 čl.) . prav tako pa nam je Ministrstvo za finance nakazalo sredstva za
druge osebne prejemke do višine določene z Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi
z delom in nekaterih drugih prejemkov.
Z izredno racionalnim zaposlovanjem, ter omejitvami na področju nadurnega in
pogodbenega dela. je ministrstvu za notranje zadeve uspelo zmanjšati porabo sredstev
za plače pod planirano, z namenom prihranke uporabiti za pokrivanje primanjkljaja na
materialnih stroških, predvsem pa za povečanje sredstev na investicijah. S tem smo
želeli izboljšali opremljenost policije, ki se je v zadnjih letih zaradi realno manjših
sredstev poslabševala (predvsem za nakup vozil in druge tehnične opreme).
Zaradi sklepa vlade RS št. 400-09/98-10 (I) z dne 24.12.1998 o zmanjšanju
likvidnostnih sredstev, MNZ navedenih prihrankov ni mogla porabiti za svoje svoje
zgoraj navedene prioritete, kar je imelo vsekakor negativen učinek, zlasti pa se bo to
odrazilo pri realizaciji zastavljenih nalog v letu 1999.

18. oktober2001

483

poročevalec, št. 83

CILJI NA PODROČJU MATERIALNIH STROŠKOV:
-

zagotavljanja sredstev za fiksne stroške (elektrika, komunalne storitve, telefon,...)
za variabilne stroške
zavarovanje premoženja, oseb in interesov
izvajanje usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih delavcev
zagotavljanje delovanja Visoke policijsko - varnostne šole
zagotavljanje delovanja Srednje policijske šole
zagotovitev rednega opravljanja nalog ministrstva
analiza porabe in iskanje možnosti za zmanjšanje stroškov

IZVEDBA PROGRAMOV ZA REDNE MATERIALNE STROŠKE
Zaradi pokrivanja primanjkljaja iz leta 1997 v znesku 413.839.002,11 sit, ni bilo možno
v celoti doseči načrtovanih aktivnosti oziroma smo nekatere planirane aktivnosti lahko
izvedli le z največjimi napori oziroma v skrčenem obsegu. Sredstva za materialne
stroške ne zadoščajo za redno pokrivanje fiksnih materialnih stroškov, zato ne moremo
izvajati nujnega usposabljanja, izobraževanja in preventivnih aktivnosti v predvidenem
obsegu.
Prenizka razpoložljiva sredstva so zahtevala skrajne varčevalne ukrepe, ki se v letu
1999 nadaljujejo.
90,32 % sredstev je bilo porabljeno za zagotavljanje najnujnejših rednih obveznosti. Po
posameznih namenih je poraba naslednja:
-

redni materialni stroški
59,02%
skupni materialni stroški
19,07%
pogodbeno delo
0,68%
zavarovanje premoženja, oseb in
interesov
8,56%
- redno usposabljanje
2,33%
- usposabljanje za izredna stanja
in vojno
0,07%
- akcije in zavarovanja
1,39%
- najemnine
8,87%

2.655.844.116,38 sit
858.280.683,46 sit
30.693.220,00 sit
385.016.959,66 sit
104.993.053,21 sit
3.141.151,70 sit
62.660.715,65 sit
339.026.877,00 sit

Največja poraba pri materialnih stroških je prikazana na naslednjih kontih:
400 Material 740 mio sit oz. 16,47% celotne porabe,
- 401 Energija 600 mio sit oz. 13,34% celotne porabe,
- 402 Proizvodne storitve 981 mio sit oz. 21,80% celotne porabe,
- 403 Neproizvodne storitve 921 mio sit oz. 20,48% celotne porabe,
-414 Domače dnevnice in nočnine 52 mio sit oz. 1,16% celotne porabe,
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- 415 Tuje dnevnice in nočnine 53 mio sit oz. 1,19% celotne porabe,
- 418 Drugi odhodki 636 mio sit oz. 14,14% celotne porabe,

- 463 Davki in prispevki 26 mio sit oz. 0,60% celotne porabe.

Največje povečanje stroškov v primerjavi z letom 1997 je nastalo na postavki:
-

nadomestni deli za prevozna sredstva,
tekoča popravila prevoznih sredstev,
investicije in investicijsko vzdrževanje,
gorivo za prevozna sredstva.

Materialni stroški so se povečali predvsem zaradi:
-

povečanja cen proizvodov in storitev,
visokih fiksnih stroškov,
večjih stroškov vzdrževanja, kot posledice zmanjšanja investicijskih sredstev,
novih oziroma dodatnih obveznosti (najemnine za občinske objekte).

ODSTOPANJA NA EKONOMSKEM NAMENU MATERIALNI STROŠKI
S sprejetim proračunom nam je bilo dodeljenih 4.418.999.000,00 sit, z odobreno
prerazporeditvijo iz sredstev za plače, drugih osebnih odhodkov in prispevkov in
davkov delodajalca v skupnem znesku 393.300.000,00 sit, bi imeli za leto 1998 za
naveden ekonomski namen na razpolago skupaj 4.809.899.000,00 sit. Vendar nam
Ministrstvo za finance sredstev ni v celoti nakazalo. Navedena razlika znaša
197.416.770,77 sit. Specifikacija primanjkljaja po posameznih postavkah je razvidno
iz spodnje tabele :
3431
1925
3755
4700
7399
7400
4150

Materialni stroški
Mejni prehodi - tekoče vzdrževanje
Drugi odhodki za delo na drugih področjih
Učni center - materialni stroški
Stroški službenih stanovanj in samskih domov
Lastna udeležba-PHARE-reorg. Drž. Uprave
Financiranje projektov

141.907.224,10
5.378.764,80
2.044.465,47
10.619.926,30
6.555.174,80
25.769.883,90
12.458.669,10

sit
sit
sit
sit
sit
sit
sit

Primanjkljaj v višini 197.416.770,77 sit in delno nepokrite obveznosti preteklega leta
smo zato
prenesli v leto 1999. Razlika je prikazana na kontu 162 Terjatev do proračuna v
skupnem znesku 376.858.102,60 sit, po posameznih proračunskih postavkah je
razvidno iz spodnje tabele :
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3431
1925
3755
4700
7399
7400
4150

Materialni stroški
Mejni prehodi - tekoče vzdrževanje
Drugi odhodki za delo na drugih področjih
Učni center - materialni stroški
Stroški službenih stanovanj in samskih domov
Lastna udeležba-PHARE-reorg. Drž. Uprave
Financiranje projektov

348.866.690,48
11.322.615,46
9.273.631,50
413.297,00
3.947.014,76
2.692.700.10
342.153,30

sit
sit
sit
sit
sit
sit
sit

Če nam zaradi sklepa vlade RS št. 400-09/98-10 (I) z dne 24.12.1998 , ne bi bila
odvzeta sredstva, bi naš primanjkljaj znašal skupaj 179.441.331.83 sit. To pomeni, da
smo bili na dobri poti, da se rešimo primanjkljaja iz preteklih let.

CILJI NA PODROČJU INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA
Zastavljeni cilji na področju nabave opreme, investicij in investicijskega vzdrževanja so
bili:
• posodobitev opreme za kvalitetnejše opravljanje danih nalog,
• zamenjava dotrajane in tehnološko neustrezne informacijske opreme, predvsem na
mejnih prehodih,
• dopolnitev opreme za kontrolo listin pri prehodu državne meje in sredstva za pregled
vozil,
• vzpostavitev lokalnih računalniških omrežij v državni upravi za projekt enotnega
pisarniškega poslovanja v državi,
• nabava opreme za zaščito in varovanje podatkov pri prenosu ITK sistemu na MNZ,
• dopolnitev nabave prevoznih sredstev v skladu s pravilnikom o sistemizaciji tehnične
opreme ter za zamenjavo starih iztrošenih vozil, ki zaradi dotrajanosti niso več
primerni za uporabo,
• nabava terminalne in manjše lokalne infrastrukturne opreme radijskih in žičnih zvez,
• nabava strojne in programske opreme,
• nabava kriminalistično tehnične opreme, predvsem za laboratorije in oprema za
dokazovanje kaznivih dejanj,
• dopolnitev manjkajoče oz. odpisane birotehnične in pisarniške opreme,
• nabava oborožitve za operativne delavce in za potrebe posebnih enot,
• nabava osebne in dopolnilne opreme po Pravilniku o rokih trajanja osebne in
dopolnilne opreme; za redne uniformirane delavce, za kadete, rezervni sestav
policije,
• zaščitna sredstva (neprebojni jopiči, čelade),
• oprema za operativno izvajanje nadzora prometa,
• nadgradnja centralnega računalnika za potrebe javne varnosti kot tudi upravnih
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notranjih zadev,
• pridobitev tehnične dokumentacije in ureditev zemljiških zadev,
• izgradnja centralnega strelišča in pesjakov v Vadbeno oskrbnem centru Gotenica,
• izgradnja objektov za policijske postaje oziroma rekonstrukcije le teh,

• investicijsko vzdrževanje objektov ONZ, predvsem obnove streh, kotlarn in
izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih.
Navedeni cilji niso bili v celoti realizirani, saj že odobrena sredstva niso zadoščala niti
za redno zamenjavo najnujnejše opreme, predvsem vozil, informacijske opreme,
telekomunikacijske opreme, zaščitnih sredstev, posebnih tehničnih sredstev. Na
področju gradbenih investicij cilji niso bili doseženi v celoti, saj so bila sredstva tako
omejena, da praktično nismo mogli zagotoviti niti nujno potrebnih investicij.
S sklepom_ylade RS št. 400-09/98-10 (I) z dne 24.12.1998, pa se je stanje na področju
opremljenosti in stanja objektov še poslabšalo.
IZVEDBA PROGRAMOV
S sprejetim proračunom nam je bilo za investicije in investicijsko vzdrževanje odobrenih
skupaj 3.154.811.000,00 sit. Sredstva nam niso zadoščala za realizacijo našega plana
tudi iz razlogov, ker nam Ministrstvo za finance po sklepu Vlade in nakazal sredstev
do veljavnega proračuna in sicer smo dobili za 293.767.027,19 SIT sredstev manj.
- 5314 Prevozna sredstva
Zaradi navedenega sklepa ni bilo nabavljenih 17 vozil, oprema za konje ter
kontejner za prevoz streliva v skupnem znesku 45.374.321,40 sit.
- 5315 Telekomunikacijska oprema
Zaradi sklepa Vlade ni bila realizirana naslednja oprema: oprema avtomatskega
javljanja, oprema protivlomnega varovanja , telefonska oprema, video in TV
oprema ter ožičenje v skupni vrednosti
25.797.199,49 sit.
- 5316 Informacijska oprema
Iz zgoraj navedenega razloga ni bila realizirana oprema v skupnem znesku
67.558878.461,84 sit in sicer: oprema centralnega računalnika, diski, tiskalniki,
računalniška oprema, ožičenje.
- 5317 Kriminalistično tehnična oprema
Na navedeni postavki ni bil v celoti realiziran plan v vrednosti 7.233.719,35 sit.
- 5321 Pisarniška oprema
Sredstva te postavke so bila namenjena za nabavo pisarniškega pohištva,
dobava pisarniškega pohištva v vrednosti 5.522.172,57 sit ni bila realizirana iz
sredstev 1998.
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- 5323 Varstvo pri delu
Sredstva te postavke so bila namenjena predvsem za nabavo delovnih zaščitnih
oblek in čevljev.
Oprema ni bila realizirana v višini 279.511,30 sit.

- 5324 Oborožitev in 5325 Strelivo in plinska sredstva
Sredstva te postavke so bila namenjena za nabavo orožja in različnih vrst
nabojev.
- 5326 Osebna oprema
Sredstva te postavke so bila namenjena za nabavo osebne in dopolnilne
opreme.
Ni pa biia realiziran naslednja oprema: usnjeni površniki za prometne policiste,
ženske torbice, zimske rokavice, piščalke ter športna in ostala oprema v
znesku 42.620.294,00 sit.
- 5332 Nadzor prometa
Sredstva te postavke so bila namenjena za nabavo elektronskih alkotestov s
priborom.
- 5334 Posebna tehnična sredstva in pripomočki
Sredstva te postavke so bila namenjena za nabavo video in audio opreme,
dodelava RTG aparata ter specialno operativno tehniko.
- 5339 Zaščitna operna
Sredstva te postavke so bila namenjena za nabavo neprebojnih jopičev in čelad.
-1905 Varovanje oseb
Sredstva te postavke so bila namenjena za nabavo opreme za tehnično
varovanje, nerealizirana pa je bila za znesek 9.271.317,70 sit.
-1906 Južna meja
Sredstva teh postavk so bila namenjena za nabavo naprav za preverjanje
dokumentov in UV svetilk.
- 6230 Oprema Učnega centra MNZ
Zaradi sklepa Vladne ni bila nabavljena tkanina Gore tex in spalne vreče v
skupni vrednosti 11.199.598,30 sit.
- 5455 UNZ Novo mesto
Na objektu UNZ Novo mesto so se v letu 1998 izvedla zaključna gradbenoobrtniška in inštalacijska dela z vso infrastrukturo in zunanjo ureditvijo.
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- 7407 Nakup samskega doma v Ljubljani
Od Komunalnega podjetja Ljubljana smo uspešno odkupili samski dom Jožeta
Jame v Šentvidu pri Ljubljani z vso infrastrukturo. Kupnina se plačuje po obrokih
in bo poravnana v petih letih.
- 5311 Investicijsko vzdrževanje objektov ONZ
Sredstva na postavki kljub prerazporeditvi niso zadoščala za vsa planirana dela
, saj je veliko objektov starih in na mnogih je potrebno izvesti vzdrževalna del.
Zaradi sklepa Vlade pa ni bilo poravnanih računov iz sredstev 1998 v skupnem
znesku 57.007.310,55 sit in sicer za naslednja dela:
- sanacija vodovodnih sistemov,
- elektroinstalacijska dela,
- obnova talnih oblog,
- ureditev kotlovnice,
- sanacije streh.
MNZ deluje v okoli 400 objektih po vsej Sloveniji, za vzdrževanje le teh je potrebno
redno skrbeti, kar pa z odobrenimi sredstvi ni mogoče, zato se dogaja, da z izvajanjem
samo nujnih vzdrževalnih del le gasimo požare, stroški vzdrževanja pa se povečujejo.
CILJI NA STANOVANJSKEM PODROČJU V LETU 1998 SO BILI NASLEDNJI:
a) adaptacije izpraznjennih stanovanj:
- Kočevje, 2-sobno , Reška c. 9,
- Škofja Loka, 3-sobno, Frankovo n. 68,
- Ljubljana, 3-sobno, Koseškega 3,
- Ljubljana , G, Vojkova 91,
- Ljubljana, Adamičeva 13,
- preureditev pisarn PO Desternik v stanovanjske prostore.
b) ureditev plinifikacije stanovanj:
- Kozina, Vodovodna 13,15,
- NG, Kajuhova 14 - plin. ogrevanje enega stanovanja.
c) investicijsko vzdrževanje stanovanj in samskih sob po Stanovanjskem zakonu.
d) najemnina samskega doma J.Jame 8 v Ljubljani.
IZVEDBA PROGRAMOV
V letu 1998 je Ministrstvo za notranje zadeve sprejelo Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah stanovanjskega pravilnika, ki omogoča dodeljevanje stanovanj
in
stanovanjskih posojil vsem delavcem Ministrstva za notranje zadeve.
V letu 1998 Ministrstvo za notranje zadeve, zaradi nizkih proračunskih sredstev ni
pristopilo k nakupu novih stanovanj, realizacije so bile samo po pogodbah iz leta 1997.
Odobrena proračunska sredstva niso zadoščala za realizacijo vseh potrebnih
vzdrževalnih del v samskih domovih in samskih sobah MNZ, izkazanih v planu 1998
(sanacije oken, vrat, podov, instalacij) in za opremo službenih stanovanj.
Zaradi sklepa vlade RS št. 400-09/98-10 (I) z dne 24.12.1998 o zmanjšanju
likvidnostnih sredstev, vsi stroški niso bili poravnani v zakonitem roku, ampak šele v
letu 1999, prikazani pa so na kontu 162.
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Ministrstvo že več let, kljub perečim stanovanjskim problemom nima dovolj sredstev za
nakupe novih stanovanj. Menimo, da bi zaradi specifičnosti razporejanja delavcev
policije na delo izven domačega kraja morali za urejanje bivalnih pogojev nameniti več
sredstev.

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opravlja svoje naloge v skladu z
Zakonom o varnosti cestnega prometa.

Naloge in cilji, ki so si jih zastavili v letu 1998, so bili v celoti uresničeni. Sredstva na
postavki 6099 so zadoščala za uresničitev le teh..
Med večjimi nalogami, ki jih je opravil Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
so bile akcije ob sprejemu novega Zakona o varnosti cestnega prometa ter skupne
akcije z Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za šolstvo in šport (Stopimo
iz teme, Alkohol, ne hvala!, Bistro glavo varuje čelada, Otrok v avtu, Začetek šolskega
leta, tekmovanje o varnosti prometa na spletnih straneh). Razširili smo sodelovanje z
Inštitutom za varovanje zdravja in smo poleg skupne publikacije Preprečujmo Poškodbe
otrok, sodelovali tudi pri pripravi njihovih publikacij). Izvedene so bile vse stalne akcije
za učence v osnovnih šolah (Začetek šolskega leta, Rumena rutica, Kresnička,
Prometna značka, Varno kolo, Kolesarski izpit, tekmovanje Kaj veš o prometu,
razglednica Stopimo iz teme). Skupaj z Zavodom RS za šolstvo izvajamo seminarje za
mentorje prometne vzgoje. Svet je bil soorganizator velike mednarodne konference
Globalna varnost na Bledu.
Svet je sodeloval v mednarodni skupini, ki je izvedla Evropsko raziskavo o stališčih
voznikov o nevarnih ravnanjih v prometu SARTRE 2 (hitrost, alkohol) in pri končni
obdelavi podatkov, ter njihovi predstavitvi.
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1713 - PREHODNI DOM REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TUJCE

Prehodni dom RS za tujce je organ v sestavi MNZ RS in ima ločena proračunska
sredstva, ki so sestavni del proračuna Ministrstva za notranje zadeve RS.
Institucija je namenjena nastanitvi in oskrbi prosilcev za priznanje statusa begunca (za
azil), tujcev, ki so v postopku ugotavljanja identitete, tujcev, ki čakajo na odstranitev iz
države, ter mladoletnih tujcev, ki jih ni možno takoj vrniti v matično državo. V skladu s
Pravilnikom o organizaciji in delu MNZ, PDT vodi tudi postopke za ugotavljanje
identitete tujcev, postopke odstranjevanja le- teh in druge naloge v zvezi s tujci.
Leto 1998 je bilo zaznamovano z velikim številom novonastanjenih tujcev, in sicer
predvsem v drugi polovici leta, ko so se razmere v ZRJ poslabšale in se je zato močno
povečalo število državljanov ZRJ albanske narodnosti (45%). Na splošno lahko
ugotovimo, da sta leto 1998 zaznamovala dva problema; povečan prihod ilegalne
imigracije na vzhodnih mejah, predvsem z namenom tranzita in na drugi strani dosledno
izvajanje Schengenskega sporazuma o varovanju in kontroli na zunanjih mejah
Evropske unije, kar je pomenilo veliko število vrnjenih tujcev s strani zahodnih državpredvsem Italije .
Iz podatkov statistike je razvidno, da sta UNZ Murska Sobota in UNZ Koper v PDT
nastanila več kot 55% vseh novo-nastanjenih tujcev. Skoraj 3o% sta prispevala UNZ
Ljubljana in Nova Gorica.
Poleg izrednega večjega števila tujcev albanske narodnosti, ki jih je nemogoče vračati
zaradi nesklenjenega sporazuma z ZRJ, se je povečalo tudi število romunskih
državljanov, pri katerih smo se srečali z novimi ovirami pri pridobivanju dokumentov in
vračanju v matično državo. Ker madžarski mejni organi niso dovolili tranzita, smo bili
prisiljeni organizirati odstranjevanje z letali (med drugim tudi 5 čarterskih prevozov),
kar pomeni izredno veliko finančno breme za RS. Z letalskimi prevozi smo odstranjevali
tudi turške državljane. Poseben problem predstavljajo državljani Bangladeša, ker so v
večini brez dokumentov, katerih pridobitev je zelo težka. Podobne težave imamo z
vsemi tujci iz afroazijskih držav.
Prehodni dom RS za tujce z izpostavo Prosenjakovci razpolaga s kapaciteto nastanitve
2oo tujcev, povečanje v letu 1998, nas je prisililo v iskanje novih nastanitvenih
kapacitet, tako da je bilo konec leta 1998 na vseh lokacijah (PDT, IPDT, ZC Hrastnik,
ZC Vidonci in COT Postojna nastanjenih dnevno preko 1000 tujcev.
PDT prav tako tudi vodi evidenco tujcev, ki so razseljeni na podlagi sklepa, ki ga izda
PDT.
Izredne razmere so bile komaj obvladljive, tako glede nastanitvenih kapacitet,
razdrobljenosti lokacij, sanitarno higienskih pogojev kot tudi glede kadrov.
S strani UPB-ja ni bilo možno pridobivati dodatnih kapacitet, predvsem pa ne kapacitet,
ki bi bile kakorkoli varovane. Tako daje prišlo do odločitve , da začnemo urejati nov
center, ki bi bil izključno namenjen za tujce, ki so za odstranitev iz države in sicer na
lokaciji Veliki otok Postojna. Materialne stroške smo krili iz proračuna PDT, prav tako
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smo za nastanitev opremo prenesli iz PDT v Ljubljani, del smo pridobili od humanitarnih
organizacij, nekaj pa jo imamo v najemu za določen čas.
Ob polovici leta je bilo jasno, da finančna sredstva odobrena z proračunom za leto
1998 ne bodo zadostovala in smo v skladu s tem v septembru že zaprosili za dodatna
sredstva, katera smo pridobili z notranjo prerazporeditvijo, ter z prerazporeditvijo med
MNZ in PDT, istočasno smo problematiko predstavili pristojnim službam. Do konca leta
smo na podlagi sklepov o prerazporeditvah sredstev pridobili 25,2 mio glede na prvotno
odobreni proračun za leto 1998.
Ministrstvo za finance RS nam ob koncu leta na podlagi sklepa Vlade 400-09/98-10 (I)
z dne 24.12.1998, ni nakazalo vsa sredstva, ki so bila odobrena s proračunom in
dodatnimi prerazporeditvami, tako, da smo imeli konec leta evidentiranih neporavnanih
obveznosti (na kontu 162) samo za materialne stroške 19.012.423,05 sit, ki bremenijo
proračun za leto 1999.

5345
5354
6232
6233

4.125.542,57
10.323.462,00
3.026.459,91
1.536.958,57

Materialni stroški
Prehrana tujcev v PDT
Prevozi tujcev
Oskrba tujcev

sit
sit
sit
sit

dolžni tujcem nuditi tri obroke dnevno, otrokom poleg tega tudi dopoldanske in p Pri
poslovanju v preteklem letu smo upoštevali načela racionalnosti, ekonomičnosti in
iskali vse možne notranje rezerve (uvedba manjših prehrambenih normativov za tujce).
Kljub temu nam je najprej začelo primanjkovati sredstev na proračunski postavki 5354
prehrana tujcev in 6232 Prevozi tujcev.
5345. Materialni stroški:
Največji del predstavljajo tako imenovani fiksni stroški, na katere nimamo
neposrednega vpliva. Materialni stroški so se povečali predvsem z najemom in oskrbo
(žimnica, posteljnina, brisače, čistila,) dodatnih kapacitet. Zaradi epidemije garij in
preventivnih sanitarno dezinfekcijskih ukrepov, ki so bili nujno potrebni zaradi
prenatrpanosti prostorov, je bilo izvedenih več sanitarno dezinfekcijskih akcij s strani
delavcev PDT in zunanjih izvajalcev.
5354 Prehrana tujci
Po mednarodnih standardih smo opoldanske malice. Na višino porabljenih sredstev
vpliva predvsem število tujcev.
Cene obrokov pripravljene v kuhinji PDT z upoštevanjem plač in materialnih
stroškov so bistveno nižje, kot pa so cene zunanjega izvajalca, ki smo ga morali
angažirati za prehrano tujcev nastanjenih v COT Postojna.
6232 Prevozi tujcev
Pri odstranitvi tujca igra veliko vlogo dejstvo v katero državo se tujce odstranjuje in
kolikšno stopnjo varnosti je potrebno pri tem zagotoviti (spremstvo). Po 31.členu
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Zakona o tujcih je tujec dolžan kriti stroške odstranitvi iz države, če pa sredstev nima
(večina tujcev) se ti stroški plačajo iz proračuna RS.
6233 Oskrba tujcev
Oskrba tujcev je odvisna od števila tujcev, njihovega splošnega psihofizičnega in
zdravstvenega stanja. Nepredvidljive so stroški za zdravstvene storitve, kijih ni možno
planirati. Oskrba tujcev zajema minimalne stroške na tujca za obleko,obutev, osebni
pribor in higieno.
2. Investicije in investicijsko vzdrževanje
S sprejetim proračunom za leto 1998 (Ur.1.34. z dne 28.04.1998) in z prerazporeditvijo
so bila za PDT določena sredstva v višini
-

-

na proračunski postavki 5357 Nujna vzdrževalna dela v višini 9.427.000,00 sit
(predvsem za nujna vzdrževalna dela v IPDT Porsenjakovci, PDT in konec leta za
COT Postojna.
Na proračunski postavki 5359 Oprema PDT v višini 8.545.000,00 sit. Večji del
sredstev je bil porabljen za nabavo novih avtomobilov.
Na proračunski postavki 4151 oddelek za mladoletne tujce v višini 1.000.000,00.
Sredstva so bila porabljena za didaktično in informacijsko opremo za mladoletnike.

Ob koncu leta ni bilo možno izčrpati vseh odobrenih sredstev za ta namen (enaki
razlogi kot za materialne stroške).

P:/WP60/17-zr1998.wpd/Ljubljana, 10. maj 1999/

k
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1811 - MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

Na podlagi določb Zakona o zunanjih zadevah je Ministrstvo za zunanje zadeve
pooblaščeno za podajanje mnenj, oblikovanje stališč ter sooblikovanje in izvajanje
zunanje politike RS.
V uvodu želimo opozoriti na dejstvo, da precejšno število postavk našega ministrstva
pomeni samo posredovanje sredstev drugim porabnikom, za katera je ministrstvo
zavezano na podlagi zakona in sklepov vlade.
V republiškem proračunu za leto 1998 je bilo Ministrstvu za zunanje zadeve odobreno
8.087.805.680,81 SIT:
1. 1811 Ministrstvo

6.585062.680,81 SIT

2.1812 Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu

1.502.743.000,00 SIT

AD 1) MINISTRSTVO
-

PLAČE - post.3015,3123 in 3231
Plače za zaposlene delavce na sedežu Ministrstva se zagotavljajo in izplačujejo
v skladu z zakonom o delavcih v državni upravi. Med plače so zajete bruto plače 543.828.590,00 SIT, prispevki delodajalca -120.264.590,00 SIT ter drugi osebni
odhodki, kamor spada prevoz na delo, povračilo stroškov za prehrano, regres za
letni dopust, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči ter pogodbe o izobraževanju
v višini 67.710.000,00 SIT. Neporabljena sredstva na plačah - 38.505.719,92 SIT.

-

PLAČE DKP - post.2499,2539 in 2540
Za bruto plače, ki so sestavljene iz tolarskega dela - plačilo prispevkov in davkov
in drugih dajatev ter obveznosti, katerih osnova je tolarska plača, ki pripada
delavcem v državni upravi, ter deviznega dela - devizna plača, ki se izplačuje v
tujini in se izračunava v skladu z Uredbo o plačah nadomestilih ter drugih
prejemkih osebja v predstavništvih RS V tujini (UL RS št.60/92) Za ta namen smo
v letu 1998 porabili -1.488.456.200,00 SIT Za prispevke delodajalca smo porabili
- 99.902.000,00 SIT ter za Druge osebni odhodki DKP - 18.431.000,00 SIT.
Ostanek na plačah DKP -2.281.430,27 SIT.

-

MATERIALNI STROŠKI DKP - post.2541
Na materialnih stroških DKP nam je bilo s proračunom dodeljenih
1.002.000.000,00 SIT, s prerazporeditvijo iz postavke 2542 - najemnine in druge
pogodbene obveznosti smo preneslo 95.000.000,00 SIT iz post. 1598-Aktivnosti
za približevanje k Evropski uniji 572.000,00 SIT. Skupaj smo tako imeli na
razpolago 1.097.572.000,00 SIT. Materialni stroški DKP so namenjeni za
pokrivanje stroškov materiala, energije, vode, čiščenja, popravil, prevozov, potnih
stroškov, dnevnic ter reprezentance. Iz te postavke se plačujejo tudi sedežni
stroški, kot so naročnine, selitve in potni stroški s pripadajočimi dnevnicami,
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akontacije in krediti po Uredbi (URL št.60/92). Ostanek sredstev na tej postavki je
bil 11.916.395,65 SIT.
NAJEMNINE IN DRUGE POGODBENE OBVEZNOSTI DKP - post.2542
V ta namen nam je bilo s proračunom dodeljenih 1.970.000.000,00 SIT,
95.000.000,00 SIT smo prerazporedili na materialne stroške DKP - post.2541,
81.000.000,00 SIT smo kot proračunski prihranek vrnili v proračun, iz post. 1598
- Aktivnosti za približevanje k Evropski uniji pa je bilo prerazporejeno 572.000,00
SIT. Na postavki je bilo torej 1.794.499.000,00 SIT, ki smo jih porabili za plačilo
najemnin za poslovne prostore, rezidence in najemnine uslužbencev, katerih limit
je določen z Uredbo. Poleg tega se iz te postavke krijejo stroški za lokalno delovno
silo in druge pogodbene obveznosti. Sedežno se plačuje iz te postavke prispevek
prostovoljnega pokojninskega zavarovanja zakonskih partnerjev. Ostanek
sredstev na tej postavki je bil 4.000.821,11 SIT.
-

MATERIALNI STROŠKI - post.3339
Za materialne stroške je bilo ministrstvu dodeljenih 240.568.000,00 SIT. S
prerazporeditvijo smo 3.000.000,00SIT dali na postavko 2549 - Financiranje
sodelovanja na razstavi EXPO 98 in 1.427.920,00 SIT na postavko 8221.- Nakup
opreme za potrebe državnih organov.
Veljavni proračun za materialne stroške je bil 236.140.080,00 SIT . Ostanek na
postavki je bil 9.641.852,07 SIT.

-

RAZISKOVALNE DEJAVNOST - post.2543
Za pridobivanje podatkov in analiz s področja mednarodnih odnosov, je ministrstvo
planiralo 3.000.000,00 SIT, ki jih je tudi v celoti porabilo.

-

MEDDRŽAVNO SODELOVANJE - post.3663
Na tej postavki nam je bilo s proračunom dodeljenih 290.000.000,00 SIT.
Postavka je namenjena za pokrivanje stroškov meddržavnega sodelovanja: potni
stroški, dnevnice, hotelski stroški, najemi dvoran, avtov, varovanje, darila.. Na
postavki je ostalo 5.403.029,17 SIT.

-

ČLANARINE IN KOTIZACIJE V TUJINI - post.1297
Za članarine nam je bilo s proračunom dodeljenih 266.000.000,00 SIT in s
sklepom vlade 1/99 prerazporejeno 144.843.410,00 SIT za poravnavo članarin
drugih ministerstev za leto 1997.. Na postavki je ostalo .23.278.000,02 SIT.

-

UREDITEV DRŽAVNE MEJE-post.4012
Sredstva v višini 5.000.000,00 SIT, ki so nam bila dodeljena s proračunom za
delovanje strokovnih meddržavnih komisij in strokovnjakov mednarodnega
pomorskega prava, smo porabili v višini 4.994.617,00SIT. Ostanek na postavki je
5.383,00 SIT.

-

TROMEJA TRDKOVA - post.4397
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Ob sprejemu proračuna za leto 19998 je OMO potrdil amandma, ki MZZ nalaga
ureditev tromeje v Trdkovi. Za ta namen nam je bilo odobrenih 5.000.000,00 SIT,
ki so bila nakazana na podlagi ustrezne dokumentacije.
-

OPREMA ZA PREDSTAVNIŠTVA - post.5202
S proračunom je bilo ministrstvu odobrenih 225.000.000,00 SIT, ki so bili s
sklepom vlade 19/2-98 povečani za 10.000.000,00 SIT (računalniška oprema
Bruselj-Urad za evropske zadeve), prerazporeditvijo iz post.7501-Gospodarska
predstavništva MEOR za 10.000.000,00 SIT in iz postavke 7432 - Vključevanje RS
v NATO in VS 15.999.000,00 SIT (nakup varnostne opreme po inšpekciji ZEU in
NATO). Iz opreme smo prerazporedili 12.000.000,00 SIT na postavko Prostori
Ruske federacije - 6525. Sredstva v višini 248.999.000,00 SIT so bila porabljena
za nakup opreme, ki jo delimo na pohištveno opremo, računalniško opremo,
osebne avtomobile, umetniška dela, varnostno zaščito ter drugo opreme.
Nadaljevali smo z opremljanjem veleposlaništev in rezidenc v Ankari, Bratislavi
in Lizboni, opremili dodatne prostore v Bernu . Opremili smo tudi nove prostor za
NATO v Bruslju in dodatne prostore za EU prav tako v Bruslju. Na postavki je
ostalo 9.868.446,90 SIT.

-

PROSTORI RUSKE FEDERACIJE - post.6525
Za dokončanje veleposlaništva Ruske federacije na je bilo s proračunom
odobrenih 53.000.000,00 SIT. S prerazporeditvijo iz post.5202 v višini
12.000.000,00 SIT smo zagotovili dokončanje objekta. Sredstva so bila v celoti
porabljena.

-

DIPLOMATSKA AKADEMIJA - post.7431
Za delovanje diplomatske akademije nam je bilo s proračunom dodeljenih
12.000.000,00 SIT.
Ker je akademija v letu 1998 spremenila program je prišlo do zamika podpisa
pogodbe s Fakulteto za družbene vede, ki izvaja ta program. Ostanek sredstev je
8.293.605,00 SIT.

-

VKLJUČEVANJE RS V NATO IN VS OZN - post.7432
S proračunom nam je bilo dodeljenih 80.000.000,00 SIT. S prerazporeditvijo
15.999.000,00 SIT smo za nakup varnostne opreme na zahtevo inšpekcije ZEU
in NATO prenesli na postavko 5202. Ostanek sredstev 18.336.306,75 SIT.

-

ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI - IRAK - post.8268 - TUJA DONACIJA
Preko te postavke se izplačujejo odškodninski zahtevki slovenskih državljanov iz
naslova zalivske vojne, ki jih nakazuje UNCC v Ženevi. Na postavki je ostanek
1.266.935,31 SIT, ki se prenese v leto 1999.
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1812 - URAD RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

a) PLAČE - post.6019, 6021 in 6023
Plače za zaposlene delavce na uradu se zagotavljajo in izplačujejo v
skladu z Zakonom o delavcih v državni upravi. Med plače so zajete bruto
plače - 22.432.000,00 SIT, prispevki delodajalca - 4.707.000,00 SIT ter
drugi osebni odhodki, kamor spada prevoz na delo, povračilo stroškov za
prehrano, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ter
solidarnostne pomoči - 1.604.000,00 SIT. Neporabljena sredstva na
plačah. Neporabljena sredstva na plačah so 867.905,00 SIT.
b) MATERIALNI STROŠKI - post.4504
Za materialne stroške nam je bilo s proračunom dodeljenih 10.000.000,00 SIT.
Ostanek na postavki je 1.348.984,29 SIT.
c) IZSELJENSKO DRUŠTVO SLOVENIJA V SVETU - post.4398
Dodeljeno je bilo 6.400.000,00 SIT, porabljenih pa 6.376.000,sit. Ostanek: 24.000,00
SIT.
Društvo je urad financiral v skladu s programom in pogodbo med uradom in
društvom, razen malenkostnega odbitka zaradi vrnitve sredstev v proračun. Sredstva
so bila namenjena za pokrivanje personalnih in materialnih stroškov.
d) SVETOVNI SLOVENSKI KONGRES - post.4750
Dodeljenih je bilo 8.000.000,00 SIT, porabljenih pa 7.981.250. Neporabljenih je
ostalo 18.750,00 SIT.
Urad je društvu nakazoval finančne podpore za plače in materialnestroške v skladu
s pogodbo, razen manjšega zneska, ki ga je moral vrniti v proračun. Dejavnost
društva je povezovanje Slovencev po svetu, vključno s Slovenci v zamejstvu in v
domovini.
e) SIM - post.4975
Dodeljeno in porabljeno: 45.800.000,00 S!T.
Urad je Slovenski izseljenski matici nakazoval podpore za materialne in personalne
stroške v skladu s pogodbo. SIM se ukvaija s povezovanjem med Slovenci v tujini
in v domovini, izdaja pa tudi revijo za Slovence po svetu - Rodna gruda.
f) USTAVNE OBVEZNOSTI - PODPORA SLOVENSKI NARODNI SKUPNOSTI, post. 5234
Pod to postavko je bilo v proračunu odobreno 1.300.000.000,00 SIT, vendar je urad
moral vrniti v proračun 38.000.000,00 SIT. Ministrstvo za kmetijstvo je preko urada
nakazalo V zamejstvo 32.000.000,00 SIT. Tako je urad skupaj razpolagal z
1.294.000.000,00 SIT, od katerih je ostalo neporabljenih 16.537.047,13 SIT. Pri
zadnjih nakazilih je imel urad težave zaradi netočnih evidenc še razpoložljivih
sredstev s strani Ministrstva za finance, zaradi česar ni mogel izkoristiti vseh
odobrenih sredstev, ki bi jih slovenske organizacije v zamejstvu še kako potrebovale.
Sicer pa je urad sredstva redno nakazoval v skladu z njihovim namenom, finančno
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poročilo za leto 1998 o razdelitvi sredstev pa je medtem brez bistvenih potrdila tudi
pristojna parlamentarna komisija.
g) USTAVNE OBVEZNOSTI - PODPORA SLOVENCEM PO SVETU - post. 6212
Pod to postavko je bilo v proračunu 114.800.000,00 SIT. Po sklepu vlade je bilo
potrebno v proračun vrniti 5.000.000,00 SIT. Tako je bilo na razpolago
109.800.000,00 SIT. Na koncu leta je ostalo neporabljeno 9.171.939,67 SIT.
Podpore so bile namenjene za kulturno izmenjavo skupin iz Slovenije in
izseljeništva, za podporo kulturnih dejavnosti, izobraževanje učiteljev, ki skrbijo za
poučevanje slovenskega jezika ter za vzdrževanje vezi med Slovenci v domovini in
po svetu.

P:/WP60//18-zr1998.wpd/Ljubljana, 10. maj 1999/
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2011- MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

1). DOSEŽENI ZASTAVLJENI CILJI
Ministrstvo za pravosodje ocenjuje, da so bili programi v okviru dodeljenih sredstev za
leto 1998 večinoma realizirani, razen na področju strokovnih nalog v zvezi z dodelitvijo
in odvzemom licenc stečajnim upraviteljem in revizij mnenj sodnih cenilcev,
inventarizacije zgradb oziroma poslovnih prostorov pravosodnih organov, zaradi
neuspelega javnega rapisa pa ni bil možen nakup prostorov za Okrožno državno
tožilstvo v Mariboru.
2). OBSEG REALIZACIJE POSAMEZNIH PROGRAMOV V PRIMERJAVI S TISTIMI,
KI SO BILI ZASTAVLJENI OB SPREJEMANJU PRORAČUNA
Realizacija dosega 91,22% veljavnega proračuna za leto 1998. Veljavni proračun za
leto 1998-je v primerjavi z sprejetim proračunom nižji za 7,37%, od tega je bilo 3,21%
namenjeno za oblikovanje proračunskih prihrankov po sklepu Vlade RS, na postavkah
plač je veljavni proračun višji za 2% v primerjavi s sprejetim zaradi novih zaposlitev
5,2% pa predstavljajo prerazporeditve sredstev na Servis skupnih služb Vlade RS za
nakup stanovanj za pravosodne organe, za zamenjavo dotrajanih službenih vozil
ministrstva in prerazporeditve sredstev na Center Vlade RS za informatiko za evidenco
kazenskih točk v okviru informatizacije Sodnikov za prekrške.
Proračunska postavka 1928-Sodni svet
Sodni svet RS je v proračunu za leto 1998 dobil odobrenih 17.052.000,00 Sit,
realizacija v letu 1998 pa je znašala 11,405.538,34 Sit, kar predstavlja 66,89 odstotkov
odobrenih sredstev. Sodni svet ugotavlja, daje načrtovane naloge, ki so bile znane pri
določanju plana 98 realiziral skoraj v polnem obsegu. Tako je v okviru pristojnosti, ki
jih ima po Zakonu o sodiščih in Zakonu o sodniški službi, v letu 1998 na svojih sejah,
opravil jih je 28 (planirano povprečno dve seji mesečno), obravnaval kandidature
kandidatov na razpisana prosta sodniška mesta na okrajnih,okrožnih in višjih sodiščih
v Republiki Slovenije, na Vrhovnem sodišču RS, pri Sodniku za prekrške prve stopnje
oz. pri Senatu za prekrške RS ter v zvezi s temi razpisi izvajal postopke izbire in
predlaganje kandidatov Državnemu zboru RS za izvolitev v trajno sodniško funkcijo.
Poleg navedenega je vsebinski del opravljenih sej Sodnega sveta predstavljal še
razvrščanje sodnikov v plačilne razrede, napredovanja na položaj svetnika,
napredovanja na višje sodniško mesto, izredna napredovanja, izvajanje postopkov v
zvezi z imenovanjem kandidatov na mesta predstojnikov in predsednikov sodišč,
obravnavanje in odločanje o pritožbah zoper odločbe Sodnega sveta RS, itd. Ta
pristonjost - naloga je po oceni Sodnega sveta RS realizirana v polni meri.
Veliko angažiranost pa je Sodni svet RS tudi v letu 98 izvajal na spremljanju statističnih
podatkov opravljenega sodnikovega dela, kot eni od prioritetnih nalog. Ta projekt je
obsežne narave, ki za uspešen zaključek terja daljše časovno obdobje. Sodni svet RS
tako ocenjuje, da je zastavljeno nalogo v naveden letu realiziral v 80 odstotkih.
Neporabljena sredstva v višini 5.646.461,66 Sit Sodni svet pojasnjuje s sledečim :
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1. Pri pripravi proračuna za leto 1998 je Sodni svet načrtoval stroške delovnega obiska
Sodnega sveta RS pri Sodnem svetu Republike Makedonije. Srečanje je bilo
realizirano, od planiranih stroškov pa je bil Sodni svet RS obremenjen samo za
letalski prevoz, vse ostale stroške je nosil gostitelj.
Planirani so bili tudi stroški zaradi udeležbe delegacije Sodnega sveta RS na
Mednarodnem srečanju predstavnikov vrhovnih sodišč in sodnih svetov v tujini, ki
pa s strani Sodnega sveta RS ni bila realizirana.
2. Načrtovana sredstva za plačilo najemnine poslovnih prostorov Sodnega sveta RS
oz. njegove strokovne službe so ostala neporabljena, ker najemna pogodba ni bila
sklenjena. Sodni svet RS od julija 98 sicer uporablja dva manjša prostora, vendar je
to samo začasna rešitev in je potrebno še vnaprej planirati stroške najemnine.
3. Sredstva so ostala neporabljena delno tudi iz razlogov, na katere pa Sodni svet ni
mogel vplivati, deloma pa je vzrok ostanka sredstev varčen in racionalen odnos
članov Sodnega sveta RS in njegove strokovne službe pri porabi proračunskih
sredstev (ni bilo napredovanja v plačilnem razredu, cena urne postavke sejnin je še
vedno na osnovi iz prejšnjih let, dodatna angažiranost članov Sodnega sveta RS pri
obsežnejših nalogah, ki pa za opravljeno delo ni bila nagrajena.
Proračunska postavka 2987 Investicijsko vzdrževanje zgradb pravosodnih
organov in sodnikov za prekrške
Na proračunski postavki 2987-lnvesticijsko vzdrževanje zgradb pravosodnih organov
je bil v proračunskem letu 1998 sprejet in veljaven proračun v višini 248.000.000,00
SIT. Od tega je bilo porabljenih 247.775.769,12 SIT ali 99,91 % sredstev.
Obrazložitev:
Investicijsko vzdrževalna dela so se izvajala po programu in sicer za najnujnejša
vzdrževalna dela na pravosodnih objektih, nekaj odstopanj od programa se je pojavilo
le pri tistih sodiščih, kjer so se vršile večje adaptacije (Koper, Ljubljana, Kamnik,
Vrhnika, Slovenska Bistrica, Gornja Radgona, Lendava, Slovenj Gradec) in tam, kjer
so se med letom pojavila nepredvidena vzdrževalna dela (Velenje, Žalec, Sežana,
Črnomelj).
Ker smo v letu 1998 pridobili od Ministrstva za obrambo objekt bivše kasarne, smo
naročili projekt adaptacije objekta za potrebe Okrajnega sodišča, kar ni bilo predvideno
v planu.
Manj od plana pa smo potrošili sredstev v:
- Cerknici (adaptacija se bo izvajala v letošnjem letu),
- Mariboru (zaradi letošnje adaptacije podstrešja lani nismo vlagali večjih sredstev v
obnovo);
- Murski Soboti (adaptacija fasade in ostrešja seje zaradi vremena zavlekla v letošnje
leto),
- Novem mestu (adaptacija se je zavlekla v letošnje leto zaradi kasne izpraznitve
prostorov s strani Policije).
Proračunske postavke 3010-Plače, 3118-Drugi osebni prejemki, 3226 Prispevki in
davki delodajalca predstavljajo stroške plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih
na Ministrstvu za pravosodje. Realizacija navedenih proračunskih postavk znaša
98,88% in je višja od dodeljenih sredstev za 2% zaradi novih zaposlitev.
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Proračunska postavka 3334-Materialni stroški
Sredstva na tej postavki so bila porabljena v skupni višini 44.683.985,26 Sit oziroma
88,58% in predstavljajo klasične materialne stroške. Del neporabljenih sredstev v višini
11,42% se nanaša na prepozno prispele obveznosti iz leta 1998, delno pa na
nerealizirane stroške ekspertiz pri zakonodajnih nalogah, ki jih je ministrstvo planiralo
ob pripravi proračuna za leto 1998.
Proračunska postavka 3658-Drugi odhodki za delo na drugih področjih
Sredstva na tej postavki so bila porabljena v višini 13.094.060,70 Sit oziroma 62,35 %.
Sredstva so bila porabljena za službena oblačila oziroma toge s priponkami v višini
7,25% dodeljenih, prevajanje potrebne strokovne literature, stroške v zvezi z
mednarodno pravno pomočjo v višini 30,56% dodeljenih ter stroške v zvezi z
mednarodnim sodelovanjem v višini 37,81% dodeljenih.
Iz sredstev za službena oblačila je bilo izdelano 84 tog za novoizvoljene sodnike,
tožilce in pravobranilce ter posebej 10 sodniških znamenj s priponkami. Pri Novoteksu
je bilo nabavljeno 95 m blaga za sodniške toge. Ni pa bila izvedena zamenjava starih
tog, izdelanih v letu 1995, ker bomo z zamnejavo postopoma pričeli v letošnjem letu.
Ministrstvo za pravosodje je na področju mednarodnih odnosov izpolnilo vse obveznosti
iz programa dela za leto 1998, tako na bilateralnem kot tudi multilateralni ravni. Glede
na to, da so bili na tej postavki tudi prevajalski stroški in da je sredi lanskega leta
pričela delovati prevajalska služba SVEZ, smo lahko osnutke zakonodaje za prevajanje
naslovili na njih in tako uporabili stroške proračuna za prevode SVEZ-a. Iz tega naslova
je Ministrstvu za pravosodje ostalo na postavki za mednarodno sodelovanje nekaj
finančnih sredstev.
Proračunska postavka 4015-Stroški cenilcev zgradb
V sprejetem proračunu za leto 1998 so bila za stroške sodnih cenilcev dodeljena
sredstva v višini 15.000.000,00 SIT. Med letom smo prerazporedili iz te postavke
1.420.000,00 SIT za nakup službenih stanovanj pravosodnih organov in 2.000.000,00
SIT za obnovo sejne dvorane na Župančičevi 3 (prenos na Servis skupnih služb Vlade
RS), tako daje veljavni proračun znašal 11.580.000,00 SIT. Od tega smo porabili samo
69.948,00 SIT ali 0,60%.
Obrazložitev:
Vzrok za tako majhno porabo te proračunske postavke je v poznem pristopu
posameznih sodišč k cenitvam zgradb in zaradi tega posledično poznemu podpisu
avtorskih pogodb s posameznimi sodnimi cenilci. Plačila sodnih cenilcev bodo zato
izplačana iz letošnjega proračuna.
Proračunska postavka 5240-Tehnološka posodobitev poslovanja pravosodnih
organov
Na proračunski postavki 5240-Tehnološka posodobitev poslovanja pravosodnih
organov je bil v proračunskem letu 1998 sprejet proračun v skupni višini
932.895.000,00 SIT, veljavni proračun pa je znašal 841.095.000,00 SIT
Obrazložitev:
Med letom je prišlo do naslednjih prerazporeditev:
- 80.000.000,00 SIT je bilo prenesenih na Center vlade za informatiko za
evidenco kazenskih točk v okviru informatizacije Sodnikov za prekrške,
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500.000,00 SIT je bilo prenesenih na Servis skupnih služb Vlade RS za
nakup opreme za potrebe državnih organov,
-11.300.000,00 je bilo prenesenih na Servis skupnih služb Vlade RS za nakup
prevoznih sredstev državnih organov.
Skupaj višina prenesenih sredstev znaša 91.800.000,00 SIT, kar predstavlja razliko
med sprejetim in veljavnim proračunom v letu 1998. Od tega je bilo 80.000.000,00 SIT
prenesenih z naslova računalništva in informatike, ostalih 11.800.000,00 SIT pa z
opreme.
V proračunskem letu 1998 je bila na proračunski postavki realizirana poraba v 91,45%,
in sicer na področju: opreme in računalništva in informatike.

OPREMA
Oprema, -kije bila nabavljena v letu 1998 iz proračunske postavke 5240:
- pisarniško pohištvo, nadomestili smo dotrajano opremo ter opremili novo
pridobljen prostore pravosodnih organov,
- arhivski regali, delno smo nadomestili stare lesene omar z ognjevarnimi omarami
za namen hrambe dokumentov,
- birotehnična oprema, dopolnili smo manjkajočo opremo, predvsem diktafone
za snemanje in diktafone za snemanje in reprodukcijo, stroje za razrez papirja,
frankirne stroje, fotokopirne aparate,
- komunikacijska oprema, na nekaterih lokacijah pravosodnih organov smo
nadomestili stare analogne telefonske centrale z novimi digitalnimi, ter opremili
na novo pridobljene prostore z novimi telefonskimi centralami,
- zemljiške knjige, v RS deluje 44 oddelkov zemljiških knjig, od katerih je bilo do
leta 1998 obnovljenih 16, v letu 1998 smo na novo opremili eno in sicer na
Okrajnem sodišču na Ptuju,
- razpravne dvorane, tudi v tem proračunskem letu smo poskusili slediti
standardu, da uporabljata dva sodnika eno razpravno dvorano, v letu 1998
smo opremili 21 razpravnih dvoran pravosodnih organov,
- vozila, nabavljenih je bilo 15 vozil za potrebe preiskovalni sodnikov, uprave in
kurirske službe
- med drugim smo v letu 1998 namestili tudi nekaj varovalnih naprav, ur za
kontroliranje prihoda delavcev ter realizirali druge potrebe pravosodnih organov,
ki so se izkazale med letom za nujne.

RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA
Sredstva namenjena tehnološki posodobitvi računalniške infrastrukture so bila
porabljena za:
- nakup računalniške namizne tehnologije
- dograjevanje obstoječe strojne oprame
- nakup aktivne mrežne opreme
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- izgradnja lokalnih računalniških mrež
- dograjevanja in razširitve lokalnih računalniških mrež
- vzdrževanje strojne in programske mrežne opreme in pripadajočih
delovnih postaj
- svetovanje, načrtovanje in upravljanje računalniških mrež
- svetovanje na področju informatizacije sodišč
- izdelava programske opreme po naročilu
- vzdrževanje in dopolnjevanje programske opreme izdelane po naročilu
- nakup nove (standardne) programske opreme
- pristop k sistemu in uporaba IUS INFO sistema
POVZETEK:
Proračunska postavka 5240- Tehnološka posodobitev poslovanja pravosodnih
organov - Poraba sredstev na tej postavki je znašala 769.207.549,59 SIT, kar
predstavlja 91,45% veljavnega proračuna. S sredstvi te postavke se je financirala
nabava sredstev za računalništvo in informatiko (55,6 % realizacije) in ostale opreme
med katero spada birotehnična oprema, pohištvo, oprema za zemljiške knjige in
razpravne dvorane, telefonske centrale, signalno varnostne naprave terslužbena vozila
(44,4 % realizacije). Ministrstvo za pravosodje je zaradi izvedbe določenih nalog na
Center Vlade za informatiko in Servis skupnih služb Vlade iz proračunske postavke
prerazporedilo sredstva v skupni višini 91.800.000,00 SIT.
Proračunska postavka 5250-Strokovno izpopolnjevanje delavcev v pravosodnih
organih
Na podlagi zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (12. člen), zakona
o sodniški službi (od 62. do 65. člen), zakona o državnem tožilstvu (32. člena), zakona
o državnem pravobranilstvu (3. člen) in 199. člena Sodnega reda, ministrstvo opravlja
tudi zadeve, ki se nanašajo na izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje sodnikov,
državnih tožilcev, državnih pravobranilstev in osebja na sodiščih, državnih tožilstvih in
pravobranilstvih. V letu 1998 je ministrstvo določalo vsebine in oblike in čas
izobraževanja v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem RS, Državnim tožilstvom RS,
Senatom za prekrške RS in Državnim pravobranilstvom. Konec leta 1998 pa je bil
ustanovljen Center za izobraževanje v pravosodju in v njegovem okviru Programski
svet, ki bo v bodoče sprejemal odločitve s tega področja.
V letu 1998 je bilo na novo podeljenih šest štipendij in sicer enemu sodniku za
magistrski študij gospodarskega prava, dvema sodnikoma za pripravo doktorata in trem
državnim pravobranilcem za magistrski študij civilnega prava. Poleg tega so bile
plačane obveznosti iz 46 pogodb o štipendiranju sklenjenih v preteklih letih, ki so
zapadle v plačilo v letu 1998.
V obravnavanem obdobju so bili organizirani in izpeljani naslednji seminarji in tečaji:
- "kazensko pravna šola": o novi zakonodaji s kazenskopravnega področja, uvod v
šolo evropskega prava in o metodah vodenja postopka, za preiskovalne in
kazenske sodnike. Šole se je udeležilo se je več kot 200 sodnikov. Zaradi velikega
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števila prijavljenih je bil seminar organiziran dvakrat in sicer od 23. do25. 11. in od
30. 11. do 2.12., na Bledu oziroma v Radencih
- "civilno pravna šola": o novi zakonodaji, osnovah prava evropske unije, o
argumentaciji v pravu, o temeljnih človekovih pravicah v civilnopravnih postopkih,
o temeljih prava evropskih držav, o pravni problematiki zakonskih sporov, o
problemih odškodninskega prava, o razmerju upravnega in nepravdnega postopka
v primeru delitve solastne stvari oz. skupnega premoženja, o metodah dela.
Seminarja se je v letu 1998 udeležilo več kot 100 civilnih sodnikov. Seminarje bil
v Radencih od 16. do 18. novembra. (Ponovitev za naslednjih 100 sodnikov je bila
od 25. do 27. januarja 1999)
"delovno pravna šola": o metodah racionalnega vodenja in odločanja, o
oblikovanju izrekov sodnih odločb, o analizi odločb izdanih v revizijskih
postopkih, o organih odločanja o delavčevih pravicah, o izkazih o finančnem
poslovanju-listine, njihova dokazila, vrednost in pomen. Seminarja, kije bil od
5. do 7. oktobra v Radencih se je udeležilo približno 80 sodnikov delovnih in
socialnih sodišč;
"gospodarsko pravna šola": o cesiji, računovodstvu kot pravni veji, ničnosti in
izpodbojnosti pogodb, nelojalni konkurenci, mednarodnem zasebnem pravu,
stečajnem pravu, problematiki sodnega registra, revidiranju, zakonu o skladu
RS za sukcesijo, javnih naročilih, pogodbah o leasingu, osnovah prava
evropske unije, metodah dela, za sodnike ki sodijo v gospodarskih in stečajnih
zadevah. Seminarja, kije bil od 19. do21. oktobra v Radencih, seje udeležilo
100 sodnikov;
- srečanje na temo: "državne meje-tožilski vidik". Seminar za vse državne tožilce v
sodelovanju tožilcev iz sosednih držav je bil 8. maja 1998 v hotelu Bernardin v
Portorožu;
- "šola prava evropske skupnosti" v sodelovanju z Inštitutom za pravo EU pri Pravni
fakulteti Univerze v Edinburghu. Seminarja v dveh skupinah se je udeležilo 100
sodnikov. Seminarje bil od 1. do 3. junija na Bledu,
- o novostih, ki jih prinaša zakon o izvršbi in zavarovanju v računalniških programih.
Seminarja, ki je bil 12.10. 1998 v Ljubljani se je udeležilo 70 sodnikov, ki odločajo
v izvršilnih zadevah;
- o novostih izvršilnega prava. Seminarja , ki je bil 4. 11. 1998 v Ljubljani se je
udeležilo 245 sodnikov;
o mamilih in zdravstvenem vidiku le teh. Seminarja, kije bil 15. 12 1998 seje
udeležilo preko 100 sodnikov za prekrške;
- o pristojnosti sodnikov za prekrške ob sodelovanju teh sodnikov iz Koroške.
Seminarje bil 1 aprila v Dravogradu, udeležilo pa se gaje približno 50 sodnikov
za prekrške;
- o značilnostih zakona o varnosti cestnega prometa, o problemih v zvezi z
alkoholiziranostjo, o selekcijah kandidatov za voznike in voznikov. Seminarje bil
27 in 28 maja v Termah Zreče, udeležilo pa se ga je 90 sodnikov za prekrške;
o varnost v cestnem prometu, o spremembah pravilnika o notranjem
poslovanju, o navodilu o vodenju evidence o številu izrečenih kazenskih točk.
Seminarje bil 21. 5. v Ljubljani. Udeležilo se gaje več kot 100 sodnikov za
prekrške;
- o problematiki cenitev nepremičnin za približno 100 sodnikov, državnih tožilcev in
pravobranilcev. Seminarje bil 25. septembra v Ljubljani;
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- o aktualnih vprašanjih izvajanja tožilske funkcije. Seminarja, ki je bil od 17. do 19.
12. seje udeležilo 130 državnih tožilcev;
sodnikov profesionalni nastop: dvodnevni začetni seminar za štiri skupine po
deset sodnikov in sicer 2. in 3. marca, 20. in 21. aprila, 7. in 8. ter 25. in 26.
maja
tečaj za vpisničarke -uvajanje v program U vpisnika, 19. 1. 1998
tečaj elektronske pošte in sicer 22.4., 18.5., 18.6., 14. 9., 25. 9., 28. 9., 2. 10.,
12. 11., 16. 11., 24. 11., 2. 12., 11. 12., 15. 12...
nadaljevalni tečaj STAIRS za sodnike, strokovne sodelavce, 30. 1., 2. 2., 9. 2.,
30. 10.,6. 11., 13. 11., 17. 11., 24. 11.,
nadaljevalni tečaj DW 5 in sicer po dva tečaja na dan 25. 3., 2. 4., 3. 4., 16.
4., 20. 4., 21. 4. 7. 5. in 12. 5 ter en tečaj na dan 10. 4. in 15. 5.,
tečaj za uporabo centralne baze sodnega registra, za sodnike in drugo sodno
osebje, 19. 1., 20. 1., 21. 1., 22. 1., 3. 2., 4. 2., 4. 2., 5. 2., 6.2., 9. 2., 11. 2.,
12. 2., 16. 2. 23. 2., 9. 3., 22.4., 2. 6., 13. 10., 14. 10.,
- predstavitev pravnega informacijskega sistema za pripravnike, z območja Višjega
sodišča v Mariboru - 7. 4., z območja Višjega sodišča v Celju 8. 6.
sedem petdnevnih tečajev angleščine , štiri za sodnike en za državne
pravobranilce in en za državne tožilce, tečaj angleščine za skupino sodnikov
v Kopru, ki poteka enkrat tedensko celo šolsko leto.
Iz teh sredstev je bila financirana udeležba predsednika Slovenskega sodniškega
društva na Akademiji evropskega prava, ki je bila 20. in 21. novembra v Trierju.
Iz sredstev te postavke so se v letu 1998 financirale aktivnosti v zvezi s strokovnim
usposabljanjem in izpopolnjevanjem na podlagi 91. člena zakona o sodiščih in v skladu
z 11. členom Pravilnika o sodnih izvedencih in 14. členom Pravilnika o sodnih cenilcih
in sicer za izobraževanje in uporabo instrumentarija pri simulaciji raziskav prometnih
nezgod, za izplačilo avtorskih pogodb za vodenje delavnic za sodne cenilce in sodne
izvedence ter za pokrivanje stroškov pri pripravi gradiva za sodne tolmače v skupni
višini 1.338.430,00 Sit.
V skladu z 21.členom zakona o pripravniškem državnem izpitu in 199., 203. In
381.členom sodnega reda je Ministrstvo za pravosodje dolžno skrbeti oziroma izvajati
pravniške državne izpite in izpite iz sodnega reda. V letu 1998 je 175 pripravnikov
opravilo pravniški državni izpit, 130 delavcev sodišč pa je opravilo izpit iz poznavanja
določil sodnega reda.
Sredstva na postavki niso bila porabljena v celoti, ker zaradi objektivnih razlogov niso
bile organizirane vse planirane oblike izobraževanja. Poleg tega pa v letu 1998
Ministrstvo za pravosodje še ni organiziralo in s tem pokrivalo stroškov izpitnih komisij
pred katerimi opravljajo delavci zaposleni v pravosodju strokovni izpitov v skladu s
pravilnikom o programu in o opravljanju strokovnih izpitov delavcev v pravosodju
(Uradni list RS,št. 35/98).
Proračunska postavka 5281 -Sredstva za odškodnine neupravičeno obsojenih za
čas pripora in zapora
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Porabljena sredstva za odškodnine neupravičeno obsojenih za čas pripora in zapora
znašajo 477.518.248,02 Sit oziroma 96,86%. Odškodnine so bile realizirane v okviru
prvotno zagotovljenih proračunskih sredstev v višini 350.000.000,00 Sit. Višine
sredstev za odškodnine ni bilo mogoče vnaprej predvideti, zato je bilo potrebno med
letom zagotoviti dodatna sredstva v višini 143.000.000,00 Sit. Neporabljena sredstva
v višini 3,14%, ki jih ni bilo mogoče poravnati iz sredstev leta 1998 pa predstavljajo
prepozno zagotovljena sredstva in pa delno neplačane obveznosti, ki jih Ministrstvo za
finance ni poravnalo kljub dostavljenim odredbam za plačilo. Za sredstva iz te postavke
ni mogoče pripravljati realnega finančno ovrednotenega programa, ker je nemogoče
napovedati, koliko tovrstnih odškodninskih zahtevkov bo vloženo, kolikno bo doseženih
poravnav z Ministrstvom za pravosodje (t.i. predhodni postopek), število vloženih tožb
in število končanih zadev pred sodiščem.
Proračunska postavka 5295-Štipendije
Na tej postavki je bilo porabljenih 18.265.516,00 Sit oziroma 83,03%. Sredstva so bila
planirana na podlagi predvidenega povprečnega števila štipendistov (54) in
predvidenega povečanja štipendij v tem letu. Neporabljen del v višini 16,97%
predstavlja delno mirujoče štipendije, ker so štirje štipendisti pavzirali in delno zaradi
tega, ker ni bilo večjih povečanj višine štipendij.
Proračunska postavka 6391-Nakup poslovnih prostorov pravosodnih organov
V proračunu za leto 1998 so bila za nakup poslovnih prostorov sprejeta sredstva v
višini 477.573.000,00 SIT. Zaradi nujnih potreb smo iz postavke 6391 prenesli
143.000.000,00 SIT na odškodnine neupravičeno obsojenih, na zahtevo Vlade RS pa
smo za prihranke prenesli še 54.400.000,00 SIT. Tako je znašal veljavni proračun na
tej postavki 280.173.000,00 SIT. Od tega smo porabili 248.758.325,86 SIT ali 88,79%.
Obrazložitev:
Iz teh sredstev smo plačali zadnji obrok kupnine za zgradbo Okrožnega in Višjega
državnega tožilstva v Mariboru ter kupili poslovne prostore za Okrajno sodišče na
Ptuju, za Okrožno državno tožilstvo na Ptuju in Državno pravobranilstvo na Ptuju.
Razpis za nakup prostorov za Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti ni uspel, zato
niso bila porabljena vsa sredstva iz te postavke.
Proračunska postavka 6500-Najemnine poslovnih prostorov upravnih sodišč
Sredstva na tej postavki so bila porabljena v višini 27.487.718,91 Sit oziroma 76,14%
in sicer za najemnine poslovnih prostorov Upravnega sodišča RS v Ljubljani in Novi
Gorici. Delno je Ministrstvo za pravosodje pokrilo tudi najemnino dodatnih poslovnih
prostorov Državnega tožilstva RS v višini 4.692.524,30 Sit, ki jih je najelo konec leta
1997, za katere pa Državno tožilstvo RS v proračunu 1998 sredstev ni planiralo, delno
pa bremenijo to postavko tudi najemnine v višini 4.651.657,410 Sit, ki jih je M inistr stvo
za pravosodje poravnavalo v obdobju začasnega financiranja od januarja do aprila
1998 za Okrožno državno tožilstvo v Kopru. Okrožno državno tožilstvo je dne
25.5.1998 izdalo soglasje k prenosu že porabljenih, se pravi realiziranih sredstev v
obdobju začasnega financiranja od januarja do aprila 1998 iz postavke 6500-Najemnine
poslovnih prostorov Upravnih sodišč na svojo postavko, vendar ga Ministrstvo za
finance ni realiziralo.
Proračunska postavka 7447-Manjše investicije
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Sredstva na tej postavki so bila porabljena v višini 1.901.666,45 Sit oziroma 99,05%.
Porabljena so bila za nakup oziroma za zamenjavo dotrajanih telefonskih aparatov,
kavnega aparata ter ostalo potrebno pisarniško opremo delno zaradi novih zaposlitev,
delno zaradi nove sistematizacije delovnih mest ministrstva in preselitve organa v
sestavi Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij na novo lokacijo.
Proračunska postavka 8776-Materiaini stroški pri investicijah za pravosodne
organe
Sredstva v celoti niso bila porabljena. Ministrstvo za pravosodje je planiralo ta sredstva
na podlagi sistema financiranja iz preteklih let, ko je moralo zaradi določenih
materialnih stroškov, ki so nastopali pri nabavi osnovnih sredstev za pravosodne
organe, kijih Ministrstvo za finance iz investicijskih namenov ni hotelo poravnati izvajati
prerazporeditve teh sredstev. Sredstva v višini 23.000.000,00 Sit je na podlagi sklepa
Vlade RS št. 400-09/98-1 (N) namenilo za proračunski prihranek za leto 1998.
Proračunska postavka 8777- Strokovne naloge v zvezi z dodelitvijo in odvzemom
licenc stečajnim upraviteljem in stroški revizij mnjenj sodnih cenilcev
Sredstva v celoti niso bila porabljena, ker ministrstvu ni uspelo konačati projekta
licence stečajnih upraviteljev.
Sredstva v višini 6.000.000,00 Sit so bila na podlagi sklepa Vlade RS tudi namenjena
kot proračunski prihranek.
Proračunska postavka 8779-Počitniške enote
V sprejetem proračunu za leto 1998 so bila za počitniške enote dodeljena sredstva v
višini 43.000.000,00 Sit. Med letom smo prerazporedili iz te postavke 2.000.000,00 Sit
za nakup službenih vozil Ministrstva za pravosodje (prenos na Servis skupnih služb
Vlade RS), tako, daje veljavni proračun znašal 41.000.000,00 Sit. Od tega smo porabili
32.140.171,37 Sit ali 78,39%. Iz teh sredstev je bil v celoti obnovljen počitniški dom v
Piranu in obnovljeni počitniški enoti v Kranjski Gori. V planu je bila predvidena tudi
obnova fasade počitniškega doma v Piranu, ki pa je zaradi časovne stiske nismo mogli
realizirati, ker Občina Piran ne dovoli izvajati gradbenih del v
času turistične sezone (od 1.5. do 1.10.).
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2020 - UPRAVA ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ

Pri porabi dodeljenih proračunskih sredstev smo se v preteklem letu gibali v okviru
sprejetega proračuna. Sprejeti proračun za leto 1998 je za naš organ znašal
4.018.012.000 sit, veljavni pa 96,73 % sprejetega. Razlika 131.570.000 sit se nanaša
na:
a) oblikovanje proračunskih prihrankov v višini 115.670.000 sit, in sicer iz naslednjih
postavk: 6028 Plače v višini 10.000.000 sit, 6029 - Drugi osebni prejemki v višini
5.000.000 sit, 6030 - Prispevki in davki delodajalca v višini 1.600.000 sit, 6394 Inventarizacija objektov zavodov IKS v višini 9.070.000 sit, 8781 - Nadomestna
gradnja priporov v Kopru v višini 90.000.000 sit; in
b) prerazporeditve sredstev na druge proračunske uporabnike zaradi izvedbe skupnih
nabav v višini 15.900.000 sit, in sicer iz postavk 4016 - Najemnine poslovnih
prostopev v višini 12.000.000 sit in 8782 - Investicije v zemljišča in opremo zaporov
v višini 3.900.000 sit.

PREGLED PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH
Proračunska postavka 2876 - Manjše investicije:
Nakup opreme manjše vrednosti je v letu 1998 predstavljal 0,58 % veljavnega
proračuna UIKS, realizacija na postavki pa je 85,61 %, dobavitelji nam namreč niso
uspeli realizirati vseh pogodb v roku.
Proračunska postavka 4016 - Najemnine poslovnih prostorov:
Za stroške najema poslovnih prostorov smo od veljavnega proračuna porabili 53,70 %
sredstev. Vzrok za tako nizko porabo je v kasnejši preselitvi Uprave v najete prostore
od planirane.
Proračunska postavka 4508 - Materialni stroški:
Iz omenjene postavke pokrivamo stroške bivanja zaprtih oseb in dela v zavodih. Poraba
znaša 97,63 % veljavnega proračuna. Materialni stroški predstavljajo 14,9 % vseh
izdatkov UIKS. Kljub ostanku na tej postavki beležimo prekoračitve stroškov po
zavodih, saj smo morali zaradi zahtev Ministrstva za finance relativno zgodaj oddati
dokumente v izplačilo, kar pa glede na organiziranost mreže zavodov, uprave in
računovostva ni bilo mogoče.
Proračunske postavke 6028, 6029, 6030 - Plače, drugi osebni prejemki in
prispevki delodajalca:
Sredstva na postavkah plač predstavljajo 69,2 % veljavnega proračuna. Od tega smo
za vse namene, ki so vezani na zaposlene, porabili 92,58 % sredstev. Vse leto smo
namreč imeli dokaj veliko fluktuacijo, nadomestne zaposlitve pa smo realizirali z enim
ali dvema mesecema zakasnitve, saj smo pričakovali že v letu 1998 realizacijo
upokojitev po Zakonu o policiji, vendar se je izplačilo odpravnin zamaknilo v januar
1999.
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Proračunska postavka 6392 - Drugi odhodki URSIKS:
Iz postavke drugi odhodki smo v letu 1998 financirali raziskavo pri Inštitutu za
kriminologijo ter mednarodno sodelovanje, kar skupaj znaša 82,12 % veljavnega
proračuna.
Proračunska postavka 6395 - Izobraževanje delavcev uprave zavodov IKS:
Poraba na postavki izobraževanje je znašala 45,42 % veljavnega proračuna. Veliko
truda smo posvetili iskanju ustreznih izvajalcev, hkrati pa tudi najugodnejših. Odpadlo
je izobraževanje v Poljčah, hoteli pa za našo dejavnost niso primerni in so cenovno
neugodni. Šele v drugi polovici leta smo organizirali usposabljanje pooblaščenih
uradnih oseb v Gotenici, in sicer v eni skupini, namesto predvidenih dveh.
Proračunska postavka 6680 - Oprema PUO in obsojencev:
Na postavki smo planirali 31.180.000 sit sredstev in od tega realizirali 96,60 %
zastavljenih aktivnosti. Vsem dobaviteljem ni uspelo pravočasno realizirati sklenjenih
pogodb.
Proračunska postavka 6681 - Usposabljanje, oborožitev, posebna oprema in
zdravstveno varstvo:
Tudi v okviru te postavke je razlika med veljavnim proračunom in realizacijo (le ta je
90,10 %) nastala zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti poslovnih partnerjev.
Relizacijo teh pogodb prenašamo v leto 1999.
Proračunska postavka 6915 - Investicijsko vzdrževanje zgradb zavodov za
prestajanje kazni:
Poraba sredstev za investicijske namene je 99,91 %, kar pa ne pomeni, da so sredstva
zadoščala za realizacijo planiranih del. Nevzdrževanost zgradb zavodov v preteklem
obdobju je bila velika, tako da vsako leto rešujemo najnujnejša vzdrževanja. Tako kot
leto prej smo tudi v letu 1998 glavnino sredstev namenili za nadaljevanje adaptacije
Zavoda za prestajanje kazni zapora v Ljubljani, izvedli pa smo tudi sanacijo strehe v
Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora v Celju, kar znaša 56,6
% vseh porabljenih sredstev.
Proračunska postavka 7448 - Zdravstveno zavarovanje obsojencev:
Iz te postavke plačujemo stroške za zdravstveno varstvo obsojencev. Na osnovi
sklenjene pogodbe z Zavodom za zdravsteno zavarovanje in števila obsojencev smo
v letu 1998 porabili 98,12 % planiranih sredstev.
Proračunska postavka 7449 - Pokojninsko zavarovanje obsojencev:
Na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju plačujemo
obsojence, ki na prestajanju zaporne kazni delajo polni delovni čas, prispevke
pokojninsko invalidsko zavarovanje. Na osnovi prijav Zavodu za pokojninsko
invalidsko zavarovanje smo v letu 1998 porabili 77.507.251 sit sredstev ali 73,41
planiranih.
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za
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%

Proračunska postavka 8781 - Nadomestna gradnja priporov v Kopru:
Koncem leta 1998 smo sklenili pogodbo za nakup zemljišča in jo poravnali delno, v
okviru sredstev veljavnega proračuna. Poraba je 100 %.
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Proračunska postavka 8782 - Investicije v zemljišča in opremo zaporov:
S porabo na tej postavki se srečujemo z enakimi problemi kot pri investicijskem
vzdrževanju - veliko potreb in premalo sredstev. Poraba sredstev je 100 %, levji delež
pa pripada nabavi specialnih vozil in opremi kuhinj in pralnic.
Ocenjujemo, da smo gospodarno in racionalno potrošili zaupana nam proračunska
sredstva. Posamezna odstopanja smo obrazložili pri posameznih postavkah. V letu
1998 smo na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij od veljavnega proračuna v
višini 3.886.442.000 sit porabili 93,31 % ali 3.626.280.803 sit sredstev.
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2111 - MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

4 SOCIALNI TRANSFERI

8289-Dokup zavarovalne dobe - Anhovo
V proračunu za leto 1998 so bila za Dokup zavarovalne dobe - Anhovo predvidena
sredstva v višini 640.000.000 SIT. 3% prihranki po Sklepu Vlade RS so znašali
66.000.000 SIT, sredstva namenjena za odpravo škod, nastalih ob poplavah, po Sklepu
Vlade RS so znašala 2.069.000 SIT. Neto predvideni znesek je znašal 571.931.000
SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 498.749.306,18 SIT.
Sredstva so bila namenjena za dokup zavarovalne dobe 328.965.187,33 SIT, za
odškodnine 165.792.000,00 SIT in za Klinični inštitut medicine dela 3.992.118,85 SIT.
Poraba sredstev na proračunski postavki 8289 je odvisna od števila pozitivno rešenih
vlog za upokojitev pod ugodnejšimi pogoji, od manjkajoče pokojninske dobe
posameznega prosilca ter pogajanj o višini odškodnine za prosilce pri katerih so
ugotovili bolezni, ki jih povzroča azbest.
Dokup zavarovalne dobe je v letu 1998 potekal po pričakovanju oziroma napovedih
družb o številu delavcev, ki so vložili vlogo. Izvajanje financiranja je potekalo v smislu
zagotovitve socialne in zdravstvene varnosti delavcev na podlagi Zakona o prepovedi
proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki.

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM

5194 - Agencija za radioaktivne odpadke
V proračunu za leto 1998 so bila za delovanje Agencije za radioaktivne odpadke
predvidena sredstva v višini 151.000.000 SIT. Sredstva namenjena za odpravo škod,
nastalih ob poplavah po Sklepu Vlade RS so znašala 1.500.000 SIT. Neto predvideni
znesek je znašal 149.500.000 SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 149.500.000,00 SIT.
ARAO je v celoti izpolnila program dela potrjenega na UO Agencije. Prav tako je UO
Agencije na predzadnji seji potrdil poročilo o delu za leto 1998. Tudi pri ARAO je nekaj
študij delno preneseno v letošnje leto, vendar se vse izvajajo v pogodbenih rokih. Del
sredstev v letu 1998 za študijske aktivnosti ARAO je zagotovil Sklad za razgradnjo
Nuklearne elektrarne Krško.
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4161 - Sofinanciranje dejavnosti Nacionalnega geološkega zavoda
V proračunu za leto 1998 so bila za sofinanciranje dejavnosti Nacionalnega geološkega
zavoda predvidena sredstva v višini 50.000.000 SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 50.000.000,00 SIT.
Sredstva so bila porabljena za dejavnosti pri izdelavi evidenc, katastrov, raziskavah za
izdelavo osnovnih tematskih kart za geološki nadzor, za zbiranje vzorcev kamnin,
načrtovanje podrobnih raziskav in zajetij, ugotavljanje nahajališč in zalog in izdelavo
strokovnih mnenj in ekspertiz.
Sredstva za sofinanciranje so bila porabljena v skladu zastavljenimi cilji, to je za tisti del
dejavnosti Geološkega zavoda, ki se nanaša na izvajanje geološke strokovne službe.

6 PLAČILA STORITEV

5193- Program prestrukturiranja v energetiki
V proračunu za leto 1998 so bila za Program prestrukturiranja v energetiki predvidena
sredstva v višini 57.600.000 SIT. Sredstva namenjena za odpravo škod, nastalih ob
poplavah, po Sklepu Vlade RS so znašala 8.930.000 SIT, neto predvideni znesek je
znašal 48.670.000 SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 47.040.000,00 SIT.
Vse podpisane pogodbe so bile izvršene kakovostno in v rokih, kot so bili določeni v
pogodbah. Zaradi relativno poznega roka sprejemanja proračuna za lansko leto, je biio
izvajanje nekaterih študij preneseno v leto 1999. Od teh študij nista izdelani le še dve
študiji, vendar se delo izvaja po dogovorjenih korakih.

6922 - Harmonizacija slovenske tehnične zakonodaje s tehnično zakonodajo
veljavno v državah članicah EU
V proračunu za leto 1998 so bila za Harmonizacijo slovenske tehnične zakonodaje s
tehnično zakonodajo veljavno v državah članicah EU predvidena sredstva v višini
100.000.000 SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 84.979.263,73 SIT.
MGD je po novi organiziranosti na področju harmonizacije pristojno za pripravo
harmoniziranih predpisov. V letu 1998 smo pričeli intenzivno s pripravo harmoniziranih
predpisov za področja: stroji, ATEX, tekstil, tlačne posode, LVD in plinski cilindri.
Izdelanih je bila vrsta analiz vplivov harmoniziranih predpisov na posamezne sektorje
industrije v Sloveniji: vpliv harmonizirani predpisov na sektor kemijske industrije, vpliv
harmonizacije zakonodaje EU o embalaži na industrijo v Sloveniji na razvoj novih
izdelkov, analiza in vpliv harmonizacije na založniški sektor, na sektor papirno
predelovalne industrije, na sektor usnjarsko predelovalne industrije. Izvedenih je bila
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tudi vrsta seminarjev glede uvajanja posameznih tehničnih predpisov ter uvajanja
tehnične mape za označevanje CE v harmonizirani tehnični zakonodaji. Obenem pa so
bile obdelane tudi usmeritve na področju strukturnih skladov in primerjava s stanjem
v Sloveniji za področji industrije in energetike.
V letu 1998 seje večina navedenih projektov začela izvajati v 2. polovici leta. V skladu
s pogajalskimi izhodišči 1. DS (prost pretok blaga) se v okviru MGD prioritetno izvaja
harmonizacija in pričetek implementacije tistih predpisov, za katere je predviden rok
implementacije do konca leta 1999. S harmonizacijo predpisa opravimo v bistvu le prvi
del naloge, saj je izjemno pomembno, kako bodo harmonizirane predpise
implementirala podjetja ter v kolikšni meri bomo uspeli v naslednjih letih usposobiti
(kadrovsko in z opremo) testne laboratorije. Z usposobitvijo celotnega sistema
certificiranja in zagotavljanja čim večjega števila certifikatov v Sloveniji po konkurenčnih
pogojih lahko v bodoče čimbolj znižamo stroške certificiranja in povečamo
konkurenčnost slovenski podjetij ob vstopu na enotni evropski trg.

7453 - Sofinanciranje ekspertiz
V proračunu za leto 1998 so bila za Sofinanciranje ekspertiz predvidena sredstva v
višini 138.550.000 SIT. Sredstva namenjena za odpravo škod, nastalih ob poplavah,
po Sklepu Vlade RS so znašala 6.674.000 SIT, predvideni neto znesek je znašal
131.876.000 SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 126.405.610,00 SIT.
" Agenda 2000" kot temeljne pravice in obveznosti ob vključitvi v EU ponovno izpostavlja
obveznost prostega pretoka blaga, storitev, delovne sile in kapitala. Z uveljavitvijo teh
svoboščin se bistveno spremenijo pogoji poslovanja slovenskih podjetij ter pravila
delovanja na nivoju države. Za ustrezno pripravo je MGD že v letu 1998 izvedlo vrsto
raziskav in analiz ter vzpodbudilo pripravo programov za boljše prilagajanje novim
razmeram ter možnost črpanja sredstev iz evropskih skladov. V pripravi so študije na
področju razvojno-raziskovalne dejavnosti v funkciji povečanja konkurenčne
sposobnosti slovenskih podjetij, različne analize na področju možnosti povečanja tujih
neposrednih vlaganj v slovenska podjetja oz. vzpostavitve ustreznih pogojev za pritok
tujih investicij, v štirih regijah pa so bile podprte priprave regionalnih strategij ter
izvedeni projekti vključevanja srednjih in večjih podjetij v regionalne razvojne programe.

7454 - Mednarodni projekti - lastna udeležba
V proračunu za leto 1998 so bila za Mednarodne projekte z lastno udeležbo
predvidena sredstva v višini 110.000.000, 3% prihranki po Sklepu Vlade RS so znašali
80.000.000 SIT, predvideni neto znesek je znašal 30.000.000 SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 25.290.476,67 SIT.
V programu dela je bil predviden pričetek PHARE projekta "Implementacija tehničnih
predpisov v slovenskih podjetjih", ki sicer spada v Državni operativni program 1997.
Zaradi objektivnih razlogov (zamuda na strani EU, kakor tudi na slovenski strani, ker
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še niso bili harmonizirani ustrezni predpisi) se navedeni projekt v celoti prenaša v leto
1999. V letu 1998 smo v okviru MGD nadaljevali projekt "Center mode in
managementa" in pričeli z izvedbo programa TRANSFORM - dvig konkurenčne
sposobnosti sektorjev predelave kovin in strojegradnje.
Program se izvaja v okviru sektorjev predelave kovin in strojegradnje. Njegov cilj je
dvigniti raven konkurenčne sposobnosti navedenih sektorjev slovenske industrije, kije
v skladu s približevanjem Slovenije Evropski uniji, ter pospešiti sodelovanje na področju
predelave kovin in strojegradnje med Klemčijo in Slovenijo. Cilj projekta je podpreti
napore podjetij za povečanje konkurenčnosti in izboljšanje dobičkonosnosti v izvozu.
V letu 1998 je bila izvedena prva faza projekta. Svetovalno storitev sta izvajali nemško
svetovalno podjetje Pohl consulting & Associates, kot podizvajalec v projektu in kot
izvajalec po pogodbi z Ministrstvom za gospodarske dejavnosti, ter Razvojni center
Celje d.o.o. O začetku izvajanja in financiranja druge faze projekta bo sprejet dogovor
do 30.4.1999.
Preostali del sredstev proračunske postavke 7454 je bil porabljen za članarine.

8784 - Izvajanje strategije RS za vključitev v EU
V proračunu za leto 1998 so bila za Izvajanje strategije RS za vključitev v EU
predvidena sredstva v višini 96.000.000 SIT. Sredstva namenjena za odpravo škod,
nastalih ob poplavah, po Sklepu Vlade RS so znašala 2.751.000 SIT, predvideni neto
znesek je znašal 93.249.000 SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 81.153.999,99 SIT
V letu 1998 smo pričeli z intenzivno pripravo projektov na področju izvajanja Strategije
RS za vključitev v EU.
Večina sredstev, namenjenih za izvajanje Strategije, je bilo namenjenih za
sofinanciranje projektov medpanožnega in medsektorskega povezovanja podjetij pri
izkoriščanju skupnih možnosti za prodore na tuje trge in za pripravo projektov za razvoj
poslovne infrastrukture.
Temeljni med temi projekti, ki se je začel izvajati v letu 1998, je "Nastop slovenskih
podjetij v tujini", ki seje izvajal v okviru delovno intenzivnih panog, in sicer: tekstilne,
usnjarsko predelovalne, lesno predelovalne in strojne panoge. Cilj projekta je bil
podpreti napore podjetij za povečanje konkurenčnosti in izboljšanje dobičkonosnosti v
izvozu, kar pomeni nadomeščanje dodelavnih poslov s povečevanjem deleža izvoza
izdelkov pod lastno blagovno znamko ali krovno blagovno znamko na ciljni izvozni trg.
V letu 1998 je bila izvedena prva in druga faza projekta.
*
V prvi fazi je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti financiralo tri svetovalna podjetja,
ki so izmed 33 prijavljenih podjetij za drugo fazo izbrala na osnovi kriterijev doseganja
zastavljenih ciljev projekta tista podjetja, ki naj bi sodelovala v drugi fazi projekta. Izmed
15 prijavljenih podjetij iz tekstilne in oblačilne industrije sta bili za drugo fazo projekta
izbrani 2 podjetji. Izmed 8 prijavljenih podjetij iz usnjarsko predelovalne industrije je bilo
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za drugo fazo projekta izbranih 5 podjetji. Izmed 5 prijavljenih podjetij iz
lesnopredelovalne industrije je bilo za drugo fazo projekta izbranih 5 podjetij. Izmed 5
prijavljenih podjetij iz kovinsko predelovalne in strojne industrije sta bili za drugo fazo
projekta izbrani 2 podjetji. Za vsako skupino podjetij je bil pripravljen projekt za izvedbo
druge faze projekta, ki je upošteval zastavljene cilje projekta v smislu definiranja
skupnih ciljev na področju izvoza več podjetij, ki s svojim proizvodnim programom lahko
oblikujejo del celovite ponudbe slovenskih podjetij na področju dobrin široke potrošnje.
Na ravni podjetja je bil uporabljen integriran pristop, ki vzporedno z napori za povečanje
obsega prodaje in dobičkonosnosti v izvozu, skozi svetovalne aktivnosti izboljšuje tudi
notranjo organiziranost podjetja na vseh področjih poslovnih procesov v cilju
dolgoročne konkurenčnosti podjetja.
V drugi fazi projekta so izbrana podjetja iz področij: tekstilne in oblačilne industrije,
usnjarsko predelovalne industrije, lesnopredelovalne industrije, kovinsko predelovalne
in strojne industrije izvajala v prvi fazi zastavljene cilje v smislu nematerialnih aktivnosti,
kot so skupinski nastopi na sejmih, iskanje najugodnejših nabavnih in prodajnih virov,
priprava -propagandno informativnega gradiva, oblikovanje in zagon skupnih
proizvodnih in distribucijskih podjetij na ciljnih trgih - vse v smislu v prvi fazi definirane
optimalne oblike sodelovanja skupine slovenskih podjetij s podjetji ali distribucijskimi
kanali na ciljnem izvoznem trgu.
Na osnovi dostavljenih vmesnih in končnih poročil posameznih podjetij lahko
ugotovimo, da je projekt "Nastop slovenskih podjetij v tujini" dosegel želene učinke, ki
so bili zastavljeni na začetku projekta v smislu izvajanja Strategije povečevanja
konkurenčne sposobnosti slovenske industrije na posameznih horizontalnih programih
za povečanje konkurenčne sposobnosti slovenske industrije.
Del sredstev je bil namenjen za pripravo projektov kadrovskih inkubatorjev v manj
razvitih regijah Slovenije.

9 SUBVENCIJE
1731- Projekt prenove podjetij
V proračunu za leto 1998 so bila za Projekt prenove podjetij predvidena sredstva v
višini 312.417.000 SIT, tudi predvideni neto znesek je znašal 312.417.000 SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 312.290.124,80 SIT.
V okviru proračuna za leto 1998, proračunska postavka 1731- Prenova podjetij-je bil
izveden razpis Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja vodilnih in strokovnih
delavcev v podjetjih. Navedeni razpis predstavlja izvedbo enega od horizontalnih
ukrepov Strategije povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije.
Vrednost razdeljenih sredstev je znašala 23 mio SIT, pri čemer je sedem izbranih
izobraževalnih podjetij izvedlo izobraževanje in usposabljanje delavcev v 64
proizvodnih podjetjih oz. izobraževanja se je udeležilo preko 1.300 udeležencev.
Podjetja udeležena v izobraževanju so bila iz različnih sektorjev industrije, kot npr
tekstilne industrije, kovinske industrije, proizvodnje električnih aparatov, prehrambene
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industrije itd.
Navedene oblike sofinanciranja izobraževanja s strani države so bile pozitivno sprejete
tako s strani izobraževalnih organizacij kot s strani podjetij iz predelovalne industrije.
O trenutnih učinkih izobraževanja ne moremo govoriti, saj se rezultati izobraževanja
pokažejo šele na daljši rok.
Projekt sofinanciranje izobraževanja je bil zelo uspešno izveden v letu 1998 in se
nadaljuje tudi v letu 1999.
Splošen namen celotnega projekta je bil prispevati h dvigu konkurenčne sposobnosti
slovenske industrije in podpreti prenovo v slovenskih podjetjih. Iz proračunske postavke
so bile zato financirane naslednje dejavnosti:
□ pomoč pri skupnem nastopu slovenskih podjetij v tujini (2 podjetji);
□ sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja vodilnih delavcev v podjetjih (7
podjetij);
□ uresničevanje strategije povečevanja konkurenčne sposobnosti (7 podjetij);
□ enkratna nepovratna finančna pomoč podjetjem na Bovškem, ki jih je prizadel potres
(2 podjetji);
□ vodenje delovne skupine za iskanje strateškega partnerja;
□ vodenje strateških panožnih sektorskih skupin (7 panožnih skupnin) in ažuriranje
strategije povečevanja konkurenčne sposobnosti industrije.
Skupaj je bilo za namene projektov prenove podjetij v letu 1998 odobrenih 312.417.000
SIT, poraba na postavki pa je znašala 312.290.124 SIT, kar pomeni, daje bila postavka
porabljena 99,9%.
Ugotavljamo, da je proračunska postavka zadostila namenu in zastavljenim ciljem, za
katere je bila formirana v proračunu za leto 1998.

2814 - Subvencije - obresti Slovenskih železarn
V proračunu za leto 1998 so bila za Subvencije za obresti Slovenskih železarn
predvidena sredstva v višini 1.879.464.000 SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 1.875.244.410,07 SIT.
V skladu z zakonom o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije
Slovenskih železarn je v letu 1998 država poravnala obresti za obveznice v znesku
1.875.244.410,07 SIT.
Plačilo teh obresti s strani države v letu 1998 je bilo v skladu s sanacijskim programom
Slovenskih železarn, kjer je ocenjeno, da Slovenske železarne v naslednjih letih še niso
sposobne same pokrivati teh obveznosti. V letu 1999 je navedeni zakon prenehal
veljati, kar predstavlja za Slovenske železarne veliko finančno breme, ki ga ta sistem
ne prenese.
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4651- Subvencioniranje obrestnih mer za ohranjanje delovnih mest
V proračunu za leto 1998 so bila za Subvencioniranje obrestnih mer za ohranjanje
delovnih mest predvidena sredstva v višini 956.293.000 SIT, sredstva namenjena za
odpravo škod, nastalih ob poplavah, po Sklepu Vlade RS so znašala 1.293.000 SIT,
predvideni neto znesek je znašal 955.000.000 SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 954.999.999.49 SIT.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je na podlagi Uredbe o začasnem financiranju
potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem polletju 1998 leta (Ur.l.RS, št.87/97)
in na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije v letu 1998 (Ur.l.RS, št.34/98) objavilo javni razpis o merilih in
pogojih subvencioniranja obrestnih mer za kratkoročne in dolgoročne kredite, ki jih
podjetja najemajo pri poslovnih bankah (Uradni list RS št. 11/98).
Višina subvencije obrestne mere po pogojih javnega razpisa iz prvega odstavka je
največ do- 7 odstotnih točk. Zahtevki gospodarskih družb so krepko presegli
razpoložljiva sredstva, tako, da je večina gospodarskih družb prejela sredstva v višini
11 % od zahtevane vsote.
V letu 1998 so bila sredstva v višini SIT 954.999.999,49 razdeljena v obliki nepovratnih
sredstev 80 gospodarskim družbam, pri izboru le-teh so se prednostno obravnavale
gospodarske družbe, katerih dejavnosti sodijo med delovno intenzivne. Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti je s sredstvi iz naslova subvencije obrestne mere tudi aktivno
sodelovalo s Slovensko razvojno družbo v programu prestrukturiranja podjetij predvsem
v finančnem delu prestrukturiranja, v neposredni pomoči je Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti med drugimi pomagalo tudi gospodarskim družbam, kjer se je sanacija
izvajala preko investicij v tehnološko opremo.V manjši meri je Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti uporabilo sredstva iz naslova subvencioniranja obrestnih mer
tudi za sanacijo škode pri poplavah na Celjskem območju.
S tem ukrepom se je olajšal likvidnostni položaj podjetij in zagotovitev produktivnih
delovnih mest preko izvozno stimulirane proizvodnje, ki ima ekonomsko perspektivo.
Razdeljena so bila vsa sredstva, vendar ni prišlo do celotne realizacije ene izmed
pogodb, zato je nekaj sredstev ostalo neporabljenih.

8195 - Programi zapiranja rudnikov rjavega premoga Kanižarica, Senovo,
Zagorje
V proračunu za leto 1998 so bila za Programe zapiranja rudnikov rjavega premoga
Kanižarica, Senovo, Zagorje predvidena sredstva v višini 1.617.0,00.000 SIT, sredstva
namenjena za odpravo škod, nastalih ob poplavah, po Sklepu Vlade RS, so znašala
258.000 SIT, predvideni neto znesek je znašal 1.616.742.000 SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 1.616.742.000,00 SIT.
Programi zapiranja rudnikov rjavega premoga, Kanižarica, Senovo in Zagorje, ki jih je
sprejela Vlada Republike Slovenije spomladi 1996 za obdobje 5 let, to je do leta 2000,
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se realizirajo preko letnih operativnih planov za posamezna leta. Za leto 1998 je bila
iz proračunskih sredstev, ki se delijo na sredstva subvencij in sredstva za investicije,
zagotovljena dobra petina sredstev potrebnih po krovnem programu. Planirane
aktivnosti na področju zapiranja jam, na sanaciji površin in v delu kadrovsko socialnega
programa zapiranja so bile izvedene tako, da je delno nadomeščen izpad, ki je nastopil
v letu 1997 zaradi režima začasnega proračunskega financiranja. Ob tem so rudniki
poravnali ustrezen del prenesenih obveznosti s predhodnega podjetja, katerih vračilo
je zavarovano z državnimi poroštvi. Ker je preteklo tričetrt obdobja celotnega projekta,
so vsi rudniki pristopili k novelaciji programov z namenom uskladitve strukturnih
premikov med posameznimi sklopi aktivnosti, revalorizacije ostanka projektiranih
sredstev in definiranja aktivnosti po zaprtju rudnikov, ki so bile s sprejetim programom
napovedane.

8786 - Rudarska škoda - Idrija
V proračunu za leto 1998 so bila za predvidena sredstva v višini 110.000.000 SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 110.000.000,00 SIT.
Zakonska osnova je Zakon o preprečevanju posledic rudarjenja v RŽS Idrija (Uradni list
RS št. 37/87) in dolgoročni program preprečevanja posledic rudarjenja v RŽS Idrija od
leta 1987 do 2006 ter Operativni program preprečevanja posledic rudarjenja v RŽS
Idrija v zapiranju d.o.o., za leto1998. Projekt Rudarska škoda seje izvedel na podlagi
javnega razpisa 32 upravičencem.
Sredstva so bila porabljena s ciljem preprečitve naravnih nesreč na površju mesta Idrije
zaradi trajnega prenehanja rudarjenja v Rudniku živega srebra.

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

4656 - Investicijska dokumentacija za ekološko in tehnično sanacijo energetskih
objektov
V proračunu za leto 1998 so bila za Investicijsko dokumentacijo za ekološko in tehnično
sanacijo predvidena sredstva v višini 53.300.000 SIT. Sredstva namenjena za odpravo
škod, nastalih ob poplavah, po Sklepu Vlade RS, so znašala 550.000 SIT, predvideni
neto znesek je znašal 52.750.000 SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 49.099.999,70 SIT.
Večina pogodb je bila zaključena v letu 1998, nekatere pa so bile podaljšane v letošnje
leto. Programi se v celoti izvajajo skladno s pričakovanji ob sprejemanju proračuna.
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4657 - Odstranjevanje mulja iz jezer: HE - Mariborski otok, Zbilje, Most na
Soči
V proračunu za leto 1998 so bila za Odstranjevanje mulja iz jezer HE - Mariborski
otok, Zbilje. Most na Soči predvidena sredstva v višini 100.000.000 SIT. Dejanska
poraba v letu 1998 je znašala 100.000.000 SIT.
Za odstranjevanje naplavin iz akumulacijskega jezera Most na Soči so bila črpana
sredstva v višini 30 mio SIT. Skladno z predvidenim obsegom del v letu 1998 je bilo
odstranjenih cca 50000 m3 prodnih naplavin iz jezera in izvedeno potrebno obrežno
zavarovanje s kamnito zgradbo. Dela so se izvajala v okviru večletnega programa
sanacije akumulacijskega bazena Most na Soči.
Z aneksom k pogodbi o dodelitvi sredstev med R Slovenijo, Ministrstvom za
gospodarske dejavnosti in Savskimi elektrarnami je bilo 10. 8. 1998 dodeljeno za
Projekt sanacije Zbiljskega jezera 60.000.000,00 SIT .
Prevzeta dela so potekala skladno z lokacijskim dovoljenjem in gradbenim dovoljenjem
in so bila zaključena z uspešnim tehničnim pregledom z dnem 3. apr. 1998 in je bilo
za dela I. faze izdano uporabno dovoljenje (MOP, 351-04-124/97, 6. jun. 1998). V
okviru prve faze sanacije smo iz jezera izkopali okoli 65.000 m3 mulja in ga neškodljivo
deponirali ob rob bazena, ki je bil pregrajen s skalometnim nasipom. V okviru druge
faze pa je bila izvedena dokončna ureditev deponijskega področja v skladu z
okoljevarstvenimi zahtevami (drenažni sistem, odvod površinskih voda), hortikultuma
ureditev območja po naravovarstvenih zahtevah, celostna ureditev območij gnezdenja
ptic in nadomestitev izpada ribje populacije. S to fazo so izpolnjene okoljevarstvene
zahteve po celostni ureditvi na novo pridobljenih površin.
Za odstranjevanje mulja iz jezera HE Mariborski otok je bilo porabljenih 10.000.000
SIT. Projekt so izvedle Dravske elektrarne Maribor.

5186 - Programi zapiranja rudnikov Idrija, Mežica in Kamnik
V proračunu za leto 1998 so bila za Programe zapiranja rudnikov Idrija, Mežica in
Kamnik predvidena sredstva v višini 1.200.000.000 SIT, 3% prihranki po Sklepu
Vlade RS so znašali 36.000.000 SIT, predvideni neto znesek je znašal
1.164.000.000 SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 1.100.100.000 SIT
a) Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju d.o.o.
600.500.000,00 SIT
Osnova za zapiralna dela je Zakon o zagotavljanju dela sredstev, potrebnih za
postopno zapiranje RSC Mežica (Uradni list RS št.5/88) in Rudarski projekt,
zapiralna dela RSC Mežica, kot zaključni projekt programa postopnega zapiranja
RSC Mežica in sanacije okolja v Zgornji Mežiški dolini (sklep Vlade RS 110. seja
3.11.1994). Na osnovi tega projekta je izdelan Operativni program zapiralnih del
RŽS Mežica v zapiranju d.o.o. za leto 1998, ki ga je potrdila Vlada Republike
Slovenije na svoji 63.seji dne 28.5.1999.
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Dela v RSC Mežica d.o.o. v zapiranju so potekala po Operativnem programu
zapiralnih del za leto 1998 na spravilu rudarske opreme in inštalacij iz rudniških
rovov nad koto 417, na nadaljevanju del na sanaciji odlagališč rudne jalovine (halde)
na Žerjavu, Topli Kolerci-Srce, Mučevo in Unior- Igrče, na sanaciji udorov Marholče
in Kavšak, zapiranju vhodov v rove, rušenju objektov nad zemljo in ureditvi okolice
ter tekočega vzdrževanja jamskih naprav po Zakonu o rudarjenju, ki morajo potekati
do dokončnega zaprtja rudnika. Odlagališče metalurške žlindre in plastičnih
odpadkov pri proizvodnji Topilnice svinca in cinka Mežica (MPI), je bilo dokončno
izdelano. Za prestrukturiranje in prezaposlovanje sovlaganja v proizvodnjo suhih
malt potekala preko celega leta.
Vsa dela v letu 1998 so bila opravljena po načrtu v smislu dokončnega zaprtja
rudnika in sanacije okolja v skladu z zakonodajo in zagotovitvijo prestrukturiranja
rudniškega premoženja in dejavnosti.
b) Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o.
499.600.000,00 SIT
Osnova za zapiralna dela rudnika v letu 1998 je Zakon o preprečevanju posledic
rudarjenja v RŽS Idrija (Uradni list RS št. 37/87) in Dolgoročni program
preprečevanja posledic rudarjenja v RŽS Idrija od leta 1987 do 2006 ter Operativni
program preprečevanja posledic rudarjenja v RŽS Idrija v zapiranju d.o.o., za
letol 998, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije na svoji 63.seji dne 28.5.1999.
Zapiralna dela v RŽS Idrija so potekala skladno s potrjenim Programom za leto 1998
in to v zasipu rovov nad 11. obzorjem in injektiranju nosilnih stebrov zaradi utrditve
rovov. Dela so potekala tudi na sanaciji okolja na območju topilnice. Končana je bila
tudi injektirna naprava na površini, ki omogoča hitrejše delo v rovih, ki jih je potrebno
sanirati. S tem delom se je plazenje tal nad mestom Idrija praktično zaustavilo.
Vsa dela so bila opravljena po programu zapiranja rudnika, ki naj bi se zaključil v
letu 2006.

6101 - Program zapiranja rudnikov Kanižarica, Senovo in Zagorje
V proračunu za leto 1998 so bila za Program zapiranja rudnikov Kanižarica, Senovo
in Zagorje predvidena sredstva v višini 2.849.588.000 SIT. 3% prihranki po Sklepu
Vlade RS so znašali 85.000.000 SIT, predvideni neto znesek je znašal 2.764.588.000
SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 2.764.587.981,00 SIT.
Programi zapiranja rudnikov rjavega premoga, Kanižarica, Senovo in Zagorje, ki jih je
sprejela Vlada Republike Slovenije spomladi 1996 za obdobje 5 let, to je do leta 2000,
se realizirajo preko letnih operativnih planov za posamezna leta. Za leto 1998 je bila
iz proračunskih sredstev, ki se delijo na sredstva subvencij in sredstva za investicije,
zagotovljena dobra petina sredstev potrebnih po krovnem programu. Planirane
aktivnosti na področju zapiranja jam, na sanaciji površin in v delu kadrovsko
socialnega programa zapiranja so bile izvedene tako, daje delno nadomeščen izpad,
kije nastopil v letu 1997 zaradi režima začasnega proračunskega financiranja. Ob tem
so rudniki poravnali ustrezen del prenesenih obveznosti, katerih vračilo je zavarovano
z državnimi poroštvi. Ker je preteklo tričetrt obdobja celotnega projekta, so vsi rudniki
pristopili k novelaciji programov z namenom uskladitve strukturnih premikov med
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posameznimi sklopi aktivnosti, revalorizacije ostanka projektiranih sredstev in
definiranja aktivnosti po zaprtju rudnikov, ki so bile s sprejetim programom
napovedane.

6109 - Blok 5 / Šoštanj
V proračunu za leto 1998 so bila za Blok 5/Šoštanj predvidena sredstva v višini
240.000.000SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 240.000.000 SIT.
Po pogodbi št. 2111-98-010031 z dne 17.9.1998 se je Termoelektrarni Šoštanj
sofinanciralo izgradnjo »Naprave za razžvepljevanje dimnih plinov na bloku 5« iz
proračunskih sredstev Republike Slovenije za leto 1998, postavka št. 6109, v višini
240.000.000,00 SIT.
Sofinancirala so se naslednja dela:

Pogodba Izvajalec:
št.

Vsebina pogodb:

Vrednost v SIT

ODP5-26
ODP5-38

Pluton, Prebold
IBE, Ljubljana

32.358.989,95
31.311.000,00

ODP5-39

IBT, Trbovlje

ODP5-40
ODP5-25
Ostalo

Vegrad, Velenje
Kovintrade, Celje

Pripravljalna dela na ODP5
Projekt za izvedbo - PZI gradbeni
del
Gradbeni del PZI projektne dokum.
za mešalnico s silosom
I. faza gradbenih del
Uvoz opreme in storitev za ODP5
Plačilo commitment fee kredita KfW

2.200.000,00
149.031.916,00
21.004.020,61
4.094.073,44
240.000.000,00

Skupai

7468 - Predhodna dela TET3
/
V proračunu za leto 1998 so bila za Predhodna dela TET3 predvidena sredstva v višini
300 000.000 SIT. 3% prihranki po Sklepu Vlade RS so znašali 238.000.000 SIT,
predvideni neto znesek je znašal 62.000.000 SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 62.000.000 SIT.
V Proračunu Republike Slovenije za leto 1998 (Uradni list RS št. 34/98) so bila na
postavki Ministrstva za gospodarske dejavnosti pod številko 7468 predvidena sredstva
za financiranje Predhodnih del - TET 3 v višini 300 mio SIT. S programom del po
gospodarskem načrtu Termoelektrarne Trbovlje je bil predviden obseg del za leto 1998
v višini 753.369.000 SIT (273.369.000 lastnih sredstev). S programom je bilo
predvideno, da se opravijo naslednja dela na izdelavi investicijske, lokacijske in
projektne dokumentacije:
- dokončajo idejni projekti
- nadaljuje postopek izdelave lokacijske dokumentacije
- dokonča investicijski program in sprejme investicijska odločitev
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-

izdela ocena vpliva na okolje

V letu 1997 smo računali tako z možno lokacijo na P1 kot tudi na P2. Po sprejetju
investicijskega programa, za katerega je bilo predvideno, da se sprejme v juniju 1998,
je bilo predvideno, da se pričnejo izvajati pripravljalna dela za izgradnjo platoja:
- priprava z rušenjem objektov stare kotlovske zgradbe Borsig in Pauker
- prestavitve transportnih vodov, transportnih mostov, vode in elektro vode 35 kV
stikališča
- izgradnjo mostu preko Save in izvedba priključka na magistralno cesto.
V letu 1998 je bila izdelana naslednja dokumentacija:
- dokončani idejni projekti glavnega pogonskega objekta in pomožnih objektov
- izdelan je bil osnutek lokacijskega načrta, ter predlog izbora lokacije
- izveden izbor lokacije na lokaciji P 2
- izdelana študija vloga TET 3 v EE Slovenije
- izdelana ocena vpliva na okolje
- dokončan je bil investicijski program
V drugi obravnavi je bil Zakon o investicijski podpori in jamstvu za financiranje
izgradnje. Zaradi številnih dilem, ki so bile izpostavljene na Odboru za kreditno in
monetarno politiko, so bila izdelana dodatna gradiva. V novembru je bil Zakon sprejet
v drugi obravnavi. Po sprejetju zakona je bil podan predlog zakonodajnega
referenduma, ki je bil izveden 10. januarja 1999. Investicijski program ni bil sprejet,
zato se v letu 1998 ni pričelo z izvajanjem pripravljalnih del.
Za realizacijo programa so bila porabljena naslednja sredstva:
Proračun RS
Lastna sredstva

62.000.000,00 SIT
152.658.000,00 SIT

SKUPAJ:

214.658.000,00 SIT

Iz proračuna - postavka št. 7468 - so bile poravnane naslednje obveznosti:
Idejni projekti (IBE Ljubljana, IBT Trbovlje)

13,1 mio SIT
5,9 mio SIT

Vloga TET 3 v EES (EIMV Ljubljana)
Investitorski inženiring in izdelava
investicijskega programa (CEE Ljubljana)

30,1 mio SIT

Študija toplotne obremenitve reke
Save (FGG Ljubljana)

2,1 mio SIT

Ocena vpliva na okolje (ERICO Velenje)

0,6 mio SIT

Izdelava vrtine in študije deponiranja
(GEOT Ljubljana, ZAG Ljubljana)

10,2 mio SIT
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62,0 mio SIT

SKUPAJ:

Zastavljeni cilj, t.j. pričetek izgradnje nadomestne elektrarne TET 3 v letu 1999 in
dokončanje v predvidenem roku leta 2003 ni bil realiziran. Po izvedenem referendumu
bodo analizirane možnosti nadaljnjega razvoja energetike v Termoelektrarni Trbovlje
in posledično v RTH.

7469 - Predhodna dela za gradnjo dveh turbin TEB
V proračunu za leto 1998 so bila za Predhodna dela za gradnjo dveh turbin TEB
predvidena sredstva v višini 135.000.000 SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 135.000.000 SIT.
Za sofinanciranje predhodnih del za postavitev dveh plinskih turbin v TE Brestanica
iz Proračuna R Slovenije za leto 1998 (Ur. I. RS št. 34/98, postavka MGD št. 7469) je
bilo porabljenih 135.000.000 SIT. Sredstva so bila porabljena v naslednje namene
1. Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za postavitev plinskih turbin
(2 x 114 MW) v TE Brestanica. Projekt je izdelalo podjetje IBE, d.d.svetovanje,
projektiranje in inženiring iz Ljubljane
2. Izdelava idejnih rešitev, razpisne dokumentacije in projekta za izvedbo za postavitev
plinskih turbin (2 x 114 MW) v TE Brestanica. Za izdelavo projekta je bilo izbrano
podjetje IBE d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring
3. Izdelava projektne naloge Zagotovitev neodvisnosti in zanesljivosti 110 kV napajanja
NE Krško po izgradnji PE Brestanica in RTP Krško, za katero je bila izbrana
pooblaščeno organizacijo EIMV Ljubljana
4. Rekonstrukcija protihrupne bariere. Za izvajalca navedenih del je bilo izbrano
podjetje "SL INŽENIRING" d.o.o. Boršt.

7472 - Rekonstrukcija 110 KV stikališča TE-TO Ljubljana
V proračunu za leto 1998 so bila za Rekonstrukcijo 110 KV stikališča TE-TO Ljubljana
predvidena sredstva v višini 81.000.000 SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 81.000.000 SIT.
Osnovni cilj posodobitve obstoječega stikališča, ki je locirano v urbanem naselju, je
zmanjšanje izvora hrupa, elektromagnetnega valovanja in mogočih izpustov
izolacijskega olja. Zaradi izrabljenosti stikališča je motena dobava električne energije
in toplote za mesto Ljubljana, rezervnih delov za stikališče pa zaradi tehnološke
zastarelosti opreme (30 let) ni več mogoče zagotoviti. Projekt je potrdil nadzorni svet
TE-TO Ljubljana, njegova uresničitev pa je tudi ena od zahtev Energetskega
inšpektorata RS.
Projekt rekonstrukcije 110 kV stikališča se je pričel v letu 1996 in bo predvidoma
zaključen v letu 2001. Iz proračunskih sredstev je bilo v letu 1998 za projekt

18. oktober2001

523

poročevalec, št. 83

namenjenih 81 milijonov SIT, do zaključka projekta pa je potrebno iz istega vira
zagotoviti še 1.131 milijonov SIT.
V skladu s terminskim planom izvedbe projekta so bile do konca marca leta 1999
izvršene naslednje aktivnosti:
□ Izdelan je bil PGD
□ Izdelan je bil PZR:
R gradbeno-arhitektonski del
R elektro in strojne gradbene instalacije
R telekomunikacije
□ Izdelovanje (v fazi zaključevanja) PZI za primarno in sekundarno opremo
□ Izdelan je bil noveliran investicijski program
□ Objavljena je bila namera o javnem naročilu v Ur.l. RS št. 62 dne 11.9.1998 za
dobavo in izvedbo vseh paketov
□ Podpisana je bila kreditna pogodba za storitve in dobavo primarne in sekundarne
oprem«
□ Podpisana je bila pogodba za storitve in dobavo za primarno in sekundarno opremo
□ Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za objekt, predviden v projektu, št. 351 -01 05/99, z dne 22.2.1999
□ Pripravljeni so bili projekti za izvedbo za gradbena dela in gradbene instalacije
□ Na javnem razpisu je bil izbran izvajalec za gradbena dela in gradbene instalacije
Izvrševanje zastavljenih ciljev, ki so bili zastavljeni ob sprejemanju proračuna je
potekalo natančno po predvidenem terminskem planu.

8788 - Obnova in doinstalacija HE na Soči
V proračunu za leto 1998 so bila za - Obnova in doinstalacija HE na Soči predvidena
sredstva v višini 150.000.000 SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 150.000.000 SIT.
Za obnovo in doinstalacijo agregata na spodnji Soči so bila črpana proračunska
sredstva v višini 150 mio SIT. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje gradbenih
del pri izgradnji HE Plave II in HE Doblar II. Skladno s sklenjeno gradbeno pogodbo
dela potekajo po potrjenem terminskem planu in bodo končana v letu 2001.

8789 - Pripravljalna dela in študije HE Spodnja Sava
V proračunu za leto 1998 so bila za Pripravljalna dela in študije HE Spodnja Sava
predvidena sredstva v višini 220.000.000 SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 207.500.000,00 SIT.
Vsa navedena proračunska sredstva so bila uporabljena za nakup trajno zasedenih
nezazidanih in zazidanih stavbnih zemljišč za gradnjo HE Boštanj. Pojavnem razpisu
in Uredbi o koncesiji za energetski potencial na spodnji Savi se je koncedent obvezal
pridobiti lokacijskega dovoljenja za vse planirane HE na spodnji Savi. Pri vlogi za
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lokacijsko dovoljenje se je potrebno izkazati o lastništvu in razpolaganju s potrebnimi
zemljišči. Pridobivanje zemljišč je dolgotrajni postopek, poleg tega pa so se v
rezerviranem prostoru pojavili pri lastnikih nepremičnin hudi problemi in nezadovoljstva
zaradi blokade pri obnavljanju teh nepremičnin. Doslej smo s proračunskimi sredstvi in
dodatnimi sredstvi Savskih elektrarn Ljubljana d.o.o., odkupili 90% nezazidanih
stavbnih zemljišč in 12% zazidanih stavbnih zemljišč z vsemi ostalimi nepremičninami
vred.

4021 - Obnova in doinstalacija HE Moste
V proračunu za leto 1998 so bila za Obnovo in doinstalacijo HE Moste predvidena
sredstva v višini 100.000.000 SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 100.000.000 SIT.
Vrednost celotne investicije po cenah konec decembra 1997 znaša na osnovi
investicijskega programa (št: A501/28.32 IBE Ljubljana) 12.666.502.000,00 SIT. Projekt
se je pričel izvajati v letu 1996; do konca 1998 je bilo iz naslova projekta realiziranih
373.394.085,30 SIT. Po pogodbi o dodelitvi sredstev med R Slovenijo, Ministrstvom za
gospodarske dejavnosti in Savskimi elektrarnami z dne 10. avg. 1998 je bilo dodeljeno
v avg. 1998 100.000.000,00 SIT proračunskih sredstev, ki so bila namenjena izdelavi
projektne dokumentacije v fazi sprejemanja lokacijskega načrta in pripravo za gradnjo.
V okviru priprave projekta je bilo težišče dela na pripravi osnutka lokacijskega načrta
za projekt sanacije in doinstalacije HE Moste ter priprave dokumentacije za pridobitev
upravnih dovoljenj: izdelava lokacijskega načrta, izdelava projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja, izdelava projektov za razpis ter izdelava tehničnih podlog.
S projektom sanacije in doinstalacije HE Moste bomo dosegli naslednje:
□ prenovo in doinstalacijo objektov HE Moste,
□ okoljsko sanacijo akumulacije HE Moste s prispevnim področjem in struge dolvodno
od pregrade.

4163 - Modernizacija - tehnološka posodobitev NEK
t
V proračunu za leto 1998 so bila za Modernizacija - tehnološka posodobitev NEK
predvidena sredstva v višini 100.000.000 SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 100.000.000SIT.
Nuklerna elektrarna Krško (NEK) je v fazi izvajanja prenove (zamenjava uparjalnikov),
tako, da so bila proračunska sredstva v celoti porabljena v ta namen. Del sredstev bo
porabljen za izdelavo nove študije za razgradnjo elektrane in kondicioniranje nizko in
srednje radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega jedrskega goriva. Sredstva so bila
porabljena tudi za varnostne analize ob zamenjavi uparjalnikov in dvigu nazivne moči
elektrarne.
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4164 - Ekološka sanacija MPI Mežica
V proračunu za leto 1998 so bila za postavko Ekološka sanacija MPI Mežica
predvidena sredstva v višini 180.000.000 SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 180.000.000 SIT.
Investicija, katere nosilec je RM-MPI d.o.o. Mežica topilnica svinca, je potekala po
programu Ekološka sanacija RM-MPI projekt D-razžveplanje dimnih plinov v RM-MPI
d.o.o. Izvršena so bila vsa pripravljalna dela in naročilo opreme, ki je specifična za
projekt, ter pričelo se je z gradnjo. Investicija bo končana v letu 1999, dokončanje
investira nosilec investicije RM-MPI.
Sredstva so bila porabljena s ciljem dokončnega saniranja podjetja MPI metalurgija,
plastika in ingenering d.o.o., Črna na Koroškem, po projektu Ekološke sanacije RM-MPI
projekt D-razžveplanje dimnih plinov v Rudniku Mežica MPI d.o.o. in projektu izgradnje
odlagališča metalurške žlindre.

14 KAPITALSKE NALOŽBE

6112 - Slovenske železarne - anuitete
V proračunu za leto 1998 so bila za Slovenske železarne - anuitete predvidena
sredstva v višini 739.707.000 SIT. Sredstva namenjena za odpravo škod, nastalih ob
poplavah, po Sklepu Vlade RS, so znašala 18.992.000 SIT, predvideni neto znesek je
znašal 720.715.000 SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 720.714.204,49 SIT.
Po Zakonu o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna obratna sredstva in
kreditov za izvedbo nujnih investicijskih del Slovenskih železarn (Uradni list RS št.
70/94 in št. 13/95), Republika Slovenije zagotavlja do leta 2002 iz proračuna Republike
Slovenije odplačilo glavnice kredita, ki so ga Slovenske železarne najele za nabavo
trajnih obratnih sredstev in izvedbo nujnih investicijskih del, v znesku 4.855.943.125,00
SIT.
Za leto 1998 je Republika Slovenija iz tega naslova za odplačilo ene osmine glavnice
pri LBS Bank - New York zagotovila sredstva v višini 720.714.204,49 SIT.
Sredstva za navedene namene so bila porabljena v skladu s cilji saniranja Slovenskih
železarn, na podlagi katerih je bil tudi sprejet zakon.

7477 - Anhovo - brezazbestna tehnologija
V proračunu za leto 1998 so bila za Anhovo - brezazbestna tehnologija predvidena
sredstva v višini 400.000.000 SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 400.000.000 SIT.
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Na postavki 7477 je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti na podlagi prvega odstavka
3. člena ZPPPAI - nakup tehnologije in opreme za proizvodnjo brezazbestnih
vlaknocementnih izdelkov v višini 400.000.000,00 SIT sklenilo 2. dodatek pogodbi o
vplačilu 3. transe sredstev št. 2111-97-000147 k pogodbi o dokapitalizaciji Ministrstva
za gospodarske dejavnosti in Salonita Anhovo z dne 25.5.1998.
Sredstva za nakup tehnologije so bila porabljena v skladu z zagotavljanjem
nadomestnega izdelka, za katerega obstaja tržišče in ohranjanjem delovnih mest, na
podlagi česar je bila sklenjena pogodba med Ministrstvom za gospodarske dejavnosti
in Salonitom Anhovo.

4024 - Dokapitalizacija Slovenskih Železarn
V proračunu za leto 1998 so bila za Dokapitalizacijo Slovenskih Železarn predvidena
sredstva v višini 3.000.000.000 SIT.
Dejanska-poraba v letu 1998 je znašala 3.000.000.000 SIT.
V skladu z zakonom o privatizaciji Slovenskih železarn so bila v letu 1998 za
dokapitalizacijo Slovenskih železarn namenjena in uporabljena sredstva v višini 3
milijarde SIT. Za izvedbo dokapitalizacije je bila dne 17.3.1999 podpisana pogodba o
nakupu delnic in kratkoročnem posojilu za obratna sredstva (številka pogodbe 4501/98), dne 5.10.1998 pa še pogodba o natančnejših pogojih uporabe sredstev
dokapitalizacije, s katero je bil določen namen:
□ za poplačilo obveznosti STO Ravne v višini 975 mio SIT;
□ za izvedbo prenosa premoženja PE Jeklo Štore in družbe Metal Ravne v višini
2.025 mio SIT.
Dinamika porabe sredstev je bila usklajena z dinamiko zapadanja obveznosti, ki so se
nanašale na terjatve bank ter posameznih dobaviteljev.
Sredstva dokapitalizacije Slovenskih železarn v letu 1998 so se uporabila v skladu s
cilji, ki jih je določal sanacijski program Slovenskih železarn, in so le ta predstavljala
enega izmed sprejetih finančnih ukrepov za sanacijo Slovenskih železarn.
Cilji dokapitalizacije Slovenskih železarn so bili poleg dokapitalizacije družbe SŽ STO
Ravne, predvsem v zagotavljanju pogojev za prodajo družbe SŽ Jeklo Štore v okviru
sprejetega programa privatizacije poslovnega sistema Slovenskih železarn. To pa je
pomenilo izvedbo prenosa premoženja PE Jeklo Štore iz družbe Metal Ravne, kar je
bilo s sredstvi dokapitalizacije realizirano.
Klub zagotovitvi navedenih ciljev, pa ocenjujemo, daje bilo preveč sredstev namenjenih
za pokrivanje starih obveznosti in premalo za vlaganje v perspektivne programe in
projekte oziroma za tiste namene, kjer naj bi vložena sredstva skozi sanacijske projekte
najhitreje pokazala pozitivne učinke.
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2113 - DIREKCIJA RS ZA OSKRBO Z ENERGIJO

6103 - Intervencije v obnovljive vire energije
V proračunu za leto 1998 so bila za Intervencije v obnovljive vire energije predvidena
sredstva v 150.000.000 SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 149.530.280,00 SIT.
Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo (reSROE - januar 1996) in
Nacionalni energetski program dajeta obnovljivim virom energije primemo težo in
perspektivo v domačem okolju. V ta namen Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
vsako leto vključuje subvencijska sredstva.
V proračunskem letu 1998 so bile predmet razpisa naloge iz naslednjih področij:
- Financiranje sistemskih programov izrabe obnovljivih virov enegije (100% s strani
ministrstva).
- Sofinanciranje študij izvedljivosti in investicijsko tehnične dokumentacije za
proizvodnjo energije in obnovljivih virov, s strani ministrstva v višini do 50% njihove
vrednosti, za konkretne investicije.
- Nepovratne subvencije za investicijske projekte obnovljivih virov energije (male
hidroelektrarne, sisteme daljinskega ogrevanja in kurilne naprave nalesno biomaso,
geotermalna energija, solarni sistemi za toplo vodo, fotovoltaika, elektrarne na veter
in toplarne in elektrarne na odpadke).
- Program nepovratnih subvencij za gospodinjstva (solarni sistemi za toplo vodo,
toplotne črpalke, zimski vrtovi, kurilne naprave na biomaso).
Rekapitulacija porabe proračunskih sredstev v letu 1998:
planirana pogodbeni zneski odobreni zneski zneski porabe
saldo postavke
sredstva
149.530.280
469.720
150.000.000
186.130.280
149.930.280

4025 - Sofinanciranje dejavnosti harmonizacije z EU
V proračunu za leto 1998 so bila za Sofinanciranje dejavnosti harmonizacije z EU
predvidena sredstva v višini 47.600.000 SIT. 3% prihranki po Sklepu Vlade RS so
znašali 6.065.000 SIT, predvideni neto znesek je znašal 41.535.000 SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 28.441.460,50 SIT.
Sredstva so bila porabljena za naslednje projekte:
- Računalniško simulacijo možnosti in ocene tranzitnih stroškov za možen uvoz
električne energije iz različnih držav.
- Za potrebe razvoja predloga Energetskega zakona preučitev in predstavitev
zakonskih rešitev, ki jih uporabljajo v energetski zakonodaji držav Nizozemske,
Belgije in Poljske, z oceno razmer in rešitev ter možnosti za njihovo uporabo v
Sloveniji.
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Oceno, koliko in kateri odjemalci električne energije v Sloveniji bi bili po odprtju trga
v Sloveniji upravičeni do izbire dobavitelja, če bi odpiranje trga sledilo dinamiki,
predpisani v direktivi EU.
Ocena makroekonomskega učinka vzpostavljanja in vzdrževanja zalog naftnih
derivatov kot izpolnjevanje obveznosti članstva v EU.
Za potrebe razvoja predloga Energetskega zakona preučitev in predstavitev
zakonskih rešitev, ki jih uporabljajo v energetski zakonodaji držav Španije, Avstrije
in Nemčije, z oceno razmer in uporabljenih zakonskih rešitev ter možnosti za njihovo
uporabo v Sloveniji. Izveden je bil tudi poskusen izračun stroškov prenosa električne
energije po t.i. nemški metodi.
Predstavitev pravnih poti, kako ščititi lastno in nastajajočo intelektualno lastnino ter
pregled primerov obstoječih pogodb in predloge, kako v bodoče zaščititi
intelektualno lastnino (členi in določbe).
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2114 - AGENCIJA RS ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE

Realizacija proračuna za dva ekonomska namena v letu 1998 je bila v višini
411.791.603 SIT, oziroma 92,1% razpoložljivih sredstev. Za ekonomski namen
»storitve« je bila na proračunski postavki 6102 - Intervencije v učinkovito rabo energije
realizacija proračuna v višini 141,7 mio SIT, oziroma 82,8% razpoložljivih sredstev. Za
ekonomski namen »Subvencije« na proračunski postavki 1557 - Lastna udeležba PHARE je bilo od razpoložljivih 241,8 mio SIT realiziranih 241.405.022 SIT oziroma
99,8% in na 7485 - Intervencije v učinkovito rabo energije od razpoložljivih 33,938 mio
SIT realiziranih 28,696 mio SIT oziroma 84,6%.
Nižja poraba proračunskih sredstev na obeh proračunskih postavkah za namen
Intervencij v učinkovito rabo energije je posledica nerealiziranih izplačil pogodbenih
obveznosti na postavki 6102 v višini 29,509 mio SIT in postavki 7485 v višini 5,242 mio
SIT s strani Ministrstva za finance. Kot smo bili obveščeni je do tega prišlo zaradi
poslabšane likvidnostne situacije proračuna v obdobju december 1998 - januar 1999
in nejasnosti v uveljavljanju navodil v zvezi z izplačili iz proračuna 1998 do
dogovorjenega roka v januarju 1999 in glede ponovnega pridobivanja že pridobljenih
soglasij s strani MF.
Poraba proračunskih sredstev na postavkah 6102 in 7485 je bila realizirana z oddajo
javnih naročil v skladu z Zakonom o javnih naročilih, delno z javnimi razpisi in delno z
neposrednimi pogodbami oziroma dodelitvami subvencij v skladu z določili Odredbe o
načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih tranferov iz proračuna republike Slovenije,
na postavki 1557 pa na podlagi pogodbe z izvajalcem, ki je bil izbran na osnovi
ponovljenega javnega razpisa za upravitelja sklada za učinkovito rabo energije, ki je bil
objavljen dne 9.5.1997.
Vsebina javnih razpisov je bila pripravljena na osnovi usmeritev iz Resolucije o strategiji
rabe in oskrbe Republike Slovenije z energijo, ki jo je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije v janurju leta 1996, na osnovi sklepa Vlade RS z dne 1.8.1996 o ustanovitvi
sklada, na osnovi finančnega memoranduma SL9503 med Evropsko skupnostjo in
Vlado RS glede ustanovitve sklada in v skladu s programom del Agencije za leto 1998.
Tako je bilo z ustrezno oddajo javnih naročil za leto 1998 sklenjenih skupno 79 pogodb
v skupni vrednosti 170,806 mio SIT, od katerih je 45,258 mio SIT pogodbenih
obveznosti prenešenih v leto 1999. Pogodbene obveznost iz leta 1997, ki so bile
prenešene v leto 1998, so bile realizirane v višini 31,227 mio SIT.
V vsebinskem smislu so bili zastavljeni cilji doseženi.
V Sklad za učinkovito rabo energije je bilo iz proračunske postavke 1557 nakazano 241
mio SIT, s katerimi se subvencionira obrestna mera kreditov, ki jih dodeljuje upravitelj
Sklada, v skladu z mednarodno tripartitno pogodbo med Evropsko komisijo,
Ministrstvom za gospodarske dejavnosti in Bank Austria.
Za sofinanciranje energetskih pregledov podjetij, javnih ustanov in večstanovanjskih
objektov je bilo sklenjenih 35 pogodb v skupni vrednosti 14,198 mio SIT, za
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sofinanciranje energetskih zasnov lokalnih skupnosti je bilo sklenjenih 6 pogodb v višini
7,625 mio SIT, sofinanciranih je bilo 8 študij izvedljivosti za projekte učinkovite rabe
energije in soproizvodnje toplote in električne energije v skupni višini 9,885 mio SIT.
Vrednost pogodbe za projekt energetskega svetovanja za občane v letu 1998 je bila 50
mio SIT. V okviru tega projekta se je v letu 1998 povečalo število svetovalnih pisarn za
3 nove izpostave, tako da se trenutno izvaja energetsko svetovanje v 25 svetovalnih
pisarnah in 7 izpostavah. Število svetovanj občanom s pismenim poročilom se je
povečalo, tako da je trenutni obseg okrog 180 svetovanj na mesec. Pripravljen je bil
poslovnik delovanja energetsko svetovalne mreže, ki se je pričel izvajati v decembru
1998. S poslovnikom se podrobneje ureja delovanje svetovanja. Med drugim s tem
uvajamo tudi licence za energetske svetovalce.
S pogodbo za vrednost 2,95 mio SIT je bil podprt slovenski delež v mednarodnem
projektu Sasha 2. S pogodbo v vrednosti 5 mio SIT se je zagotovilo Izvajanje
strokovnega ocenjevanja, recenziranja in vrednotenja programov in projektov URE.
Za informativne, izobraževalne in promocijske aktivnosti je bilo sklenjenih 19 pogodb
v skupni vrednosti 19,967 mio SIT. Med njimi je bilo 6 pogodb za posebne
izobraževalne programe učinkovite rabe energije v okviru naravoslovnega
izobraževanja na osnovni šoli, s katerimi so bili na teh šolah doseženi zelo dobri
rezultati in dokazujejo potencialno kreativnost šolske mladine na področju energije. Za
uporabo v šolah je bila tudi izvedena priprava metodologije in navodil za Uvajanje
energetskega knjigovodstva v šolah, za kar je bila sklenjena pogodba za 1. fazo
projekta. Za namen informiranja je izvedena priprava gradiva za Vodnik za uveljavljanje
URE v večstanovanjskih zgradbah. Z ostalimi pogodbami je bila omogočena priprava
in izvedba predstavitvenih prireditev, seminarjev, posvetovanj, konferenc za učinkovito
rabo energije in promocija uporabe energetsko učinkovitih aparatov v gospodinjstvih.
Dodatna neposredna pogodba za namen informiranja občanov je bila sklenjena za
strokovno gradivo za Posodobitev informacijskih listov za učinkovito rabo energije v
vrednosti 4.092.600 SIT.
Za spodbujanje učinkovite rabe v gospodinjstvih za uporabo energijsko učinkovite
zasteklitve in za uporabo energijsko učinkovitih žarnic sta bili v letu 1998 sklenjeni dve
pogodbi, vsaka v vrednosti po 15 mio SIT.
Iz podanega pregleda opravljenih aktivnosti v okviru izvajanja proračuna za leto 1998
lahko sklepamo, da smo dosegli zastavljene cilje.
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2115 - DIREKCIJA RS ZA RUDNA BOGASTVA

1558 - Storitve
V proračunu za leto 1998 so bila za storitve predvidena sredstva v višini 12.000.000
SIT.Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 8.368.488,00 SIT.
Sredstva za plačila storitev so bila v celoti namenjena za financiranje programskih
nalog, ki izhaja iz izhodišč dejavnosti Direkcije.
V storitvah, ki so bile plačane iz proračuna so se financirale študije in raziskovalne
naloge, ki jih za potrebe države in ministrstva, ter Direkcije izvajajo Inštitut za rudarstvo,
geotehnologijo in okolje (IRGO), Naravoslovnotehniškafakulteta (NTF), Geološki zavod
Slovenije (GZL, RudnikTrbovlje-Hrastnik (RTH). Za donacije in sponzorstva dejavnosti
na znanstveni oz. strokovno rudarski - montanistični bazi je bilo porabljenih 5,8 %
veljavnega proračuna te postavke.
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2116 - DIREKCIJA RS ZA POSLOVNO INFORMACIJSKO SREDIŠČE

6545 - Trgovinsko središče - storitve
V proračunu za ieto 1998 so bila za Trgovinsko središče - storitve predvidena sredstva
v višini 18.000.000 SIT. 3% prihranki po Sklepu Vlade RS so znašali 5.000.000 SIT,
predvideni neto znesek je znašal 13.000.000 SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 12.545.641,92 SIT.
Sredstva, ki so bila prvotno na razpolago za storitve v letu 1998 so bila porabljena za
razvoj in raziskavo uvedbe novega orodja informacijske tehnologije, to je postavitve
Certifikatne agencije, ki omogoča slovenskemu gospodarstvu varno elektronsko
poslovanje in s tem nov korak v razvoju Informacijske družbe.To je projekt EU ki smo
ga uspešno združili s projektom UNCTAD, in je eden prvih v Evropi. Sredstva so bila
v celoti porabljena.

4165 - Harmonizacija informacijskih sistemov
V proračunu za leto 1998 so bila za Harmonizacija informacijskih sistemov predvidena
sredstva v višini 10.000.000 SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 9.998,000,00 SIT.
Zaradi uvedbe novih projektov, ki se skladajo z razvojem Direkcije kot poslovno
informacijskega središča slovenskega gospodarstva na elektronskem mediju, so le-ta
vezana na zakonodajo in projekte Evropske Unije. Za pripravo in razvoj usklajenosti z
EU, je vzporedno potekalo tudi usklajevanje z zakonodajo. Tu smo poleg projekta CA
začeli uvajati tudi projekt Nacionalnega telesa za poenostavitev mednarodnega
poslovanja v sodelovanju z MEOR.
i
Sredstva, ki so bila namenjena za harmonizacijo z evropskimi projekti, so bila tudi v
celoti porabljena.

1992 - Trgovinsko središče - investicije
V proračunu za leto 1998 so bila za Trgovinsko središče - investicije predvidena
sredstva v višini 6.000.000 SIT.
Dejanska poraba v letu 1998 je znašala 5.666.631,10 SIT.
Direkcija RS mora vzpostaviti agencijo za izdelovanje in izdajanje certifikatov, oziroma
javnih elektronskih ključev za varno elektronsko poslovanje v slovenskem
gospodarstvu. Potrebno se je prilagoditi novim programskim paketom na področju
informatike (varno elektronsko poslovanje), katera je najpomembnejši dejavnik v razvoju
informacijske družbe oziroma projektih EU.
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Direkcija RS za poslovno informacijsko središče želi vzpostaviti informacijski center za
"varno elektronsko poslovanje" v slovenskem gospodarstvu, kot "agencija za
izdelovanje in izdajanje javnih elektronskih ključev".
Sredstva so bila v celoti porabljena za nabavo opreme.
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2211 - MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

1. UVOD
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je v letu 1998 sprejeti proračun realiziralo
v višini 95,8 %. Razlog za odstopanje od sprejetega proračuna je v največji meri v
ukrepih vlade za zmanjšanje odhodkov proračuna, na podlagi katerih smo v začetku
septembra sprejeti finančni načrt Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj za leto
1998 znižali za 3%, konec leta pa zaradi manjših prilivov od pričakovanih nismo mogli
realizirati vseh načrtovanih obveznosti. Del neplačanih obveznosti smo prenesli v leto
1999, del programov pa je ostal nerealiziran.

VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV IZVRŠEVANJA PRORAČUNA ZA LETO 1998 PO
POSAMEZNIH PODROČJIH MINISTRSTVA
1. PLAČE
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je v letu 1998 izplačevalo plače v skladu
s predpisi, ki urejajo sistem izplačila plač v državni upravi in v skladu s sprejeto
sistemizacijo delovnih mest. Do razlike med sprejetim proračunom in dejansko porabo
je prišlo iz razloga, ker v ministrstvu in nekaterih organih v sestavi nismo v celoti
izkoristili možnosti nadomestnih zaposlitev za čas odsotnosti delavcev zaradi bolezni
in porodniškega dopusta, temveč smo delo razporedili med dejansko prisotne delavce
in s tem prispevali svoj delež k potrebnim prihrankom. Na ta način smo v letu 1998
prihranili 79 mio SIT.
2. MATERIALNI STROŠKI
V letu 1998 smo zaradi sprejetih varčevalnih ukrepov znotraj ministrstva porabili manj
sredstev za materialne stroške od prvotno načrtovanih. Na ta način smo porabili 97%
načrtovanih sredstev in prihranili dobrih 5 mio SIT.
3. RAZISKOVALNA DEJAVNOST
V letu 1998 smo za izdelavo raziskav in ekspertiz porabili 55,2 mio SIT.
V letu 1998 smo pričeli s sofinanciranjem štirih ciljnih raziskovalnih projektov, ki se
bodo izvajali 2 do 4 leta in sicer. Analiza uspešnosti operativnih značilnosti poslovanja
podjetij z vidika lastninske strukture; Mednarodna primerjava drobnoprodajnih cen in
plač ter ocena potrebnih popravkov censkih disparitet v Sloveniji; Konsistentnost in
učinkovitost socialnih transferjev v Sloveniji; Prevzemi podjetij in mehanizmi za
obrambo pred njimi. Poleg navedenih raziskav smo v letu 1998 nadaljevali s
sofinanciranjem raziskovalnih nalog, ki so se pričele izvajati v preteklih letih in
financirali 12 letnih raziskovalnih nalog oziroma ekspertiz. Rezultate smo uporabili pri
pripravi strokovnih podlag za sprejemanje ukrepov ekonomske politike na področjih, ki
so v pristojnosti ministrstva.
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4. PODROČJE PRIVATIZACIJE
4.1. LASTNINSKI CERTIFIKATI
Proces lastninjenja se je v letu 1998 praktično zaključeval, zato smo načrtovana
sredstva porabili le v višini 73,9%.
4.2. AGENCIJA RS ZA PRESTRUKTURIRANJE IN PRIVATIZACIJO
Lastninsko preoblikovanje podjetij z družbenim kapitalom, začeto v letu 1992, seje v
letu 1998 približalo koncu, kar seje odrazilo na manjšo aktivnost agencije v primerjavi
s preteklimi leti. Zaradi tega se je zmanjšalo število zaposlenih, kar je vplivalo na
manjšo porabo sredstev za plače in materialne stroške. Iz navedenih razlogov smo
načrtovana sredstva v ta namen porabili le v višini 77%.
5. NOTRANJI TRG
5.1. REGRESIRANJE CEN DOLOČENIH KMETIJSKIH PRIDELKOV
Zastavljeni cilji v proračunu so bili realizirani le delno, saj odobrena sredstva niso
zadoščala za pokritje negativnih razlik, nastalih pri odkupu pšenice in rži letine 1998,
ki je močno presegel odkupljene količine v preteklih letih. Kljub dodatnim sredstvom (1
milijardo SIT), ki jih je vlada namenila za pokrivanje negativnih razlik pri pšenici letine
1998, nismo uspeli pokriti vseh stroškov, ki so nastali pri odkupu in skladiščenju
pšenice. Iz navedenega razloga je bil del obveznosti pokrit v breme proračuna za leto
1999 (predobremenitev).
5.2. PRIPRAVA PROJEKTOV ZA IZGRADNJO NAFTNIH DERIVATOV
Zastavljeni cilji so bili realizirati le delno. Razlog za nižjo porabo je v tem, ker se je
priprava nekaterih projektov zavlekla zaradi dolgotrajnosti postopkov pri zagotavljanju
potencialnih lokacij za izgradnjo novih rezervoarjev za naftne derivate.
5.3. IZVEDBA VOJAŠKE VAJE NATO
Zastavljeni cilji so bili realizirani v obsegu, ki ga je bilo potrebno zagotoviti glede na
obveznosti Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj pri izvajanju vaj v letu 1998.
5.4. STORITVE ZAVODA RS ZA BLAGOVNE REZERVE IN OBNAVLJANJE
BLAGOVNIH REZERV
Zastavljeni cilji so bili v skladu z letnim načrtom Zavoda RS za blagovne rezerve za leto
1998 realizirani v celoti.
6. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO
6.1. STROŠKI DELEGACIJ IN GOSPODARSKEGA SODELOVANJA S TUJINO
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V letu 1998 smo opravili vse načrtovane aktivnosti, razen delegacije v Republiko
Korejo, ki jo bomo realizirali v začetku leta 1999. Zaradi tega in varčnosti pri sestavi
delegacij nismo v celoti porabili načrtovanih sredstev za ta namen, temveč le v višini
81,3%.
6.2. RAZVOJNA IN HUMANITARNA POMOČ BIH
Načrtovana sredstva smo v celoti porabili v skladu s sprejetim programom aktivnosti.
6.3. EKONOMSKI KOLOKVIJ NATO
Kolokvij smo izvedli v skladu s sprejetim programom, ki smo ga pripravili v sodelovanju
z ekonomskim direktoratom NATO. Kolokvij je bil namenjen javnosti iz poslovnega in
akademskega okolja, na njem pa so bile obravnavane naslednje teme: vloga države in
prestrukturiranje industrijskega sektorja; državni proračun v spreminjajočem se
varnostnem in gospodarskem okolju; država in socialna varnost; vloga države pri
pospeševanju tehničnega napredka; vloga države v mednarodnih ekonomskih odnosih.
6.4. GOSPODARSKA PREDSTAVNIŠTVA
Od načrtovanih 20 mio SIT smo 10 mio SIT namenili za nakup računalniške opreme za
potrebe gospodarskih predstavništev, ki smo ga izvedli prek Ministrstva za zunanje
zadeve.
Oktobra 1998 smo organizirali srečanje ekonomskih svetnikov RS v okviru RBMP 98
(Regional Business Meeting Point), ki so se ga poleg ekonomskih svetnikov udeležili
tudi slovenski diplomati, ki se na naših ambasadah ali misijah v tujini ukvarjajo
predvsem z ekonomskimi vprašanji. Udeležencem srečanja smo predstavili strategijo
sistema ekonomskih odnosov s tujino, delovanje Slovenske izvozne družbe,
približevanje Slovenije Evropski Uniji, strategijo industrijskega razvoja Slovenije ter
vlogo ekonomskega svetnika na veleposlaništvu.
V okviru konference RBMP so udeleženci na okroglih mizah obravnavali poslovne
možnosti ter gospodarsko sodelovanje Slovenije in Rusije in vlogo države pri nastopu
slovenskih podjetij na tujih tržiščih.
Načrtovanih sredstev na tej postavki nismo v celoti realizirali zaradi zamude pri iskanju
nove ambasade v LR Kitajski.
6.5. ČLANARINE MEDNARODNIM ORGANIZACIJAM
Slovenija je članica WTO (World Trade Organization) in BITD (Bureau International des
Tarifs Douanier). Za članarino v navedenih mednarodnih organizacijah smo leta 1998
porabili 43,7 mio SIT, s čimer smo poravnali dolg članarine v BITD tudi za leto 1996 in
1997.
6.6. SUBVENCIONIRANJE IZVOZNIH KREDITOV
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Za subvencioniranje izvoznih kreditov, ki ga izvajamo prek Slovenske izvozne družbe,
smo v letu 1998 namenili 600 mio SIT, to je toliko kot smo načrtovali ob sprejemu
proračuna.
7. REGIONALNI RAZVOJ
Zakonska osnova za izvajanje regionalne politike v letu 1998 je bil zakon o spodbujanju
razvoja na demografsko ogroženih območjih. Za operativno izvajanje zakona je bila v
letu 1998 podaljšana uredba o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena
območja v Republiki Sloveniji za obdobje 1994 - 1999. Ta uredba določa območja
(občine), ki lahko kandidirajo na razpisana sredstva iz javnega natečaja.
7.1. SOFINACIRANJE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE NA DEMOGRAFSKO
OGROŽENIH OBMOČJIH
Po razpisanem natečaju za spodbujanje razvoja na demografsko ogroženih območjih,
je bilo naj;azpolago 1,5 milijarde SIT. Na natečaj je prispelo 373 vlog iz 125 občin.
Skupna vrednost prijavljenih projektov je znašala 9,5 milijarde SIT; vrednost zaprošenih
nepovratnih sredstev pa 3,6 milijarde SIT.
Upoštevajoč kriterije javnega natečaja so bila sredstva dodeljena 119 občinam. V ta
natečaj je bil vključen tudi prvi regijski projekt (občina Črnomelj - Semič - Metlika) za
ureditev vodooskrbe v Beli Krajini, ki je bil sofinanciran v skupni vrednosti 50 mio SIT.
V strukturi prijavljenih vlog na razpisani natečaj, prevladujejo zahtevki za sofinanciranje
lokalne infrastukture (310 vlog), sledijo vloge za sofinanciranje izdelave inicialnih
programov (30 vlog), vloge za izdelavo projektne dokumentacije (22 vlog),
sofinanciranje gospodarskih naložb (4 vloge), sofinanciranje regionalnih (skupnih)
infrastrukturnih projektov (3 vloge). Med vlogami za sofinanciranje projektov in
možnostjo dodelitve razpisanih sredstev se kaže precejšen razkorak. Vrednostno
pomanjkanje sredstev znaša približno 1,5 milijarde SIT.
Kljub globalnemu pomanjkanju sredstev za sofinanciranje vseh projektov, je prišlo do
neporabljenih sredstev v proračunski postavki v višini 16.454.723 SIT. Razlika izvira
iz dejstva, da se proračunska sredstva dodeljujejo na podlagi predračunske vrednosti
investicij. Po zakonu o izvrševanju proračuna so podlaga za izplačilo sredstev situacije
o opravljenih delih. Glede na precenjeno vrednost investicij in zamude pri gradbenih
delih pa s temi situacijami ni mogoče pokriti razpoložljivega obsega srestev. Nastale
razlike tudi ni moč plačati do konca proračunskega leta (60 dnevni plačilni rok),
finančnih obveznosti pa v naslednje proračunsko leto ne prenašamo.
7.2. KREDITIRANJE PROJEKTOV ZA AVTOHTONE NARODNE SKUPNOSTI
Na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in uredbe o merilih za
dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtone narodne skupnosti
(madžarsko, italijansko) in javnega natečaja je bilo^a 63 projektov odobrenih 389 mio
SIT ugodnih kreditov. Prednost pri dodelitvi sredstev so bile naložbe za razvoj kmetijske
dejavnosti, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, naložbe v zadruge ter druge proizvodne
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in storitvene objekte in opremo v gospodarstvu.
Vsa razpoložljiva sredstva v letu 1998 niso bila porabljena. Ugotavljamo, da so kljub
ugodnim kreditnim pogojem, prijavljeni projekti ekonomsko prešibki, da bi zagotavljali
tudi nemoteno vračilo kreditov. Zato bo razpisne pogoje treba nekoliko prilagoditi
ekonomskemu stanju gospodarstva, predvsem z znižanjem obrestne mere.
7.3. VZPOSTAVITEV LOKALNIH RAZVOJNIH AGENCIJ
S spremenjeno zakonodajo za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja bodo
potrebne določene institucije, ki bodo pripravljale ustrezne razvojne programe oz.
posredno tudi skrbele za izvedbo sprejetih in finančno podprtih programov. V ta namen
smo financirali projekte pospeševalne mreže drobnega gospodarstva na regionalni in
lokalni ravni.
7.4. SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ IN OHRANJANJE POSELJENOSTI
SLOVENSKEGA PODEŽELJA
Sklad za regionalni razvoj skrbi za upravljanje, razpolaganje in usmerjanje sredstev,
pridobljenih v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij in drugih pridobljenih
sredstev, namenjenih za spodbujanje razvoja na demografsko ogroženih območjih.
Preko sklada je bilo v letu 1998 kreditiranih 403 projektov v skupni vrednosti 1,8
milijarde SIT.
8. INVESTICIJE
8.1. DELOVANJE ENOTE PHARE
Enota za izvajanje progrma PHARE CBC je v letu 1998 izvajala aktivnosti v okviru 8
programov čezmejnega sodelovanja, v okviru katerih se je izvajalo 96 različnih
projektov, ki so se nanašali na investicije na obmejnih območjih Slovenije z Italijo,
Avstrijo in Madžarsko. Izvajanje programov spremljajo neodvisni ocenjevalci, redno pa
jih kontrolira tudi Računsko sodišče EU.
8.2. GOSPODARSKA IN PROSTORSKA REGENERACIJA JESENIC
Navedeni projekt predstavlja prvo fazo oblikovanja razvojne agencije, ki naj bi v
prihodnje omogočila hitrejše prestrukturiranje gospodarstva na Jesenicah na podlagi
izkušenj, ki so jih v podobnih primerih uporabili v državah EU, ko so zmanjševali obseg
železarske proizvodnje. Izdelano poročilo je potrdil občinski svet občine Jesenice kot
ustrezno podlago za nadaljnje delo.
8.3. CESTA LIVŠKE-RAVNE-SOLARJI IN CESTA VOLČE-SOLARJI
V letu 1998 je bila zaključena večina del na omenjenih cestnih odsekih. Gradnja cestne
povezave Livške-Ravne-Solarji bo pomembno prispevala k boljši povezanosti z
zamejsko Slovenijo in omogočila razvoj turizma na obeh straneh državne meje. Z
izgradnjo ceste Volče-Solarji je bila odprta najkrajša možna povezava Tolminske s
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Slovensko Benečijo, kar bo vplivalo tako na izboljšanje gospodarskega sodelovanja kot
na razvoj turizma na tem območju.
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2212 - URAD RS ZA VARSTVO POTROŠNIKOV

Na področju varstva potrošnikov smo tudi v letu 1998 nadaljevali s sofinanciranjem
brezplačnega svetovanja za potrošnike v pisarnah, ki jih vodijo potrošniške organizacije
ter sofinanciranjem izobraževanja potrošnikov. Potekale so tudi aktivnosti za pripravo
Nacionalnega programa varstva potrošnikov.

Ocenjujemo, da so bili tako zastavljeni cilji kot obseg programov glede na razpoložljiva
sredstva uresničeni v celoti, saj je urad na podlagi javnega razpisa nadaljeval s
sofinanciranjem svetovalne dejavnosti za potrošnike v devetih pisarnah v večjih mestih
po Sloveniji, ki jih vodijo: Zveza potrošnikov Slovenije, Zavod za varstvo potrošnikov
in Varstvo potrošnikov Celje. Prav tako je na področju izobraževanja in informiranja
potrošnikov urad sofinanciral izdajanje revije VIP za potrošnike, poleg tega pa tudi sam
izobraževal potrošnike preko sredstev javnega obveščanja (časopisi, revije). V
sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije je s ciljem varstva potrošnika turista izdal
posebno zloženko v več tujih jezikih. Izdal je tudi brošuro zakona o varstvu potrošnikov
v nakladi 10.000 izvodov, ki jo lahko potrošniki brezplačno dobijo v vseh svetovalnih
pisarnah po Sloveniji oz. na uradu.
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2213 - URAD RS ZA VARSTVO KONKURENCE

Urad RS za varstvo konkurence v okviru danih pogojev za delo skrbi za korektno
izvajanje določil zakona o varstvu konkurence (Uradni list RS, št. 18/93). Z uveljavitvijo
Urada in s tem tudi njegovega delovanja na področju varstva konkurence se izjemno
povečuje število obravnavanih primerov, hkrati pa so intenzivnejše tudi mednarodne
aktivnosti.
Za materialne stroške je imel Urad v letu 1998 na razpolago 4.5 mio SIT, ki so bila
skoraj v celoti porabljena. Pri tem gre poudariti, da je bilo potrebno v tem finančnem
okviru sredstva razporejati skrajno racionalno. Ob obstoječi kadrovski zasedbi je bila
večina zastavljenih ciljev sicer dosežena, vendar lahko zaključimo, da bi na podlagi
boljše materialne osnove urad lahko realiziral nekaj dodatnih nalog, ki se tako
prenašajo v naslednje proračunsko obdobje. Zaradi omejenih sredstev iz smo se tako
morali odpovedati udeležbi v ekspertnih delovnih skupinah WTO in UNCTAD.
Za izdelavo študij s področja varstva konkurence smo imeli na razpolago 500 tisoč SIT,
ki smo jih porabili za izdelavo prečiščenega besedila zakona o podjetniškem
omejevanju konkurence (ZPOK) in pripravo izhodišč za pripravo zakona o
nepodjetniškem omejevanju konkurence.
Načrtovana sredstva za udeležbo na mednarodnih konferencah in seminarjih v višini
1.0 mio SIT smo v celoti porabili za udeležbo v procesu priprave na polnopravno
članstvo v EU na področju 6. delovne skupine - Politika konkurence in državnih
pomoči.
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2215 - URAD ZA GOSPODARSKO PROMOCIJO SLOVENIJE IN
TUJE INVESTICIJE

Urad je svoje delovanje v letu 1998 osredotočil na dve področji:
-

spodbujanje tujih neposrednih investicij - TNI (storitve za tuje investitorje,
pridobivanje TNI z neposrednim trženjem) in
spodbujanje izvoza (sofinanciranje marketinških aktivnosti izvoznikov, poslovno
prodajne delegacije izvoznikov v tujino, obiski tujih kupcev v Sloveniji, spodbujanje
izhodnih investicij).

V letu 1998
spodbujanje
aktivnosti v
posameznih

je Urad k redni dejavnosti dodal še obiske tujih kupcev v Sloveniji in
izhodnih in vhodnih investicij. Do večjih odstopanj od načrtovanih
letu 1998 ni prišlo, kar je razvidno tudi iz realizacije proračuna po
proračunskih postavkah, ki je znašala med 91% in 100%.

Urad je na podlagi javnega razpisa z izbranimi podjetji sklenil pogodbe za
sofinanciranje udeležbe na sejmih v tujini. Sofinanciranje je v povprečju znašalo med
10% in 25%. Do odstopanja dejanske od načrtovane porabe sredstev je prišlo
predvsem zaradi neizpolnjevanja pogodbenih določil (pogodbenega roka ali samega
predmeta pogodbe) s strani manjšega števila podjetij.
V letu 1998 je imel Urad prvič na voljo proračunska sredstva za spodbujanje izhodnih
in vhodnih tujih neposrednih investij. Na podlagi javnega razpisa so 3 podjetja v
večinski tuji lasti prejela finančne spodbude za nova delovna mesta. V sodelovanju s
Slovensko izvozno družbo je Urad v letu 1998 prvič podprl tudi slovenska podjetja, ki
se odločajo za investiranje v tujini.
Program razvoja novih trgov smo v letu 1998 razširili tudi na obiske tujih kupcev v
Sloveniji. Program je bil izpeljan v skladu z načrti (6 poslovno-prodajnih delegacij v
tujino, obiski skupine kupcev iz Velike Britanije in več posameznih obiskov). V funkciji
informacijske pisarne je Urad v skladu z načrti izdal, nakupil in distribuiral različna
tematska gradiva našim diplomatsko-konzulamim predstavništvom v tujino in drugim
zainteresiranim. Manjše od predvidenega je bilo neposredno sodelovanje Urada na
sejmih in drugih promocijskih aktivnostih zaradi nezadostnega števila sodelujočih
podjetij.
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2216 - URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ

V letu 1998 je Urad uspešno opravil vse naloge, ki so bile predvidene tudi z delovnim
načrtom vlade (priprava Pomladanskega in Jesenskega poročila o gospodarskem
stanju in napovedih, priprava Skupne ocene prednostnih nalog ekonomske politike,
sodelovanje pri pripravi Proračunskega memoranduma). Ob tem je Urad pripravljal tudi
redne mesečne preglede gospodarskih gibanj v okviru že uveljavljene publikacije
Ekonomsko ogledalo, pa tudi tekoče analize oziroma poročila glede na potrebe
ekonomskopolitičnih odločitev ter predstavitve domačih gospodarskih razmer različnim
mednarodnim organizacijam ali inštitutom. V tem letu je Urad prevzel tudi projekt
priprave Poročila o človekovem razvoju, ki ga financirajo Združeni narodi. Po drugi
strani pa je bila hitrost dela pri pripravi nove Strategije gospodarskega razvoja Slovenije
omejena z objektivnimi okoliščinami, kot sta relativno pozna potrditev projekta ter
potreben čas za oblikovanje osnovne konceptualne zasnove in pritegnitve širokega
kroga sodelavcev.
V letu 1998 je Urad posvetil veliko pozornost izobraževanju in strokovnemu
izpopolnjevanju širokega kroga sodelavcev, prav tako pa tudi izmenjavi rezultatov
analitičnega dela. Ta dejavnost je bila v manjši meri od pričakovane povezana s
formalnim vključevanjem v različne mednarodne organizacije. Analitično sposobnost
Urada smo okrepili tudi z zaposlitvijo štirih novih delavcev na področjih tekočih
ekonomskih analiz oziroma vključevanja v EU.
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2217 - TRŽNI INŠPEKTORAT RS

Tržni inšpektorat Republike Slovenije je pristojen za nadzor nad izvševanjem številnih
zakonov, ki pomembno urejajo odnose na trgu. Število gospodarskih subjektov in tudi
število pravnih predpisov, katerih izvrševanje nadzoruje Tržni inšpektorat RS, se izleta
v leto povečuje. S tem se povečuje tudi obseg dela tržnih inšpektorjev. Tržni inšpektorji
so tako opravili v letu 1998 za 2,6% več inšpekcijskih pregledov kot v letu 1997. V
primerjavi z letom 1997 so izrekli tržni inšpektorji v letu 1998 tudi za 21,8% več odločb,
pri sodnikih za prekrške so vložili za 6,4% več predlogov za uvedbo postopka za
prekrške, prav tako pa so na kraju storitve prekrška izrekli za 8,9% več denarnih kazni.
Povečan obseg dela v letu 1998 je narekoval tudi večje materialne stroške. Kljub
omejenim proračunskim sredstvom ocenjujemo, da smo z omejenimi proračunskimi
sredstvi gospodarno ravnali ter uspešno uresničili zastavljene cilje, določene v
programu dela za leto 1998. V preteklem letu smo v primeijavi z letom 1997 povečali
učinkovitost svojega dela in dosegli začrtane cilje, ki smo si jih postavili v svojem
programu dela za leto 1998.
Vse naloge, ki smo si jih določili v programu dela v letu 1998, smo izpolnili v
predvidenem obsegu. Le na področju kontrole kakovosti blaga na trgu nismo uspeli v
lanskem letu izvesti vzorčenja prehrambenih izdelkov v načrtovanem obsegu. Zaradi
naknadno zmanjšanih že dodeljenih proračunskih sredstev od 5.600.000 SIT na
2.600.000 SIT na proračunski postavki 5248 - Analize vzorcev - smo odvezli v lanskem
letu za 71,9% manj vzorcev kot v letu 1997.
Na kadrovsem področju smo izvedli v lanskem letu samo nadomestne zaposlitve
delavcev, saj nam Kadrovska služba ni odobrila predlaganih zaposlitev novih tržnih
inšpektorjev. Kljub omejeni kadrovski politiki zaposlovanja v državni upravi smo uspeli
povečati obseg dela tržnih inšpektoijev ter s tem tudi večjo učinkovitost Tržnega
inšpektorata Republike Slovenije.

P:/WP60/22-zr1998.wpd/Ljubljana, 10. maj 1999/
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2311 - MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN
PREHRANO

1. Splošne zadeve
Sredstva na postavki 3344 Materialni stroški so bila namenjena pokrivanju
materialnih stroškov ožjega ministrstva. Zaradi povečanih aktivnosti v zvezi z
priključevanjem Slovenije Evropski zvezi kot je npr. delovanje delovnih skupin v zvezi
z harmonizacijo zakonodaje, stroški za prevajanje ter povečano porabo pisarniškega
materiala, seje povečala tudi obremenitev te postavke, zato je bilo med letom potrebno
dodatno prerazporediti sredstva na to postavko.
4175 EU in mednarodno sodelovanje: Harmonizacija predpisov
Sredstva so bila namenjena prevajanju predpisov EU in predpisov posameznih držav
članic evropskih skupnosti. Zaradi vključitve prevajalske službe pri Službi Vlade
Republike Slovenije za evropske zadeve (SVEZ) v mesecu marcu 1998 v prevajanje,
je MKGP krilo v letu 1998 samo stroške prevoda zakonodaje posameznih držav članic
EU. Prevode predpisov EU pa je od marca 1998 dalje krila SVEZ. Posledično je prišlo
do viška sredstev in zato so bila le-ta prerazporejena.
8745 Podeželje in agrarne operacije: Komasacijske pritožbe
Sredstva so bila namenjena za plačilo izvedencev (agronomske in geodetske stroke),
ki sodelujejo v postopku na drugi stopnji in odvetnikov, ki pripravljajo osnutke
drugostopenjskih odločb v komasacijskih postopkih.
V letu 1998 je bila porabljena le dobra polovica planiranih sredstev, glede na to, daje
bilo rešenih manj pritožb kot je bilo načrtovano, to pa zato, ker je reševanje pritožb
odvisno od sredstev namenjenih za sanacijo komasaciji, ta pa so bila porabljena že v
mesecu oktobru. Neporabljena sredstva so se prerazporedila.
2424 EU in mednarodno sodelovanje: PHARE-lastna udeležba
Iz postavke so se sofinancirali projekti PHARE CBC in sicer: razvoj vinogradništva in
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, Obmejno območje-skupni življenski prostor, Pilotski
nasad Tolmin, razvoj vinogradništva in dopolnilnih dejavnosti na kraških kmetijah,
Obmejno območje-skupni življenski prostor, Oživitev reje jezersko solčavske ovce,
Turizem na kmetijah Slovenije, Koroške in Furlanije ter Revitalizacija gorskih področij.
2561 Sodelovanje z EU
Iz postavke so se plačale pogodba o najemu prostorov, tehnične opreme in organizacije
5. Srečanja ministrov držav CEEC in Kongresa evropskega kmetijstva, pogodba o
pripravi študij za 5. Srečanje ministrov držav ceec in pogodba o zagotovitvi zagonskih
sredstev za ustanovitev Slovenskega gospodarsko raziskovalnega predstavništva v
Bruslju.
Poleg tega so se iz postavke plačali tudi stroški Screeningov, Taiex delavnice,
ekspertni sestanki, bilateralni sestanki ter druge aktivnosti vezane na priključevanje EU.
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V letu 1998 je bilo na proračunski postavki 7504 EU in mednarodno sodelovanje:
Kotizacija za članstvo v mednarodnih organizacijah dodeljeno 125.000.000,00 SIT
za izplačilo članarin mednarodnim organizacijam, katerih članica je RS. Na podlagi
sklepa Vlade RS z dne 16.10.97 so izplačila v pristojnosti posameznih ministrstev na
katero področje se kotizacija nanaša. Za izplačila članarin za mednarodne organizacije
je bilo porabljenih 104.284.802,57 SIT
Razlika 20.715.197,43 SIT je bila
prerazporejena na druge postavke.
Seznam mednarodnih organizacij, za katere so bile plačane članarine:
S področja kmetijstva:
1. C.I.P - Mednarodno zdru enje trsničarjev, -( Comite International des
pepinieristers) za leto 1997in1998
2. ECP / GR - Evropski program za rastlinske genske vire (European
Cooperattve Programme for Crop Genetic Resources Netvvork) za leto 1998
3. EAAP - Evropska zootehnična federacija (European Association for Animal
Production) za leto 1998
4. EUROMONTANA-Organizacija za pospeševanje gospodarskega in socialnega
razvoja hribovskih območij v Evropi (Federacion Europeenne des Populations de
Montagne) za leto 1998
5. FAO - Organizacija za kmetijstvo in hrano pri Zdru enih narodih (Food and
Agriculture Organization of the United Nations) za leto 1997 in 1998
6. I 'AREV -Mednarodna organizacija evropskih vinorodnih regij (Union D'Affaire
pour la viti-viniculture de Slovenie) za leto 1998
7. I.H.B. mednarodni komite za hmelja, (Internationales Hopfenbauburo) za leto
1998
8. I.S.H.S. - Mednarodna dru ba za horikulturo (International Society for
Horticultural Science) za leto 1998
9. I.S.T.A. - Mednarodna organizacija za testiranje semen in sadik (International
Testing Organization) za leto 1997 in 1998
10. OECD - Mednarodna organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj
(Organization for Economic Co-operation and Developement) za leto 1997 in 1998
11. O. I.V. - Mednarodni urad za vino in trto (Office International da la vigne et du
vin) za leto 1997 in 1998
12.. VV.P.O. - Svetovno zdru enje oračev (VVorld Ploughing Organization) za leto
1998
S področja gozdarstva:
13. EUFORGEN - Evropski program za gozdne rastlinske genske vire (European
Forest Genetic Resources Programme) za leto 1997 in 1998
S področja veterine:
14. ECCFMD - Mednarodno zdru enje za kontrolo slinavke in parkljevke
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(European Commision for the Control of Footh and Mouth Disease) za leto 1998
15. O.I.E. -Mednarodni epizootični urad (Office International des Epizooties) za
leto 1998 in 1999
S področja varstva rastlin:
16. EPPO - Organizacija za zaščito evropskih in mediteranskih rastlin (European
and Mediterranean plant protection Organization) za leto 1998
S področja CRPOV;
17. E-ARGE - Evropska delovna skupnost zarazvoj pode elja in obnovo, vasi,(Europaische ARGE Landentvvicklung und Dorferneuerung) za leto 1998
8746 Splošno: Denacionalizacija-reševanje pritožb in revizija pravnomočnih
odločb
Do ostanka manjšega zneska sredstev je prišlo, ker eden izmed odvetnikov ni izpolnil
obveznosti po pogodbi za mesec november.
2. Kmetijstvo
V letu 1998 so bili ukrepi, ki so se financirali iz proračuna namenjeni uresničevanju
sprejetih ciljev kmetijske politike. Ukrepe smo izvajali v obliki regresov, nadomestil pri
cenah in v obliki sofinanciranja investicij v strukturne spremembe kmetijstva in ivilstva.
Z regresi smo stimulirali nabavo kakovostnega semena, sadik in plemenske ivine ter
sodelovali pri kreditiranju tekoče kmetijske proizvodnje, podpirali razvoj kmetijstva na
območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo, sofinancirali obnovo vinogradov
in nasadov, izgradnjo hladilnic, podpirali projekte za prestrukturiranje kmetijstva in
povečanje njegove konkurenčne sposobnosti. Del ukrepov se je nanašal na aktivnosti
povezanih s priključevanjem Slovenije EU in na mednarodno sodelovanje, na podporo
strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu povezovanju ter na podporo pri
financiranju prestrukturiranja zadrug. S podporami izvoza in proizvodnje smo uravnavali
ponudbo in povpraševanje na trgu pri nekaterih ključnih kmetijskih proizvodih, zato so
se ukrepi med letom večkrat dopolnjevali. Sofinancirali smo tudi razvoj znanstveno
raziskovalnega, strokovnega in izobra evalnega dela v kmetijstvu, gozdarstvu in veterini
ter delo javnih slu b s teh področij.
Osnovni cilj izvedenih ukrepov je bil v usmerjanju kmetijske pridelave glede na razmere
na domačem in tujem trgu, izraba travnatega sveta na kraških in hribovitih območjih,
prestrukturiranje pridelave in predelave s ciljem izboljšanja konkurenčne sposobnosti,
kot pogoja za vključevanje v širše gospodarske integracije (EU, CEFTA). S
financiranjem javnih slu b na področju kmetijstva, gozdarstva in veterine so se
zagotavljali pogoji za hitrejši prenos novih tehnologij v proizvodnjo in za dvig
usposobljenosti pridelovalcev za nastopanje na trgu.
Celovita ocena učinkov izvedenih interventnih ukrepov kmetijske politike je vsako leto
predstavljena v poročilu o stanju, kmetijstva, ivilstva in gozdarstva. Zato kot zelo grobo
ilustracijo sprememb oziroma učinkov ukrepov v kmetijstvu, navajamo le nekaj
dostopnih statističnih podatkov. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije,
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seje v letu 1998 vrednost celotnega odkupa kmetijskih proizvodov povečala za 5,0 %
glede na predhodno leto, kar pomeni, da je bila realno nekoliko manjša od
predhodnega leta. Najbolj je vrednost odkupa porastla v poljedelstvu (12,1%, izstopa
vrednost povečanega odkupa it in krmnih rastlin) ter v ivinoreji (7,3%, izstopa zlasti
vrednost povečanega odkupa mleka z 24,0 %). Zmanjšanje vrednosti odkupa pa je bil
prisotno v sadjarstvu in vinogradništvu (-15,2% zaradi neugodnih vremenskih razmer
za pridelavo sadja in grozdja). Količinsko se je odkup pomembnejših kmetijskih
proizvodov povečal pri prašičih (8,3%), mleku (9,5%) in jabolkih (0,9%); zmanjšal pa
pri govedu (za 2,2%), teletih (za 9,3%), perutnini (za 1,1%) in vinu (za 3,0 %).
Porabo sredstev na posameznih postavkah je ministrstvo prilagajalo tekočim razmeram
v kmetijski proizvodnji in na trgu kmetijsko ivilskih proizvodov, zato je bilo potrebno
med letom večkrat izvesti prerasporeditve srestev med posameznimi postavkami in
sicer:
V ekonomskem namenu 5 - Dotacije in plačila storitev javnim zavodom so bila
sredstva znižana za 103.180.000, 00 SIT, od tega je bil največji del sredstev - v višini
89.000.000,00 SIT, prerazporejen na podlagi Sklepa Vlade RS št. 401-47/98 z dne
16.7.1998 zaradi zagotovitve sredstev za kritje odhodkov ZPIZ.
Razpoložljiva sredstva so bila v celoti porabljena za sofinanciranje praktičnega pouka
v kmetijksih šolah ( postavka 1417) in za podporo srednji kmetijski šoli Kranj (postavka
4401), sredstva za ustanovitev kmetijsko gozdarske zbornice (postavka 4099) pa so
bila zaradi nesprejetega zakona v celoti prerasporejena za druge namene.
V ekonomskem namenu 6 - Plačilo storitev so bila sredstva znižana v skupnem
znesku 97.560.000,00 SIT, od tega 10.000.000,00 SIT na podlagi Sklepa yiade RS št.
401-47/98. Večji del sredstev (50.000.000,00 SIT) je bil prenešen iz postavke 2426
Vzpostavitev in povezava baz v kmetijstviu na CVI zaradi pomanjkanja sredstev na CVI
in nujnosti opremljanja MKGP zaradi potreb po spremljanju podatkov s področja
kmetijstva, kontrole porabe proračunskih sredstev in potreb po vključevanju v EU. V ta
namen je bilo nabavljenih 118 osebnih računalnikov in 84 laserskih printerjev.
Razpoložljiva sredstva so bila porabljena za sofinanciranje strokovno raziskovalnih
nalog in programov na področju kmetijstva in gozdarstva (postavki 2551 in 1474),
vspostavitev baz podatkov in informacijskih sistemov s področja kmetijstva (postavke
2426,2628 in 2622), za podporo centrom na področju vrtnarstva, sadjarstva, oljkarstva
in vinogradništva (postavki 1457 in 1430), za obrambo pred točo pa so bila sredstva
namenjena le za izvedbo najnujnejših aktivnosti pri vzdrževanju opreme na podlagi
sklepa Vlade RS.
V ekonomskem namenu 9 - Subvencije je bilo skupno prenešenih sredstev
65.210.684,00 SIT. Večji del sredstev je bil prerazporejen na podlagi Sklepa Vlade RS
št. 401-47/98. Prerasporeditev iz postavk 7711 Podpora hmeljarstvu, 1486 Izravnava
stroškov pridelave na območjih z omejenimi dejavniki, 1443 Subvencioniranje obresti
za financiranje tekoče proizvodnje, 4180 Financiranje zalog in proizvodnje
pomembnejših kmetijskih je bilo izvedenih zaradi manjšega števila vloženih zahtevkov
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od planiraega. Iz postavke 1433 Nadomestilo pri cenah kmetijskih proizvodov in
intrevencijski nakupi so bila sredstva prerazporejena prav tako zaradi manjše
realizacije zahtevkov od prvotno predvidene . Sredstva so bila prenešena tudi iz
postavke 4106 Zavarovanje kmetijskih proizvodov in vzajemna zavarovalnica, ker je bil
projekt vzajemne zavarovalnice šele v pripravi in ni bil realiziran v letu 1998. Iz postavk
4107 Sofinanciranje programov sanacije podjetij, zadrug in kmetij in 7708 Financiranje
prestrukturiranja zadrug so bila sredstva prerazporejena, ker so razpisana sredstva po
zakjučenem postopku javnega natečaja ostala nedodeljena, iz postavke 7713
Financiranje programov za mlade kmete in prestrukturiranje kmetij pa zato, ker se je
del obveznosti prenesel v izplačilo v leto 1999 in 2000.
Sredstva so bila uporabljena predvsem za: regresiranje nabave plemenske živine
(govedi, prašičev, drobnice, čebelj in kuncev), semena sladkorne pese in sadik hmelja,
za podporo pri prireji mleka in pitanja na območjih z težjimi pogoji za kmetijsko
pridelavo, za izravnavo pri izvozu kmetijsko -živilskih proizvodov, za podporo pri
pridelavi pomembnejših kmetjskih pridelkov (krušna žita, krompir, koruza ipd.), za
nadomestna pri cenah in za pokrivanje stroškov interventnega odkupa, za regresiranje
obresti od kreditov za tekočo proizvodnjo in za zaloge nekaterih kmetijskih pridelkov
ter za strukturne spremembe na področju razvojnih projektov za posamezne proizvodne
usmeritve iz področja kmetijstvu in predelave kmetijskih pridelkov.
Za sofinanciranje predstavitve kmetijstva in živilske industrije Slovenije na razstavi
EXP0'98 v Lizboni v okviru slovenskega paviljona so bila sredstva prerazporejena iz
postavke 1473 Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov-podpora na postavko Urada
Vlade za informiranje.
Sredstva pa so se prerazporedila predvsem na postavko 2629 Izravnava stroškov pri
pripravi blaga za zunanji trg v višini 626.593.853,00 SIT , ker je bila dinamika vlog
glede na sprejete ukrepe bistveno večja od pričakovane. Na postavke 1424 Podpora
pridelavi krušnih žit, 1425 Podpora pridelavi sladkorne pese, 1428 Podpora razvoju
semenarstva, 1454 Sadne sadike, regres pri nakupu kakovostnih sadik, 7709 Obnova
sadovnjakov, 1471 Sadike hmelja-regres pri nakupu kakovostnih sadik, 1401 Podpora
razvoju govedoreje,konjereje in drobnice, 1466 Strukturne spremembe v kmetijstvu in
živilstvu zaradi bistveno večjega števila zahtevkov od predvidenega v času sprejemanja
proračuna.
Sredstva so bila prenašena tudi na postavko 2556 Podpora strokovnim prireditvam,
stanovskemu in interesnemu povezovanju za podporo pomembnih programov
posameznih društev in združenj, predvsem: združenju ekološkoih kmetov, združenju
turističnih kmetij, zvezi društev za biomaso in združenju pridelovalcev vrtnin ter zvezi
kozjerejcev.
V ekonomskem namenu 13 - Investicije in investicijsko vzdrževanje so se
prerazporedila sredstva v skupni vrednosti 5.000.000,00 SIT iz postavke 6557
Usposobitev javnih zavodov, ustanov in razvojnih centrov v kmetijstvu na podlagi
Sklepa Vlade RS št. 401-47/98.
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3. Celostno urejanje pode elja, obnova vasi in kmetijsko ureditvene operacije
Kmetijsko ureditvene operacije
2431 Podeželje in agrarne operacije: Izdelava predhodnih analiz in investicijsko
tehnične dokumentacije
Pri vlogah prispelih na javni razpis za izdelavo investicijsko tehnične dokumentacije
je bil dan projektom, ki so obravnavali kmetijsko - ureditvene operacije. Trije projekti
so se nanašali na agromelioracije in manjše hidroureditve, en projekt na
agromelioracije in namakanje kmetijskih zemljišč, osem projektov pa samo na
namakanje kmetijskih zemljišč. V letu 1998 je bilo odobreno 11 vlog . V letu 1998 je bilo
za teh 11 vlog izplačanih 20.961.350,00 SIT. Pogodbene obveznosti iz leta 1997 pa
so znašale 2.696.650,00 SIT. Skupno je bilo za 12 projetov porabljenih 23,658.000,00
SIT.
2436 Podeželje in agrarne operacije: Vzdrževanje akumulacije Vogršček
Prerazporeditev v višini 2.000.000 SIT je bila opravljena na osnovi strokovne recenzije,
kjer so predlagali, da se del stroškov ne pokriva.
Na vodni akumulaciji Vogršček osnovnem namakalnem razvodu ter črpališču in
razdelilnih postajah so bila izvedena vzdrževalna dela in ukrepi za distribucijo vode za
potrebe namakanja in oroševanja.
2438 Skupni nameni: Obnova in urejanje pašnikov
Del sredstev na tej postavki je ostal zaradi zavrnitve podpisa pogodbe o dodeljeni višini
sredstev za obnovo pašnika enega izmed vlagateljev.
Sredstva so bila uporabljena za izvedbo obveznosti iz razpisa za leto 1997, ko zaradi
velikega števila popolnih zahtevkov ni bilo na razpolago dovolj sredstev. Zahtevki so
bili pred izplačilom s pomočjo kmetijske inšpekcije preverjeni na terenu. Od 427 vlog
je bilo glede na terensko kontrolo izplačanih 272 vlog 155 vlog pa je bilo zavrnjenih.
1494 Namakanje in osuševanje kmetijskih zemljišč
Po javnem razpisu v letu 1998 je bila financirana izvedba večjega namakalnega
sistema v Ivanjcih v Prekmurju. Dodatno je bilo v Renčah na črpališču, ki je vezan na
sistem Vogršček financirana izgradnja dodatnega črpališča ki bo s povečanim tlakom
omogočalo oroševanje breskovih nasadov. Nadalje je bilo na območju občin Hodoš in
Šalovci financirano osuševanje zemljišč, v Podravju pa so bili zgrajeni štirje manjši
namakalni sistemi za namakanje sadjarsko vrtnarske pridelave ter izgrajen namakalni
sistem na površini 29,2 ha Orehovlje -Britof pri Novi Gorici.
V višini 139,351.813,00 SIT pa so bile pokrite pogodbene obveznosti iz leta 1997,
15.000.000 SIT pa je bilo prerazporejenih, ker vloge v tej višini niso izpolnjevale
predpisanih kriterijev.
1497 Akumulacije
Ostanek sredstev na tej postavki je nastal, ker seje pred izvedbo odobrenega projekta
na koncu leta na lokaciji predvideni za izgradnjo akumulacije utrgal zemeljski plaz. Tako
ni bilo več časa za pripravo dopolnitve projekta in za prerazporeditev.
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V letu 1998 je bila financirana izgradnja dveh vodnjakov kot vira vode za namkanje, s
folijo je bila zatesnjena druga polovica akumulacije Purisma v Kopru v izgradnjo pa sta
šli dve novi akumulaciji.
3807 Poizkusni centri za namakanje
Poskusna pridelava vrtnin z namakanjem je bila uvedena na polju v Ivancih. Rezultati
poročila o projektu so vspodbudni. Odziv pridelovalcev vrtnin za namakanje je bil zelo
velik. Projekt bo prav gotovo prispeval k temu, da se bo struktura poljedeljskih kultur
v kolobarju hitreje menjala z uvajanjem pridelave vrtnin na njivskih površinah.
2435 Podeželje in agrarne operacije: Nacionalni projekt namakanja
Vlada RS je konec leta 1995 sprejela strategijo namakanja kmetijskih zemljišč RS.V
okviru le te je bilo dogovorjeno,- da bomo v obdobju petih let izgradili namakalne
sisteme za 10 do 12.000 ha kmetijskih zemljišč. V letu 1998 je bila sklenjena pogodba
za izdelavo »Projekta namakanja kmetijskih zemljišč RS« (Slovenia Irrigation Project),
ki je dokumentacija, na osnovi katere bo možno odločanje o upravičenosti in nadaljnem
financiranju projekta. Projekt je bil plačan iz kreditnih sredstev Mednarodne banke za
obnovo in razvoj.V pogodbi je projekt razdelan na faze, ki zajemajo:
I. faza: Pregled kmetijskega sektorja,
II.faza: Študije izvedljivosti za 3.614 ha pilotnih projektov namakanja, ki so vzorčno
razporejeni po osmih namakalnih regijah v Sloveniji. Te regije so: Pomurje,
Podravje. Savinjska dolina, Spodnja Sava in Krka, Bela Krajina, Vipavska
dolina, Goriška Brda in Obala. Vsaka ,od skupno 24-tih študij izvedljivosti, je
zaključena celota, ki vsebuje: prikaz tehnične izvedljivosti - idejni projekt,
finančno analizo za posamezne kmetijske kulture, ekonomsko analizo po
merilih WB, poročilo o vplivih na okolje, predlog organiziranosti izvajanja
namakanja in sociološko študijo.
Poleg navedenega je v pogodbo vključena tudi Marketinška študija.
III. faza: Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja in razpisna dokumentacija za
do 2.000 ha namakalnih površin.
Zaradi zmanjšanja veljavnega proračuna za leto 1998 izvajalcu ni bil izplačan zadnji
od petih v pogodbi določenih obrokov v višini 180.000 USD. Ta vsota pokriva plačilo
III. faze projekta, ki je v teku. Obveznost plačila se zato prenaša v leto 1999.
1491 Agromelioracije
V letu 1998 je bilo namenjeno za izvajanje agromelioracij 168.576,00 SIT.
Poraba sredstev je tekla v skladu z uredbo (Uradni list št.46/98), to je deloma za
pokritje pogodbenih obveznosti po pogodbah iz leta 1997 v skupnem znesku
49.969.065 SIT za 724 ha ter po programu ministrstva za obveznosti iz leta 1998.
Program ministrstva za leto 1998 je obsegal investicije, katerih izvajanje seje pričelo
že v letih 1997 ter investicije , ki so sicer bile odobrene pojavnem razpisu v letu 1997,
vendar zaradi pomanjkanja finančnih sredstev niso šle v finančno realizacijo.
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Program je bil v celoti realiziran v skupnem znesku 118.606.935,00 SIT na 1582,54
ha
oz.
23 lokacijah. Skupaj je bilo finacirano 27 investicij v 18 občinah.
Agromelioracijska dela so bila v celoti izvedena na skupno 1582,54 ha, izvedba 724 ha
se prenaša v leto 1999, tako da bodo pogodbene obveznosti v letu 1999 64.027.912
SIT.
1509 Drugi odhodki in dela na drugih področjih
Ukrepi so bili izvedeni v načrtovanem obsegu, s povdarkom na rcionalizaciji porabe.
Manjša poraba je bila posledica prerazporeditve v skladu z sprejetim programom Vlade
o zmanjšanju proračunske porabe.
2430 Podeželje in agrarne operacije: Komasacije
Osnovni namen komasacij je izboljšanje posestne in zemljiške strukture. Komasacija
je kmetijsko zemljiška operacija, s pomočjo katere je mo no povečati velikost kmetij in
zmajšati razdrobljenost posesti, s tem pa je tudi mo no ustvariti ekonomsko močne dru
inske kmetije. Majhnost in razdrobljenost posesti sta namreč največja agropolitična
problema-slovenskega kmetijstva
Pomen komasacij pa se je začel spreminjati z novimi agropolitičnimi in
okoljskopolitičnimi razmerami. Urejanje zemljišč pomeni danes izboljšanje proizvodnih
in delovnih razmer v kmetijstvu in gozdarstvu, kakor tudi reševanje konfliktov rabe
prostora in oblikovanje vasi v smislu celovitega pode elskega regionalnega razvoja in
ne zgolj zlo bo razdrobljene zamljiške posesti, katere cilj je doseči samo rentabilne
gospodarske površine.
V letu 1998 so se zaključile komasacije, začete v letu 1997: Čeplje-Vorble, Šalovci IV.
V fazi zaključka je komasacija Bukovnica (prerazporeditev sredstev v leto 1999 je bila
zaradi nedokončanih agromelioracijskih del).
Poraba sredstev je potekla v skladu z uredbo (Uradni list št.46/98), to je deloma za
pokritje pogodbenih obveznosti po pogodbah iz leta 1997 v skupnem znesku
11.306.186,00 SIT, deloma pa za pokritje vlog prispelih na Javni razpis za komasacije
. Tako so se v letu 1998 financirale naslednje komasacije: Orova vas-breg, Sp. kapla,
Orla vas, Klinca I in II, Kapljišče in Košarovci, v skupni površini 169,17 ha..
Za izvedbo projektov je bilo porabljenih 43.658.000,00 SIT. Investitorji so v letu 1998
vlo ili zahtevke za izvajanje novih komasacij z e zagotovljeno udele bo lastnikov
zemljišč, ki imajo v lasti več kot 80% površin zemljišč na predvidenem komasacijskem
območju. Za omenjene zahtevke so v pripravi odločbe o uvedbi komasacijskega
postopka, ki zajema območja: Adijanci, Konjščica 3, Brezovica, Lisjakovšče, Mandrija,
Kubote, Dravsko polje 1. razen območij občin Hodoš-Šalovci in Gornji Petrovci, za
kateri sta odločbi e izdani.
2432 Podeželje in agrarne operacije: Sanacija nedokončanih komasacij
Program sanacije komasacij MKGP se izvaja e od leta 1995. Program MKGP vključuje
delne programe sanacije komasacij, ki jih pripravijo upravne enote po Sloveniji.
Proračunska sredstva so namenjena za izvedbo aktivnosti, ki omogočajo pospešeno

18. oktober2001

553

poročevalec, št. 83

zaključevanje starih komasacijskih postopkov in ureditev lastniškega stanja na
komsacijskem območju.
V okviru izvajanja komasacijskih programov se financirajo:
1.
2.
3.
4.
5.

dodatna dela (hidro- agro-melioracijska, geodetska, gradbena)
pravno- upravna dela
izvedeniška dela
odškodnine
odkupi in prodaja kmetijskih zemljišč, ki so v lasti Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov RS

Sredstva so se koristila po programu v skladu z uredbo (Uradni list št.46/98). V
proračunu za leto 1999 je bilo namenjeno za Sanacijo komasacij 50.000.000,00 SIT.
Realizacija proračuna je bila 43.668.890 SIT, to je 87,34 %.
Od 124 nezaključenih komasacij je zaključenih že 101, oziroma 81%.
Celostno urejanje podeželja in obnova vasi
Na področju razvoja podeželja so bila sredstva porabljena za realizacijo pogodbenih
obveznosti iz leta 1997, na podlagi programa za leto 1998 in za realizacijo zahtevkov,
prispelih na javne razpise v letu 1998.
Na razpise s področja celostnega razvoja podeželja in obnove vasi je prispelo bistveno
več vlog, kot je bilo na razpolago sredstev v proračunu. Podprtih je bilo 20 novih lokacij
CRPOV, kar pomeni realizacijo zastavljenega plana na področju uvajanja CRPOV za
leto 1998. Glede na zastavljene cilje je bila dosežena najnižja stopnja realizacije na
CRPOV-izvedbi. Trenutno je odprtih 130 lokacij CRPOV in obseg izvedbenih ukrepov
je daleč presegel razpoložljiva sredstva. Podprtih je bilo 45 zahtevkov oz. izvedbenih
projektov. S področja kmetijske infrastrukture je bilo sofinanciranih 30 zahtevkov za
ureditev nujne infrastrukture, pretežno na območjih CRPOV projektov in vinskih cest.
Delež sofinanciranja kmetijske infrastrukture je le 20%, kljub temu je bila podprta komaj
tretjina zahtevkov, ki so prispeli na javni razpis. Na področju vinskih cest je bilo
sofinanciranih 29 izvedbenih projektov in aktivnosti, od tega je bilo 14 vezanih na
izvajanje programov promocije in izobraževanja, 15 pa na izgradnjo infrastrukture.
Finančno podprta je bila približno polovica zahtevkov z javnega razpisa 1998.
Na področju raziskovalnih nalog in promocije CRPOV je bila realizacija skladna z
zastavljenim programom, še posebej na programu raziskovalnih nalog. Vse naloge so
bile usmerjene v izdelavo analiz in ocen, potrebnih za pripravo 5-letnega programa
podeželja in pripravo na Sapard. Na Vodooskrbi Bele krajine je delo potekalo skladno
s programom. Zastavljeni cilji so bili realizirani v celoti. Regionalni razvojni projekti
podeželja so bili glede na redukcijo sredstev zmanjšani, pristopilo se je k 4 novim
projektom, ki so izpolnjevali kriterije za izbor in z vidika enakomerne geografske
razporeditve po Sloveniji.
2449 Skupni nameni: Podpora ukrepom za pospeševanje kmetijstva v občinah
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Cilji so bili uresničeni v celoti. Ukrep je bil izveden na podlagi javnega razpisa in v
okviru razpoložljivih finančnih sredstev tudi realiziran. Zmanjšanje sredstev na
proračunski postavki je bilo izvedeno zaradi zagotovitve dodatnih sredstev na skupni
proračunski postavki MEOR in MKGP za izvedbo programa donacije BIH.
4. Prehrana
4099 - Ustanovitev organizacije za trženje kmetijsko-živilskih proizvodov in
blagovne znamke
Sredstva so bila namenjena za ustanovitev agencije za trženje ter za registracijo
označb porekla za živilske proizvode in kmetijske pridelke. Večina sredstev se je glede
na prioritetne naloge v ministrstvu prerazporedila na druge proračunske postavke
(28.000.000,00 SIT).
Sama ustanovitev Agencije za trženje kmetijsko-živilskih proizvodov je povezana z
reorganizacijo MKGP in je sistemske narave.
Realiziral se je samo del proračunske postavke, in sicer sofinanciranje priprave
dokumentacije štirih živilsko-kmetijskih izdelkov z označbo porekla. Sofinancirali smo
kot pilotne projekte pripravo dokumentacije za označbo porekla za sledeče kmetijsko
živilske proizvode: Nanoški sir, sirTolminc, Prekmursko šunko in Ekstra deviško oljčno
olje Slovenske Istre. Ta del je potrebno urediti v povezavi z možnostjo implementacije
evropske zakonodaje za kmetijsko živilske proizvode v Sloveniji.
2447 • Podpora pri usposabljanju laboratorijev v kmetijstvu in živilstvu
Zaradi prerazporeditve dela sredstev na druge proračunske postavke ni bilo mogoče
realizirati popolnoma zastavljenih ciljev. Sredstva so bila namenjena za tehnično
usposobljenost preskusnih laboratorijev s področja dejavnosti MKGP v skladu z
evropskimi standardi in predpisi. Realizirana sredstva so se porabila za nabavo opreme
v pooblaščenih preskusnih laboratorijih, potrebne za izvajanje preskusov, predpisanih
v EU zakonodaji.

(

5. Gozdarstvo
V letu 1998 je bilo za financiranje in sofinanciranje nalog, ki jih določa zakon o
gozdovih, v proračunu Republike Slovenije določeno skupaj 3.900.795.000 SIT. Na
podlagi sklepa Vlade RS o zmanjšanju proračunske porabe, so bila razpoložljiva
sredstva zmanjšana na 3.714.678.000 SIT. Realizacija proračunskih postavk, ki so v
proračunu za leto 1998 določene za financiranje in sofinanciranje nalog na podlagi
zakona o gozdovih, pa je bila 3.708.128.000 SIT. V relativnem pogledu so bila
razpoložljiva sredstva proračuna 21% večja kot v letu 1997, hkrati pa so dosegla le
76% sredstev, ki se na podlagi programa razvoja gozdov v Sloveniji, predvidevajo za
leto 1998.
Pri potrebnih sredstvih za javno gozdarsko službo je zaostajanje za programom 17%
in se je v primerjavi z letom 1997 (11%) povečalo, pri sredstvih potrebnih za
financiranje in sofinanciranje varstva gozdov, obnove in nege gozdov je zaostajanje v
povprečju 28%. pri sredstvih za vzdrževanje gozdnih cest 53% (z upoštevanjem
novogradenj) in pri sredstvih za raziskovalno delo v gozdarstvu 47%. Gledano v celoti
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so se sredstva za izvajanje programa vlaganj v gozdove v letu 1998 v primerjavi z letom
1997 povečala na račun povečanih sredstev za obnovo in nego v zasebnih gozdovih
in za sanacijo od ujm poškodovanih gozdov za 93 %. Pri tem pa je potrebno poudariti,
da je bilo 260.123.528 SIT porabljenih za sofinanciranje že v letu 1997 izvedenih
ukrepov v varstvu, obnovi in negi gozdov. Navedena višina sredstev je zagotavljala
izvedbo le 72 % predvidenega v programu razvoja gozdov v Sloveniji. Trendi doseženi
v letu 1998 narekujejo pospešeno zmanjševanje zaostankov, da bi lahko v letu 2000
vsaj okvirno zagotovili raven, ki je določena v programu razvoja gozdov v Sloveniji in
nujno potrebna za ohranjanje stanja in razvoja gozdov.
V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 1998 so bile na podlagi sklepa vlade
zmanjšane naslednje postavke:
-1441 nega v zasebnih gozdovih
9.000.000 SIT
- 2248 obnova gozdov na pogoriščih in obnova
4.998.000 SIT
gozdov poškodovanih v naravnih ujmah
- 2559 izvršba odločb ZZG Slovenije
2.000.000 SIT
- 6326 preventivno varstvo gozdov
11.000.000 SIT
- 6329 protipožarno varstvo na Krasu
5.000.000 SIT
- 6332 odškodnine zaradi razglasitve gozov
5.000.000 SIT
s posebnim namenom
- 6772 financiranje nakupa varovalnih gozdov
30.000.000 SIT
in gozdov s posebnim namenom
-1841 javna gozdarska služba
125.000.000 SIT
SKUPAJ zmanjšanje

191.998.000

SIT

Sredstva proračuna RS, ki so bila v letu 1998 določena za financiranje javne gozdarske
službe ter financiranje in sofinanciranje vlaganj v gozdove so pomenila 14,5% sredstev
proračuna MKGP.
Program vlaganj v gozdove
Za leto 1998 je bilo z upoštevanjem prioritet za izvedbo opravljeno ter na podlagi
odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna RS,
prevzeto in obračunano s področja:
varstva gozdov, postavljenih, kontroliranih in izdelanih je bilo 2055 kom nastav in
6500 kom pasti za varstvo pred podlubniki, na novo zgrajenih in vzdrževanih je bilo
195,5 km požarnih presek, 1.650 m požarnih zidov, postavljenih je bilo 284 opozorilnih
tabel za nevarnost požarov;
obnove gozdov; 733 ha s sadnjo in setvijo obnovljenih gozdov in dobavljenih
1.710.000 kom sadik gozdnega drevja, 129 ha s sadnjo in setvijo obnovljenih gozdov
poškodovanih od ujm,
3.827 kg semena gozdnega drevja ustreznega izvora;
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nege gozdov; 9.920 ha nege gošče, mladja in letvenjakov, 1,073ha vzdrževanja grmišč
in travnih površin, vzdrževanje 180 vodnih virov v gozdovih, razna biomeliorativna dela
na površini 80ha, sadnja plodonosnega drevja 4456 sadik;
vzdrževanja gozdnih cest; 7300 km od celotnega omrežja 12.164 km gozdnih cest;
(proračunska postavka: 1407-obnova gozdov, ki so pedmet denacionalizacije, 1411obnova zasebnih gozdov, 2248-obnova gozdov na pogoriščih in obnova od ujm
poškodovanih gozdov, 1438-nega gozdov, ki so predmet denacionalizacije, 1441-nega
v zasebnih gozdovih, 6326-preventivno varstvo gozdov, 6327-ostalo varstvo v zasebnih
gozdovih, 6328-vzdrževanje življenskega okolja prostoživečih živali v zasebnih
gozdovih, 6329-protipožarno varstvo gozdov na Krasu, 6330-semenarska in
drevesničarska dejavnost v gozdarstvu, 4177-vzdrževanje gozdnih cest v gozdovih, ki
so predmet denacionalizacije, 4178-vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih,
4179-vzdrževanje gozdnih cest v državnih gozdovih)
Sanacija posledic ujm v državnih gozdovih; razpolo Ijiva sredstva so bila v celoti
porabljena. Sofinancirala seje sanacija zaradi ujme poškodovanih cest in objektov na
cestah v dr avnih gozdovih. Sanacija je bila opravljena v skladu s sanacijskim načrtom
in pogodbo
Raziskovalno delo v gozdarstvu
V letu 1998 je bilo na 16 raziskovalnih projektih opravljeno v skladu s pogodbami;
(proračunska postavka: 2552-znanstveno raziskovalno delo v gozdarstvu)
Naloge javne gozdarske službe
Naloge so bile opravljene v obsegu kot je bilo določeno s programom dela in finančnim
načrtom, ki ga je potrdila Vlada RS (proračunska postavka: 1841-javna gozdarska
služba).
Poraba proračunskih sredstev je bila v celoti realizirana v višini razpoložljivih sredstev.
Določene prerazporeditve so bile posledica povečanih odškodninskih zahtevkov za
škodo od zavarovane divjadi in za poravnavo obveznosti iz leta 1997 za vzdrževanje
gozdnih cest v zasebnih gozdovih. Za prerazporeditve so bila v pretežni meri
uporabljena sredstva s proračunske postavke 6332, ker je bilo odškodninskih
zahtevkov zaradi omejitve lastninske pravice v gozdovih s posebnim namenom manj
kot se je načrtovalo, ni pa bilo tudi zahtev za odmero zemljišč v zvezi z temi gozdovi.
Izplačani so bili samo zahtevki na podlagi že podpisanih sporazumov.
Prerazporeditve so bile realizirane v skupni vrednosti 17.825.432 SIT na naslednjih
proračunskih postavkah:
- 4177 popravilo gozdnih cest v gozdovih,
200.000 SIT
ki so predmet denacionalizacije
- 4179 popravilo gozdnih cest v državnih gozdovih
554.148 SIT
- 6332 odškodnine razglasitve gozdov
1 1.450.284 SIT
s posebnim namenom
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- 6326 preventivno varstvo gozdov
SKUPAJ

5.621.000 SIT
17.825.432 SIT

Sredstva so se prenesla na naslednje proračunske postavke:
-1403 odškodnine za povzročeno škodo od
zavarovane divjadi
- 4178 vzdrževanje g.cest v zasebnih gozdovih
- 7702 podpora nevladnim organizacijam,
strokovnim prireditvam in strok.publicistiki
SKUPAJ

14.630.284 SIT
281.148 SIT
2.914.000 SIT
17.825.432 SIT

Razpoložljiva sredstva niso bila v celoti porabljena na proračunskih postavkah:
- 2559 izvršba odločb ZZG Slovenije
2.195.930 SIT
- 4178 popravilo goz.cest v zasebnih gozdovih
3.055.382 SIT
- 6772 financiranje nakupa varovalnih gozdov
578.330 SIT
Sredstva na proračunski postavki 2559 niso bila porabljena, ker ni bilo potrebe za
izdajo sklepov o izvršbi odločb. Na proračunski postavki 4178 je bilo izplačilo za
opravljeno vzdrževanje v vrednosti 1.402.020 SIT prenešeno v leto 1999, preostanek
razpoložljivih sredstev pa ni bil porabljen, ker manjši del vzdrževanje v nekaterih
občinah ni bil izveden.
Sredstva na proračunski postavki 6772 niso bila izkoriščena, ker je bilo sklenjenih
kupoprodajnih pogodb za gozdove s posebnim namenom, sklepanja dodatnih pa bi
pomenilo prekoračitev postavke.
6. Ribištvo
Sredstva na proračunskih postavkah, ki so bila namenjena ohranjanju in razvoju
sladkovodnega in morskega ribištva, so bila porabljena v skladu s programi oziroma
javnimi razpisi in na njihovi podlagi podpisanimi pogodbami z izvajalci.
Proračunske postavke:
1859 Ribištvo: Ulovplave ribe Vsa sredstva so bila porabljena v skladu s programom;
1422 Morsko ribištvo in marikultura Finančno podprta sta bila na podlagi javnega
razpisa izbrana programa modernizacije proizvodnih zmogljivosti;
1449 Sladkovodno ribogojstvo Na podlagi javnega razpisa seje sofinanciralo izbrane
programe. Podprlo se je dva programa novih ribogojnih kapacitet v vrednosti 3.323.086
SIT in program predelave rib v višini 8.676.700 SIT;
1474 Kmetijstvo: Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov kmetijstva
Na podlagi pogodb sta bili izplačani dve nalogi-ribiški kataster in kategorizacija
ribolovnih voda;
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2553 Ribištvo: Monitoring ribolovnih fondov v slovenskem morju Razpoložljiva
sredstva so bila porabljena za izvajanje naloge na podlagi podpisane pogodbe;
2557 Morsko ribištvo: Subvencije in socialne podpore Sredstva so bila na podlagi
določenih kriterijev v celoti porabljena za subvencioniranje prispevkov za socialno
varnost morskih ribičev.
7. Varstvo rastlin
7704 Kmetijstvo: Zdravstveno varstvo rastlin
Ukrepi so bili opredeljeni z letnim programom ministrstva določenim v Uredbi o uvedbi
finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto
1998 (U.l. RS 46/98).
Po veljavnem proračunu za leto ,1998 je znašala višina sredstev na postavki
59.000.000,00 SIT. S prerazporeditvijo 1.000.000,00 SIT iz postavke 2471, tako da so
razpoložljiva sredstva na postavki znašala 60.000.000,00 SIT. Sredstva smo porabili
za izvajanje nalog s področja varstva rastlin, predvsem na fitosanitarnem področju in
področju fitofarmacevtskih sredstev, ki jih določajo zakonski predpisi in mednarodni
sporazumi oziroma jih zahteva EU v procesu vključevanja Slovenije v EU. Upravičenciizvajalci letnih programov ministrstva so bili javni zavodi, ustanove in strokovne skupine
oz. komisije za izvajanje nalog s področja varstva rastlin, ki jih je imenoval minister.
-Potrjeni so bili naslednji programi s področja zdravstvenega varstva rastlin:
-Biološki inštitut Slovenije:
A: Diagnosticiranje karantenskih bakterijskih bolezni
- Kmetijski inštitut Slovenije:
A: Opazovalno-napovedovalna slu ba za varstvo rastlin
B: Diagnosticiranje škodljivih organizmov
C: Ugotavljanje ostankov FFS sredstev v kmetijskih tleh in rastlinh
- Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo:
A: Izvedba tečaja in izpita iz fitomedicine
- Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec:
A: Monitoring in diagnosticiranje hmeljeve uvelosti v RS
Programi s področja varstva rastlin, zastavljeni ob sprejemanju proračuna so bili
izvedeni v planiranem obsegu.
2471 Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu - oprema
Po veljavnem proračunu za leto 1998 je znašala višina sredstev na postavki
28.000.000,00 SIT in seje s proračunskimi prihranki (znižanje proračuna) znižala na
26.000.000,00 SIT. S prenosom sredstev v višini 1.000.000,00 SIT na postavko 7704
se je višina sredstev na postavki 2471 znižala na 25.000.000,00 SIT.
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Sredstva so bila porabljena za nakup opreme namenjene za izvajanje napovedovanja
oziroma prognoze pojava škodljivih organizmov v kmetijstvu na podlagi ustreznih
meteoroloških, bioloških in drugih podatkov ter določanje optimalnih rokov za zatiranje
škodljivih organizmov. Dosedanja oprema za izvajanje tovrstnih nalog je bila zastarela,
pomanjkljiva in neustrezna, kar je oteževalo izvajanje navedenih nalog, ki se opravljajo
v okviru javnih zavodov (Kmetijski inštitut Slovenije, Kmetijski zavod Maribir, Kmetijski
zavod Ljubljana, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Kmetijsko veterinarski
zavod Nova Gorica).
Programi s področja prognoze rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu, zastavljeni
ob sprejemanju proračuna so bili izvedeni v planiranem obsegu
8. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
Sredstva za sofinanciranje Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
(postavka 1852) in za izvajanje odkupa kmetijskih zemljišč (postavka 2419) so bila v
celoti porabljena.
.9. Veterinarstvo
Vsebinska obrazložitev izvršenega proračuna za leto 1998 pri proračunskem
uporabniku 2312 Veterinarska uprava RS:
2473 Vakcinacija lisic
V letu 1998 sta bili opravljeni dve vakcinaciji lisic, kakor je bilo tudi planirano. Sredstva
so bila v celoti porabljena v skladu s sprejetim programom.
2562 Veterinarski inštitut Slovenije
Veterinarski inštitut Slovenije je v letu 1998 opravil vsa dela, ki so bila opredeljena v
pogodbi. Sredstva za financiranje te dejavnosti so se med letom znižala z
441.000.000,00 SIT na 429.000.000,00 SIT, kar je 97,28% od s proračunom sprejete
višine sredstev. Razpoložljiva sredstva so bila v celoti porabljena v letu 1998,
manjakjoča sredstva pa so povzročala določene težave pri izvajanju programa.
2563 Veterinarski zavod Slovenije
Veterinarskemu zavodu Slovenije so bila sredstva v letu znižana za 20.000.000,00 SIT,
čeprav je bil njihov program dela in finančni načrt potrjen na Vladi RS. Zmanjšanje
sredstev ob koncu leta je povzročilo velike težave pri izvedbi zastavljenega programa,
ker ni bilo mogoče spremeniti programa dela VZS zaradi dolgotrajnega postopka.
2564 Investicije-Veterinarski zavod Slovenije
Sredstva na tej postavki so bila znižana za 125 mio SIT. Porabljenih je bilo
115.200.000,00 SIT, za ostanek sredstev (19.800.000,00 SIT) je bila sicer sklenjena
pogodba o nakupu nepremičnine, vendar zaradi zahtevnih administrativnih postopkov
ni prišlo do realizacije nakupa.
4114 Investicije - karantena za živali
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V letu 1998 je bil planiran nakup posestva in objektov, ki bi služili kot državna
karantena za živali, vendar pogodbena stranka ni pravočasno izpolnila vseh pogojev
in zato ni prišlo do realizacije. Sredstva s te postavke so bila prenešena na postavke
pri 2311 v vrednosti 50.000.000,00 SIT, na postavko 6685 - preventivno zdravstveno
varstvo živali in ukrepi v veterini v vrednosti 45.000.000,00 SIT in 4522 - materialni
stroški v vrednosti 5.000.000,00 SIT.
5968 - plače, 5971 - drugi osebni odhodki (prejemki) in 5974 • prispevki in davki
delodajalca:
V letu 1998 se je več delavcev Veterinarske uprave RS upokojilo, vendar kljub
pravočasno začetim postopkom za izbiro kandidatov za prosta delovna mesta, postopki
niso bili izpeljani do konca (do imenovanja novih delavcev) tako tudi ni bilo novih
zaposlitev. Izvedenih je bilo več prerazporeditev, daje delo lahko potekalo nemoteno,
kljub pomanjkanju ustreznih kadrov. Zaradi delno neizvedenega programa zaposlitev
je ostal tudi del količnikov neizkoriščen.
6685 Predpisano in preventivno zdravstveno varstvo živali ter ukrepi v veterini
Sredstva so bila v letu 1998 znižana za 100.000.000,00 SIT (za 12,5%), na postavko
pa je bilo kasneje prerazporejeno 45.000.000,00 SIT. Tako so bili izvedeni vsi
predpisani ukrepi v veterini. Stroški, nastali z izvedbo teh ukrepov pa ob koncu leta
niso bila v celoti poravnani, zato so bile obveznosti prenešene v proračunsko leto 1999.
7715 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci
Sredstva s te postavke (3.207.370,00 SIT) so bila prerazporejena na postavko 4522 materialni stroški. Del sredstev v višini 1.792.630,00 SIT pa ob koncu leta ni bil
porabljen.
8166 Vakcinacija lisic - tuja donacija
Sredstva so bila namenjena plačilu kontrole imunosti lisic. Ker izvajalec ni pravočasno
izstavil računa, v letu 1998 sredstva niso bila porabljena, zato so se obveznosti
prenesle v leto 1999.
10. Kmetijsko svetovalna služba
V okviru Uprave R Slovenije za pospeševanje kmetijstva so bila proračunska sredstva
na postavkah v celoti porabljena. Prav tako je bil v celoti realiziran tudi načrtovani
program dela in aktivnosti na področju svetovalnih nalog.
4523 Materialni stroški
Sredstva so bila v celoti porabljena.
2565 Republiška kmetijska svetovalna služba
Naloge so bile izvedene v celoti.
2566 Usposobitev objektov in nakup opreme za kmetijsko svetovalno službo
Načrtovana dela so bila realizirana v celoti.
7718 Pospeševalne naloge
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Naloge so bile izvedene v celoti.
11. Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov
Iz postavke 4524 Materialni stroški so bila sredstva v juniju 1998 na podlagi sklepa
Vlade Republike Slovenije prenesena na Servis skupnih slu b za nabavo opreme in
čolna za ribiško inšpekcijo.
Postavka 2618 Certifikati, obrazci, informatika in registri je bila porabljena v celoti.
Postavka 2619 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci je bila namenjena
plačevanju analiznih izvidov in izvedeniških mnenj za povzorčeno blago v prometu. V
glavnem so se opravljale analize zemlje na prisotnost prepovedanih pesticidov, na
kakovost ivilske krme, mineralnih gnojil, kakovost semena in vina ter zdravstveno
stanje in prisotnost reziduov na rastlinah v prometu v notranjosti dr ave in v
mednarodnem prometu. Število teh analiz se spreminja z ozirom na sezono (največ
kontrol je~jeseni in spomladi ob času setve in obnove sadovnjakov in vinogradov). V
letu 1998 je bilo več potreb po analizah od načrtovanih sredstev, zato so se sredstva
na postavko prerazporedila in v celoti porabila.
Sredstva na proračunski postavki 6675 Izvršbe inšpekcijskih odločb po drugi osebi
(285. člen ZUP-a) so se uporabljala za odškodnine za uničene rastline po zakonu o
zdarvstvenem varstvu rastlin. Sredstva iz te postavke so bila prerazporejena, ker so
ostajala neporabljena, saj je načrtovanje izvršb je zelo nepredvidljivo. Običajno stranka
pred samo izvršitvijo po tretji osebi sama opravi nalo eno delo. Pri plačevanju
odškodnin za uničene rastline oku ene s karantenskimi boleznimi pa gre za dolgotrajen
postopek, zaradi natančnega ugotavljanja ali se je oškodovanec dr al zakona o
zdravstvenem varstvu rastlin in ali mu odškodnina tudi dejansko pripada.
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2312 - VETERINARSKA UPRAVA RS

Postavka 2473 Vakcinacija lisic:
V letu 1998 sta bili opravljeni dve vakcinaciji lisic, kakor je bilo tudi planirano. Sredstva
so bila v celoti porabljena za izvedbo akcij.
Postavka 2562 Veterinarski inštitut Slovenije:
Veterinarski inštitut Slovenije je v letu 1998 opravil vsa dela, ki so bila opredeljena v
pogodbi. Sredstva za financiranje te dejavnosti so se znižala z 441.000.000,00 SIT na
429.000.000,00 SIT, kar je 97,28% prvotne višine sredstev, namenjene izvajanju dejavnosti
VIS. Manjkajoča sredstva so povzročala določene težave pri izvajanju programa. Vsa
sredstva so bila porabljena v letu 1998.
Postavka 2563 Veterinarski zavod Slovenije:
Veterinarskemu zavodu Slovenije so bila sredstva v letu znižana za 20.000.000,00 SIT,
čeprav je bil njihov program dela in finančni načrt potrjen na Vladi RS. Znižanje sredstev
je povzročilo velike težave pri izvedbe zastavljenega programa. Slep Vlade RS, s katerim
se je poraba sredstev proračuna znižala za 3% na VURS do 31.8.1998 nismo prejeli,
čeprav je bilo treba predlog znižanja posredovati na Ministrstvo za finance do 01.9.1998.
Zato tudi ni bilo mogoče spremeniti programa dela VZS, saj je ta postopek zelo dolgotrajen,
to pa bi pomenilo še večje težave v izvajanju programa dela.
Postavka 2564 Investicije Veterinarski zavod Slovenije:
Sredstva na tej postavki so bila znižana za 125 MIO SIT. Porabljenih je bilo 115.200.000,00
SIT, za ostanek (19.800.000,00 SIT) je bila sicer sklenjena pogodba o nakupu
nepremičnine, vendar zaradi administrativnih težav ni bila pravočasno dostavljena na
Ministrstvo za finance in tako realizacija ni bila mogoča.
Postavka 4114 Investicije - karantena za živali:
V letu 1998 je bil planiran nakup posestva in objektov, ki bi bili služili kot državna
karantena za živali, vendar pogodbena stranka ni pravočasno izpolnila vseh pogojev.
Podpis pogodbe tako ni bil mogoč, saj je bil zamujen rok za pridobitev soglasja k pogodbi.
Sredstva s te postavke so bila prenešena na postavke pri 2311 - MKGP (50.000.000,00
SIT), na postavki 6685 - preventivno zdravstveno varstvo živali in ukrepi v veterini
(45.000.000,00 SIT) in 4522 - materialni stroški (5.000.000,00 SIT) pri 2312 - VURS.
Postavke 5968 - plače, 5971 - drugi osebni odhodki (prejemki) in 5974 - prispevki in
davki delodajalca:
%
V letu 1998 seje več delavcev Veterinarske uprave RS upokojilo, vendar kljub pravočasno
začetim postopkom za izbiro kandidatov za prosta delovna mesta, postopki niso bili
izpeljani do konca - do imenovanja novih delavcev - tako tudi ni bilo novih zaposlitev.
Opraviti je bilo potrebno več prerazporeditev, da je delo lahko potekalo nemoteno, kljub
pomanjkanju ustreznih kadrov. Pri tem pa je del količnikov ostal neizkoriščen, zato tudi
sredstva niso bila porabljena v celoti.
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Postavka 6685 - predpisano in preventivno zdravstveno varstvo živali ter ukrepi v
veterini:
Sredstva so bila v letu 1998 znižana za 100.000.000,00 SIT (za 12,5%), na postavko pa je
bilo kasneje prerazporejeno 45.000.000,00 SIT. Tako so bili izvedeni vsi predpisani ukrepi
v veterini. Stroški, nastali z izvedbo teh ukrepov pa zaradi likvidnostnih težav MKGP ob
koncu leta niso bila v celoti poravnani, dolg pa seje prenesel v letošnje proračunsko leto.
Postavka 7715 analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci:
Sredstva s te postavke (3.207.370,00 SIT) so bila prerazporejena na postavko 4522 materialni stroški. Ostanek sredstev (1.792.630,00 SIT) zaradi likvidnostnih težav MKGP
ob koncu leta ni bil porabljen.
Postavka 8166 vakcinacija lisic - tuja donacija:
Sredstva so namenjena plačilu kontrole imunosti lisic. Ker izvajalec ni pravočasno izstavil
računa, v letu 1998 sredstva niso bila porabljena in se prenesejo v leto 1999.
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2411- MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

Ministrstvu za promet in zveze je bilo v proračunu Republike Slovenije za leto 1998
odobrenih 49,3 mlrd SIT, za DARS je bilo iz naslova sredstev bencinskega tolarja
namenjenih 28,3 mlrd SIT, skupno torej 77,6 mlrd SIT.
Skladno s sklepi Vlade RS št. 400-09/98-1 (N) z dne 30.7.1998 in 3.9.1998 je
Ministrstvo za promet in zveze 24.9.1998 predlagalo znižanje sredstev na svojih
postavkah v višini 3 % od sprejetega finančnega načrta za leto 1998, to je za 1,48 mlrd
SIT. Prihranek v višini 3 % sprejetega proračuna oziroma 849 mio SIT na postavki 3982
- Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) smo predlagali 22.9.1998. Skupno je bil
proračun ministrstva zaradi tega znižan za 2,33 mlrd SIT.
V skladu z zakonom o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravljanuu
posledic poplav, ki so v obdobju september - november 1998 prizadele Republiko
Slovenijo ttJr. I. RS št. 86/98) je bilo mio SIT 130 prerazporejenih iz postavk ministrstva
v rezerve Republike Slovenije za namene sanacije posledic neurij in poplav v mesecu
oktobru in novembru 1998.
Za sanacijo posledic poplav v oktobru in novembru 1998 so bila prerazporejena tudi
sredstva namenjena za izgradnjo avtocest in to v višini 1 mlrd SIT iz postavke za DARS
pri Ministrstvu za promet in zveze. V skladu z zakonom o zagotovitvi sredstev za
interventne ukrepe pri odpravljanju posledic poplav, ki so v obdobju septembernovember 1998 prizadele Republiko Slovenijo je Ministrstvo za promet in zveze od
skupno prerazporejenih sredstev iz svojih postavk za te namene v višini 1,13 mlrd SIT
prejelo 705 mio SIT.
Skupno so bila torej za namene 3 % prihrankov, sanacijo posledic potresa in poplav
sredstva ministrstva prerazporejena v višini 3,46 mlrd SIT, kar pomeni dejansko
znižanje sredstev proračuna Ministrstva za promet in zveze za leto 1998.
Ministrstvo za promet in zveze ja tako zmanjšana sredstva svojega proračuna za leto
1998 realiziralo v višini 99,5 %.

2411 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE- ORGAN
Sredstva, ki so bila s proračunom 1998 dodeljena Ministrstvu za promet in zvezeorgan, so se vodila na postavkah:
3345 Materialni stroški
Sprejeti proračun
Veljavni proračun
Realizacija 98
Ostanek
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167.000.000
167.000.000
159.135.218,64
7.864.781,36
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Sredstva so bila 95.29 % porabljena za pokrivanje rednih mesečnih stroškov iz naslova:
upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov, energije, vode, komunalnih storitev,
prevoznih stroškov in izdatkov za službena potovanja v RS, tekočega vzdrževanja,
najemnin, pisarniškega materiala, seminarjev, tečajev in posvetovanj, reprezentance,
izplačil po pogodbah, avtorskih honorarjev, inštalacijskih del in popravil, naročnin na
časopise, pranja vozil, bencina, tiska vizitk, gostinskih storitev, dela študentov, PTT
stroškov in stroškov za ločeno življenje.
3669 Drugi odhodki za
Sprejeti proračun
Veijavni proračun
Realizacija 98
Ostanek

na drugih področjih
60.500.000 SIT
56.500.000 SIT
38.239.827,26 SIT
18.260.172,74 SIT

Sredstva na postavki 3669 so bila porabljena za: kritje potnih stroškov v tujini, letalske
vozovnicer kotizacije za dodatno izobraževanje delavcev v tujini, bančne stroške,
nabavo tuje strokovne literature, prevajanje, rezervacije hotelov v tujini, kritje stroškov
službene kartice, dnevnice in ostale potne stroške v tujini, tiskanje dovolilnic za
mednarodni prevoz stvari ter ostale obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih odnosov v
prometu.
5498 Strokovno razvojne naloge
Sprejeti proračun
290.000.000
Veljavni proračun
173.358.483
Realizacija 98
161.060.857,45
Ostanek
12.297.625,55

SIT
SIT
SIT
SIT

Iz sredstev te postavke so bile financirane naslednje storitve in strokovno razvojne
naloge:
• Uporaba programskih proizvodov ARIS Toolset
• Sistem kakovosti ISO 9001
• Kontrola sistema kakovosti URSP
• Izdelava študij o upravičenosti dograditve proge Jesenice- Sežana (sklep Vlade RS)
• Zasnovalne rešitve konfliktnih točk med novimi variantami drugega tira DivačaKoper in AC Kozina- Klanec
• Strokovne podlage za izdelavo pravilnika za projektiranje, gradnjo, rekonstrukcijo
in sanacijo premostitvenih objektov
• Obvezna vsebina investicijskega programa za železniško infrastrukturo
• Izdelava študije za pridobitev inv.vrednosti za nadaljnjo elektrif. železniških prog
• Ocena virov financiranja projekta drugega železniškega tira na relaciji KoperDivača
• Pravna študija v zvezi z gradnjo drugega železniškega tira na relaciji Divača - Koper
• Prostorsko usklajevanje trase obstoječe žel.proge in predvidene trase hitre proge
na odseku Ljubljana -Zidani most
• Primerjava možnih tras variante hitre proge Benetke- Ljubljana
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrola količine in kakovosti opravljenih del
Obseg transportnega dela na glavnih progah SŽ
Strokovne podlage za pripravo predloga zakona o obligacijskih in temeljnih
materialnopravnih razmerjih v letalstvu
Stanje mednarodne standardizacije na področju pomorske kartografije
Študij osnov in ciljev za oddajo državne pristaniške infrastrukture v koncesijo
Izdelava študije o Haaško-Visbyjskih oz. Hamburških pravilih z vidika prednosti za
Slovenijo
Priprava strokovnih podlag za izdelavo topografske karte slovenskega morja z
izdelavo priobalne topografske karte RS
Vzpostavitev digitalne baze hidrografskih podatkov
Pregled in analiza stanja v mednarodnem pomorskem pravu s posebnim poudarkom
na konvencije in resolucije Mednarodne pomorske organizacije, nostrifikacija dela
pravnega sistema, potrebnega za enakopravno delovanje na mednarodnem
pomorskem področju
Študija upravičenosti in izvedljivosti VTS, sheme ločene plovbe in sistema javljanja
ladij, ki prevažajo nevarne tovore
Proučitev pogojev za izgradnjo potniškega terminala v koprskem pristanišču za
sprejem ladij na križarjenjih in ferry ladij v linijski in čarterski plovbi
Vsebinska in recenzijska priprava zakona o plovbi po celinskih vodah,
harmonizacija z EU in proučitev možnosti odprtja izpostave kapitanije za potrebe
celinske plovbe
Sofinanciranje konference »EU in obmejno regionalno gosp. sodel. - severno
jadranske luke Trst, Koper in Reka«
Raziskava o karakteristikah voznega parka RS
Raziskava o izkoriščenosti kolesarskih in pešpoti, upoštevajoč hendikepirane osebe
Raziskava o uporabi prevoznih sredstev (modal split) glede na razdaljo v potniškem
prometu
Raziskava o vpeljavi inteligentnih transportnih sistemov v Sloveniji - II. faza
Raziskava potovalnih navad po gospodinjstvih v ljubljanski regiji
Raziskava o možnih načinih financiranja medmestnega javnega potnišk. prometa
Raziskava o socialnih vplivih liberalizacije transportnega trga Evropske unije
Implementacija prometne politike
Razvoj žičniškega sistema RS
Prestrukturiranje MP Vrtojba za vstop v EU - pilotski projekt
Priprava katastra emisij izpušnih plinov motornega prometa
Informacija avtobusnega voznorednega sistema
Izdelava brošure »Prometna politika za vsakogar«
Izdelava projekta »Implementacija in nadgradnja študije vzpostavitev optimalnega
javnega avtobusnega prometa v RS«
Projektna naloga in priprava razpisa za privatizacijo Telekoma
Izdelava strokovnih podlag za izdelavo predpisov za prizemsko digitalno zvokovno
radiodifuzijo
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Izdelava primerjalnih analiz in tez za pripravo uredb, svetovanje pri pripravi
osnutkov uredb, ocena delovnega gradiva Nacionalnega programa razvoja
telekomunikacij

Opravljene so bile naslednje prerazporeditve:
• Prerazporeditev na Center Vlade RS za informatiko
30.000.000 SIT
• Dodatna prerazporeditev na CVI za računalniško opremo
7.000.000 SIT
• Za 3 % prihranke po sklepu Vlade RS
26.178.259 SIT
• Za potrebe Slovenskih železnic
39.975.258 SIT
• Prispevek za Ol po sklepu Vlade RS
2.400.000 SIT
• Prerazporeditve za namene rezerv RS v višini
19.385.442 SIT
1568 Stroški TER Projekta
Sprejeti proračun
17.000.000 SIT
Veljavni proračun
17.000.000 SIT
Realizacija 98
14.033.488,48 SIT
Ostanek
2.966.511,52 SIT
Sredstva na tej postavki so bila porabljena za pokrivanje stroškov plače, namestitve in
drugih materialnih stroškov, povezanih z direktorjem TER projekta. Ministrstvo za
promet in zveze izplačuje sredstva iz te postavke na osnovi pisnega sporazuma o
nastopu dela direktorja TER projekta.
Vlada RS se je s sklepom št. 340-03/94-9/2-8 z dne 25.07.1996 obvezala izpolnjevati
vse obveznosti do direktorja TER projekta v mandatnem obdobju od 1.1.1997 do
31.12.1998, kakor tudi v času morebitnega podaljšanja mandata. Vlada RS je 18.junija
1998 sprejela sklep t. 906-03/98-1 (N), v katerem je soglašala, da sedanji direktor TER
projekta kandidira tudi v naslednjem mandatnem obdobju 1999-2000.
1569 Članstvo v mednarodnih organizacijah
Sprejeti proračun
153.000.000 SIT
Veljavni proračun
135.000.000 SIT
Realizacija 98
117.930.484,42 SIT
Ostanek
17.069.515,52 SIT
Sredstva na tej postavki so bila namenjena za financiranje članarin v naslednjih
mednarodnih organizacijah: OECD, IMO, UPU, GSM, EUROCONTROL, ECAC, ICAO,
OTIF, TER, JAA, ITU.
Sredstva v višini 18 mio SIT so bila prerazporejena v okviru 3 % prihrankov po sklepu
Vlade RS.
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2899 Manjše investicije
Sprejeti proračun
Veljavni proračun

Realizacija 98
Ostanek

2.580.000 SIT
2.580.000 SIT

2.579.998,50 SIT
1.10 SIT

Iz sredstev zagotovljenih na proračunski postavki 2899 je bil financiran nakup opreme
in tehničnih aparatov manjše vrednosti v skladu z navodili o koriščenju teh sredstev.

OBRAZLOŽITEV PORABE SREDSTEV PO POSTAVKAH, KI SE NANAŠAJO NA
PODROČJE ŽELEZNIC
Proračunski cilji za leto 1998
Glede na Uredbo o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije
(Ur. I. 87/97), sprejeti Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1998
(Ur. I. 34/98) in podpisan Dogovor o pooblastilu in izvajanju dela investicijskega
vzdrževanja in investicij v železniško infrastrukturo in podpisane pogodbe št. 1,2,3
, 4, 5, 6, 7/98-SŽ med Ministrstvom za promet in zveze in Slovenskimi železnicami d.d.
ugotavljamo, da so bili v letu 1998 zastavljeni proračunski cilji v glavnem realizirani.

Realizacija črpanja proračunskih sredstev
Po posameznih področjih je bila realizacija naslednja:
1. Subvencije:
a) Potniški promet
Postavka Opis postavke
5196

Subvencioniranje
storitev v
potniškem
prometu

Proračun
7.950.180.316,00

v SIT
Realizacija
Vrednost
Razlika
proračuna
opravljenih del
7.950.180.316,00 8.081.285.138,68 + 131.104.822,68

Program dela predviden v pogodbi št. 2/98-SŽ je bil presežen za skoraj 2 %, in sicer
je bilo realiziranih 645 mio potniških kilometrov.
b) Tovorni promet (Kombinirani transport)
Postavka

$
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Opis postavke

Proračun

Realizacija
proračuna

569

Vrednost
opravljenih del

v SIT
Razlika
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5197

Subvencioniranje
storitev v
kombiniranem
prometu

652.051.000,00

652.051.000,00

618.450.980,00

-33.600.020,00

Na posameznih relacijah, določenih v pogodbi št. 3/98-SŽ, so bili doseženi naslednji

količinski in vrednostni rezultati:
Opis relacije

Indeks Razlika obsega
real/plan dela glede na
plan

1. Konteinerski in nespremliani
oprtni promet
1. Suhozemni tranzit na relaciji
Sežana - Središče

79

-2456

Sežana - Dobova

24

-1368

Sežana - Ilirska Bistrica

58

-353

Jesenice - Dobova
Jesenice - Ilirska Bistrica

84
64

-226
-106

2. Luški tranzit
Koper - Središče

90

-1605

Koper - Jesenice
Koper - Dobova

82
134

-995
457

Koper - Maribor

115

129

Koper - Sežana

826

3267

Koper - Ilirska Bistrica
3. Izvoz/uvoz

397

446

Ljubljana - Jesenice
Ljubljana - Sežana

115
100

3945
21

Ljubljana - Koper

88

-359

Ljubljana - Središče

97

-50

Ljubljana - Dobova

58

-1184

Ljubljana - Ilirska Bistrica

84

-121

Ljubljana - Maribor

194

982

Ljubljana - Kooer - Tezno
Celie - Jesenice

125
78

180
-179

Celie - Kooer

217

328

II. Spremljani oprtni prevoz
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Jesenice - Ljubljana
Središče - Ljubljana/Sežana
Središče - Sežana

68
39
162

-3360
-1006
2532

Realizacija kontejnerskega in nespremljanega oprtnega prometa v suhozemnem
tranzitu je bila 72 %, luški tranzit ter uvoz in izvoz pa sta bila za 7 % večja od planiranih
količin. V spremljanem oprtnem prometu pa je bila realizacija 89 %.

V zvezi s spremljanim oprtnim prometom bi želeli pojasniti, daje spremljani oprtni vlak
na relaciji Munchen - Ljubljana KT je decembra 1997 prenehal obratovati. Nadomestil
ga je poldrugi mesec kasneje vlak med Ljubljano KT in Salzburgom, ki pa ni v celoti
opravičil pričakovanj. Vlak je nekaj časa vozil le z eno garnituro in prepeljal le 68 %
predvidenega števila kamionov. (Ta izpad gre v veliki meri na račun preštevilnih cestnih
dovolilnic_Dziroma tako imenovanih EKO-točk.). Druga relacija med Madžarsko in
Sežano pa je bistveno boljša; plan je bil prekoračen za 27 %, pa čeprav vlak vse leto
ni vozil z dvema garniturama.
*

c) Subvencije za obveznosti iz kreditov EIB in EBRD
Obveznosti iz kreditov EIB in EBRD in kreditov pri domačih bankah, katerih plačilo je
opredeljeno v pogodbi št. 4/98-SŽ so bile v celoti izpolnjene.
v SIT
Postavka Opis postavke
4152

Subvencioniranje
obveznosti iz
kreditov EIB in
EBRD

Proračun
2.374.803.000,00

Realizacija
Razlika
Vrednost
proračuna
opravljenih del
0
2.374.803.000,00 2.374.803.000,00

S proračunskimi sredstvi so bile poravnane zapadle obresti in glavnice za dolgoročne
in kratkoročne kredite po naslednji shemi:
v SIT
Skupaj
Kredit
Glavnica
Obresti
Dolgoročni krediti:
- EBRD, EIB
- domače banke
Kratkoročni krediti
+ provizija
SKUPAJ

977.971.529,49
399.346.163,63

1.377.317.693,12

854.381.714.06
119.229.417.07
23.224.175,75
+ 650.000,00
996.835.306,88
+ 650.000,00

1.832.353.243,55
518.575.580,70
23.224.175,75
650.000,00
2.374.803.000,00

2. Plačila storitev
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a) Splošni in upravni stroški ter zavarovalne premije
Obveznosti za splošne in upravne stroške ter zavarovalne premije, ki so opredeljene
v pogodbi št. 6/98-SŽ so bile izpolnjene kot je razvidno iz tabele:

Postavka Opis postavke
4210
4209
4211

Splošni stroški
Upravni stroški
Zavarovalne
premije

Proračun
522.517.000,00
592.581.000,00
296.486.000,00

v SIT
Realizacija
Vrednost
Razlika
proračuna
opravljenih del
522.517.000,00 643.384.034,00 +120.867.034,00
592.581.000,00 608.112.805,72 +15.531.805,72
296.486.000,00 296.330.173,70
- 155.823,30

Splošni stroški so za 120,9 mio tolarjev (23,1 %) presegli zagotovljena proračunska
sredstva za te namene, upravni stroški pa za 15,5 mio tolarjev (3 %). Razliko je
infrastruktuma dejavnost pokrila z lastnimi prihodki, kot je bilo to predvideno z letnim
planom.
b) Investicijsko in sprotno vzdrževanje infrastrukture
V proračunu za leto 1998 je bilo za sprotno vzdrževanje predvidenih 6.261.759.463,00
SIT, za investicijsko vzdrževanje pa 1.515.029.000,00 SIT. Realizacija sprotnega
vzdrževanja je bila za skoraj 737 mio SIT višja od načrtovane, realizacija investicijskega
vzdrževanja pa za 260.970,03 SIT.

•

Sprotno vzdrževanje:
Razlika
Vrednost
Realizacija
proračuna
opravljenih del
1673 Sprotno vzdr.SV 1.525.441.463,00 1.525.441.463,00 1.677.573.319,11 152.131.856,11
in TK naprav
1674 Sprotno
827.184.000,00 827.184.000,00 859.335.337,39 32.151.337,39
vzdr. vozne
mreže in EE
naprav
3.909.134.000,00 3.909.134.000,00 4.461.835.212,96
1675 Sprotno
vzdrževanje
prog
6.261.759.463,00 6.261.759.463,00 6.998.743.869,46 736.984.406,46
SKUPAJ

Postavka Opis postavke

Proračun

Obseg dela je presežen po proračunskih postavkah;
•
•
•

1673 sprotno vzdrževanje SVTK napravah za 152 mio SIT
1674 sprotno vzdrževanje vozne mreže in elektroenergetskih objektov za 32 mio
SIT
1675 sprotno vzdrževanje prog za 552 mio SIT

Ad 1
Sredstva za sprotno vzdrževanje SV in TK naprav so bila porabljena za zagotovitev
brezhibnega delovanja teh naprav na območju Slovenskih železnic. Sprotno
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vzdrževanje SV naprav je zajemalo naprave za ogrevanje kretnic, postajne relejne
naprave, postajne elektromehanske naprave, postajne mehanske naprave, postajne
elektronske naprave, naprave APB (avtomatski progovni blok), SV naprave na cestnih
prehodih, telekomandne naprave, drčne naprave, elektroalarmne naprave in
pripadajoče zgradbe. Sprotno vzdrževanje TK naprav je zajemalo vzdrževanje
železniških telefonskih central (AT), linij in kablov, naprav za prenos podatkov,
telekomunikacijskih naprav za postajna opravila in pripadajočih zgradb.
Ad 2
Sredstva sprotnega vzdrževanja elektroenergetskih objektov so bila porabljena za
vzdrževanje stabilnih naprav za električno vleko, naprav in napeljav jakega toka,
naprav za ogrevanje kretnic, elektronapajalnih naprav in pripadajočih zgradb.

Ad 3
Sredstva sprotnega vzdrževanja prog so bila porabljena za zagotavljanje
usposobljenosti prog, progovnih naprav, objektov in drugih sredstev v dejavnosti
vzdrževanja prog za odvijanje rednega in varnega prometa ter za saniranje objektov in
naprav, ki izhajajo iz odločb PIRS.
Investicijsko vzdrževanje:
Postav.

Opis postavke

Proračun

Realizacija
proračuna

Vrednost
opravljenih del

Razlika

1662 Invest.vzdr. vozne
mreže in EE
1664 Invest. vzdrž. SVTK
naprav

223.072.000,00

223.071.999,60

223.132.438,50

378.580.000,00

378.305.824,53

378.467.602,00 161.777,47

1665 Investicijsko vzdrž.
prog

913.377.000,00

913.377.000,00

913.415.753,66

SKUPAJ

60.438,90

38.753,66
i

1.515.029.000,00 1.514.754.824,13 1.515.015.794,16 260.970,03

Sredstva za investicijsko vzdrževanje na proračunskih postavkah so bila porabljena
za sledeča dela:
Proračunska postavka 1662;
Sredstva investicijskega vzdrževanja elektroenergetskih objektov so bila porabljena za
zamenjavo vozne žice, dotrajane železne opreme, sanacijo temeljev drogov vozne
mreže, antikorozijsko zaščito drogov vozne mreže, obnovo zunanje razsvetljave,
obnovo razdelilnikov in zgradb. S pomočjo teh del so bila izvedena dela na zamenjavi
dotrajanih elementov in sanacije zahtevane z odločbami republiške inšpekcije.
Proračunska postavka 1664;
Sredstva investicijskega vzdrževanja so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje SV
in TK naprav na območju Slovenskih železnic. Izvedene so bile sanacije kablov,
popravila relejnih skupin, signalnih svetilk, sanacija Cpr, obnova radijskih naprav,
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obnova telefonskih linij in kablov, obnova kabelske kanalizacije, obnova naprav za
prenos podatkov, obnova mehanskih, elektromehanskih in relejnih SV naprav, obnova
AKU baterij, sanacija ozemljitev, zamenjava tirnih magnetov, zamenjava kretniških
pogonov in obnova prostorov.
Proračunska postavka 1665;
Sredstva investicijskega vzdrževanja prog so bila porabljena za ohranjanje vozne
sposobnosti prog, objektov in naprav ter zamenjavo dotrajanih elementov zgornjega
ustroja in delno sanacijo objektov spodnjega ustroja, skladno s pravilniki, ki urejajo to
področje. Zaradi pomanjkanja sredstev za investicijsko vzdrževanje v letu 1998 so iz
nujnega programa vzdrževanja odpadli posamezni objekti, ki so izpod meja normalne
obrabe. Za te objekte in naprave bodo zato predpisani poostreni pogoji obratovanja (
počasne vožnje, zapore oz. zaprtja posameznih tirov). Največji problemi se kažejo na
področju segmenta kretnic, kjer je potrebno zamenjati določene vitalne dele (srca,
menjala, kretniške prage).
1. Investicije
v SIT
Vrednost
opravljenih del

738.400.000,00

Realizacija
proračuna
738.400.000,00

1.324.906,00
50.000.000,00

1,324.494.093,00
49.988.840,14

1,324.494.093,00
49.988.840,14

30.000.000,00

29.997.600,00

29.997.600,00

220.000.000,00

219.999.015,90

219.999.015,90

150.000.000,00

149.999.999,81

149.999.999,81

200.000.000,00
80.000.000,00

199.999.999,08
79.996.330,20

199.999.999,08
79.996.330,20

Zamenjava
registrofonov
Oprema sekcij

20.000.000,00

19.976.665,00

19.976.665,00

80.000.000,00

79.980.628,56

79.980.628,56

Zamenjava kretnic na
območju SŽ
Poveč.kapacitet DivačaKoper-ENP Črnotiči

80.000.000,00

79.997.573,64

79.997.573,64

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

5.000.000,00
40.000.000,00

4.966.169,00
39.983.889,30

4.966.169,00
39.983.889,30

Opis postavke
Lastna udeležba pri
kreditih
EBRD,EIB
Remonti
RDZ Ljubljana-Sežana
I. faza
Računalniška in
komunik. oprema
Projektna
dokumentacija
Sofinanciranje
zavarovanj in
rekonstrukcija Cpr
Odprava odločb PIRŠ
Sanacija predorov

Postajališče Devova
EAN Zasavje
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Gretje kretnic
Gradnja madžarske
proge
(sprememba
namembnosti)
Nacionalni program
razvoja
slov.želez. infrastrukture
SKUPAJ
•

50.000.000,00

49.999.900,00

49.999.900,00

507.870.000,00

507.867.772,00

507.867.772,00

10.000.000,00
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1. Lastna udeležba pri kreditih EBRD, EIB

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena kot lastna udeležba pri kreditih
EBRD in^EIB, ki so jih Slovenske železnice najele v letih 1993/1994 za realizacijo
Slovenskega železniškega projekta, ki zajema obnovo in posodabljanje železniške
infrastrukture. Sredstva so namenjena za plačilo spremljajočih del in stroškov dajatev
(carina, prometni davek, bančnih in špedicijskih stroškov, kontrolo kvalitete blaga po
sklenjenih pogodbah ipd).
V okviru tega projekta so bili v letu 1998 realizirani naslednji podprojekti, kjer je znašala
udeležba EBRD 206,9 mio SIT, udeležba EIB 1.202,4 mio SIT, proračun R Slovenije
pa je v letu 1998 zagotovil 738,4 mio SIT.
1.1.
Remonti
V letu 1998 je bila izvedena obnova zgornjega ustroja z delno obnovo spodnjega
ustroja z ureditvijo najnujnejših del na SVTK napravah in vozni mreži. V letu 1998
je bil z dokončanjem remonta na odseku Pivka-Košana- (levi tir), izvršen remont na
vseh 148 km magistralnih prog
Tako je v okviru Slovenskega železniškega projekta ta podprojekt zaključen. Z
njegovo realizacijo je bila dosežena večja varnost prometa in podane možnosti za
povečanje hitrosti.
1.2. Nabava računalniške opreme za MIS ( Management Information System)
V letu 1998 je bila nabavljena vsa potrebna oprema za centralni računalnik, oprema
za aplikacijo elektronske pošte in izvedeno tudi ustrezno šolanje kadrov.
Z nabavo nove računalniške opreme in uvedba elektronske pošte bo zagotovljeno
integralno informiranje na vseh področjih poslovnega sistema Slovenskih železnic,
kar pomeni hkrati zmanjšanje vzdrževanja s strani strokovnjakov za informatiko,
boljšo ažurnost informacij in s tem večjo učinkovitost pri poslovnem odločanju.
1.3.
Modernizacija TK omrežja na magistralnih progah
V letu 1998 je bilo zaključeno polaganje optičnega kabla na vseh predvidenih
odsekih. Opravljen je bil tehnični pregled in izdano uporabno dovoljenje. Tehnični
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pregledi so izvedeni tudi za vse podsisteme, razen za sistem centralnega nadzora
in upravljanja celotnega omrežja (TMN). Po predvidevanjih izvajalca bodo vsa dela
zaključena do konca marca 1999 leta.
Z realizacijo projekta bo podana osnovna infrastruktura za nadgradnjo in
avtomatizacijo ostalih tehničnih in poslovnih sistemov, ki omogočajo normalno
funkcioniranje in poslovanje celotnega železniškega sistema.
1.4.

Odprava ozkih grl

1.4.1. Predori
V letu 1998 so bila zaključena vsa sanacijskega dela predora Poganek. V celoti
je bila izdelana nova talna plošča, obnovljen zgornji ustroj, saniran obok tunela
in izvedeni posegi za povečanje svetlega profila

Sanacija omogoča vzpostavitev normalne hitrosti in varnosti prometa ter
zagotovitev svetlega profila UIC B in kode P/C 412 za neovirano vožnjo oprtnih
vlakov tehnike A, s čemer bodo na odseku Litija-Kresnice odpravljene ovire v
prometu.
1.4.2. Podhodi
*
Koncem leta 1997 je bila sklenjena pogodba za gradnjo podhoda na Puharjevi
cesti. Izvajalec je z deli zaključil aprila 1998. Del sredstev za gradnjo je
prispevala tudi Mestna občina Ljubljana.
Izgradnja podhoda pomeni varno povezavo Tivolija s središčem mesta Ljubljane.

1.5.Modernizacija signalno varnostnih naprav na progi Ljubljana-Sežana
V okviru projekta modernizacije signalno varnostnih naprav na progi Ljubljana Sežana so bile v letu 1998 sklenjene vse pogodbe za dobavo materiala za potrebe
rekonstrukcij posameznih postaj. Material je skoraj v celoti tudi že dobavljen. Po
sklenjeni pogodbi za dobavo in montažo stikal vozne mreže in kabelsko kanalizacijo
po posameznih postajah je izvajalec Tegrad, Lj. izvedel kabelsko kanalizacijo na
postaji Verd in Borovnica. Do konca leta 1998 je bilo izvedeno tudi odpiranje
ponudb druge faze postopka nabave signalno varnostne opreme. Sklenitev
pogodbe je predvidena v marcu 1999 leta.
Projekt bo omogočil večjo zmogljivost proge Ljubljana-Sežana, večjo varnost in
racionalizacijo poslovanja, ki pomeni zmanjšanje števila zaposlenih, zmanjšanje
stroškov vzdrževanja SV naprav .
♦
2. Remonti
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V letu 1998 se je pričela obnova zgornjega ustroja z delno obnovo spodnjega
ustroja na odsekih Divača-Rodik v skupni dolžini 7,442 m in Rodik- Hrpelje- Kozina
v skupni dolžini 4,074 m. Dela bodo v celoti zaključena do konca marca 1999.
Zaradi izredno slabega stanja pododseka proge Šentjur- Grobelno, na odseku
Zidani most-Maribor-Šentilj, ki se je zaradi močnega deževja v spomladanskem
času še poslabšalo, je bil v letu 1998 izveden tudi remont na omenjenem odseku,
čeprav prvotno v planu investicij za leto 1998 ni bil predviden. Realizacija tega
remonta sodi v okvir projekta Povečanje hitrosti na odseku Ljubljana-Maribor.
Z remonti prog je bila dosežena povečana varnost prometa in podane možnosti za
povečanje hitrosti.
3. RDZ Ljubljana-Sežana
V letu 1998 je bil izveden javni razpis in podpisana pogodba za prvo in drugo fazo
izvedbe. Prva faza izvedbe, ki obsega nabavo potrebne opreme (stolpi za antene,
betonske hiške ipd), je bila zaključena do konca leta 1998. Vgradnja opreme
potrebnih naprav za delovanje sistema ( elektroenergetski priključki,

telekomunikacijski priključki ipd), ki zajema drugo fazo, pa bo izvedena v letu 1999.
4. Računalniška in komunikacijska oprema
V okviru te proračunske postavke sta bili sklenjeni pogodbi za nabavo potrebne
računalniške opreme. Zamenjano je bilo 28 dotrajanih terminalov, 17 tiskalnikov,
nabavljeni so bili osebni in prenosni računalniki ter ostala komunikacijska oprema,
potrebna za prenos podatkov.
5.

Projektna dokumentacija
V letu 1998 so bili v sklopu te proračunske postavke izdelani projekti na nivoju PGD,
PZI za:

PZI predora Bohinj
povečanje kapacitete proge Divača-Koper
osnutek predpisov za gradnjo in vzdrž.zg.ustroja prog
PGD, PZI za most čez Ledavo
PGD, PZI za podvoz Ješenca
podloge za podvariante hitre proge Trst-Lj.
PGD,PZI rekonstr.p.Sežana za daljin.vodenje
projekt za dopolnitev SV naprav Jesenice-Rosenbach
projekt za dopolnitev SV naprav Šentilj-Spielfeld
PGD,PZI za povezovalno cesto v Ješenci
PGD,PZI in prilagoditev vozne mreže na p.Prestranek
PGD, PZI rekonst.vozne mreže p.Divača
PGD,PZI povezov.ceste med ukinjenimi prehodi
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3,969
19,200
4,998
4,345
4,995
4,952
13,100
3,940
3,194
4,780
4,200
3,120
4,915

mio
mio
mio
mio
mio
mio
mio
mio
mio
mio
mio
mio
mio

SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
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Lj. Maribor
PZI za zamenjavo usmer.agregatov
PZI za zamenjavo usmer.agregatov
PGD.PZI sanacija pobočja na odseku Laze-Zalog
PGD, PZI zidu na odseku Krško-Brestanica
PGD,PZI sanacija podvoza Kidričevo
PZI za elekt.gretje kretnic na p.Žirovnica,Sava,Šentilj
Teh.osnove opuščene proge Naklo-Tržič
EUROCODE 1 osnove projek.in vplivi na konst
Teh.osnove opuščene proge Lendava-dr.m.-Redič
Teh.osnove variantnega poteka proge drž.m.Koper
Teh.osnove variantnega poteka proge DravogradS.G.Velenje
Preverba poteka proge Rižana-Divača
PGD,PZI rekonst.p. Pivka za daljinsko vodenje
IP mesta sekcioniranja na progi Lj.-Logatec-Pivka
Projekt ~2a obnov elek.voznega omrežja odseka
p.Post.Sežana
Projekt za obnov Lin d.tira na p.Sava
Projekt za obnovo l.in d.tira na p. Trbovlje

Projekt za obnovo Lin d.tira na p. Kresnice
Projekt za obnovo Lin d.tira na odseku p.Zagorje-Sava
Posnetje stanja in PZI generalne prenove objektov Trg
OF 7,8
Idejne rešitve poveč.hitrosti proge Lj.Zidani m.-Maribor'
Tipski projekti zavetišč
Ostalo
6.

2,700
4,600
2,700
3,200
4,800
2,400
3,562
4,987
2,195
2,300
7,820

mio
mio
mio
mio
mio
mio
mio
mio
mio
mio
mio

SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT

4,792
13,700
2,400
9,500

mio
mio
mio
mio

SIT
SIT
SIT
SIT

6,530 mio SIT
7,480 mio SIT

5,750 mio SIT
10,780 mio SIT
4,984 mio SIT
5,579 mio SIT
4,000 mio SIT
23,533 mio SIT

Sofinanciranje zavarovanj in rekonstrukcije CPr

V sklopu te proračunske postavke je bilo izvedeno :
Nadzor za CPr Muhaber
Projektiranje in izvedba povečanja varnosti CPr Solkan
Obnova CPr Moškanjci
Izvedba delnega zavarovanja CPr Stangler
Preureditev zavarovanja CPr na p. Laško
Zavarovanje nivojskega križanja CPr Mostec-Sela
Izdelava povezovalnih cest na progi Šentjur-Grobelno
Dobava opreme in montaža za zavarov. CPr Mala
Bukovica
Zavarovanje nivojskega križ. CPr Kamnik
Odkupi zemljišč

0,850
0,507
13,465
10,156
2,598
47,634
33,894
19,465

mio
mio
mio
mio
mio
mio
mio
mio

SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT

18,000 mio SIT
3,429 mio SIT

7 Odprava odločb PIRŠ
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V okviru te proračunske postavke je bil v letu 1998 realizirano:
Dobava in vgradnja progovnega kabla in opreme na relaciji
Pivka-llirska Bistrica-državna meja-l.faza
Obnova prevozne ENP Žirovnica
Izvedba sanacije galerije Avče
Sanacija temeljev, drogov in sider vozne mreže
Nabava 20 kom stebričnih telefonov na relaciji Ptuj-Središče
in Ormož-M.Sobota

77,562 mio SIT
46,423
60,982
10,116
4,915

mio
mio
mio
mio

SIT
SIT
SIT
SIT

8. Sanacija predora Bohinj
Izvedena je sanacija kalote predora odsekov X3,X7 in X10 in od km 0 do km 400 ter
od 1 +040 do 2300.
9. ZameTljava registrofonov
V sklopu posodobitve in prilagajanj potrebam zmogljivosti pri snemanju in vzajemnih
reprodukcij govornih kanalov je bilo v letu 1998 nabavljenih 6 komadov novih
registrofonskih naprav.
10.-Oprema sekcij
Sredstva na tej postavki so bila porabljena za nabavo avtomobilov za intervencije in
merilne opreme.
11.

Zamenjava kretnic na območju SŽ

Izvedena je zamenjava obstoječih kretnic na objektu K-4 (križišče s pripadajočimi
kretnicami) na postaji Zalog.
12. Povečanje kapacitet Divača-Koper- ENP Črnotiči
V letu 1998 je bila dokončana gradnja elektronapajaine postaje Črnotiči po že sklenjeni
pogodbi v letu 1997. Gradnja je zajemala postavitev zgradbe, transformatorjev,
usmernikov, krmilnih naprav in oddaljenega centra vodenja.
13. Postajališče Devova
V okviru ureditve postajališča Devova je bil zgrajen peron dolžine 150 m in širine 2,66
m in dostopne poti, ki so locirane tako, da je možna uporaba že obstoječega
podhoda pod progo. Izvedena je bila tudi prestavitev obstoječih SVTK kablov.
14.

EAN Zasavje

Izdelan je povezovalni sistem elektroalarmnih naprav na odseku proge Zagorje-Sava.
S tem je ta odsek proge v celoti zavarovan z EAN napravami. Promet je zavarovan
neodvisno od človeškega faktorja.
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15. Gretje kretnic
V okviru te proračunske postavke je bilo izvedeno gretje kretnic na postajah Celje-Čret,
Šentjur in Rače.
16. Gradnja madžarske proge ( sprememba namembnosti)
Za gradnjo madžarske proge je bil izdelan PGD in PZI projekt, vsa razpisna
dokumentacija in izveden razpis za izvedbo. Pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje
za gradnjo madžarske proge.
17. Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture
Sredstva na tej postavki so se porabila za sofinanciranje Študije izvedljivosti
»Posodobitev železniške proge Jesenice -Sežana«.

III. ODSTOPANJA OZIROMA PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV

V letu 1998 so bile skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 409-00/98-21 (N)
z dne 30.7.1998 izvršene prerazporeditve med naslednjimi proračunskimi
postavkami Ministrstva za promet in zveze:
S
•
•
•
•

postavk
4400 - Lastna udeležba EBRD/EIB,
6407 - Odprava odločb PIRŠ,
7721 - Povečanje hitrosti Ljubljana - Maribor
6411 - Sanacija predorov

,

so se sredstva v višini 962.000.000,00 SIT prenesla na postavko 1572 - Remonti.
Sredstva so bila namenjena za odpravo kritičnih razmer, ki so ogrožale varnost
železniškega prometa, na odseku Šentjur - Grobelno (lokalne porušitve temeljnih tal
železniškega nasipa) in na železniški postaji Kozina (izredno slabo stanje proge in
kretnic).
S sklepom Vlade Republike Slovenije št. 409-00/98-36(N) z dne 30.10.1998 pa so bile
izvršene prerazporeditve s proračunskih postavk Ministrstva za promet in zveze (7288,
5498, 7804) na naslednje proračunske postavke:
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• 1673
• 1674
• 1675
• 5196
SIT

-

sprotno vzdrževanje SVTK naprav v višini 172.190.463,00 SIT
sprotno vzdrževanje VM in EE objektov v višini 21.000.000,00 SIT
sprotno vzdrževanje prog v višini 207.820.000,00 SIT
Subvencioniranje storitev v potniškem prometu v višini 216.809.537,00

in proračunskih postavk Direkcije Republike Slovenije za ceste na proračunsko
postavko
. 5196 - Subvencioniranje storitev v potniškem prometu v višini 143.166.779,00 SIT

Sredstva prerazporejena na postavke sprotnega vzdrževanja so bila namenjena
odpravi napak na kritičnih progovnih odsekih, kjer so bile slabe stabilnostne razmere
na zgornjem ustroju proge ter za odpravo napak za katere so bile izdane odločbe
Prometnega inšpektorata Republike Slovenije.
Sredstva-prerazporejena na postavko 5196 so bila porabljena za dodatne stroške
vzdrževanja voznih sredstev za potniški promet, ki so nastali zaradi večjega števila
voznih sredstev v obratovanju, kot je bilo predvideno v planu vzdrževanja za leto
1998. Plan vzdrževanja je predpostavljal reduciran vozni red (150 vlakov manj),
vendar so bile zaradi potreb uporabnikov potniških prevoznih storitev redukcije za
polovico manjše od predvidenih, kar je povzročilo povečane stroške vzdrževanja. Ker
so cene v notranjem potniškem prometu pod nadzorom države in je bila njihova rast
nižja od inflacije, Slovenske železnice povečanih stroškov niso mogle pokrivati samo
s cenami prevoznih storitev.
Skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije so bila konec leta 1998 proračunska
sredstva za investicije za leto 1998 zmanjšana za 3 %, in sicer iz naslednjih postavk:
. 7288 Nova železniška povezava z Madžarsko
306.000.000 SIT
. 1572 Remonti
150.000.000 SIT
• 4400 Lastna udeležba - obstoječi krediti
230.000.000 SIT
. 6437 RDZ Ljubljana - Sežana
50.000.000 SIT
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2412 - UPRAVA RS ZA POMORSTVO

3039 Plače
Sprejeti proračun
Veljavni proračun
Realizacija 98
Ostanek

90.238.000,00 SIT
90.238.000,00 SIT
85.035.919,00 SIT
5.202.081,00 SIT

Pri planiranju novih zaposlitev so bile za leto 1998 predvidene zaposlitve za :
• tri pristaniške nadzornike - sezonska zaposlitev od junija do septembra, zaradi
nadzora na morju, saj se v poletnih mesecih močno poveča mednarodni pomorski
promet - zaposlitve so bile v tem obsegu tudi realizirane;
• dva delavca z visoko strokovno izobrazbo za potrebe opravljanja del v sektorju za
pristaniško infrastrukturo - zaposlitvi nista bili realizirani.
Glede na "priporočila Ministrstva za finance, da je pri planiranju novih zaposlitev za leto
1998 potreben skrajno restriktiven pristop, v načrtu delovnih mest ni bilo mogoče
upoštevati za leto 1998 nujnih zaposlitev, ki so izhajale iz predloga nove sistemizacije.
Nova sistemizacija delovnih mest predvideva sledeče nove zaposlitve:
• 1 pomočnik direktorja
• 1 višji svetovalec
• 2 z višjo izobrazbo
• 4 pristaniški nadzorniki - služba bdenja
• 1 vodja službe bdenja
• 4 pristaniški nadzorniki - posadka čolna
• 1 strojnik.
Poudarjamo, da je za potrebe tekočega poslovanja v sektorju za pristaniško
infrastrukturo nujno potrebna zaposlitev dveh delavcev z visoko strokovno izobrazbo,
nujno je tudi vzpostaviti službo bdenja, saj bi le ta omogočila kontinuirano kontrolo nad
pomorskim prometom ter 24 urno bdenje na pomorskih radijskih frekvencah za
komunikacije v stiski in nuji.
Iz zgoraj navedenega je razvidno, da od vseh predvidenih rednih zaposlitev le te niso
bile realizirane (nova sistemizacija v letu 1998 ni bila potrjena), razen zaposlitev višje
svetovalke v oktobru mesecu, ki pa naj bi bila nadomestilo za svetovalko vlade, ki je v
juliju mesecu odšla. Ravno tako je bila realizirana nadomestna zaposlitev za
pomorskega strojnega inšpektorja, ki odhaja v pokoj.
Sredstva za delovno uspešnost so bila izračunana na podlagi količnika, ki pa niso
zadostovala za proračunsko leto 1998. Tudi izračunana masa za osnovne plače in
dodatke ne bi zadostovala glede na določeno okvirno maso, ki nam je bila predlagana
za pripravo finančnega načrta za leto 1998. Pri obrazložitvi finančnega načrta za leto
1998 smo Ministrstvo za finance na primankljaj sredstev za plače tudi opozorili, tako,
da je bil s prejetjem proračuna znesek na postavkah plač nekoliko povišan. Ostanek
sredstev na proračunski postavki plače je tako iz naslova sprejetega višjega proračuna
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za leto 1998 od predlaganega (okvirna masa v ta namen je bila predhodno določena),
vendar razlika ne bi zadoščala za realizacijo zgoraj opisanih predvidenih novih
zaposlitev. Iz navedenega sledi, da zastavljeni cilji na področju te proračunske
postavke v letu 1998 niso bili doseženi.
3147 Drugi osebi
Sprejeti proračun
Veljavni proračun
Realizacija 98
Ostanek

i odhodki (prejemki)
11.469.000,00 SIT
11.469.000,00 SIT
11.377.562,00 SIT
91.438,00 SIT

Tudi pri pripravi finančnega načrta za druge osebne odhodke (prejemke) smo morali
upoštevati določeno okvirno maso, ki zagotovo ni zadoščala za potrebna izplačila že
zaposlenih v Upravi RS za pomorstvo. Tako npr. planirana sredstva za regres za letni
dopust niso zadoščala za vse upravičence v letu 1998, isto tudi za izplačilo jubilejnih
nagrad. Solidarnostno pomoč, ki je bila do leta 1998 vedno predvidena v planih, za leto
1998 ni btfo mogoče planirati, saj okvirna masa sredstev to ni dopuščala. Vendar je
ravno v letu 1998 delavec bil na daljšem bolniškem dopustu in je tako bil upravičen do
izplačila solidarnostne pomoči. V finančnem planu smo predvidevali eno odpravnino
za upokojitev. Kljub sprejetemu višjemu proračunu, v primeru, da bi do izplačila
odpravnine v letu 1998 prišlo, sredstva dodeljena v proračunu v letu 1998 na tej
postavki ne bi zadoščala. Tudi na ta problem smo Ministrstvo za finance pri
obrazložitvi plana za leto 1998 opozorili. Ostanek sredstev na tej postavki je iz naslova
planirane in neizplačane odpravnine.
3255 Prispevki in
Sprejeti proračun
Veljavni proračun
Realizacija 98
Ostanek

davki delodajalca
18.176.000,00 SIT
18.176.000,00 SIT
17.196.465,00 SIT
979.535,00 SIT

Glede na to, da nam je bilo v sprejetem proračunu za leto 1998 na postavki plače
dodeljenih več sredstev, nam je sorazmerni delež sredstev za plačilo davkov in
prispevkov delodajalca ter davka na plače bilo dodeljenih tudi za to postavko. Ker
sredstva na postavki plače v letu 1998 niso bila v celoti porabljena, je posledica tega
tudi ostanek sredstev na tej postavki.
3363 Materialni stroški
Sprejeti proračun
20.700.000,00 SIT
Veljavni proračun
20.700.000,00 SIT
Realizacija 98
20.698.605,61 SIT
Ostanek
1.394,39 SIT
I
Sredstva iz te postavke so bila namenjena za kritje materialnih stroškov, ki so posledica
rednega poslovanja uprave, kot je bilo v finančnem načrtu za leto 1998 tudi predvideno.
Glede na to, da je bilo planiranje skrajno restriktivno, smo dodeljena sredstva v celoti
porabili.
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5556 Materialni stroški za pomorski promet
Sprejeti proračun
12.710.000,00 SIT
Veljavni proračun 15.148.625,00 SIT
Realizacija 98
15.090.473,03 SIT
Ostanek
58.151,97 SIT
V finančnem načrtu za lete 1998 so bila sredstva na tej postavki namenjena za kritje
specifičnih materialnih stroškov, ki izvirajo iz opravljanja nadzornih in drugih nalog s
področja pomorskega prometa. Sredstva so bila v ta namen tudi porabljena.
Veljavni proračun se od sprejetega proračuna razlikuje za znesek v višini 2.438.625,00
SIT, ki je bil na predlog Uprave Republike Slovenije za pomorstvo prerazporejen iz
druge proračunske postavke Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, in sicer iz
postavke 6256- Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe. Realizacija te
prerazporeditve je bila nujna, saj je na plovilu Uprave Republike Slovenije za pomorstvo
prišlo do nepredvidljive okvare, ki jo je bilo potrebno odpraviti, saj bi se v nasprotnem
primeru okvara stopnjevala in bi se tako stroški popravila bistveno povečali.
Prerazporejeni znesek je bil v celoti namenjen za poravnavo obveznosti iz naslova
popravila tega plovila.
Razlika med planiranim obsegom potrebnih sredstev in dejansko realizacijo porabe je
zanemarljiva, kar pomeni, da je bilo planiranje dokaj realno in so bili s finančnim
načrtom zastavljeni cilji tudi doseženi.
7664 Vzdrževanje objektov in opreme - varnost plovbe
Sprejeti proračun
13.200.000,00 SIT
Veljavni proračun
12.885.000,00 SIT
Realizacija 98
11.720.000,00 SIT
Ostanek
1.165.000,00 SIT
Sredstva na postavki 7664- Vzdrževanje objektov in naprav- varnost plovbe so bila
namenjena in porabljena za poravnavo obveznosti po pogodbi o rednem vzdrževanju
objektov in naprav za varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh v obalnem morju
Republike Slovenije in so bila v ta namen tudi porabljena.
Veljavni proračun se od sprejetega proračuna razlikuje za znesek v višini 315.000,00
SIT, ki je bil kot prihranek na proračunski postavki prerazporejen iz te postavke.
Sredstva na tej postavki so bila planirana ob predpostavki, da bo konec proračunskega
leta 1998 31.01.1999 in ob upoštevanju, da bo mesečna obveznost po predmetni
pogodbi za obdobje meseca decembra 1998 poravnana iz proračunskih sredstev leta
1998. Račun za obdobje meseca decembra, izstavljen na podlagi pogodbe o rednem
vzdrževanju objektov in naprav za varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh v
obalnem morju Republike Slovenije, je zapadel v plačilo šele 31.01.1999, zato ni mogel
biti poravnan iz sredstev proračuna 1998, saj je bilo določeno, da se med izdatke
proračuna za leto 1998 vključuje samo sredstva, ki so nakazana uporabnikom za
poravnavo obveznosti, nastalih v letu 1998, do 20.01.1999 in ne do 31.01.1999. Iz
navedenega razloga je na postavki ostanek sredstev v višini 1.165.000,00 SIT, znesek
pa v celoti predstavlja mesečno obveznost po predmetni pogodbi.
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3830 Oprema za varnost pomorskega prometa
Sprejeti proračun 9.775.000,00 SIT
Veljavni proračun 8.289.221,00 SIT
Realizacija 98
8.155.310,00 SIT
Ostanek
133.911,00 SIT
Sredstva iz te postavke so bila namenjena za nabavo razne opreme za varnost
pomorskega prometa, zastavljeni cijli so bili doseženi skladno z načrtovanimi.
Veljavni proračun se od sprejetega proračuna razlikuje za znesek v višini 1.485.779,00
SIT, ki je bil kot prihranek na proračunski postavki prerazporejen iz te postavke in
upoštevajoč to prerazporeditev, je bila realizacija sredstev na tej proračunski postavki
skoraj 100%. Znesek 1.485.779,00 SIT je bil prihranek iz sledečih razlogov:
• iz te postavke smo realizirali tudi ureditev privezov za plovila Uprave Republike
Slovenije za pomorstvo - KP-10, IZ-1 in KP-1; po dejanskem pregledu stanja
privezov je bilo s strani ponudnika ugotovljeno, da znaša vrednost potrebnih del
približno 50.000,00 SIT; glede na to, da je bilo v ta namen planirano 353.000,00 SIT,
smo iztega naslova lahko predvidevali ostanek sredstev v višini 300.000,00 SIT;
• za razširitev radio zvez in prilagoditev že obstoječe opreme pravilom s področja
komunikacij naj bi nam zadostovala sredstva v višini 7.314.221,00 SIT, v finančnem
načrtu je bilo za ta dela planiranih 8.500.000,00 SIT. Razlika med planiranimi
sredstvi v finančnem načrtu za leto 1998 in na podlagi predračunov v letu 1998 je
bila 1.185.779 SIT, kar je pomenilo prihranek iz naslova realizacije tega cilja. Ker pa
je bila dejanska poraba proračunskih sredstev v ta namen 7.200.831,00 SIT, so na
tej postavki ostala še sredstva v višini 133.911,00 SIT.
6256 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe
Sprejeti proračun
415.715.000,00 SIT
Veljavni proračun 413.276.375,00 SIT
Realizacija 98
408.911.134,40 SIT
Ostanek
4.365.240,60 SIT
V predlogu finančnega načrta za leto 1998 so bila sredstva iz te postavke namenjena
za izgradnjo zaščitnih nasipov v koprskem pristanišču, za nadaljnje poglabljanje bazena
III v koprskem pristanišču, za izdelavo investicijske dokumentacije za navedeni
investiciji ter za projektantski nadzor, strokovni nadzor in svetovalni inženiring pri
izvajanju omenjenih investicij. Poleg tega so bila sredstva iz te postavke namenjena
tudi za dobavo reševalno patruljnega čolna za potrebe Uprave Republike Slovenije za
pomorstvo, za zamenjavo svetlečih boj kot objektov za varnost plovbe na vhodu v
koprsko pristanišče, za izvedbo hidrografskih meritev obalnega morja Republike
Slovenije ter za sofinanciranje sanacije portoroškega pomola in nabave opreme za
Srednjo pomorsko šolo in Fakulteto za pomorstvo in promet. Skladno z namenom so
bila sredstva iz te proračunske postavke tudi porabljena.
Veljavni proračun se od sprejetega proračuna razlikuje za znesek v višini 2.438.625,00
SIT, ki je bil na predlog Uprave Republike Slovenije za pomorstvo prerazporejen na
drugo proračunsko postavko Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, in sicer na
postavko 5556- Materialni stroški za pomorski promet.
Kot je tudi iz odstotka porabe proračunskih sredstev na tej postavki razvidno, so bili
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zastavljeni cilji tudi doseženi.
Ostanek sredstev v višini 4.365.240,60 SIT je nastal iz sledečih razlogov:
• za izvedbo hidrografskih meritev je bilo v finančnem načrtu za leto 1998 planirano
17.000.000,00 SIT, dejansko pa so v ta namen zadoščala sredstva v višini
15.000.000,00 SIT, kar pomeni, da je iz tega naslova ostalo 2.000.000,00 SIT;
• ostanek sredstev v višini 2.365.240,60 izhaja iz prihranka sredstev v izvajanje
investicij v koprsko pristanišče od planiranih - ob tem velja poudariti, da to ni vplivalo
na dosego zastavljenih ciljev, saj so dejansko porabljena sredstva v celoti zadoščala
za realizacijo planiranih investicij.
2900 Manjše investicije
Sprejeti proračun
1.080.000,00 SIT
Veljavni proračun
1.080.000,00 SIT
Realizacija 98
1.078.048,00 SIT
Ostanek
1.952,00 SIT
Sredstva 12 te postavke so bila skladno s finančnim načrtom za leto 1998 tudi
porabljena za nabavo manjše opreme, upoštevajoč Navodilo o uporabi sredstev
proračuna Republike Slovenije za nakup opreme manjše vrednosti (Uradni list RS,
štev. 45/98 z dne 12.06.1998).
Realizacija sredstev je skoraj 100%, iz česar je mogoče sklepati, da so bili zastavljeni
cilji v celoti doseženi.
8399 Nakup opreme - sredstva odškodnin
Sprejeti proračun
0,00 SIT
Veljavni proračun
578.847,50 SIT
Realizacija 98
0,00 SIT
Ostanek
578.847,50 SIT
Proračunska postavka je bila odprta na predlog Uprave Republike Slovenije za
pomorstvo v zadnjem četrtletju proračunskega leta 1998. Ker poraba sredstev iz
naslova prodaje in zamenjave nepremičnin in premičnin, ki so v lasti Republike
Slovenije in odškodnin ni bila vezana na obdobje proračunskega leta 1998 in se
sredstva skladno z 8. členom Zakona o izvrševanju proračuna (Uradni list RS, štev.
6/96, 78/97, 34/98 in 91/98) prenesejo v proračun za leto 1999, bodo ta sredstva
predvidoma porabljena v letu 1999.
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2413 - UPRAVA RS ZA ZRAČNO PLOVBO

V okviru ekonomske skupne - materialnih in drugih stroškov je bilo v letu 1998
realizirano v višini 521.015.005,12 SIT, kar predstavlja 86,97% realizacije glede na
veljavni proračun za leto 1998.
Na podlagi načrtovanja porabe proračunskih sredstev so bili zajeti:
1. 3421 Materialni stroški: redni stroški delovanja upravno-pravnega sektorja, oddelka
za plovnost letal, del stroškov prevajanja strokovne literature in izdelave potrebnih
obrazcev, komisij za raziskovanje letalskih nesreč in nezgod in zagotavljanje ter
vzdrževanje ustreznih pilotskih licenc, prisotnost na izpitih letalskega osebja, ipd.
i
2. 3745 Drugi odhodki za delo na drugih področjih: stroški sodelovanja in dela v
mednarodnih organizacijah civilnega letalstva (ICAO, ECAC, EUROCONTROL,
JAA); ~
3. 3815 Materialni stroški vodenja zračnega prometa: tekoči materialni stroški za
opravljanje vodenja zračnega prometa (poraba električne energije, poraba goriva,
pisarniški material, storitve v zvezi s sprotnim vzdrževanjem delovnih sredstev agregatov, sistemov nepretrganega napajanja, klimatskih naprav, naprav za zgodnje
odkrivanje požara, itd., ptt storitve, komunalne storitve, druge neproizvodne storitve
(čiščenje poslovnih prostorov, fizično varovanje objekta Kotnikova 19a), komunalne
storitve, najemnine in zakupnine, reprezentančni izdatki, dnevnice in potni stroški,
drugi materialni stroški (bančne provizije, zdravniški pregledi kontrolorjev letenja in
tehničnega osebja, zamudne obresti, cestne takse), letalsko umerjanje
radionavigacijskih sredstev, stroški v zvezi z radarskimi podatki avstrijskega radarja
KORALPE, tehnična podpora in stroški v zvezi z vzdrževanjem programske opreme
sistema za vodenje zračnega prometa (Airsys ATM);
4. 5220 Šolanje kontrolorjev letenja: stroški šolanja kontrolorjev letenja (pogodba
SERCO), stroški šolanja na področju plovnosti letal in letalskega osebja ter stroški
šolanja tehničnega osebja pri proizvajalcih sistemov in naprav, stroški tečajev ?.a
kontrolorje letenja in sodelavce za letalske informacije, organiziranih v mednarodnih
institucijah EUROCONTROL-a (v Luksembourgu, Angliji in Bruslju);
5. 1577 Izdelava študije za mednarodni center KL: stroški izdelave študije, povezane
z mednarodnim projektom izgradnje srednjeevropskega centra za vodenje zračnega
prometa;
6. 7738 Strokovno usposablanje in urjenje letalskega in drugega osebja: stroški
kotizacij za strokovno usposabljanje letalskega osebja in drugega osebja, stroški
dnevnic in potnih stroškov povezanih z potovanjem na seminarje, tečaje
7. 7739 Zagotavljanje varnosti in rednosti prometa: stroški dnevnic in potnih
stroškov za delavce URSZP (kadrovska pomoč Letališču Portorož) -

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
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V okviru ekonomske skupine 13 - Investicije in investicijsko vzdrževanje je bilo v letu
1998 realizirano v višini 433.406.554,21 SIT, kar predstavlja 88,36% realizacije glede
na veljavni proračun za leto 1998.
Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja so bili zajeti v letu 1998:
1. 6261 Posodobitev in adaptacija terminalne kontrole letenja Maribor: stroški
projekne dokumentacije za adptacijo prostorov (ARO, LOAD, METEO) in dograditev
prizidka na Letališču Maribor in stroški izvedbe projekta, stroški nadgradnje sistema
pristopne kontrole, video nadzora in sistema za registracijo delovnega časa na
letališču Maribor, stroški adaptacije energetskih instalacij za objekte NDB Apače in
OM Starešinci ter obnove telekomunikacijskega delilnika TC na letališču Maribor;
2. 6262 Ureditev in posodobitev kontrolnega stolpa na letališču Ljubljana: stroški
izdelave in montaže pohištva za opremo operativnih prostorov ARO, stroški
polaganja kablelskih povezav med novozgrajenimi prostori ARO in stolpom na
letališčtrBrnik, stroški dobave in montaže klimatskih naprav na letališkem stolpu in
letališču Brnik, stroški spremembe projekta nadgradnje signalizacije delovanja
tehničnih sredstev in kategorije letališča v okviru sistema SICOMOS, stroški sanacije
RNAV objektov,stroški izvedbe nadzornega sistema IRIS ;
3. 6265 Rezervni deli: stroški rezervnih delov za Nautel NDB, stroški dobave rezervnih
delov za radie, stroški dobave monopulznih detektorskih sistemov, dobava digitalnih
tiskalnikov, stroški nadgradnje sistema SICOMS;
4. 6267 Dokončanje energetske postaje v Obm KL LJ: stroški sanacije hrupa
agregata na objektu URSZP na Kotnikovi 19;
5. 7740 Adaptacija objektov- Portorož: stroški izdelave in montaže opreme za ATCC
na letališču Portorož, stroški dobave LCD monitorja, stroški izdelave sprememb QAM
prikaza na terminalu na stolpu kontrole letenja Portorož, stroški dobave NDB
Portorož;
6. 5604 Oprema in merilne naprave za vodenje zračnega prometa: dobava in
namestitev prikazovalnika radarskih podatkov Ljubljana, dobava GSM aparatov,
dobava programske opreme INFORMIX, dobava notesnikov, osebnih računalnikov,
printerjev, handheld PC-jev, modemov in adapterjev, izdelava in montaža opreme
za ATCC Ljubljana in Brnik, dobava za modernizacijo sistemov za glasovno
komunikacijo, dobava pasivne in aktivne komunikacijske opreme za vzpostavitev
povezljivosti znotraj in zunaj sektorja za vodenje zračnega prometa, nakup aplikacije
Frame Maker 5.5, dobava stržnika IBM;
7. 6263 Zamenjava agregatov in postavitev UPS za radionavigacijske naprave:
izvedba nadzornega sistema IRIS, dobava sistemov za neprekinjeno napajanje
8. 6266 Razvoj in nakup programske opreme za ANS: posodobitev programske
opreme za vodenje zračnega prometa, dobava računalniške opreme, dobava strojne
opreme za Personal VVorkstation au-serija, dobava modemov Motorola 3266 ;
9. 6779 Tehnično varovanje naprav in objektov kontrole: nadgradnja sistema
pristopne kontrole, vido nadzora in sistema za registracijo delovnega časa na
letališču Brnik in Portorož;
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10. 1578 Obnova vzletno-pristajalne steze in manevrskih površin letališča Mb:
projektna dokumentacija (PGD, PZI), investicijski program in začetek del pri obnovi
vzletno pristajalne steze in manevrskih površin na letališču Maribor, opravljanje
storitev inženiringa za obnovo letališča Maribor, izvedba geodetskih meritev na
letališču Maribor, vložena sredstva v obnovo in posodobitev Aerodroma Maribor
(dobava in montaža dodatnih delov za rekonstrukcijo vozila za razledenitev letal,
popravilo snežnih plugov, nakup kombiniranega vozila - follovv me, nakup gasilske
opreme in oblek, nabava dveh garnitur ščetk z distančnimi obroči za čistilni stroj
Scherlling, dobava radijskih postaj in pribora, servis disel električnega agregata
Uljanik, izdelava vlečnega droga za avion CRJ-Challenger, zamenjava toplovodnega
kotla in armatur v kotlovnici);
11. 4031 Zamenajva RNS: dobava NDB Maribor, Ilirska Bistrica, daljinski center
Ljubljana, daljinska signalna plošča Brnik z stroški uvoza
12. 4033 Vzpostavitev kontrole letenja • Cerklje: dobava in namestitev
prikazovalnika radarskih podatkov Cerklje, dobava sistema VHF radijskih zvez za
TWR Cerklje;
13.4034 AFTN sistem: dobava osebnih računalnikov, dobava prenosnih računalnikov,
nakup večnamenskih namiznih digitalnih naprav, dobava treh plošč IOP486 skupaj
z napejavo, dobava dveh novih operacijskih podsistemov (OSS) za konfiguracijo
RMCDE v Ljubljani, nakup programske opreme Wavionix ;
14. Proračunska postavka 2902stroški manjših investicij (modemi, mrežne kartice,
sesalnik, CD-romi, računalniški spomin, konverterji,...).
Na posameznih proračunskih postavkah so sredstva v večini ostala neizkoriščena
zaradi objektivnih razlogov. Na postavki 5220 so sredstva ostala neizkoriščena zaradi
prepovedi zaposlovanja delavcev v kontroli letenja, na postavki 1577 zaradi zamude
pri projektu CEATS (EUROCONTROL), na postavki 7739 so sredstva ostala, ker v letu
1998 ni bilo nobene potrebe po alternaciji na letališčih v Sloveniji. Na postavki 2902 so
sredstva ostala neizkoriščena, ker bi nabavljena manjša oprema v večini primerov
presegala omejeni znesek 100.000,00 SIT.
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2414 - UPRAVA RS ZA TELEKOMUNIKACIJE

V Upravi RS za telekomunikacije smo v letu 1998 na vseh področjih, ki jih pokrivamo
dosegli zadovoljivo stopnjo zastavljenih ciljev. S ciljem harmonizacije predpisov smo v
preteklem letu sodelovali pri pregledu slovenske zakonodaje z evropskim redom.
Pripravili smo šest podzakonskih dokumentov, ki so v postopku obravnave na
ministrstvu. Sodelovali smo tudi pri pripravi uredbe o pristojbinah za uporabo radijskih
frekvenc in nacionalnega plana razvoja telekomunikacij. Pripravljati se je pričel tudi
predpis za T-DAB in poprava razporeditve radiofrekvenčnih pasov.
V skladu z Zakonom o telekomunikacijah so bile v preteklem letu upoštevane nujne
spremembe pri izdaji radijskih dovoljenj tako glede procedur kot spremnih dokumentov
(dovoljenja, dopisi).Potrebno je bilo dopolniti nekatere rešitve, kot je to razporeditve
kanalov in podobne zadeve ter prehajati na evropske rešitve. Pri radiodifuznih radijskih
postajah se je z optimizacijo spektra pridobilo večje število prostih kanalov. Uredilo se
je tudi področje FM oddajnikov za Radiotelevizijo Slovenije, veliko dela pa je bilo
opravljenega tudi na področju mednarodnih komunikacij, tako za analogno radiodifuzijo,
T-DAB kot tudi za DVB (COCOT). Pomembna je izdaja dovoljenj v do zdaj redko
uporabljenem frekvenčnem pasu 1350 -1517MHz predvsem v smislu povezovanja Will
sistemov,Will aplikacije in ozkopasovnih digitalnih zvez.
Kljub pomanjkanju kadrov nam je glede na spremembe pri reševanju izdaje radijskih
dovoljenj uspelo skoraj v celoti odpraviti zamude pri izdaji teh in
Pri mobilnih radijskih postajah velja omeniti novega operaterja za GSM z njegovimi
baznimi postajami.
Za leto 1998 lahko rečemo, da smo dosegli na področju splošnih telekomunikacij
(predpisi) ter radijskih komunikacij načrtovane cilje.
Na področju odobravanja telekomunikacijske opreme moramo poudariti, da je po
uveljavitvi zadnjega Pravilnika o ugotavljanju skladnosti in odobravanju terminalske
opreme in radijskih postaj v septembru 1997 trajalo približno tričetrt leta, da so trgovci
in uporabniki radijskih postaj doumeli potrebo in postopek pridobivanja odobritev tudi
za radijske postaje. Tako so prve vloge za odobravanje tovrstne opreme prispele šele
v tretjem četrtletju preteklega leta. Do konca lanskega leta smo že odobrili precejšnje
število radijskih postaj ter izdali zanje radijska dovoljenja.
Večino zadev smo rešili s pomočjo predhodnega ugotavljanja skladnosti v SIQ, manjši
del s pomočjo komisij ter s pomočjo parih ocen skladnosti pri ISKRATEL, Kranj.
Že dalj časa težko pričakovani Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenj za tržne
telekomunikacijske storitve je stopil v veljavo šele ob koncu novembra 1998. Zato so
vse prošnje za pridobitev dovoljenj, ki so smo jih na upravi prejemali že vse od
uveljavitve novega Zakona o telekomunikacijah v letu 1997, čakale na ustrezno
obravnavo.
Po uveljavitvi zadevnega Pravilnika smo začeli obravnavati tudi prve vloge v skladu z
zdaj že znanimi pogoji za izdajo dovoljenj. Precej določil novega pravilnika je še vedno
spornih oziroma s strani različnih udeležencev v procesu izdaje dovoljenj deležnih tudi
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zelo različnih interpretacij. To pa seveda otežuje transparentno in predvsem
enakopravno obravnavo vlog.Kljub temu smo v zadnjih dnevih preteklega leta izdali
prvi dve dovoljenji za opravljanje tržnih telekomunikacijskih storitev in še eno v prvih
dneh januarja.
1
Kot dokaj uspešno lahko ocenimo tudi mednarodno sodelovanje v mednarodnih
organizacijah in s sosednjimi državami. Vsi rezultati in zahteve kažejo na to, da bo
trend takšnega sodelovanja še v porastu.
V okviru pomembnejšega mednarodnega sodelovanja naj omenimo pripravo izhodišč
za sodelovanje na svetovni telekomunikacijski konferenci v Minneapolisu, kjer je bila
določena svetovna strategija razvoja telekomunikacij. S področja telekomunikacij smo
sodelovali tudi pri projektih PHARE. V CEPT smo podrobneje spremljali delovno
skupino "frequency management" (FMV) in sestanke ERC s področja uvajanja novih
in posodabljanja obstoječih tehnologij za radiokomunikacije v Evropi. Sestankov ostalih
delovnih skupin CEPT (WGSE, VVGRR, ERC-ECTRA) zaradi kadrovskih težav ni bilo
možno pokrivati in smo problematiko spremljali preko dokumentacije.
3422 Materialni stroški
Sprejeti proračun
28.849.000,00 SIT
Veljavni proračun 28.849.000,00 SIT
Realizacija 98
28.692.836,55 SIT
Ostanek
156.163,45 SIT
3746 Drugi odhodki za delo na drugih področjih
Sprejeti proračun
6.227.000,00 SIT
Veljavni proračun
4.727.000,00 SIT
Realizacija 98
4.377.094,60 SIT
Ostanek
349.905,40 SIT
Sredstva na postavkah za materialne stroške (3422),ki se nanašajo na tekoče stroške
poslovanja uprave in za druge odhodke za delo na drugih področjih (3746), ki
predstavljajo stroške povezane z mednarodnim sodelovanjem (oboje navedeno zgoraj),
so bila realizirana v povprečni višini 96%. Ostanka sredstev na obeh postavkah sta
minimalna in objektivne narave, ker ni prišlo do realizacije dveh naročil.
1603 Računalniška oprema za projektiranje, nadzor in evidenco TK
Sprejeti proračun
25.000.000,00 SIT
Veljavni proračun 20.998.138,00 SIT
Realizacija 98
20.346.548,72 SIT
Ostanek
651.589,28 SIT
3818 Oprema in montaža kontrolno- merilnega sistema URST
Sprejeti proračun
82.000.000,00 SIT
Veljavni proračun 76.747.000,00 SIT
Realizacija 98
75.852.646,48 SIT
Ostanek
894.353,52 SIT
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V preteklem letu smo skoraj v celoti izvedli (97,87%) načrtovane investicijske projekte
za potrebe uprave, na postavkah 1603 - Računalniška oprema za nadzor in evidenco
TK naprav ter na 3818-Oprema in montaža kontrolno merilnega sistema URST.
Tako smo s sredstvi, namenjenimi za računalniško opremo za projektiranje, nadzor in
evidenco TK naprav (postavka 1603),
izvedli predpriprave za evidenco
dokumentarnega gradiva z nakupom novega strežnika. V okviru projekta poenotenja
okolja v državni upravi, ki ga pripravlja in vodi Center Vlade za informatiko ter izvaja
Center za pomoč uporabnikom, je bilo poenoteno delovno okolje uporabnikov delovnih
postaj in nakupljene licence za operacijski sistem MS Windows 95 in za pisarniško
zbirko MS Office 97. Zaradi opuščanja programa ccMail smo z nakupom ustreznih
licenc prešli na drug sistem elektronske pošte.
Nadaljevali smo z posodabljanjem in vzdrževanjem programske opreme in
vzdrževanjem ter dopolnjevanjem strojne računalniške opreme in druge opreme
potrebne za nemoteno delovanje te.
V letu 1998 se je nadaljevala tudi izgradnja Kontrolno-merilnega sistema URST
(postavka 3818). Idejni projekt "Radijski nadzorno-merilni sistem Slovenije - Varianta
3+M" in investicijsko- projektno nalogo na njegovi osnovi je strokovna komisija sprejela
dne 17.4.1998, minister pa potrdil. Z javnim razpisom je bila izbrana projektantska
organizacija EKO-ART d.o.o.za pridobivanje lokacijskih soglasij, lokacijskega
dovoljenja, projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja za dve obljudeni Radijski
nadzorno merilni postaji Rašica in Poljane.
Iz proračunskih sredstev leta 1998 je bilo, na podlagi javnega razpisa, nabavljeno
merilno vozilo Mercedes-Vito z merilno opremo za nadzor digitalnih radijskih storitev
in TV-oddaj. Z drugim javnim razpisom a smo nabavili najkakovostnejšo merilno opremo
za tri avtomatske radijske nadzorne postaje.
V preteklem letu so se pridobivale lokacije za nadzorne postaje:
- Rašica nad Ljubljano, za katero je bilo odkupljeno zemljišče. Pridobivanje
soglasij pa je v teku,
- Poljane nad Koprom, kjer je bila odmerjena parcela, pridobljena vsa soglasja,
vendar je zaradi sosedskega nesoglasja investicija "padla v vodo" V letu 1999
bo odmero parcele potrebno ponoviti in tudi vse ostale postopke za odkup.
Na lokaciji Ministrstva za promet in zveze, Langusova 4 je v preteklem letu instalirana
avtomatska RNMP z opremo"Airma". Prav takšna oprema je bila v preteklem letu
inštalirana na strehi poslovne stavbe na Kotnikovi 19a.
Neporabljen ostanek sredstev na postavkah 1603 in 3818 je nastal, ker dve pogodbi
za kontrolno merilni sistem nista bili realizirani v celoti, do sklenitve ene pogodbe, ki
je bila predvidena za plačilo iz postavke za računalniško opremo, pa ni prišlo.
Na malih investicijah je prikazan odstotek porabe v višini 55,60%. Takšen delež
porabe je viden zaradi tega, ker nismo realizirali prerazporejenih sredstev iz druge
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postavke zaradi upoštevanja kasneje ugotovljenih določil 6.čl. Navodila o uporabi
sredstev proračuna Republike Slovenije za nakup opreme manjše vrednosti (Ur.list RS
45/98).
7276 Izgradnja, vzdrževanje in obratovanje infrastrukture RTV SLO
Sprejeti proračun
157.015.000,00 SIT
Veljavni proračun
107.015.000,00 SIT
Realizacija 98
77.299.358,00 SIT
Ostanek
29.715.642,00 SIT
7277 Vzdrževanje in obratovanje omrežja za lokalne in nekomercialne programe
Sprejeti proračun
31.964.000,00 SIT
Veljavni proračun
28.258.000,00 SIT
Realizacija 98
28.257.883,00 SIT
Ostanek
117,00 SIT
7804 Najšm satelitskega kanala za slovenski program
Sprejeti proračun
280.000.000,00 SIT
Veljavni proračun 180.000.000,00 SIT
Realizacija 98
155.576.439,14 SIT
Ostanek
24,423.560,86 SIT
Sredstva iz postavk namenjenih investicijam RTV Slovenija in sicer za izgradnjo,
vzdrževanje in obratovanje infrastrukture RTV Slovenija (postavka 7276), so bila na
osnovi neposredne pogodbe in javnih razpisov iz meseca julija 1998 (Uradni list RS,
št. 52/98) delno uporabljena za nabavo digitalnih satelitskih sprejemnikov za pokrivanje
"sivih lis" na področju občine Osilnica ter za nabavo profesionalnih digitalnih satelitskih
sprejemnikov in TV oddajnika ter merilnega sistema instrumentov za lokacije po
investicijskih programih potrjenih s strani ministra. V celoti so bila na osnovi javnega
razpisa iz meseca julija 1998 (Uradni list RS št.54/98) porabljena sredstva za
vzdrževanje in obratovanje omrežja za lokalne in nekomercialne programe (postavka
7277) za nabavo mikrovalovnih zvez, FM oddajnikov in streokoderjev za lokacije
opredeljene v dolgoročnem planu vzdrževanja in obratovanja omrežja za lokalne in
nekomercialne programe, prav tako potrjenega s strani ministra v mesecu juliju 1998.
Ostanki sredstev na postavki 7276 ter na 7804 niso v skladu z našimi prizadevanji in
predlogi v preteklem letu, da bi se ti zmanjšali na osnovi prerazporeditev.
Ostanek sredstev na postavki 7276 v višini 29.715.642,00 je posledica neuspelega
javnega razpisa za nabavo sistema digitalnih zvez na relaciji Ljubljana- Zagreb za
napajanje digitalne satelitske zemeljske postaje, ki je bil zaključen z vsemi postopki dne
16.11.1998. S strani uprave smo takoj predlagali prerazporeditev.
Izkazujoči ostanek sredstev je sedaj rezultat nerealiziranega predloga naše uprave
štev. 912-035/98-001 z dne 17.11.1998, dodatne obrazložitve štev. 113-026/98-003
z dne 18.12.1998 ter ponovnega predloga (po priporočilu Sektorja za proračun MF)
štev. 5612-001/98-081 z dne z dne 1.12.1998 za prerazporeditev teh sredstev na
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postavko 7804, ki smo jih nujno potrebovali zaradi poravnavanja obveznosti do
Eutelsata.
Na postavki 7804 je prikazan ostanek sredstev v višini 24.423.560,860 SIT. Ostanek
v višini 5.923.560,00 SIT je nastal zaradi upoštevanja tečajnih razlik pri izplačilu
fakture Eutelsatu za znesek 161.000.000,00 SIT. Ostali del sredstev v višini
18.500.000.00SIT pa predstavlja proračunske prihranke uprave. Ministrstvo za promet
in zveze je posredovalo Ministrstvu za finance dopis štev.031-3/98 z dne 24.09.1998
o proračunskih prihrankih v letu 1998. S tem dopisom je bilo sporočeno, da so naši
prihranki na postavki 7804-Najem satelitskega kanala za slovenski program v višini
18.500.000,00 SIT. Ta vsota se kot nerealizirana izkazuje v ostanku proračunskih
sredstev na tej postavki in menimo, da zaradi tega ta podatek v pregledu realizacije za
leto 1998 ni realen.
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