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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 
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Za nemoteno poslovanje po uveaoi 
dodano vrednost vam sporočamo poda 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

11 PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA 0 GOSPODARSKI 

&0RNICI SLOVENIJE (ZGZS-B) 

' aruaa obravnava - EPA 51 - IV 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
državni zbor 

Odbor za gospodarstvo 

številka: 310-01/90-4/24 EPA 51-IV 
Ljubljana, 7. februar 2005 

Na podlagi 42., 130., 131. in 133. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor za 
gospodarstvo kot matično delovno telo naslednje 

poročilo 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
Gospodarski zbornici Slovenije (ZGZS-B) 

(druga obravnava) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo je na 2. seji, dne 2. 2. 
2005, kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o Gospodarski zbornice Slovenije, ki ga je Državnemu zboru 
Republike Slovenije v obravnavo in sprejem po rednem postopku predložila skupina 
Poslancev s prvopodpisanim Sašom Pečetom. 

Seji odbora sta prisostvovala predstavnika predlagateljev zakona, Vlade Republike 

Slovenije (Ministrstva za gospodarstvo), Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtne 
zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Komisije Državnega 
sveta RS za gospodarstvo 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, mnenjem Vlade 
Republike Slovenije, mnenjem Komisije Državnega sveta za gospodarstvo in 
Komisije za malo gospodarstvo in turizem ter stališčem Gospodarske zbornice 
Slovenije. 

Uvodoma je predstavnik predlagateljev dodatno obrazložil namen in cilje predloga 
zakona, ki so predvsem v opustitvi principa obveznega članstva v zbornici ter 
drugačnega načina imenovanja sekretarjev združenj oziroma drugačnega 
organiziranja tudi za regionalne zbornice. Sedanji sistem kot tak ne zasleduje ciljev 
zborničnega združevanja ter ne zadovoljuje potreb članstva. 

Minister za gospodarstvo kot predstavnik Vlade Republike Slovenije meni, da 
predlagane rešitve brez prehodnega obdobja lahko povzročijo vrsto nepredvidljivih 
posledic pri izvrševanju tudi drugih zakonov in podzakonskih predpisov. Strinja pa se 
z nekaterimi pomisleki predlagateljev zakona, vendar bi bile take enostranske in 
nepreverjene rešitve lahko preuranjene in netransparentne. Spremembe članstva v 
zbornici iz obveznega v neobvezno pa ni mogoče narediti brez temeljite analize, ki b' 
lahko ugotovila prednosti in slabosti bodisi enega (javnega) ali drugega (zasebnega) 
modela, oziroma neko kombinacijo obeh. Minister za gospodarstvo tako napoveduje 
novelo zakona o Gospodarski zbornici Slovenije s strani Vlade RS, ki bi jo sprejeli ze 
v prvi polovici letošnjega leta. 

Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je poudarila, da predlog zakona tak kot 
je, terja pripravo povsem novega zakona o Gospodarski zbornici Slovenije, saj gre za 
povsem diametralno nasprotno ureditev zakonske podlage. Določitev koncepta, n 
katerem temelji zakonska ureditev mora biti pretehtana predvsem z vidika 
primernosti uveljavitve posameznega modela, to je z vidika izraženosti Javn®^ 
interesa in obsega javnih pooblastil. Na tej podlagi se lahko oceni ali zbornica lahKo 
opravlja svojo vlogo na podlagi obveznega ali prostovoljnega združevanja. Sa 
koncept prostovoljnega članstva v zbornici predlog zakona ne izpeljuje dosledno, s J 
ne vsebuje rešitev, kako naj bo ob prostovoljnem članstvu opredeljeno vprašanj 
reprezentativnosti zbornice. S spremembo koncepta je treba urediti tudi status, v 09 
in nalogo zbornice, zlasti tistih, ki se opravljajo na podlagi javnega pooblastila. S e 
pa je treba določiti tudi temeljnega nosilca - pristojno ministrstvo, opredeliti postop 
podelitve ali odvzema pooblastil. 

Predstavnica Zakonodajno-pravne službe opozarja tudi na posledice predlagane 
ureditve, predvsem glede organizacije, sestave in načina oblikovanja orga v 

zbornice. Nenazadnje se morajo predlagane konceptualne spremembe odraziti tu ^ 
zakonski ureditvi financiranja zbornice in nadzora nad njim. Predlagani poseg 
delujoči zbornični sistem terja tudi posebno pozornost pri oblikovanju prehodni 
končnih določb, ki so v predlogu zakona pomanjkljive ali neustrezne, kot je to pr ^ 
pri zagotavljanju rokov, v katerem naj bi se dosedanji člani °Pre^e'je^a

tj'na 

morebitno nadaljnjo članstvo v zbornici, opredeliti kdaj je zbornica reprezentati ^ 
kdaj in kako pridobi pravno osebnost ter na novo definirati naloge in J 
pooblastila. Ena od ključnih vsebin poglavja prehodnih določb je tudi problem ^ 
pravnega nasledstva sedanje gospodarske zbornice, česar pa predlog zakon 
navaja. 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

V samem mnenju Zakonodajno-pravne službe so podane tudi konkretne pripombe k 
posameznim členom predloga zakona. 

Predsednik odbora je v svojem imenu izrazil mnenje, da kljub kratkemu predlogu 
zakona, zahteva rešitev koncepta kompleksnejšo obravnavo. Zaveda se 
nedorečenosti in pomanjkljivosti sedanje urejenosti in organiziranja Gospodarske 
zbornice Slovenije, vendar večjih in kvalitetnejših sprememb ni moč doseči v kratkem 
času. Predlog zakona je protisloven, saj ohranja naloge GZS in hkrati ukinja obvezno 
članstvo, kar bi v tem trenutku pomenilo razpad sistema zborničnega organiziranja. 
Pri tem je pomembno, da se ohrani javni model organiziranja ter socialno 
Partnerstvo, ki se kot tako vse bolj uveljavlja tudi v evropskem prostoru. Velik pomen 
in vlogo imajo tudi regionalne zbornice, posebej sedaj, ko še nimamo ustanovljenih 
Pokrajin. Prav tako je pomembno povezovanje, čezmejno sodelovanje ter regionalni 
razvoj. Zato je potreben strokoven pristop na podlagi analize in na osnovi primerjave 
2 ostalimi evropskimi državami, posebej tistimi, s katerimi Slovenija tudi največ 
sodeluje na gospodarskem področju. Strinja se s pristopom Vlade RS, kjer naj bi 
celoviteje uredili problematiko zborničnega združevanja v novem predlogu zakona. 

Člani odbora so v daljši razpravi bili večinskega mnenja, da predlog zakona kot tak 
ni primeren za nadaljnjo obravnavo ter podpirajo predlog Vlade RS, da se 
Problematika zborničnega združevanja in organiziranja celoviteje uredi z novim 
Predlogom zakona, ki ga bo vlada predložila v prvi polovici letošnjega leta. 
Poudarjeno pa je bilo, da trenutno stanje delovanja gospodarske zbornice ni brez 
Pomanjkljivosti in nedoslednosti. V prihodnje bo treba bolj upoštevati vse 
zainteresirane akterje združevanja (posebej mala in srednja podjetja) in opredeliti 
način organiziranja oziroma koncept zborničnega združevanja na osnovi kvalitetne in 
strokovne analize. 

Mnenje k predlogu zakona je posredoval tudi Državni svet, kjer navaja, da 
slovensko gospodarstvo potrebuje zbornico, kot močnega pogajalca z vlado in 
Posrednika pri zastopanju slovenskih gospodarskih interesov na mednarodnem trgu. 
vsem zbornicam, ne samo gospodarski, predlagajo da opravijo analizo obstoječega 
stanja in na njeni podlagi izboljšajo delovanje. Zbornice naj bi se pričele tudi bolj 
ukvarjati z ustvarjanjem pogojev za doseganje večje dodane vrednosti na 
Zaposlenega, s povezovanjem na univerzah in tehnološko-znanstvenih institucijah ter 
ooseči večjo povezanost teorije s prakso. Na spremembo poslovnega okolja pa je 
treba gledati skozi prizmo malih podjetij, kjer se mora zbornični sistem bolj prilagoditi 
Potrebam svojih članov, povečati je treba tudi delež predstavnikov malih podjetij v 
uPravnih organih zbornic. Samo problematiko cestnega prevozništva, ki jo 
Predlagatelj navaja pa je treba reševati na drugačen način in ne s tem predlogom 
zakona. Državni svet predloga zakona ne podpira, saj je nekonsistenten in 
nedodelan. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije je opozoril na stališča njihovega 
upravnega odbora, ki se je soglasno zavzel za ohranitev in dograjevanje 
javnopravnega modela z obveznim članstvom. Zborničnega delovanja v javnem 
interesu ni mogoče zagotoviti na komercialni oziroma zasebni podlagi. Zbornični 
prispevek je proporcionalen velikosti in ekonomski moči podjetja. Koristi pa so 
predvsem deležna mala podjetja, ki sama nimajo ustreznega strokovnega potenciala. 
Lasten in stabilen vir prihodkov omogoča javnopravni zbornici takšno materialno 
kadrovsko infrastrukturo, da lahko enakopravno sodeluje z vladnimi in drugimi 
institucijami. 

Pomembna funkcija sedanjega zborničnega modela je tudi njena enakomerna 
regionalna pokritost. Za Slovenijo je zelo pomembno delovanje GZS preko mreže 
njenih območnih zbornic. Le te bi s predlaganim zakonom izgubile svoj pomen. 
Poslanstvo GZS je v zagotavljanju javnega interesa. Na trgu se ne more financirati 
strokovnega sodelovanja in preverjanja stališč s podjetji v postopkih sprejemanja 
zakonov, ekonomskih politik in strategij, aktivnosti v okviru Ekonomsko-socialnega 
sveta, zavodov s področja pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, odpiranja 
novih tržišč, nalog na področju dualnega sistema poklicnega izobraževanja, 
vzdrževanja in dopolnjevanja integralnega poslovno informacijskega sistema, 
spodbujanja uvajanja novih tehnologij in projektov uvajanja elektronskega 
poslovanja. 

Naloge zbornice, ki deluje v javnem interesu morajo imeti tudi sistemsko zagotovljen 
in neodvisen vir financiranja. Alternativa je tudi kombinirani način financiranja s 
posebnim zaračunavanjem storitev, ki presegajo posredovanje splošnih informacij ali 
v primeru javnih pooblastil, ki zadevajo le določen segment članstva. Uvedba 
prostovoljnega članstva bi odprla pot k monopolizaciji zastopanja interesov močnih 
gospodarskih subjektov, mala podjetja pa bi pri tem izgubila na vplivu. Mnenje GZS 
je, da je predlog zakona konceptualno nesprejemljiv ter ga ne podpira. 

* * * 

Odbor Državnega zbora za gospodarstvo je glede na mnenja in stališča iz razprave 
ter na podlagi drugega odstavka 128. člena poslovnika državnega zbora sprejel C3 

ZA, 1 PROTI) naslednji 

sklep: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Gospodarski zbornic' 
Slovenije (ZGZS-B) - druga obravnava (EPA 51-IV) ni primeren za nadaljnjo 
obravnavo. 

Sekretar 
Tomo Malnarič, I. r. 

Predsednik 

Feri Horvat, l-r- 



L IEL0VNA TELES/ l 

^ ODBOR ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

5 PREDLOGU zakona o spremembah in 

^polnitvah zakona o veterinarstvu 

IZ»et-iA) 

a,uaa obravnava - EPA 54 - IV 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
državni zbor 

Odbor za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

Številka: 510-01/92-2/58 EPA 54-IV 
Ljubljana, 3.2.2005 

Na podlagi 42. in 128. člena poslovnika Državnega zbora daje Odbor za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano kot matično delovno telo naslednje 

Poročilo 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o veterinarstvu 
(ZVet-1A) 

- druga obravnava - 

Odbor DržaviTega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
je na 1. seji 3.2.2005 kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o veterinarstvu, ki ga je Državnemu zboru 
Republike Slovenije predložila v obravnavo in sprejetje skupina poslancev s 
prvopodpisano Barbaro Žgajner Tavš. 

Na seji odbora so bili navzoči predstavniki predlagatelja zakona, Vlade Republike 
Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Zakonodajno-pravne službe. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Dopolnilno obrazložitev predloga zakona je na seji odbora podal Srečko Prijatelj, ki 
je uvodoma obrazložil, da je po mnenju predlagateljev sedanja ureditev veterinarske 
službe v Republiki Sloveniji zelo omejevalna in ne dopušča primerne razvojne 
konkurenčnosti trga veterinarskih storitev. Država ima preko opredelitev obsega 
javne veterinarske službe in inštituta koncesijskih pogodb pod neposrednim 
nadzorom delovanje celotne veterinarske služoe, tudi zasebnega kliničnega dela, 
zaradi česar je v preteklosti že prihajalo do primerov (ne)posredne zlorabe moči 
pristojnih državnih organov. 

Po mnenju predlagateljev je v trenutnih pogojih praktično nemogoče ustanoviti novo 
veterinarsko ambulanto ali kliniko (skorajda ni možnosti pridobitve koncesije, saj je 
celotna Republika Slovenija že razdeljena na koncesijska območja), zasebni 
laboratorij ali zasebni raziskovalni inštitut, saj je velika večina veterinarskih 
dejavnosti opredeljena kot javna služba, za katero država preko instituta koncesij 
podeljuje dovoljenje za delo. Poleg tega posamezni veterinar ne more opravljati npr. 
dejavnosti zdravljenja živali brez njegove izrecne poimenske navedbe v koncesijski 
pogodbi. 

Po mnenju predlagateljev je takšna ureditev rigidna in ne omogoča normalnega 
razvoja, veljavna ureditev pa naj bi bila tudi v nasprotju z nekaterimi direktivami EU 
(področje medsebojnega priznavanja strokovnih kvalifikacij) in Ustavo Republike 
Slovenije, ki opredeljuje svobodno gospodarsko pobudo. 

Odboru je bilo predloženo pisno mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki uvodoma 
ugotavlja, da predlagane spremembe in dopolnitve v posameznih členih korenito 
posegajo v koncept veljavnega zakona. Hkrati ugotavlja, da so bile prav te določbe 
že predmet ustavne presoje (npr. neposredno - prvi odstavek 52. člena, posredno - 
določbe povezane z veterinarsko zbornico), vendar je zanje Ustavno sodišče 
ugotovilo, da niso v nasprotju z ustavo, s tem pa je zavrnilo trditve predlagateljev 
ustavne zahteve in ustavne pobude, da gre za omejevanje svobodne gospodarske 
podbude. Slednje je omenjeno zato, ker tudi predlagatelj med razlogi, zakaj je 
potrebno veljavni zakon o veterinarstvu spremeniti oziroma dopolniti, navaja, da s 
tem sledi ustavnemu določilu dopuščanja konkurence, cilj, ki ga želi doseči, pa je 
liberalizacija trga. 

Med razlogi, zakaj veljavne določbe prvega odstavka 52. člena Zakona o 
veterinarstvu niso v nasprotju z Ustavo, je Ustavno sodišče navedlo, da je po 74. 
členu Ustave gospodarska pobuda res svobodna, vendar se ne sme izvajati v 
nasprotju z javno koristjo. Vsebina in meje javne koristi pa so razvidne iz zakonske 
ureditve posameznega področja. Veterinarstvo obsega ukrepe in dejavnosti za 
zaščito zdravja živali pred kužnimi in drugimi boleznimi in zaščito prebivalstva pred 
zoonozami in okužbami z živili živalskega izvora. Na poseben način posega tudi na 
področje živinoreje, varstva potrošnikov, varstva okolja ter na področje mednarodne 
trgovine in prometa. Napake ali nepravilnosti pri organizaciji in delovanju 
veterinarstva lahko povzročijo hude posledice ali celo katastrofe pri živalih in ljudeh 
ter veliko gospodarsko škodo. Zaradi izjemno velikega vpliva tako na zdravje živali 
kot tudi na zdravje ljudi, veterinarstvo predstavlja takšno dejavnost, za katero javna 
korist od zakonodajalca zahteva ne le, da uredi pogoje in način njenega opravljanja, 
temveč zahteva od države v pretežnem delu tudi zagotovitev njenega nemotenega 
in trajnega izvajanja ter enake dostopnosti za vse državljane. 

poročevalec, št. 7 10 
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DELOVNA TELESA 

V nadaljevanju mnenja Zakonodajno-pravna služba pri posameznih členih, to so 1., 
2., 3., 4. in 5. člen, podrobneje navaja nekatere razloge, zaradi katerih bi bilo treba 
določbe samega zakona znova preveriti. 

Ob koncu Zakonodajno-pravna služba še posebej opozarja, da bi bilo ob morebitni 
uveljavitvi predlaganih sprememb (npr. v zvezi z opustitvijo opravljanja nekaterih 
dejavnosti pod pogoji javne službe in uveljavitvijo prostovoljnega članstva v 
veterinarski zbornici) zakon treba dopolniti s prehodnimi določbami, ki pa jih predlog 
zakona ne vsebuje. 

Odboru je bilo predloženo tudi pisno mnenje Vlade Republike Slovenije, ki ga je 
na seji odbora predstavila direktorica Veterinarske uprave R Slovenije dr. Vida 
Čadonič Špelič, in v katerem so navedeni razlogi, zaradi katerih vlada predlaganih 
sprememb in dopolnitev veljavnega zakona o veterinarstvu ne podpira: Prvič 
predlagane rešitve so v nasprotju z ostalo ureditvijo v zakonu, kot druto pa Vlada RS 
pripravlja spremembo zakonodaje EU na področju veterinarstva. Tako bo prihodnja 
ureditev v glavnem temeljila na uredbah EU (npr. Uredba ES št. 882/04, ki začne 
veljati 1.1.2006), kar bo imelo za posledico nujnost priprave novega zakona z 
uveljavitvijo 1.1.2006, pri čemer bo njegova vsebina morala biti usklajena z 
navedeno EU zakonodajo. Po zagotovilu direktorice VURS bo vlada pripravila 
predlog novega zakona do konca marca 2005 in pri tem ponovno proučila 
predlagane spremembe ter jih smiselno upoštevala, kolikor ne bodo v nasprotju z 
novimi predpisi EU. 

Odboru je bilo predloženo tudi mnenje Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, ki predloga zakona ne podpira, predloženo pa je tudi 
pisno mnenje Veterinarske zbornice Slovenije, ki prav tako ne soglaša s 
spremembo veljavnega zakona. 

Glede na mnenji Zakonodajno-pravne službe in Vlade Republike Slovenije je bil pred 
razpravo in glasovanjem o posameznih členih predloga zakona predlagan sklep, da 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o veterinarstvu ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo. 

pred končnim glasovanjem o predlogu sklepa pa so nekateri poslanci obrazložili 
razloge, zaradi katerih so napovedali, da bodo predlagani sklep podprli. Večinsko 
stališče članov odbora je bilo, da je veljavni zakon o veterinarstvu nedvomno treba 
Popraviti oziroma spremeniti v nekaterih določbah, treba je odpraviti predvsem vse 
tiste "nadstandarde" in nelogičnosti, ki postavljajo veterino kot stroko v nek 
Priviligiran položaj in to v škodo uporabnikov kmetijstva kljub zavezanosti načelom 
varne hrane. Navedeno se odraža tudi v predlogu zakona, ki poleg tega s težnjo po 
ureditvi samo položaja veterinarjev pušča ob strani vse ostale probleme 
Veterinarstva, oziroma na ta način odpira le še nova vprašanja. 
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ODBOR ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Bistveni razlog, ki je vodil člane odbora k odločitvi, da ne podprejo predloga zakona, 
pa je v zagotovilu, da bo vlada do konca marca 2005 pripravila nov sistemski zakon, 
v katerem bodo upoštevane direktive EU, ki bodo na primeren način uredile celotno 
področje veterinarstva. Pri tem je izraženo pričakovanje, da bo vlada pri pripravi 
novega zakona uredila predvsem tista področja, ki jih tudi sama financira, ostalo pa 
prepustila svobodni gospodarski pobudi. 

Po obrazložitvi glasov je Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi 
drugega odstavka 128. člena in drugega odstavka 134. poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednji 

SKLEP: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o veterinarstvu 
(ZVet-1A) ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 

Sekretarka PREDSEDNIK 
Dragana Čuljkovič l.r. Alojz Sok, l.r. 
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komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ 

pon očilo 

11 PREDLOGU zaključnega računa 

Poračuna republike Slovenije za 

LETO 2003 (RZ2003) 

15oo ■ III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
državni zbor 

Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ 

Številka: 411-01/04-78/01 
Ljubljana, 2.2.2005 

EPA 1500-111 

Na podlagi 39., 42. in 168. člena poslovnika državnega zbora daje Komisija za 
nadzor proračuna in drugih javnih financ naslednje 

POROČILO 
k 

predlogu zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2003 
(RZ2003) 

Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih 
financ je na 1. seji, dne 15. 12. 2004. 11. 1. 2005, 13. 1. 2005, 18. 1. 2005 in 20. 1. 
2005 kot MATIČNfO DELOVNO TELO obravnavala predlog zaključnega računa 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2003, ki ga je Državnemu zboru Republike 
Slovenije v sprejem na podlagi četrtega odstavka 97. člena zakona o javnih financah 
Posredovala Vlada Republike Slovenije. 
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Člani komisije so poleg celotnega gradiva predloga zaključnega računa z 
obrazložitvami, tabelami in revizijskim poročilom Računskega sodišča 
Republike Slovenije prejeli še: 

- konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na dan 31. 12. 2003; 
- dopis Vlade Republike Slovenije o nadaljevanju postopka z dne 17. 12. 2004; 
- revizijsko' poročilo računskega sodišča o računovodskih izkazih in pravilnosti 

poslovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v letu 2003; 
- revizijsko poročilo računskega sodišča o računovodskih izkazih in pravilnosti 

poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2003; 
- tabelo: Predhodna realizacija proračuna Republike Slovenije za leto 2004: 
- predlog ugotovitev in sklepov, ki naj bi jih komisija sprejela po zaključeni 

obravnavi. 

Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ je začela z obravnavo predloga 
zaključnega računa proračuna za leto 2003 (RZ2003) takoj, ko je bila imenovana s 
strani državnega zbora. Ker pa se nova vlada do 15. decembra 2004, ko je bila 
sklicana seja komisije, še ni opredelila do tega, ali bo nadaljevala s postopkom 
obravnave predloga zaključnega računa v besedilu kot ga je predlagala prejšnja 
vlada, so se člani komisije na prvem delu seje dogovorili samo o načinu obravnave 
RZ2003. Tako je bil dosežen dogovor, da bo komisija obravnavala predlog 
zaključnega računa v 4 delih. V prvem delu naj bi obravnavali izkaze zaključnega 
računa in njihovo revizijo, v drugem in tretjem delu posamezne proračunske 
uporabnike, pri katerih je računsko sodišče opravilo revidiranje pravilnosti poslovanja, 
zaključili pa naj bi z obravnavo bilance stanja in sprejemom sklepov. 

Ko je vlada 17. 12. 2004 obvestila državni zbor, da nadaljuje postopek za sprejem 
RZ2003 v prejšnjem besedilu, je komisija lahko nadaljevala z obravnavo. 
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fcJ^OMlSUA ZA NADZOR PRORAČUNA IN DRUGIH JAVNIH FINANC 

IZKAZI DRŽAVNEGA PRORAČUNA 

Predstavnik Ministrstva za finance je predstavil osnovne podatke o zaključnem 
računu za 2003. Povedal je, da so celotni prihodki državnega proračuna realizirani po 
načelu denarnega toka v letu 2003 znašali 1392 milijard SIT (102 % realizacije glede 
na rebalans proračuna). Davčni prihodki so bili realizirani v višini 1282 milijard ali 
102.2 % v primerjavi z rebalansom. Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 96,8 
milijarde ali 104.4 % glede na rebalans proračuna. V letu 2003 je bilo po načelu 
denarnega toka realiziranih za 1461 milijard odhodkov (101,7 % realizacije glede na 
rebalansirani proračun). Veljavni odhodki proračuna so se v skladu z zakonom o 
izvrševanju proračuna za leto 2003 in 2004 povečali zlasti na postavkah: obresti za 
odplačilo domačega dolga, transferji ZPIZ in proračunska rezerva. Proračunski 
primanjkljaj bilance prihodkov in odhodkov je znašal 68,5 milijarde SIT, kar je za 2 
milijarde SIT manj od predvidenega v rebalansu proračuna za leto 2003. V računu 
finančnih terjatev in naložb so bili realizirani prejemki nižji od realiziranih izdatkov, in 
sicer za 1,6 milijarde tolarjev (v rebalansu proračuna je bilo predvideno, da bo ta 
primanjkljaj znašal 3,3 milijarde tolarjev). Vlada se je v letu 2003 za potrebe 
financiranja odplačil zapadlega dolga države ter zagotavljanja likvidnosti proračuna 
zadolžila skupaj za 209,8 milijarde. Za odplačilo domačega in tujega dolga države, ki 
je zapadel v letu 2003 je bilo porabljenih 199 milijard, kar pomeni 69% realizacije 
glede na rebalans proračuna za leto 2003. 

Predstavnik Računskega sodišča Republike Slovenije (računsko sodišče) je 
povedal, da so tako kot vsako leto revidirali izkaze zaključnega računa proračuna. 
Opozoril je, da so za pravilnost izvršitve proračuna odgovorni vlada in posamezni 
proračunski uporabniki. V izkazih zaključnega računa proračuna (bilanci prihodkov in 
odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja) niso ugotovili 
pomembno napačnih navedb in zato so podali nanje pozitivno mnenje - izkazi 
pravilno izkazujejo izdatke in prejemke proračuna. Opozoril pa je, da so bili tekoči 
odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in prejemki od kupnin iz privatizacije v 
računu finančnih terjatev in naložb tudi v letu 2003 izkazani prenizko, ker provizija za 
storitve Slovenske razvojne družbe v letu 2003 v znesku 352 milijonov 444 tisoč 
tolarjev ni bila ustrezno evidentirana (namesto v bruto, v neto znesku). 

Opozoril je še na nekatera napačna razvrščanja odhodkov proračuna (tekoči 
odhodki, tekoči transferji, investicijski odhodki in investicijski transferji), kar pa ne 
vpliva na skupni obseg odhodkov državnega proračuna za leto 2003. 
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Temeljno vprašanje v tem delu razprave je bilo, kako je bil izveden proračun v letu 
2003. Pojasnjeno je bilo, da so bila celotna gibanja ugodna, prihodki in odhodki so se 
gibali v pravi smeri, na koncu leta ni bilo zadržanih izplačil. Zaradi ugodnih gibanj so 
bila dodatna sredstva namenjena za plačilo domačih obresti, dodatna sredstva za 
ZPIZ in za povečanje proračunske rezerve. Ugotovljeno je bilo, da so bili spomladi 
2003 uporabljeni ukrepi za uravnoteženje proračuna iz 40. člena zakona o javnih 
financah, kot zadnji izmed ukrepov pa je bil predlagan in sprejet tudi rebalans 
proračuna. Ob tem se je postavilo vprašanje, ali so bili ti ukrepi in rebalans glede na 
končni rezultat sploh potrebni. S strani predstavnikov Ministrstva za finance je bilo 
pojasnjeno, da je bil rebalans potreben, saj bi sicer moralo priti do preveč razporejanj 
pravic porabe med uporabniki med letom. 

V zvezi s povečanjem obresti za najeta domača posojila je bilo poudarjeno, da je 
bilo povečano domače zadolževanje v primerjavi s tujim v skladu s strateškimi cilji 
(vključevanje v ERM 2), saj je povečano povpraševanje po domačih kreditih 
pomenilo zmanjševanje obrestnih mer v Sloveniji. Hkrati so se zmanjšali stroški za 
financiranje v tujini. 

Sredstva za transferje v ZPIZ so bila planirana na določenih predpostavkah, ki pa so 
se v realnosti gibale drugače od pričakovanj. Število zaposlenih je stagniralo, masa 
plač pa je bila nižja od pričakovane. Seveda se stopnja prispevka za ZPIZ ni 
povečevala. Na drugi strani pa se je povečevalo število upokojitev in drugih pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Vse to je imelo za posledico tudi potrebo 
po dodatnem transferju sredstev iz državnega proračuna v pokojninsko blagajno. 

Zaradi ugodnih gibanj je bila oblikovana bistveno večja proračunska rezerva od 
prvotno planirane (povečana za petkrat). To je bilo storjeno tudi z namenom, da se 
olajša izvajanje proračuna v letu 2004. 

Glede prerazporejanja pravic porabe znotraj posameznih uporabnikov in med njimi 
je bilo ugotovljeno, da je bilo tega prerazporejanja sicer manj kot prejšnja leta, vendar 
še vedno predstavlja problem to, da se proračun na posameznih postavkah na koncu 
izvede v drugačnih zneskih kot ga sprejme državni zbor. Prisotni so menili, da bi 
morala vlada razmisliti o drugačnem načinu oblikovanja in izvajanja proračuna, da 
take spremembe med letom ne bi bile potrebne (oz. vsaj v manjši meri). 

V zvezi s prihodki je bilo najprej postavljeno vprašanje, ali ni možno prihodke iz 
davka od dobička pravnih oseb bolj natančno planirati (za 8,4 % so bile višje od 
planiranih). Pojasnjeno je bilo, da ob pripravi proračuna za posamezno leto višine 
dobička pravnih oseb ni možno točno oceniti in zato raje delajo konservativne ocene. 

Ponavlja se tudi problem evidenc Davčne uprave Republike Slovenije, saj je 
računsko sodišče ugotovilo, da te niso zanesljive in ne dajejo opore za oceno, da so 
davčne obveznosti ustrezno pobrane. To še zlasti velja za evidenco neizterjanih 
terjatev. Direktorica DURS je povedala, da je bilo tako stanje v preteklosti predvsem 
zaradi pomanjkanja sredstev za informatizacijo, da pa se sedaj stanje izboljšuje. 

Tudi pri nedavčnih prihodkih evidenca, zlasti pa nadzor nad vplačevanjem v letu 
2003, ni bil dober. To naj bi se izboljšalo z ustanovitvijo direktorata, ki naj bi v okviru 
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KOMISIJA za nadzor proračuna in drugih javnih financ 

Ministrstva za finance bedel nad premoženjem države ter zagotovil tudi boljše 
evidence in informacije o tem, kaj se dogaja s to obliko lastnine države. 

V zvezi s kupnino za Novo Ljubljansko banko, katere večina je še vedno naložena 
kot depozit v Banki Slovenije, je bilo pojasnjeno, da se kupnina porablja na tak način, 
da se dosežejo dolgoročno čim bolj pozitivni učinki na zmanjševanje državnega 
dolga. Sredstva so vezana v BS in so v letu 2003 prinesla več obresti kot je bilo 
planirano zato, ker so njihovo porabo planirali zelo konservativno, izkazalo pa se je, 
da je bilo le manjši del dolgoročnih slabih terjatev treba poplačati, medtem ko so 
ostala sredstva še vedno deponirana. 

Donacije iz sredstev EU so bile namesto planiranih 15,3 milijarde dosežene le v višini 
12,1 milijarde. V glavnem so bile to donacije iz naslovov predpristopnih pomoči 
Phare, Sapard, ISPA. Pojasnjeno je bilo, da so sredstva donacij planirali na podlagi 
ocen proračunskih uporabnikov, ki med letom ta sredstva črpajo. Ponavadi se za 
osnovo pri načrtovanju jemljejo podpisani finančni memorandumi z Evropsko unijo, 
ali pa tudi že podpisane pogodbe. Ko se nek projekt izvršuje, se pogosto zgodi, da 
pride do zakasnitve pri realizaciji in to je tudi razlog, zakaj do nakazil ne pride v 
takšnem obsegu kot je sicer načrtovano. Člani komisije so menili, da bi temu 
problemu morali posvetiti posebno pozornost tudi na komisiji in pristojnem delovnem 
telesu državnega zbora. 

V zvezi z odhodki proračuna je bilo izpostavljeno vprašanje plač, kjer je pri mnogih 
uporabnikih prihajalo do prerazporejanja iz drugih postavk na postavke za plače. V 
preteklih letih (tudi še v letu 2003) je zaposlovanje delavcev pri proračunskih 
uporabnikih včasih potekalo brez povezave na razpoložljiva sredstva za plače in zato 
se je mnogokrat iz drugih postavk sredstva prerazporejalo na plače. Novo 
zaposlovanje namreč ni bilo tako omejeno kot sredstva za plače in posamezni 
proračunski uporabniki so brez večjih težav dobili soglasje za nove zaposlitve. Šele v 
letih 2004 se pri proračunskih uporabnikih bolj povezuje novo zaposlovanje in 
napredovanje z razpoložljivimi sredstvi za plače. Predstavnica MF je še povedala, da 
so glavni razlogi za težko načrtovanje plač v tem, da se ne ve, kakšna bodo med 
letom nagrajevanja in napredovanja, poleg tega pa je v letu 2003 tudi ustavno 
sodišče izdalo odločbo, po kateri je bilo potrebno državnim uslužbencem izplačati 
dodatek, ki ga prej niso prejeli. Pri nevladnih proračunskih uporabnikih je problem 
tudi v tem, da so samostojni pri planiranju plač in vlada ne more v taki meri posegati 
v njihovo planiranje kot pri vladnih. Problem, ki ostaja tudi še danes, pa je, da novi 
sistem plač sicer velja, se pa še ne uporablja. Izvedene so bile samo prevedbe plač 
brez sanacije stanja tam, kjer razmerja med plačami niso ustrezna. 

Pri materialnih stroških je med uporabniki realizacija zelo različna. Razlogov za to 
je po mnenju predstavnikov vlade več. Eden je v tem, da je del stroškov fiksen in jih 
ni možno zmanjševati z racionalno rabo. Taki stroški so zlasti komunalne storitve, 
kjer imajo občine bolj ali manj proste roke pri določanju cen. Drug problem je, da 
materialni stroški na sodiščih že nekaj let presegajo planirane. To se je zgodilo tudi v 
!etu 2003 in čeprav je vlada konec leta namenila dodatna sredstva za te stroške, je 
kljub vsemu ostalo nekaj računov materialnih stroškov na sodiščih konec leta 
neporavnanih. Na upravnih enotah so povečanje stroškov pomenile intenzivne 
zamenjave osebnih dokumentov (osebne izkaznice, potne listine), vendar to ni 
Pomenilo dodatnega bremena za državo, saj so bili iz te dejavnosti tudi prihodki večji. 

'Hi 
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V zvezi z odhodki je bil izpostavljen tudi problem napačnih knjiženj, kar se ponavlja 
ob vsakem zaključnem računu. Gre "predvsem za napačna razvrščanja odhodkov 
(tekoči odhodki, investicijski odhodki, tekoči transferji, investicijski transferji). 
Predstavniki MF so pojasnili, da se tega problema ne da urediti s predpisi, ampak 
predvsem z dajanjem čimbolj natančnih navodil in usposabljanjem računovodskih 
delavcev. Se pa ta problem iz leta v leto zmanjšuje. 

Postavljeno je bilo tudi vprašanje, ali se kaj razmišlja o spremembi sistema 
financiranja in evidentiranja sredstev za temeljne razvojne programe obrambnih sil 
(TRP). Predstavniki MF so pojasnili, da zakon o temeljnih razvojnih programih določa 
specifičen način izkazovanja zadolževanja za te namene, odplačevanja glavnic in 
obresti in tudi izkazovanja materialov, ki se nabavijo za te namene. Pri vseh drugih 
izdatkih se izkaže odhodek takrat, ko se blago nabavi, pri tem izdatku pa šele takrat, 
kot se odplača glavnica. MF se z računskim sodiščem že nekaj let pogovarja, da bi 
odpravili to posebnost, ki izhaja iz zakona o temeljnih razvojnih programih. Zlasti v 
letu 2003 so intenzivno delali na tem, da bi odpravili ta posebni sistem izkazovanja in 
nabav in da bi prešli v navaden sistem. Sicer pa sistem, kakršen je vzpostavljen, v 
celotnem obdobju odplačevanja kreditov nič ne izpušča. Vse izkazuje v knjigah, 
vendar na drugačen način in skozi daljšo časovno obdobje kot bi sicer bilo potrebno. 
Nova vlada še ni odločala o tem ali bi šli v kakšne spremembe sistema ali ne. 

Naslednji problem, ki se pojavlja že nekaj let, so prenizko izkazani odhodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov ter prenizko izkazani prejemki od kupnin v računu finančnih 
terjatev in naložb zaradi tega, ker je Slovenska razvojna družb (SRD) oziroma njeni 
nasledniki v proračun nakažejo neto znesek (od zneska kupnine odštejejo svojo 
provizijo). To ni v skladu z načelom bruto izkazovanja proračunskih zneskov. Zaradi 
tega je celotni zaključni račun proračuna za leto 2003 prenizko izkazan za preko 352 
milijonov SIT. Predstavniki MF so povedali, da so ta problem vsa leta skušali rešiti in 
skušali od vsakokratnega ministra za gospodarstvo doseči, da bi podpisal pogodbo s 
SRD o ureditvi tega problema, vendar jim to ni uspelo. Problem bo rešen v letu 2004 
oz. 2005, ko bo SRD oziroma njeni pravni nasledniki dokončno ukinjeni. Člani 
komisije so menili, da je tak način nesprejemljiv in da ne gre samo za problem 
podpisa pogodbe ampak tudi vprašanje višine provizije, ki si jo je SRD sam določal in 
tudi odtegoval od zneska, ki ga je moral nakazati državi. 

Naslednji problem v računu finančnih terjatev in naložb so neusklajenosti glede 
terjatev pri vnovčevanju poroštev. Postavlja se vprašanje, zakaj se nevnovčena 
poroštva tam, kjer gre za zaključene stečajne postopke ali dolžniki ne obstajajo več, 
ne prenesejo v dolg države. Pojasnjeno je bilo, da so nekatere terjatve iz poroštev 
nastale pri pravnih osebah, od katerih jih verjetno država ne bo nikoli terjala (DARS, 
Slovenska izvozna družba, zavod za blagovne rezerve...). Po drugi strani pa gre za 
nekatere terjatve, kjer bo država sicer skušala vnovčiti svoje terjatve, vendar so 
postopki še v teku (se zaključujejo sanacijski ali stečajni postopki). Z ustanovitvijo 
direktorata za državno premoženje na MF naj bi se izboljšala tudi evidenca teh 
terjatev, hkrati pa se mora izboljšati tudi pretok informacij, saj se mnogokrat ne ve, ali 
je neka firma že v stečajnem postopku ali ne. 
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V zvezi z računom financiranja ni bilo posebnih vprašanj, ponovljen je bil le 
problem glede TRP. Ob tem je bila ponovno izražena potreba, da se ta problem v 
nekaj letih uredi, da ne bo več nekaj posebnega v sistemu izvajanja proračuna. 

V zvezi z napakami v knjiženju, ki so se pojavile v zaključnem računu in za katere 
računsko sodišče ugotavlja, da se ponavljajo vsa leta, je bilo v razpravi postavljeno 
vprašanje, ali bi bilo možno te napake pred sprejemom proračuna v državnem zboru 
odpraviti in tako zagotoviti, da bi se sprejemal dejansko pravilen in natančen 
zaključni račun. MF namreč ocenjuje, da po tem, ko računsko sodišče pregleda 
zaključni račun, popravki niso več možni. S strani predsednika komisije je bil dan 
predlog, da se razmisli o drugačnem načinu priprave in revizije zaključnega računa. 
Vlada oz. MF bi lahko nek osnutek zaključnega računa kmalu v začetku leta za 
preteklo leto poslalo v pregled računskemu sodišču (to bi lahko tudi že prej opravilo 
kake predhodne revizije iz ugotovilo napake). Računsko sodišče bi nato pregledalo 
zaključni račun in ga vrnilo vladi, ki bi ga lahko popravila in popravljenega vrnilo 
računskemu sodišču v dokončno revizijo. V takem primeru bi lahko napake v 
knjiženju še popravili. Seveda pa tak način zahteva tudi spremembo zakonodaje in 
zlasti usklajevanje rokov in obveznosti med vlado, MF in računskim sodiščem. 
Predstavniki MF in računskega sodišča so se s takim predlogom načelno strinjali. 

IZVRŠITEV FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV 

V drugem delu obravnave predloga zaključnega računa proračuna za leto 2003 je 
komisija obravnavala revizijska poročila računskega sodišča o pravilnosti 
poslovanja posameznih ministrstev. Poleg tega je pri posameznih ministrstvih 
obravnavala tudi poročila o izvajanju finančnih načrtov ministrstev ter tudi oceno treh 
poročil, ki jo je pripravilo računsko sodišče. Ob obravnavi Ministrstva za finance je 
obravnavala tudi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (revizijsko 
poročilo računskega sodišča o reviziji računovodskih izkazov ZPIZ za leto 2003), ob 
obravnavi Ministrstva za zdravje pa tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (revizijsko poročilo računskega sodišča o reviziji računovodskih izkazov 
ZZZS za leto 2003). S tem je komisija združila obravnavo revizij treh blagajn javnega 
financiranja v Sloveniji. 

V uvodu v razpravo po posameznih proračunskih uporabnikih je bilo danih nekaj 
skupnih ugotovitev iz revizijskih poročil. Največ nepravilnosti, ki jih je ugotovilo 
računsko sodišče pri tekočih odhodkih, se nanaša na javna naročila. Gre za primere 
oddaje javnih naročil brez javnih razpisov; izbiranje najugodnejšega ponudnika, 
čeprav nista prispeli vsaj dve pravilni ponudbi; izbira napačnih vrst postopkov 
(predvsem izogibanje v javnem razpisu z drobljenjem javnih naročil), nepravilnosti pri 
objavi in uporabi meril in druge nepravilnosti. Pri transfernih odhodkih so bile 
ugotovljene nepravilnosti, ki so se nanašale na pomanjkljive in neustrezne podlage 
*a sklepanje pogodb, subvencij ali drugih oblik pomoči, ki so bile v kar nekaj primerih 
dodeljene v nasprotju s predpisi. V nekaj primerih so ministrstva transfema sredstva 
nepravilno izplačala prejemnikom, ki niso izpolnjevali pogojev iz razpisa. Manjše 
število ugotovitev in kršitev je vezanih na odhodke za plače in druge izdatke za 
Zaposlene. 
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V zvezi z napakami pri javnih naročilihje bilo pojasnjeno, da te nastajajo po eni strani 
zaradi nedorečene, preveč podrobne ali nejasne zakonodaje, po drugi strani pa tudi 
zaradi napak, ki jih naredijo proračunski uporabniki iz malomarnosti ali celo zavestno. 
Zavestne napake se pojavljajo predvsem takrat, ko zaradi poznega sprejema 
proračuna in zagotovljenih sredstev, uporabniki ne morejo v celoti izvesti 
dolgotrajnega postopka javnih razpisov in skušajo najti krajšo pot. V razpravi je bilo 
poudarjeno, da bi morali predpise s področja javnega naročanja spremeniti tako, da 
ne bi bili ovira za hitrejše in smotrnejše izvajanje procesa javnega naročanja. Poleg 
tega bo potrebno te predpise spremeniti tudi zaradi nove direktive EU s tega 
področja, ki jo bomo morali v polni meri uveljaviti s 1. 1. 2006. Zato bi morali že sedaj 
začeti pripravljati spremembo zakonodaje. 

V zvezi s poročili o doseženih ciljih in rezultatih (obrazložitev posebnega dela 
zaključnega računa proračuna) po posameznih ministrstvih je bil dan predlog, da 
komisija predlaga ostalim deiovnim telesom državnega zbora, da ta poročila 
obravnavajo (vsako delovno telo s svojega delovnega področja). S tem bi se delovna 
telesa DZ seznanila s finančnim poslovanjem in delom ministrstev, ki jih delovno 
pokrivajo. 

Ministrstvo za finance (MF): 

Pri MF je računsko sodišče podalo mnenje s pridržkom. Ugotovilo je nepravilnost 
pri plačah in drugih odhodkih za zaposlene na DURS - regres za letni dopust ni bil 
izplačan dvema delavkama. To so odpravili tekom revizije. Pri delnih, tekočih in 
investicijskih odhodkih so bile pa kršitve povezane s spoštovanjem zakona o javnih 
naročilih. Na DURS je bila prva nepravilnost ugotovljena v povezavi z izdelavo nove 
aplikacije za programsko podporo vodenju evidence prisilne izterjave pravnih oseb, ki 
ni bila oddana v skladu s postopkom javnega naročanja. V drugem primeru, pri izbiri 
najugodnejšega ponudnika za dobavo in postavitev sistema za nadzor informacijske 
tehnologije, davčna uprava ni imela dveh ponudb, ker ena ni bila pravilna. V tem 
primeru tudi niso bila upoštevana merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Tudi 
tretja nepravilnost je bila tudi vezana na davčno upravo in podobne narave kot v 
prejšnjem primeru (ni bilo dveh samostojnih ponudb in del obveznosti je bil sklenjen 
brez sklenitve pogodbe). 

Direktorica DURS je povedala, da so glede nepravilnosti, ki so ugotovljene v tem 
revizijskem poročilu, že pripravili odzivno poročilo. Da bi odpravili možnost napak pri 
izplačevanju plač so okrepili notranjo kontrolo v smislu boljšega nadziranja dela 
delavcev, ki so odgovorni na tem področju. V zvezi z odpravo nepravilnosti pri javnih 
naročilih so reorganizirali (centralizirali) službo, ki skrbi za javna naročila. Pripravili so 
tudi pravilnik o javnem naročanju, ki vgrajuje še dodatne interne kontrole. Poteka tudi 
postopek za zaposlitev internega revizorja, ki bi dodatno podkrepili delovanje 
notranjih kontrol. 

V zvezi z nepravilnostmi pri izvedbi javnih naročil na DURS je bilo postavljeno tudi 
vprašanje, ali je računsko sodišče v zvezi s tem podalo kakšno kazensko prijavo ali 
prijavo sodniku za prekrške. 
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Predstavnik računskega sodišča je pojasnil, da so šele v zadnjem času prejeli 
odzivna poročila. Ko jih bodo v celoti, podrobno pregledali bodo tudi ugotovili, ali je 
potrebno podati še kak predlog prekrškovnim organom (nekaj so jih že podali tekom 
revizije). Pri tem pa prihaja tudi do problema, saj ni popolnoma jasno, ali je po novem 
zakonu o prekrških tudi računsko sodišče prekrškovni organ. Poleg tega v nekaterih 
zakonih, med njimi tudi v zakonu o javnih naročilih ni povsem jasno, kdo je 
prekrškovni organ po tem zakonu - MF ali kdo drug. To vprašanje bo potrebno čim 
prej rešiti, še ob presoji ustreznosti odzivnih poročil. Kazenskih ovadb pa glede 
zaključnega računa proračuna zaenkrat ni bilo potrebno dajati. 

Na komisiji se je ob razpravi o MF postavilo tudi vprašanje financiranja občin oziroma 
ustreznosti sistema dopolnjevanja proračunov lokalnih skupnosti kakršnega imamo 
trenutno. Večkrat se namreč govori, da država občinam nalaga vedno nove in nove 
obveznosti, jim pa za to ne daje dovolj sredstev, niti možnosti, da bi si jih same 
pridobile. 

Predstavnica MF je pojasnila, da je sistem financiranja oziroma dopolnjevanja 
proračunov lokalnih skupnosti zapisan v zakonu o financiranju občin. Vlada in državni 
zbor pa že nekaj časa ugotavljata, da v načinu določanja primerne porabe in v 
sprejemanju zakonodaje, ki nalaga občinam različne zakonske obveznosti, na katere 
občine največkrat pravzaprav sploh ne morejo vplivati, prihaja do razkoraka, ki se z 
leti povečuje. Sistem izračuna primerne porabe, ocena lastnih virov in finančna 
izravnava ne sledijo povsem dosledno novim nalogam, ki se občinam nalaga. To je 
zlasti problem v občinah, ki so dopolnjevane. Vlada je zato že v letu 2003 zelo 
intenzivno delala na spremembi zakona o financiranju občin, vendar ni prišlo do 
soglasja glede rešitev in potem tudi ne do nove ureditve. Obstoječa zakonodaja je 
pomanjkljiva zlasti v delu, ki predstavlja sledenje izračuna primerne porabe 
zakonskim obveznostim. Na drugi strani pa je problem tudi v puščanju prostora 
občinam za to, da financirajo iz svojih proračunov razvojne naloge, ki niso z zakonom 
določene in v tem smislu niti ne pridejo v poštev pri izračunu finančne izravnave. 
Občine imajo relativno majhen obseg lastnih virov, katerih višino lahko same 
regulirajo in prek tega seveda relativno malo možnosti, da si začrtajo svoje razvojne 
naloge. Temu se dodatno pridružuje tudi dejstvo, da so tisti viri, ki so občinam 
prepuščeni in dopuščajo financiranje razvojnih nalog, takšne narave, da jih nekatere 
občine preprosto ne morejo imeti (na primer koncesije od iger na srečo). Zato je 
potrebno prilagoditi zakonodajo in pustiti občinam več lastnih prihodkov, s katerimi bi 
lahko poleg zakonskih obveznosti financirale tudi razvojne naloge. 

Tudi glede možnosti zadolževanja občin je bilo v razpravi na komisiji danih nekaj 
predlogov. Zakon o financiranju občin je bil pripravljen pred desetimi leti, v času, ko 
smo v Sloveniji imeli nekaj prezadolženih občin. Danes je situacija bistveno drugačna 
in bi bilo lahko zadolževanje občin bolj fleksibilno, predvsem pa po sodobnih merilih. 
Vsako podjetje mora ob najemu kredita na banko dati elaborat in dokazati svojo 
boniteto, sposobnost odplačevanja kredita. Na podoben način bi moralo MF 
potrjevati možnost občine, da najame kredit za neko razvojno nalogo. 
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Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ): 

Računsko sodišče je na izkaz prihodkov in odhodkov, bilanco stanja in ostale izkaze 
ZPIZ podalo pozitivno mnenje. 

Pri reviziji pravilnosti poslovanja so naleteli na precej kršitev zakona o javnih naročilih 
in so zato podali mnenje s pridržkom. Kršitve so bile predvsem zaradi tega, ker so 
prepozno začeli s postopki, ponudniki so se na rezultate razpisov pritoževali, zaradi 
tega so v tem vmesnem obdobju zadeve naročali z naročilnic. Kršitev zakona o 
javnih naročilih je bilo v skupnem znesku 175 milijonov. 

Poseben problem, ki so ga ugotovili ob reviziji, je povezan z zbiranjem matičnih 
podatkov o zavarovancih. ZPIZ mora voditi matično evidenco, vendar v primeru, da 
tisti, ki jim morajo posredovati podatke, teh ne posredujejo, nimajo nobenih pravnih 
sredstev, da bi od njih to pridobili. Nadzor nad izvajanjem zakona ima Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve, vendar oni tega ne delajo. ZPIZ je že sam poskušal 
pri sodnikih za prekrške prijaviti te osebe, ki ne posredujejo podatkov, vendar so 
sodniki za prekrške odgovorili , da ZPIZ nima aktivne legitimacije za tako zahtevo. 

Naslednja pomembna ugotovitev računskega sodišča v zvezi z zavodom je, da se 
ZPIZ letno zadolžuje in sicer skoraj v višini nepokrite izgube iz let 1999 in 2000. To 
izgubo naj bi v skladu z 233. in 234. členom zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju pokrila država iz državnega proračuna in drugih virov. Vendar je bilo v 
letu 2000 na podlagi zakona o izvrševanju proračuna za to leto na vladi sklenjeno, da 
se bo zadolžil sam ZPIZ. To je takrat tudi storil, vendar se ta situacija iz leta v leto 
ponavlja in zavod se mora zdaj vsako leto zadolževati v približno enaki višini (okoli 
21 milijard). Zaradi tega zavod plačuje tudi visoke zneske za obresti - za leto 2003 so 
znašale eno milijardo. 

V zvezi z revizijo računovodskih izkazov in pravilnosti poslovanja ZPIZ so 
predstavniki računskega sodišča opozorili še na nejasen položaj nepremičninskega 
sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Ta sklad ima v lasti 2852 
stanovanj, 30 varovanih stanovanj, 50 nepremičnin, ki jih pretežno uporablja društvo 
upokojencev in 6 nepremičnin v obliki stanovanj in poslovnih prostorov. Računsko 
sodišče je opozorilo na neusklajenost 240. in 241. člena zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, saj ZPIZ, iz katerega je sklad izšel, svojih pravic v zvezi z 
upravljanjem tega sklada ne more uresničevati oziroma'jih lahko uresničuje zgolj v 
omejeni obliki. ZPIZ je sicer edini družbenik in ustanovitelj, nima pa pravic 
upravljanja. Zaradi tega stoji tudi zahteva za dokapitalizacijo sklada. Računsko 
sodišče je na ta problem vlado že večkrat opozorilo in ji predlagalo, naj bodisi 
predlaga spremembo zakona ali v nekem razumnem obsegu prenese upravljavske 
pravice na zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Generalni direktor ZPIZ je povedal, da so v odgovoru računskemu sodišču že navedli 
ukrepe, ki so jih predvideli, da bi se stanje v prihodnje na področju javnih naročil 
izboljšalo. Ti ukrepi so zelo konkretni: poostrili so interni nadzor in uvedli zelo močno 
službo notranje revizije. Nadzor nad njihovim delom opravljata tudi Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve in računsko sodišče. 

Glede zadolževanja ZPIZ je predstavnica MF povedala, da so bile v letu 2002 
izjemno neugodne gospodarske razmere, ki so privedle do tega, da je bilo možno z 
vsakoletnim transferom iz državnega proračuna zagotoviti le tekoče pozitivno 
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poslovanje zavoda. Leto 2003 pa je zavod končal s presežkom v višini 2,4 milijarde, 
ki je šel v odplačilo dolga. Ravno takoje konec leta 2004 zavod zaključil s pozitivnim 
rezultatom oziroma s presežkom v višini 4,6 milijarde in tudi ta je šel v odplačilo 
dolga. To pomeni, da je v tem trenutku odplačan dolg že v višini 7 milijard tolarjev, 
načrtuje pa se odplačevanje dolga do konca leta 2007. To je vkalkulirano v 
dolgoročnih projekcijah, ki so predstavljene v konvergenčnem programu in tudi v 
obstoječem proračunskem memorandumu. Verjetno bip enako začrtana ta politika 
odplačevanja dolga tudi pri predstavitvi proračuna za leto 2006 in 2007. S tem se 
predvideva, da bi bil lahko v naslednjih štirih letih ta dolg v celoti odplačan. 

V razpravi o revizijskem poročilu o ZPIZ je bilo postavljeno tudi vprašanje v zvezi z 
ugotovitvijo, da približno 20% oziroma 149 zaposlenih nima ustreznih pogojev za 
zaposlitev. Odgovorjeno je bilo, da so nekateri od teh imeli z delom pridobljene 
delovne zmožnosti, medtem, ko so bile z mlajšimi kadri sklenjene pogodbe o 
izobraževanju in se jim podaljšujejo pogodbe o delu. V zadnjih nekaj letih pa ne 
zaposlujejo več ljudi brez ustrezne izobrazbe, razen nekaj izjem, ki so jih začasno 
prerazporedili na delovna mesta revizorjev pozitivnih odločb, za katera je zahtevana 
višja izobrazba. 

Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ): 

Računsko sodišče je MNZ podalo pozitivno mnenje o pravilnosti poslovanja za leto 
2003. Ob tem je predstavnik računskega sodišča pojasnil, da je računsko sodišče v 
celotni reviziji zaključnega računa za leto 2003 pregledalo nekaj čez štiri tisoč petsto 
izplačil. Na posameznih ministrstvih je to pomenilo od 100 za manjša do 400 izplačil 
za večja ministrstva. MNZ je eno večjih ministrstev, zato je bil večji tudi vzorec 
izplačil. Pri približno 400 izplačilih niso bile ugotovljene nepravilnosti, kar pa seveda 
ne zagotavlja, da MNZ ni naredilo nobene napake. 

Predstavnica MNZ je povedala, da so veseli, da so dobili pozitivno mnenje, da pa se 
obenem zavedajo, da to ne pomeni, da imajo idealno stanje. Tako poročilo lahko 
strokovnim službam, ki delajo na tem področju samo koristi pri uveljavljanju 
pravilnega poslovanja tudi v naprej. , 

Ministrstvo za obrambo (MO): 

Mnenje o pravilnostih izvrševanja državnega proračuna, ki ga je računsko sodišče 
podalo MO, je negativno. Največ nepravilnosti je bilo na področju tekočih in 
investicijskih odhodkov. Vezane so bile zlasti na izvrševanje javnih naročil: na samo 
oblikovanje samega javnega naročila; na upoštevanje meril pri vrednotenju; na 
izogibanje javnim naročilom; nenačrtovanje nabav in vključitev v načrt nabav; med 
ponudniki za določene storitve je nastopala pravna oseba, ki je sodelovala tudi pri 
pripravi same ponudbe; nepravilnosti so bile vezane na izdelavo aneksov k osnovnim 
pogodbam, ki so bile večje od 25% glede na osnovno pogoobo: nameni po teh 
aneksih niso bili identični z nameni nakupov po osnovni pogodbi: različne cene za 
vzdrževanje osnovnih sredstev, ki so bile izplačane od tistih, ki so bile določene v 
predračunih ali pogodbi; oddaja javnih naročil v postopkih male vrednosti pri katerih 
je bil izvajalec stalno isti. 

kbrUa^005 
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Predstavnik MO je najprej povedal, da se zavedajo stanja, ki izhaja iz negativnega 
mnenja in da zadeve že urejajo. Pripravili so že odzivno poročilo, v katerem so 
opredelili, kaj so že oziroma bodo še storili za izboljšanje stanja. Tako so v 
septembru 2004 uveljavili novo navodilo o naročanju in izvajanju gradenj ter 
vzdrževanju objektov MO. Pričakujemo, da bo to navodilo preprečilo, da bi se napake 
ponavljale, ali da bi nastajale nove. V oktobru je bil sprejet nov pravilnik o postopkih 
oddaje naročil male vrednosti in v okviru tega vzpostavljene dodatne notranje 
kontrole. Opravljena so bila tudi dodatna interna usposabljanja. Nekatere aktivnosti 
so bile opravljene v času same revizije, oziroma neposredno po njej, nekateri ukrepi 
pa tečejo še sedaj. Na osnovi mnenja računskega sodišča so ugotovili, da je 
potrebno na novo opredeliti pravilnik o finančnem in računovodskem poslovanju MO. 
Sprejeti pa bodo morali tudi nekatere organizacijske rešitve. Posamezne kršitve, ki 
so bile ugotovljene, so odpravljene. Sprejeli so tudi ukrepe za izboljšanje notranjih 
kontrol. 

V razpravi so člani komisije posebej opozarjali na primere drobitve javnih naročil na 
več delov z namenom, da ni potrebo opraviti javnega razpisa (primera preureditve 
kasarne Ajševica in obnove kasarne Franc Rozman Stane). Tudi s strani računskega 
sodišča sta bila ta dva primera predstavljena kot primera izogibanju razpisov in 
kršenja določil zakona o javnih naročilih. Predstavniki MO so sicer povedali, da se je 
to zgodilo v dveh poveljstvih slovenske vojske, ki sta samostojni in zaradi velike 
razpršenosti ni možno kontrolirati vseh nabav s centralnega mesta. Ponovno so 
poudarili, da je bilo sprejeto novo navodilo o naročanju in izvajanju gradenj ter 
vzdrževanju objektov MO, ki naj bi odpravilo take napake. V zvezi s financiranjem 
dejavnosti gasilske zveze iz postavke, ki temu ni bila namenjena, pa je bilo s strani 
računskega sodišča poudarjeno, da bi to lahko legalno naredili s prerazporeditvijo 
sredstev. 

Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ): 

Pri MZZ je računsko sodišče ugotovilo nepravilnosti na vseh treh segmentih, ki so jih 
revidirali. Pri plačah in drugih izdatkih zaposlenih so ugotovili eno nepravilno 
razporeditev delavca na delovno mesto, za katero ni izpolnjeval pogojev. Pri delnih 
tekočih odhodkih so ugotovili, da je bilo eno javno naročilo - za dobavo vizumov - 
oddano na podlagi krovne pogodbe, ki jo je podpisalo drugo ministrstvo in ne na 
podlagi posebnega aneksa, kot je ta krovna pogodba predvidevala. Tako ni bilo 
ustrezne pravne podlage. 

Največ nepravilnosti pa je bilo vezanih na javne razpise povezane s sofinanciranjem 
programov in projektov, ki so jih izvajali Slovenci v zamejstvu ali sofinanciranja 
dejavnosti avtohtonih slovenskih manjšin ali pa krovnih organizacij Slovencev v 
zamejstvu. Šlo je za različne napake in nepravilnosti: ministrstvo ni ovrednotilo 
razpisanih meril; sredstva je razdelilo brez javnega razpisa; sredstva je razdeljevalo 
izvajalcem že pred sklenitvijo pogodb z njimi; društvom je dodelilo sredstva v višjem 
znesku kot so zanj sploh zaprosili; nepopolne vloge je obravnavalo kot popolne; 
nepravilnosti v zvezi s spoštovanjem rokov pri oddaji javnih naročil; nepravilnosti pri 
obličnosti (upoštevanje ponudbe, ki je bila posredovana po faksu namesto v zaprti 
ovojnici). Zaradi vseh teh ugotovitev je bilo MZZ izrečeno negativno mnenje. 
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Predstavnika MZZ sta povedala, da je bilo delovanje ministrstva ločeno na dve 
področji, ki sta delovali avtonomno (eno za Slovence v zamejstvu in po svetu, drugo 
pa za ostale zunanje zadeve). Za drugi del ministrstva so nepravilnosti (nabavljanje 
nalepk za vizume) že odpravili in tudi vzpostavili potrebne mehanizme, da se 
podobne napake ne bi več ponovile. Glede financiranja Slovencev v zamejstvu in po 
svetu pa gre po njihovem mnenju za sistemski problem. 5. člen Ustave določa, da 
Slovenija skrbi za Slovence po svetu in v zamejstvu, o tem imamo tudi vrsto sklepov 
državnega zbora, v proračunu urada za zamejstvo in po svetu so za to zagotovljena 
sredstva. Da bi sistemsko uredili vprašanje tega financiranja, so poskusili sprejeti 
poseben pravilnik, vendar se je izkazalo, da mora za sprejem takega pravilnika biti 
osnova v zakonu, ki bi urejal položaj Slovencev v zamejstvu in po svetu. Tega 
zakona pa ni, čeprav so pogoji za njegov sprejem bili. Prvi pogoj je 5. člen Ustave 
Republike Slovenije, drugi leta 1996 sprejeta resolucija o Slovencih v zamejstvu in 
tretji, sprejeta resolucija v državnem zboru januarja leta 2002. Na osnovi teh treh 
dokumentov je Urad za Slovence po svetu in v zamejstvu sicer poskušal že leta 2003 
pripraviti pravilnik o dodeljevanju sredstev, vendar ga je služba vlade za zakonodajo 
zavrnila, ker ni bilo pravne podlage - zakona o Slovencih v zamejstvu in po svetu 
oziroma o Slovencih, ki živijo izven meja Republike Slovenije. V lanskem letu je 
Komisija državnega zbora za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu pripravila 
takšen zakon, ga dala v proceduro, vendar ni bil sprejet. Po mnenju predstavnikov 
MZZ bo sedanja vladajoča koalicija zakon, ki bo podlaga tudi za ostale pravilnike 
sprejela v tem mandatu oziroma še v tem letu. 

Člani komisije se niso strinjali s tako obrazložitvijo napak, ki so se dogajale v MZZ 
oziroma v Uradu za Slovence po svetu in v zamejstvu. Menili so, da imamo za 
razdeljevanje proračunskih sredstev zadostno podlago v vsakoletnem zakonu o 
izvrševanju proračuna, zakonu o javnih financah in podzakonskih aktih, ki urejajo 
izvrševanje proračuna. 

Pri nekaterih nepravilnostih glede dodeljevanja denarja sta predstavnika MZZ 
pojasnila, da financiranja ni bilo možno izvesti po postopku, ki je predviden, tudi zato, 
ker društva nimajo ustreznega kadra. Nekaj napak je bilo tudi zaradi tega, ker bi po 
mnenju predstavnikov MZZ v primeru, da bi vztrajali na predpisani proceduri, prišlo 
do ukinitve društev ali njihovega okrnjenega delovanja, člani komisije so menili, da to 
ni opravičilo za napake in da bi se jim lahko izognili na način, ki bi bil še v skladu s 
predpisi. 

Predstavniki MZZ so povedali, da je bila zadeva v letu 2004 že bolje urejena s 
pravilnikom. 

Predstavniki računskega sodišča so povedali, da je MZZ v odzivnem poročilu sprejel 
ustrezne ukrepe, s katerimi bo zagotovljeno, da se napake ne bodo ponavljale. 

Ministrstvo za pravosodje (MP): 

Računsko sodišče je MP izdalo mnenje s pridržkom. Ugotovljene nepravilnosti se 
nanašajo na tekoče in investicijske odhodke, predvsem na področje javnih naročil. 
MP pri nekaterih javnih naročilih ni objavilo meril za ocenjevanje in vrednotenje 
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ponudb. Poleg tega je tudi plačalo nekatera dela, ki niso bila opredeljena v pogodbi, 
torej mimo pogodbenih določil. V nekaj primerih tudi ni imelo zadostno število, 
pravilnih ponudb, da bi lahko izbralo najugodnejšega ponudnika. Nekaj manjših 
nepravilnosti je bilo tudi na področju plač. 

Predstavnik ministrstva je najprej pojasnil, zakaj je do nekaterih napak prišlo, nato pa 
predstavil ukrepe, ki jih je ministrstvo sprejelo za izboljšanje stanja. Z internim 
pravilnikom za oddajo naročil male vrednosti je bila uvedena dodatna notranja 
kontrola za preveritev izvedenih postopkov oddaje javnih naročil male vrednosti. 
Zaradi pravočasnega odkrivanja nepravilnosti pa je uvedena tudi notranja kontrola 
pred podpisom pogodbe za vsa javna naročila. V ta namen je pred sklenitvijo 
pogodbe potrebno pridobiti soglasje službe za pravne kadrovske in splošne zadeve 
in finančne službe, da so določila pogodbe skladna z veljavnimi predpisi v Republiki 
Sloveniji in še posebej s pravili finančnega poslovanja. Vsi skrbniki proračunskih 
postavk kot tudi vodje sektorjev in služb so dolžni pri vseh oddajah javnih naročil 
strogo upoštevati določila zakona o javnih naročilih kot tudi internega navodila za 
oddajo javnih naročil male vrednosti. V ta namen se vsi delavci ministrstva, ki se v 
okviru svojih delovnih obveznosti srečujejo z oddajo javnih naročil, dodatno 
izobražujejo na seminarjih, ki obravnavajo navedeno področje. 

Računsko sodišče je v svojem poročilu ugotovilo, da na ministrstvu ni bilo mogoče 
pridobiti pojasnil glede razlogov in višine posameznih vplivov na rast plač. V razpravi 
je bilo zato postavljeno vprašanje, ali glede tega ni bilo ustreznega sodelovanja s 
strani ministrstva. Predstavniki računskega sodišča so pojasnili, da ni bil problem 
/ne/sodelovanje ministrstva, ampak to, da ministrstvo ni spremljalo in ne ugotavljajo 
bolj podrobno posameznih razlogov, ki so vplivali na rast plač. Delo ni zastavljeno 
tako, da bi ta analiza bila nekaj običajnega in da bi poročanje o tem bilo samo 
rezultat tega trajnostnega dela. Taka ugotovitev velja na splošno za vsa ministrstva. 

Pomemben del ministrstva predstavlja Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij. Iz 
poročila o doseženih ciljih in rezultatih je razvidno, da so v tem organu velik del 
sredstev iz drugih postavk preusmerili na plače. Ob tem je bilo postavljeno vprašanje, 
kaj ni bilo realizirano, da so to lahko storili. Predstavniki uprave so povedali, da gre 
predvsem za prihranke na nerealiziranih investicijah. Pojasnili so tudi, da pri njih večji 
del sredstev (65 %) gre za plače. Ob tem, da se je število zapornikov v preteklih letih 
povečevalo, pa se stroški za delovanje te uprave niso tako povečevali. Razlog je 
predvsem v fiksnih stroških, ki se ne povečujejo ne glede na število zapornikov. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP): 

Računsko sodišče je v okviru ugotavljanja pravilnosti izvrševanja finančnega načrta 
za leto 2003 na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ugotovilo, da je to 
ministrstvo v nekaj primerih ravnalo v neskladju s predpisi in mu je zato izdalo 
mnenje s pridržkom. Ministrstvo je nekaj zaposlenih razporedilo na delovna mesta 
izven sistemizacije oziroma na delovna mesta za katera niso izpolnjevali pogoje za 
zasedbo. Obveznosti po pogodbi je poravnalo po višji ceni kot je bilo dogovorjeno s 
pogodbo. Nekaj napak je bilo storjenih tudi pri postopkih oddaje javnih naročil, 
predvsem pri naročilih male vrednosti. 
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Predstavniki ministrstva so najprej povedali, zakaj je do nekaterih napak prišlo. Glede 
prerazporejanja sredstev iz drugih postavk na sredstva za plače so pojasnili, da so 
morali na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja zaposliti nove delavce, če so 
hoteli dobiti akreditacijo EU. Soglasje vlade za nove zaposlitve so imeli, niso pa imeli 
sredstev za plače. Zato so iz drugih postavk prenesli sredstva na plače. Zmanjšali so 
postavke, kjer zaradi različnih razlogov niso porabili sredstev (neuspeli razpisi, 
neporabljena sredstva), ali pa so obveznosti lahko prenesli v leto 2004. Glede 
zaposlitev izven sistemizacije oziroma zaposlitev delavcev na mestih, za katera niso 
izpolnjevali pogojev, so povedali, da enemu delavcu ni veliko manjkalo do potrebnih 
delovnih izkušenj, so ga pa nujno rabili. Drugo delavko, ki ni izpolnjevala pogojev za 
zaposlitev, pa so zaposlili zato, ker je imela izpit iz upravnega postopka, kar je bilo pri 
njenem delu nujno. Glede napak pri javnih naročilih so predstavniki ministrstva 
povedali, da so se v nekaterih primerih odločali smotrno in niso povsem upoštevali 
predpisov, ker so ocenili, da je to boljše. Povedali so še, da so napake, ki se jih je 
dalo odpraviti, že odpravili, nekaterih se pa pač ne da odpravljati za nazaj. Izboljšali 
so notranje kontrole, pripravili so navodilo o finančnem poslovanju, izdali so nova 
navodila za oddajo javnih naročil, službo za notranji nadzor so okrepili in opravila je 
tudi že več rednih in izrednih revizij. 

V razpravi je bilo postavljeno vprašanje, zakaj od leta 2000 do leta 2003 sedem 
vodno gospodarskih podjetij ni sklenilo pogodbe o vzdrževanju hidromelioracijskih 
sistemov, eno podjetje pa jo je sklenilo zelo pozno in zakaj na ministrstvu ni nihče na 
tem področju nič storil. To je namreč pomenilo zelo slabo ali pa sploh ne vzdrževanje 
hidromelioracijskih sistemov. Predstavniki ministrstva so pojasnili, da so uporabniki 
tisti, ki morajo vzdrževati hidromelioracijske sisteme To pomeni, da morajo 
uporabniki plačati določena sredstva, ki se zbirajo na posebni postavki'in potem se ta 
denar porabi za vzdrževanje, ki ga pa izvedejo na osnovi objavljenega odloka izbrani 
izvajalci. Ker uporabniki sredstev niso nakazovali, tudi niso bile sklenjene pogodbe z 
izvajalci. Ob tem je bilo v razpravi poudarjeno, da bi ministrstvo moralo pridobiti ta 
sredstva od uporabnikov, saj ima za to več možnosti, del zemljišč, na katerih so 
hidromelioracijski sistemi pa je celo v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. 

Člani komisije in predstavniki računskega sodišča so ob razpravi predstavnikov 
ministrstva ponovno opozorili, da uporabniki proračunskih sredstev morajo spoštovati 
predpise, ki določajo porabo proračunskega denarja, ne pa, da se izgovarjajo na 
smotrnost, ki ni z ničemer dokazana. 

Ministrstvo za zdravje (MZ): 

Računsko sodišče je pri MZ ugotovilo, da je pri izvrševanju finančnega načrta v 
nekaterih primerih ravnalo v neskladju s predpisi, ki bi jih moralo upoštevati pri 
svojem poslovanju in zato je glede pravilnosti finančnega poslovanja ministrstva 
podalo mnenje s pridržkom. Ugotovili so napake na treh področjih poslovanja. V 
nekaterih primerih MZ zaposlenih ni pravilno razporejal na delovna mesta in ni 
pravilno obračunaval plač zaposlenih. Druge napake so bile na področju javnih 
naročil (nepravilne objave razpisov in razpisna dokumentacija), tretje vrste napake pa 
se nanašajo na izplačevanje sredstev za plače pripravnikov v javnih zavodih. 
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Predstavniki MZ so pojasnili, zakaj je prišlo do napak glede zaposlovanja in 
razporejanja delavcev in neustreznega plačevanja pripravnikov v javnih zavodih in da 
so večino teh nepravilnosti že odpravili. Odzivno poročilo v zvezi z nepravilnostmi pri 
javnih naročilih so že oddali. 

Pri nepravilnostih glede javnih naročil gre po mnenju predstavnikov MZ v glavnem za 
probleme v zvezi z zapleteno zakonodajo na področju javnega naročanja in 
izkoriščanjem tega s strani ponudnikov. Povedali so, da zakon o javnih naročilih 
omogoča vsakemu ponudniku (ne glede na to, kakšno ponudbo je podal), da se v 
teku postopka pritoži in zato zaustavi postopek oddaje javnega naročila. Zaradi tega 
mnogokrat prihaja do zakasnitev, iščejo se bližnjice, ki pa so v glavnem protizakonite. 
Povedali so še, da imajo od leta 2003 vse investicije pripravljene na podlagi ustreznih 
elaboratov, prej pa so bile na sumljivih temeljih, kar jim še vedno povzroča probleme. 
Gradnja investicij v zdravstvene objekte državnega pomena se sicer financira iz 
proračunskega sklada, v katerega se zbira denar iz različnih virov (proračun, prodaja 
premoženja, del amortizacije...), kar je dobro, ker neporabljena sredstva v tem skladu 
konec leta ostanejo. Preko enotnih nabav se zaradi vodenja enotnega postopka 
dosega tudi nižje cene. Prav zdaj pa se dogaja to, da je v skladu veliko sredstev, 
hkrati pa tudi veliko potreb. Opozorili so še, da nekateri zdravstveni zavodi nočejo 
vplačevati dogovorjene amortizacije v sklad, istočasno pa isti zavodi ali iz istih regij 
želijo /so/financiranje investicij na svojem območju. 

Predstavnik računskega sodišča se je strinjal, da so nekatera določila zakona o 
javnih naročilih neustrezna, postopki pa zapleteni in da jih bo potrebno popraviti. 
Zakon se bo tako ali tako moral spremeniti zaradi nove direktive EU. Vendar pa, 
dokler zakon velja, ga je potrebno upoštevati in ga ustrezno izvajati. 

Člani komisije so menili, da bi morala biti priprava in izvedba investicij bolje 
pripravljena. MZ bi morala razmisliti tudi o tem, da istočasno financirajo manjše 
število investicij, ki pa bi jih hitreje dogradili namesto, da denar razpršijo na množico 
investicij, katerih gradnja se časovno vleče in hkrati draži. Morali bi priti tudi do 
analize vodenja velikih projektov in ugotoviti, kje so bile v preteklosti storjene napake, 
da jih ne bi ponavljali. Člani komisije so menili, da ima MZ dovolj ustreznih vzvodov 
za to, da prisili javne zavode, da odvajajo ustrezno amortizacijo v proračunski sklad. 
Namesto tega pa se celo dogaja, da MZ nima niti vpliva na to, kako se nepremičnine 
javnih zdravstvenih zavodov odtujujejo, člani komisije so menili tudi, da bi moraj 
situacijo na področju zdravstva, zlasti pa investicij podrobno obravnavati tudi 
državnozborski odbor za zdravstvo. 

Predstavniki MZ so povedali, da imajo ustrezne analize za izboljšanje stanje že 
pripravljene oz. jih pripravljajo. Menijo, da se bo v letu 2005 in 2006 situacija 
izboljšala. Investicije, ki so še v teku bodo skušali bolje izpeljati do konca. Naročili so 
tudi nalogo o tem, kako predati končano investicijo v uporabo javnim zavodom. 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS): 

Računsko sodišče je revidiralo računovodske izkaze ZZZS za leto 2003 in pravilnost 
poslovanja 777S v letu 2003. Po njihovem mnenju v bilanci stanja, izkazu prihodkov 
in odhodkov, izkazu računa finančnih terjatev in obveznosti ter izkazu računa 
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financiranja ni pomembno napačnih navedb, zato je glede računovodskih izkazov 
računsko sodišče izdalo pozitivno mnenje. Kar se tiče pravilnosti poslovanja ZZZS, 
je po mnenju računskega sodišča v letu 2003 v vseh pomembnih pogledih posloval v 
skladu s predpisi, ki urejajo njegovo poslovanje in zaradi tega je računsko sodišče 
tudi o pravilnosti poslovanja izdalo pozitivno mnenje. 

Generalni direktor ZZZS je povedal, da je bilo leto 2003 za zavod zelo zahtevno. V 
tem letu je bilo načrtovano, da bi se zavod lahko zadolževal preko zakladnice pri 
proračunu za 11 milijard tolarjev. Usmeritev vodstva zavoda je v tem letu šla v dve 
smeri. Ena je bila, da bi odpravili vse pomanjkljivosti iz poročil računskega sodišča za 
pretekla leta, ko je zavod vedno dobil mnenje s pridržkom ali celo negativno mnenje. 
To so uspeli in zato so bili zelo veseli, ko so za leto 2003 prvič dobili pozitivno 
mnenje računskega sodišča tako glede poslovanja kot finančnih izkazov. 

Druga usmeritev zavoda je bila, da skušajo zmanjšati zadolževanje. V letu 2003 so 
ga zmanjšali za 1 milijardo in 300 milijonov, ob tem pa je bil program v celoti 
izpolnjen in realizirane vse pogodbe z izvajalci, ki jih je zavod sklenil za leto 2003. V 
letu 2004 je ZZZS nadaljeval s tako politiko zmanjševanja zadolžitve tako, da se je 
namesto dovoljenega zadolževanja 14,5 milijard zadolžil samo za 9 milijard. 

Vlada Republike Slovenije je v maju 2004 sprejela konvergenčni program, v katerem 
je bilo predvideno, da država prevzame dolg zavoda iz preteklih let in na ta način 
omogoči zavodu pozitivno poslovanje v letu 2005. Predvidena je bila zadolžitev do 
višine 33.3 milijarde, vendar je bil z navedenimi ukrepi v letih 2003 in 2004 ta 
kumulativni dolg zmanjšan na 29.5 milijarde. Ta znesek bi v skladu s konvergenčnim 
programom morala prevzeti država in potem bi ZZZS v letu 2005 posloval brez 
zadolževanja oz. izgube. 

Predstavnica vlade je ob tem povedala, da je vlada pred kratkim sprejela dopolnjen 
konvergenčni program in v njem ponovno predvidela, da bo država prevzela celotni 
dolg ZZZS in na ta način zavarovalnici omogočila, da se iz tekočih prihodkov 
financira dejavnost brez bremen iz preteklosti. 

Predsednik komisije je opozoril, da je obravnava poslovanja ZZZS zelo pomembna, 
saj gre za 7 do 8 % bruto domačega proizvoda. O teh sredstvih je v zaključnem 
računu proračuna zelo malo govora, saj se o tem govori le kot o transferju. Komisija 
bi zato morala redno obravnavati tako poslovna poročila ZZZS, ki so dovolj podrobna 
in kažejo, za kaj se porabijo navedena sredstva. Računsko sodišče pa bi moralo 
ugotavljati, ali so ta sredstva racionalno porabljena. 

Predstavnica vlade je povedala, da po njihovem mnenju zakonodaja, ki ureja to 
področje ni najbolj dorečena. Ni namreč popolnoma jasno, kaj je ZZZS dolžan vladi 
poročati, kaj je računsko sodišče dolžno revidirati in kaj je kdo dolžan poročati 
državnemu zboru. Zakon o javnih financah določa, da je finančni načrt ZZZS spremni 
dokument s katerim vlada pojasni proračunski memorandum. Na koncu leta pa je 
glede na zakon o javnih financah in zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju 
vlada zgolj dolžna dati soglasje na zaključni račun proračuna. MF je že v letu 2004 
skupaj z Ministrstvom za zdravje in ZZZS pristopilo k temu, da bi oblikovali finančni 
načrt in zaključni račun ZZZS na enak način kot je to narejeno v državnem 
proračunu. To naj bi se v tem ali naslednjem letu tudi uredilo in potem bo tudi 
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revidiranje zaključnega računa 777S lahko potekalo na enak način kot poteka za 
državni proračun. S tem se bo lahko ugotavljala tudi učinkovitost in smotrnost porabe 
sredstev na področju zdravstva. 

V razpravi so bila postavljena nekatera vprašanje predstavnikom ZZZS in MZ. Na 
sejah komisije, koje obravnavala poslovanje 777S v prejšnjih letih, je bil izpostavljen 
problem neplačevanja prispevkov. Vprašanje je bilo, ali se je zdaj ta problem uredil 
ali vsaj zmanjšal. Generalni direktor ZZZS je pojasnil, da je to za zavod izjemno 
zahteven problem. Tega dolga je že približno 14 milijard. Dolg se vodi na enak način 
kot se vodi dolg do države, kar pomeni, da je zastaralni rok 10 let. Zaradi tega je v 
tem dolgu v tem trenutku že več kot polovica obresti. Dolg skupaj z DURS skušajo 
zmanjšati. Prišli so do seznama dolžnikov in ta seznam so obravnavali skupaj z 
DURS in socialnimi službami v občinah. Ugotovili so, da je med neplačniki 
sorazmerno velik del socialnih problemov, velik del podjetij v stečaju in velik del 
neizterljivih obveznosti. V zadnjem letu ali dveh se ta dolg sicer zmanjšuje, trend 
neplačevanj upada. Izrazil je tudi željo po pomoči, da ZZZS ne bi bil plačnik storitev 
DURS za izterjavo prispevkov - podobno kot tudi SPIZ ni. Po pogodbi za leto 2004 je 
zavod plačal 1 milijardo in 100 milijonov DURS za opravljeno delo pri izterjavi 
prispevkov za zdravstveno zavarovanje. 

Drugo vprašanje je bilo, kakšno je stanje v zniževanju stroškov zdravil in medicinsko- 
tehničnih pripomočkov in ali zniževanje teh stroškov kaj vpliva na kvaliteto zdravljenja 
oziroma življenja zavarovancev. Predstavnik ZZZS je povedal, da je učinek 
zniževanja cen zdravil in medicinsko-tehničnih pripomočkov v letih 2003 in 2004 
izjemno visok. Na področju zdravil je letni učinek 4 in pol milijarde, na področju 
medicinsko-tehničnih pripomočkov pa okoli 800 milijonov. Po oceni ZZZS zaradi teh 
zniževanj zavarovanci niso oškodovani, saj še vedno dobijo vsa potrebna zdravila in 
medicinsko-tehnične pripomočke. Cene pa so na evropskem nivoju, kar v preteklosti 
ni bilo (bile so višje). 

Naslednje vprašanje je bilo, na katerih področjih so tako znižali stroške, da so 
zmanjšali dolg. Generalni direktor 7779, je pojasnil, da so to dosegli s tremi vrstami 
ukrepov. Prvo je bistveno povečanje prihodkov zavodov iz naslova regresnih 
zahtevkov. Komercialne zavarovalnice jim sedaj iz obveznega avtomobilskega 
zavarovanja vračajo vse stroške zdravljenja ljudi v prometnih nesrečah ali poškodbe 
po tretji osebi. V letu 2002 je zavod iz tega naslova izterjal 290 milijonov, v letu 2004 
pa že 4 milijarde in 440 milijonov. Drugo je zmanjšanje stroškov na področju zdravil 
in medicinsko-tehničnih pripomočkov (letno preko 4,5 milijarde). Tretje pa je 
sprememba zakonodaje, ki obvezuje plačnika, da ob izplačilu osebnih dohodkov na 
isti dan izplača tudi prispevke za zdravstveno zavarovanje. To določilo je začelo 
veljati s 1. 1. 2005 in bo dalo dodatnih 5 milijard v letu 2005. V prispevkih od 
pokojnin, ki so bile izplačane slovenskih upokojencem 29. ali 30. decembra 2004 so 
plačani prispevki za januar 2005. Tako bo ZZZS v letu 2005 dobil iz tega naslova 13 
nakazil. Ti trije ukrepi so jim omogočili, da so za leto 2005 pripravili finančni načrt 
zavoda za leto 2005 ki bi pokrival program, kot je bil realiziran v letu 2004. Za leto 
2006 pa bo potrebno sprejeti drugačne ukrepe. 

Minister za zdravje je glede tega povedal, da že razmišljajo o potrebnih ukrepih za 
izboljšanje stanja v zdravstvu. Ugotovil je, da ni nobene resne pripravljenosti niti za 
zvečanje prispevne stopnje, niti za zmanjšanje pravic. Ocenil je, da bo potrebno v 
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bodoče v zdravstveno blagajno pripeljati več drugačnih oblik zavarovanja (drugačno 
dopolnilno in nadstandardno zavarovanje) in tudi zavarovanja za nekatera področja, 
ki do sedaj sploh niso bila zavarovana posebej (dopolnilno zavarovanje za nego in 
podobno). Na ministrstvu že pripravljajo nekatere ukrepe, vendar še niso potrjeni in 
sprejeti, zato je o njih še težko govoriti. 

Predsednik komisije je opozoril, da bi morali 777..S revidirati tudi glede smotrnosti 
poslovanja in ugotoviti ali je takšen sistem vzdržen in smotrn. Predstavnik 
računskega sodišča je povedal, da tudi oni želijo revidirati smotrnost poslovanja 
7779. vendar za to morajo biti postavljeni cilji in merljivi indikatorji, ki pa jih mora 
pripraviti predvsem 7.7.7,S. 

Ministrstvo za promet (MP): 

Računsko sodišče je podalo pozitivno mnenje o pravilnosti izvršitve finančnega 
načrta ministrstva. Člani komisije so opozarjali, da je ministrstvo za 300 milijonov 
preseglo planirana sredstva za plače (pri skupnem znesku 3,5 milijarde). 
Predstavnica MP je pojasnila, da so že ob sprejemu proračuna opozarjali, da bo 
sredstev za plače premalo, vendar to ni bilo upoštevano. Predstavnica MF je 
povedala, da je proračun vladni dokument in ko je enkrat na seji vlade sprejet, ga 
ministrstva ne morejo več kritizirati ali pa dajati na predlog v državnem zboru 
amandmaje. 

Predstavnica MP je povedala še, da je bil konec leta 2003 sprejet zakon o 
reorganizaciji navigacijskih služb, ki je predvideval ustanovitev novega podjetja za 
kontrolo zračnega prometa. Ker je bil zakon sprejet šele proti koncu leta, je bilo 
podjetje ustanovljeno šele leta 2004. Ministrstvo je načrtovalo, da bo to prej in s tem 
bi prihranili del sredstev za plače. Ker se to ni zgodilo, je prišlo do tako velike 
prekoračitve sredstev za plače. 

Člani komisije so menili, da bi v okviru MP računsko sodišče moralo revidirati tudi 
poslovanje Družbe za avtoceste (DARS). Predstavniki računskega sodišča so 
povedali, da to revizijo delajo posebej, ker gre za velika sredstva. V letu 2004 bi 
moral DARS po mnenju komisije vsekakor biti revidiran hkrati z revizijo zaključnega 
računa. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ): 

Računsko sodišče pri pregledu pravilnosti izvršitve finančnega načrta ministrstva ni 
ugotovilo pomembnih nepravilnosti in je podalo pozitivno mnenje. 

Hkrati pa je za to (in še dve drugi ministrstvi) podalo tudi oceno poročil o doseženih 
ciljih in rezultatih za izbran program. Ugotovilo je. da iz poročila za postavko 7023- 
Priprava brezposelnih na zaposlitev ni jasno oziroma ni razvidno, kako so se 
uresničevali dolgoročni in letni izvedbeni cilji, in da poročanje o dosežkih ni dovolj 
objektivno in transparentno. 
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Predstavnica MDDSZ je povedala, da je bilo njihovo Poročilo o doseženih ciljih in 
rezultatih ocenjevano na nivoju proračunske postavke, ki znaša nekaj manj kot 2 
milijardi v okviru podprograma Izobraževanje in usposabljanje brezposelnih oseb, ki 
je za leto 2003 znašala 2,4 milijarde Za to postavko je v poročilu MDDSZ podanih 
precej kazalcev. Posebej je poudarila, da so navedli primerjalne kazalce, ki govorijo o 
doseženih ciljev na nivoju količinskih in finančnih kazalcev za leto 2003 v primerjavi z 
letom 2002, posebej pa še v primerjavi s sprejetim dokumentom s tega področja, to 
je akcijski načrt programa aktivne politike zaposlovanja do leta 2006. V poročilu o 
doseženih ciljih in rezultatih so navedli ne samo opisne kazalce, ampak celo vrsto 
količinskih in finančnih kazalcev. Evalvacijo programov in oceno doseganja 
vsebinskih cilje stalno izboljšujejo in tudi pri finančnem načrtu za leto 2004 so 
opozorila računskega sodišča posebej upoštevali in nekatere cilje postavili bolj 
konkretno. Opozorila je tudi, da manjkajo bolj konkretna navodila za uporabnike. 

Tudi pri tem ministrstvu se je pojavilo vprašanje, zakaj so bila sredstva iz drugih 
postavk prenešena med sredstva za plače (ta so se povečala za 11 % v primerjavi z 
rebalansom) in kateri programi se zaradi tega niso izvedli. Pojasnjeno je bilo, da so 
se zmanjševali programi, kjer še ni bilo prevzetih obveznosti in niso bile dane 
možnosti za realizacijo programov. 

V razpravi je bil izpostavljen tudi problem povezave informacijskih sistemov, ki so 
povezani s socialnimi transferji za prebivalstvo. Ugotovljeno je bilo, da ima 
ministrstvo sicer ustrezno informacijsko podporo, da pa se ne morejo povezati z 
drugimi (DURS, Zavod RS za zaposlovanje, ZPIZ, Ministrstvo za šolstvo in šport in 
drugi). To bi bilo potrebno čim prej izboljšati, da ne bo prihajalo do neupravičenih 
prejemanj socialnih pomoči ali njihovih podvajanj. Ob tem je bila dana tudi pobuda 
računskemu sodišču, da v posameznih primerih pregleda kak transfer do končnega 
porabnika (zlasti pri MDDSZ ali pri Ministrstvu za šolstvo in šport). 

Ministrstvo za informacijsko družbo (MID): 

(Ob obravnavi tega ministrstva je bilo postavljeno vprašanje, ali to ministrstvo glede 
na spremembe zakona o vladi še obstaja. Predstavniki ministrstva so povedali, da po 
tolmačenju ministra za javno upravo ministrstvo obstaja do svoje dejanske ukinitve s 
sprejemom nove sistemizacije - dokler ni sprejeta nova sistemizacija na Ministrstvu 
za gospodarstvo, Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter morebiti na 
Ministrstvu za šolstvo in šport. Skrajni rok za to pa je 1. april 2005.) 

Računsko sodišče je ugotovilo, da je MID pri izvrševanju finančnega načrta v nekaj 
primerih ravnalo v neskladju s predpisi, ki bi jih moralo upoštevati pri svojem 
poslovanju, zato je podalo mnenje s pridržkom. Predstavnik računskega sodišča je 
povedal, da se to nanaša predvsem na dve napaki pri javnih naročilih. 

Predstavnik MID je pojasnil, zakaj je do napak prišlo. V enem primeru je šlo za 
razlike v terminološkem pojmovanju, kaj spada pod sklope javnega naročanja, v 
drugem pa je šlo za časovno stisko in so zaradi tega naredili napako. Prvo napako je 
poleg računskega sodišča ugotovila tudi notranja revizija in zato so tudi že popravili 
ustrezne notranje predpise. 
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V razpravi je bilo postavljeno vprašanje, zakaj je bilo na ministrstvu opravljeno tako 
veliko nadur. Predstavnik MID je pojasnil, da je bilo ministrstvo ustanovljeno šele leta 
2001 in ni imelo zaposlenih zadostno število delavcev. Zato je prihajalo do 
preobremenitev in tudi do nadur. 

Glede na to, da se z novo organizacijo ministrstev MID ukinja, je bilo postavljeno 
vprašanje, ali ocenjujejo, da je MID svoje poslanstvo izpolnjevalo. Predstavnik MID je 
menil, da je MID svoj namen izpolnilo s tem, da se je povečalo zavedanje prebivalcev 
za elektronsko poslovanje in da se je povečal pomen informacijske družbe v razvoju 
Slovenije. 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (MŠZŠ): 

Računsko sodišče je podalo pozitivno mnenje o pravilnosti izvršitve finančnega 
načrta ministrstva. Tudi pri tem ministrstvu je ocenilo poročilo o doseženih ciljih in 
rezultatih. 

Predstavnici Ministrstva za šolstvo in šport (MŠŠ) sta poudarili, da se zavedajo 
pomembnosti upravljanja s proračunskimi sredstvi, saj so v letu 2003 upravljali z 281 
milijardami, od česar je kar 95 % namenjeno plačam. Zavedajo se tudi, da njihovo 
poročilo o doseženih ciljih in rezultatih še ni dobro in ga bodo skušali izboljševati. Pri 
tem jim bo pomagalo tudi sodelovanje z MF v projektu, ki ga izvajajo skupaj z 
Mednarodnim denarnim skladom (MDS). Povedali sta še, da je bilo evalvacij 
delovanja šole (zlasti devetletke) že zelo veliko, da pa manjkajo cilji in merila, s 
katerimi bi lahko ovrednotili kvaliteto šolanja. Na tem bodo v bodoče še bolj 
intenzivno delali. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da ni edini pomemben podatek, koliko otrok je 
vključenih v šole ampak so predvsem pomembni drugi podatki, ki kažejo na kvaliteto 
šolanja. Tako bi na primer MŠZŠ moralo posredovati informacijo o tem, koliko otrok s 
posebnimi potrebami je vključenih v redno šolanje, saj vemo, da se na tem področju 
zadeve le počasi premikajo in na nekaterih šolah tega še vedno ni. Posebno 
pozornost bi morali posvetiti tudi odnosom v šolah, nasilju in podobnim 
nepravilnostim. 

Ministrstvo za kulturo (MK): 

Ministrstvo za kulturo je po mnenju računskega sodišča pri izvrševanju finančnega 
načrta v nekaterih primerih ravnalo v neskladju s predpisi in zato mu je računsko 
sodišče podalo mnenje s pridržkom. Predstavnik računskega sodišča je povedal, 
da se te nepravilnosti nanašajo na področje javnih naročil. Izdelali so tudi oceno 
poročila o doseženih ciljih in rezultatih. 

Predstavnici MK sta pojasnili, da gre za investicijo v prenovo bivše vojašnice v Škofji 
Loki za potrebe arhiva. Ugotovljeni sta bili dve napaki. Prva napaka je bila ta, da na 
javnem razpisu, ki je bil izveden leta 2002 niso izbrali nobenega od treh ponudnikov. 
Po njihovem mnenju so bili vsi trije predragi. Sumili so celo, da so se med seboj 
dogovorili. Niso ponovili razpisa, kar bi bilo v dani situaciji najbolj pravilno, ampak so 
se z najboljšim ponudnikom pogajali. Druga napaka je bila, ko so dela že stekla in je 
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biio ugotovljeno, da so potrebna dodatna dela. Glede na to, da so ta dodatna dela 
presegla 25 % prvotne vrednosti, bi morali iti v dodatni razpis, vendar tega niso storili 
in so plačali dela prvotnemu izvajalcu' Povedali sta še, da se take napake ne bodo 
več ponavljale, ker so uvedli dodatne notranje kontrole. 

Tudi pri tem ministrstvu je bilo ugotovljeno, da poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 
ni ustrezno. Predstavnici MK sta povedali, da se tega zavedajo in da bodo v bodoče 
poročila bolje pripravili. 

Ministrstvo za gospodarstvo (MG): 

Predstavnik računskega sodišča je povedal, da so MG o pravilnosti poslovanja izrekli 
mnenje s pridržkom. Ugotovili so neskladnosti s predpisi na področju plač, na 
področju tekočih investicijskih transferjev, na področju javnih razpisov in na področju 
drugih transferjev. 

Minister za gospodarstvo je pojasnil posamezne nepravilnosti. Prva napaka je bila, 
da so storitev vrednotenja podjetja plačali iz proračunske postavke, na kateri 
sredstva za te namene niso bila načrtovana. V drugem primeru gre za dodelitev 
nepovratnih sredstev za spodbujanje neposrednih tujih investicij za več zaposlitev kot 
je bilo opredeljeno v pogodbi. Tretja napaka je bila nepravilna določitev deleža pri 
sofinanciranju projektov podjetniških inkubatorjev na univerzah in tehnoloških mrež, 
četrta pa izplačilo subvencij brez predhodne priprave verodostojnega finančnega 
obračuna z dokazili o plačanih stroških. 

MG je pripravilo in posredovalo računskemu sodišču odzivno poročilo v zvezi z 
ugotovitvami. Ministrstvo je sprejelo nov dopolnjen pravilnik o postopku oddaje javnih 
naročil male vrednosti, v katerega je vgrajen člen, da morajo predlagatelji oddaje 
naročil male vrednosti podati pisno izjavo, da so bila sredstva za ta namen 
načrtovana ob sprejetju finančnega načrta. V zvezi z drugo in tretjo ugotovljeno 
nepravilnostjo so popravili razpis za dodelitev nepovratnih sredstev v letu 2004 tako, 
da do takih napak ne more več priti. Sprejeli so tudi nov pravilnik za izvajanje javnih 
razpisov, v katerem je med drugim je določeno, da je treba tako v razpisu kot v 
razpisni dokumentaciji natančneje opredeliti od česa je odvisen delež sofinanciranja 
projekta s strani države in - če je to mogoče - tudi prag, ki ga morajo doseči oziroma 
preseči pozitivno ocenjeni projekti. V zvezi s četrto napako so dopolnili pravilnik o 
finančnem poslovanju in notranjih kontrolah in. eksplicitno navedli naloge skrbnika 
pogodbe in definirali enotno besedilo izjave, ki jo mora pred posredovanjem za 
izplačilo podpisati skrbnik pogodbe. Poleg tega so ustanovili še kontrolno enoto na 
ministrstvu, ki sproti in naknadno preverja delo skrbnikov pogodb in namensko 
Dorabo sredstev na terenu. Vse te uKrepe so sprejeli z namenom, da se take napake 
ne ponavljajo in da v bodoče dobijo pozitivno mnenje računskega sodišča o 
izvrševanju finančnega načrta ministrstva. 
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Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (MOPE): 

Računsko sodišče je ugotovilo, da je MOPE pri izvrševanju finančnega načrta v nekaj 
primerih ravnalo v neskladju s predpisi, zato je MOPE izdalo mnenje s pridržkom. 
Nepravilnosti se nanašajo na naročila male vrednosti in na sredstva transferjev. 

Predstavniki ministrstva so pojasnili, zakaj je do posameznih napak prišlo. Poleg tega 
so povedali, da so takoj, ko so bili seznanjeni s poročilom računskega sodišča začeli 
pripravljati organizacijske spremembe na ministrstvu, predvsem poenotenje in 
združitev služb, ki se na ministrstvu ukvarjajo z javnim naročanjem, da bi s tem 
dosegli večjo transparentnost in neposredno odgovornost izvajalcev in se izognili 
potencialnim napakam zaradi razpršenega odločanja. 

V razpravi je bilo postavljeno vprašanje, zakaj je ministrstvo v letu 2003 zaposlilo 43 
novih delavcev. Pojasnjeno je bilo, da je Agencija Republike Slovenije za okolje 
prerazporedila delavce ki so opravljali strokovne naloge iz vodnogospodarskih 
podjetij na agencijo, ki je organ v sestavi. S tem so zmanjšali postavko "vodno 
gospodarska javna služba" in povečali postavko za plače. Nekaj ljudi je bilo dodatno 
zaposlenih tudi zaradi zahtev EU, nekaj pa je bilo nadomestnih zaposlitev. 

OCENA POROČIL O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 

Računsko sodišče je v reviziji predloga zaključnega računa proračuna na treh 
ministrstvih pregledalo po eno postavko znotraj programa tudi z vidika poročanja o 
doseženih ciljih in rezultatih. To je storilo predvsem z namenom, da ugotovi, ali je 
prišlo do napredka v primerjavi z letom 2002, ko so ocenili poročanje za vsa 
ministrstva. Takrat so bili rezultati zelo slabi in računsko sodišče je podalo 
uporabnikom tudi nekatera priporočila, kako naj kvaliteto poročil izboljšajo. 

Ob sedanjem pregledu so ugotovili, da se je stanje glede načrtovanja sicer izboljšalo, 
verjetno tudi zaradi bolj dopolnjenih navodil, ki so bila pripravljena. Še vedno pa ni 
dovolj jasne slike o učinkih posameznega programa (rezultatih). Cilji niso dovolj 
konkretni, meril po katerih bi lahko spremljali uresničevanje, še vedno ni. Začetno 
stanje, iz katere izhajajo programi, ni prikazana, zato ni možno meriti napredka. 
Veliko je bilo opisnih kazalcev s katerimi se sicer da razlagati delovanje resorja ali 
posameznega programa, ne da pa se soditi o učinkovitosti ali uspešnosti. V 
načrtovanju ni bilo dovolj konkretno izpostavljeno kaj konkretno želijo posamezni 
uporabniki v tistem letu s programom doseči. Ocenjujejo, da bo za izboljšanje stanja 
v bodoče potrebno iti v treh smereh. Treba bo prestrukturirati same programe, ker so 
nekateri programi tako raznovrstno zasnovani, da za posamezni program ni mogoče 
oblikovati enovitega cilja. Po drugi strani bo potrebno bolj natančno opredeliti cilje in 
njihovo merljivost (kazalci pričakovanih rezultatov). Tretja stvar pa je informacijski 
sistem, ki bo omogočal spremljanje aktivnosti že med letom zato, da bo potem tudi 
poročanje ustrezno. 

člani komisije so se ob tem vprašali, kaj mora narediti MF oziroma posamezna 
ministrstva, da bi se to stanje izboljšalo. 
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Predstavnica vlade je ocenila, da moramo biti na tem področju strpni. K rezultatom 
usmerjen proračun ni enostavna zadeva, ki bi jo lahko realizirali v letu ali dveh. Druge 
države so začele s to usmeritvijo pred desetimi, petnajstimi leti, pa se še danes 
srečujejo s popolnoma enakimi vprašanji kot mi: kako nastaviti merljive indikatorje in 
kako nastaviti merljive cilje, po katerih se bo potem lahko ugotavljalo, koliko smo 
ciljev uresničili in koliko ne. Pri nas smo šele 2000 delali prvi proračun, ki je 
programsko zastavljen. Proračun za leto 2003 je bil sprejet leta 2001, torej v začetku 
obdobja uveljavljanja k rezultatom usmerjenega proračuna. V tem času je bilo v MF, 
vladi in ministrstvih narejenih kar nekaj stvari, da bi se stanje izboljšalo. Za pripravo 
proračuna za leto 2004 in 2005 je bila izdelana spletna aplikacija za obrazložitev 
finančnega načrta. Ta spletna aplikacija za proračun leta 2004 proračunskega 
uporabnika vodi skozi način obrazlaganja finančnega načrta in mu sama po sebi 
določa , da mora vključiti vanj tudi merljive cilje in indikatorje za presojo učinkovitosti. 
Hkrati so izvajali program določanja ciljev in indikatorjev oziroma ugotavljanje 
učinkovitosti enega dela proračuna - državnih pomoči. To je bilo storjeno na pobudo 
državnega zbora ob obravnavi poročila o državnih pomočeh v letu 2004. Zaenkrat je 
o tem pripravljeno sicer šele poskusno navodilo, kako na segmentu državnih pomoči 
določiti cilje in indikatorje za posamezne sklope državnih pomoči. Lani je bila v 
Sloveniji misija MDS, ki je pregledala tri ministrstva (Ministrstvo za zdravje, 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in Ministrstvo za finance) in jim skušala v teh 
ministrstvih pomagati iskati merljive cilje in indikatorje, skozi katere bi lahko v bodoče 
bolj razvijali ta sistem. V letošnjem letu bodo s pomočjo nizozemske vlade v okviru 
Centra za razvoj financ pripravili posebno izobraževanje. Poleg tega so v okviru 
ministrstva za finance (kasneje pa naj bi to potrdila tudi vlada) pristopili k projektu, da 
se v okviru priprave proračuna za leto 2006 in 2007 natančno pregleda 10 do 15 
konkretnih programov na konkretnih ministrstvih, se jih detajlno analizira in skuša v 
teh programih doseči pomembno izboljšanje v smislu določanja ciljev in indikatorjev. 
V naslednjem letu bi to razširili na dodatne programe. S takimi ukrepi naj bi v nekaj 
letih prišli do pomembnega izboljšanja stanja. 

Po mnenju članov komisije je to edini način, da postopno pridemo do ustreznega 
stanja na področju javnih financ, kjer bomo imeli določene cilje, kriterije in indikatorje. 
Na tej podlagi se bo možno odločati o tem, ali nek program ukiniti ali pa zanj dodatno 
nameniti več sredstev. Računsko sodišče pa naj bi redno pregledovalo vsaj vsa 
poročila ministrstev, po možnosti pa tudi nevladnih proračunskih uporabnikov. 

BILANCE STANJA IN KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA 

Predstavniki MF so člane komisije podrobno seznanili s konsolidirano premoženjsko 
bilanco države in občin na dan 31. 12. 2003. Predstavili so pravne podlage, subjekte, 
ki so vključeni v bilanco ter metodološki in časovni postopek priprave bilance in s tem 
povezane probleme. Že med predstavitvijo so bila s strani članom komisije 
postavljena posamezna vprašanja o subjektih, ki so vključeni v bilanco in o metodah 
uskupinjenja, ki jih je MF uporabilo pri pripravi konsolidirane bilance. 

Predstavnica računskega sodišča je pojasnila, da se je računsko sodišče ob reviziji 
zaključnega računa proračuna za leto 2003 odločilo, da bo s predrevizijo pogledalo 
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nekaj postavk, ki močno vplivajo na bilanco stanja. S tem naj bi na vzorcu ugotovili 
pravilnost evidentiranja, knjiženja in drugih postopkov v poslovanju resornih 
ministrstev in tudi MF. Ugotovili so nekaj nepravilnosti. Glede osnovnih sredstev in 
njihovega knjiženja, so ugotovili, da obstajajo občasno neažurnosti in nedoslednosti v 
izkazovanju odhodkov in izdatkov, kar ima za posledico povečanje vrednosti 
premoženja. Ugotavljali so, da ministrstva ne evidentirajo sproti obveznosti do 
dobaviteljev. Predvsem se to dogaja ob koncu poračunskega leta. Ugotovili so 
neurejenost povezano z zemljiško knjigo in vpisom nepremičnin katerih lastnik 
oziroma upravljavec je posamezno ministrstvo. So tudi primeri dvojnega vknjiževanja 
nepremičnin. To je posledica neurejenega stanja pri Servisu skupnih služb vlade. 
Ugotovili so tudi nedoslednosti pri evidentiranju kontov nepremičnin v gradnji in 
opreme v pridobivanju. 

Pri terjatvah za sredstva dana v upravljanje so ugotavljali pomembne nepravilnosti, ki 
so bile povezane z nepravilnim načinom evidentiranja investicijskih transferov, ki so 
se včasih evidentirali tudi kot neposredni odhodki. Po dokončanju investicij ni bilo 
doslednosti glede vzpostavljanja terjatev za sredstva dana v upravljanje. Ti procesi 
niso bili predpisani in v večini primerov postopki niso bili pravilno izpeljani. 

Ugotovili so tudi, da je bilo usklajevanje evidenc premoženja danega v upravljanje 
velikokrat nepopolno ali pa ga sploh ni bilo. Nadalje niso bile vzpostavljene vse 
evidence, ki bi jih ministrstva po zakonu o javnih financah morala imeti - tudi glede 
infrastrukturnih objektov ne. Glede dolgoročnih finančnih naložb v delnice in deleže 
so ugotovili, da sledljivosti poslovnih dogodkov včasih ni, ker postopki še niso bili v 
popolnosti predpisani. Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže sta 
izkazovala tudi DURS in Carinska uprava Republike Slovenije (CURS), kar se jim 
glede na funkcijo, ki jo opravljata, ni zdelo pravilno. 

Notranje kontrole so bile pomanjkljive ali pa jih sploh ni bilo in to je v veliki meri tudi 
vplivalo na ugotovljeno slabo stanje 

Ob takih ugotovitvah je bilo osnovno vprašanje članov komisije, kaj bo vlada naredila 
za izboljšanje stanja in ali premoženjska bilanca države sploh odraža dejansko in 
pravilno stanje. 

Predstavnica MF je najprej povedala, da smo ena redkih držav v Evropi, ki bilanco 
stanja že dolgo časa ima in jo vsaki dve leti tudi predloži državnemu zboru. Po večini 
držav jo delajo na daljša obdobja, če jo sploh delajo. Povedala je, da so nekatere 
ukrepe za izboljšanje stanja sprejeli tudi v zadnjem letu. Tako stalno izboljšujejo 
evidence osnovnih sredstev. Ostajajo pa pri tem tudi nekateri problemi, ki jih še niso 
rešili. Prvi problem je vrednotenje sredstev danih v upravljanje, ker obstaja pri 
posrednih proračunskih uporabnikih premoženje ki še ni knjigovodsko inventirano. 
Povedala je, katere predpise in ukrepe so že sprejeli, da bi to stanje izboljšali. 
Posebej je opozorila na to, da pripravljajo predpis, s katerim bo izveden popis 
nepremičnega in premičnega premoženja države in občin ter njihovih neposrednih in 
posrednih proračunskih uporabnikov na dan 31. 12. 2004 in ocena vrednosti tega 
premoženja, v skladu z veljavnimi računovodskimi pravili. To bo obsežno delo, ni pa 
še niti določeno, kako se bo premoženje vrednotilo. Lahko bi ga ovrednotili po 
računovodskih pravilih ali s pomočjo zunanjih cenilcev. Prvi način je zamuden, drugi 
pa zelo drag. Če bodo s to aktivnostjo pričeli v letu 2005, zagotovo ne bo končana v 
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tem letu. Upajo pa, da bo v tem letu pripravljen vsej seznam premoženja brez 
cenitve. 

Povedala je še, kaj so še naredili, da bi se evidentiranje poslovnih dogodkov v zvezi 
s premoženjem izboljšalo. Skupaj z računskim sodiščem so naredili točno razmejitev 
in opredelitev kdaj je nek izdatek investicijski odhodek in kdaj je investicijski transfer; 
o tem so dali navodila neposrednim proračunskim uporabnikom. Naredili so modele 
knjižb za vsak do sedaj znani poslovni dogodek pri izvrševanju proračuna. Te modele 
so poslali vsem proračunskim uporabnikom in jih objavili na spletni strani zato, da bi 
uporabniki znali iz njih razbrati pravi odhodkovni konto. Ob koncu leta so tudi izdali 
navodila za izvedbo inventure. 

Člani komisije so menili, da bi morali, če hočemo priti do pravilne vrednosti 
premoženja države, najeti zunanje revizorje, ki bi opravili to ovrednotenje. Seveda pa 
je to zelo drago (Od 1 do 3 % vrednosti). Zato naj vlada razmisli, kako in kdaj 
pristopiti k izdelavi te cenitve. 

Predstavniki MF so pojasnili, da je glede nepremičnin in opreme pomembno, da je 
čim bolje popisana in da so evidence natančne. Glede sredstev danih v upravljanje je 
situacija podobna, le da so dana v upravljanje javnim zavodom in drugim pravnim 
osebam. Še vedno so nekje in jih je treba le pravilno popisati in izboljšati evidence. 
Problem so dolgoročne kapitalske naložbe, za katere ne vemo, kako jih ovrednotiti - 
po knjižni ali tržni vrednosti. Tu se ocene precej razlikujejo. Dolgoročne teijatev in 
depoziti pa niso sporni, saj imamo točne evidence. 

Član komisije je menil, da glede na ocene, ki jih je dalo računsko sodišče o podatkih 
iz bilanc stanja, moramo ugotoviti, da premoženjska bilanca ni verodostojna. Država 
še vedno nima v polni meri ugotovljenega premoženja države. Postavil je tudi 
vprašanje, zakaj imamo razkorak med zakonom o javnih financah in zakonom o 
računovodstvu. Zakon o računovodstvu določa, da mora vsak proračunski uporabnik 
vsako leto sestaviti bilanco prihodkov in odhodkov in bilanco stanja, kar skupaj 
sestavlja zaključni račun. Zakon o javnih financah pa v nasprotju z zakonom o 
računovodstvu kot obvezni sestavni del zaključnega računa ne opredeljuje bilance 
stanja ampak določa da je poleg bilance prihodkov in odhodkov obvezni sestavni del 
zaključnega računa samo obrazložitev nekaterih postavk bilance stanja. Vprašal je, 
zakaj v zakonu o javnih financah ni bilanca stanja opredeljena kot obvezni sestavni 
del zaključnega računa vsakega proračunskega uporabnika. 

V odgovoru je bilo pojasnjeno, da neposredni proračunski uporabnik ni pravna oseba 
in ne more imeti bilance stanja ampak samo posamezne kategorije bilance stanja. 
Pravna oseba je Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije. To je glavni razlog, 
zakaj v zakonu o javnih financah ni zapisano, da bi moral vsak neposredni 
proračunski uporabnik delati bilanco stanja. V zakonu o računovodstvu je drugače. 
Tam je določeno, da vsaka pravna oseba mora narediti bilanco stanja na določen 
dan. 

Člani komisije so se ob koncu razprave o bilanc: premoženja strinjali, da mora vlada 
vložiti vse napore za izboljšanje stanja evidenc in vrednotenja premoženja. Odločitev 
vlade pa je, kako bo to delala v bodoče. 
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OCENA IZVRŠITVE DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2004 

Na posebno zahtevo komisije, so predstavniki vlade na seji komisije predstavili tudi 
preliminarne rezultate realizacije državnega proračuna za leto 2004. 

Predstavnica vlade je najprej opozorila, da gre za podatke o predhodni realizaciji, 
kjer pa verjetno ne bo več prišlo do bistvenih razlik. Po njenem mnenju je bilo 
izvajanje proračuna v letu 2004 razmeroma zadovoljivo. Proračunski primanjkljaj je 
bil nižji od planiranega za 12 milijard (namesto 92 je bilo 80 milijard primanjkljaja). 
Prihodki so bili sicer za približno 40 milijard nižji od planiranih, vendar večina te 
razlike gre na račun nerealiziranih prihodkov iz EU, ki pa jih bo v glavnem možno 
realizirati še v letih 2005 in 2006. Odhodki so bili nižji od planiranih za 52 milijard. 
Tudi obseg zadolžitev je bil za 30 milijard nižji od planiranega. Proračun je bil 
zaključen brez večjih problemov, prenesenih je bilo le nekaj obveznosti. 

Člani komisije so v zvezi z realizacijo proračuna za 2004 postavili nekaj vprašanj. 
Najprej jih je zanimalo, zakaj se ni realiziralo kapitalskih prihodkov od prodaje 
osnovnih sredstev. Predstavniki vlade niso imeli podrobnejših podatkov o tem, so pa 
menili, da gre za prodajo zgradb in prostorov, ki ni bila realizirana. Nekaj vprašanj se 
je nanašalo tudi na spremembe v kontnem načrtu, ki so izkrivile sliko realizacije. 
Glede problema nizke realizacije sredstev iz EU je predstavnica vlade pojasnila, da 
so razlogi za tako nizko uspešnost različni, skupna značilnost pa je, da so bile 
zadeve pripravljene prepozno (tudi zaradi zapletenih postopkov) in da bo možno 
večino teh sredstev pridobiti v naslednjih letih. Komisija je ob tem poudarila zlasti, da 
je potrebno nadaljevati z aktivnostmi, da se čim večji del sredstev, ki jih imamo 
možnost pridobiti iz EU, tudi izkoristi. 

V zvezi z uspešno zaključenim proračunskim letom 2004 je bilo postavljeno še 
vprašanje, ali je vlada ob tem kaj razmišljala, da bi podobno kot ob koncu leta 2003 
nekaj več sredstev namenila za pokrivanje izgube ZPIZ, večanje proračunske 
rezerve, pokrivanje subvencij kmetom in podobno, kar bi olajšalo izvedbo proračuna 
za leto 2005. Pojasnjeno je bilo, da to ni bilo možno, ker niso mogli predvideti, 
kakšno bo gibanje proračunskih prihodkov (zlasti DDV) konec leta. Gibanje DDV je 
bilo namreč skozi celo leto zelo neenakomerno in nepredvidljivo. Rok za plačilo DDV 
pa je zadnjega v mesecu, zato so šele 31. 12. 2004 vedeli, koliko je bilo prilivov. Če 
bi prej dodatno razporedili sredstva, bi se lahko zgodilo, da bi bil priliv DDV manjši in 
bi bil zaradi tega proračunski primanjkljaj večji od predvidenega, s čimer pa bi kršili 
zakonodajo in lahko tudi maastrichtske kriterije. 

Člani komisije so po razpravi o informaciji sklenili, da bi bilo dobro, da vlada čim prej 
pripravi podrobnejšo informacijo o realizaciji proračuna Republike Slovenije za leto 
2004. 

Komisija je nato prešla na obravnavo predlogov ugotovitev in sklepov, ki naj bi jih 
sprejela sama komisija oziroma jih predlagala v sprejem državnemu zboru. 
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Po razpravi je Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ ob obravnavi 
predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2003 
(RZ2003) na podlagi 39., 42. in 168. člena poslovnika državnega zbora soglasno 
sprejela naslednje 

1. Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ (komisija) ugotavlja, da je 
bil proračun Republike Slovenije za leto 2003 izpeljan v predvidenih okvirih, ki 
so bila določena z rebalansom proračuna sprejetim junija 2003. Komisija tudi 
ugotavlja, da so bili ukrepi za uravnoteženje proračuna iz 40. člena zakona o 
javnih financah (vključno z rebalansom proračuna) sprejeti ustrezno in so 
zagotovili nemoteno proračunsko financiranje uporabnikov do konca leta 
2003. Rebalans proračuna je bil po mnenju komisije ustrezen odgovor na 
poslabšano makroekonomsko situacijo. Z rebalansom je bilo zagotovljeno tudi 
to, da niso bila potrebna prevelika prerazporejanja sredstev med uporabniki. 

2. Komisija ugotavlja, da so bila proračunsko-finančna gibanja v letu 2003 
ugodna. Zaradi ugodnejših gibanj kot jih je bilo mogoče pričakovati ob 
rebalansu proračuna, so bila na koncu leta prihodki višji od načrtovanih, 
odhodki pa so bili povečani zlasti na obrestih za domače zadolževanje, 
transferjih Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) in v 
proračunski rezervi. S tem se je razbremenilo izvrševanje zakonskih 
obveznosti. 

3. Povečano domače zadolževanje v primerjavi s tujim je bilo v skladu s 
strateškimi cilji (vključevanje v ERM 2), saj naj bi povečano povpraševanje po 
domačih kreditih pomenilo zmanjševanje obrestnih mer v Sloveniji. Hkrati pa 
so se zmanjšali stroški za financiranje v tujini. 

4. Sredstva za transferje v ZPIZ so bila planirana na določenih predpostavkah, ki 
pa so se v realnosti gibale drugače od pričakovanj. Prispevki za pokojninsko 
zavarovanje so odvisni od števila zaposlenih, višine plač in stopnje prispevka. 
Medtem, ko se stopnja prispevka ni spreminjala, se število zaposlenih ni 
povečevalo, hkrati pa je bila masa plač nižja od pričakovane. Na drugi strani 
se je povečevalo število upokojitev in drugih pravic iz pokojninsko- 
invalidskega zavarovanja. Zaradi tega je prišlo do potrebe po večjem 
transferju iz državne blagajne v blagajno ZPIZ. Komisija ob tem postavlja 
vprašanje vzdržnosti takega pokojninskega sistema. 

5. Proračunskega primanjkljaja je bilo za 2 milijarde manj od predvidenega v 
rebalansu proračuna. Fiskalnega stabilizatorja ni bilo potrebno uporabiti. 
Zaradi ugodnih gibanj je bila oblikovana bistveno večja proračunska rezerva 
(povečana za petkrat), kar pomeni olajšano izvajanje proračuna v letu 2004. 

6. Komisija ugotavlja, da je Računsko sodišče Republike Slovenije ob reviziji 
zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za izkaze proračuna 

I. UGOTOVITVE: 
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podalo pozitivno mnenje. O pravilnosti izvršitve finančnih načrtov ministrstev je 
podalo pozitivna mnenja Ministrstvu za notranje zadeve, Ministrstva za 
promet, Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvu za 
šolstvo, znanost in šport. Mnenje s pridržkom je bilo podano Ministrstvu za 
okolje, prostor in energijo, Ministrstvu za zdravje, Ministrstvu za informacijsko 
družbo, Ministrstvu za kulturo, Ministrstvu za finance, Ministrstvu za 
pravosodje, Ministrstvu za gospodarstvo ter Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Negativni mnenji sta bili podani Ministrstvu za zunanje 
zadeve ter Ministrstvu za obrambo. O pravilnosti izvršitve državnega 
proračuna v celoti je podalo mnenje s pridržkom. Računsko sodišče je poleg 
tega ocenilo, da so pregledana poročila o doseženih ciljih in rezultatih za 
izbrane programe treh ministrstev premalo objektivna, premalo pregledna in 
tudi ne v celoti v skladu z veljavnimi predpisi. 

7. Komisija je bila seznanjena tudi z informacijo in predhodnimi podatki o 
realizaciji proračuna Republike Slovenije za leto 2004. Pri tem ugotavlja, da je 
bilo izvajanje proračuna v letu 2004 uspešno. Proračunski primanjkljaj je bil 
nižji od planiranega za 12 milijard. Prihodki so bili sicer za približno 40 milijard 
nižji od planiranih, vendar večina te razlike gre na račun nerealiziranih 
prihodkov iz EU, ki pa jih bo v glavnem možno realizirati še v letih 2005 in 
2006. Odhodki so bili nižji od planiranih za 52 milijard. Tudi obseg zadolžitev 
je bil za 30 milijard nižji od planiranega. Proračun je bil zaključen brez večjih 
problemov, prenesenih je bilo le nekaj obveznosti. Komisija ob tem poudarja 
zlasti, da je potrebno nadaljevati z aktivnostmi, da se čim večji del sredstev, ki 
jih imamo možnost pridobiti iz EU, tudi izkoristi. 

II. SKLEPI IZ PRISTOJNOSTI KOMISIJE: 

1. Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ (komisija) predlaga 
Računskemu sodišču Republike Slovenije (RS RS), da pripravi predloge o 
tem, kako bi lahko v časovno krajšem roku, hkrati pa bolj temeljito opravili 
revizijo zaključnega računa proračuna za posamezno leto. Pri tem naj 
upošteva, da je možno velik del revizije opraviti že v predrevizijskem 
postopku. 

2. Komisija predlaga Ministrstvu za finance (MF), da v sodelovanju z RS RS in 
resornimi ministrstvi vzpostavi tak sistem priprave poročil o realizaciji 
finančnih načrtov posameznih proračunskih uporabnikov, da bodo ta bolj 
objektivna, pregledna in v skladu s predpisi. Pri tem naj poseben poudarek 
dajo oblikovanju merljivih indikatorjev ciljev. 

3. Komisija ponovno opozarja, da se zlasti pri investicijskih odhodkih in 
investicijskih transferjih še vedno v nekaterih okoljih zagovarja teza, da je 
smotrnost pred zakonitostjo. Komisija opozarja vse proračunske uporabnike, 
da so dolžni spoštovati zakone o javnih naročilih, računovodstvu in financah in 
ne smejo zaradi neke navidezne smotrnosti izvajati aktivnosti mimo predpisov. 
V primeru, da se ugotovi, da je nek predpis neustrezen, je potrebno predlagati 
spremembe. 
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4. Komisija priporoča RS RS, da v bodočih revizijah zaključnih računov 
proračuna da večji poudarek pregledu poročil o realizaciji finančnih načrtov 
posameznih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov in da 
pregleda čim več teh poročil (vsaj za vsa ministrstva). 

5. Komisija bo glede na ugotovitve o premajhnem črpanju sredstev iz Evropske 
unije s strani naše države eno od naslednjih sej posvetila temu problemu. 

6. Komisija predlaga odborom državnega zbora, da vsakoletna poročila o 
realizaciji finančnih načrtov proračunskih uporabnikov s svojega delovnega 
področja obravnavajo in se do njih opredelijo. 

7. Komisija predlaga RS RS, da v bodočih revizijah poslovanja ZPIZ posebno 
pozornost posveti vzdržnosti sistema pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

8. Komisija predlaga RS RS, da ob reviziji zaključnega računa proračuna za leto 
2004 opravi tudi revizijo poslovanja Družbe za avtoceste Republike Slovenije 
(DARS). 

9. Komisija ugotavlja, da Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) še vedno 
nima urejenih davčnih evidenc in informacijskega sistema. Zato poziva DURS 
in MF, da ji v roku treh mesecev poročata, kaj je že bilo storjenega in kaj bo še 
storjeno, da se stanje izboljša. Podobno poročilo naj komisiji posredujeta tudi 
čez devet mesecev. 

10. Komisija predlaga RS RS, da čim prej pripravi zbirno porevizijsko poročilo o 
proračunskih uporabnikih, ki so morali pripraviti odzivna poročila in ga predloži 
v obravnavo komisiji. 

11. Komisija predlaga Odboru za zdravstvo, da zaradi velikih problemov, ki so 
povezani z delovanjem zdravstva obravnava finančno stanje zdravstva. Pri 
tem naj posebno pozornost posveti delovanju zdravstvenega 
zavarovalniškega sistema in njegove vzdržnosti ter investicijam v zdravstvu. 

12. Komisija predlaga vladi, da čim prej pripravi podrobno informacijo o izvajanju 
proračuna za leto 2004. 

III. PREDLOG SKLEPOV ZA DRŽAVNI ZBOR: 

A) Predlog sklepov na podlagi zadnje alineje 39. člena poslovnika: 

1. Državni zbor Republike Slovenije (državni zbor) predlaga Vladi Republike 
Slovenije (vlada), da po proučitvi predlaga spremembo predpisov s področja 
sprejemanja, izvajanja in nadzora državnega proračuna tako, da ne bo več 
potrebno izvajati tako veliko prerazporeditev sredstev med uporabniki, saj se 
tako z odločitvami izvršne oblasti spreminja volja zakonodajnega telesa. 
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2. Državni zbor predlaga vladi, da v skladu z novimi gibanji v sistemu lokalne 
samouprave, zlasti pa z doda'tnimi nalogami, ki so jih dobile občine ter v 
skladu s povečanjem samostojnosti organov lokalne samouprave dopolni 
sistem za financiranje občin in drugih lokalnih skupnosti. 

3. Državni zbor predlaga vladi, da čim prej pripravi spremembo zakonodaje s 
področja javnih naročil tako, da predpisi ne bodo ovira za nemoteno izvajanje 
javnih naročil in da bodo usklajeni z novo direktivo EU na tem področju, ki jo 
moramo začeti uveljavljati najkasneje s 1. 1. 2006. 

4. Državni zbor predlaga vladi, da čim prej dokonča preobrazbo prekrškovnih 
organov in tako zagotovi, da bosta ZPIZ (za zagotavljanje evidenc) in RS RS 
(za prekrške navedene v zakonu o računskem sodišču) v polni meri začela 
uveljavljati svoja pooblastila kot prekrškovna organa. 

5. Državni zbor predlaga vladi, da čim prej zagotovi enoten sistem zajemanja 
podatkov o socialnih transferjih za prebivalstvo. V ta namen naj zlasti poenoti 
in poveže informacijske sisteme Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve, Davčne uprave Republike Slovenije, Zavoda RS za zaposlovanje, 
ZPIZ, Ministrstva za šolstvo in šport in drugih, ki dodeljujejo socialne prejemke 
občanom. S tem bo zagotovljeno, da se pomoči ne bodo podvajale oz. 
kopičile, hkrati pa bo onemogočeno neupravičeno prejemanje socialnih 
transferjev. 

6. Državni zbor predlaga vladi, da čim prej pripravi predlog zakona, s katerim bo 
ustrezno uredila status Nepremičninskega sklada pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, d. o. o., Ljubljana. 

7. Državni zbor predlaga vladi, da čim prej dokončno opravi razdelitev 
pristojnosti in služb bivšega Ministrstva za informacijsko družbo na pristojna 
ministrstva. 

VARIANTA 
(v primeru, da se bo kolegij predsednika državnega zbora strinjal s 
predlogom komisije, da državni zbor ob obravnavi predloga zaključnega 
računa proračuna Republike Slovenije obravnava tudi revizijski poročili 
računskega sodišča o ZPIZ in 77.7S) 

Doda se sklepa: 

1. Državni zbor Republike Slovenije se je seznanil z revizijskim poročilom 
Računskega sodišča Republike Slovenije o računovodskih izkazih in 
pravilnosti poslovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije v letu 2003. 
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2. Državni zbor Republike Slovenije se je seznanil z revizijskim poročilom 
Računskega sodišča Republike Slovenije o računovodskih izkazih in 
pravilnosti poslovanja Zavoda ža zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 
2003. 

B) Predlog sklepa na podlagi 168. člena poslovnika: 

1. Državni zbor Republike Slovenije sprejme zaključni račun proračuna 
Republike Slovenije za leto 2003. 

Poročevalec komisije na seji državnega zbora bo predsednik komisije, mag. Milan 
M. Cvikl. 

mag. Jože KONČAN, l.r. 
sekretar 

mag. Milan M. Cvikl, l.r. 
predsednik 
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kročilo 

K POSEBNEMU POROČILU VARUHA 

ČLOVEKOVIH PRAVIC 0 PROBLEMATIKI 

"IZBRISANIH" V LETNIH POROČILIH 

'ARUHA 

" ePA 1507 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti 

Številka: 213-04/99-28/24 
Datum: 9.2.2005 EPA 1507-111 

Na podlagi 42. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije Komisija za peticije ter za 
človekove pravice in enake možnosti kot matično delovno telo daje naslednje 

POROČILO 

k posebnemu poročilu Varuha človekovih pravic o problematiki "izbrisanih" v letnih 
poročilih varuha (EPA 1507-111). 

Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti (v nadaljevanju: komisija) je na 
svoji 2. seji dne 2. 2. 2005 obravnavala Posebno poročilo o problematiki "izbrisanih" v letnih 
Poročilih varuha (nadaljevanju posebno: poročilo), ki ga je Varuh človekovih pravic (v 
Nadaljevanju: varuh) posredoval Državnemu zboru RS v seznanite 5. 7. 2004. 

Na seji komisije so sodelovali predstavniki varuha, predstavnika Ministrstva za notranje zadeve, 
Predstavnika Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije ter predstavnica Mirovnega instituta. 
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Predstavnik varuha je v dopolnilni obrazložitvi povedal, da posebno poročilo ne predstavlja 
izčrpne slike problema izbrisanih, ampak gre le za prikaz, kako je razumel to problematiko Varuh 
človekovih pravic in kakšne predloge je od leta 1995 posredoval politiki. Predlagane rešitve so 
bile podobne tistim, ki jih je kasneje sprejelo Ustavno sodišče. Ponovno je poudaril, da bi morale 
biti v odločbi Ustavnega sodišča ugotovljene protiustavnosti in nezakonitosti odpravljene čimprej 
in na način, ki bo vzdržal ne samo morebitno ponovno presojo Ustavnega sodišča, temveč tudi 
presojo Evropskega sodišča za človekove pravice. Glede odškodnin pa je povedal, da so 
posamezni zahtevki najbrž že zastarani, na strani države pa je razmislek, ali bi bilo primemo, da 
vsem prizadetim ponudi določeno odškodnino. 

Predstavnik Ministrstva za notranje zadeve je pojasnil, da je ministrstvo do 13. 1. 2005. izdalo 
4107 dopolnilnih odločb o ugotovitvi stalnega prebivanja v Republiki Sloveniji od 26. 2. 1992 
dalje, od tega jih je bilo vročenih 4011, v reševanju pa je še 8470 zadev. Ministrstvo je doslej 
prejelo 28 odškodninskih zahtevkov. Višina zahtevkov je različna, najvišji zahtevek je 360 
milijonov SIT, nekateri zahtevki pa niso izraženi v denarnih zneskih. 

Predstavnik Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije je orisal zgodovino reševanja te 
problematike ter pozval vse pristojne, da spoštujejo odločbo Ustavnega sodišča in popravijo 
krivico v smislu te odločbe vsem, brez izjeme. Pri tem je še opozoril, da se z ustavnim zakonom 
lahko ureja le ustavna materija. V primeru, da bi se z ustavnim zakonom urejala problematika 

"izbrisanih", ki je po svoji vsebini zakonska materija, bi bil tak zakon prav tako podvržen presoji 
ustavnega sodišča. 

V razpravo je bil dan predlog priporočila, da naj vlada in pristojna ministrstva glede na ugotovitve 
Varuha človekovih pravic, da položaj izbrisanih še ni dokončno urejen, stori vse, kar je potrebno, 
da se ta položaj uredi v skladu z odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-l-246/02-28 z dne 3. 4. 
2003. Tak predlog sta podprti članici in član komisije iz vrst LDS in ZLSD ter poudarili, da 
odločba Ustavnega sodišča nalaga zakonodajalcu, da v roku 6 mesecev odpravi neskladnosti 
zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki 
Sloveniji z ustavo. Ta zakon je v neskladju z ustavo, ker državljanom drugih republik ne priznava 
stalnega prebivanja v Republiki Sloveniji od 26. 2. 1992, ker ne ureja pridobitve dovoljenja za 
stalno prebivanje za tiste, ki jim je bil izrečen ukrep prisilne odstranitve, ker zakon ni opredelil 
pojma "dejansko neprekinjeno bivanje na območju Republike Slovenije", zlasti pa ni določil časa 
odsotnosti, po katerem čas dejanskega življenja ni več izpolnjen in ker določa prekratek rok (3 
mesece) za vložitev prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje. Ministrstvo za notranje 
zadeve pa je po odločbi Ustavnega sodišča dolžno po uradni dolžnosti izdati dopolnilne odločbe 
o ugotovitvi stalnega prebivanja v Republiki Sloveniji od 26. 2. 1992 dalje. Takšno priporočilo 
nekateri člani komisije podpirajo zato, ker menijo, da je država Slovenija 26. 2. 1992 z izbrisom 
prebivalcev iz drugih republik nekdanje SFRJ iz registra prebivalcev storila napako, ki jo je 

potrebno popraviti. 

članici in člani komisije iz vrst SDS in NSi se s takim sklepom in priporočilom niso strinjali in so 
predlagali drugačno besedilo priporočila in sicer: "Vlada in pristojna ministrstva naj glede na 
ugotovitve varuha človekovih pravic, da položaj izbrisanih še ni dokončno urejen, stori vse, kar je 
potrebno za sistemsko rešitev problema izbrisanih ter pripravi ustavni zakon ter po potrebi tu j 
druge akte". Tudi članici in član komisije iz vrst SDS in NSi se strinjajo s tem, da je nezakonitos 
potrebno odpraviti ter tudi plačati morebitno odškodnino, vendar je potrebno za vsake9^ 
posameznika ugotoviti, ali se mu lahko izda odločba o ugotovitvi stalnega prebivanja v Repub" 
Sloveniji od 26. 2. 1992 dalje in ali je bil zaradi ravnanja države oškodovan. Po njihovem mnenj 
so doslej izdane dopolnilne odločbe nezakonite, saj nimajo podlage v nobenem zakonu, za'0' 
edina sprejemljiva rešitev ustavni zakon, s katerim bi se razrešila problematika izbrisanih. Ta ^ 
rešitev so koalicijske stranke predvidele že v pogodbi, opozicijske stranke pa bodo to resi e 
podprle, če resnično želijo, da se odpravijo v odločbi ustavnega sodišča ugotovljen 
neskladnosti. 

  TTfcbripf 
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Po razpravi je komisija glasovala najprej o predlogu sklepa, ki se glasi: 

"Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti je obravnavala posebno 
poročilo Varuha človekovih pravic o problematiki "izbrisanih" v letnih poročilih varuha ter 
na podlagi razprave na seji komisije določila besedilo predloga priporočila, ki ga predlaga 
državnemu zboru v obravnavo in sprejem" 

in predlogu priporočila, ki se glasi: 

"Vlada in pristojna ministrstva naj glede na ugotovitve varuha človekovih pravic, da 
položaj izbrisanih še ni dokončno urejen, stori vse, kar je potrebno za sistemsko rešitev 
problema izbrisanih ter pripravi ustavni zakon ter po potrebi tudi druge akte". 

O predlogu sklepa in priporočila so člani komisije glasovali s 3 glasovi za in 3 glasovi proti. 
Predlog ni bil sprejet. 

Nato je komisija glasovala o predlogu sklepa, ki se glasi: 

"Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti je obravnavala posebno 
poročilo Varuha človekovih pravic o problematiki "izbrisanih" v letnih poročilih varuha 
ter na podlagi razprave na seji komisije določila besedilo predloga priporočila, ki ga 
predlaga državnemu zboru v obravnavo in sprejem" 

ter priporočila, ki se glasi: 

"Vlada in pristojna ministrstva naj glede na ugotovitve Varuha človekovih pravic, da 
položaj izbrisanih še ni dokončno urejen, stori vse, kar je potrebno, da se ta položaj uredi 
v skladu z odločbo Ustavnega sodišča RS št U-l-246/02-28 z dne 3. 4. 2003" 

O predlogu sklepa in priporočila so člani komisije glasovali s 3 glasovi za in 3 glasovi proti. Tudi 
ta predlog ni bil sprejet. 

Poročevalka komisije na seji Državnega zbora bo predsednica mag. Majda Potrata. 

Zora Ferlan, l.r. mag. Majda Potrata, l.r. 
Sekretarka komisije Predsednica 

L. 
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KOMISIJA za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti 

ločilo 

K POSEBNEMU POROČILU VARUHA 

človekovih pravic nasilje v družini 

' POTI DO REŠITEV 

EPA 1508 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
državni zbor 

Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti 

Številka: 542-08/92-2/21 
Datum: 9.2.2005 EPA 1508-111 

Na podlagi 42. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije Komisija za peticije ter za 
človekove pravice in enake možnosti kot matično delovno telo daje naslednje 

POROČILO 

k posebnemu poročilu Varuha človekovih pravic Nasilje v družini - poti do rešitev (EPA 
1508-111). 

Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti (v nadaljevanju: komisija) je na 
svoji 2. seji dne 2. 2. 2005 obravnavala Posebno poročilo Nasilje v družini - poti do rešitev 
(nadaljevanju: posebno poročilo), ki ga je Varuh človekovih pravic (v nadaljevanju: varuh) 
posredoval Državnemu zboru RS v seznanitev 5. 7. 2004. 

Komisija se je seznanila z mnenjem Državnega sveta Republike Slovenije. 

Na seji komisije so sodelovali: predstavniki varuha, predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, 
Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za 
zdravje, Policije, Državnega sveta, Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Vrhovnega 
državnega tožilstva Republike Slovenije in Socialne zbornice Slovenije. 
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DELOVNA TELESA 

KOMISIJA ZA PETICIJE TER ZA ČLOVEKOVE PRAVICE IN ENAKE MOŽNOSTI 

Predstavnik varuha je v dopolnilni obrazložitvi povedal, da posebno poročilo predstavlja 
zloženko referatov s strokovnega posveta, ki je bil v novembru 2003 in so se ga udeležili praktiki 
iz različnih služb in nevladnih organizacij ter ne predstavlja v celoti mnenja varuha. Posebno 
poročilo je namenjeno spodbudi, da se politika - državni zbor, predvsem pa vlada in pristojna 
ministrstva - začne resno ukvarjati s problematiko nasilja v družini, pri čemer je potrebno določiti 
naloge posameznim institucijam in zagotoviti sočasno delovanje vseh različnih strok oziroma 
vseh ministrstev, ki se srečujejo s to problematiko. Varuh pričakuje, da bo obravnava posebnega 
poročila v državnem zboru pripomogla k hitrejšemu in bolj usklajenemu reševanju tega perečega 
problema. 

Predstavnik državnega sveta je v dopolnilni obrazložitvi mnenja, ki ga je državni svet sprejel na 
29. seji 19. 1. 2005, opozoril, da je nasilje v družini odraz naših moralnih, etičnih, socialnih, 
gospodarskih in tudi političnih razmer, saj družba postaja vedno bolj tolerantna do nasilja. 
Bistveno večjo skrb je potrebno nameniti preprečevanju vseh oblik nasilja, ne samo v družini, 
ampak tudi v drugih okoljih. Državni svet se zavzema za sprejetje sistemskega zakona, ki bo 
celovito urejal področje nasilja v družini, pri tem pa zaščitil predvsem otroke ter opredelil ukrepe 
za varstvo njihovih koristi in zavezal vse organe in institucije k sodelovanju. Državni svet pa se 
zavzema tudi za čimprejšnjo spremembo in dopolnitev zakonov, ki zadevajo nasilje v družini 
(kazenski zakonik, zakon o kazenskem postopku, zakon o pravdnem postopku, zakon o policiji, 
zakon o prekrških, zakon o prekrških zoper javni red in mir, zakon o nepravdnem postopku in 
zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih). Opozoril je še, da bremena reševanja 
problematike nasilja v družini ni primerno prenašati na nevladne organizacije ter na vlogo 
zdravstva pri obravnavi žrtev nasilja, še posebej na vlogo medicinskih sester ter poudaril 
potrebnost programov za pomoč tako žrtvam in tudi storilcem nasilnih dejanj. Posebej pa je še 
opozoril, da je potrebno zagotoviti finančna sredstva za izvedbo nujnih projektov, ki bodo v 
pomoč prizadetim družinam. 

Predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je menil, da predstavlja posebno 
poročilo le en segment problematike nasilja, in sicer nasilje v družini, tak pristop pa ne razkrije 
kompleksnosti problematike nasilja v celotnem družbenem življenju in celo daje vtis, da je 
družina izvor in generator nasilja. Zato Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ne 
podpira sprejema posebnega zakona o preprečevanju nasilja v družini, ampak predlaga sprejem 
zakona o preprečevanju nasilja. Komisijo je seznanil, da je sprejem takega zakona že predviden 
v programu Vlade Republike Slovenije za leto 2005. Poudaril je tudi, da je ministrstvo že do 
sedaj prispevalo k razreševanju problematike nasilja v družini, saj je namenilo znatna sredstva 
za varne hiše, materinske domove, izobraževanje strokovnih delavcev centrov za socialno delo 
in regijskih koordinatorjev za obravnavo nasilja. 

Svoje poglede na problematiko nasilja v družini so predstavile tudi predstavnice in predstavniki 
Vrhovnega tožilstva, Vrhovnega sodišča, Ministrstva za notranje zadeve in Policije, upoštevaje 
pri tem specifiko posameznega delovnega področja. Vsi so poudarili, da je sistemski zakon ° 
preprečevanju nasilja v družini potreben, da pa mora biti usklajen z rešitvami v že uveljavljenih 
področnih zakonih. 

V razpravi so članice in člana komisije ugotovili, da je bil storjen že marsikateri korak za to, da bi 
se odpravile pomanjkljivosti ali vrzeli v obstoječi zakonodaji. Ker pa je nasilje tako v družbi kot v 
družini pereč problem, je potrebno javnost spet in spet ozaveščati in s tem povečati občutljivost 
za to problematiko. Pri tem imajo posebno veliko vlogo mediji. Posebej je bilo opozorjeno, da ni 
dovolj o nasilju le govoriti in pisati, ampak bi bilo potrebno nasilje začeti odpravljati tudi v praksi, 
z dejanji. Vsekakor pa je nasilje v družini resen družbeni problem, ki terja celovito reševanje na 
nacionalni ravni in terja tudi ureditev z ustrezno zakonodajo. Glede ustrezne zakonodaje si 
članice in člana komisije niso bili enotni: ali priporočiti sprejem zakona o preprečevanju nasilja ali 
priporočiti sprejem zakona o preprečevanju nasilja v družini. 
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DELOVNA TELESA 

KOMISIJA za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti 

Komisija je po končani razpravi z večino glasov (trije za, dva proti) sprejela naslednji sklep: 

Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti je obravnavala posebno 
poročilo Varuha človekovih pravic Nasilje v družini - poti do rešitev ter na podlagi 
razprave na seji komisije določila besedilo predloga priporočila, ki ga predlaga 
državnemu zboru v obravnavo in sprejem. 

Komisija za peticije ter človekove pravice in enake možnosti Državnemu zboru predlaga, 
da po zaključeni obravnavi posebnega poročila Varuha človekovih pravic Nasilje v družini 
- poti do rešitev na podlagi 4. odstavka 272. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije sprejme naslednje 

PRIPOROČILO 

Nasilje v družini je odraz širših družbenih razmer in kot tako resen družbeni problem, ki 
ga je mogoče celovito reševati le na nacionalni ravni. Zato Državni zbor Republike 
Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da se opredeli do ugotovitev v posebnem 
poročilu Varuha človekovih pravic in čimprej pripravi predlog zakona o preprečevanju 
nasilja v družini in medresorsko usklajen program reševanja te problematike ter z njim 
seznani državni zbor. 

Poročevalka komisije na seji Državnega zbora bo predsednica mag. Majda Potrata. 

Zora Ferlan, l.r. 
Sekretarka komisije 

mag. Majda Potrata, l.r. 
Predsednica 
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ločilo o 

URESNIČEVANJU LETNEGA NAČRTA 

gradnje, modernizacije in 

vzdrževanja javne železniške 

HlFRASTRUKTURE ZA LETO 2003 

108 - IV 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

mag. Janez Božič, minister za promet, 
- dr. Peter Verlič, državni sekretar v Ministrstvu za promet, 
- mag. Anton Medved, direktor Javne agencije za železniški 

promet. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

^UA Republike Slovenije 

fe? 37500-1/2005/5 ,ana. 03.02.2005 

spr6)gl^ePublike Slovenije je na 9. redni seji dne 3.2.2005 

^ROČILO O URESNIČEVANJU LETNEGA NAČRTA 
HADNje, MODERNIZACIJE IN VZDRŽEVANJE JAVNE 
tLEZNlŠKE INFRASTRUKTURE ZA LETO 2003, 

^i _ 
*8'6Znl«L 9 na P°dla9' tretjega odstavka 13. člena Zakona o kerri prometu (Uradni list RS, št. 83/03). 
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1 JAVNA ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA 

1.1 Pravni status JŽI 

V zakonu je v 9. členu definiran status JŽI kakor sledi:1 

- Javna železniška infrastruktura so objekti in naprave, potrebni 
za nemoteno odvijanje javnega železniškega prometa ter 
pripadajoča zemljišča, ki funkcionalno služijo njihovi namenski 
rabi. 
Javna železniška infrastruktura je grajeno javno dobro v lasti 
države in se uporablja na način in pod pogoji, določenimi s 
tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. 

Sestavni deli proge so:2 

spodnji in zgornji ustroj proge; 
signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave, vključno 
z napravami za njihovo 
napajanje z električno energijo in prostori za te naprave; 
stavbe in prostori za vodenje in urejanje prometa; 

progovni del nivojskih in izvennivojskih križanj vklju 
napravami za 
zagotavljanje varnosti železniškega prometa; 
stabilne naprave električne vleke; 
progovni pas; če v 
zračni prostor nad ravnino tirnic v višini 10 m oziro JvjkV 
progovnem pasu poteka daljnovod nazivne napetosti 
zračni prostor nad ravnino tirnic v višini 12,75 m, ozko ^ 
v progovnem pasu poteka daljnovod nazivne napeto 
KV, zračni prostor nad ravnino tirnic v višini 14 m; 
službeni tiri. 

1.2 Slovensko železniško omrežje 

Slovensko železniško omrežje obsega 1222 km eno- m .zaCiji 
prog. Kategorizacija prog v RS je definirana v Uredbi0 ka'8 .on^|ne. 
prog v RS. Po tej uredbi so proge razdeljene v glavne in reg ^ 1 
V nadaljevanju so prikazane glavne in regionalne proge 
in v tabeli 1. 

Slika 1: Glavne in regionalne proge v R Sloveniji 

1 ZZelP-Zakon o železniškem prometu 
2 ZVZP-Zakon o varnosti v železniškem prometu 
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Tabela 1: Tabelarični prikaz glavnih in regionalnih prog 

Nacionalno poimenovanje proge 
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d.m.-Dobova-Ljubljana E 70 114,813 114,813 229,626 
Ljubljana-Jesenice-d.m.  
Ljubljana Žiška-Kamnik Graben" 

E 65 71,011 63,990 7,021 78,032 
R 23,009 23,009 23,009 

Kranj-Naklo   
Zidani Most-Sentilj-d.m. 

R 4,254 4,254 4,254 
E 67 108,388 16,511 91,877 200,265 

Celje-Velenje R 38,034 38,034 38,034 
Grobelno-Stranje-Rogatec-d.m. R 36,772 36,772 36,772 
Stranje-lmeno-d.m. R 14,661 14,661 14,661 
Maribor-Prevalje-d.m. 82,153 82,153 82,153 

. Dravograd-Otiški Vrh R 2,331 2,331 2,331 
Pragersko-Središče-d.m. E 69 51,894 51,894 51,894 
Ormož-Murska 
d.m. 

Sobota-Hodoš- 
T 69 69,178 69,178 69,178 

Ljutomer-Gornja Radgona R 23,050 23,050 
d.m.-Lendava 5,216 5,216 

23,050 
5,216 

. Ljubljana-Sežana-d.m. E 70 114,733 114,733 229,466 
_Divača-Koper potniška E 69 49,132 49,132 49,132 
Prešnica-Rakitovec-d.m. R 14,721 14,721 14,721 

.Cepišče Bivje-Koper tovorna E 69 
Pivka-llirska Bistrica-d.m. 

0,964 0,964 
E 65 24,405 24,405 

0,964 
24,405 

Jesenice-Nova Gorica-Sežana R 128,401 128,401 128,401 
„Cepišče Žempeter-Vrtojba-d.m R 1,855 1,855 1,855 
^Prvačina-Ajdovščina 14,938 14,938 14,938 
„Cepišče Kreplje-Repentabor-d.m. 2,501 2,501 2,501 
Ljubljana-Novo 
d.m. 

mesto-Metlika- 
123,022 123,022 

„Sevnica-Trebnje R 31,107 31,107 

123,022 

31,107 
_Grosuplje-Kočevje 
Novo mesto-Straža 

49,184 49,184 
8,216 8,216 

49,184 
8,216 

Lok Zidani Most 
„Lok Pragersko 

1,284 0,809 0,475 
0,636 0,636 

1,795 
1,272 

Lok Tezno-Maribor Studenci R 1,033 1,033 1,033 
J-ok Divača 
jalog-Liubliana; 

1,040 1,040 
R 2,660 2,660 

1,040 
2,660 

R 3,854 3,854 
-Ljubljana; P5 R 

LSKUPAJ v km 
9'avne proge 
reQionalne proge 

3,506 3,506 
3,854 
3,506 

1.221,956 892,401 329,555 1.551,547 
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1.3 Osnovni karakteristični podatki o progah JŽI RS 

1.3.1 Vrsta prog po številu tirov 

  HuUintjKtU 

Mirila Sohjla 
Rmtrihurh I fai oV« MUMurg (Itibrn.'. 

Mwfcor IV 20» Prrvjjjc 

2 »nm »ca VmR kd Kraj«»Ui 

hxfl>ivk> PaniL*« 
fa.*pLeka^ 

MCKIKU: 
ActMnril ti 

»vt: 
VUomvnitiJ ^ t ouun.i 

Oiriiht ftirft. nj TteUije 

lid*«) 
v L.*wt a 

Orlini ' 
Kibnt-i Divuča 

Loboda: 

Dvotirtui pit/j;« 
Knolinu p rog m ćinomrij K<p«r (Ktnp. Mr.*livlje 

PnlntPuljl 

vrsta proge enotirna dvotima 
kilometri 892 330 
procent 73,0 27,0 

Slika 2: Eno in dvotirne proge v R Sloveniji 

1.3.2 Sistemi vleke vlakov 

Proge na JŽI so elektrificirane z enotnim enosmernim sistemom 
nominalne napetosti 3 kV. Na stičiščih s tujimi železniškimi 
infrastrukturami se pojavljajo tudi drugI sistemi elektrifikacije, in 
sicer 25 kV izmenične napetosti 50 Hz, ki ga uporablja Hrvaška 
in 15 kV izmenične napetosti 16 2/3 Hz, ki ga uporabljajo v Avstriji. 

• .H upora"1'3" Na teh stičnih točkah je treba lokomotivo zamenjati a 
večsistemsko lokomotivo. 

a sistem 
Dolžina elektrificiranih železniških prog oziroma » 
vlakov je prikazan na sliki in v tabeli v nadaljevanju- 
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procent 

AVSTRIJA 
(OBB) 

vleka 
kilometri 

15 kV 
7 

25 kV 
3 

Slika 3: Proge v Republiki Sloveniji glede na vrsto vleke 

1.3,3 
dopustne obremenitve prog 

Ql©đe n vagoni se proge ali odseki prog razvrščajo v kategorije A, B1, B2, 
® dovoljeno osno in dolžinsko obremenitev s tovornimi ^2, C3, C4, D2, D3, D4, ki so določene v tabeli 2. 

Tabela 2: Dopustna dolžinska in osna obremenitev prog 

Dolžinska obremenitev p [t/m] 
(vsota mase vozila in naklada, deljena 

z dolžino vozila med odbojnikoma) 

Osna obremenitev P [ti 
A B C D 

161 181 20 t 22,5 t 
—_ 5.0 t/m A B1 
— 6.4 t/m B2 C2 D2 
-  7,2 t/m C3 D3 
-  8.0 t/m C4 D4 

\ ra^r 
^'adaingrsti,Ve prog v eno izmed kategorij se zaradi določitve 

°UiC7Se va9°nov v mednarodnem prometu in v skladu 
5Wi Pr0q določi še tako imenovana "normalna kategorija" 6nai(at

v Republiki Sloveniji. Normalna kategorija se določi eaorije pretežnega dela prog, odprtih za mednarodni 

promet. Glede na to, da pretežni del prog v Republiki Sloveniji, 
odprtih za mednarodni tranzitni promet, ustreza kategoriji D3 (osna 
obremenitev 22,5 t, dolžinska obremenitev 7,2 t/m), se za 
normalno kategorijo slovenskih prog določi kategorija D3. 
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Tabela 3: Dolžine slovenskega železniškega omrežja glede na dopustne obremenitve 

DOLŽINE SLOVENSKEGA 
ŽELEZNIŠKEGA OMREŽJA GLEDE 
NA DOPUSTNE OBREMENITVE 

Osna obremenitev P rti   
A B C 

16 t 18 t 201 22,51 

78,754 km 6,44 % A   
60,900 km 4,98 % B2   

376,733 km 30,83 % C2    

243,850 km 19,96% C3 _ - 

37,670 km 3,08 % C4 
362,997 km 29,71 % ■ 
61,052 km 5,00 % 

1.3.4 Signalno varnostne naprave 

Železniške signalno varnostne naprave omogočajo hitro, 
racionalno in predvsem varno izvajanje železniškega prometa 
oziroma vožnje vlakov po tirih. 

Opremljenost s signalno varnostnimi napravami:3 

Proge opremljene s signalno varnostnimi napravami 668 km 
Elektronske SVN, elektrorelejne SVN, mehansko 
zavarovanje, avtomatski progovni blok 230 km 
Medpostajna odvisnost 132 km 
AS naprave-proga 668 km 

Vrsta zavarovanja postaje: 

elektronske SV naprave 
velektrorelejne SV naprave 
elektromehanske SV naprave 
mehanske SV naprave 
kombinirane SV naprave 
Avtomatski progovni blok (APB) v km 
Daljinsko vodenje prometa (DVP) v km 

Nivojski prehodi 
- zavarovani NPr 

avtomatsko zavarovani NPr 
- mehansko zavarovani NPr 

NPr, označeni s cestno prometnimi 

11 
15 
62 

240 

1003 
312 
ZS5 
Si 

691 

znaki 

Vir: Domača stran Holding Slovenske železnice d.o.o. 
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• Poslnje z ekkliordcjnimi SV napravami o Postaje s Starejšimi SV napravami — Mcdpoftinjna odvisnost (MO) — Proga z daljinskim vodenjem prometa (telekomanda) • Center daljinskega vodenja prometa (CDV) Avtomatski piopovni bkik (APD) • Postaje z elektronskimi SV napravami — Medpusuijui odsek 
Obojestranski promet 

Slika 5: Opremljenost prog in postaj s signalnovarnostnimi napravami in banalizacijo prometa 

1'roHfini mtliiui ljubljeno. 2003 

5 Telekomunikacijske naprave 
- 

sisterr, ® Zn'ška infrastruktura ima svoj telekomunikacijski (TK) a,erega temeljni namen je vodenje železniškega prometa. 
mii6nost s TK napravami:4 

545®® °Premljene z digitalnimi telekomunikacijskimi napravami 

3249^Prem|iene z rad'° dispečarskimi zvezama (RDZ) 

9' stat'stični podatki: 
% Št 
" Štel!!0 D*T in S-ŽAT central 37 

10 Vseh ŽAT priključkov 7120 

- Število digitalnih PDH naprav 77 
Število digitalnih SDH vozlišč 24 
Število postajnih telekomunikacijskih sistemov 37 

- Sodobne telekomunikacijske naprave na postajah 125 
Telegrafska centrala 1 
Teleprinterski priključki • 34 
Optični kabel ' 576 km 
Progovni kabli 818 km 
Zračni vodi 1274 km 
Radiodispečerske zveze (RDZ): 394 km 
- Stabilne postaje 68 

- UKV postaje: 
Ročne postaje 644 
Stabilne in repetitorske postaje 261 

- Mobilne postaje 90 

V 
aCa stran Holding Slovenske železnice d.0.0. 

•'ejv 
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Legenda: 
■■■ analogna povezava 
■■■ optični kabel 
■ digitalna železniška telefonija 
■ postajni telekomunikacijski sistemi 
o digitalni prenosni sistem STM-1 

Slika 7: Opremljenost prog in postaj s telekomunikacijskimi napravami 

PmnMini iniiimi 2003 

1.3.6 Vrednost premoženja javne železniške 
infrastrukture 

Vrednost premoženja javne železniške infrastrukture zajema 
vrednost osnovnih sredstev ter zemljišč javne železniške 
infrastrukture z vključenimi investicijami na dan 31.12.2003. 

• 
V tabeli št. 1 v nadaljevanju so prikazani grupirani podatki o 
vrednostih osnovnih sredstev javne železniške infrastrukture, 
za katere se obračunava amortizacija. Amortizacija se ne 

, lažnih 
obračunava za zemljišča. Vrednost zemljišč javne *306,90 
infrastrukture, ki so v lasti Republike Slovenije je 4.904-4 • ^ih 
SIT. Investicijskih materialov ni na zalogi. Vrednost kra

£lstevje 

predujmov za pridobitev opredmetenih osnovnih sr®,0Zniške 

1.956.122,64 SIT. Knjižna vrednost premoženja javne z oS(l0vn3 
infrastrukture z upoštevanjem amortizacije, ki vključuje 
sredstva, vrednost investicijskih materialov na zalogi, kr ^ 
predujme za opredmetena osnovna sredstva in zemlji 
31.12.2003 znaša 146.733.450.943,68 SIT. 
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Tabela 4: Pregled premoženja javne železniške infrastrukture za osnovna sredstva za katera se 
obračunava amortizacija - objekti in naprave brez zemljišč 

^ferednoš4i 

Amortizacija 
ilMkomul.. 

Knjižna vrednost 
1P 

Str. razvoja v prid. 119.171.997,51 0 119.171.997,51 SIT 
Rač.proqrami,aplikac 545.325,30 -337.184,36 208.140,94 SIT 
Mat.pravice-tuja OS 49.400.274,90 -49.400.274,90 0 SIT 
Rač. proq. v pridob. 264.799.986,98 0 264.799.986,98 SIT 
Zel.postaje-beton 15.296.706.981,32 -8.772.370.181,14 6.524.336.800,18 SIT 
Zel.postaie-kovina 129.343.333,60 -112.336.900,17 17.006.433,43 SIT 
Zel.postaie-les,... 282.939.178,30 -224.405.489,98 58.533.688,32 SIT 
Tovarniš.hale-kovina 1.037.270,10 -1.013.869,26 23.400,84 SIT 
Tovarniš.hale-opeka 21.945.106,10 -20.614.232,30 1.330.873,80 SIT 
Montažni obj.-beton 1.203.756,40 -246.770,53 956.985,87 SIT 
Montažni- kov.+beton 14.290.417,50 . -9.039.286,54 5.251.130,96 SIT 
Montažni obj.-kovina 77.156.131,50 -69.350.811,70 7.805.319,80 SIT 
Montažni obj.-les 14.743.225,80 -14.743.225,80 0 SIT 
Montažni obj.-dr.mat 55.074.120,70 -52.010.998,67 3.063.122,03 SIT 
Barake in druq.-les 554.342,60 -554.342,60 0 SIT 
barake in dr.-drugi 20.429.635,80 -19.287.623,91 1.142.011,89 SIT 
Zel.postaje-beton 57.000.000,00 -46.000.000,00 11.000.000,00 SIT 
Administr.obj.-beton 36.025.691,50 -36.025.691,50 0 SIT 
Administr.obj.-opeka 380.167.133,30 -249.286.532,65 130.880.600,65 SIT 
Obj. za blaqo-beton 15.141.619,50 -3.604.250,56 11.537.368,94 SIT 
Obj. za blaqo-kovina 161.135,10 -19.836,98 141.298,12 SIT 
Hiše in stanovanja 66.690.312,80 -47.432.159,14 19.258.153,66 SIT 
^fik.daljnovodi-ENP 1.282.840.770,10 -1.260.056.949,54 22.783.820,56 SIT 
priklj.kablovodi-ENP 242.671.447,80 -230.166.496,85 12.504.950,95 SIT 
Nizkonap.zemelj.omr. 500.465.454,60 -465.983.563,97 34.481.890,63 SIT 
N[zkonap.zračno.omr. 1.302.933,10 -1.302.933,10 0 SIT 
Zunanja razsvetljava 2.141.062.206,57 -1.838.963.840,98 302.098.365,59 SIT 
vis-nap.kabel..-druq 133.329.953,90 -126.510.654,66 6.819.299,24 SIT 
v's-nap.kabel.-infor 18.894.825,30 -12.514.673,32 6.380.151,98 SIT 
Iiansf.post.pod 10KW 131.468.896,40 -102.582.626,37 28.886.270,03 SIT 

1 ransf.post. nad 10KW 7.622.202,00 -7.622.202,00 0 SIT 
l^apajalne p.za el.om 1.200.233.300,40 -1.155.265.708,91 44.967.591,49 SIT 
Možna mreža 25.740.640.086,03 -22.526.923.334,66 3.213.716.751,37 SIT 
tlektro alarmne nap. 445.972.273,40 -385.210.670,86 60.761.602,54 SIT 
ioplovodi. parovodi 0 0 0 SIT 
l^tažne zqradbe 17.077.313,70 -15.696.825,81 1.380.487,89 SIT 
Sisteme,rez. -beton 61.668.304,40 -61.668.304,40 0 SIT 
&!§terne,rez.-kovina 44.420.306,90 -43.405.344,45 1.014.962,45 SIT 
&!§terne,rez.-druqo 364.298,40 -252.107,01 112.191,39 SIT 
^odov^omrežje-beton 189.803.467,90 -156.532.294,61 33.271.173,29 SIT 
^odov. .omrež.-azbest 31.082.387,90 -31.082.387,90 0 SIT 
^S^ov^omrežje-jeklo 112.955.845,60 -106.703.691,15 6.252.154,45 SIT 
hžnalizacija - beton 254.498.192,20 -148.194.563,17 106.303.629,03 SIT 
^ŽDalizacija - druqo 75.844.151,20 -66.266.180,20 9.577.971,00 SIT 
£l®čišč.odplak-beton 3.502.398,50 -3.502.398,50 0 SIT 
~-!!®čišč.odplak-druqo 1.755.582,10 -1.454.989,48 300.592,62 SIT 
J®dori, qalerije 26.668.643.275,21 -18.881.306.413,40 7.787.336.861,81 SIT 
S^ste - asfaltne 187.097.984,10 -82.543.133,10 104.554.851,00 SIT 
l£®ste - druae 19.749.812,80 -12.349.785,70 7.400.027,10 SIT 

ruar2005 63 poročevalec, št. 7 



Most, viadukt -jeklo 10.234.385.083,10 -9.718.069.726,60 516.315.356,5C SIT 
Most, viadukt -beton 20.000.260.600,83 -12.640.736.522,00 7.359.524.078,85 sn 
Spodnji ustroj 96.234.785.784,29 -70.005.449.991,30 26.229.335.792,99 SIT 
Peroni 3.193.204.336,74 -985.953.489,56 2.207.250.847,16 SIT 
Prepusti(1-5m)-jeklo 188.551.315,80 -156.211.507,40 32.339.808,40 SIT 
Prepusti-kamen,beton 4.817.086.166,03 -3.696.646.059,90 1.120.440.106,13 SIT 
Tirn.,magistr. proge 54.132.821.021,74 -33.906.780.996,30 20.226.040.025,44 SIT 
Tir.,ost.proge I.red 18.528.733.554,80 -15.961.833.548,07 2.566.900.006,73 SIT 
Tir,ost.proqe II.red 7.465.363.773,46 -5.806.703.639,19 1.658.660.134,27 SIT 
Tir., ranžir.postaje 5.685.308.381,85 -5.424.077.122,80 261:231.259,05 SIT 
Tir. na postaj.tirih 12.580.417.710,24 -10.483.873.756,57 2.096.543.953,67 SIT 
Kretnice-magist.prog 8.129.186.299,14 -5.053.406.023,61 3.075.780.275,53 Sil 
Kretnice-proge I.red 1.047.621.004,00 -841.584.499,22 206.036.504,78 sn 
Kretni.-proge II.red 377.815.381,00 -331.751.698,72 46.063.682,28 SM 
Kretnice-ranžirn.pos 3.375.119.994,10 -2.403.125.103,87 971.994.890,23 sn 

SIT Kretnice-postaj.tiri 4.058.568.831,73 -3.033.837.933,80 1.024.730.897,93 
Zapornice brez pogon 134.782,10 -134.782,10 0 sn 
Tirni zaključek 157.019.137,13 -125.939.068,25 31.080.068,88 sn 
Lokom.čistilni jaški 13.878.352,60 -13.878.352,60 0 sn 
Tovorne klančine 2.941.497.812,00 -2.932.046.181,08 9.451.630,92 sn 
Nakladalni profili 706.257,70 -706.257,70 0 sn 

-SIT Proqovni kabli (PK) 7.602.972.257,25 -5.913.833.712,04 1.689.138.545,21 
TK linije,vodi,kabli 771.079.711,22 -430.343.512,54 340.736.198,68 sn 
Lokalni TK kabli 2.309.817.374,61 -2.105.830.636,18 203.986.738,43 SI i 

SV žicevod - zračni 120.904.329,07 -117.343.998,54 3.560.330,53 sn. 
SV žicevod -podzemni 54.952.604,40 -54.952.604,40 0 sil 
Siqnalni kabli 6.337.414.711,35 -4.469.596.404,50 1.867.818.306,85, Sil. 
Cevovod hidravlični 151.890.209,30 -34.154.884,77 117.735.324,53 SM 

Dr.objekti žel.prom. 32.754.548,70 -21.431.859,27 11.322.689,43 sn 

Ograje za sneg,burjo 1.958.569.786,11 -514.658.158,70 1.443.911.627,41 sii 
Dr.gradb.obj. -beton 21.097.890,40 -11.164.860,79 9.933.029,61 sil. 

Dr.gradb.o-beton+kov 7.289.993,50 -2.152.260,17 5.137.733,33 SM 
""SIT Dr.gradb.obj.-opeka 40.208.546,40 -32.316.770,05 7.891.776,35 

Dr.gradb.obj.-kovina 12.307.160,60 -7.207.640,63 5.099.519,97 sij. 
"SIT Dr.gradbeni obj.-les 13.260.947,70 -11.048.973,43 2.211.974,27 

Postaj.meh.SV napr. 114.082.023,50 -87.469.516,38 26.612.507,12 sn. 

Post.elektr.SV napr. 597.691.854,10 -514.316.440,60 83.375.413,50 sU 

10 
Post.relej. SV napr. 13.458.304.287,32 -11.598.377.980,73 1.859.926.306,59 
Post.relej. SV napr. 102.782.865,45 -5.995.667,13 96.787.198,32 
Napr.avt.progov.blok 2.161.725.292,72 -1.982.146.239,35 179.579.053,37 si I 

Elektroalarmne napr. 106.721.350,10 -98.864.305,29 7.857.044,81 Sil 
~~SjT 
-SIT 

10 

Dalj.vodenje prometa 392.892.506,30 -392.892.506,30 0 
Drčne naprave 1.395.783.715,70 -395.233.359,96 1.000.550.355,74 
Zavarov.cestnih preh 4.437.303.630,60 -2.840.629.795,88 1.596.673.834,72 
Napajalniki za lokom 2.487.342,00 -2.487.342,00 0 siL 

Okretnice za lokomot 10.307.429,40 -10.307.429,40 0 so 

10 Druqa oprema 248.966.445,20 -130.041.338,37 118.925.106,83 
Elekt.gretie kretnic 1.271.842.617,32 -1.211.724.776,81 60.117.840,51 sij. 

Plins.gretje kretnic 384.858.315,10 -384.858.315,10 0 Sil 

Elektr.del.op.za ENP 3.023.449.104,95 -2.388.244.755,77 635.204.349,18 Sil 

10 
"sir 

El.del za mobii. ENP 125.395.065,50 -73.961.773,09 51.433.292,41_ 
El.del transf .postaj 63.189.152,60 -63.189.152,60 0 

Rač.krmiljenje del.p 308.858.259,88 -239.009.897,56 69.848.362,32 sij. 

Elektronski računal. 755.479.021,09 -649.990.491,06 105.488.530,03 sij. 

Nakl.,dvigal.-železn 1.919.826,40 -1.919.826,40 0 sli 
JT] 

Vozovna dvigala 3.866.000,10 -3.866.000,10 0 
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Grelniki-parni kotli 572.374,1 C -572.374,1 C C SIT 
Priklop.-voz.transp. 2.974.594,OC -49.576,57 2.925.017,4C SIT 
Postajne TK naprave 3.622.369.209,22 -2.817.857.861,01 804.511.348,21 SIT 
-^AT centr.,telefoni 1.855.771.530,25 -1.215.339.895,91 640.431.634,32 SIT 
Napr.za prenos podat 183.613.500,24 -145.582.348,76 38.031.151,48 SIT 
J_elegraf.napr.postai 272.110.730,10 -272.110.730,10 0 SIT 
Visokofrekv. naprave 1.602.895.437,94 -1.192.225.624,91 410:669.813,03 SIT 
ladijske naprave(RD) 1.606.176.522,13 -1.345.235.010,27 260.941.511,86 SIT 1K napr.-postajna o. 121.586.191,40 -121.521.784,30 64.407,10 SIT 
^■-radijski promet 632.065,20 -204.198,72 427.866,48 SIT 1K napr.-postajna o. 0 0 0 SIT 
Klima napr.,ventilac 20.850.877,76 -13.135.283,35 7.715.594,41 SIT 
Peči.dr.za oqrevanje 52.610.187,30 -43.839.533,54 8.770.653,76 SIT 
^eči.dr.za oqrevanje 805.867,50 -159.494,61 646.372,89 SIT 
Parni kotli, kurilne 22.162.329,58 -18.786.273.12 3.376.056,46 SIT 
Prenos toplot.enerq. 79.679.115.00 -79.679.115,00 0 SIT 
toeril. nap. električne 12.581.748.60 -4.225.286,22 8.356.462,38 SIT 

Pisarniško poh.-les 
703.487,50 

9.178.124,04 
-495.691,10 

-2.129.342.48 
207.796,40 

7.048.781,56 
Sli 
SIT 

y^faš., urejanje pros 
t.iyo.oo4, /o 

360.711,20 
-413.782,20 
-360.711,20 

1.780.072,53 
0 

SIT 
SIT 

i>E§c.orodja,merilne 
DD.y (/ ,yu 

281.593,70 
-66.977,90 

-281.593,70 
0 
0 

SIT 
SIT 

i^st- drobni inventar 
Sisteme.rez. -beton 

3.926.070,43 
2.241.173,50 

-3.925.532,83 
-2.241.173,50 

537,6 
0 

SIT 
SIT 

Mo^ov. .omrežje-jeklo 
^Lgasilska oprema 
£2§t.relei. SV napr. 

o.oo4,4U 
228.306,30 
583.908,60 

120.821.720,10 

-8.364,40 
-228.306,30 
-583.908,60 

-120.821.720,10 

_ 0 
0 
0 
0 

SIT 
SIT 
SIT 
SIT 

ŽETnljišča v pridobiv 
^fadb.obj. v i7ripl 

690.158.941,12 
37.566.759.091.07 

0 
0 

690.158.941.12 
37.566.759.091,07 

SIT 
SIT 

t!?va oprema 
1 0^.040.^04, / o 

1.003.471.889,20 
0 
0 

162.846.234,73 
1.003.471.889,20 

SIT 
SIT 

^MJPAJ sredstva JŽI, 427.005.609.132,26 -285.178.532.678,12 141.827.076.454,14 SIT 

^mijišča JŽI 4.904.418.366,90 SIT 
^ratk. predujmi za 
filjdobitev opredm. OS 1.956.122,64 SIT 

l^UPAJ 146.733.450.943,68 SIT 

L. 
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2 SESTAVA DOKUMENTA POROČILO O 
URESNIČEVANJU LETNEGA NAČRTA 
GRADNJE, MODERNIZACIJE IN VZDRŽEVANJA 
JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE ZA 
LETO 2003 

TABELA 5 Z OBRAZLOŽITVIJO 

Tekoče in investicijsko vzdrževanje, modernizacija javne 
železniške infrastrukture (JŽI). 

Vsebina tabele: 
V tabeli so prikazana vsa finančna sredstva, sestavljena iz: 

proračunskih sredstev na proračunskih postavkah 2285, 
6609, 2283, 2280, 2933, 2967, 3120, 3435, 3441, 3336 in 
3228. 
kreditov s poroštvom države za leto 2003 

- uporabnine za leto 2003 
- sredstev lokalnih skupnosti, DRSC in sredstev zavarovalnin 

in 
sredstev iz naslova trženja JŽI. 

Tabela ima kolone A, B, C, D, E in F: 
v koloni A je prikazana realizacija finančnih sredstev v letu 
2003, 

- v koloni B so sredstva Rebalansa proračuna Republike 
Slovenije za leto 2003 (Uradni list — RS, št. 63/2003), povečana 
za prenos lastne udeležbe iz leta 2002 

- v koloni C so sredstva poroštvenega posojila za leto 2003 
(Uradni list RS, št. 14/2003) 
v koloni D je uporabnina, določena s sklepom vlade Republike 
Slovenije. 
v koloni E so sredstva lokalnih skupnosti, DRSC in sredstev 
zavarovalnin 
v koloni F so sredstva iz naslova trženja JŽI. 

Opis proračunskih postavk: 

Proračunska postavka 2285 je namenjena financiranju tekočega 
vzdrževanja objektov in naprav javne železniške infrastrukture. 
Naloge vzdrževanja izvaja javno podjetje SŽ. Naročnik del - 
Direkcija za železniški promet (DŽP) oz. Javna agencija za 
železniški promet (AŽP) in izvajalec del - javno podjetje SŽ d.d., 
skleneta v skladu z Zakonom o železniškem prometu letno 
pogodbo o načinu opravljanja gospodarske javne službe 
vzdrževanja in modernizacije JŽI. Pogodba določa vrsto, obseg 
nalog in obseg finančnih sredstev za realizacijo vzdrževanja in 
modernizacije. Javna gospodarska služba vzdrževanja in 
modernizacije je najzahtevnejši projekt oz. zbir nalog - po vrsti 
nalog, obsegu in kvaliteti za izvedbo tekočega in investicijskega 
vzdrževanja, gradnje in modernizacije JŽI in določa varnostne 
pogoje za varno in redno izvajanje železniškega prometa. 

Proračunska postavka 6609 določa obseg in vsebino Pr°le 

investicij in investicijskega vzdrževanja javne železn 
infrastrukture. 

Proračunske postavke 3435, 2933, 2967, 3441, 3120, in^ 
so sredstva lastne udeležbe na podlagi finančnih memoran 
med Evropsko unijo in Republiko Slovenijo. V memorandu 
določeno razmerje financiranja za posamezni projekt, 
Slovenija zagotavlja finančna sredstva proračuna za |Z 0 
investicij, ki se na podlagi sklenjenega memoranduma 0ITi 
določeno časovno obdobje. V skladu s finančnim memoran 
AŽP poroča Evropski komisiji o napredovanju izvedbe Pr 

Memorandum določa samo obseg finančnih sredste ^ 
udeležencev za izvedbo projekta, za davek na dodano vr ^ 
morebitna dodatna dela pa zagotavlja sredstva samo Rep 
Slovenija. 

ii EU,Ki 

Proračunska postavka 3228 zajema sredstva don 0(j|agi 
pripadajo projektom, ki se sofinancirajo s sredstvi EU na P 
podpisanih finančnih memorandumov. 

Proračunska postavka 2283 je namenjena financiranju;Pr°'javno 
investicijske in tehnične dokumentacije za investicije 
železniško infrastrukturo. 

Na proračunski postavki 2280 so finančna sredstva 
za plačilo premije zavarovanja objektov in naprav javne 
infrastrukture, ki so v lasti Republike Slovenije. 

Prenos neporabljenih pravic porabe iz lastne ude'®žj!g g|T i" 
2002 v leto 2003 se je izvršil v višini 1.402.666.690, 
sicer: 
na postavki 2933 v višini 4.833.652,55 SIT 
na PP 3435 v višini 1.267.833.037,51 SIT in 
na PP 4304 v višini 130.000.000,00 SIT. ^ 

Tabela 5: Financiranje nalog tekočega in rsSSSt 
vzdrževanja je AŽP realizirala v skladu z Nacionalnim P ^ ^ št. 
razvoja slovenske železniške infrastrukture (Uradni |et0 200^ 
13/96), Rebalansom proračuna Republike Slovenije f(,.eznjšk®rT1 

(Uradni list RS, št. 63/03), zakonom o varnosti v z a(j# 
prometu (Uradni list RS, št. 85/00) in Letnim na °trU|<tur8 z3 

modernizacije in vzdrževanja javne železniške infra v ietu 

leto 2003. V tabeli so navedene naloge, ki so bile reaizvedb® 
2003 fizično in finančno. V nadaljevanju so opisani pos P q 
posameznih nalog iz tabele in opis ciljev, ki jih je P° r ^osegs^ 
z realizacijo programa. Vse je podrejeno glavnemu cljoseganie!^ 
varnega in urejenega železniškega prometa z ^osti» 
končnega cilja usposabljanja objektov in naprav 
160 km/h na glavnih progah. 
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Konto Naziv postavke 
t SKUPAJ 

REALIZACIJA 2003 

VIRI FINANCIRANJA 

PRORAČUN 2003 POROŠTVENI 
KREDIT 2003 UPORABNINA 

SREDSTVA LOKALN'H 
SKUPNOSTI. DRSC IN 

; SREDSTVA 
ZAVAROVALNIC. 

TRŽENJE JŽJ, 

Gradnja, vzdrževanje i 12.251.466.447 6.719.540.375 4.417.036.472 50.000.000 464.889.601 600.000.00( 

- ^ezniSke infrastrukture 

. Jekoće vzdrževanje 9.820.517.376 4.816.735.782 4.044.781.594 50.000.000 309.000.000l 600.000.00C 

. gelezniške infrastrukture 

4025 Tekoče vzdrževanje 9.820.517.376 4.816.735.782 4.044.781.594 50.000.000 309.000.000 
Tekoče vzdrž. SV in TK naprav 

. Tekoče vzdrževanje VM in EO 
4.046.079.471 2.890.041.469 913.030.384 243.007.618 
1.852.958.077 1.204.183.946 536.247.368 50.000.000 62.526.763 

- Tekoče vzdrževanje prog 3.655.869.566 722.510.367 2.329.893.580 3.465.619 
izvajanje rnentev na progah SZ 265.610.262 

foadnja. vzdrž. in modernizacija 
. železniške infrastrukture 

2.430.949.071 1.902.804.593 372.254.878 155.889.601 

Na*up ppiornr.. 13.142.838 13.142.838 

Nabava klima naprav, agregata in peči 13.142.838 

Novogradnje rekonstrukcije in adaptacije 
Remont proge Drvača-Gornje Ležeče -škodni 

1.148.811.812 747.279.662 245.642.549 155.889 601 
dogodek 682 584.921 561.392.372 121.192.549 

ftemont proge Postojna - Prestranek L tir 335.889.601 180.000.000 155.889.601 
- Pbnova visokih zgradb JZl 124.450.000 124.450.000 

izgradnja obvoznice MB - most Egavčeva 5.887.290 5.887.290 

- t£yesticijsko vzdrževanje in obnove 
- ^esticijsko vzdrž. E 

1.268.994.422 1.142.382.093 126.612.329 
1£roa_ 331.556.364 253.056.720 78.499.644 

investicijsko vzdrževanje SV in TK naprav  
Investicijsko vzdrževanje vozne mreže in EE naprav 

149.735.132 114.283.680 35.451.452 
53.476.833 40.815.600 12.661 233 . baza 

- gfojna regulacija tira - izr., dog Hrastnik - ZM 
11.844 000 11.844.000 
1.150.200 

iva poškodbe NPr LJ-ZM  
[fanont proge Postojna - Prestranek D. tir-škodm dog. 

25.435.794 25.435.794 
695.796.099 695.796.099 

45.178.292 45.178.292 

PHARF. OCU T v.tihki projekt 

i^TNA UDELEŽBA 2.105.894.228 2.105.894.228 

i TK naprav na pr. Ormož- M S. 1.077.839.481 1.077.839.481 
| §Ž*Dacija useka Križni vrti (Ponikva) 
. Modemizac RV naprav na progi Divača-Koper 

12.367.279 12.367.279 
I ur—— ■     
- ^°Qn->izacija SV naprav na progi L j -Sežana 
• Cgvočanie hitrosti LJ - Manbor 

168.173.740 168.173.740 
732.830.711 732.830.711 
106.263.006 106.263.006 

8.420.010 8.420010 

Investicijska dokumentacija 439.780.250 244.024.415 195.755.835 

95.093.862 95.093.862 

s premije JZl 522.862.499 522 862.499 

15.460.275.576 9.637.499.807 4.707.886.16 50.000.000 464.889.601 600.000.000 
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3 VZDRŽEVANJE IN MODERNIZACIJA 
OBSTOJEČE JAVNE ŽELEZNIŠKE 
INFRASTRUKTURE 

AŽP je sklenila letno pogodbo s pooblaščenim upravljavcem SŽ 
d.d. na podlagi Zakona o železniškem prometu. Obseg del se 
izvaja in je opisan v posameznih karikiranih skupinah. 

3.1 Tekoče vzdrževanje 

Tekoče vzdrževanje se opravlja v krajših časovnih presledkih in 
obsega redne preglede, odpravljanje nepravilnosti, popravljanje 
manjših poškodb ter zamenjavo manjših sestavnih delov na 

progah, signalno varnostnih in telekomunikacijskih napravah, v ^ 
mreži, elektro napajalnih postajah ter na zgradbah in °Pre,,eV 
čimer se zagotavlja nepretrgano in pravilno delovanje sre 
javne železniške infrastrukture, niso pa dokončno odprav) 
slabosti in kritične točke na progah in napravah. 

Stanje naprav javne železniške infrastrukture narekuje večji oj>s09 
tekočega vzdrževanja, ki predstavlja edini način zagotavJ 
minimalnega tehničnega eksploatacijskega nivoja napravJ . za 
železniške infrastrukture. Decembrska situacija po pog° ^ 
tekoče vzdrževanje JŽI za leto 2002 je bila poravnana jan 
2003 v višini 391.685.175,99 SIT do izpolnitve pogodD^ 
obveznosti s sredstvi kredita s poroštvom države za leto 

Tabela 6: Tekoče vzdrževanje 2003 

* Konto 
v* 

Naziv' postavke 

illSiliSii 

„ SKUPAJ' . . v: • I! ■ 
ROPAČUN:2003; 

  

' Poroštveni : —. -v ' - .'UPORABNINA.. 

■ , 1.T- .tur.fll 

SR^DS^V^.LOKAL^" 
SKU'PNttSTt'DPSC^I 

« ZAVAROVALNIC ' 

4025 Tekoče vzdrževanje 9.820.517.376 4.816.735.782 4.044.781.594 50.000.000 
Tekoče vzdrž. SV in TK naprav 4.046079.471 2.890.041.469 913.030.384 
Tekoče vzdrževanje V M in EO 1 852.958.077 1.204.183.946 536.247.368 
Tekoče vzdrževanje prog 3.655.869.566 2,329.893.580 
Izvajanje meritev na progah $Ž 265.610.262 265.610.262 

Za tekoče vzdrževanje javne železniške infrastrukture je AŽP v 
letu 2003 porabila finančna sredstva v skupni višini 9.820.517.376 
SIT (vir proračun, poroštveni kredit za leto 2003, uporabnina, 
sredstva lokalnih skupnosti, sredstva DRSC in sredstva 
zavarovalnic ter sredstva trženja JŽI). 

3.1.1 Tekoče vzdrževanje signalno varnostnih (SV) in 
telekomunikacijskih (TK) naprav 

Sredstva so bila porabljena za zagotovitev brezhibnega delovanja 
SV in TK naprav javne železniške infrastrukture. Tekoče 
vzdrževanje SV naprav je zajemalo postajne SV naprave 
(mehanske, elektromehanske, elektrorelejne in elektronske), 
naprave za zavarovanje nivojskih prehodov, naprave za ogrevanje 
kretnic, telekomandne naprave, elektroalarmne naprave in 
pripadajoče zgradbe. Zamenjani so bili samo dotrajani elementi, 
niso pa bile izvedene preventivne zamenjave izrabljenih delov 
naprav. Tekoče vzdrževanje TK naprav je zajemalo vzdrževanje 
železniških telefonskih central (AT), linij in kablov, lokalnih ožičenj, 
prenosnih sistemov, naprav za prenos podatkov, 
telekomunikacijskih naprav za prometna opravila in pripadajočih 
zgradb. Za tekoče vzdrževanje signalno varnostnih in 
telekomunikacijskih naprav je bilo porabljenih 4.046.079.471 SIT. 

3.1.2 Tekoče vzdrževanje vozne mreže (VM) in 
elektroenergetskih (EE) objektov 

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje stabilnih naprav 
električne vleke, naprav in napeljav jakega toka, elektro napajalnih 
naprav, vzdrževanje tirnih vozil in pripadajočih zgradb v lasti 
Republike Slovenije. Za tekoče vzdrževanje vozne mreže, 
elektroenergetskih naprav in objektov je bilo porabljenih 
1.852.958.077 SIT. 

3.1.3 Tekoče vzdrževanje prog 

Sredstva so bila porabljena za izvajanje del in n,g'stanja 

zagotavljanje nemotene eksploatacije in redne kontro ^ ^ 
prog in progovnih naprav. Posegi iz odločb PIRŠ in K ,aV|<0, 

za 

izvedeni skoraj v celoti, preostale so le tekoče zadeve in P 
za katere je z inšpekcijo dogovorjen podaljšan rok za ^repi 
napak in je varen železniški promet zagotovljen z drug1' pf0g 
(omejene hitrosti, počasne vožnje). Za tekoče vzdrzev 
je bilo porabljenih 3.655.868.566 SIT. 

3.1.4 Izvajanje meritev 
iški pr0 

Ministrstvo za promet - Javna agencija za železn 
Republike Slovenije je sklenila aneks k pogodbi za izvaj i s)an|d 
s podjetjem Eurailscout. Za izvedbo meritev geometrij i® 
in ultrazvočnih meritev prog javne železniške 'n'r®l5 ^ 
bilo iz sredstev tekočega vzdrževanja porabljenih £ 
SIT. 

3.2 Investicijsko vzdrževanje javne železniške 

infrastrukture .vil. 
Investicijska vzdrževalna dela pomenijo izved ^ sj0di| 
gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izbolj®®' g^jel® 
napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstru vjde*3' 
iti ne f nianAKa i«alil/ncti jfl spreminja njegove zmogljivosti, velikosti in zuna pa ^ 
inštalacije napeljave, tehnološke naprave in °P d®'°a 
posodobijo oziroma izvedejo zamenjave izrab |^g sta^ 
Investicijsko vzdrževanje je vzdrževanje obstoj 
železniške infrastrukture s tem, da so to zahtevn ' otovljflfl 

se opravljajo v daljših časovnih obdobjih na podlag1 P0"1 ne 
stanja objektov in naprav JŽI. Investicijsko vzdrže in . 
ohranjanje obstoječega nivoja stanja objektov in v|ag3ti C - 
pomeni, da bo potrebno v naslednjem obdobju ^ d0^ 
finančnih sredstev. Investicijsko vzdrževanje ^ v0jji 
pooblaščeni upravljavec JŽI, to je javno podje'10 

investicijskega vzdrževanja izvajajo zunanji izvajalci- 
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Tabela 7: Investicijsko vzdrževanje JŽI 

--V ^ ■ VIR! FINANCIRANJA 
PJv I 
TRŽpNJE&l 

Stgfe'Jajfž A1 >-. », v g. 

'/ SKUPAJ". 
"realizacija; 

2003 
„■v...... 

PRtiRAĆUNj?' 
*wmM 
*4 ■%&' 

• POROŠTVENI 
>,',15REDIT^003 

mmm 

•4* ;:':;:'- 

»{««23 =.*•>,  •{! * ,, SREj ^LOKALNIH 
škui ®P£Š&HN 

-~vestici]sko V vzdrževanje in obnove 
•j^gp^o vzdrž. prog  
Hj^p§°cnsko V7<ir7pwanje SV in TK naprav 
  SUCI SkfJ \y?rHr"7D\/mia vimno rr\ra-vck ir\ C 

1.268.994.422 1.142.382.093 126.612.329 
253.056.720 78.499.644 

149.735.132 114 283.680 35.451 452 
rppJ^cjjsko vzdrževanje vozne mreže in EE naprav 
—POdalk^v/ T-s OC rto \/ L,^r\Anr<, i -izdatkov za 25 post, na V. koridori u 

53.476.833 40.815.600 12.661.233 

•j^^jeguiacija tira - izr., dog. Hrastnik • ZM 
11.844.000 11 844.000 

1.150.200 1.150.200 
25.435.794 25.435.794 

jproge Postojna - Prestranek D. tir-škodni dog. 695.796 099 695.796.099 

bi|a y ®s,iciisko vzdrževanje javne železniške infrastrukture so 
1,26a qq'U porabljena skupna finančna sredstva v višini 

• 94.422 SIT (vir proračun in poroštveni kredit 2003). 

3.2,"i p_ 
°aza podatkov za 25 postaj na V. koridorju 

^ '6tu 200-5 ■ 
izvaja JJG sklenjena pogodba, na osnovi katere je izbrani 
P°datk S2" Projektivno podjetje Ljubljana izdelalo začetno bazo 
Sentiij °rna V20rcu 25 postajnih poslopij na V. koridorju na progi 
Ma&i" ani most. Dela po pogodbi so bila v celoti izvedena in v letu 2003. 

•2ida!'
r.0Jna regulacija tira - izredni dogodek Hrastnik an' Most 

9'6đe n3 10 '5'la s,roina regulacija tira s pluženjem gramozne a odseku proge ZM - Hrastnik v dolžini 300 m. 

' 0c,Prava poškodbe NPr LJ - ZM 
okvir 

^bava • °dPrave posledic škodnega dogodka je bila izvedena n montaža opreme v hiški NPR 24, dobava in montaža 

zunanje opreme, dobava in montaža kablov in kabelskega pribora, 
preizkus in tehnični prevzem. 

3.2.4 Odprava posledic izrednega dogodka Postojna - 
Prestranek - desni tir 

Na desnem tiru proge Postojna - Prestranek se je v km 636+830 
do sredine kretnice št. 20 v km 632+990 zgodila škoda pri vožnji 
vlaka, ki je iztiril zaradi tehnične napake na kolesni dvojici. 
Posledica so bili uničeni betonski pragovi v dolžini cca 3600 m, 
kretnica št.20, 21 in 22. Tir je bil neuporaben za promet, zato se je 
izvedla sanacija škode. Dela na železniški progi so se izvedla in 
v maju 2003 je bil interni tehnični pregled. Odprava izrednega 
dogodka se je financirala iz dveh virov in sicer iz sredstev 
proračuna in sredstev odškodnin zavarovalnic. 

3.3 MODERNIZACIJA OBSTOJEČE JAVNE 
ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE 

3.3.1 Projekti financirani s sredstvi proračuna, 
poroštvenega kredita 2003 in sredstvi zavarovalnic 

Tabela 8: Projekti financirani s sredstvi proračuna, poroštvenega kredita 2003 in sredstvi zavarovalnic 

lifi 

VIRI FINANCIRANJA 

Naziv postavke 
•• 
m . ,:£• ' «?<p 

SKUPAJ.' 
REALIZACIJA 2003 PRORAČUN 2(303 

rti' 
f.POROŠTVENl' • ■ KREDIT ?0Q3,f 
V V "HK*.1'(*#' 

UPORABNINA 
SREDSTVA LOKALNIH 
skupnosti, cršc IN 

. - SREDSTVA ; 
t ZAVAROVALNIC 

■JRŽeNJE^Žl'. 

Nakup opreme 13.142.838 13.142 838 0 0 0 0 

13 142 838 

t!2¥9Qradn|e rekonstrukcije in adaptacije 1.148.811.812 747.279.662 245 642 549 0 155.889.601 0 
Semont prnrjo Diva^a-Gornje Ležeče -Škodni dogodek 682 584.921 561 392.372 121.192.549 

335889.601 180.000.000 155.889.601 
kSUpva visokih zfjrodb J?l 124.450.000 124 450.000 

J-iBiadnja obvoznice MB • most Erjavčeva 5.887.290 5.887 290 

1,1 Mat* ava klima naprav, agregata in peči 

naPr
nci'a za železniški promet RS je nabavila in montirala 

Dr rav6 s^
Ve za tehnične prostore in postajna poslopja. Klima 

t>rov ,namenjene za vzdrževanje predpisane temperature 
%ratu'r

k|6r so nameščene TK in SV naprave. Previsoka v tehničnih prostorih povzroča nepravilno delovanje 

naprav (posebej se izraža v poletnih mesecih) in krajša njihovo 
življenjsko dobo. 
Nabavljeni prevozni agregati (400 KVA, 3x400V) so namenjeni, 
za napajanje SV inTK naprav v primeru daljših izpadov električnega 
napajanja iz omrežja takrat, ko akumulatorske baterije ne 
zadoščajo. V okviru nakupa prevoznega-agregata je bil nabavljen 
diesel agregat WFM Master M 202 - LDEW 22 kVA skupaj s 
priklopnim vozilom. 
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Zaradi dotrajanosti in povečanja emisij v okolje je bila izvedena 
zamenjava peči za centralno kurjavo na postaji Pivka in v delavnici 
na lokaciji Studenci-Maribor. 

3.3.1.2 Odprava posledic izrednega dogodka Divača - 
Gornje Ležeče, remont proge 

Na odseku proge Divača-Gornje Ležeče je prišlo do iztirjenja 
tovornega vlaka - cisterne, ki je poškodoval desni tir med postajama 
Gornje Ležeče-Divača od km 658+900 do km 667+180. Na 
desnem tiru je prišlo do obsežne poškodbe elementov zgornjega 
ustroja proge. Poškodovani tir je bil v takem stanju, da je bil od 
2.3.2003 zaprt za ves promet in je bil poškodovan do take stopnje, 
da je bila potrebna obnova v celotni dolžini. Sanacija škode se je 
razdelila v naslednje sklope: 
sanacija zgornjega ustroja tira, 
sanacija poškodb na drenažnem sistemu v predoru Žebelj, 
sanacija SV, TK in kablov v predoru Žebelj, 
vzpostavitev odjavnice Vreme in predelava SV naprav na G. 
Ležeče, 
izdelava tehnične dokumentacije. 
Sanacijska dela so bila v celoti opravljena in izvedel se je interni 
tehnični pregled. Proga je bila predana, v obratovanje. 

Dne 8.10.2002 je posebna strokovna komisija v prisotnosti 
republiškega inšpektorja za železniški promet z namenom ugotoviti 
dejansko stanje tira ter na tej osnovi odrediti potrebne ukrepe, 
ugotovila izredno slabo stanje na odseku proge med Postojno in 
Prestrankom. Ugotovljeno je bilo, da je do hitrega poslabševanja 
stanja tira in propadanja materiala na zgornjem ustroju prišlo po 
11. 02. 2002, ko je bil zaradi posledic izrednega dogodka na 
desnem tiru ves potniški in tovorni promet preusmerjen na levi tir, 
zaradi česar je v tem obdobju prišlo do preobremenjenosti tega 
tira, kar je posledično rezultiralo v zgoraj navedenem. Do izredno 
hitrega poslabševanja geometrijskega stanja proge in materiala 
je prišlo v drugi polovici meseca septembra, tako, da proge z 
rednimi vzdrževalnimi deli ni bilo več moč vzdrževati v okviru 
predpisanih toleranc. Posebna strokovna komisija je na podlagi 
tehnične dokumentacije in ogleda na terenu ugotovila, da se je 
stanje v zadnjem obdobju tako poslabšalo, da tir ni sposoben za 
nadaljnji varen promet, in sprejela sklep, da se levi tir med 
postajama Postojna in Prestranek zapre za ves promet z dnem 
10.10.2002. Za ponovno uporabo tira je bilo potrebno izvesti remont 
na odseku od km 633+018 do km 638+900. Investicija je izvedena 
v letu 2003. 

3.3.1.3 Remont proge Postojna - Prestranek, levi tir 

Zaradi izredno slabega stanja levega tira na odseku proge 
Postojno in Prestrankom, kar je dne 8.10.2002 na kra'Uh?§|<ega 
ugotovila posebna strokovna komisija v prisotnosti repub. sk0 
inšpektorja za železniški promet, z namenom ugotoviti dej 
stanje tira ter na tej osnovi odrediti potrebne ukrepe. Ugo ^ 
je bilo, da je do hitrega poslabševanja stanja tira in Pr°P ^ii 
materiala na zgornjem ustroju prišlo po 11. 02. 2002, ^ 
zaradi posledic izrednega dogodka na desnem tiru ves."v ,e(Ii 
in tovorni promet preusmerjen na levi tir, zaradi česar l®^^n0 
obdobju prišlo do preobremenjenosti tega tira, kar je pos; ja 
rezultiralo v zgoraj navedenem. Do izredno hitrega Pos 0|0vici 
geometrijskega stanja proge in materiala je prišlo v drugi P ^ 
meseca septembra, tako, da proge z rednimi vzclr*evaposebna 
ni bilo več moč vzdrževati v okviru predpisanih toleranc. ^ o^e(\a 
strokovna komisija je na podlagi tehnične dokumentacije i ^ 
na terenu ugotovila, da se je stanje v zadnjem oboo ' j0|3 
poslabšalo, da tir ni sposoben za nadaljnji varen promet, m ^gp,e 
sklep, da se levi tir med postajama Postojna in Pres,ran

h0 tira ie 

za ves promet z dnem 10.10.2002. Za ponovno °P0'^.q ^ km 
bilo potrebno izvesti remont na odseku od km 633+0 
638+900. Investicija je izvedena. 

3.3.1.4 Obnova visokih zgradb 
2Q03 

V okviru projekta obnova visokih zgradb so bila v 
izvedena naslednja dela na zgradbah JŽI: . talne 

odstranitev starega stavbnega pohištva okna, vr 

obloge, odstranitev keramike-rušitvena dela Dohiš,va 

izdelava, dobava in vgraditev novega stavbnega 
okna, notr. vrata, jzde|aVa 

preboji AB plošč in vgradnja jeklenih profilov, 
dvigalnega jaška 
dobava in montaža dvigala 
izdelava novih zidov in sanacije estrihov 
izvedba novih strojnih in elektro instalacij 
izvedba suhomontažnih estrihov, sten in stropov 

• credstvi 

3.3.2 Projekti, sofinancirani s sredstvi EU in 
lastne udeležbe 

Tabela 9: Projekti, sofinancirani s sredstvi EU in sredstvi lastne udeležbe 

VIRI FINANCIRANJA. 

Konto Naziv postavke. 

PHAREZ CFCU-Tvvming proiekl 

SKUPAJ 
REALIZACIJA 2003 ffROftAĆyN2003. 

45.178 292 

POROŠT^fM 
KREDIT 2063 4 UPORABNINA 

SREDSTVA LOKALNIH 
SKUPNOST.C#^'- 
, ' SREDSTVA zavarovalnic 

LASTNA UDELEŽBA 2.105.894.228 2 105.894.228i 

Moderni? SV in TK naprav na pr Ormož- M S 1.077.839.481 
Sanacija useka Križni vrh (Ponikva) 
Modernizac.SV naprav na progi Divača-Koper 

4204 
4208 

Modernizacija SV naprav na progi Lj.-Sežana 732.830.711 
Povečanje hitrosti LJ - Maribor 
Twinning projekt  8.420.010 8420010 
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3,3-2.1 PHARE CFCU -Twining projekt 

^nin9 projekt »New Organisational Structure of Slovenian 
pH^ay system« se je izvajal v okviru Nacionalnega programa 

2002. 
g 

Potekajočim projektom se je izvajalo nadaljnje usklajevanje 
2 vid?8ga pravne9a reda z evropskim pravnim redom predvsem 
Pfom c'odatn'tl potreb po harmonizaciji Zakona o železniškem 
infr 

e,u in Zakona o varnosti železniškega z novim 
20oi/ l<tUrnim Poetom in sicer: Direktivo 1995/18 EC, Direktivo 
Diteu 2/EC- Direktivo 2001/13/EC, Direktivo 2001/14/EC, 6MIVO2ooi/I 6/EC. 

Olavni n age ...poudarek projekta predstavlja strokovno podporo Javni 
Pri V2°IJI 2a železniški promet RS in Holdingu Slovenske železnice 

Postavljanju njune nove vloge. 

^•2 Modernizacija proge Ormož - Murska Sobota 

SV n 
|e S6stavljen iz LOT 2 in LOT 3. LOT 2 zajema: posodobitev 

Postaj ^av na relac'ji Ormož - MS, kar zajema posodobitev 
(preno V naprav, vgradnja APB in ASN, dograditev TK naprav 
Eg n 

Sni sistemi, sistemi za obveščanje potnikov in dograditev 

MjernaraV) t6r i2vedba 18 zavarovani avtomatskih NPr. LOT 3 ^konstrukcijo postaj Ivanjkovci (II. faza) in postaje Beltinci. 

L0t2 

'*delana i„ 
dana m - po"iena ie bila dokončna verzija IP, s čimer je bila 
i® biia D°*nosl za Podpis pogodbe za izvedbo del.V mesecu juniju 
AQ, P'sana pogodba za izvedbo del z izvajalcem Siemens 
žaPos|<S,ri'a' Rok dokončanja del je 02.11.2004, kar pomeni rok 
Projekt USno ^ratovanje. V letu 2003 je bila v večjem delu izdelana 
^ se j6 

9 đ°kumentacija; dobavljene pa je bilo tudi nekaj opreme, 
dinamJaČela v9raievati v mesecu decembru. Glede na sedanjo 
to je del je realno pričakovati zaključitev v predvidenem roku, 

lot3 

Po<jpr 
^Ot)0,a oh l"0,"3 v okviru modernizacije proge Ormož - Murska 

fekn^r^9 drugo fazo rekonstrukcije postajališča Ivanjkovci 
h 

nstrukcijo postaje Be|tinci 
u9a fa 

reko n 3 rek°nstrukcije postajališča Ivanjkovci obsega: 
1) k0. 

rukcijo glavnega prevoznega tira št. 2 (v bodoče št. 
(jQrjg,ristne dolžine 409 m na koristno dolžino 750 m, 
doijln'San,e Prehitevalnega tira št.3 (v bodoče št. 2) koristne 
ukinit® 4<^ 111 na koristno dolžino 750 m, 
'29racT^ 0bs,oieće9a nivojskega prehoda v km 7+953 in ra^jrj.n)a Podvoza ter nove dostopne ceste, 
obr,0v 9v nasiPa za prehitevalni tir št. 3 (v bodoče tir št. 2), 
krn 8+g^g Podaljšanje železniških propustov v km 7+997 in 

O'^nje postajnega platoja z izgradnjo črpališča ter 
. e ceste do črpališča. 

•6 °ns'rUkciia 
Podane P°staje Beltinci obsega: 
1o|jin 

an'e glavnega postajnega (prehitevalnega) tira na 

' Ured'tev ?
5
n° m' 

• Ur®ditev 
90rniega in spodnjega ustroja proge, ru§Qn: pr0hoda preko tira št. 1 do postajnega platoja, 

. ^sklarf nak'adalne klančine in ureditev asfaltiranega 
°bCp ga pla,oia' 
2 v9rađ

Ces,i«a na nivojskih prehodih v km 32+813 in 33+837 nl° montažnih gumijastih plošč. 

Do konca leta 2003 so bila v okviru pobodbenih nalog izvedena 
naslednje dela: 

Postajališče Ivanjkovci: 
nasip je narejen v celoti 

- tampon je narejen v celoti 
izdelan je propust v km 7+997,48 

- izdelan je propust v km 8+278 
izdelanih je vseh 40 pilotov, 
na območju podvoza je izvedena razširitev obstoječega 
cestnega prehoda, 
na območju podvoza je odstranjen zračni vod in izkopani 
zemeljski kabli, ter prestavljeni na objekt, 
del podvoza pod tirom št. 2 je izdelan v celoti, 

- tir št. 2 je izdelan v celoti in poteka po njem promet s hitrostjo 
50 km/h, 

- stari del tira št. 1 je demontiran v celoti. 

Postaja Beltinci: 
izvedeno je večino del za nadomestilo mehanskih signalov s 
svetlobnimi. 
postavljeni so svetlobni signali 
izdelan je začasni peron dolžina 90 m, 
poglobljen je telefonski kabel pod uvozni kretnico, 

3.3.2.3 Sanacija useka Križni vrh (Ponikva) 

Republika Slovenija in Evropska komisija sta v okviru programa 
ISPA 2000 dne 11.12.2000 podpisali Finančni memorandum v 
višini 9.375.000 EUR za izvedbo projekta "Obnova useka Križni 
Vrh z obnovo odseka proge od km 563+346 do km 654+860 na 
železniški progi Zidani Most - Maribor". Glede na to, da je bila 
vrednost oddanih del nižja od razpoložljivih sredstev, predvidenih 
v Finančnem memorandumu, je Ministrstvo za promet skladno z 
zaključki ISPA Nadzornega odbora z dne 28.5.2001 predlagalo 
podaljšanje memoranduma in povečanje obsega del. V skladu s 
povečanjem obsega del se bo izvedla obnova odseka od postaje 
Poljčane do km 563+346 in obnova tirov št. 1, 2 in 3 na postaji 
Ponikva. Republika Slovenija mora zagotoviti sredstva lastne 
udeležbe za izvedbo podaljšanja memoranduma. 

V letu 2002 je bila izvedena rekonstrukcija sanacije useka Križni 
Vrh (armirano betonsko korito) in obnova useka od km 563+346 
do km 564+860. 

V letu 2003 so se v okviru te investicije izvajale aktivnosti kot so 
testne kontrole materialov in prevzemi materialov pri proizvajalcu. 

Finančni memorandum se ni izčrpal v celoti, zato se je odobril 
dodatni projekt, ki obsega »Sanacija useka Križni Vrh (Ponikva) « 
odsek proge od km 563+346 do km 564+860, in obnovo zgornjega 
in spodnjega ustroja s korekcijo krivin na postaji Ponikva v skupni 
dolžini 2,32 km. 

V letu 2003 se je izdelala tenderska dokumentacija za razpis za 
pridobitev izvajalca v skladu s pravili ISPA: Razpis za izvajalca je 
bil izveden in dela so v izvajanju. 

Glede na karakteristike železniške proge, ki so še iz 
avstroogerskih časov je potrebno pristopiti k rekonstrukciji krivine 
v nadaljevanju armirano betonskega zidu, ki je bil izveden. Za 
možnost spremembe radiev krivin se je naročila študija vanant 
možnih krivin za različne hitrosti, v skladu z AGTC sporazumom. 
Študija variant je zaključena v fazi prikaza treh variant. 
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3.3.2.4 Modernizacija signalno varnostnih naprav (SV) 
na progi Divača - Koper 

Projekt zajema posodobitev postajnih SV naprav na p. Rodik, 
Hrpelje- Kozina, Prešnica, Podgorje, Črnotiče, Hrastovlje, Rižana, 
Koper tovorna in Koper potniška, prilagoditev na SV n. postaje 
Divača, posodobitev APB na relaciji Divača- Prešnica, vgradnja 
APB na relaciji Prešnica- Koper, vgradnja ASN, priklop SVn na 
center vodenja v Postojni, delna ureditev tirnih na prav na p. 
Koper tovorna, dopolnitev TK naprav, nivojski prehodi, protihrupna 
zaščita. 08.10.2002 je bila podpisana pogodba za izdelavo PGD 
Posodobitve SV naprav na progi Divača- Koper s PAP Informatika, 
projektna dokumentacija pa je bila v celoti izdelana 25.05.2003. 

Na osnovi zahteve Evropske komisije je bilo sklenjeno, da se 
popolnoma spremeni razpisna dokumentacija, hkrati pa se izdela 
še razpisna dokumentacija za tehnično pomoč in nadzor. Na 
osnovi tega smo pristopili k izdelavi novih tenderjev, hkrati pa 
smo poslali vlogo na Evropsko komisijo za podaljšanje rokov 
izdelave tenderske dokumentacije in roka dokončanja del. 19. 
novembra 2003 je Evropska komisija potrdila nove roke za oddajo 
del in dokončanje del, in sicer je bil rok za objavo del najkasneje 
do 20. maja 2004, rok dokončanja del pa je najkasneje 31. 
decembra 2007. 

Zaradi navedenih aktivnosti v okviru priprave razpisne 
dokumentacije za oddajo del je bilo porabljenih manj sredstev, kot 
so bila načrtovana v proračunu, to je 12.367.279 SIT, preostala 
sredstva so se prenesla v naslednja proračunska obdobja. 

3.3.2.5 Povečanje hitrosti Ljubljana - Maribor 

Za izdelavo prevodov odgovorov na ISPA vprašalnik za projekt 
Povečanje hitrosti na progi Ljubljana - Zidani Most - Maribor (1. in 
2. faza) v angleški jezik je bilo porabljeno 187.836 SIT. 

3.3.2.6 Modernizacija SV naprav na progi Ljubljana - 
Sežana 

Modernizacija SV naprav na progi Ljubljana Sežana zajema 
posodobitev postajnih in progovnih SV naprav, vgradnjo APB, 
avtomatizacijo nivojskih križanj, dopolnitev tirnih kapacitet s 
predelavo vozne mreže, dopolnitev TK naprav, vgradnjo sistema 
SCADA in postavitev centra vodenja prometa v Postojni. Dela v 
letu 2003 so potekala na podlagi Novelacije dodatka 11/1 k 
investicijskemu programu in so bila realizirana v skladu s 
predvidenim planom, tako da je predviden zaključek del v letu 
2004 uresničljiv, pod pogojem, da bo dovoljenje za vgradnjo na 
slovenskem železniškem omrežju izdano v skladu s predvidenim 
terminskim planom. 

3.4 Projektna dokumentacija 

Izdelava PZI - mrežna povezava registrirnih naprav nivojskih 
prehodov, avtomatskih progovnih blokov in postajnih SV 
naprav na progi Ljubljana - Zidani most- Maribor« 

V PZI je projekt obdelal povezavo vseh registratorjev v skupen 
nadzorni center. 

Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in 
izvedbo polaganja optičnega kabla na odseku železniške 
proge Jesenice- B. Bistrica na progi Jesenice - Sežana. 

Izdelana je projektna dokumentacija za položitev novega optičnega 
kabla na odseku žel. proge Jesenice - B. Bistrica in sicer: 

od Jesenic do Podhoma po obstoječi zemeljski trasi 
progovnega kabla, 

od Podhoma do B. Bistrice po obstoječih lesenih oporišči!1 ob 
žel. Progi last SŽ in Telekoma. 

izdelava PGD/PZI - električno gretje kretnic na posta' 
Pragersko - stran C 

Izdelan je bil PGD/PZI, in sicer iz naslednjih vzrokov: zara^ 
investicijskega vzdrževanja kretnic oziroma njihove rmenjave .g 
katerimi je tudi angleška kretnica štev. 34 na strani C P° ,g 
Pragersko, je vsled iztrošenosti potrebno obstoječe plinsko 9 . z 
z električnim vžigom in kontrolo sistema VVagner rodome^ 
kvalitetnejšim, varnejšim in cenovno ugodnejšim elek n 
gretjem kretnic. 

Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenji 
izvedbo progovnega kabliranja na progi Ljubljana-Se 

" QjO0f Izdelan je bil PGD/PZI na progi Ljubljana- Sežana, m 
naslednjih vzrokov: 

Na progi Ljubljana - Sežana je potrebno obstoječe tipe (trij®(er 
progovnih kablov zamenjati z novim tipskim TD jntK 
predvideti izvedbo odcepov, za vključitev novih SV napra 
stebričkov, ki nadomeščajo sedanje telefonske omarice- 

»ii šenti'i 
Izdelava PGD/PZI - električno gretje kretnic na posta) 

yVagner 

Zaradi iztrošenosti obstoječega plinskega gretja sistem3 

na postaji Šentilj, ga je potrebno nadomestiti z kvali'eetnjc. 
varnejšim in cenovno ugodnejšim električnim gretjem kr 

a P°st8'' Izdelava PZI - dopolnitev zavarovanja NPr - 34 n 
ŠENTILJ 

Izdelan je bil PZI za zavarovanje nivojskega Pretl°£t0ma 
progovnem tiru - stran A postaje Šentilj. Zaradi P°en0,eni?K.p0, ie 

avtomatskega vklopa za nivojske prehode tipa DK in ktanjskinl1 

potrebno obstoječe zavarovanje dopolniti z novimi proje 1 pri 
rešitvami, ki izključujejo smerno odvisnost vklopnega m 
izključeni MOd med postajama Pesnica in Šentilj. 

'strif""1 

Izdelava PZI - zamenjava elektro-mehanskih 
naprav miniscript z elektronskimi z možnostjo da 
spremljanja dogajanj za celotno področje 

Zanesljivost, točnost in možnost daljinskega spremljanj®^ronSKih 
v merjenih napravah so osnovne značilnosti modemih e naprav 
registrirnih naprav za spremljanje dogajanj. Z uporabo a ^ s8 s 
si omogočimo vpogled v delovanje merjenih napra '^nos" 
pridom izkorišča pri odkrivanju napak v delovanju, 
preverjanja delovanja naprav na daljavo in doku anju o" 
delovanja naprav, kar je lahko v veliko pomoč pri d eb0j, KO ie 

morebitnih nepravilnih posluževanjih naprav, še PoS 

govora o zelo občutljivih signalno-varnostnih naprav 
• cv naPr*ve 

Izdelava PGD/PZI - dopolnitev zavarovanja s>v 

postaji Rogatec ^ 

Zaradi potrebe po hitrejšem in varnejšem odvijanju P^ napravjj 
postaji Rogatec je potrebno obstoječo elektro-relejn° uv0zr" 
dopolniti tako, da bo omogočeno centralno prestavi 
kretnic. „ 

ih obje*10" Izdelava dokumentacije infrastrukturni" 
elektronski obliki - RAGIS „in 

oda^ . ■ 
Sistem omogoča večplastno prekrivanje posameznih P ^ D|iž^ 
parametrov, ki se v geografskem smislu naha'0čaizd0'^ 
Atributivni del geografsko lociranih podatkov pa orn° po'0^' 
različnih aplikacij, od enostavnih (temeljnih statisti izK0rišc8 

različnih simulacijskih modelov. Omogoča optima n 

  — -^Tfebn^2 
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p^ lnfrastrukture tako pri zajemu in obdelavi podatkov, kot tudi 
votjp r'6n'U P°r°č''' planiranju, modeliranju in kasneje ekspertnem 
od| .,u; Omogoča podporo vodilnim delavcem pri učinkovitejšem 
n
ovj 

an)u na vseh ravneh organizacije. Paket je bil nadgrajen z 
1 a'ributi in novimi poročilnimi sistemi za obdelavo podatkov. 

^nt^i pogojev za TK naprave (ISDN telefonske 
Han,3 ' Pr°metni telekomunikacijski sistemi in krovni đ20rni sistemi) 

C strol<ovno lektorirani so bili Prevodi tehničnih pogojev. 
p°st 

a i® bila potrebna zaradi zahtevane dokumentacije pri 
telezn ill izdaie dovoljenja za vgradnjo TK naprav na slovensko 
neobh h ° ornre^ie- Prav tako Je za pripravo oddaje javnih naročil 
*aht no' da so na razpolago enotne in natančne tehnične 
So pQ^ za vsak, v razpisu zajet, sklop naprav. Tehnične zahteve 
p° ane v obliki tehničnih specifikacij, ki se pripravljajo za 

e2n° vrsto naprave. 
'delava st j-. siS{6 ° studije vzpostavitve sistema za tarifiranje na 

n 9ovorne in podatkovne komunikacije 

Podp^' v SvoJi osnovni funkcionalnosti običajno zagotavljajo 
Up°rab 

2a spremljanje prometa, vendar so s stališča povprečnih 
geogra, sistemi prezahtevni. Da bi se lahko v okviru 
'^noiik bežnega in glede na uporabljene tipe naprav 
*ag0,,,e?a sistema, kot je prisoten na Slovenskih železnicah 
% 'Javljalo 
UQraču us,re2no zajemanje podatkov in njihovo 
tetlr>oion

aVan'e■ ie potreben natančen prerez uporabljene 
*afite\/a 'n nier|ih zmožnosti na eni strani ter jasno postavljene Ve DO V/ro*^U i_A.   .j t  : 
Nad 

Snie t 

P° vrstah podatkov na drugi strani. 

podatkovnih sistemov 

^2aradi povečanja propustnosti med podatkovnimi 
Curelaciii: 
Jeseni ^or, 
Nov0 m6 " ^°bova in 

'6r PNpra?0-' Sevnica 
P0stajaii^in,Ormaciiskih vtičnic na vseh postajah in zasedenih 

razen na stranskih progah. 
e|avg P2| za nadgradnjo sistemov prenosa SDH 

"ov I 
^duig oT. prenosa Pi uporabljal SDH opremo z zmogljivostjo 
*aht6Varn | 16 oziroma 2,5 Gbit/s. Prenosna hitrost zadostuje 

s|ovenskega železniškega omrežja. 

IP za progovno kabliranje na relaciji Maribor- Dravograd in 
Nova Gorica- Sežana 

Zaradi zamenjave obstoječih prostozračnih linij s progovnim 
kabliranjem je bila izdelana projektna dokumentacija, na osnovi 
katere je bil izdelan IP za omenjeni relaciji. 

Projekt PGD/PZI/PZR-Predelavo voznega voda nad 
kretniškimi zvezami iz polkompenzirane oblike v 
polnokompenzirano na postaji MariborTezno in postaji Hoče 

Vozna mreža na p. Maribor - Tezno je zgrajena v polkompenzirani 
obliki in zato neprimerna za višje hitrosti elektrovlečnih vozil, 
predvidenih po projektu povečanja hitrosti na progi Ljubljana - 
Maribor. S predelavo obstoječe vozne mreže v polnokompenzirano 
obliko, bodo zagotovljeni pogoji s strani električne vozne mreže 
za višje hitrosti elektrovlečnih vozil. 

4 ZAVAROVALNE PREMIJE JAVNE ŽELEZNIŠKE 
INFRASTRUKTURE 

Objekti in naprave javne železniške infrastrukture so v lasti države, 
zato je bilo v letu 2003 sklenjeno zavarovanje premoženja javne 
železniške infrastrukture. Za plačilo zavarovalnih premij v letu 
2003 je bilo porabljeno 522.862.499 SIT. 

Zavarovanje je bilo sklenjeno za naslednje rizike: 
požarno zavarovanje premoženja z dodatnimi riziki, 
strojelomno zavarovanje, 
potresno zavarovanje, 
zavarovanje vlomske tatvine in ropa, 
zavarovanje elektronskih, telekomunikacijskih in signalno 
varnostnih naprav, 
zavarovanje elektronike - programska oprema in nosilci 
podatkov, 
zavarovanje pred odgovornostjo naročnika. 

PRENOS NEIZKORIŠČENIH SREDSTEV 
IZVEDBE LETNEGA NAČRTA V LETU 2003 ZA 
IZVEDBO LETNEGA NAČRTA GRADNJE, 
MODERNIZACIJE IN VZDRŽEVANJA JAVNE 
ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE ZA LETO 2004. 

Tabela 10: Prenos sredstev v teto 2004 

NAZIV 
VELJAVNI PRORAČUN 

2003 PORABA V LETU 2003 PRENOS V LETO 2004 

J^STNA UDELEŽBA 
pžlna udeležha - POOO-Križni vrh (Ponikva) 871.213.653 12.367.279 858.846.373 

udeležba - 2001 - SV Divača - Koper 170.300.000 168.173.740 2.126.260 
l^jl,a udeležba -2002 - Povečanje hitrosti LJ - 

636.600.000 106.263.006 530.336.994 
r-21ILa udeležba - PHARE - Tvvinning 27.000.000 8.420.010 18.579.990 

udeležba - LSIF modernizacija SV, TK 
3.018.853.038 1.077.839.481 1.941.013.556 

l,cl udeležba - PHARE tvvinning - investicije 
j^Jjftnančni twinninq) 130.000.000 0 130.000.000 

3.480.903.173 

lin. 
tirani ranie Letnega načrta gradnje, modernizacije in vzdrževanja javne železniške infrastrukture za leto 2004 se 

prenese 3.480.903.173 SIT. 
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6 PRIMERJAVA NAČRTOVANIH IN DEJANSKO 
IZVEDENIH NALOG V LETNEM NAČRTU 
GRADNJE, MODERNIZACIJE IN VZDRŽEVANJA 
JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE ZA 
LETO 2003 

6.1 Tabelarni prikaz načrtovanih in dejansko 
izvedenih nalog 

Tabelarni prikaz vsebuje podatke o virih sredstev in stopnji 
realizacije za posamezno nalogo oziroma ukrep pri gradnji, 
modernizaciji in vzdrževanju JŽI. 

V nadaljevanju opisujemo tiste naloge, ki niso bile v tekočem letu 
100% realizirane: in nove naloge. Te naloge so: 

Projekt Modernizacija SV naprav na progi Ormož - MS: 
Zakasnitev realizacije je bila povzročena zaradi neuspešnega 
prvega javnega razpisa, saj so ponudbe znatno presegale 
sredstva, ki so bila za ta namen predvidena v proračunu. 
Potrebno je bilo pripraviti novo investicijsko dokumentacijo in 
zagotoviti potrebna dodatna finančna sredstva. 
Projekt Modernizacija SV naprav Divača- Koper: Zaradi 
uvedbe novih signalno varnostnih naprav na progah 
slovenskih železnic se je pojavila potreba po zagotavljanju 
dodatnih finančnih sredstev izven okvira finančnega 
memoranduma, ki je bil podpisan takrat, ko teh spoznanj še 
ni bilo na voljo. Prav tako so se pojavile spremenjene zahteve 
Delegacije evropske komisije glede priprave razpisne 
dokumentacije. Zaradi natančnega ovrednotenja vrednosti 
projekta je bilo potrebno izdelati novo projektno dokumentacijo 
in na osnovi tega novo investicijsko dokumentacijo. To je 
pomenilo časovni zamik pri izvedbi. 
Projekt Vzdrževanja javne železniške infrastrukture: Na 
področju vzdrževanja javne železniške infrastrukture niso 
bila v celoti izvršena naslednja dela: strojne regulacije tirov in 
kretnic v načrtovanem obsegu, spomladansko zatiranje rastja 
ob progah, dela na vzdrževanju usekov in pobočij so bila 
izvršena v zmanjšanem obsegu, pregledi mostov, predorov 
in galerij, na stabilnih napravah električne vleke in voznem 
omrežju, zmanjšan je bil obseg vzdrževanja opreme, ki je 
potrebna za zavarovanje cestnih prehodov, zmanjšan je bil 
obseg vzdrževanja postajnih in progovnih SV in TK naprav. 
Projekt: Twinning projekt: »New Financial Approach to Invest- 
ment in Public Railway lnfrastructure«:V letu 2003 se v okviru 
twinning projekta odvijale aktivnosti izbora izvajalcev. Postopek 
zbiranja ponudb je izvedla delegacija EU. Tvvinning pogodba 
bo podpisana v letu 2004, zato so se sredstva lastne udeležbe 
prenesla v leto 2004. 
Projekt Tvvinning »New Organisational Structure of Slovenian 
Railway system« se izvaja v okviru Nacionalnega programa 
PHARE 2002.S potekajočim projektom se izvaja nadaljnje 
usklajevanje notranjega pravnega reda z evropskim pravnim 
redom predvsem z vidika dodatnih potreb po harmonizaciji 
Zakona o železniškem prometu in Zakona o varnosti 
železniškega z novim infrastrukturnim paketom. Projekt se v 
letu 2003 ni zaključil, temveč se nadaljuje v skladu s pogodbo 

v leto 2004. V leto 2004 se prenesejo tudi pravice p° 
zato realizacija v letu 2003 ni 100%. „ s(T)o 
Projekt Sanacija useka Križni vrh (Ponikva): v letu 2 
pričakovali objava razpisa v Uradnem listu RS in EU. ^ 
zaradi nepotrditve razpisne dokumentacije s s.razačeti- 
delegacije razpis ni bil objavljen in se dela niso mog a ^ 
Projekt Povečanje hitrosti LJ - Maribor: V letu 200 la 
posredovana razpisna dokumentacija za izbor i ^ 
Finančnemu ministrstvu, ki jo je posredovalo delega ^ 
Delegacija EU je dokumentacijo potrdila šele v no pa 
2003. Planirali smo, da bo v septembru 2003 P° ge 
pogodba z izvajalcem. Zaradi nastalih časovnih zam 
sredstva niso porabila. . zarad' 
Projekt Sanacija mostu čez Dravo: investicija se I 
pomanjkanja sredstev prenesla v leto 2004. se je 
Projekt Nadgradnja prometnih TK sistemov: inves i 
zaradi pomanjkanja sredstev prenesla v leto 200 1 e(jitev 
Projekt Investicijska dokumentacija: zaradi Prer^ lg jeln0 

za financiranje škodnih dogodkov se je Pr0'® . 
financiral. Ostale naloge so se prenesle v leto 20 ' )a(ju z 
Plačilo obveznosti iz kreditov: plačila so realizirana 
dinamiko najemanja kreditov. a(ja rned 
Projekt Izgradnja obvoznice MB - most Erjavčeva 
nove naloge. Investicija je bila prevzeta od SZ. Po ^ ^jg je 
planu bi se morala realizirati že v letu 2002. Ker „o03. 
niso zaključila, so bila porabljena sredstva v letu ^ ^ 
Projekt Obnova visokih zgradb je nova r)a^a'^e\ia^ 
uvrščena za realizacijo zaradi nujne izvedbe vz 
dei. , rfu je nova 

Projekt Baza podatkov za 25 post. na V.koria ' at|<oV o 
naloga, ki je bila realizirana zaradi zagotavljanja P 
stanju zgradb in zasedenosti postajnih prostorov ^astniK - 
Projekta Strojna regulacija tira - izredni, dogode ^ so 
ZM in Odprava poškodbe NPr LJ-ZM sta nove n ^ ^r0 za 
bile realizirane v letu 2003 zaradi nujnosti. Prl 0 oStavi,eV 

odpravo posledic škodnih dogodkov in za v 
prevoznosti. . . peia sose 

Projekt Remont proge Postojna Prestranek lev' 1
0LtnanjK8n^ 

izvajala v skladu s pogodbo, plačila so bila zara j P j6 višj^ 
finančnih sredstev načrtovana v letu 2004. Rea' njnasstran 

od 100%, saj je bila v letu 2003 nakazana odskoa 
zavarovalnice, predvidena v letu 2004. 

. rj črpa(1' 
Pri realizaciji ostalih projektov je prihajalo do °ds,0,^grat>e. Rjj 
sredstev zaradi prerazporejanja pravic P žK0^n'g 
prerazporeditev je prihajalo zaradi financiranja v a(1ja \a"0 

dogodkov in zaradi zagotavljanja financiranja vz ' ga nac 

železniške infrastrukture, ki se je za razliko od ^^2$^ e 
financiralo v večji meri iz proračuna kot iz kredita. neje k" ' 
je ustanovila Javna agencija za železniški prome oro^.L 
bilo načrtovano, v skladu s tem je bil tudi kre 'ea|jzaCija 
države najet kasneje. Delno je skupna finančna r .. jn las ^ 
zaradi prenosa pravic porabe sredstev iz do ^ ^atere 
udeležbe v naslednje leto. To se nanaša na nalog 
tudi fizična izvedba prenese v naslednje leto. 
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7 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE 

V letu 2003 je bila ustanovljena Javna agencija za železniški 
promet RS (AŽP), kot naslednica Direkcije za Železniški promet 
RS. 

Agencija je začela poslovati, kot posredni proračunski uporabnik, 
financiranje nalog pa izvaja iz podračuna enotnega zakladniškega 
računa. 

Financiranje nalog iz letnega načrta gradnje Modernizacije in 
vzdrževanje JŽI je zato potekalo do ustanovitve agencije iz 
sredstev proračuna Republike Slovenije za leto 2003, po 
ustanovitvi agencije pa iz različnih finančnih virov: 

proračun Republike Slovenije, 
kredit s poroštvom države, 
uporabnina, 

- sredstva lokalnih skupnosti, DRSC in sredstva zavarovalnic, 
trženje JŽI. 

Financiranje gospodarske javne službe je bilo v celoti realizirano 
v skladu z letnim načrtom. 

V celoti so bile realizirane vse naloge, vendar pa obseg ,z ^ 
nalog zaradi dotrajane infrastrukture ne ustreza de) 
potrebam. 

* finančni'1 

V kolikor ne bo možno v prihodnje zagotoviti vec ernonti, 
sredstev za financiranje za posodobitev JZI 
modernizacija, adaptacije, vgradnja sodobnejših naprav 
potrebno nameniti za financiranje gospodarske javn 
tekoče vzdrževanje JŽI več finančnih sredstev. 

Financiranje in izvedba projektov, kot so novogradnje, je P°^niz 
v skladu z načrtom za tiste projekte, ki so bili v celoti fin 
finančnimi sredstvi Republike Slovenije. Časovni zami p stopke 
in financiranju je bil pri projektih, ki jih sofinancira EU. Na ^ 
izbire izvajalcev in druge postopke AŽP ni imela vPllva:ranje tel1 

del neuporabljenih sredstev prenesen za financi 
projektov v leto 2004. 

Časovno sledenje in že realizirani postopki dovoljujejo u9°vr0pski 
da bodo vsi projekti, ki se financirajo s sredstvi EU ,jnanCerji 
projekti, končani v roku, kot je določen s pogodbo s s 
(EU). 

poročevalec, št. 7 76 
11 ; febrf3"- 







'LNICA 

0,6 in priimek: . 

N; aslov; 

^6|efon:_ 

Ujetje: 

% 

avčna številka: 

°ČA M 

'atUrn: 

Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

°dpjs 
aročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:  

Ste0 Pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
tVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

O^ižvon aa Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 



47 89"' pij®' 
Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (0 b|j|<e 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - TRR: Državni zb°r H ^lagi ^ . pS. 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na

g
P
5% (Ur- 

davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava aavek na dodano vrednost po stopni1 ' 
št.89/98) 


	ZAČETNE STRANI
	ZAHTEVE SKUPINE POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA
	Zahteve skupine poslank in poslancev, da Državni zbor Republike Slovenije odloča o odločitvi kolegija o obravnavi predloga o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih uslužbencih (ZJU-A) - EPA 103 - IV - po skrajšanem postopku

	POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA
	Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (ZGZS-B) - druga obravnava - EPA 51 - IV
	Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o veterinarstvu (ZVet-1A) - druga obravnava - EPA 54 - IV
	Poročilo Komisije za nadzor proračuna in drugih javnih financ k predlogu zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2003 (RZ2003) - EPA 1500 - III
	Poročilo Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti k posebnemu poročilu Varuha človekovih pravic o problematiki "izbrisanih" v letnih poročilih varuha - EPA 1507 - III
	Poročilo Komisije za peticije ter za človekove pravice ter za človekove pravice in enake možnosti k posebnemu poročilu Varuha človekovih pravic Nasilje v družini - poti do rešitve - EPA 1508 - III

	POROČILO
	Poročilo o uresničevanju letnega načrta gradnje, modernizacije in vzdrževanja javne železniške infrastrukture za leto 2003 - EPA 108 - IV


