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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.

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

5022924
21881677
01100-8450000512

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

Uredništvo Poročevalca

Predlog

RESOLUCIJE

REPURLIKE

0

MIGRACIJSKI

SLOVENIJE

POLITIKI

(ReNIPRS)

- EPA 621 - III
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovala:

Številka: 264-00/2001-1
Ljubljana, 25.07.2002
Vlada Republike Slovenije je na 84. redni seji dne 25.07.2002
sprejela:

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve,
- dr. Bojan Bugarič, državni sekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve.

- RESOLUCIJO O MIGRACIJSKI POLITIKI REPUBLIKE
SLOVENIJE,
ki jo pošilja na podlagi 171. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

ne, v naslednjih letih še povečala. To samo po sebi, z izjemo
množičnega eksodusa, ni nič slabega. Nekatere ekonomske
analize kažejo, da so migracije večinoma koristne za vse družbe.
Vendar je Sedaj zelo pogosto, da se fenomen mednarodnih
migracij povezuje s številnimi negativnimi poudarki, ki so povezani
s percepcijami zlorabe azilnih sistemov, pomanjkanjem nadzora
državnih meja, grožnjo nacionalni ter mednarodni varnosti in
stabilnosti. Mnogokje obstaja odklonilen odnos delov domačega
prebivalstva do priseljevanja in priseljencev, ki ga je mogoče
povezati z visokimi stopnjami brezposelnosti in mnenji, da bi
priseljenci lahko postali ekonomsko breme ali ogrožali politično
ter družbenoekonomsko stabilnost, medtem ko so predvsem
nedokumentirani posamezniki pogosto videni kar kot kriminalci.

RESOLUCIJA O MIGRACIJSKI POLITIKI
REPUBLIKE SLOVENIJE

Na podlagi 5. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 61/99)
Predložena resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije
i Potrjuje in dopolnjuje načela, cilje in temelje Resolucije o imigracijski
Politiki Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/99), s poudarkom
la ukrepih za njeno uresničevanje v kontekstu sodobnih
Migracijskih gibanj in novih pristopov k razvijanju skupne politike
Migracij in azila Evropske unije.
•

Sodobna migracijska gibanja se po tipu in geografskih vzorcih
razlikujejo od preteklih. Notranja odprtost prostora Evropske unije
je z uveljavljanjem načel prostega pretoka ljudi, kapitala, blaga in
storitev spremenila meje regionalnih in dnevnih gibanj ljudi,
sočasno pa se je spremenila tudi struktura migrantov. Pojav
"postindustrijskega" vzorca migracij predstavlja zadnjega od treh
valov migracij po drugi svetovni vojni in zajema tri relativno različne
sestavine: visoko kvalificirano delovno silo, iskanje azila in
neregularno, "ilegalno" ali "skrito" gibanje.

Uvod

Selitev je ena od razsežnosti človekovih svoboščin. V skladu s
Splošno deklaracijo človekovih pravic ima vsakdo pravico do
°dselitve iz katerekoli države in do vrnitve v državo svojega
državljanstva. Ocenjeno število mednarodnih migrantov v letu
2000 je bilo 150 milijonov, od tega okoli 31,5 milijona v širši Evropi,
W celino uvršča na drugo mesto takoj za Azijo in pred Severno
^neriko.
Na splošno je število ljudi, ki se selijo iz leta v leto večje
ln
najverjetneje se bodo migracijska gibanja, bodisi nadzirana ali
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Medtem ko je prvi element večinoma "neviden" proces, je bilo
drugemu, ki ga sestavljajo begunci in prosilci za azil v zadnjih letih
posvečene največ pozornosti, delno zaradi nadzorovanja
uresničevanja mednarodnih konvencij in delno zaradi izrazitega
povečanja števila prošenj za azil najprej v državah Evropske
unije koncem osemdesetih in v začetku devetdesetih let, in zdaj
v državah kandidatkah za vstop v Evropsko unijo. Tretji element
se izrazito povečuje tako z neregularnim vstopom, kot z
ostajanjem po poteku različnih kratkoročnih dovoljenj za vstop ali
bivanje.

so posledica uveljavitve Zakona o urejanju statusa državljanov
držav naslednic nekdanje SFRJ v letu 1999.7141 izdanih dovoljenj
v letu 2000 je odraz pristopa ministrstva, da takoj oziroma kar
najhitreje reši tiste vloge, ki so bile ob vložitvi popolne in zato ni
bilo potrebno izvajati dodatnega dokaznega postopka.
Ne glede na to, da je od osamosvojitve države izdano 20088
dovoljenj za stalno prebivanje jih je bilo na dan 31.04.2002 veljavnih
še 15842. Razkorak med obema številka je pripisati dejstvu, da je
precej tujcev pridobili državljanstvo Republike Slovenije, nekaj
tujcev je umrlo, ali pa se je dovoljenju odpovedalo.

Spremenili so se tudi geografski vzorci migracij, na primer še
nedavno države izseljevanja so postale države priseljevanja. S
koncem hladne vojne so se predvsem zaradi geopolitičnih in
ekonomskih sprememb odprle tudi nove migracijske poti med
vzhodom in zahodom evropske celine. To je povzročilo izjemno
intenzivno gibanje ljudi, v katerem srednja in vzhodna Evropa,
predvsem države kandidatke za članstvo v Evropski uniji,
postajajo vse bolj raznoliko migracijsko okolje. Preko njih potekajo
migracijski tokovi iz vzhoda na zahod, v največji meri po
nezakonitih poteh, vedno bolj identificiranih s tihotapljenjem in
trgovino z ljudmi.

Po letu 1998 pomembnost deleža tujih državljanov v prebivalstvu
Slovenije ponovno rahlo raste, vendar stopnja rasti po letu 1999
pada. Ni še jasno ali gre le za kratkoročni fenomen, ki je lahko
posledica različnih vzrokov, med drugimi tudi skromnih stopenj
priliva, naturalizacije (1305 oseb v letu 2001) in uradnega
priznavanja segmenta populacije oz. urejanja statusa državljanov
drugih držav naslednic nekdanje Jugoslavije. Kljub nihanjem se
delež tujcev v zadnjih letih ni bistveno spremenil in s približno
dvema odstotkoma v celotnem prebivalstvu ostaja med najnižjimi
v Evropi. Več kot 90 odstotkov tujcev v Sloveniji je državljanov
Bosne in Hercegovine, Hrvaške, ZR Jugoslavije in Makedonije.

Novo dinamiko migracijskih tokov spremljajo nove oblike
upravljanja z migracijami. Z zmanjšano rastjo priliva v aktivno
prebivalstvo v kontekstu vedno večje potrebe po delavcih, še
posebno visoko strokovno usposobljenih, v nekaterih primerih
pa tudi nekvalificiranih, se v začetku 21. stoletja v razvitem svetu,
in še posebno v Evropi, dogajajo velike spremembe, ki ne
učinkujejo le na intenzivnost in kvaliteto migracijskih tokov, z novimi
smermi in regijami, ki se vpletajo v ta proces, temveč tudi na
reakcije držav in skupnosti držav na migracijske fenomene.
Rastoči trend upravljanja migracij in upravljanja migracijskih politik
na regionalnih ravneh, od katerih je Evropska unija najizrazitejša,
s hkratno potrebo po upravljanju migracijskih politik na svetovni
ravni, lahko vidimo kot proces borbe različnih interesov za re/
definiranje kategorij migracij in kodificiranje področja dovoljenega
in področje nezakonitega gibanja ljudi.

II

Po letu 1998, ko je bil zabeležen negativni selitveni prirast, je
ponovno več priseljnih kot odseljenih tujih državljanov. Skupni
selitveni prirast je tako v zadnjih treh letih pozitiven (2615 v letu
2000) navkljub negativni neto migraciji državljanov Republike
Slovenije (-624 v letu 2000). Razlogi za priseljevanje so različni. V
letu 2000 se je po podatkih o dovoljenjih za prvo prebivanje (3851)
več kot polovica tujcev priselila zaradi zaposlitve in dela, nekaj
manj kot četrtina pa zaradi združevanja družine. Po spolni strukturi
v prvi skupini prevladujejo moški (87%) in v drugi ženske (62%).
Državljanska sestava v glavnem odseva sestavo tuje populacije.
Od 25.06.1991 do 31.05.2002 je bilo vloženih skupaj 204.709
vlog za pridobitev slovenskega državljanstva, od tega je bilo z
dokončnim upravnim aktom rešenih 199.870 vlog, na odločitev
pa čaka še 4.839 oseb, od katerih je v postopku 3.932 oseb, 907
oseb pa čaka na uvedbo postopka.
Ugotovimo lahko, da je v enajstletnem obdobju samostojnosti
Republike Slovenije 190472 oseb pridobilo državljanstvo
Republike Slovenije, na dan 30.04.2002 je imelo 15842 tujcev
veljavno dovoljenje za stalno prebivanje, 35492 tujcev ima veljaven
začasni tujski status (veljavno dovoljenje za začasno prebivanje,
veljaven delovni ali poslovni vizum), 2307 tujcev ima veljaven
status po Zakonu o začasnem zatočišču, 40 tujcev ima status
begunca, ki velja kot dovoljenje za stalno prebivanje.

Pregled meddržavnih migracij in ocena stanja
izvajanja migracijske politike v Sloveniji

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je tuje
prebivalstvo v Sloveniji septembra 2001 štelo 44.264 oseb,
približno 2000 več kot zadnjega dne leta 2000. Podatki Ministrstva
za notranje zadeve izkazujejo, da je koncem leta 2001 51.449
oseb imelo različna dovoljenja za prebivanje, od teh 69 odstotkov
za začasno prebivanje. Med 13.534 osebami, ki imajo dovoljenje
za stalno prebivanje, ima 63 odstotkov to dovoljenje po določbah
Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic
nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji.

Po podatkih Zavoda za zaposlovanje je bilo na zadnji dan oktobra
2001 v Sloveniji 33.773 tujih delavcev z različnimi delovnimi
dovoljenji. Od teh jih ima 10.480 tudi dovoljenje za stalno prebivanje.
V primerjavi z letom 1997 ugotavljamo rahel pad skupnega števila
prijavljenih tujih delavcev. Največjo skupino tujih delavcev
predstavljajo državljani drugih držav nekdanje Jugoslavije (77,6
%). Drugo skupino tvorijo državljani drugih jugovzhodnih in
vzhodnoevropskih držav, predvsem Ukrajine in Ruske federacije
(14,5%). Od drugod je tujih delavcev malo, iz Kitajske na primer .
121, iz visoko dohodkovnih držav (EU in ZDA) 135. Glede na |
spol prevladujejo moški, vendar je v drugi skupini več migrantk ^
žensk. V izobrazbeni strukturi zaposlenih tujcev prevladujejo j,
nekvalificirani delavci,- skoraj 80 odstotno zaposleni v f
gradbeništvu. 623 delovnih dovoljenj je izdanih za samozaposlitev. ^
Po navedbi istega vira je 4187 tujcev v letu 2001 prvič prišlo v ?
državo na podlagi dovoljenja za zaposlitev. Zakonsko določena
kvota, omejena na 5 odstotkov aktivnega prebivalstva, je bila po \/
navedbi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v letu a
2001 izkoriščena 44 odstotno. Iz navedenih podatkov sledi, da g;

Na dan 30.04.2002 je na območju Republike Slovenije prebivalo
32268 tujcev z veljavnim dovoljenjem za začasno prebivanje,
3123 tujcev z veljavnim delovnim vizumov in 101 tujec z veljavnim
poslovnim vizumom. Skupaj je bilo v Republiki Sloveniji torej 35492
tujcev z veljavnim začasnim tujskim statusom. Med državljani
posameznih držav v vseh kategorijah izstopajo državljani Bosne
in Hercegovine, pred državljani ostalih republik nekdanje SFRJ.
Med ostalimi državami je največ državljanov Ukrajine, Kitajske,
Rusije itd. Podrobnosti so razvidne iz naslednje tabele.
Med letna primerjava izda izdanih dovoljenj za stalno prebivanje
pokaže, da je število izdanih dovoljenj že v letu 1999 znatno
preseglo dolgoletno povprečje, še večje odstopanje pa je vidno v
letu 2000 in se bo po pričakovanjih ponovilo leta 2002, saj je bilo
že do 17.06.2002 izdano 2025 dovoljenj. Odstopanja od povprečja
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Skladno s sklepi vlade Republike Slovenije z dne 18.01.2001 so
bila v razreševanje problematike, poleg ministrstva za notranje
zadeve, intenzivnejše vključena tudi druga pristojna ministrstva,
znotraj policije pa so bila v ta namen porazdeljena finančna
sredstva. Vlada Republike Slovenije je s sklepom dne 14.05.2002
ugotovila, da se je nedovoljeno prehajanje državne meje zmanjšalo
v takšni meri, da več ne ogroža stabilnosti notranjih razmer kot je
to ugotavljala v mesecu januarju 2001.

so bila gibanja delovne sile v letu 2001 pod zakonsko določenim
limitom. Uporaba kvotnega sistema poleg skupnega najvišjega
števila tujih delavcev omogoča tudi številčno omejevanje
prisotnosti tujih delavcev po posameznih namenih, oziroma
možnost določanja podkvot, kar bo temeljilo na oceni potrebnosti
kvotnih omejitev.
Od leta 1998 se je izrazito povečalo število prosilcev za azil, še
posebno v letu 2000, ko je bilo 9244 prošenj v primerjavi s 776 v
letu poprej. V zgodnjih devetdesetih letih so prosilci skoraj izključno
prihajali iz ZRJ, BiH in Albanije, v letu 2000 pa jih je bilo največ iz
Irana, Turčije, Iraka in ZRJ. V letu 2001 se je število prosilcev
ponovno občutno zmanjšalo in sicer na 1511 oseb. Skupno ima v
Sloveniji trenutno azil 40 oseb, od tega 25 od leta 2001.

Po oceni policije je zmanjšanje nedovoljenega prehajanja posledica
večje učinkovitosti pri varovanju državne meje in drugih ukrepov,
med katerimi je pomembno boljše sodelovanje s sosednjimi
varnostnimi organi in carinsko službo, predvsem na slovenskohrvaški meji.
Za Slovenijo je torej še vedno značilna »začasna«, ter po sestavi
prevladujoče moška in nizko formalno izobražena imigracija.
Podatki projicirajo jugovzhodno in vzhodnoevropsko slovensko
imigracijsko polje, in emigracijsko gibanje v države EU in EFTA
ter nekaj ižvenevropske disperzije, predvsem v severno Ameriko.
Navkljub strukturi in značilnosti ostalih migracijskih tokov pod
vplivom ekonomske globalizacije, za katere Slovenija predstavlja
predvsem prehodno državo v želji gibanja proti zahodu in katerih
geografski domet je mnogo širši, se zdi, da je Slovenija že
vkoreninjena v srednje-vzhodno evropski migracijski (sub)sistem.
To pa utegne biti pomembno za migracijske tokove po širitvi
Evropske unije in za nadaljnje oblikovanje slovenske in skupne
evropske migracijske politike.

Število oseb z začasnim zatočiščem se je od avgusta 1997
prepolovilo. Vendar že skoraj desetletje v Sloveniji biva 2307
državljanov Bosne in Hercegovine z začasnim zatočiščem, kar
narekuje potrebo po drugačni in trajnejši ureditvi njihovega statusa
in njihovi integraciji. Državni zbor Republike Slovenije je 15. julija
2002 sprejel spremembe in dopolnitve Zakona o začasnem
zatočišču, s katerimi je trajneje uredil status oseb z začasnim
zatočiščem.
V zadnjih letih se je povečalo tudi število ljudi, ki skušajo vstopiti,
krajši čas ostati ali pa preiti Slovenijo, zakonito ali nezakonito. Z
vizumskim režimom, ki vsebinsko ne odstopa od vizumskega
režima v državah Evropske unije, je Slovenija v letu 2001 izdala
104.134 vstopnih vizumov (za približno tretjino več kot v letu
1999) in 10.205 tranzitnih vizumov (skoraj šestkrat več kot v letu
1999). Nezakonito prehajanje državne meje se je začelo
povečevati v letu 1996 in se izrazito povečalo v letu 2000,
predvsem zaradi večjih skupin državljanov Irana, v letu 2001 pa
se je število obravnavanih oseb zmanjšalo za 42 odstotkov, na
skupno 20.871. Nekoliko se je spremenila tudi njihova
državljanska sestava, predvsem so to bili državljani Romunije,
Iraka, Turčije, ZRJ in Makedonije. V prvem polletju leta 2002 je bilo
obravnavanih 3.640 ali za 70 % manj ilegalnih prehodov državne
meje kot v enakem obdobju leta 2001 (v prvem polletju 2001 je
bilo teh 12.271). Najpogosteje so bili obravnavani državljani ZRJ,
Makedonije in Turčije.

V zadnjem dveletnem obdobju je bila sprejeta večina načrtovanih
zakonov, ki jih je določila Resolucija o migracijski politiki Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 40/99) in urejajo področje azila,
imigracije in zaposlovanja tujcev: Zakon o azilu (Uradni list RS, št.
61/99), Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 61/99) in Zakon o
zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 66/00). Sprejet je bil
tudi že omenjeni Zakon o urejanju statusa državljanov drugih
držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 61/99). Na podlagi navedenih predpisov in drugih sprejetih
podzakonskih aktov:
-

Zaradi kršitev Zakona o tujcih je bilo v letu 2001 obravnavanih
15.251 oseb ali za 14.6% manj kot v letu 2000. Največ primerov
je bilo zaradi nedovoljenega prestopa državne meje, in sicer 11.466
ali za 16.8 % manj kot leta 2000. Zaradi nedovoljenega bivanja v
državi je bilo vloženih 392 predlogov za uvedbo postopka o
prekršku ali za 14.2 % manj kot v letu 2000. V prvem poletju leta
2002 je bilo obravnavanih 3.234 (8.672) oseb ali za 63 % manj kot
leto prej. Največ primerov je bilo zaradi nedovoljenega prehoda
državne meje, in sicer 2.087 ali za 57 % manj kot leta 2001.
Zaradi nedovoljenega bivanja v državi je bilo vloženih 198
predlogov za uvedb postopka ali za 19 % več kot v letu 2001.

-

Sorazmerno z naraščanjem števila ilegalnih prehodov državne
meje je v zadnjih letih naraščalo tudi število obravnavanih kaznivih
dejanj prepovedanega prehoda čez državno mejo. V letu 2001 je
bilo sicer zaradi tega kaznivega dejanja osumljenih 743 oseb ali
za 12,1 % manj oseb kot v letu 2000. V prvem polletju leta 2002 je
bilo zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega
prehoda čez državno mejo osumljenih 547 ali za 46 % več oseb
' kot v enakem obdobju leta 2001. Poleg tega je bilo sodnikom za
' prekrške vloženih 210 ali za 16.6% manj predlogov zoper osebe,
ki so vodile oziroma pomagale tujcem prestopiti državno mejo
J
zunaj mejnih prehodov.
0
u
a

-

Tako ugotavljamo, da je v okvirih politično časovne razsežnosti
strategije vključevanj v Evropsko unijo usklajevanje zakonodaje
tega področja relativno uspešno, da pa so tako v smislu

V letu 2001 je bilo na mejnih prehodih zavrnjenih 59.917 oseb ali
za 33.4 % več oseb. V prvem polletju leta 2002 je bilo zavrnjenih
22.771 oseb ali za 15 % manj kot v enakem obdobju leta 2001.
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je pravni red na področju azila v veliki meri usklajen s pravnim
redom Evropske unije;
je pravni red, ki opredeljuje vstop, gibanje in prebivanje tujcev
v Republiki Sloveniji ter njihovo vračanje in izgon prav tako v
glavnem usklajen s pravnim redom Evropske unije;
je na področju zaposlovanja tujcev uveljavljen sistemski
pristop zaposlovanja in oblik dela tujcev, ki omogoča zaščito
domačega trga dela in uravnavanja pritoka delovne sile, pri
čemer so upoštevane tudi smernice politike zaposlovanja in
dela državljanov tretjih držav na trgu Evropske unije;
so na področju nadzora državnih meja usklajeni pogoji za
prehajanje državne meje, standardi mejne kontrole, priporočila
o opremi za odkrivanje zlorab dokumentov ob vstopu v
Evropsko unijo in postopki nadzora državne meje izven mejnih
prehodov;
je vizumski režim Republike Slovenije v celoti usklajen z
vizumskim režimom Evropske unije;
slovenska diplomatsko konzularna predstavništva pri
vizumskem poslovanju uporabljajo konzularna navodila, ki
so smiselno usklajena s skupnimi konzularnimi navodili držav
Evropske unije;
Republika Slovenija upošteva priporočila Evropske unije tudi
v novejših dvostranskih sporazumih o ponovnem sprejemu
oseb.
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načelo dolgoročne makroekonomske koristnosti, ki opredeljuje
relativno svobodne migracije. Glede na to načelo je mogoče
opredeliti merila nadzorovanega sprejema migrantov glede
na povpraševanje slovenskega trga delovne sile ali kapitala,
ob upoštevanju približevanja notranjemu trgu Evropske unije
in hkratnemu preprečevanju nezakonitih imigracij in
zaposlovanja;
načelo zgodovinske odgovornosti, ki gradi na konceptu
kontinuuma zgodovine in strukturi mednarodnih odnosov;
načelo enakopravnosti, svobode in vzajemnega sodelovanja,
ki se predvsem nanaša na integracijsko politiko.

nadaljnjega prilagajanja evropskemu pravnemu redu kot njegove
uveljavitve potrebne določene spremembe tudi na zakonodajnem
področju. Sodelovanje z drugimi državami, meddržavnimi in
naddržavnimi strukturami se je na tem področju v zadnjih dveh
letih pospešeno in v glavnem pozitivno razvijalo. Vendar
oblikovanje in stalno dograjevanje politike migracij in azila ne more
biti videno kot uveljavljanje ustavnih in mednarodno pravnih načel,
ali ožje, v luči priključevanja Evropski uniji, harmonizacije notranje
zakonodaje tega področja z evropskim pravnim redom, temveč
kot tematsko področje, ki je z lastno strategijo, načeli, izhodišči in
pravili integralna in fleksibilna entiteta prebivalstvenega,
gospodarskega, družbeno - kulturnega in političnega razvoja
Republike Slovenije. Glede na slednje ocenjujemo, da se druge
relevantne politike kot so zunanja in varnostna politika, pa tudi
zaposlitvena, investicijska, izobraževalna, znanstveno raziskovalna, socialna in zdravstvena politika še niso dovolj
uskladile z načeli in cilji celovite migracijske politike, čeprav so
nekatera področja pri tem aktivnejša in bolj sistematična, kot na
primer pristop Ministrstva za kulturo.

IV

V okviru Evropske unije so na podlagi Amsterdamske pogodbe in
v kontekstu izgradnje skupnega prostora "svobode, varnosti in
zakonitosti / pravičnosti" sklepi tamperskega Evropskega sveta
v oktobru 1999 postavili elemente strategije za skupno politiko
migracij in azila. Ta strategija se izraža v:

Upravičeno lahko rečemo, da je tudi zaradi tega prihajalo do
različnih neusklajenih aktivnosti, podvajanj in celo tekmovanj, kar
je privedlo do negativnih učinkov za nekatere skupine migrantov
in do večje kritike upravljanja z migracijami in različnimi kategorijami
migrantov - med drugim iskalcev azila, oseb z začasnim
zatočiščem in nezakonitih migrantov oziroma prebežnikov. S
hkratnim povečanjem števila prosilcev za azil in neregularnih
prestopov državne meje, je morda prav kritika, negodovanje in
odpor posameznih državljanov ali skupin civilne družbe, domačih
in mednarodnih nevladnih organizacij delujočih na področju
človekovih pravic in človekoljubnosti privedla do spoznanja, da je
lahko ekonomska, socialna, politična in človeška cena za državo
in družbo večja kot so stroški dosledne, celovite in koordinirane
migracijske politike.
Zaradi navedenega predlagana resolucija o migracijski politiki ob
ohranjanju načel, ciljev in temeljev prve resolucije o imigracijski
politiki Republike Slovenije predvsem dopolnjuje ukrepe za njeno
uresničevanje.
III

Načela migracijske politike Republike Slovenije

Glede na svoj univerzalni pomen se temeljna načela oblikovanja
migracijske politike Republike Slovenije, ki so bila opredeljena v
predhodni resoluciji, ne spreminjajo in so:

-

načelo solidarnosti, mednarodne delitve bremen in
odgovornosti, ki predpostavlja obveznost nudenja zaščite in
prve pomoči beguncem, vendar njihov posredni pomen zajema
tudi nezakonite migracije in njihove posledice;
načelo odgovornosti do državljanov in države, ki se predvsem
nanaša na regularna, relativno svobodna priseljevanja in
odseljevanja ter regulacije naturalizacije. To načelo se nanaša
tudi na priseljevanje in vračanje državljanov in oseb
slovenskega porekla ter na odgovornost za ohranitev in razvoj
identitete slovenskega naroda;
načelo spoštovanja prava in človekovih pravic, ki pomeni
obveznosti iz mednarodnih pogodb, splošno sprejetih načel
in pravnega reda. To načelo zahteva spoštovanje človekovih
pravic vseh ljudi In z določenimi izjemami spoštovanje civilnih
pravic vseh v državi zakonito prisotnih, od zaščite osebnih
podatkov do osebne svobode in načela nevračanja (non
refoulement);
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Izhodišča strategije za skupno politiko migracij in
azila v Evropski uniji

-
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prizadevanjih za vzpostavitev partnerstva in sodelovanja med
državami Evropske unije, državami izvora in državami, preko
katerih potekajo migracijski tokovi, ki zahtevajo razvijanje
bolj celovitega pristopa k migracijam na političnem področju,
predvsem v večji usklajenosti notranjih in zunanjih politik držav
članic in Unije, zagotovitvi spoštovanja človekovih pravic in
uveljavitvi potrebnega (so) - razvoja držav izvora, tranzita in
priseljevanja,
ukrepih za ustanovitev skupnega evropskega azilnega
sistema, ki bi vseboval jasno opredelitev države odgovorne
za proučitev prošnje za azil, skupne standarde učinkovitega
in poštenega azilnega postopka ter minimalne standarde
sprejema, približevanje kriterijev za priznanje in vsebino
begunskega statusa s ciljem vzpostavitve skupnega azilnega
postopka uniformnega statusa (statusov) v vseh državah
članicah Evropske unije za osebe, ki jim je bil podeljen azil,
ukrepih za pravično obravnavanje državljanov tretjih držav,
predvsem z odločnejšo integracijsko politiko in nediskriminacijo
v ekonomskem, socialnem in kulturnem življenju, za
preprečevanje diskriminacije, ksenofobije in rasizma ter za
približevanje legalnega statusa priseljencev statusu
državljanov države članice z možnostjo pridobitve
državljanstva,
predlogih, ki v kontekstu novih ekonomskih in demografskih
kazalcev ter ocen poleg sprejema oseb iz humanitarih
razlogov, razlogov po Ženevski konvenciji in združevanja
družine pripoznavajo tudi potrebo po omogočitvi zakonitega
sprejema in bivanja ekonomskih migrantov In približevanje
nacionalnih zakonodaj na tem področju,
celovitejšem pristopu k upravljanju migracijskih tokov, ki
uveljavlja dialog v razmerjih med državami izvora, prehoda in
ciljnimi državami, upoštevaje politične in razvojne potrebe
vseh ter temeljne človekove pravice in svoboščine. Ključni
elementi v upravljanju so, med drugim: ukrepi za sistematično
preprečevanje nezakonitih migracij, tihotapljenja migrantov in
trgovanja z ljudmi, razvoj skupne vizumske politike, politike
vračanja tujcev, vzpostavitev pravosodnega in policijskega
sodelovanja, pretok In preglednost informacij ter pomoč
državam izvora in prehoda.
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V

tihotapljenju migrantov in trgovanju z ljudmi ob hkratni zaščiti
žrtev;
integracijska politika oziroma v ožjem smislu priseljenska
politika do prisotnih in bodočih priseljencev, ki se nanaša na
ukrepe države in družbe, ki zagotavljajo ugodne pogoje za
kakovost življenja priseljenih, vključno z aktivnim
preprečevanjem diskriminacije, ksenofobije in rasizma,
spodbujajo integracijo in omogočajo, da priseljenci postanejo
odgovorni udeleženci družbenega razvoja Slovenije. Za
priseljenca/priseljenko se šteje vsakdo po preteku enega leta
od prijave prebivališča v Republiki Sloveniji.

Temelji migracijske politike

V skladu z določbami Ustave Republike Slovenije in načeli
migracijske politike temelji migracijske politike opredeljujejo
posamezne cilje komplementarnih delov te politike, ki so:

-

VI

svetovna solidarnost in dejavno delovanje na področju
preprečevanja vzrokov množičnih migracij,
aktivna slovenska politika v evropskem prostoru,
aktivna slovenska politika s sosednjimi državami v srednji in
jugovzhodni Evropi,
zaščita in pomoč beguncem ter drugim iskalcem azila ter
osredotočenje na možnost prostovoljnega vračanja,
regulacija priseljevanja,
preprečevanje nezakonitih migracij,
integracija,
stalno spremljanje razmer v Sloveniji in po svetu.

VII Aktivnosti
Dejavnosti, ki bodo vodile k enotnemu in sistemskemu pristopu k
uresničevanju migracijske politike, se kažejo v več smereh. V ta
namen lahko služi vrsta instrumentov in ukrepov:
mednarodno primerljiva in s pravnim redom Evropske unije
usklajena pravna ureditev migracij,
vzpostavitev sodelovanja z državami izvora in prehoda
migracij v okviru bilateralnega ali multilateralnega sodelovanja,
uveljavitev azilne politike, katere cilji so: zagotovitev učinkovite
zaščite in pomoči beguncem ob doslednem spoštovanju
pravice do iskanja in uživanja azila ter načela nevračanja
(non refoulement); posebna pozornost mora biti namenjena
varstvu otrok in begunk in drugih občutljivih kategorij
beguncev ter uveljavitvi programov njihovega prostovoljnega
vračanja; vzpostavitev sodelovanja z drugimi državami ob
množičnih begunskih krizah po načelu delitve bremen/
odgovornosti ter aktivna vloga pri razreševanju begunske
problematike in odstranjevanju vzrokov množičnilvbegunskih
tokov s političnimi, ekonomskimi in moralnimi sredstvi,
usklajevanje priseljevanja z uravnavanjem potrebnega-priliva
v aktivno prebivalstvo Slovenije, določanjem meril in prednosti
upoštevaje interese Republike Slovenije; razvojne načrte in
programe ter povpraševanje na trgu dela; omogočanje
priseljevanja družinskih članov, tako slovenskih državljanov
kot tujih priseljencev, v skladu z ratificiranimi mednarodnimi
pogodbami; spodbujanjem priseljevanja in vračanja slovenskih
državljanov in tujcev slovenskega porekla; upoštevanje
mednarodnih pogodb o prostem pretoku oseb ter drugih
dvostranskih ali večstranskih sporazumov; upoštevanjem
azila v skladu z Ženevsko konvencijo o statusu beguncev, iz
humanitarnih razlogov in razlogov po zakonu o začasnem
zatočišču kot integralno, čeprav vsebinsko drugačno obliko
priseljevanja,
preprečevanje nezakonitih imigracij, ki poleg mednarodnega
sodelovanja in predvstopnih dejavnosti predstavlja:
- učinkovit nadzor državnih meja in mejnih prehodov,
strokovno usposobljene varnostne organe za
preprečevanje tihotapljenja migrantov in trgovine z ljudmi
oziroma odkrivanje ponarejenih ali ukradenih potnih listin,
za odkrivanje tujcev, ki nezakonito prebivajo ter njihovo
učinkovito vračanje v države izvora ali tranzita,
informacijske povezave med državami ter ustrezna
tehnična sredstva, ki omogočajo odkrivanje ponaredkov
in zlorab, usposobljena upravna struktura na državni in
lokalni ravni, ki odloča o vstopu in prebivanju tujcev, pravni
ureditvi prebivanja, o prošnjah za azil, kakor tudi v drugih
primerih upravnega odločanja o imigracijskih zadevah;
kaznovalna politika, ki odvrača posameznika in
organizirane združbe od kaznivih ravnanj povezanih z
migracijami, tihotapljenjem in trgovanjem z ljudmi, še
posebno z otroki in ženskami, in po kateri bodo osebe, ki
so žrtve zlorab in izkoriščanja, zaščiteni, storilci pa
ustrezno kaznovani,

Elementi migracijske politike

V vsebinskem pogledu se morajo na teh temeljih razviti državne
politike na različnih področjih migracijske politike, ki morajo
upoštevati vrsto elementov, njihovih medsebojnih povezav in
drugih dejavnikov, od katerih so še posebno pomembni:

-

-

sistemskost oziroma usklajenost, zgrajena na medsebojnih
povezavah migracijske politike, ki jo tvorijo: azilna politika,
imigracijska politika, politika upravljanja migracijskih tokov in
integracijska politika oziroma politika do priseljencev,
sistemskost, ki jo tvorijo povezave migracijske politike z
drugimi relevantnimi politikami,
ustrezna institucionalizacija področja migracij v okviru javne
uprave, v procesu vključevanja v Evropsko unijo in širše
upravne strukture, ki v okviru zakonodaje omogoča
samostojno, kvalitetno in učinkovito opravljanje nalog,
usklajenost z mednarodnimi standardi na področju varstva
človekovih pravic in svoboščin, ki se odražajo med drugim
tudi v doslednem spoštovanju načela nevračanja (norirefoulemert) ter uveljavitvi in spoštovanju osnovnih načel
pravice do združevanja družine,
vzpostavitev pogojev, v katerih lahko migracijski procesi
predstavljajo vzpodbudo ekonomskemu in družbeno
kulturnemu razvoju,
omogočitev razmaha znanstvene in raziskovalne dejavnosti
kot podpore za načrtovanje migracijske politike,
preverjanje konsistentnosti in učinkovitosti sprejetih ukrepov,
usklajenosti med cilji, mehanizmi in učinki politike's ciljem
nenehnega prilagajanja okoliščinam in procesom,
uveljavitev strokovnega, družbenega, parlamentarnega,
sodnega in mednarodnega nadzora.

Zaradi kompleksnosti področja migracij, pri tem mislimo na ločene,
a povezane in dopolnjujoče se dele oziroma politike, ki so
opredeljene kot:

-

azilna politika, ki se nanaša na sestavine in ukrepe, ki
zadevajo sprejem, vrste in obseg zaščite ter oblike bivanja
iskalcev, prosilcev in pridobitnikov azila, repatriacije in
preselitev. Je del begunske politike, ki med drugim zajema
tudi mednarodno reševanje begunskih problemov in njihovih
vzrokov;
imigracijska politika v ožjem smislu oziroma preselitvena
politika, ki se nanaša na regulacijo priseljevanja, torej na
načela, pravila in postopke, ki tujcem dovoljujejo vstop,
zaposlitev in/ali bivanje ter stalno naselitev;
politika upravljanja migracijskih tokov, ki se še posebno
nanaša na preprečevanje nezakonitih imigracij in boj proti
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-

zagotovitev učinkovitega sodelovanja diplomatsko
konzularnih predstavništev, Ministrstva za notranje
zadeve, Policije in upravnih enot,
uveljavitev integracijske politike, katere cilji so zasnovani na
temeljnih načelih in vrednotah enakopravnosti, svobode in
vzajemnega sodelovanja. V tem kontekstu enakopravnost
pomeni zagotavljanje enakih socialnih, ekonomskih in civilnih
pravic; svoboda pravice do izražanja kulturne identitete ob
zagotovitvi spoštovanja integritete in dostojanstva vsakega
posameznikaln ohranjanja lastne kulture v skladu z zakoni in
temeljnimi vrednotami Republike Slovenije; vzajemno
sodelovanje pa pravico do udejstvovanja in odgovornosti vseh
v neprekinjenem procesu ustvarjanja skupne države,
sprejemanje ukrepov, s katerimi bi zagotovili nediskriminatorne
postopke in ravnanja do priseljencev v ekonomskem,
družbenem in kulturnem življenju ter dodeljevanje pravic in
obveznosti, s katerimi bodo v skladu z dolžino bivanja
upravičeni do bolj enakopravnega statusa v razmerju do
državljanov Republike Slovenije v smeri proti polnemu
državljanstvu.

-

VIII Ukrepi za uveljavitev migracijske politike
Ukrepi za učinkovito in usklajeno izvajanje migracijske politike,
med drugim, zajemajo:
-

-

aktivno sodelovanje pri oblikovanju mednarodne migracijske
in begunske oziroma azilne politike na globalnem in
regionalnem evropskem nivoju, pri upravljanju z migracijskimi
tokovi in posameznimi migranti ter odpravljanju vzrokov za
nastanek množičnih migracijskih gibanj,
usklajevanje z evropskim pravnim redom, kar med drugim
zaradi izboljšanja učinkovitosti, poenostavitve in racionalnosti
postopkov pridobivanja različnih bivalnih naslovov in priznanj
statusa begunca predpostavlja: spremembe in dopolnitve
Zakona o tujcih, Zakona o azilu, in sprejem novega Zakona o
nadzoru državne meje;
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analizo usklajenosti pravnega reda na področjih
izobraževanja, socialnega varstva in skrbstva,
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja,
kulture, delovnih razmerij in drugih področij in na tej podlagi
spremembo področnih zakonov v tistem delu, ki se nanašajo
na tujce tako, da bodo določbe omogočile izvajanje stališč
resolucije,
uveljavitev izhodišč integracijske politike, k#r zahteva
določene pravne okvire in družbene ukrepe, tako v okviru
splošne družbene politike kot za posamezne skupine
priseljencev usmerjene programe, ki bodo spodbujali
integracijo priseljencev v slovensko družbo, preprečevali
diskriminacijo in družbeno obrobnost in omogočali, da
priseljenci izražajo in gojijo lastno kulturo in vrednote na podlagi
spoštovanja osebe integritete in dostojanstva v skladu z
zakoni Republike Slovenije,
priprava programov za objektivno obveščanje javnosti o
različnih vidikih, vzrokih in posledicah migracijskih gibanj, tudi
kot predpostavke za preprečevanje morebitnega razraščanja
ksenofobije in odklonilnega odnosa do priseljencev,
vzpostavitev institucij za funkcionalno in racionalno izvajanje
upravnih postopkov, za usklajeno delovanje horizontalnih in
vertikalnih ravni državnih organov in za vodenje celotne
migracijske politike, kar predstavlja tudi sodelovanje s
skupnostmi lokalne samouprave,
sodelovanje z znanstveno raziskovalnimi in izobraževalnimi
ustanovami ter nevladnimi organizacijami, ki delujejo na
področju migracij,

Za uresničitev vseh načrtovanih ukrepov mora Vlada Republike
Slovenije v roku šestih mesecev po uveljavitvi resolucije imenovati
delovno skupino, sestavljeno iz strokovnjakov Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Ministrstva za gospodarstvo,
Ministrstva za kulturo, Ministrstva za obrambo, Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, Ministrstva za zunanje zadeve,
Slovenske varnostno-obveščevalne agencije, Urada za
priseljevanje In begunce ter drugih organizacij in posameznikov,
zaradi priprave izvedbe možnih ukrepov za uveljavitev načel in
ciljev migracijske politike.
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OBRAZLOŽITEV

Resolucija o migracijski politiki je bila pripravljena in medresorsko
usklajena glede na sklep Vlade Republike Slovenije št. 264-00/
2001-1 z dne 25.10.2001. Tako so pri njenem oblikovanju
sodelovali Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo
za obrambo, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo
za zunanje zadeve, Slovenska obveščevalna varnostna agencija
in Urad Vlade Republike Slovenije za priseljevanje in begunce, ki
so podali analizo stanja s svojega delovnega področja.

-

Resolucija natančneje določa elemente migracijske politike, njihove
medsebojne povezave in druge dejavnike. Zaradi kompleksnosti
področja migracij, so v resoluciji opredeljene politike, ki skupno
tvorijo migracijsko politiko:

Predložena Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije,
ki temelji na podlagi 5. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 61/
99) potrjuje in dopolnjuje načela, cilje in temelje Resolucije o
imigracijski politiki Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/99),
s poudarkom na ukrepih za njeno uresničevanje v kontekstu
sodobnih migracijskih gibanj in novih pristopov k razvijanju skupne
politike migracij in azila Evropske unije.
Po uvodnem delu resolucije, ki med drugim opozarja na tako na
pozitivno stran migracij, kot tudi na negativno, sledi pregled
meddržavnih migracij in ocena stanja izvajanja migracijske politike
v Sloveniji. Pri tem so primerjalno navedeni nekateri statistični
kazalci migracijskih gibanj v Sloveniji. V uvodnem delu je tudi
predstavljena kratka analiza dosedanjega sprejemanja
zakonodaje in izvajanje migracijske politike.

-

Glede na svoj univerzalni pomen se temeljna načela oblikovanja
migracijske politike Republike Slovenije, ki so bila opredeljena v
predhodni resoluciji, ne spreminjajo in so ostala enaka:

-

načelo solidarnosti, mednarodne delitve bremen in
odgovornosti,
načelo odgovornosti do državljanov in države,
načelo spoštovanja prava in človekovih pravic,
načelo dolgoročne makroekonomske koristnosti,
načelo zgodovinske odgovornosti,
načelo enakopravnosti, svobode in vzajemnega sodelovanja.

Temelji migracijske politike so določeni v skladu z določbami
Ustave Republike Slovenije in načeli migracijske politike. Temelji
migracijske politike opredeljujejo posamezne cilje komplementarnih
delov te politike. Temelji migracijske politike se kažejo med.drugim
tudi v:

Za uresničitev vseh načrtovanih ukrepov resolucija predvideva,
da mora Vlada Republike Slovenije v roku šestih mesecev po
uveljavitvi resolucije imenovati delovno skupino, sestavljeno iz
strokovnjakov Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za kulturo, Ministrstva
za obrambo, Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Ministrstva
za zunanje zadeve, Slovenske varnostno-obveščevalne agencije,
Urada za priseljevanje in begunce ter drugih organizacij in
posameznikov, zaradi priprave izvedbe možnih ukrepov za
uveljavitev načel in ciljev migracijske politike.

svetovni solidarnosti in dejavnem delovanju na področju
preprečevanja vzrokov množičnih migracij,
aktivni slovenska politiki v evropskem prostoru,
aktivni slovenski politiki s sosednjimi državami v srednji in
jugovzhodni Evropi,
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azilna politika, ki se nanaša na sestavine in ukrepe, ki
zadevajo sprejem, vrste in obseg zaščite ter oblike bivanja
iskalcev, prosilcev in pridobitnikov azila, repatriacije in
preselitev. Je del begunske politike, ki med drugim zajema
tudi mednarodno reševanje begunskih problemov in njihovih
vzrokov;
Imlgracijska politika v ožjem smislu oziroma preselitvena
politika, ki se nanaša na regulacijo priseljevanja, torej na
načela, pravila in postopke, ki tujcem dovoljujejo vstop,
zaposlitev in/ali bivanje ter stalno naselitev;
politika upravljanja migracijskih tokov, ki se še posebno
nanaša na preprečevanje nezakonitih imigracij in boj proti
tihotapljenju migrantov in trgovanju z ljudmi ob hkratni zaščiti
žrtev;
integracijska politika oziroma v ožjem smislu priseljenska
politika do prisotnih in bodočih priseljencev, ki se nanaša na
ukrepe države in družbe, ki zagotavljajo ugodne pogoje za
kakovost življenja priseljenih, vključno z aktivnim
preprečevanjem diskriminacije, ksenofobije in rasizma,
spodbujajo integracijo in omogočajo, da priseljenci postanejo
odgovorni udeleženci družbenega razvoja Slovenije. Za
priseljenca/priseljenko se šteje vsakdo po preteku enega leta
od prijave prebivališča v Republiki Sloveniji.

Resolucija našteva dejavnosti, ki bodo vodile k enotnemu in
sistemskemu pristopu in k uresničevanju migracijske politike. V
ta namen lahko služi vrsta instrumentov in ukrepov, ki jih resolucija
natančneje opredeljuje. Ukrepi za uveljavitev migracijske politike
so določeni v VIII. poglavju.

V nadaljevanju resolucije so opisana izhodišča strategije za
skupno politiko migracij in azila v Evropski uniji, kjer so natančno
opisane kategorije v katerih se ta strategija izraža.

■

zaščiti in pomoči beguncem ter drugim iskalcem azila ter
osredotočenje na možnost prostovoljnega vračanja,
regulaciji priseljevanja,
preprečevanju nezakonitih migracij,
integraciji,
stalnem spremljanju razmer v Sloveniji in po svetu.
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

računa državnega proračuna za leto 2000 in sklepe Vlade
Republike Slovenije, ki jih je sprejela ob obravnavi navedenih
gradiv.

Številka: 401-05/2000-4
Ljubljana, 25.07.2002
Vlada Republike Slovenije pošilja k dopisu št. 400-08/2001-1 z
dne 31.01.2002 Poročilo o reviziji zaključnega računa
proračuna za leto 2000, Popravke obrazložitve zaključnega
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Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Številka: 401-05/2000-4
Ljubljana, dne 25. julija 2002

POPRAVKI OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA
LETO 2000
PU 1611 MINISTRSTVO ZA FINANCE
stran 150. postavka 6750 Konferenca o financiranju infrastrukture
popravek: skupni stroški izvedbe konference so 19.515 tisoč SIT (namesto 19.618.384")
str. 151. postavka 8414 PHARE CFCU
popravek: realizacija ie 18.665 tisoč SIT (namesto 18.684 tisoči
?tran 152. postavka 4147 Donaciia skladu svetovne banke fGER
popravek: realizacija ie 106.781 tisoč SIT (namesto 18.954 tisoči
stran 166. postavka 8687 Obveznosti do mednarodnih finančnih ustanov
popravek: znesek 138.4 mio SIT se zamenja s 132.216.883 SIT: znesek 126.6 mio SIT se
zamenia z zneskom 124.859.128 SIT

PU 1616 DEVIZNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE
S
stran 163. drugi odstavek
„
popravek: gre za sprejeti proračun 2000 (ne za veljavni): skupna poraba ie 78.901 tisoč SIT (ne
77,142 tisoč); razlika je 1.94? mož SIT (inj>e _2.,l$0,tisgč)
stran 163. postavka 1685 Investicije
popravek: sprejeti proračun ie 1.873 tisoč SIT (namesto 1.893 tisoč)

PU 2611 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
stran 786. postavka 5904 Pomoč pri prestrukturiranju podjetij in investicije v razvoi človeških
viffiv
popravek: doda se stavek »Skupaj realizirana sredstva iz vseh programov v letu 2000 so v višini
58.812.49 tisoč SIT.«
suan 787. postavka 7871 Aktivno reževanie presežnih delavcev
popravek: doda se stavek »Skupaj realizirana sredstva iz vseh programov v letu 2000 so v višini
199.577. 55 tisoč SIT.« (v tabeli ie ta znesek zaokrožen na 199.578 tisoč SIT)

PU 3313 URAD RS ZA MLADINO
stran 847. postavka 5787 Prireditve in publikacije

poročevalec, št. 84
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popravek: Zadnii odstavek se črta in se doda nov: »Predobremenitve Urada RS za mladino so
znašale 1.807 tisoč SIT, od teea ie bilo realizirano 1.778 tisoč SIT.«
stran 847. postavka 5795 Delovna skupnost Alpe-Jadran
popravek: v zadniem odstavku se črta prvi stavek in se doda nov: »»Predobremenitve Urada RS
za mladino so znašale 5.463 tisoč SIT, od tega smo realizirali 5.367 tisoč SIT.«

PU 4111 VRHOVNO SODIŠČE RS
stran 899. postavka 7950 Proiekt posodobitve evidentiranja nepremičnin
popravek: realizacija ie 52.498 tisoč SIT (namesto 52.427.637.92 SITI

PU 2512 GEODETSKA UPRAVA RS
stran 706. postavka 6817 Ciklično aerosnemanie
popravek: realizacija ie 79.099 tisoč SIT (namesto 75.702.060 SO")

PU 1312 RAČUNSKO SODIŠČE RS
stran 44. postavka 8565 PHARE CFCU - Javne finance in nadzor - SNP 99
popravek: Skupni obseg dejansko vplačanih prejemkov - namenskih prihodkov ie
46.90g.382.24Srr.

PU 1514 URAD ZA PRISELJEVANJE IN BEGUNCE
stran 82. postavka 1294 - oskrba beguncev
popravek: nerealiziranih sredstev na koncu leta ie na proračunski postavki ostalo 19.028.000
srr (namesto 24.800.000 SIT)
stran 83. postavka 0833 - oskrba oseb z začasnim zatočiščem - državljanov ZRJ
popravek: Gornja postavka nI postavka Urada za priseljevanje in begunce, ampak je to
proračunska rezerva, katere uporabnik je Ministrstvo za finance.

PU 1513 SERVIS ZA PROTOKOLARNE STORITVE
stran 80. postavka 1010 - plače
popravek: Plače so bile v letu 2000 realizirane v skupni viSini 463.761 tisoč SIT (namesto
517.566 tisoč SIT), od teea ie bila podskupina 400 realizirana v višini 395.690 tisoč SIT
(namesto 395.689 tisoč SITI, podskupina 401 v višini 53.499 tisoč SIT (namesto 53.498 tisoč
SIT) in podskupina 402 v višini 14.573 tisoč SIT. Plače so bile realizirane za 1.827 tisoč SIT
(namesto 1.839 tisoč SIT) mani glede na veljavni proračun 2QQ0.

popravek: Za nakup opreme je bilo porabljenih 390 tisoč SIT (namesto 393 tisoč SIT)

PU 1518 URAD VLADE ZA INFORMIRANJE
stran 89. tabela 2 (sredstva po posameznih podskupinah porabe)

9. september2002
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popravek: V tabeli o sredstvih po posameznih podskupinah porabe je skupni seštevek vseh
odhodkov 1.006.754.000 SIT (namesto 1.006.754 SIT).

PU 1528 SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE
stran 135. postavka 8396 - PHARE - CFCU - Evropsko povezovanje
popravek:
veljavni proračun 2000: 154.888.000 SIT (namesto 154.655.561 SIT)
poraba sredstev 2000: 148.719.000 SIT (namesto 148.582.965 SIT)

PU 2415 DIREKCIJA RS ZA CESTE
stran 407. postavka 4036 - redno vzdrževanje iavnih cest
popravek: realizirani program del v vrednosti 9.515.733 tisoč SIT (namesto 9.295.356 tisoč SIT)
stran 407. postavka 4038 - upravljanje in varstvo cest
popravek: ie bil izveden program del v vrednosti 1.824.372 tisoč SIT (namesto 1.561.602 tisoč
SIT)
stran 408. postavka 4037 - periodično vzdrževanje državnih cest
popravek: finančna realizacija ie znašala 1.353.167 tisoč SIT (namesto 1.380.681 tisoč SIT)
stran 408. postavka 4040 - ureditve cest skozi naselja
popravek: program del ie bil realiziran v vrednosti 952.998 tisoč SIT (namesto 1.086.702 tisoč
SH)
stran 408. postavka 4045 - manjše rekonstrukcije (modernizacije)
popravek: izvedeno je bilo 46.7 km modernizacij v vrednosti 2.626.657 tisoč SIT (namesto
M50.G02 ti?QČ g IT)
stran 408. postavka 4046 - novogradnje premostitvenih objektov
popravek: zgrajenih ie bilo 7 objektov v vrednosti 593.183 tisoč SIT (namesto 686.201 tisoč
sm
Stran 408. postavka 4048 - rekonstrukcije
popravek: finančna realizacija ie znašala 1.698.653 tisoč SIT (namesto 2.020.779 tisoč SIT)
stran 409. postavka 4050 - obnove cest
popravek: realizacija znaša 330.150 tisoč SIT (namesto 285.441 tisoč SIT)
stran 409. postavka 4051 - ukrepi za izboljšanje prometne varnosti
popravek: realizirana so bila dela v vrednosti 478.547 tisoč SIT (namesto 617.535 tisoč SIT)
Stran 409. postavka 4052 - sanacija brežin. plazov, obcestia
popravek: vrednost del ie znašala 662.498 tisoč SIT (namesto 866.330 tisoč SIT)
stran 409. postavka 4053 - sanacije premostitvenih objektov
popravek: vrednost del ie znašala 794.032 tisoč SIT (namesto 951.230 tisoč SIT)

popravek: vrednost del ie znašala 75.184 tisoč SIT (namesto 78.622 tisoč SIT)
stran 409. postavka 4055 - sanacije opornih in podpornih konstrukcij

poročevalec, št. 84
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popravek; vrednost del ie znaSala 180.506 tisoč SIT (namesto ! 76,538 tisoč SIT)
stran 410. postavka 5720 - obvoznice
popravek: vrednost del ie znažala 207.021 tisoč SIT (namesto 231.244 tisoč SIT)
stran 410. postavka 5721 - kolesarske poti
popravek: vrednost del ie znašala 9.128 tisoč SIT (namesto 23.448 tisoč SIT)
stran 410. postavka 8990 - varstvo okolja zaradi prometa
popravek: doda se postavka 8990:
Izvedene so bile meritve hrupa na 2 lokacijah, dokončana ie bila ena protihrupna ograia.
Izdelani so bili nekateri projekti za zaščito dvoživk. Vrednost realizacije je bila 13.978 tisoč SIT
ali 0,16% glede na preteklo leto.
PU 1311 USTAVNO SODIŠČE RS
stran 40, tabela
popravek: popravi se stolpec realizacije 2000 posameznih postavk v tabeli:
postavka 3007 skupaj
460.651 tisoč SIT (namesto 338.518 tisoč)
postavka 3007/konto 4000: 338.135 tisoč SIT (namesto 338.518 tisoč)
postavka 3331 skupaj
postavka 333 l/konto 4020
postavka 333l/konto 4023
postavka 3331/konto 4024
postavka 3331/konto 4029

65.823 tisoč SIT (namesto 65.95$ tisoč)
24.722 tisoč SIT (namesto 24.645 tisoč)
5.508 tisoč SIT (namesto 5,518 tisoč)
2.006 tisoč SIT (namesto 2.038 tisoč)
12.947 tisoč SIT (namesto 13.115 tisoč)

postavka 3655 skupai
postavka 3655/konto 4024

5.543 tisoč SIT (namesto 5.390 tisoč)
3.022 tisoč SIT (namesto 2.869 tisoč)

stran 41. tabela nadaljevanje
postavka 6638
4.418 tisoč SIT (namesto 4.542 tisoč)

9. september2002
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Računsko sodišče ifr
Repubuke Slovehub

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o računskem sodišču
(ZRacS-1, Uradni list RS, St 11/01)
izdajam

REVIZIJSKO POROČILO

O REVIZIJI ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA LETO 2000

t
Številka: 1201-2/0M6

Ljubljana, 21. decembra 2001
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L UVOD

1. Pravna in strokoma podlaga za izvedbo revizije
Revizijo zaključnega računa proračuna. Republike Slovenije za leto 2000 smo izvedli tu
podlagi 20. in 25. člena ZRacS-l ter Programi dela za kviievsnjc revizijske pristojnosti
Računskega sodBča RS v letu 2001 (Jt 3104-2/01-1 z dne 9. 3. 2001). Sklep o izvedbi
revizije (št 1201-2/01-2) je bil izdan 26. 3. 2001. Revizijo so opravili revizorji računskega
sodiSča (pooblastilo ft 120l-2A)J-3 z dne 26. 3. 2001) h revizorji revizijske družbe na
podlagi pogodbe (pooblastilo računskega sodiSča SL 1201-2/01*21 z dne 13.6.2001).
Revizijo amo vodili v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi INTOSAI in IFAC,
Evropskimi smernicami za izvajanje mednarodnih revizijskih standardov INTOSAI1 ter
metodologijo in navodili za revizije, ki so bite v programu dela računskega aodiiča za leto
2000 opredeljene kot projekt revizije zaključnega računa proračuna RS.
2. Cilj revizije
Cilj revizije je bil izraziti mnenje o zaključnem računu proračuna Republike Slovenije za leto
2000. Revizijo smo načrtovali v obsegu, ki daje ustrezna in zadostna zagotovila, da so
računovodski izkazi državnega proračuna pravilni in ne vsebujejo pomembno napačnih
navedb. V ta namen smo preverili pravilnost in resničnost
• prihodkov in odhodkov proračuna, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov,
• prejetih sredstev vinjenih posojil in prodaje kapitalskih deležev ter danih posojil in
sredstev za nakup kapitalskih, deležev v računu finančnih terjatev in naložb ter
• zadolževanja in odplačila dolga, izkazanega v računu financiranja.
3. Revizijski pristop
Revizija zaključnega računa proračuna RS za leto 2000 je potekala v okviru projekta, v
katerem smo posebej revidirali cpk&ii del zaključnega računa z vsemi tremi izkazi m posebej
posebni dd zaključnega računa, kar smo izvedli z 19 posamičnimi revizijami realizacije
finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov.
Remija predloga zaključnega računa proračuna RS za leto 2000 je potekala po podrobnem
načrtu, v katerem smo opredelili naloge revidiranja za vsak posamezni izkaz. Revidiranje smo
izvedli t preskušanjem podrobnosti, na katerih temelji izkazovanje prihodkov in odhodkov
oziroma prejemkov m izdatkov. PreskuSanje podrobnosti smo opravili po ustreznih revizijskih
programih, ki smo jih uporabili tu primemo velikih vzorcih v vseh treh izkazih proračuna.
V bilanci prihodkov in odhodkov smo izvedli preskuSanje na način, kot je opisano v
nadaljevanju.

1

N »podlo n izvajanje rcvizfl (Uradni lin RS. It 41/31).
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« Pravilnost izkazovanji prihodkov smo opravili t primerjavo podatkov, izkazanih v
zaključnem računu proračuna ter podatki, izkazanimi v poročilu o vplačilih in
razporeditvah javnih prihodkov za Ido 2000 in podaljšano leto (B-2) ter v pregledu
refundacij in storoacij vplačanih javnofmančmh prihodkov za leto 2000 in podaljšano leto
(B-4). Pn preveritvi prihodkov smo tndi pregledali, ali «o bili presežki prihodkov sad
odhodki Banke Slovenije (r nadaljevanja; BS) in Agencije RS za plačilni promet (v
nadaljevanju: APP) zajeti v zaključnem računu proračuna.
■ Vzorce; na katerem «nx> preskušali pravilnost izkazovanja odhodka*, smo določili po
metodi vzorčenja po denarni enoti. V populacijo za vzorčenje smo zajeli odhodke 19
skupin neposrednih proračunskih uporabnikov v skupni višini 990.iT74.220 tisoč SIT, kar
predstavlja 94,1 % vseh odhodkov proračuna. V populacijo niso hOi zajeti proračunski
uporabniki, H za vodenje računovodstva ne uporabljajo program MFERAC. Vzorec je
predstavljalo 323 izplačil v skupni višini 304-535.242 tisoč SIT ali 30 % odhodkov
proračuna za leto 2000. Pri pridobivanju dokazil o pravilnosti in resničnosti odhodkov v
bilanci prihodkov in odhodkov smo uporabili tudi izsledke revizij pravilnosti izvrševanja
finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov tako, da smo izključili
podvajanje revizijskih postopkov na istih izplačilih.
Podatke; izkazane v računu finančnih tajater ht naložb, smo pregledali na prejemkih iz vračil
danih posojil in iz prodne kapitalskih deležev v višini 7.599.164 tisoč SIT (44 % prejemkov)
ter na Izdatkih za dana posojila in za povečanje kapitalskih deležev v višini 6.113.065 tisoč
SIT (49 S izdatkov). Pravilnost izkazovanja vnovčenlhjamstev Republike Slovenije v računu
finančnih terjatev in naložb smo preverili na vzorcu, ki smo g* določili po metodi naključnega
izbora. V vzorec je bilo izbranih 20 izplačil v skupni višini 396.846 tisoč SIT, kar predstavlja
6,7 96 unovčenih jamstev v letu 2000. Pregledali smo tudi pravilnost Šestih (533 %) novo
izdanih jamstev in sedem (143 S) ugaslih jamstev ter izterjavo unovčenih jamstev v letu
2000.
Preveritvi pravilnosti računa financiranja smo v reviziji zaključnega računa proračun* za leto
2000 dali poseben poudarek. Preskus smo opcaviH na postavkah zadolževanja in odplačila
dolga.
• Pregledali smo zadolievanje v skupni višini 144.227.727 tisoč SIT, kar predstavlja 91.5 M
celotnega zadolževanja za proračunsko leto 2000. Preizkus pravilnosti je bil opravljen pri
kreditih, id so bili črpani v letu 2000, in pri vrednostnih papkjih. izdanih v letu 2000. V
okviru domačega dolgoročnega zadolževanja smo preverili izdajo obveznic (RS 16, RS 17.
RS18 in RS20) ter sedem kreditnih pogodb za sajetfe dolgoročnih posojil, sklenjenih s
štirimi poslovnimi bankami. V postopek revizije domačega kratkoročnega zadolževanja so
bile vključene izdaje zaldadnih menic v skupni višini zadolževanja 24.525.540 tisoč SIT,
kar predstavlja 41,16 % skupne nominalne vrednosti vseh izdanih ser\j zakladnih menic v
letu 2000. V preskus je bilo vključenih 20 zadolžnic. črpanih v letu 2000, ter tri črpanja
kratkoročnih kreditov, Id ao bila ▼ letu 2000 tudi odplačana. Izdaja Huraobvezniee
predstavna 95,5 % zadolževanja v tujini in je bila v celoti predmet revidiranja Preskušanje
pravilnosti izkazanih črpanj dolgoročnih kreditov v tujini je belo opravljeno v obsegu
94,8 % vseh črpanj kreditov v tujini v letu 2000. Najetje kratkoročnega revolving kredita v
letn 2000, ki je bil v tem letu tudi odplačan, smo pregledali v celoti.
• V postopek revidirala ao bila zajeta odplačila dolga v skuprti vrednosti 106.991.806 tisoč
SIT odroma 88,7 % teh odplafil. Preskušanje pravilnosti odplačil domačega dolga smo
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opravili v obsegu 90,4 % celotnih odplačil dolga v fctu 2000. Pregledali amo odplačila
glavnic vrednostnih papirjev (obveznic RS2, RS9, RS10 in RS15C ta kratkoročnih
vrednostnih papirjev) r »kupni vifioi 81.567.010 tisoč SIT, kar predstavna 76,XI %
celotnih odplačil domaČega dolga. V postopek revizije so bila vključena tudi odplačila
dolga, poslovnim bankam v višini 14.447.S81 tisoč SIT, ali 13,61 % celotnih odplačil
domačega dolga. Odplačila dolga r tujino smo revidirali v višini 10.976.915 tisoč SIT
oziroma 75,9 % tujega dolga. Preskušanje pravilnosti smo opravili na odplačilih dolga
mednarodnim finančnim institucijam (Evropski banki za razvoj, v nadaljevanju: EBRD in
Evropski investicijski banki, v nadaljevanju: EIB) ter na odplačilu glavnice iz naslova
izdanih vrednostnih papirjev v tujini (Novi finančni sporazum, v nadaljevanju: NFA).
V postopka zaključevanja revizije smo v skladu z 28. členom ZRacS-I IZ II. in 28. li. 2001
opravili dva razčiščevalna sestanka, na katerem je Ministrstvo za finance (r nadaljevanju:
MF) izpodbijalo razjarite nepravilnosti in podalo dodatna pisna in ustna pojasnila.

4. Odgovorne osebe
Za pravilnost zaključnega računa državnega proračuna je odgovorna vlada, ki v skladu s 4.
odstavkom 97. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, It 79/99, 124/00, v
nadaljevanju: ZJF) doloG predlog in ga skupaj z dokončnim poročilom računskega sodišča
predloži državnemu zboru v sprejem.
Med izvajanjem revizije je Vlado Republike Slovenije vodil predsednik dr. Janez Drnovšek.
V letu 2000, na katero se nanaša revizija, je vlada delovala v treh različnih sestavah, vodila pa
stajo:
• dr. Janez Drnovšek, predsednik vlade od 1.1. do 7.6.2000 in od 16.11.2000 dalje ter
• dr. Andrej B^juk, predsednik vlade v času od 8.6.2000 do 15.11.2000.
I
Za pripravo predloga zaključnega računa proračuna za leto 2000 je na podlagi Z in 3.
odstavka 97. Člena ZJF odgovorno MF. V letu 2000, na katero se nanaša revizija, so bili za
pravilnost knjigovodskega evidentiranja in sestavo predloga zaključnega računa odgovorni
ministri:
• mag. Mi$a Gaspari od 1.1. do 7.6.2000,
• Zvodko IvanuTtč od 8.6.2000 do 30.11.2000 in
• mag. Anton Rop od 1.12.2000 dalje.
Ha podlagi določb 65. člena ZJF predstojniki neposrednih uporabnikov odgovarjajo za
zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi.
Izvrševanje proračuna poteka, v skladu z načelom razmejitve pristojnosti med odredbodajala
in računovodji (66. člen ZJF).

5. Predstavitev zaključnega računa proračuna za leto 2000
ZJF v 29. člena določa, da proračun sporne državni zbor v roku, ki omogoča njegovo
uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Proračun Republike Slovenije za leto
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2000je držanrai zbor sprejel 21.1.2000 (Uradni list RS, tL 9/00) in je začel vrisati Z 2.2000.
Do sprejetja prorafiuna je 1x2 obseg prejemkov ta izdatkov RS določen z Uredbo o
financiranju Republike Slovence v prvih trdi mesecih leta 2000 (Uradni list RS, h. II L/99),
kijoje*wjela Vlada RS dne 23. II1999.
Državni proračun in globalne bilance javnega financiranja za leto 2000 so Mi pripravljeni na
podlagi izhodiSd, ciljev m usmeritev Proračunskega memoranduma za leto 2000 (sprejet na
sgi vlade 14. 10. 1999). Vlada je opredelila, za ključna cilja makroekonomske politike
nadaljevanje dinamične gospodarske rasti m todaflnje zniževanje stopnje inflacije. Prav tako
je a cilj določila zniževanje inflacije in spodbujanje gospodarske rasti ter ob podpori fiskalne
in proračunske politike zadrževanje celotnega javno finančnega primanjkljaja v letu 2000 na
ravni l % bruto domačega proizvoda. V predlogo zaključnega računa proračuna RS za leto
2000 (v točki 3.1.1 v obrazioStvi sp!oSncga dela zaključnega računa proračuna) so podrobno
predstavljena posamezna makroekonomska IzbodiSa, na podlagi katerih je bil pripravljen
proračun RS. V predlogu je podana tudi ocena doseženih gibanj.
MF je bilo dolžno predlog zaključnega računa proračuna RS za leto 2000 predloži ti
računskemu sodiSču v revidiranje najpozneje do 31. 3. 2000 (97. člena ZJF). Predlog
zaključnega računa (sptoSni in posebej del proračuna) je skupaj z obrazložitvami računsko
sodBče prejelo 11.4.2001 (dopis MF It 401-20/01, 617/SPUP z dne 11. 4. 2001). Splofei
del proračuna predstavljajo trije izkazi, in sicer bilanca prihodkov in odhodkov, račun
finančnih terjatev h naložb ter račun financiranja V predlogu zaključnega računa proračuna
za leto 2000 je zaaSal načrtovani in doseženi obseg sredstev v vseh treh izkazih, kot je
prikazano v tabeli 1.
Tabela 1: Načrtovan in dosežen obseg sredstev proračuna RS a leto 2000
Nad«
i
BUioca prihodkav Is Mik»dk»v
Skupaj prihodki
Skap*] odhodki
PoBumjkljij (HI)
RaZao fruaCafli terjatev (a Bthlk
prejeta vra&li d<ASi potojll M
prodaja kapitakiih dticžtv
V. Dnu pocojiU k povečanje
kapiuUUfc delrfcv
VL Pnrjcu. ncira* etau postila s
aprememb« kapitalskih dftcZcv (V-fV)
C) Riha Gutclraiji
VIL ZadotSnraojcpioaeun*
VUL Odplačilo Sbl^a
IX Sprtraenibe *»jx tttdsar tu rafveu
(wv+vn-n-v.vm)
X NcMz*toC£vvye(VU-VlK-EQ
XL Neto finaacifioic (VltX)
A)
L
U.
til.
B)
IV.

SprejetipraniHn
2
1XQL315.000
1.039.70*. 135

Vetfavni
pmrateo
s

"

Loža. i 94.963
-

3&904J00
rt.oo.oti

20.717372

(1.171.71 J)
137-S54.SS6
1)7.9*3.031
«
39J71JKO
sutios

v tisoč SIT
Re*lb>cfc't
)ad.
i'""

J-V3

990.W7.216
1.02«.944.62j
(37^7.409)

97
97
99

17.031.033

57

12J97.M5

39

4.653.0S£
l2iiWJ«0

120.&J1.764 "T02
X$ 10.665
33.j04.32t
37.9i7.409

M
99

Realizirani prihodki državnega proračuna za leto 2000 so bili za 30 J27.7S4 tisoč SIT manjSi
od načrtovanih in realizirani odhodki za 30.763.510 tisoč SIT mar\jSi od načrtovanih, zato je
bil primanjkuj proračunskega leta za 435.726 tisoč SIT nižji od predvidenega v sprejetem
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proračunu. Glede os predhodno proračunsko leto je bil proračunski primanjkljaj v letu 2000
vifji za 11341616 tisoč SIT.
Ha podlagi 35. člen« Zakona o izvrfevanju preračuna Republike Slovenije za leto 2000
(Uradni list RS. fc. 9/00. t&00, v opevanju; Z1PRS2000) to bili med prejemke proračuna
za leto 2000 vključeni (odi prihodki od davka na dodano vrednost in prihodki od toSarin,
vplačani v proračun do vključno 31.1.2001. Med izdatke proračuna ter prejemke in izdatke
neposrednih proračunskih uporabnikov za leto 2000 so bila vkjj učeni tudi denarna sredstva,
nakazana neposrednim uporabnikom do vključno 31. 1.2001, za poravnavo obveznosti, Id jo
nastale v letu 2000.
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IL UGOTOVITVE

1. Bilanca prihodkov in odhodkov
V predloga zaključnega računa proračuna RS so bili za leto 2000 tzkircani skupni prihodki v
viSrri 990.987.216 tisoč SIT m skupni odhodki v viSni 1.028.944.625 tisoč SIT. Proračunski
primanjkljaj je bil izkazan V viSini 37.957.409 tisoč SIT. V tabeli 2 so prikazani podatki iz
bilance prihodkov in odhodkov za leto 2000 r primerjavi z letom 1999.
Tabela 2: Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 2000
v tisoč SIT
j?-- Indeks
W99
T
«V1)

■ ifc**h»e\ja •
—i
J
i
Prihodki
70 Davčni prihodki
959.392.700
S95.055.330
4l.130.800
71 Nedavfaj« prihodki
44.327.58$
439IJ00
72 Kapitalski prihodki
504^875
9 >400.000
73 Prejete dooacije
3.197.108
,1.021.315.000£
Skupaj
Odhodki
\'
315.826.452
40 Tekoči odhodki
41 tekoči fcaarieri
617.479.667
73.423.778
42 Investicijski odhodki
52.978.238
43 Investicijski tra/isfen
v

4
324.486.747
622.803.612
60.122.793
52.781.816

927.672253
56.010.011
«58.755
6.446.197
314.310.637
613.427.523
50.887.028
50 J 19.437
-.vffvssmsu-

104
126
170
202
115
106
90
94
107

Doseženi nižji prihodki od prvotno načrtovanih so otežili izvajanje proračuna za leto 2000 in
zahtevali tekoče medicino prilagajanje izvrJevanja proračuna. Vlada RS je v letu 2000, ob
vsakokratni obravnavi dosežene realizacije prihodkov in odhodkov proračuna, sprejela tudi
ukrepe za uravnoteženje proračuna na podlagi 40. člena ZJF. Ukrepe je MF podrobneje
predstavilo ▼ poročilu (točka 3.1 J v obrazložitvi sploSnega dela zaključnega računa
proračuna).
Po obravnavi poroda o realizaciji državnega proračuna za prvo polletje 2000 je vlada s
sklepom (k. 400-18/99-11 z dna 3. 8.2000) sprejela ukrep, s katerim je zagotovila dodatne
ptavice porabe za pokritje povečanih izdatkov in znunjSanih prejemkov proračuna v letu
2000 s prihranki pri posameznem neposrednem proračunskem uporabniku v skopni v&ni
6.450 mio SIT. Zbrane prihranke je vlada s sklepi razporedila na posamezne uporabnike za
poravnavo obveznosti, predvsem plač, za odpravo posledic suie in dopolnilna sredstva
občinam.
Ukrepov za zagotovitev manjkajočih sredstev za pokritje nujnih obveznosti, ki jih je
predlagalo MF v poročilu o irvrievat\ju proračuna za obdobje januar - avgust 2000, vlada ni
sprejela. Minister za finance pa je 23. 10- 2000 izda) Navodilo o zaključku izvrševanja
državnega in občinskih proračunov za leto 2000 (Uradni list RS, ŠL 99/00), v katerem je
neposrednim Uporabnikom proračuna določil ravnanje pri prevzemanju obveznosti v breme
proračuna RS za leto 2000. Vsem uporabnikom proračuna je MF tudi posredovalo natančna
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navodila v okrožnici o zaključku proračunskega leta 2000 fc. I (Št 401-21/99,1469/SPzdne
6.11.2000).
Ocena prihodkov do kooca leta 2000 (Poročilo o fevrJevanju proračuna za obdobje januaroktober 2000) je pokazala na izpad prihodkov v vifini 32.000 mio SIT, na tiram' odhodkov pa
je M ugotovljen primanjkljaj sredstev a odplačilo dolga. Ob obravnavi navedenega poročila
je vlada sprejela iHep <Sl 400-11/99-18 z dne 1.12.2000), a katerim je nalofila neposrednim
uporabnikom ustavitev prevzemanj* obveznosti v brane proračuna za leto 2000 ter prenos
neporavnanih obveznosti v leto 2001. Skladno s tem je MF 5.12.2000 izdalo okrožnico §t 2
o zaključku proračunskega leta 2000 (Št. 401-21/99,1702/SP).
LJ rrfkodld
V letu 2000 so bili prihodki realizirani v vilini 990.9S7.216 tisoč SIT, kar je bflo a 2,4 %
maqj, kot je bilo načrtovano. V primerjavi z letom poprej seje realizacija prihodkov povečal*
a 47.902314 tisoč SIT oziroma a 4,9 V*. V tabeli 3 je prikaan pregled prihodkov proračuna
a leto 2000.
Tabela 3: Pregled prihodkov proračuna a leto 2000
FrfliodkJprti«*eun»r
:
~
;
-'V
70-Davčnl priliodid
700-Davki na dohodek m dobiček
701-Pmpcvki »socialno varnost
702-Dtvki ta plačilno Isto in delovno silo
703-Davki na premoženje
704-Dooiači davki na blago in storitve
toS-Davlo na mednarodno trgovina in transakcije
71-N«Ut&I prihodki
7HMJdclciha pa dobička in dohodki od premoŽenja
71 l-Takse in prisioj&inc
^12-Dentae kazni
/t3-PnbodJa od prodaje blaga is storitev
/l4-Drugi nedavčni prihodki
72-K*prt*iikl pHSodld
720-ftodaja osnovnih iredttev
722-Prodaja zemljttt in nematerialnega premoženja
73-rraJcte donadje
"
730-Danacije kt domačih virov
III, ——
1». • i

9S9J9Z.700
216^50.000
6287.000
60.855.800
5.012J00
630203.000
40.484.100
48.130JKM
12.660.000
15.S65.800
6.810.000
<330.000
L465jOOO
4391.500
Z980.600
M10.900
"
0
9.400.000

;.:,ltealj2acga ' Indeks
; •' . ;
4(W)
SIIJLTLSŠS
97
220.558.053
102
6-568.892
104
68.070.623
112
1.042.70»
li
593J42J29
94
3t.089.449
94
s£oTo.011
116
lil
I4JTOT16
' 18.929j#5
ll9
7.277.832
107
~
iSS-i43
128
10266.425
121
ts&žfSs
19
S41J36
28
17319
1
1446.197
69
0
"
teo6
6.438.991 '
68
97

1.1.1 Davčni prihodki
Največji delež prihodkov proračuna a leto 2000 so s 93,6 S predstavljali davčni prihodki, ki
»ose v primerjavi z letom 1999 povUali a 3,6 %. Davčni prihodki so bili a 31.720.447 tisoč
SIT oziroma 3 Y» manjS od načrtovane vifine.
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V proračunu za leto 2000 so bila sredstva, Id pritekajo v proračun prek APP, evidentirana v
bruto znesku, v sklada s petim odstavkom 2. člena ZJF, kljub temuda je 2JPRS2000 v 32.
členu določil, da se stroSki provizije APP v proračunu izkazujtjo tako, da so vplačani prihodki
proračuna zmanjSani za stro&e provizije (neto sistem).
Za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12.2000 je APP obračunala provizijo po 2. ločki cenika
storitev APP v skupnem znesku 3.148.929 tisoč SIT. MF je v posebnem delu zaključnega
računa (1099 • Proračun RS) evidentiralo navedeni znesek provizije skupaj * 50 % provizije
za december 1999, obračunane na podlagi 45. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah,
akona o izvrievanju proračuna RS (ZIPRS-C, Uradni lat RS, fc. 91/98) v vifini 81.594 tisoč
SIT.
1.1.2 Nedavčni prihodki
Nedavčni prihodki so bili v zaključnem računu proračuna za leto 2000 iTfr«*an; Y viSini
56.010.011 tisoč SIT ali 5,6 % celotnih prihodkov proračuna. V reviziji sroo preverili, ali so
bili posamezni prihodki pravilno zajed med proračunske prihodke za leto 2000.
Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki APP v znesku 71449 tisoč SIT za leto 1998 in
31-503 tisoč SIT za leto 1999 ni bil vplačan v proračunskem letu 2000. Svet APP je ob
sprejemu letnega poročila predlagal, da se presežek prihodkov nad odhodki za leto 1999
razporedi y rezerve APP za reševanje problema presežnih delavcev in a kritje obveznosti
odškodninskih zahtevkov oziroma draga tveganja. V poslovnih knjigah APP sta bOa presežka
za obe led izkazana kot nerazporejena sredstva, MF pa ju je izkazovalo kot tegatev do APP.
Vlada m izdala soglaša k letnemu poročilu APP a leto 1998 in 1999, kot to zahteva 66. člen
Zakona o Agenciji RS a revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in zakona o
Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje m informiranje. Presežek a leto 1998 je APP
vplačal«, v proračun novembra 2001.
V poslovnem letu 2000 je APP izkazala presežek prihodkov nad odhodki v vifini 83.602 tisoč
SIT. Vlada je na seji 31. 5. 2001 obravnavala letno poročilo APP in s sklepom (it. 40815/2001-1) soglašal«, da se presežek nameni a kritje ctrolkov preoblikovanja APP in
potencialnih obveznosti iz odškodninskih obveznosti oziroma druga tveganja.
Na podlagi 83. člena Zakona o Banki Slovenije (Ifcadni list RS, it 1/91, v nadaljevanju: ZBS)
je presetek prihodkov nad odhodki BS po porabi sredstev za osnovna sredstva in poseboe
rezerve BS ter a kritje nepokritih realiziranih negativnih tečajnih razlik, prihodek državnega
proračuna.
Iz Odloka o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenija a leto 1999 in o razporeditvi
presežka prihodkov nad odhodki (Uradni Ust RS, It 49/00), ki ga je sprejel državni zbor, je
razvidno, daje BS a leto 1999 izkazala presežek prihodkov nad odhodki v znesku 40.193
mio SIT, od tega je razporedila a proračun RS 240 mio SIT. BS je s tem delom presežka
poravnala svoje terjatve do RS, in sicer r znesku 238.082 tisoč SIT iz naslova obresti za neto
alokactfo posebnih pravic črpanja (SDR) ta v znesku 1.650 tisoč SIT iz naslova prevzetih
obveznosti po računu Mednarodnega denarnega sklada (MDS).
Ob včlanitvi RS v MDS je bil sprejet Sklep o načinu vodenja poslov m poravnavanju
obveznosti, ki izhajajo iz članstva RS v MDS. V skladu s 4. členom tega sklepa obveznosti
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RS do BS zapadejo v plačilo po vsakoletni potrditvi letnega zaključnega računa BS v znesku,
Id je enak obveznostim do MDS, vključno z vsemi stroški, zapadlimi v plačilo v letu, &
katerega je te zaključili račun urejen.
Z revizijo smo ugotovili, da to bile terjatve in obveznosti RS do BS v skupnem znesku
239.732 tisoč SIT prvotno pravilno evidentirane v bruto znesku, ob pripravi zaključnega
računa proračuna za leto 2000 (zapisnik z dne 4.4.2001) pa izknjižsae na odhodkovni in na
prihodkovni strani ter tako v proračunu niso izkazane.
V skladu z 69. členom 2BS BS opravlja tudi nalogo, da daje kovance ▼ obtok in jih iz obtok*
tndi jemjje. Izdajateljica kovancev je RS. Finančno razmerje med BS b MF je bilo urejeno s
pogodbo o opravljanja strokovnih in tehničnih nalog v zvezi z izdajo priložnostnih kovancev
in pogodbo o opravljanju strokovnih in tehničnih nalog v zvezi z izdajo tečajnih kovancev. V
sklada z navedenima pogodbama je BS iz svojih sredstev poravnavala vse obveznosti, ki so
nastale pri izdaji kovancev, in jih pokrivala z izkupičkom od prodaje pri priložnostnih
kovancih oziroma nominalne vrednosti pri tečajnih kovancih. Za kto 1999 so znašali stroški
izdelave kovancev 108.282 tisoč SIT, prihodki p« 139332 tisoč SIT. Presežek prihodkov iz
tega naslova v višini 31.050 tisoč SIT je BS bih obvezna vplačati v proračun, kar je storila
10.4.2000.0 nakazila je BS obvestila MF (dopis It 31.00-0368/00-MK zdne 24.7.2000).
S spremembo ZIPRS2000 je bilo v 33. členu določeno, da je do nove zakonske ureditve,
izdajatelj tečajnih in priložnostnih kovancev BS, ki krije stroške izdelave in izdaje kovancev v
obtok ter pridobiva prihodke h tega naslova. Višina vseh stroškov izdelave kovancev v letu
2000je bila 263.322 tisoč SIT, prihodki iz tega naslova pa so zaaiali 233.430 tisoč SIT. MF
je evidentiralo stroške izdaje kovancev BS v proračunu (1099 - Proračun RS) v skupnem
zneska 341.712 tisoč SIT. V tej vrednosti so vključeni stroški BS iz naslova izdaje kovancev
za leto 1999 (108.282 tisoč SIT) in za leto 2000 (263.322 tisoč SIT), ki so jznanjSani za
razliko mod stroški in prihodki iz leta 2000 (29.892 tisoč SIT).
V proračuna za leto 2001 je MF odprlo novo proračunsko postavko 6523 - Stroški kovanja
kovancev in drugi stroški BS, s katere bodo predvidoma v letu 2001 poravnali obveznosti
tekočega lete. Z BS se prav teko dogovarjajo za spremembo sklepa o načina vodenja poslov
in poravnavanja obveznosti, ki izhajajo iz članstva Slovenije y MDS. Ti ukrepi MF prispevajo
k odpravi napak, Id smo jih razkrili Z revizijo.
1.13 Kapitalski prihodki
Vlada je na seji 9. 12. 1999 sprejela program prodaje državnega finančnega in stvarnega
premoženja za leto 2000 (sklep b. 460-16/99-L/N/ z dao 10.12.1999). Na podlagi predlogov
proračunskih uporabnikov za leto 2000 je vlada načrtovala prodajo osnovnih sredstev,
stavbnih zemljišč In nematerialnega premoženja v skupni višini 4391.500 tisoč SIT
(Poročevalec DZ, St. 747X111). Navedeni znesek je bil načrtovan kot prihodek proračuna za
leto 2000. Dejansko so biti s prodajo finančnega premoženja države doseženi prihodki v višini
858.755 tisoč SIT, kar predstavna 19,5 */» načrtovanega obsega kapitalskih prihodkov.
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13 Odhodki

.

Odhodki proračuna a leto 2000 to bili rcaEziiaai v vifini 1.028.944.625 tisoč SIT, lev je bilo
a 2,9 S roaqj od načrtovane vifine. Največ odhodkov proračuna za leto 2000 seje nanašalo
na tekoče transfere (59,6 %) io tekoče odhodke (30.5 %).
Tabela 4: Pregled odhodkov proračuna za leto 2000
bdbocfld proračuna
.
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MF je v predloga zaključnega računa proračuna za. leto 2000 izkazalo neporavnan*
obveznosti v letu 2000 v skupni vifini 24.482.1*1 tisoč SIT. Od tega zneska odpade
22319.227 tisoč SIT m 19 proračunskih uporabnikov, Id smo jih revidirali v okviru projekta
revizije zaključnega računa proračuna RS. V bilancah stanja revidiranih proračunskih
uporabnikov je bOo izkazanih za 23.999315 tisoč SIT neporavnanih obveznosti, kar jc a
1.480.158 tisoč SIT več, kot je bOo izkazano v posebni tabeli v predlogu zaključnega računa.
Odstopanja med podatki so posledica razlik pd poročanju. V bilanci stanja so izkazani
podatki na dan 31.12.2000 in zajemajo neporavnano obveznosti, ki se nanaSsjo na zapadlost
v letu 2000 in 2001, podatki v preglednici MF pa zqjemqjo neporavnane obveznosti, izkazane
na obrazcih FEP (Finančni elementi predobrcmeniiev) na dan 31.1.2001. Do razSk je priSo
tudi zato, ker nekateri proračunski uporabniki niso v vseh primerih m v odo ti sledili navodilu
MF o zaključitvi proračunskega leta 2000. Z revizijami so bik potijene neporavnane
obveznosti iz leta 2000 v skupni vilinl 18J03.707 tisoč SIT. kar predstavna 81.3 %
obveznosti iz poročila MF.
V poročilu o izvrSevanju proračuna RS a leto 2001 v obdobju januar-jun^ 2001 (Poročevalec
DZ. Jt. 70, z dne $. 9. 2001) je MF navedlo, da ao bile do 30. 6.2001 plačane neporavnane
obveznosti iz leta 2000 v skupni vilinl 17.246.629 tisoč SIT.
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1.2.1 Tekoči odhodki
Tekoči odhodki so bili v letu 2000 realizirani v vifini 314 J10.637 tisoč SIT eli za 2 % manj,
kot so bili načrtovani. V revidiranje smo ajch izplačila v vifini 38.432.580 tisoč SIT ali
12J* % tekočih odhodkov. Največji delež »Šib preveritev odpade na plačila tujih obresti
(40.7 S) ter plače in prispevke (23,6 %). Revidirana, izplačila so bOa pravilno knjigovodsko
evidentirana in izkazana v odhodkih proračuna.
Plače in drugi izdati zaposlenim predstavljivo največji delež v tekočih odhodkih (36,5 S). V
sprejetem proračunu za leto 2000 so bile za ta namen zagotovljene pravice porabe v višini
112.471.130 tisoč SIT. Na podlagi določil 7„ f. in 14. člena ZIPRS2000 seje dovoden obseg
sredstev za plače med letom povečal na 115.5J3.929 tisoč SIT oz. za 2,7 S, realizirana
poraba pa je bila v vifini 1I4.81S.090 tisoč SIT ali a 2,1 % več, kot je bilo prvotno
načrtovano.
Sredstva izločena, v rezerve so bila v letu 2000 realizirana a 15 % več, kot» bila načrtovana.
Sredstva v vifini 2.914.000 tisoč SIT so bila namenjena za tekočo proračunsko rezervo
(splošna proračunska rezervacija) po 42. členu ZJF. Največ sredstev (97 %) je bilo
namenjenih a povečanj« Števila zaposlenih In a napredovanj a zaposlenih, ostala sredstva pa
a stroške denacionalizacije, stroške a množična grobišč* in mganjc dokumentacije v zvezi
z množičnimi poboji, dodatna sredstva a protokolarne storitve ter prenos aredstev v rezervo
a naravne nesreče. Največ sredstev sploSne proračunske rezervacije je bilo prerazporejenih
na Ministrstvo a notranje zadeve (45,7 K). Stalna proračunska rezerva je bila oblikovana v
višini 7.000.000 tisoč SIT v skladu s 17. členom ZIPRS2000. Sredstva, ki ao bila od
prejemkov proračuna dodeljena v proračunsko rezervo, to bila namenjena a zagotovitev
sredstev a plačilo fe prevzetih obveznosti a odpravo posledic naravnih nesreč, ki so
prizadele državo v prejšnjih letih Vlada je v leto 2000 na podlagi sklepov dodatno
prerazporedila v proračunsko rezervo sredstva v višini 4.293.580 tisoč SIT a delno
realizacijo obveznosti po Zakona o zagotovitvi sredstev a odpravo posledic ruše, neurja s
točo, pla2e>\ja tal in služenja morja v letu 2000 (Uradni list RS, št 81/00). Po navedenem
zakonu se del sredstev a odpravo posledic sule, neurja s točo in plazenja tal oblikuje tudi v
letu 2001. Oblikovanje sredstev rezerv v večjem obsegu v letu 2000 je MF utemeljilo z
zagotavljanjem nemotenega nadaljevanja sanacij elementarnih nesreč v obdobju začasnega
financiranja na začetku leta 2001, ko proračun ie nI bil sprejel.
IJ2J2 Tekoči transferi
Tekoči transferi so bili v proračunskem ktu 2000 realizirani v višini 613.427523 tisoč SIT,
kar je a 6,1 H voč, kot je bOo a tekoče transfere porabljeno v letu 1999. Preskušanje
pravilnosti izkazovanja tekočih transferov smo izvcdK na podlagi izbranega vzorca 189
izplačil v skupni vrednosti 239.947.536 tisoč SIT oziroma 39 '/• realizacije.
Največja podskupina proračunskih odhodkov so drugi tekoči domaČi transferi, irf obsegajo
65 % tekočih transferov. Največji obseg teh transferov odpade na tekoče transfere v javne
zavode in druge Izvajalec javnih shrfb (53,2 %) ter v sklade socialnega zavarovanja (38,3 %),
manjši del pa a tekoče transfere drugim ravnem države. Revidirani transferi Zavoda za
invalidsko in pokojninsko zavarovanje so bih pravilno evidentirani in izkazani med odhodki
proračuna. Pretežni del tekočih transferov drugim ravnem države te nanaša na izplačila
sredstev finančne izravnave občinam v obliki akontacij, Id jih izvaja MF na podlagi Zakona o
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financiranju občin (Uradni list RS, SL BO/94, 45/97, 56/98, 61/99, 89/99, v nadaljevanju:
ZFO).
Z rcvmjo je bilo ugotovljeno, da so bila izplačila tekočih transferov pravilno knjigovodsko
evidentirana in izkazana v odhodkih proračuna. Nakazila sredstev občinam so bila usklajena z
ZFO in v obsegu, ki gaje določil proračun.
123 Investicijski odhodki
Investicijski odhodki so bili v proračunskem letu 2000 realizirani v viSni 50.887.028 tisoč
SIT. kar je za 9,5 % tnxqj, kot je bilo porabljeno leta 1999. Investicijski odhodki so bili
predvideni za nakup in gradnjo osnovnih sredstev. Večji zneski pri investicijskih odhodkih se
nanaSajo na rekonstrukcijo Železniške povezave Slovenije z Madžarsko (247.451 tisoč SIT),
nakup računalniške opreme (162.136 tisoč SIT) in izgradnjo prostorov za Pravno fakulteto v
Ljubljani (144.039 tisoč SIT).
Preskušanje pravilnosti investicijskih odhodkov smo izvedli na podlagi izbranega vzorca 20
izplačil v skupni vifirti 1.088.990 tisoč SIT. Največ investicijskih odhodkov, zajetih v vzorec,
jo odpadlo na Ministrstvo za promet In zveze (MPZ-33,8%) ter nt Ministrstvo za Šolstvo in
Šport (21,0 %). Revidirana izplačila so bila pravilno knjigovodsko evidentirana in izkazana v
odhodkih proračuna.
L2.4 Investicijski trans feri
Investicijski transferi so bili v letu 2000 realizirani v vifini 50319.437 tisoč SIT, kar je za
5,6 % mttg od realizacije pnjii^ega leta. Pri investicijskih transferih j« bilo največ sredstev
porabljenih za transfere javnim podjetjem (56,6 •/•), drugim ravnem drŽave (18,2 %X javnim
zavodom in javnim gospodarskim zavodom (12,0 %) ter za investicijske transfere privatnim
podjetjem in zasebnikom (8,8 S). Največ porabljenih sredstev je bilo pri MPZ, in sicer za
transfere javnim podjetjem. Sredstva so bila namenjena za gradnjo avtocest in jih je MF na
podlagi pogodbe po dvasajstinah odvajajo na posebni račun MPZ.
V postopek preskuSanja podatkov je bilo zajetih 19 izplačil v skupni vrednosti 29.766.136
tisoč SIT, kar predstavlja 59 S realizacije vseh transferov v letu 2000. Od revidiranih izplačil
so največji delež predstavljala nakazila bencinskega tolarja MPZ za gradnjo avtocest
Revidirana izplačila so bila pravilno knjigovodsko evidentirana in izVa7nna v odhodkih
proračuna.

2. Račun finančnih terjatev io naložb
V
finančnih teijatev in naložb so bOa za leto 2000 predvidena prejeta vračila danih
posojil in prodaja kapitalskih deležev v viSuu 30^04300 tisoč SIT ter dana posojila in
povečanje kapitalskih deležev v višini 32.083.015 tisoč SIT. Skupni prejemki in izdatki v letu
2000, evidentirani v računu finančnih teijatev in naložb, so bili realizirani v precej nižjem
obsega, kar je razvidno iz tabele 5.
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Tabela 5: Račun finančnih tcgatev in naložb v letu 2000
N#aT

Sbnjetr.;,
L Prejeta vraJila dasih poio]& ia prodaja ImpitabtA dddbet

• 13.771.972 m
• 1 3.279461 94
|

S

*

1

1

•* t

!

•6
f

i

wa

I

i
750-Prejeta vračila danih posojil
5.442500
751-Prodija kapitabfcjb deležev
21.961.400
752-Kujmm« iz naslova privatizacije posjjetij
£500.000
SkupajL •
30504.300'.
D. Daaa posojila ta povečaj« kapitalski ddtibr

,'^caUe|'aja.

440-Dasapoaojfla
44I-Povedai\je kapitalskih deležev
442-Poraba sredstev knpitin iz naslova
privatizacije podjetij
SJoipajiL • ... \ Iu. Prejeta min as dana posojila In
spremembe kapitalska deleiev

5.443.415
23.139.600

5.923.904
~T797.077

5501.902 108
1.487.033
i

3J00J000

11.00&291

5X09.010 143

(lJTt.715)

4.653.088 J

2J Prejeta vraHa danih posojil in prodaja kapitalskih deleiev
Prejemki iz naslova vraSI danih posojil in prodaje kapitalskih deležev v letu 2000 ao bili
realizirani v vifini 17.0S1.033 tisoč SIT oziroma 56,7 K načrtovane realizacije. Večje
odstopanje je posledica neuresničene prodaje kapitalskih deležev države.
2.1.1 Prejeta vračila danih posojil
Prejeta vračila danih posojil so bila realizirana v vifini 13.771.972 tisoč SIT ali za 2^-bat
več, kot je bilo načrtovana Povečana realizacija glede na načrtovano je predvsem rezultat
povečanih prilivov od bank zaradi plačila obveznosti Iz naslova obveznic po novem
finančnem sporazuma (NFA) ter prilivov od podjetja ELES do.o., Ljubljana (ELES), Id je v
letu2000 pričelo poravnavali svoje obveznosti do drŽave iz naslova tujega kredita.
Prejeta vročila danih posojil od Javnih podjetij - Prihodki iz tega naslova niso bili predvideni,
dejansko pa Je ELES nakazal sredstva v vili m 390.610 tisoč SIT iz naslova prevzetih
obveznosti iz leta 1975. ki so izhajale iz meddržavnega kredita KapitalhitfeGcTnumy> ki gaje
Nemčija odobrila tedanji Jugoslaviji Kredit je bil namenjen za financiranje prenosne mreže
električne energije savskim, soškim m dravskim elektrarnam. Novembra leta 1992 je
obveznosti elektrarn prevzel ELES. Republika Slovenija je leta 1996 sklenila bilateralni
sporazum i Nemčijo m začela odplačevati det dolga nekdanje NBJ. Pogodbena razmera med
ELES h RS do leta 2000 niso bib urejata. Pogodbo o odplačilu obveznosti Elektro-Stovenija
do.o sta ELES in Republika Slovenija sklenili dne 26.9.2000.
Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij - V letu 2000 so bila načrtovana plačila
obveznosti iz naslova obveznic serije 1 po NFA. Id jih je Y letu 1999 namesto treh bank
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dolinic predčasno odplačala država. Realizacij« prejetih vračil je bila a 143 % vižja, m sicer
v viSini 12.950319 tisoč SIT, ker je bilo NLB d.d. odobreno večje vračilo od predvidenega.
RS je »podlagi Zakona o prevzemu delt dolga po novem finančnem sporazumu iz leto. 1988
in o izdaji obveznic RS zaradi zamenjave tega dolga (Uradni list RS, ft. 14/96) prevzela del
dolga do tujine iz naslova najema kreditov v tujini, za katere so bile pred prevzemom dolinice
NLB d.<L, NKBM d.d. in Abanka d.d. S prevzemom dolga so banke postale dolžnice do RS,
oziroma je RS iz tega naslova izkazal« terjatve do bank in hkrati postala dolžni ca do tujine.
Svoj dolg je RS zamenjala z izdajo obveznic serije 1 m 2.
Prejeta vračih danih posojil od privatnih podjetij - V letu 2000 so biS iz naslova vračila
danih posojil podjetjem načrtovani prejemki v višini 100.101 tisoč SIT, dejansko pa je bilo
vrnjeno 428.186 tisoč SIT ali štirikrat več od načrtovanega. Nižji znesek vračil je bil
načrtovan zato, ker so bila posojila odobrena podjetjem, lci so bila v finančnih težavah in
nezmožna pravočasno vračati posojila. Vrnjeno je bilo več posojil od pričakovanega, zaradi
ptačO po prisilni poravnavi trdi družb in drugih izrednih plačil, ki ob pripravi proračuna niso
bila predvidena.
2.1.2 Prodaja kapitalskih deležev
Prejemki od prodaje kapitalskih deležev so bili načrtovani v znesku 21.961.400 tisoč SIT,
vendar do realizacije ni priSlo. V letu 2000 je vlada nameravala prodati 14,5 % lastniškega
deleža v S dclrtrodistribodjskfh podjetjih po tržni vrednost v skupnem znesku 17.123.049
tisoč SIT, ld je bila ocenjena v viSini 50 % knjigovodske vrednosti. Sredi leta 2000 je vlada
spnjcla Uredbo o
in postopkih prodaje kapitalskih naložb (Uradni list RS, 5t 54/00%
po kateri je potrebno skupqj s programom prodaje posamezne kapitalske naložbe vladi
predložiti tudi poročilo Agencije RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij o
uporabi in razpolaganju s sredstvi in viri sredstev dražbe. Ministrstvo a gospodarske
dejavnosti (MGD) je revizijsko poročilo pridobilo Sele konec decembra. leta 2000, zato
postopki prodaje niso mogli biti apeljini.
Prodaja državnega premoženja v sistema Slovenskih železarn (7 podjetij), ki je bila
načrtovana v programu a leto 2000 z zneskom 3.000.000 tisoč SIT, ni bila realiziran* zaradi
obsežnih in dolgotrajnih postopkov prodaje.
2.1 J Kupnine iz naslova privatizacije podjetij
V sprejetem proračunu so bile načrtovane kupnine iz naslova privatizacije podjetij v viSini
3.500.000 tisoč SIT. Priliv sredstev kupnin v letu 2000 v znesku 3.279.061 tisoč SIT je bil
dosežen s Štirimi nakazili kupnin v skupni viSini 3.105.788 tisoč SIT ter z obrestmi od vezave
depozitov iz sredstev kupnin v viSini 173.273 tisoč SIT.
Slovenska razvojna družb«. <Ld. (v nadaljevanju SRD) vplačuje v proračun prilive iz naslova
kupnin, rman/Jane a odteguj eno provizijo, ki je za leio 2000. po podatkih izkazanih v bilanci
pritokov in odtokov SRD, znaSala 476.000 tisoč SIT. Ta znesek ni bil izkazan kot odhodek
proračuna. Med MOD in SRD tiirfi v letu 2000 ni bila sklenjena pogodba a izvedbo
komisijskih podov v zvezi z izvajanjem Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Uradni list RS, IL 55/92,7/93. 31/93.43/93, 32/94.43/95,1/96, v nadaljevanju: ZLPP), »
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katero bi bik določena viSna provizije. MF je »to vzpostavilo tajate* do SRD v v&ni
odtegnjene provizije za leto 2000. N* pomanjkljivost je MF večkrat pisno opozorilo SRD in
MGD, vendar do dogovora o vili ni provizije za cpravjjtrye poslov ti priflo, n SRD je tudi v
leta 2001 nadaljevalo s prakso nakazovanja neto zneskov kupnin v proračun, pobotanih za
znesek provizije Za takZno ravnanje SRD je odgovorna Vlada RS oz. pristojni minister
resornega organa.
V postopku revizije smo preverili pravočasnost m Varil sredstev v proračun, glede na določbe
6. člena Zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine oa podlagi zakona o
lastninskem preoblikovanja podjetij (Uradni list RS. <L 4S/95, 34/96, v nadaljevanja:
ZUKLPP). Sredstva kupnin bi morala biti razporejena upravičencem v 10 dneh po vplačilu
sredstev v proračun. Ta rokje bil v dveh primerih prekoračen. Rokov za razporeditev obresti
zakon posebej ne določa. MF je v svojem dopisu (&. 71/2000-Z z dne 14. 12. 2000)
predlagalo, da se obresti razporedijo Štirikrat letno. Obresti od upravljanja s sredstvi so bile
razporejene dvakrat, m sicer IS. 11.2000 in 15.1.2001.
Z2 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
V računu finančnih terjatev in naložb so bili v letu 2000 predvideni izdatki za dana posojila in
povečanje kapitalskih deležev v skupni vx5ni 32.083.013 tisoč SIT. Doseženi so biU izdatki v
viiini 12J97.945 tisoč SIT oziroma 38,6 '/* načrtovane vrednosti
23.1 Dana posojila
Največji del načrtovanih sredstev je bil namenjen za plačila obveznosti TAM Maribor cLd. in
Avtomcmtaže AMBUS d.0.0., Ljubljana za plačila jamstev, Id jih je tem podjetjem dala
državi Realizacija danih posojil je bila v skupni viiini 5.901.902 tisoč SIT, kar je bilo a
9.2 *A več, kot je bilo načrtovano.
Dana posojila posameznikom « V sprejetem proračunu je bilo a. ta namen predvideno 24.000
tisoč SIT, realizirano p* 4.418 tisoč SIT oz. 18,4 %. Sredstva ao bila načrtovana pri Ustavnem
aodiSču RS za reSevanje stanovanjskih potreb zaposlenih z dodeljevanjem stanovanjskih
posojiL V letu 2000 sta posojilo dobila dva zaposlena z odplačilnim rokom IS let in obrestno
mero T+1,95 S. Poslovanje po pooblastilu naročnika je izvedla Banka Koper d. d. na podlagi
sklenjenih pogodb.
Dana posojila prnainim podjetjem - V letu 2000 10 bfla predvidena STedstva a unavčenje
jamstev v vifinl 5.419.415 tisoč SIT. V tem letu je Republika Slovenija prejela 147 pozivov
za plačilo obveznosti, Id jih je zavarovala z jamstvom. Zaradi finančne nezmožnosti
doKboikovjeje država plačala njihove obveznosti v skupni vifini 5.897.483 tisoč SIT, kar je za
40 S več ko( v letu 1999. V tabeli 6 prikazujemo unovčenje jamstev po posameznih dolžnikih
m njihovo Števila
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Tabela 6: Pregled unovčenih jamstev v letu 2000 po dolžnikih in po Številu
Število
" ŽnesekvSff' " Delež rV.
l
T
' ' 4
34
Avtooiontaža AM BUS d.o.<L, LJubljana
530.654375
9.0
3.465.281.061
TAM KferibordiL. Maribor
"
5i,8
31.206 J SO
Gep lika Trbovfie d.c.o, Trbovlje
l
OJ
Novotdai Tkanina dUL. Nove mesto
l
3.713.483
0,06 ~
Pivka Perutninarstvo d-i, Nevere
19.525-671
y
03
Plutal d^, Ljubljana
74444.257
i*
U
1W.633.725
Rudnik Senovo v zapiranju do.o.
2 .
3,4
1.560.214J868
Slovenske železarne «5.4, Lj. -obveznice
3
26.5
Veg*<Ld., Ljohljana
12.407.616
2
0,2
ŠJ9HS3A16
H7
100,0
SoWl
Vir PeroJilo zalcUdnice « H*\j* doJjcrr z jmstvom kS, apdl 2000
Dolžnik

Večji obseg plačanih jamstev RS v letu 2000 od načrtovanega jo posledica izplačila obresti
imetnikom obveznic Slovenskih železarn, za katere je prevzela jamstvo RS v skupni vifini
1360^15 tisoč srr.
Na podlagi Zakona o jamstvu RS a obveznice izdane zaradi sanacijo Slovenskih železarn
(Uradni list RS, it 55/92, 87/97), je bi}o določeno, da te obresti plačujejo iz proračuna do
konca kta 1997, oziroma po spremembi zakona do konca leta 1998. Obveznosti zapadlih
obresti a leto 1999 so Slovenske železarne dA, Ljubljana (Slovenske železarne) v sklada s
sklepi vlade poravnale same, kar jim je povzročilo precej&je likvidnostne težava. Ker a leto
2000 Slovenske železarne niso bile sposobne izplačati obresti z apadlostjo 20. 1, 20. 7. in
20.10. v skupnem znesku 1.560.215 tisoč SIT, so o tem posebej obvestile MF ter imetnikom
obveznic predlagale, naj a terjatve iz navedenega naslova pozovejo k plačilu poroka (RS).
2X2 Povečanje kapitalskih deležev
Povečuje kapitalskih deležev je bOo realizirano v precej manjlen obsegu, kot je bilo
načrtovano (39,2 %). Pretežni del lega povečanja se nanaSa na dokapitalizacijo Slovenskih
železarn dLd. in mednarodnih finančnih institucij (EBRD bi MedamcriHco razvojno banko, y
nadaljevanju: BD).
Povečanje kapitalskih tkldev v javnih podjetjih - Načrtovani znesek povečala kapitalskih
deležev v javnih poetih (17.409.000 Usoč SIT)jcbil realiziran v vilini «05.027 tisoč SIT.
oz. samo 0,5 S predvidenega zneska. Načrtovana ao bila vlaganja v javna podjetja > področja
energetike (14 .209.000 tisoč SIT), Slovenske železarne (2.100.000 tisoč SIT) m v Sklad RS
a razvoj malega gospodarstva (400.000 tisoč SIT). Povečanje kapitalskih deležev je bilo
vezano na plan prodaje ddavnega premoženja (dektrodistribueOska podjetja), ki pa ni bil
uresničen.
IzvrSeni sta bili plačili dveh glavnic (v skupni vttini 805.026 tisoč SIT) posojila, ki so ga
Slovensko železarne najele na podlagi Zakooa o zagotavljanju sredstev a odplačilo kreditov
a trajna obratna sredstva In kzeditov a izvedbo nujnDi investicijskih del Slovenskih železarn.
V zakonu je določeno, da RS do leta 2002 v proračunu zagotavlja sredstva a odplačilo
posojila, po plačilu pa ta sredstva predstavljajo teijatve RS do Slovenskih železarn. Terjatve.
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ki nastanejo iz tega naslova v posameznem proračunskem letu. Vlada RS s sklepom spremeni
v kapitalski delež države.
Povečanje kapitalskih delete*»finančnih institucijah — S sprejetim proračunom za leto 2000
je bilo predvideno povečanje kapitalskih deležev v Sklad za investiranje in razvoj.
Stanovanjski sklad in Ekološko razvojni sklad v skupni vifinl 5.485.100 tisoč SIT. Do
reali»q}e si priSlo, ker niso bili spdjani postopki prodaje državnega premoženja
Povečanje kapitabkih deležev v tujino - Republika Slovenija je članica mednarodnih
finančnih institucij, iz Česar izhajajo njene finančne obveznosti Obveznosti v letu 2000 so
bile poravnane v skopni višini 257.076 tisoč SIT, in sicer z dokapitalizadjo v EBRD v znesku
132.217 tisoč SIT in v IDB v zneska 124.859 tisoč SIT.
V letu 2000 je bilo m račun IDB vplačano 532.962 USD (od tega je bilo iz naslova
vzdrževanja vrednosti obstoječega kapitala vplačanih 130.656 USD). V reviziji smo ugotovili,
da je bito vplačilo dne 18. 12. 2000 (472J28 USD) evidentirano kot povečanje kapitalskih
deležev v tujino v viSmi 111.048 tisoč SIT in hkrati povečanje naložbe v deleže v tujini v
viiini 80330 tisoč SIT oziroma za 30.718 tisoč SIT maqj, kot je bilo dejansko nakazano v
tolarski protivrednosti. Dodatna vplačila v omenjeno banko x nanaSajo na vzdrževanje
vrednosti vplačanega kapitala, dejansko pa predstavijo tečajne razlike nastale zaradi
konverzije SIT v USD. Poslovni dogodek ni bil knjigovodsko pravilno evidentiran v bilanci
stanja. Aktivnosti za sistemsko ureditev evidentiranja kapitalskih deležev drŽave v tuje
finančne institucije žc potekajo.
Povečanj* drugih finančnih naložb - V sprejetem proračunu a leto 2000 Bi bilo predvidenih
sredstev za drage naložbe. V veljavnem, proračunu je bito povečanje finančnih naložb
načrtovano pri Ministrstvo za oko^e is prostor (MOP) in Ministrstvu za malo gospodarstvo in
turizem (MMGT). Predvidena dokapitalizacija Sklada a razvoj malega gospodarstva pri
MMGT v znesku 400.000 tisoč SIT ni bSa realizirana, ker je bila vezana na prodajo
državnega premoženja, do katere ni priiio. Pri MOP je bila realizirana naložba v viiini
424.931 tisoč SIT z vlaganjem v Ekološko razvojni sklad RS iz sredstev PHARE.
Na podlagi pogodbe med RS (MOP) m Komisijo Evropske skupnosti (It SLr9907.0l.01.000I
z dne 20. 9.2000) je RS iz sredstev PHARE dobila posojilo v viiini 3.370.000 EUR n dobo
10 let kot prispevek za ustanovitev ECS H (Eimronmental Credit Scheme H). Prvi obrok
2.000.000 EUR (v tolarski protivrednosti 424.931 tisoč SIT) je aakaran v letu 2000. Tudi v
knjigovodski evidenci je vzpotiavtfcna tajat ev do Ekolofto razvojnega sklada med
dolgoročno danimi posojili privatnim podjetjem v skupni viiini 1272293 tisoč SIJ. Nakazilo
EkoloSko razvojnemu skladu iz sredstev PHARE je, glede na sklenjeno pogodbo, posojilo m
, ga ni mogoče obravnavati kot finančno naložbo. Napaka ne vpliva na pravilnost skupnih
izdatkov v računu finančnih teijatev is naložb, temveč vpliva na pravilnost mfotmadj o viSni
posameznih vrat izdatkov.
2.2.1 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacijo podjetij
Iz leta 1999 so bila v proračun za leto 2000 prenesena, neporabljena sredstva kupnin v viiini
7.405.472 tisoč SIT. Poraba sredstev kupnin Je bila načrtovana v enakem znesku kot prilivi
kupnin iz naslova privatizacije podjetij (3300.000 tisoč SIT). V letu 2000je bilo porabljeno
5.009.010 tisoč SIT oziroma 43 % več sredstev, kot je bilo načrtovano.
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Dana posojila H srtdsur* kupnin - Realizacija danih posojil iz sredstev kupnin je bili v letu
2000 v viSim 976334 tisoč STT tli 46,S % več, kot je bilo načrtovano. Sredstva so bila
porabljen* pri dveh proračunskih uporabnikih. In sicer pri Ministrstvu 22 ekonomske odnose
in razvoj (MEOR) za ustvaganje gospodarske osnove zi avtohtone narodne skupnosti v višini
335.108 tisoč SIT in MGD za sanacijo podjetij in gospodarstva v višini 641.225 tisoč SIT.
Obe ministrstvi sta sredstva dodelili prejemnikom na podlagi javnih razpisov, objavljenih v
Uradnem listu RS (3t 22/00 in 29/00).
Z revizijo smo ugotovili, daje bilo na dan 31.12.2000 stanje sredstev kupnin na posebnem
računu pri MGD v viSni 255.207 tisoč SIT in pri MEOR v višini 419.120 tisoč SIT. Sredstva
kupnin na posebnih računih obeh ministrstev 90 v juliju leta 2001 presegla 1 tnfad SIT. Na
podlagi sklepa Komisije za reševanje metodoloških vprašanj s področja javnih financ pri MF
(dne 11.9.2001) so bila sredstva vrnjenih posojil prenesena na skupni račun kupnin in se v
sklada z drugo točko tretjega odstavka 6. člena Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto
2001 (Uradni list RS.lt 32/01) uporab0ajo za odplačila dolga v računu financiranja.
SrediTva kupnin, razporejena v javne sklade - Sredstva za ta namen so bila načrtovana v viiinl
2*35.000 tisoč SIT, realizirana p* v višini 3.532.676 tisoč SIT oz. za 24,6 % več. Sredstva so
bila porabljena za dokapitalizacijo skladov pri štirih proračunskih uporabnikih, največ pri
MEOR (61 %). Poraba je bila evidentirana na proračunskih postavkah Tehnološko razvojnega
sklada (436.176 tisoč SIT), Ekološko razvojnega sklada (428.050 tisoč SIT), Sklada za
spodbujale regionalnega razvoja in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (578.276
tisoč SIT) ter 2* spodbijanje in kreditiranje izvoza in dokapitalizacijo Slovenske izvozne
družbe (1.255.024 tisoč SIT), Sklada za razvoj malega gospodarstva (483.46S tisoč SIT) ter za
poravnavanje obveznosti upravičencem po zakona o denacionalizaciji - Slovenski
odSkodnimki sklad (351.611 tisoč SIT).
Pcrvt!argc kapitalskih deležev h kupnin - Sredstva iz kupnin, namenjena za povečanje
kapitalskih deležev v Irfii 2000 so bOa tealizirana v višini 500.000 ti90Č SIT, za 235.162 tisoč
SIT manj, kot je bilo predvideno v veljavnem proračunu. Sredstva so bila namenjena za
investicije v javni sektor gospodarstva.
MGD je v letu 2000 v javnem razpisu (Uradni list RS, it 6-7/00) pozvalo kandidate za
dodelitev sredstev za tehnološko in ekološko sanacijo ali za zaključek investicijskih
projektov. Splošne in posebne pogoje tU izpolnjevali dve podjetji, ki sta. dobili sredstva za
podporo projektov, in sicer ELES v višini 100.000 tisoč SIT in Nafta Lendava d.o.o. v višini
400.000 tisoč SIT. V sklenjenih pogodbah je v 3. členu določeno, daje upravičenec dolžan
izvesti dokapitalizacijo družbe v višini prejetih sredstev po tej pogodbi In ministrstvu dostaviti
dokazilo o izvedeni dokapitatizadji. MGD ni razpolagalo z dokazili, da je bila
dokapitalizadja pri prejemnikih sredstev dejansko izvedena. Po pojasnilu MGD je bil 60dnevni rok za dostavo listin o izvedbi dokapitalizacije prekratek, saj mota odločitev o tem
Sprejeti skupščina delničarjev, ki pa pri obeh družbah zaradi različnih objektivnih vzrokov ni
bila sklicana v določenem roku.

3. Račun financiranja
Višina zado!2evar\ja drŽave in odplačila dolga v letu 2000, evidentiranih v računu
financiranja, je prikazana v tabeli 7.
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Tabel«. 7: Račun financiranj* RS za leto 2000
Naziv

« i

59-Zadolževanje
500-Dom H* zadolževanje
S01-Zadolževanje v tujini
55 - Odplačila dofga
550-Odplačila donačega dolg«
5Sl-0<tpl*£ita dolga v tujino

. Sprejeti proračun
•
•
121.209.W0
I06JS73.761
14-536J219

1S7.554J86
lil 383.036
103.6S2.464
14J00.572

v tisoč SIT
••Reafeatt)*
4
157.533.750
73.207.171
MJ26J79
120.64&.764
" 106.IS8.ll4
14.460.650

Držav« se je v letu 2000 zadolžil« v vifiri 157.554.SS6 tisoč SIT, od tega odpade na
zadolževanje po Zakonu o zagotavljanja sredstev z& realizacijo temeljnih razvojnih
programov (TRP) 9.243.356 tisoč SIT. Dejansko zadolževanje v letu 2000 ni preseglo zneska
določenega s 24. členom ZIPRS2000.
Poraba sredstev za odplačila dolga je bila v leto 2000 evidentirana pri treh proračunskih
uporabnikih v skupni viitni 120.64S.764 tisoč SIT, in sicer največ pri MF, ostalo pa pri
Ministrstvu za notranje zadeve in pri Servisu skupnih služb vlade.
3.1 ZadoEevanje
DomaČe zadolževanje je predstavljalo 46 % v strukturi celotnega zadolževanja, zadolževanje
v tujini pa 54 K. Največji delež odpade na izdqo vrednostnih papirjev na tujem (51 9t) in
izdajo vrednostnih papirjev na domačem finančnem trgu (37 %).

3.1.1 Domače zadolževanje
V letu 2000 seje Republika Slovenija dolgoročno zadolžila v viSni 52.220.031 tisoč SIT, od
tega znašajo sredstva TRP SJ47.77I tisoč SIT, kar predstavlja 71,3 S celotnega domačega
zadolževanja. Vrednost neodplačanih obveznosti Iz naslova kratkoročnega zadolževanja na
dan 31. 12.2000 zoaSa 20.9S7.140 tisoč SIT «B 28,7 S celotnega domačega zadolževanja v
letu 2000, izkazanega v računu financiranja. DrŽava se je v tem letu kratkoročno zadolžila v
viimi 114.660.901 tisoč SIT.
Dolgoročno zadolževanje
V letu 2000je Republika Slovenija izdala obveznice v skupni vrednosti 37.272-260 tisoč SIT,
kar je predstavljalo 50,9 % celotnega domačega zadolževanja, in sicer.
• RSl 6 v vrednosti 6.008.000 tisoč SIT,
• R517 v vrednosti 9.000.000 tisoč SIT.
• RSl8 v vrednosti 50.000 tisoč ECU oz. v tolarski protivrednosti (po srednjem tečaju BS
na dan izdaje) 10.272360 tisoč SIT,
• RS19 v vrednosti 5.992.000 tisoč SIT in
• RS20 v vrednosti 6.000.000 tisoč SIT.
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Obveznice so bile izdane na podlagi sklepov vlade in s soglasjem MF. Pogodbe z bankami so
bOc sklenjene o* podlagi odlofitev Komisije za izbiro ponudb za posle zadolževanja RS na
MF in Komisije za ponudbe bank.
Pri preskušanju »no z revizijo razkrili naslednje napake:
• Obresti od izdaje obveznic RSJ6 v višini 3S.719 tisoč SIT, ki so jih kupci druge izdaje teh
obveznic vplačali ob nakupa obveznic, v poslovne knjige niso bOe evidentirane kol
prihodek od financiranja.
• Posamezne izdaje obveznic so bile prodne po tečaju, Id je bil večji, enak ali manj S od
nominalne vrednosti V račun zadolževanja je MF evidentiralo zadolževanje v višini
nominalne vrednosti izdaje obveznic. Negativna razlika med nominalno vrednostjo in
prodajno ceno obveznic je bila evidentirana kot odhodek obresti, pozitivna razlika med
prodajno ceno in nominalno vrednostjo pa kot drugi izredni prihodki Tak sistem
evidentiranja razlik ne ustreza vsebini poslovnega dogodka.
•

Pri revidiranih primerih izdaj obveznic (RS16, RS 17 in RS18) pozitivna razlika med večjo
prodajno Ceno od nominalne vrednosti ni bila evidentirana med prihodke, negativna
razlika, Id je izhajala Iz nižje prodajne cene od nominalne, pa je bila evidentirana v
celotnem znesku kot strošek. MF je pojasnilo, da je bilo evidentiranje kupnin prodanih
obveznic opravljeno z mesečnim obravnavanjem kumulativnih zneskov.

Republika Slovenija je za leto 2000 izkazala črpanja dolgoročnih posojil najetih pri poslovnih
bankah v skupnem znesku 14.947.771 tisoč SIT, kar predstavlja 20,4 S celotnega domačega
zadolževanja. Od tega je dejansko črpala 6.600.000 tisoč SIT dolgoročnih posojil, najetih pri
poslovnih bankah, ostala izkazana črpanja se nanašajo na sredstva TRP. V postopku
revidiranja smo ugotovili, da so bili krediti črpani v skladu s predpisi
Kratkoročno zadolževanje
V letu 2000 je Republika Slovenca izdala več serij trimesečnih, Šestmesečnih in
dvanajstmesočoib zaJdadnih matic za skupaj 59.585.050 tisoč SIT, kar predstavlja 52,0 %
celotnega kratkoročnega zadolževanja. Vrednost nezapadtih izdanih zakladaih menic na dan
31. 12. 2O0O je znašala 1S.287.140 tisoč SIT, kar predstavlja 25,0 % celotnega domačega
zadolževanja. Revidirana končna stanja zadolžitve in izplačila obresti za izdane zakladne
menice so bila usklajena z dej analom stanjem.
Republika Slovenija je v letu 2000 izdala todoižidct v skupni vrednosti 46.850.000 tisoč SIT
različnim upnikom (zavodom in sk!adomX kar predstavlja 40,S % celotnega kratkoročnega
zadolževanji Vrednost nezapadlih zadolTnic na dan 31. 12. 2000 je znašala 2.700.000 tisoč
SIT, kar predstavna 3.7 % celotnega domaČega zadolževanja.
Država je v letu 2000 Črpala 1.225.851 tisoč SIT kratkoročnih posojil, najetih pri domačih
bankah v višini 4.010.852 tisoč SIT in skladih socialnega zavarovanja. Krediti so bili v celoti
odplačani v letu 2000.
•
Poslovni dogodki povezani s kratkoročnim zadolževanjem so bili pravilno evidentirani in
itfcirranl v računu financiranja.
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3-1-2 Zadolževale v tujini
Največji ddež zadolževanja v tujini V letu 2000 je predstavljala izdaja vrednostnih papirjev
o* tujem finančnem trga v viiini tO.553.240 tisoč SIT, kar predstavlja 95,5 % celotnega
zadolževanja v tujini Država je 24.3.2000 na tujem finančnem trgu izdala Euroobveznico v
skupni nominalni vrednosti 400 mio EUR, kar je zuaialo v tolarski protivrednosti na dan
izdaje 30.553.240 tisoč SIT. Eurodbveznica, je bila izdana na podlagi programa financiranja
državnega prora&ma za leto 2000 in sklepa vlade (it 409-07/99-2/N/). Zaradi izdaje
Euroobveznioe pod nominalno vrednostjo (994 V*), *> bfle ob izdaji plačane obresti v znesku
410J22 tisoč SIT. Plačani strofti izdaje so znaiali 281.936 tisoč SIT ali 0,35 % transakcije.
Zadolževanje na podhgi najema dolgoročnih kreditov v tujini je bilo realizirano v viiini
3.773J39 tisoč SIT, kar predstavlja 4,5 % celotnega zadolževanja v tujini Od tega
predstavljajo krediti po zakonu o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih
programov obrambnih sil Republike Slovenije 895-585 tisoč SIT.
V letu 2000 je država črpala 10.133.627 tisoč SIT kratkoročnega revoiving kredita pri
Dcotsche Bank Ltaemboutg, ki je faH najet v letu 1998 v vrednosti 150 mio DEM. Kredit je
bil odplačan v letu 2000, zato črpanje in odplačilo tega kredita ni bilo zajeto v račun
financiranja. Vjiina plačanih obresti za črpani del kredita je v letu 2000 znašala 328.486 tisoč
SIT.
3.2 Odplačila dolga
Skupna realizacija odplačila dolga iz naslova plačil domaČih in tujih glavnic je znaSala
120.64g.764 tisoč SIT in je bila za 2,2 % večja od sprejetega proračuna. Največji delež
odplačil je pripadal odplačilom glavnic iz naslova izdanih vrednostnih papirjev (obveznice
RS 15. RS2 in RS 9).
3.2.1 Odpla&la domačega dolga
Največji delež odplačil domačega dolga so predstavljala odplačila glavnic iz naslova izdanih
vrednostnih papirjev v viiini 84.071.796 tisoč SIT, kar predstavlja 79,2 % celotnih odplačil
domaČega dolga.
Republika Slovenija je v letu 2000 odplačala obveznosti iz naslova zapadlih dolgoročnih
vrednostnih papirjev v skupni viiini 70.819.590 tisoč SIT, kar predstavlja 66,7 % vseh
odplačil domačega dolga. Zapadle glavnice so bile izplačane imetnikom obveznic neposredno
na ujibov žiro račun oziroma je izplačilo opravil plačilni agent po pogodbi (NLB d.d.)
oziroma. APP (za obveznice RS2).
V računu zadolževanja je izkazano odplačilo glavnic kratkoročnih vrednostnih papujer v
viiini 13.252.200 tisoč SIT, kar predstavlja 12^ % edotnega odplačila domačega dolga.
Odplačila ae tmaiajo na zapadle trimesečne, Šestmesečne in dvanajstmesečne zakladne
menice ler zadolžnice, ki so bile izdane v letu 1999.
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Republik* Slovenija je r letu 2000 odplačala 22.I16J18 tisoč SIT dolga poslovnim bankam,
kar predstavlja 20,8 % celotnih odplačil domaČega dolga.
32-2 Odplačila dolga v tajluo
Največji delež pri odplačilih dolga v tujino so predstavljala odplačila dolga mednarodnim
fmančmm institucijam v višini 9.675318 tisoč SIT. kar je 66,9 % celotnih odplačil dolga v
bgina. S preskusom smo potrdili, da so bila odplačila kreditov opravljena v skladu z
zapadlostjo glavnic po sklenjenih pogodbah.
Odplačilo dolga hy~m vladam so bila realizirana v vvSni 2.602.760 tisoč SIT, kar znaša 18 %
odplačil dolga v tujino. V višini 843.412 tisoč SIT se vračila nanašajo na vračilo obveznosti iz
leta 1996 na podlagi Zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado RS in Vlado ZRN o
prevzemu zunanjih dolgov nekdanje SFRJ. Glavnica je bila odplačana v skladu s
pogodbenimi določili in pravilno evidentirana v računu financiranja. Z revizijo smo ugotovili,
da sc znesek 996.120 tisoč SIT ne nanaša na dejanska vračila najetih kreditov v tujini, temveč
na vpIaSlo sredstev na fidnciami račun pri BS, odprt na podlagi onraskega sporazuma. Stanje
plačanih sredstev na tem računa je na dan 31.12.2000 znašalo 45,7 mio USD.
Odplačilo glavnice iz naslova "danih vrednostnih papirjev v tujini je bilo realizirano v višini
2.050.213 tisoč SIT ali 14,2 S vseh odplačil dolga v tujino. Odplačila se v celoti nanašajo na
odplačilo dolga na podlagi Zakona o prevzemu dela dolga po novem finančnem sporazumu iz
leta 1988 in o izdaji obveznic RS zaradi zamenjave tega dela dolga. Država je v letu 1999 v
tujino v celoti odplačala obveznice NFA serije 1, oziroma jih je konvertirala v izdano
Euroobveznico v letu 1999. Tiko se odplačila dolga iz naslova izdanih vrednostnih papirjev v
letu 2000 nanaSajo na odplačilo obveznic NFA serije 2, v sklada z amortizacijskim načrtom.
Skupna vrednost odplačil glavnice v tujino po obveznici NFA serija 2 je v tolarski
protivrednosti v letu 2000 znižala 2.730.889 tisoč SIT. Y računa financiranja je bilo odplačilo
izkazano v višini 2.050213 tisoč SIT. Razlika v vrednosti 680.676 tisoč SIT se nanaša na
evidentirano znižanje odplačil dolga v tujino zaradi vračil posojil NLB d.d. in Abanke <Ld. v
proračun v letu 2000, ki so nastali na podlagi navedeacga prevzema dolga.

4. Jamstva države
V okvira revizije zal^jučnega računa proračuna RS smo preverili tudi pravilnost dajanja
poroštev Republike Slovenije in njihovo evidentiranje v 2unajbilančni evidenci.
4.1. Zakonska podlaga
Vlada lahko na podla« 25.
Z1PRS2000 daje poroštva v sklada z Zakonom o merilih in
postopku za dajanje poroštev RS (Uradni list RS, št 21/95,18/96) v skupni viSni do 5.000
mio SIT, po drugih zakonih p« do višine glavnic 90.000 mio SIT. Po podatkih Iz poročila
zakladnice je razvidno, da je bilo v skladu z zakonom o merilih in postopku za dajanje
poroštev v letu 2000 danih jamstev v višini 1.000 mio SIT, po drugih zakonih pa v višini
98.504.266 tisoč SIT. kar j« po nafi presoji več, kot dovoljuje 25. člen ZIPRS2000.
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MF jc pojasnilo, da je od 2ncska danih jamstev potreboo odšteti jamstva, dana Slovenskim
železnicam v viiirri 1.000 mio SIT in v viSni 13233216 tisoč SIT, ker je RS po 34. členu
Zakona o železniškem prametu prevzela izpolnjevanje obveznosti javnega podjetja Slovenske
železnice iz posojilnih pogodb s poroStvom države.
*
Iz pogodbe o prevzemu dolga med RS in Slovenskimi železnicami je razvidno, daje dolžnik
odstopil, prevzemnik dolga pa ga sprejel po stanju 31.12. 2000. Zato je pravilno, da so ta
poroStva v letu 2000 Se izkazana, kar pa dejansko pomeni prekoračitev limita, ki ga določa
25. člen ZIPRS2000 v zvezi z izdanimi poreStvi po drugih zakonih.
42. Unovčena jamstva
Podatki o unovčenih jamstvih so podrobneje predstavljeni v točki 2.2.1 tega poročila. V
postopku revizije smo prevedli tudi pravilnost izterjave terjatev države do tistih pravnih oseb,
za katere so bila unovčena jamstva. Te terjatve so bile v poslovnih knjigah MF na dan 31.12.
2000 evidentirane v viiini 19.604370.998 SIT. Država v letu 2000 ni uspela iztekati zapadlih
terjatev iz naslova unovčenih jamstev.
Za neuspele izterjave smo od zakladnice dobili naslednja pojasnila:
Podjetji TAM Maribor d_d. in AM BUS io.o, Ljubljana sta v stečaju, ki Se m zaključen. Po
razdelitvi stečajne mase se pričakuje delno poplačilo. Jamstva izdana in unovčena na podlagi
Zakona o poroštvih RS za obveznosti gospodarskih družb iz poslov prestrukturiranja dolgov
so bila dana podjetjem, ki so prav tako v stečaju ali prisilni poravnavi is bo potreboo z
izterjavo počakati do zaključka sodnih postopkov. Jamstva za obveznice Slovenskih železarn
niso bila zavarovana in bo morebitna izterjava potekala hkrati s sanacijo Slovenskih železarn
in hčerinskih družb ta prodajo le-teh. Jamstva, ki so bila unovčena na podlagi kreditov
najetih za zapiranje rudnikov, bodo izterjana, če bo mogoče prodati premoženje rudnikov, ki
bo ostalo po zapiranju.
43. Evidentiranje danih Jamstev
V Poročilu zakladnice o stanju dolgov z jamstvom RS je bDo na dan 31. IZ 2000 izkazano
stanje v skupni viSni 324.049.019 tisoč SIT. V km 2000 je bilo izdanih 30 novih jamstev v
skupni vrednosti 99.504.266 tisoč SIT, ugaslih jamstev v tem letu je bilo 34 v skupni
vrednosti 15.019.974 tisoč SIT.
Tabela 8: Novo izdana jamstva v letu 2000 po dolžnikih
:Yrefobsfcnovih
^m^ev.VSIT
' * !'
72.104.492260
5
DARS d.d., Cejje
8398.722.000
2
Slovenska izvozna družba d.«L, Lj.
9334.757.235
20
Slovenske železarne <LxL, Ljubljana
7.265300.000
i"
Slovenske železnice Ljubljana p.o.
Z400.788.763
TE&SoStanj
i '
99304266258
30
•
1_r—ir
•
■
1 • ' ______
OHHMHi
Vir (W£Uo zakladnice o starcu dolgov zpmOron JtS, *pri20007
Dolžnifc. '• : .
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v postopku revizije je bil« preverjena ažurnost in popolnost evidentiranja novo odobrenih in
zapadlih jamstev v kan 2000. V poslovnih knjigah preračuna so dana jamstva
v
zunajbilančni evidenci kot potencialne obveznosti do kredit odajalcev.
Izdana in ugasla jamstva niso bila evidentirana v poslovnih knjigah proračuna ažurno,
popolno m na podlagi verodostojnih računovodskih listin, zato iz teh evidenc
mogli
pridobiti pravilnih podatkov o vrednosti ugaslih jamstev v letu 2000. Po poročilu zakladnice
so v letu 2000 ugasla jamstva v višini 15.019.974 tiso« SIT. Uskladitev stanja s podatki
zakladnice je bOo dokončno opravljeno nuja 2001.
MF je v letu 2001 sprqelo aktivnosti, ki bodo v bodoče preprečile pojavljanje podobnih
napak. V uporabniški računalniški program MFERAC so bile vgrajene spremembe, ki
dopolnjujejo informacije o danih jamstvih s Številko pogodbe In omogočajo usklajevanje
podatkov med knjigovodskimi listinami, računovodskimi evidencami in evidencami skrbnika
postavke na podlagi pogodb.

m. MNENJE
Potrjujemo, da smo revidirali zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2000.
Pristojnost računskega sodišča v okviru icviajc zaključnega računa proračuna RS za leto
2000je, da ob upoštevanju strokovnih standardov m na temelju rezultatov opravljene revizije
oblikuje neodvisno mnenje o pravilnosti poslovanja države. V tem revizijskem poročilu
izrekamo mnenje o resničnosti in pnvOnosti zaključnega računa proračuna Republike
Slovenije za leto 2000, ti ga sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih
terjatev in naložb ter račun financiranja iz splošnega dela proračuna.

V skladu z ugotovitvami iz II. razdelka poročila o reviziji zaključnega računa proračuna
Republike Slovenije za leto 2000 izrekamo mnenje s pridržkom.
Obrazložitev
Na izrek mnenja to vplivale naslednje napake, ki smo jih razkriti v postopku revizije:
a) v bDaad prihodkov In odhodkov
1. niso bili vključeni prihodki: iz presežka prihodkov nad odhodki Banke Slovenije v višini
239.732 tisoč SIT (točka 1.1.2) in obresti od izdaje obveznic RS16 v višini 38.719 tisoč
SIT (točka 3.1.1);
2. premalo so bili izkazani tekoči odhodki: provizija SRD v višini 476.000 tisoč SIT (točka
2.1 J) in obresti za neto alokacijo SDR v višini 239.732 tisoč SIT (točka 1.12);
3. preveč m bili Izkazani Investicyrkl odhodki In premalo investicijski transferi:
sofinanciranje projektov Savskim elektrarnam v višini revidiranih izplačil 34239 tisoč
SIT (poroSlo o reviziji Izvrševanja finančnega učita MGD za leto 2000). Napaka vpliva
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na pravilnost informacij v bilanci, ne p tudi na pravilnost višine skupnih odhodkov
proračuna.
b) v računa finančnih terjatev fn naložb
1. premalo so bili izkazom prejemki: provizija SRD v vilinl 476.000 tisoč SIT (točka 2.1 J);
2. preveč so bili izkazani izdatki za povečanje kapitalskih deležev bi premalo za dana
poiofila: posojilo PHARE, dano Ekolo&o razvojnemu sklada v vifini 424.931 tisoč SIT
(točka 222). Napaka vpliva na pravilnost informacij v računu finančnih terjatev in
naložb, ne pa tudi na slropno viiino izdatkov.
Razen napak, ki smo jih opisali v točkah a) m b) obrazložitve mnenja, lahko potrdimo, da
zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2000 resnično in pravilno predstavlja
prihodke in odhodke proračuna za leto 2000, prejeta vračila danih posojil ter dana posojila in
povečanje kapitalskih deležev v računu finančnih terjatev in naložb za leto 2000 ter
zadolževanje in odplačil dolga v računu financiranja za leto 2000 v vseh pomembnih pogledih
v skladu s proračunskimi načeli in predpisanimi računovodskimi usmeritvami. Napake, ki
smo jih razkrili v postopku preskusa pravilnosti evidentirala in izkazovanja poslovnih
dogodkov, niso pomembne, a tndi zanemarljive niso, sito smo o zaključnem računu
proračuna RS za leto 2000 izrekli mnenje s pridržkom.
Odziva* poročilo
Pri revidiranju zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (poglavje II
porofila) so bik ugotovljene napake in ravnanja, K zahtevajo določeno ukrepanje, zalo mora
Vlada Republike Slovenije v roku 90 dni po prejemu revizijskega poročila predložiti
računskemu sodiiču odzivno poročilo.
Odzivno poročilo mora vsebovati
1. navedbo revizije, na katero k mnaSa,
2. kratek opis nepravilnosti v poslovanju, ki so bile razkrite z revizyo.
3. izkaz popravljalnih ukrepov.
Popravljalni ukrepi se morajo rranaSati na
- potrjevanje letnih poročil Agencije za plačilni promet in odločacge o presežka prihodkov
nad odhodki agencije z utemeljitvijo razlogov, kadar vlada prepusti presežek agenciji za
kri(je stroSkov preoblikovanja in potencialne obveznosti (točka 1.1.2 poročila);
- finančno razmerje med Banko Slovenije in Ministrstvom za finance povezano z
opravljanjem strokovnih in tehničnih nalog v zvezi z izdajo priložnostnih in tečajnih
kovancev (točka 1.1.2 porofila);
- ureditev pogodbenega razmaja med Ministrstvom za gospodarstvo in Slovensko razvojno
dražbo, d.d., Ljubljana, Id opravlja komisijske posle v zvezi z izvajanjem ZLPP (točka
2.13);
- pravočasno razporejanje sredstev kupnin in pripadajočih obresti upravičencem po ZUKLP
(točka 2.1 J poročila);
- pravilno evidentiranje in izkazovanje kapitalskih deležev države v tujih finančnih
institucijah (točka 2.7.2 poročila).
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Odzivno poročilo mora potrditi predsednik vlade s svojim podpisom in pečatom,
RaCunsko sodiSČe bo ocenilo verodostojnost odzivnega poročila, to je resničnost navedb o
popravljalnih ukrepih, in po potrebi opravilo revizijo odzivnega poročila na podlagi
4. odstavka 29. čleaa. ZRacS-1.
Če odzivno poročilo ne bo predloženo v roku, določenem v tem revizijskem poročilu, stori
odgovorna oseba uporabnika javnih sredstev prekršek po 3. odstavku 38. člena ZRaeS-1.
če bo računsko sodišče v poreviojskem postopku ugotovilo, da uporabnik javnih sredstev
kr3 obveznost dobrega poslovanja, lahko sledijo ukrepi, ki jih določa 29. člen ZRacS-1 v
točkah od 7 do 14.

Pravni pouk
Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati prod
sodiiči ali drugimi državnimi organi.

Dr. Vojko A. Antončič, Lr.
generalni državni revizor

Poslano priporočeno:
1. Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva 20,1000 Ljubljana, s povratnico;
2. Ministutvo za finincc
Župančičeva 3, lOOOLjubljani;
3. dr. Aadnj Bajuk
Državni zbor Republike Slovence
£ablčeva 4,1000 Ljubljana;
4. Državni zbor Republike Slovenije
SubICcva 4,1000 Ljub[]»na;
5. Arhiv. tu.
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PRILOGA 1

Zaključni račun proraSnaa RS za k to 2000
v tisoč SIT
-.'V.-; * Sprejeti .
Realizacija
Veljavni,
prončua : proračun *'
Po reviziji
2
>
<
1
i
| A) Bilanca prihodkov ia odhodkov
- 990.987.2161 991.265.667
L Skopaj prihodki
1.021315.000
UL Skupaj odhofflo
1.059.708.135 1.060.194^68 1.028.944.62S | 1.029.660 J 57
HL Primanjkljaj (1-11)
■«■»*■*» 1
| B) Račoa Euaačaih terjatev ia aalou
IV. Prgeta vračila danih posojil k
•
prodaja kapitalskih deležev
17327.033
30.904300
17.051.033
V. Dana posojila ia povodanje
12J97.945
kapitalskih deležev
20.727.272
32.083.015
12397545
VL Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapiuL deležev (IV-V)
4.653.088
5.129.088
(1378.715)
1 C) Račoa financiranja
VII. Zadolževanj« proračuna
15*554.88*
- 157333.750 157333.750
117.983.036 121309.980 120.64S.764 120.648.764
VliL OdplačDo dolga
IX. Spremembe stanja sredstev na.
3.619384
0
raCanu (ItfV+VIMI-V-Vin)
3.580.665
X Neto zadolževanje (VTl-VIiI-lX)
39371.850
33304321
33.265.602
38394.690
XL Neto financiranje (VI+X)
37.957.409
38393.135
1;
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PRILOGA 2
A. Bilanca prihodkov In odhodkov za leto 2000
r~•u.i.-ii—i --1-' !. ■
V
r«i|Biy ' .•
..--•T,'- ; c-iinjfijfcVčC . ;ptaj§Jd.»•, i
4
J
i
Prihodki
959J92700
70 - Davčni prihodki
4S.130.800
71 - NcdavČni prihodki
4J9I500
72 - Kapitalski prihodki
9.400.000
73 - Prejete donacije
Stopaj •
••".'-•.i . L02IJISJMQ: i '
40 - Tekoči odhodki
41 - Tekoči transferi
42 - Investicijski odhodki
43 - lavesticijiki transferi
stopaj

315J16.452
617-479.667
73.423.778
51573.23*
■ iM59J0y:13J

324.4tt.747
622.803.612
60.122.793
51781JI6

v tisoč SIT
: .
b*lizacQa
Po reviziji
Prolitviajff
«
3"
927.671253
56.010.011
«58.755
6.446.197
99Q.9X7.216

927571253
56188.462
858.755
6.446.197
991165.667

314110.637
613.427523
50JS7.028
SOJ 19.437

315.026169
613.427.523
50.851789
50.353.676
im«60J57

s Veljavni
^
V" ; -proračun- ! LuvSSfl HiT i tivJ
."*• .•' ' n mim
m
■
—r
" i
1
L Prejeta vrača* danih pooojfl ta prodaja luipkahkih del«
—'
1
(75-Hxjtta vročila danih posojil bi prodaja kapitalskih dcldLe*
|
5.442500
- 13.771572 13.771572
750-Prejeta vračila danih posojil
•
21561.400
75 i-Prodaja kapitalskih deležev
- 3179X61 3.755.061
3.500.000
752-K.upoine k naslova privatizacije podjetij
303Q4#00> yT. '- 17*051 JJ33 .17427.033
gEp3V.1r •
\■ =
ju. Daaa posojila ta povečanje kapitalskih deteiev
\44 ~ Dana parofila in povečanje kepitokkih deldev
5523504 5.901502 6126.833
5.443.415
440-Dsna posojila
3.797X77
1.487.033 1.062.102
23.139.600
441-Povečanje kapitalskih deležev
5.009X10
4^2-Poraba «r. kupnin iz naslova pri vat podj. 3500.000 11JD06191
,-tli9754S
l23Ši3$*5
,32.00^15.1
■
4
0.727172"
sfeipaj-Jj?; '
' •• £*T/'
ml Prejeta min os daaa posojila in
• 4553.088 5.129.088
(1.178.715)
sprememb« kapitalskih ddežrv

$baxr

'. ••
•
•• »

50-ZadoUfevaaJe
500-Doc* »i« zadolževanje
501-Zadolževanje v tujini
XKMpUull OOlp
550-Odplačila domaČega bolj*
55]-Odplačila dolga v tujino
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. : Veljavnt- i' -\ - I esifc
!
-Po-icviaji
'•. jSrofrČipl?!.*, ■r.irife&i-;, '•^Wvyj«
j
m
-

157554586
•

121 209580
106.673.761
14536119

103.681464
14100572
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157533350
73107.171
84126579
120 648.7«
106.188.114
14.460.650

157533.750
73107.171
M326579
120.648.764
106.IS8.il4
14.460.650
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Računsko sodišče
Republike Slovenije

POROČILA O REVIZIJAH
PREDLOGA ZAKLJUČNEGA RAČUNA
DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2000

Številka: 1201-2/01-55

Ljubljana, 14. julij 2002
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UVODNA POJASNILA

Predlog zaključnega računa državnega proračuna za leto 2000 smo revidirali tako, da smo revidirali:
• izkaze iz splošnega dela zaključnega računa državnega proračuna, se pravi bilanco prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter izkaz računa financiranja;
• izkaze odhodkov in izvršitve finančnih načrtov 19 neposrednih proračunskih uporabnikov.
O izkazih iz splošnega dela zaključnega računa državnega proračuna za leto 2000 smo podali
mnenje s pridržkom.
O izkazih odhodkov neposrednih proračunskih uporabnikov smo podali:
• 13 pozitivnih mnenj,
• 4 mnenja s pridržkom in
• 2 negativni mnenji
O izvršitvi finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov smo podali:
• 3 pozitivna mnenja,
• 10 mnenj s pridržkom in
• 6 negativnih mnenj.
Pregled revizijskih mnenj po revidiranih proračunskih uporabnikih je na naslednji strani.
Negativno mnenje o izkazu odhodkov neposrednega proračunskega uporabnika pomeni, da so
v izkazu pomembno napačne navedbe.
Negativno mnenje o izvršitvi finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika pomeni, da so bile v poslovanju revidiranega proračunskega uporabnika pomembne neskladnosti
s predpisu Neskladnost s predpisi imenujemo na kratko nepravilnost Nepravilnost v poslovanju neposrednega proračunskega uporabnika predstavlja nepravilnost v izvrševanju državnega
proračuna. Najpogostejše nepravilnosti v izvrševanju državnega proračuna za leto 2000 so
bile naslednje:
• nepravilne oddaje javnih naročil;
• nepravilne razporeditve delavcev na delovna mesta in nepravilni obračuni plač;
• izplačila brez pravnega temelja;
• nepravilne dodelitve subvencij;
• nenamenska poraba proračunskih sredstev.
Nepravilne oddaje javnih naročil so bile razkrite pri 13 revidirancih, nepravilne razporeditve
delavcev na delovna mesta in nepravilni obračuni plač so bili razkriti pri 7 revidirancih, izplačila brez pravnega temena so bila razkrita pri 5 revidirancih. nepravilne dodelitve subvencij
pri 4 revidirancih in nenamenska poraba proračunskih sredstev pri 3 revidirancih.
Odhodki 19 revidiranih proračunskih uporabnikov predstavljajo 90,7 % vseh odhodkov državnega proračuna za leto 2000. Odhodki neposrednih proračunskih uporabnikov, ki jhn je bilo
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izrečeno pozitivno mnenje o izvršitvi finančnega načrta, predstavljajo 193 %. odhodki neposrednih proračunskih uporabnikov, ki jim je bilo o izvršitvi finančnega načrta izrečeno mnenje
s pridržkom, predstavljajo 60,6 V« in odhodki neposrednih proračunskih uporabnikov, ki jim
jc bilo izrečeno negativno mnenje o izvršitvi finančnega načrta, predstavljajo 10,8 % vseh odhodkov državnega proračuna za leto 2000.

Pregled revizijskih mnenj po revidiranih proračunskih uporabnikih
Mnenje o
Mnenje o izvršitvi
izkaza odhodkov finančnega načrta

Neposredni proračunski uporabnik
Ministrstvo 7a finance

Pozitivno

S pridržkom

Ministrstvo za notranje zadeve

Pozitivno

S pridržkom

Ministrstvo za obrambo

Pozitivno

Negativno

Ministrstvo za zunanje zadeve

Negativno

S pridržkom

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj

Pozitivno

Negativno

S pridržkom

S pridr&om

Ministrstvo za Šolstvo in Šport

Pozitivno

S pridržkom

Ministrstvo za kulturo

Pozitivno

Pozitivno

Ministrstvo za zdravje

S pridržkom

S pridržkom

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Pozitivno
t
S pridržkom

Pozitivno
Negativno

Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem

Pozitivno

Negativno

Ministrstvo 2a kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Negativno

Negativno

Ministrstvo za promet in zveze

Pozitivno

S pridržkom

Ministrstvo za okolje in prostor

Pozitivno

S pridržkom

Urad predsednika vlade RS

Pozitivno

S pridržkom

Urad Vlade RS za invalide m bolnike

Pozitivno

Pozitivno

S pridržkom

Negativno

Pozitivno

S pridržkom

Ministrstvo za pravosodje

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Servis Vlade RS za protokolarne storitve
Protokol Vlade RS
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V nadaljevanju je 20 revizijskih poročil. V prvem, to je v poročilu št. 1201-2/01-46, je predstavljena revizija izkazov iz splošnega dela zaključnega računa državnega proračuna za leto
2000. Sledi 19 poročil o revizijah iz pregleda na prej Soj i strani.

Dr. Vojko A. Antončič, l.r.
predsednik računskega sodišča

\

poročevalec, št. 84

48

9. september 2002

Računsko sodišče m
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o računskem sodišču
(ZRacS-1, Uradni list RS, št 11/01)
izdajam

REVIZIJSKO POROČILO
O PRAVILNOSTI IZVRŠEVANJA FINANČNEGA NAČRTA
ZA LETO 2000
NA MINISTRSTVU ZA FINANCE

Številka; 1202-1701-17

Ljubljena, 21. decembra 2001
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L UVOD
Revizijo izvrševanja finančnega načrta Ministrstva za finance (v nadaljevanju:
ministrstvo) v letu 2000 smo izvedli na podlagi ZRacS-I in Programa dela za
izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega sodišča RS v letu 2001 (št 3104-2/01-1 z
dne 9. 3. 2001). Sklep o izvedbi revizije (5L 1202-1/01-2) je bil izdan 26. 3. 2001.
Pregled na ministrstvu smo začeli 27. 3.2001 in ga končali 11. 7.200!.
Cilj revizije je bil preskusiti
■

ali je ministrstvo pravilno izkazalo odhodke v zaključnem računu finančnega načrta
za leto 2000;

•

ali je ministrstvo izvrševalo finančni načrt za leto 200 v skladu s predpisi, ki jih.
mora spoštovali neposredni uporabnik javnega proračuna.

Poleg tega smo v reviziji ugotavljali tudi, kako ministrstvo izpolnjuje svojo odgovornost
za pravilnost transfemih izdatkov. Ocenjevali smo sistem in delovanje notraiyih kontrol
ministrstva na področju dodeljevanja proračunskih sredstev končnim uporabnikom

Revidiranje smo izvedli s preskušanjem podrobnosti. Za preskušanje podrobnosti, na
katerih temelji izkazovanje odhodkov, in za preskušanje podrobnosti pri izvrševanju
finančnega načrta, smo sestavili ustrezne revizijske programe za preskušanje pravilnosti
izkazovanja odhodkov ter programe za preskušanje skladnosti odhodkov s predpisi.
Pravilnost izkazovanja odhodkov smo preskušali tako, da smo preskušali nastanek
odhodkov, točnost evidentiranja in pravilnost razvrščanja odhodkov. Revizijske
programe smo uporabili na primemo velikih vzorcih odhodkov. Vzorce, na katerih smo
preskušali pravilnost izkazovanja in skladnost odhodkov s predpisi, smo določili po
metodi MUS1. Na ta nafin smo pridobili ustrezne in zadostne podatke za izrek mnenja o
pravilnosti poslovanja ministrstva v letu 2000. Pridobljeni podatki nam omogočajo, da v
skladu z mednarodno priznanimi standardi revidiranja2 podamo mnenje o izkazovanju
odhodkov ministrstva za leto 2000 in mnenje o izvrševanju finančnega načrta ministrstva
za leto 2000.
V postopku zaključevanja revizije smo 15. 10. 2001 opravili razčiščevalni sestanek, na
katerem so predstavniki ministrstva izpostavili sporna razkritja in podali dodatna
pojasnila k ugotovitvam računskega sodišča.

1

MUS je kratic« a Monetary Uult Sampling (vzorčenje denarnih enot).

1

Napadlo n izvajanje revizij (Uradni KxtRS.lL 41A>1>.
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Med izvajanjem revizije in v letu, na katero sc revizija nanaša, so bik odgovorne osebe
ministrstva:
*
*
*

mag. Mitja Gaspari, minister do 7.6.2000,
Zvonko Ivanušič, minister od 8.6.2000 do 30.11.2000,
nug. Anton Rop, minister odi. 12.2000 dalje.

U. UGOTOVITVE
1, Finančni načrt
V finančnem načrtu ministrstva, kije bil sestavni del proračuna Republike Slovenije za
leto 2000 (Uradni Ust RS, it 9/00), so bili za odhodke ministrstva predvideni naslednji
zneski:

Nizi*
""
i
Teko« odhodki

'

rABELA fc. 1: FINANČNI NAČRT ZA LETO 2000
De let
Veliki
Sprejeti
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vooosrr
s
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i
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40

101J18J55
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103.206.333

35.0

101
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41

1 M. 652.623

62,8

185.709550
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101

Investicijski odhodki

42

4.304.252

2.18U10

0.7

51

Iovcsticgski tnoifcri

43

3.161J2S

1.1

3594.473

1.4

126

293.966.4SS

100,0

295.091568

100,9

100

Skupaj «db*dkt

Razlike med sprejetim m veljavnim proračunom izhajajo iz
1. zmanjSanja pravic porabe sredstev v vilini 319.440 tisoč SIT po sklepih Vlade RS;
2. povečanega obsega izdatkov, ki izhajajo iz namenskih prejemkov, in sicer
- Ustne dejavnosti v viSini 1.382.799 tisoč SIT,
- prodaje državnega premoženja v vifini 22.729 tisoč SIT,
- donacij v vifini 39.027 tisoč SIT.
- odškodnin v vifini 998 tisoč SIT.
Na podlagi omenjenih razlogov je veljavni proračun za 1.126 mio SIT viSji od tistega,
ki gaje sprejel državni zbor. Pri tem največ sprememb izhaja iz sklepov Vlade RS, Id je
Z ukrepi uravnoteženja proračuna znižala posamične proračunske postavke za
10.319.652 tisoč SIT In povečala druge proračunske postavke za 10.000.212 tisoč SIT.
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V največjem obsegu so se odhodki ministrstva povečali na račun lastne dejavnosti. Med
izdatki, ki izhajajo iz namenskih prejemkov, se največji delež (98,4 %) nanaša na
pobiranje prispevkov in taks za druge uporabnike.

2. Izvrševanje finančnega načrta
Računovodske podlage za izkazovanje odhodkov
Ministrstvo je kot neposredni proračunski uporabaik dolžno izkazovati odhodke v
skladu z Zakonom o računovodstvu (ZR, Uradni list RS, St 23/99). Ta. zakon določa
priznavanje odhodkov v skladu z računovodskim načelom denarnega toka, kar pomeni,
da se odhodki evidentirajo takrat, ko so obveznosti plačane.
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2000 (Uradni list RS, ŠL 9/00, 86/00, v
nadaljevanju: ZIPRS2000) je določil, da se med odhodke neposrednih proračunskih
uporabnikov za leto 2000 vključujgo tudi sredstva, ki so bila do vključno 31. 1. 2001
porabljena za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2000. Tudi Zakon o izvrševanju
proračuna RS je za leto 1999 s podobno določbo podaljSal proračunsko leto do
31. 1.2000.
Na teh računovodskih podlagah je ministrstvo v zaključnem računu finančnega načrta
za leto 2000 izkazalo naslednje odhodke:
TABELA It 2: REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 1000
tmrHier
ms
Vefyrou
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Skupaj odhodki

3. Revizijska razkritja
V odhodkih ministrstva so izkazana plačila obveznosti iz leta 1999, ki niso bile plačane
do3l. 1.2000, in tisti del obveznosti iz leta 2000, laso bile plačane do 31.1.2001.
Del obveznosti iz leta 2000, ki niso bile plačane do 31.1.2001, je ministrstvo izkazalo
v bilanci stanja kot neplačane odhodke v višini 1.655.274 tisoč SIT.
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Navedeni znesek predstavlja sredstva, do katerih je bito ministrstvo na podlagi
veljavnega proračuna upravičeno, vendar pa jih ni imelo na razpolago, in jih ni moglo
porabiti za plačilo že zapadlih obveznosti.
Če bi bila sredstva proračuna zagotovljena v višini veljavnega proračuna, bi bili
odhodki za leto 2000 za 1.655274 tisoč SIT višji od izkazanih. Ta znesek bremeni
proračun, leta 2001.
3.1 Pravilnost izkazovanja odhodkov
S preskušanjem pravilnosti izkazovanja odhodkov smo ugotovili, da je ministrstvo v
odhodkih leta 2000 izkazalo izplačilo sredstev za rezervo (izvrženo 15. 1. 2001) po
sklepu Vlade RS (št 402-00/2000-12 z dne 14. 12- 2000) v višini 1.070.061 tisoč SIT.
Sredstva so bila namenjena financiranju odprave posledic primerov novih in sanacijo
obstoječih elementarnih nesreč v letu 2000 ter za nemoteno nadaljevanje izvajanja
sanacij v letu 2001. Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše, neurja s
točo, plazenja tal in služenja morja v letu 2000 {Uradni list RS, it 81/00) je dopustil
oblikovanje dela sredstev za ta namen v letu 2000 do višine 5,75 mio SIT.
Pri preskušanju pravilnosti prerazporeditve navedenega zneska v rezerve nismo
razpolagali z dokumenti, s katerimi bi lahko potrdili obstoj zapadlih obveznosti za
financiranje delne odprave posledic in sanacijo Škod po elementarnih nesrečah v letu
2000, Id bi zahtevale izplačila iz Tezerve tekočega proračunskega leta. Ministrstvo je
pojasnilo, da se sredstva rezerv oblikujejo in izločajo vnaprej, Že preden pride do
prevzema obveznosti za odpravo konkretnih škod.
Oblikovanjo sredstev rezerv je vlada utemeljila s tem, daje treba sanacijo škod tudi v
letu 2001 nemoteno nadaljevati, zlasti v začetku leta, ko proračun za leto 2001 še ni bil
sprejet, v obdobju začasnega financiranja pa rezerve ni bilo mogoče oblikovati (9. člen
Uredbe o začasnem financiranju Republike Slovenije v prvih treh mesecih leta 2000,
Uradni list RS. št 111/99). Ministrstvo je pojasnilo, da so bila sredstva rezerv konec
leta povečana tudi zaradi obveznosti, ki so nastale s sprejetjem Zakona o ukrepih za
odpravo posledic plazu Stože v Občini Bovec, in plazov večjega obsega, nastalih na
območju Republike Slovenije po 15. oktobru 2000 (Uradni list RS, št 124/00).
Oblikovanje sredstev rezerv je bilo pravilno evidentirano in izkazano med odhodki
ministrstva.
. S preskušanjem pravilnosti izkazovanja drugih odhodkov ministrstva nismo razkrili
nobene napake.

3.2 Skladnost poslovanja s predpisi
Odhodki ministrstva niso bili povsem v skladu s predpisi. Na revizijskem vzorca smo
razkrili nepravilnosti pri oddaji javnih naročil, pri dodeljevanju sredstev transferov m
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pri oblikovanju sredstev rezerv, zunaj vzorca pa smo razkrili tudi nepravilnosti pri novih
zaposlitvah.
3.2.1 Oddaja javnih naroči)
Ministrstvo ni oddalo javnih naročil z javnim razpisom v vseh primerih, kot bi bilo
dolžno na podlagi Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št 24/97, 78/99, v
nadaljevanju: ZJN).
a) Javno naroČilo za tiskanje obrazcev je bilo v letu 2000 oddano z neposredno
pogodbo, ki se je sklicevala na javni razpis iz leta 1995 (neskladje s 4. členom ZJN).
b) Javno naročilo za storitve pri organizaciji in vodenju skupine za razvoj DDV informacijski sistem je bik) oddano z neposredno pogodbo brez zbiranja ponudb
(neskladje s 56. členom ZJN)- Pogodba je bila sklenjena po opravljenem delu
(neskladje z 2. odstavkom 52. člena Zakona o javnih finaocah, Uradni list RS, ŠL
79/99.124/00, v nadaljevanju: ZJF).
Ministrstvo je pojasnilo, da je izvajalca za tiskanje obrazcev izbral Center vlade za
informatiko na podlagi javnega razpisa z dne 4. 4. 1995, kot edinega izvajalca
usposobljenega za izdelavo, izpisovanje in konfekcioniranje obrazcev, in z njim sklenil
krovno pogodbo. Na tej podlagi je z izbranim izvajalcem sklenila letno pogodbo
Davčna uprava RS, za katero isti dobavitelj izvaja različne storitve. Javno naroČilo za
razvoj informacijskega sistema DDV je bilo oddano edinemu usposobljenemu
ponudniku, ker je bil predmet naročila po oceni ministrstva svetovalna in nestandardna
intelektualna storitev, pri kateri cena ni bistveno merilo za izbiro izvajalca, predmeta
naročila in izvedbo naročila pa ni mogoče podrobno določiti brez izvajalca.
3.2.2 Sofinanciranje investicijskih transferov
Investicijski transferi občinam so bili v Šestih primerih dodeljeni nepravilno na podlagi
postopkov, ki jih je izvedlo Ministrstvo za Šolstvo in Šport Ministrstvo pri dodeljevanju
investicijskih transferov občinam ni v vseh primerih upoštevalo zakonskih določil, in
sicer:
a) V petih primerih so bila dodeljena sredstva za sofinanciranje investicij v vzgojno
izobraževalne objekte, ki niso bili izbrani na javnem razpisu (neskladje s 53. čl.
ZJF).
b) V šestih primerih izplačil je Ministrstvo za šolstvo in Šport sklenilo sedem pogodb, s
katerimi je dodelilo sredstva za sofinanciranje investicij, čeprav bi o tem morala
odločati vlada (neskladje s 26. členom Zakona o financiranju občin. Uradni list RS,
5L 80/94.45/97,56/98,1/99,59/99,61/99,79/99,89/99. v nadaljevanju: ZFO).
Ministrstvo je pojasnilo, daje s svojim ravnanjem le sledilo sklepom vlade in izjavam
pristojnih ministrstev, da so a izplačila izpolnjeni pogoji Sklepi vlade so za
ministrstvo zavezujoči in ministrstvo ni imelo pravnih podlag, po katerih sprejetih
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programov investiranja ne bi uresničijo v okvira razpoložljivih sredstev proračuna za ta
namen. Po mnenju ministrstva so ministrstva avtonomna pri izboru investicij, ki jih
sofinancirajo, in so zato za svoje odločitve tudi odgovorna.
323 Oblikovanje sredstev rezerv
Vlada je konec leta 2000 s sklepom povečala sredstva re2erv za J .070.061 tisoč SIT,
kot je podrobneje opisano v točki 3.1. čeprav je ministrstvo konec leta razpolagalo z
zadostno višino sredstev za poplačilo vseh prejetih računov iz računa rezerv. Z
vnaprejšnjo prerazporeditvijo sredstev iz proračuna za leto 2000 ca račun rezerve je
ministrstvo dejansko oblikovalo vir sredstev za obveznosti, ki so zapadle v plačilo v
proračunskem letu 2001 za sanacijo elementarnih nesreč iz leta 2000 (Mangart, plazenje
tal).
Pravice porabe sredstev rezerv se oblikujejo po 48. členu ZJF vnaprej, kot je ministrstvo
pojasnilo že v točki 3.1, Se preden pride do prevzema obveznosti. Ta člen določa
oblikovanje sredstev rezerv v proračunu, ki so bila po ugotovitvah revizije pravilno
oblikovana v zakonsko določeni višini. Navedeni sporni znesek pa po naši presoji
predstavlja vnaprejšnje oblikovanje sredstev za bodoče obveznosti, ki presegajo z
zakonom določen okvir. Vlada je s sklepom odločila, da se oblikujejo, dodatna sredstva
rezerv tudi za sanacijo škod po zakonu, ki je predpisoval obveznost oblikovanja dela
sredstev v proračunu za leto 2001.
Skupni znesek izločenih sredstev rezerv za leto 2000 ni presegel z zakonom določenega
obsega 1,5 % doseženih letnih prejemkov proračuna za leto 2000 (48. člen ZJF).
t

3.2.4 Nove zaposlitve
V letu 2000 je ministrstvo skupaj z organi v sestavi na novo zaposlilo 244 delavcev
(nadomestne zaposlitve); od tega jih 7 (Štirje na ministrstvu v ožji sestavi, eden na
Uradu RS za preprečevanje pranja denarja, eden na Davčni upravi Republike Slovence
in eden na Carinski opravi Republike Slovenije) ob zaposlitvi ni izpolnjevalo pogojev
(delovnih izkušenj oz. izobrazbe), kot so določeni s sistemizacijo delovnih mest
3JLS Na podlagi vseh razkritih nepravilnosti sklepamo, daje bila vsota nepravilnosti pri
odhodkih ministrstva večja kot 1.945.954 tisoč SIT in manjša kot 3.733.833 tisoč SIT,
najbolj verjetno je, daje znašala 2.545.249 tisoč SIT.

4. Transferi
V okviru revizije smo ocenili aistem in delovanje notranjih kontrol ministrstva na
področju dodeljevanja proračunskih sredstev končnim uporabnikom. Preverili smo, ali
ministrstvo zagotavlja, da so proračunska sredstva, ki so bila kot transferi posredovana
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upravičencem, porabljena skladno z namenom in do vižine, ki sta določena v proračunu,
ter v skladu s predpisi.
Ministrstvo dodeljuje sredstva transferov proračunskim uporabnikom v obliki tekočih
in investicijskih transferov, ki so skupno dosegali 65 % realiziranih odhodkov
ministrstva.
Za leto 1999 in 2000je ministrstvo v izkazu odhodkov prikazalo naslednje transfere:
TABELA 3: REALIZACIJA TRANSITEROV 2A LETO 2060
-ttvY«lev:.-, vlnd&i-' ~ r^Detee-r
vMjnrHter
NfcUv- '
f^KtiriŠma--* 1
f.
H ; ŠNTo' ' \: r
f i
' t"
.:4r' ..
' J.?>- f. >■■■ ■
Tekoči tr*nsfeti
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180.655.636 lJ5.627.l2l
66,9
odtegv
- Obv. do ZPJ2
103
S2.7
149.160.996 I53.620.1S0
- Občbte-tnuufer
31.753.647
102
17.2
3LOOO.OOO
-Ostalo
253.334
130
/94.6*0
0.1
43
Invcst. transferi
133
3.000.000
3.994.475
1.1
Skupaj trauferi

1S3-45&636

189.621.596

103

684

DeldL
(lrri.pror*£.
Tt2W0
r% '
i-.
63,6
S2.8
17.1
0.1
1.4
6S,0

* Delež v skupnih odhodkih ministrstva
Največji delež tekočih transferov zajemajo izplačila Tekočih in dodatnih obveznosti
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju: zavod).
S tekočimi transferi se zavodu zagotavljajo sredstva za izplačila pokojnin po posebnih
predpisih in dodatna sredstva, kadar prihodki zavoda ne pokrivajo odhodkov. Pri obeh
vrstah transferov so postopki in način dodeljevanja sredstev točno predpisani (v obliki
mesečnih akontacij in polletnih in letnih poračunov). V letu 2000 so bila načrtovana
sredstva tudi realizirana v enakem obsegu, vendar niso pokrila vseh obvezoosti, ki
izhajajo iz predpisov (za izplačilo pokojnin in za kritje izgube zavoda).
V letu 2000 v proračunu niso bila zagotovljena sredstva za dodatne obveznosti za
izplačilo pokojnin v potrebnem obsegu. Manjkajoča sredstva za redno izplačevanje
pokojnin je zavod zagotovil tako, da se je zadolžil najprej konec oktobra ža 7500 mio
SIT, v novembra seje obseg zadolžitve povečal na lt 300 mio SIT in je ob zaključku
leta dosegel 23.239 mio SIT, kar predstavlja 21,2 % vseh sredstev, ki so bila v
proračunu za leto 2000 namenjena za pokrivanje dodatnih obveznosti zavoda.
Zadolževanje zavoda je bilo izvedeno v skladu s predpisi. Po spremembi zakona se ta
obseg zadolžitve ne šteje v zakonsko določeno kvoto zadolževanja državeZadolževanje zavoda, in ne države, za pokrivanje obveznosti izplačevanja pokojnin, ob
upoštevanju dejanskega stanja, samo prenaSa obveznosti države do zavoda v drugo
proračunsko leto in ne zagotavlja ustrezne preglednosti nad porabo proračunskih
sredstev v določenem leta
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Ker je zakonsko predpisano, da se primanjkljaj zavoda pokriva iz proračuna, bo, ob
ohranjanju sedanje ureditve, odplačilo kreditov bremenilo državni proračun v naslednjih
letih. Prav tako bodo državni proračun (posredno s pokrivanjem odhodkov zavoda)
bremenili tudi vsi stroški najema in koriščenja kreditov, zato bo morala država za
zmanj5anje svojih obveznosti do zavoda iz proračuna v čim krajšem časa naju nove
namenske prihodke za financiranje zavoda.
Ministrstvo je pojasnilo, da v proračunu za leto 2000 niso bila zagotovljena sredstva v
višini, ki bi lahko pokrila vse obveznosti do zavoda. Zaradi problemov pri izvrševanja
proračuna, s katerimi seje vlada soočila žc ob obravnavi polletnega poročila in kasneje
slabo (speljanih predvidenih ukrepov za uravnoteženje proračuna RS za leto 2000, se je
vlada odločila, da ne bo poravnala vseh obveznosti do zavoda, ki jih ima zaradi
primanjkljaja zavoda.
Transferi občinam zajemajo izplačila občinam (imenovana finančna izravnava), ki same
z lastnimi prihodki ne morejo zagotoviti sredstev za pokrivanje primerne porabe, kot jo
določa ZFO. Postopek dodeljevanja sredstev je z zakonom točno predpisan in
ministrstvo ga je pri nakazovanju sredstev tudi upoštevalo. Sredstva so bila porabljena v
enaki višini, kot so bila določena z veljavnim proračunom.
Investicijski transferi se dodeljuj^o občinam v skladu z določili 26. člena ZFO, in sicer
za sofinanciranje investicij in financiranje dvojezičnosti, kadar obstaja poseben interes
za razvoj. Sredstva se zagotavljajo pri ministrstvu, celoten postopek ižbora investicij,
dodeljevanja sredstev in spremljanja porabe se opravlja pri Ministrstvu za šolstvo in
šport, Ministrstvu 22 zdravstvo in Ministrstvu za kulturo. S proračunom določen obseg
sredstev je bil med letom povečan za 26 %. Sredstva so bila porabljena v skladu z
dovoljenim povečanim obsegom proračuna

4.1 Ocena sistema in delovanja notranjih kontrol na področju translerov

Ocenjujemo, da so notranje kontrole pri tekočih transferih delovale. Opozaijamo pa na
pomanjkljivost pri izkazovanju obveznosti za transfere zavodu, ki so v poslovnih
knjigah ministrstva izkazane v višini, določeni v proračunu, in ne v višini dejansko
nastalih obveznosti. Stanje obveznosti po zakonu (obveznosti nastale v decembru in
novembru 2000, ko je v proračunu zmanjkalo sredstev) tudi ni usklajeno z zavodom.
Kontrole pri prevzemanju obveznosti za investicijske transfere občinam niso delovale,
saj niso preprečevale financiranja invesdcij, ki niso bile izbrane s postopkom javnega
razpisa, in investicij, ki niso imele soglasja ministrstva. Kontrole to dovoljevale
financiranje vsake investicije, Id jo je s sklepom sprejela Vlada RS, a čimer je bil
razvrednoten celoten postopek izbora investicij prek predpisanega javnega razpisa in
postopek izdajanja soglasij, kije tudi zakonsko urejen.
Nadzor nad tabo sredstev je bil prepuščen pristojnim ministrstvom, kar ministrstvu ni
omogočalo primernega pregleda nad namensko rabo sredstev, saj pristojna ministrstva
niso dajala povratnih informacij o zaključku investicij.
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V skladu z ugotovitvami iz II. razdelka izrekamo
.

o
odhodkov v zaključnem raiunu finančnega načrta ministrstva za leto 2000
pozitivno mnenje,

•

o izvrševanju finančnega načrta ministrstva za leto 2000 mnenje s pridržkom.

Obrazložitev mnenja o izkazu odhodkov
Menimo, da je izkaz odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta ministrstva za
leto 2000 pravilen, saj so razkrita napake zanemarljive.
Obrazložitev mnenja o izvrševanju finančnega načrta
Razkrite nepravilnosti pri izvrševanju finančnega načrta ministrstva za leto 2000 niso
pomembne, a tudi zanemarljive niso. Ker niso zanemarljive, izražamo pridržek glede
pravilnosti poslovanja ministrstva v leta 2000.
Zahteva za predložitev odzivnega poročila
Pri preskušanju skladnosti poslovanja ministrstva s predpisi (točka 3 poročila) so bile
ugotovljene nepravilnosti, ki so po oceni računskega sodišča v večji meri posledica
slabosti in pomanjkljivosti pri delovanju sistemov notranjega kontroliranja. Določene
slabosti in pomanjkljivosti pri delovanju sistemov notranjega kontroliranja so bile
razkrite tudi pri preskušanju transferov (točka 4 poročila), zato mora ministrstvo v roku
90 dni po prejemu revizijskega poročila predložiti računskemu sodišču odzivno
poročilo.
Odzivno poročilo mora vsebovati:
1. navedbo revizije, na katero cenanaša,
2. kratek opis nepravilnosti v poslovanju, ki so bik razkrite z revizijo,
3. izkaz popravljalnih ukrepov.
Popravljalni ukrepi se morajo nanašati na uvedbo novih kontrol oziroma okrepitev
obstoječih kontrol, ki bodo v prihodnje uspešno preprečevale, odkrivale in odpravljale
nepravilnosti. Id to bile ugotovljene pri oddaji javnih naročil (točka 3-2.1 poročila) in
dodeljevanju investicijskih transferov občinam (točka 3.2.4 in 4 poročila). Ministrstvo
je dolžno poročati tudi o aktivnostih a pokrivanje obveznosti države do Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Id se nanašajo na zagotavljanje sredstev za
izplačila pokojnin (točka 4 poročila).
Odzivno poročilo mora potrditi odgovorna oseba ministrstva a svojim podpisom in
pečatom.
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Računsko sodišče bo ocenilo verodostojnost odzivnega poročila, to je resničnost navedb
o popravljalnih ukrepih, in po potrebi opravilo revizijo odavnega poročila na podlagi 4.
odstavka29. člena ZRacS-1.
če odzivno poročilo ne bo predloženo v roko, določenem v tem revizijskem poročilu,
stori odgovorna oseba uporabnika javnih sredstev prekršek po 3. odstavku 38. člena
ZRacS-1.
Če bo računsko sodiSče v porevizijskem postopku ugotovilo, da uporabnik javnih
sredstev IcrS obveznost dobila poslovanja, lahko sledijo ukrepi, kijih določa 29. člen
ZRacS-1 v točkah od 7 do 14.

Travni pouk
Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 m dopustno izpodbijati
pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Dr. Vojko A. Antončič, l.r.
generalni državni revizor

Poslano priporočeno:
1. Ministrstvo za finance
Župančičeva 3,1000 Ljubljana, t povratnico;
2. mag. Mitja Gaspari
Banka Slovenije
Slovenska c. 35,1000 Ljubljana;
3. Zvooko IvanuSič
Ulica padlih borcev 4,1343 čraonie{j;
4. Državni xbor Republike Slovenije
SobiSeva uL 4,1000 Ljubljana;
5. Arhiv, tu.
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Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o računskem sodišču
(ZRacS-1, Uradni list RS, št 11/01)
'
izdajam

REVIZIJSKO POROČILO
O PRAVILNOSTI IZVRŠEVANJA FINANČNEGA NAČRTA
V LETU 2000

NA MINISTRSTVU ZA NOTRANJE ZADEVE
f

Številka; 1203-3/01-16

Ljubljana, 5. decembra 2001
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Revizijo izvrševanja finančnega načrta Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju:
ministrstvo) v letu 2000 smo izvedli na podlagi ZRaeS-1 in Programa dela za izvrševanje
revizijske pristojnosti Računskega sodišča RS v letu 2001 (St. 3104-2/01-1, z dne 9. 3.2001).
Sklep o izvedbi revizije (Št 1203-3/01-2) je bil izdan 23.3.2001.
Cilj revizije je bil preskusiti
•

ali je ministrstvo pravilno izkazalo odhodke v zaključnem računu finančnega načrta za
leto 2000;

•

ali je ministrstvo izvrševalo finančni načrt za leto 2000 v skladu s predpisi ki jih mora
spoštovati neposredni uporabnik državnega proračuna.

Revidiranje smo izvedli s preskušanjem podrobnosti. Za preskušanje podrobnosti, na katerih
temelji izkazovanje odhodkov, in a preskušanje podrobnosti pri izvrševanju finančnega načrta
smo sestavili ustrezne revizijske programe za preskušanje pravilnosti izkazovanja odhodkov ter
programe za preskušanje akladoosti odhodkov s predpisi Pravilnost izkazovanja odhodkov smo
preskušali tako, da smo preskušali nastanek odhodkov, točnost evidentiranja in pravilnost
razvrSčanja odhodkov. Revizijske programe smo uporabili na primemo velikih vzorcih
odhodkov. Vzorce, na katerih smo preskušali pravilnost izkazovanja in skladnost odhodkov s
predpis, smo določili po metodi MUS1. Na ta način smo pridobili ustrezne in zadostne podatke
za izrek mnenj« o pravilnosti poslovanja ministrstva v letu 2000: pridobljeni podatki nam
omogočajo, da v skladu z mednarodno priznanimi standardi revidiranja2 podamo mnenje o
izkazovanju odhodkov ministrstva za leto 2000 in mnenje o izvrševanju finančnega načrta
ministrstva za leto 2000.
Med izvajanjem revizije je bil odgovorna oseba ministrstva dr. Rado Bohinc, minister.
V letu 2000, na katero se nanaša revizija, pa so bile odgovorne osebe ministrstva:
•

Borut šuklje, minister do 7.6.2000,

•

dr. Peter Jambrck, minister od 8.6.2000 do 30.11.2000,

•

dr. Rado Bohinc, minister od 1.12.2000.

II. UGOTOVITVE

1. Finančni načrt

V finančnem načrta ministrstva, ki je bil sestavni del proračuna Republike Slovenije za leto
2000 (Uradni Est RS, it 9AX3), so bili za odhodke ministrstva predvideni naslednji zneski:
1

MUS jo krnica a Mooetuy Unit Smpling (vzorčenje dauntlh «oQ.

2

Ntpotik, 2» fevwqc ***% (Urwfal lk» JtS, It 41/01).
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TABELA It 1: FINANČNI NAČRT MINISTRSTVA ZA LETO 2000
Sprejeti Struktura
Vejjitft
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>
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36.223.143
91
40
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Tekoči tniuferi

41

40.684

0

36.784

0

90

ln vest odhodki

42

3.747.602

9

3.745.947

9

100

40.011.429

100

42.194.651

10«

105

Skopa) adhodld

Odhodki ministrstva so v sprejetem proračuna RS znašali 3,8 % celotnih odhodkov proračuna
RS.
Razlike med sprejetim in veljavnim proračunom izhajajo iz prerazporeditev pravic porabe
sredstev po sklepih Vlade RS.
Na podlagi omenjenega razloga je veljavni proračun za 2.183 mio SIT višji od tistega, ki ga
je sprejel Državni zbor RS.

2. Izvrševanje finančnega načrta
Računovodske podlage za izkazovanje odhodkov
Ministrstvo je kot neposredni proračunski uporabnik dolžno izkazovati odhodke v skladu z
Zakonom o računovodstvu (ZR, Uradni list, it. 23/99). Ta zakon določa priznavanje
odhodkov v skladu z računovodskim načelom denarnega toka. To načelo pomeni, da se
odhodki evidentirajo takrat, ko so obvezoosti plačane.
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2000 je določil, da se med odhodke neposrednih
proračunskih uporabnikov za leto 2000 vključujejo tudi plačila, ki so bila do vključno 31.1.
2001 porabljena, za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2000. Tudi Zakon o izvrševanju
proračuna RS je za leto 1999 s podobno določbo podaljšal proračunsko leto do 31.1.2000.

Invot odhodki
SkapaJ adhodld
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Na teh računovodskih podlagah je ministrstvo v zaključnem računu finančnega načrta za leto
2000 izkazalo naslednje odhodke:
*'
TABELA k 2: REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2000
;
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3. Revizijska razkritja
V odhodkih ministrstva, so izkazana plačila obveznosti izleta 1999, ki niso bile plačane do 31.
1.2000, in tisti det obveznosti iz leta 2000, ki so bile plačane do 31.1.2001.
Del obveznosti iz leta 2000, ki niso bile plačane do 31. 1. 2001, je ministrstvo izkazalo v
višini 646 mio SIT.

3.1 S preskušanjem pravilnosti izkazovanja odhodkov nismo razkrili nobene napake.

3.2 Vsi odhodki ministrstva niso bili povsem v skladu s predpisi. Ha revizijskem vzorcu smo
razkrili nepravilnosti pri oddaji javnih naročil in nepravilnosti pri obračunu plač.

3.2.1 Oddaja javnih naročil
Ministrstvo m oddalo javnih naročil z javnim razpisom v vseh primerih, ko bi bilo to dolžno
na podlagi Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, 5t 24/97 in 78/99, v nadaljevanju: ZJN).
•

Dve javni naročili v letu 2000, in sicer nabava pisarniškega materiala ter opreme za vidco
nadzor, sta bili oddani brez javnega razpisa, Čeprav je vrednost vsakega presegla zakonsko
določeno vrednost, za katero je potreben javni razpis (neskladje s 3. in 18. členom ZJN).

322 Obračun plač
Pri obračunavanju plač so bile ugotovljene nepravilnosti glede obračunov
izpolnjevanja posebnih pogojev ob razporeditvi delavcev na delovna mesta.

dodatkov in

•

Dva delavca sta bila razporejena na delovna mesta v nasprotja z aktom o sistemizaciji in
določbami 3. in 4. Člena Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, it 5/90,
5/91, 2/91, 18/91, 22/91, 4/93, 18/94, 41/94, 7097, 87/97 in 38/99. v nadaljevanju:
ZDDO), ker nista izpolnjevala določenih pogojev, in sicer strokovne izobrazbe oziroma
delovnih izku5ay.

•

V petih primerih so bili preveč obračunani dodatki, in sicer dodatek za stalnost,
pooblaščenost oziroma delovno dobo (neskladje z določili odločb, 60. členom ZDDO in
86. Členom Zakona o policiji. Uradni Est RS, SL 49/98). Nepravilnosti so bile po
zagotovilu ministrstva5 odpravljene.

323 Na podlagi razkritih nepravilnosti sklepamo, da je bila vsota nepravilnosti pri odhodkih
ministrstva večja kot 343.961 tisoč SIT in manjša kot 1.898.643 tisoč SIT, najbolj verjetno je,
daje znaSala 662JZ33 tisoč SIT.

' Dopis miotftntva, K 0521-19-149/1IMI, x dne 17.09.2001.
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V skladu z ugotovitvami iz II. razdelka izrekamo
*

o izkazu odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta ministrstva za leto 2000
pozitivno mnenje,

♦

izvrševanju finančnega načrta ministrstva za leto 2000 mnenje s pridržkom.

Obrazložitev mnenja o izkazu odhodkov
Z razumnim revizijskim tveganjem izključujemo možnost, da so v izkazu odhodkov v
zaključnem računu finančnega načrta ministrstva za leto 2000 pomembne nerazkrite napake.
Menimo, daje ministrstvo pravilno izkazalo odhodke v zaključnem računu finančnega načrta za
leto 2000.

Obrazložitev mnenja o izvrševanju finančnega načrta
Razkrite nepravilnosti pri izvrševanju finančnega načrta ministrstva za leto 2000 niso
pomembne, a tudi zanemarljive niso. Ker niso zanemarljive, izražamo pridržek glede
pravilnosti poslovanja ministrstva v letu 2000.

Odzivno poročilo ni potrebno, ker so bili že med revizijskim postopkom sprejeti ustrezni
ukrepi za odpravo razkritih nepravilnosti.
Pravni pouk
Tega poročila na podlagi tretjega odstavka I. člena ZRac$-l ni dopustno izpodbijati pred
sodišči ali drugimi državnimi organi.

Dr. Vojko A. Antončič, l.r.
generalni državni revizor
Poslano priporočeno:
1. Ministrstvo za notnsje zadeve,
Štefanova 2, Ljubljana;
2. Borut Sukjje, Veleposlaništvo Republike Slovenije,
Ulica Zmaj Jovlna 33 a, 11000 Beograd;
3. dr. Peter Jambrek,
Cesta v Merge 4, Bled;
4. Državni zbor Republike Slovenije,
šubičeva A, 1000 Ljubljana;
5. arhiv, tu.
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Računsko sodišče
Republike Slovenije

Na podlagi desetega odstavka 28. člena Zakona o računskem sodišču
(ZRacS-1, Uradni list RS, št 11/01)
izdajam

REVIZIJSKO POROČILO
PRAVILNOST IZVRŠEVANJA FINANČNEGA NAČRTA
V LETU 2000

NA MINISTRSTVU ZA OBRAMBO

t

Številka; 1203-2/01-22

Ljubljana, 20.12.2001
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Revizijo izvrševanja finančnega načrta Ministrstva za obrambo (v nadaljevanju: ministrstvo)
v letu 2000 smo izvedli na podlagi ZRacS-1 in Programa dela za izvrševanje revizijske
pristojnosti Računskega sodišča RS v letu 2001 (5t 3104-2/01-1 z dne 9. 3. 2001). Sklep o
izvedbi revizije (Št. 1203-2/01 -2) je bil izdan 23. 3. 2001. Pregled na ministrstvu sc je začel
30.3.2001 m končal 25.7.2001.
Cilj revizije je bil preskusiti
•

ali je ministrstvo pravilno izkazalo odhodke v zaključnem računu finančnega načrta za
leto 2000;

•

ali je ministrstvo izvrševalo finančni načrt za leto 2000 v skladu $ predpisi, ki jih mora
spoštovati neposredni uporabnik državnega proračuna.

Revidiranje smo izvedli s preskušanjem podrobnosti. Za preskušanje podrobnosti, na katerih
temelji izkazovanje odhodkov, in za preskušanje podrobnosti pri izvrševanju finančnega načrta
smo sestavili ustrezne revizijske programe za preskušanje pravilnosti izkazovanja odhodkov ter
programe za preskušanje skladnosti odhodkov s predpisi Pravilnost izkazovanja odhodkov smo
preskušali tako, da smo preskušali nastanek odhodkov, točnost evidentiranja in pravilnost
razvrščanja odhodkov. Revizijske programe smo uporabili na primemo velikih vzorcih
odhodkov. Vzorce, na katerih smo preskušali pravilnost izkazovanja in skladnost odhodkov s
predpisi, smo določili po metodi MUS1. Na ta način smo pridobili ustrezne in zadostne podatke
za izrek omenja o pravilnosti poslovanja ministrstva v letu 2000: pridobljeni podatki nam
omogočajo, da v skladu z mednarodno priznanimi standardi revidiranja2 podamo mnenje o
izkazovanju odhodkov ministrstva za leto 2000 in mnenje o izvrševanju finančnega načrta
ministrstva za leto 2000.
Med izvajanjem revizije so bile odgovorne osebe ministrstva:
•
•
•
■
•

dr. Anton Grizold, minister,
Bojan Žmavc, vodja Uprave RS za zaščito in reševanje,
Bogomir Zupančič, glavni inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
Albin Gntman, glavni inšpektor za obrambo in
Ladislav Lipič, načelnik General štaba Slovenske vojske.
>

V letu 2000, na katero se nanaša revizija, pa so bile odgovorne osebe ministrstva:
•
•
•
•
•

dr. Franci Demšar, minister,
Bojan Ušeničnik, vodja Uprave RS za zaščito in reševanje.
Bogomir Zupančič, glavni inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
Albin Gutman, glavni inšpektor za obrambo in
mag. Iztok Podbregar, načelnik general štaba Slovenske vojske, vsi od 1.1.2000 do 7. 6.
2000;

•
•
•

Janez Janša, minister,
Bojan Žmavc, vodja Uprave RS za zaščito in reševanje,
Bogomir Zupančič, glavni inšpektor za varstvo prod naravnimi in drugimi nesrečami.

1
1

MUS jo babe« a Moactary Onh Sampling (noftenje denarnih enot).
Napotilo za izvajanje rtv kij (Undni list JtS, It 4/01).
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•
•

Albin Gutman, glavni inšpektor za obrambo in
mag. Iztok Podbrcgar, načelnik General Slaba Slovenske vojske, vsi od S. 6. 2000 do 30.
11.2000;

•
•
•
•
•

dr. Anton Grizold, minister,
Bojan Žmavc, vodja Uprave RS za zaščito in reievanje,
Bogomir Zupančič, glavni inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
Albin Gutman. glavni inšpektor za obrambo in
mag. Iztok Podbrcgar, načelnik General štaba Slovenske vojske, vsi od 1. 12.2000 do 31.
12. 2000.

D. UGOTOVITVE

1. Finančni načrt
V finančnem načrtu ministrstva, ki je bil sestavni del proračuna Republike Slovenije za leto
2000 (Uradni list RS, šL 9/00), so bili za odhodke ministrstva predvideni naslednji zneski:

TAlf&LA It 1: FINANČNI NAČRT MINISTRSTVA ZA LETO 2000
; Sprejeti . Strukture- ; ye|jivnl M' — j
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0,9
477.139
0.9
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43
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100.0

52J94J73

5L064.1S4

100,0

97,5

Odhodki ministrstva so v sprejetem proračunu RS znašali 4,9 % celotnih odhodkov proračuna
Republike Slovenije.
Razlike med sprejetim in veljavnim proračunom izhajajo iz
•

prerazporeditev pravic porabe sredstev po sklepih Vlade Republike Slovenije;

*

sredstev lastne dejavnosti;

•

razlike med načrtovano in realizirano prodno državnega premoŽenja;

*

razlike med načrtovano in realizirano vrednostjo prilivov požarnega sklada, to je od
požarnih taks.

Na podlagi omenjenih razlogov je veljavni proračun za 1329 mio SIT nižji od tistega, ki ga je
sprejel državni zbor. Pri tem največja razlika izhaja iz sklepov Vlade Republike Slovenije, ki
je s sprejetimi ukrepi uravnoteženja proračuna znižala sprejeti finančni načrt ministrstva za
911 mio SIT.
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2, Izvrševanje finančnega načrta
Računovodske podlage za izkazovanje odhodkov
Ministrstvo je kot neposredni proračunski uporabnik dolžno izkazovati odhodke v skladu z
Zakonom o računovodstvu (ZR. Uradni list RS, šL 23/99). Ta zakon določa priznavanje
odhodkov v skladu z računovodskim načelom denarnega toka. To načelo pomeni, da sc
odhodki evidentirajo takrat, ko so obveznosti plačane.
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2000 je določil, da se med odhodke neposrednih
proračunskih uporabnikov za leto 2000 vključujejo tudi plačila, ki so bila do vključno 31. 1.
2001 porabljena za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2000. Tudi Zakon o izvrševanju
proračuna RS je za leto 1999 s podobno določbo podaljšal proračunsko leto do 31.1.2000.
Na teh računovodskih podlagah je ministrstvo v zaključnem računu finančnega načrta za leto
2000 izkazalo naslednje odhodke:

TABELA tL 2: REALIZACIJA FINANČNI-GA NAČRTA ZA LETO 2000
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Izkaz prihodkov in odhodkov ministrstva sc v odhodkih razlikuje od izkaza Ministrstva za
finance. Ministrstvo je prikazalo za 2.417 tisoč SIT nižje odhodke in razlike pojasnilo1.

3. Revizijska razkritja
V odhodkih ministrstva so izkazana plačila obveznosti iz kta 1999, ki niso bile plačane do
31.1.2000, in tisti del obveznosti izleta 2000, ki so bile plačane do 31.1.2001.
Del obveznosti iz leta 2000, ki niso bile plačane do 31. 1. 2001, je ministrstvo izkazalo v
bilanci stanja kot neplačane obveznosti v viiini 2.171 mlo SIT. Navedeni znesek predstavlja
sredstva, do katerih jc bilo ministrstvo na podlagi veljavnega proračuna upravičeno, vendar pa
jih ni imelo na razpolago in jih rti moglo porabiti za plačilo že zapadlih obveznosti. Ta znesek
bremeni proračun leta 2001.

1

Pojasnilo r zvtsi z odstopanji med poročilom 5.1 - Poročilo o rcalincOi odhodkov Ministrstva za finance 'm
poročilom Minfaracva »obrambo, dopb tL 4Q5-0I-2AX>-505 z doc 23.4.20001* dopolnitev pojasnila, dopis fc.
411-00-4/0I-KJ z dno 9. 7.2001).
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Če bi bila sredstva proračuna zagotovljena v višini veljavnega proračuna, bi bili odhodki za
leto 2000 za 2.286 mio SIT višji od izkazanih.

3.1 S preskušanjem pravilnosti izkazovanja odhodkov nismo razkrili napak.

3.2 Odhodki ministrstva niso bili povsem v skladu s predpisi. Na revizijskem vzorcu smo
razkrili nepravilnosti pri plačah in nepravilnosti pri oddaji javnih naročil ter izvrševanju
pogodbenih obveznosti.

32.1 Plače
Pri izplačilu plač so bile ugotovljene nepravilnosti v zvezi z razporeditvijo delavcev na
delovna mesta. V devetih primerih je ministrstvo delavce razporedilo na delovna mesta, za
katere niso izpolnjevali posebnega pogoja ustrezne stopnje strokovne izobrazbe. Delavci so
bili tako razporejeni na delovna mesta v nasprotju z aktom o sistemizaciji in v nasprotju z
določbami 3. in 4. člena Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, it 15/90,
S/91,18/91,22/91.2/91-1,4/93.70/97,38/99, v nadaljevanju: ZDDO), ki določata, da delavec
sklene delovno razmerje za nezasedeno delovno mesto, za katerega izpolnjuje pogoje.

322 Oddaja javnih naročil in izvrSevanje pogodbenih obveznosti
Ministrstvo javnih naročil nt oddalo v skladu z določili Zakona o javnih naroČilih (Uradni list
RS, it 24/97, v nadaljevanju; ZJN) in plačila niso bila v skladu z določili pogodb in cenikov
izbranih dobaviteljev.
a) Štiri javna naroČila, in sicer nabava Športnih copat, suhomesnatih izdelkov in pisarniškega
materiala, niso bila oddana v skladu s 55. členom ZJN.
b) V postopku oddaje javnega naročila za nabavo čistilnih sredstev z neposredno ponudbo
brez javnega razpisa cena in kakovost nista bili posebej skrbno preverjena z zbiranjem več
ponudb ali z analizo stroškov ali s primerjanjem kakovosti, kot to določa 56. člen ZJN.
%
c) Cene v dveh primerih niso bile enake kot v pogodbah, in sicer pri nakupu plinskega olja in
pri nakupu pisarniškega materiala, kar ni v skladu z 2. odstavkom 54. člena Zakona o
javnih financah (Uradni Ust RS, št 79/99,124/00).
d) Nakup mlečnih izdelkov ni bil izveden pri izbranem dobavitelju, za naročilo pri drugem
dobavitelju pa niso bili izpolnjeni pogoji za neposredno naročilo brez javnega razpisa, kot
to določa 55. člen ZJN.
e) Cena kupljenega ekstra lahkega olja je bila višja, ker to m bilo kupljeno pri izbranem
dobavitelju z javnim razpisom na podlagi krovne pogodbe.

323 Na podlagi razkritih nepravilnosti sklepamo, daje bila vsota nepravilnosti pri odhodkih
ministrstva večja kot 1.081.537 tisoč SIT in manjša kot 3.468.090 tisoč SIT, najbolj verjetno
je, daje znašala 1.808.434 tisoč SIT.
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in. MNENJE

V skladu z ugotovitvami iz II. razdelka izrekamo
•

o izkazu odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta ministrstva za teto 2000
pozitivno mnenje,

•

o izvrševanju finančnega načrta ministrstva za leto 2000 negativno mnenje.

Obrazložitev mnenja o izkazu odhodkov
Menimo, da je izkaz odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta ministrstva za leto
2000 pravilen, saj so razkrite napake zanemarljive.
Obrazložitev mnenja o izvrševanju finančnega načrta
Pomemben delež odhodkov ministrstva jc bil v nasprotju s predpisi, ki bi jih moralo
ministrstvo spoštovati pri svojem poslovanju.

Odzivno poročilo je potrebno.
Ministrstvo mora v roku 60 dni po prejemu revizijskega poročila predložili Računskemu
sodišču RS odzivno poročilo, ker so v revizijskem poročilu razkrite nepravilnosti v
poslovanju.
Odzivno poročilo mora vsebovati
•

navedbo revizije, na katero se nanaša;

•

kratek opis nepravilnosti v poslovanju, ki so bile razkrite z revizijo;

•

poročilo, ki naj vsebuje ukrepe za pravočasno preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje
ugotovljenih nepravilnosti v točkah 3.2.1 in 3.2.2.

Odzivno poročilo mora potrditi odgovorna oseba ministrstva s svojim podpisom in pečatom.
Računsko sodišče bo ocenilo verodostojnost odzivnega poročila, to je resničnost navedb o
popravljalnih ukrepih in po potrebi opravilo revizijo odzivnega poročila na podlagi 4.
odstavka 29. Člena ZRacS-1.
Če odzivno poročilo ne bo predloženo v roku, določenem v tem revizijskem poročilu, stori
odgovorna oseba ministrstva prekršek po 3. odstavku 38. člena ZRaeS-1.
Če bo računsko sodišče v porevizijskem postopku ugotovilo, da ministrstvo krši obveznost
dobrega poslovanja, lahko sledijo ukrepi, ki so določeni v 29. členu ZRacS-l, v točkah od 7
do 14.
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Pravni pouk
Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred
sodišči ali drugimi državnimi organi.

Dr. Vojko A. Antončič, l.r.
generalni državni revizor

Poslano priporočeno:
1. Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploščad 25,1000 Ljubljani, s povratnico;
2. dr. Franci DemSar, Veleposlaništvo Republike Slovenije,
Ulica Malaja Dmitrovka (čehova), 14/1 103006 Moskva, Ruska federacija;
3. Janez JanSa, Državni zbor Republike Slovenije,
Šubičeva 4,1000 Ljubljana;
4. dr. Antoo Grizold, Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploSčad 25,1000 Ljubljana;
5. Državni zbor Republike Slovenije,
Subičeva 4,1000 Ljubljana;
6. arhiv, tu.
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Računsko sodišče
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o računskem sodišču
(ZRacS-I, Uradni list RS, št 11/01)
izdajam

REVIZIJSKO POROČILO

O PRAVILNOSTI IZVRŠEVANJA FINANČNEGA NAČRTA
ZA LETO 2000

NA MINISTRSTVU ZA ZUNANJE ZADEVE

t
Številka: 1204-1/01-23

Ljubljana, 18, decembra 2001
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L UVOD
Revizijo izvrševanja finančnega načrta Ministrstva za zunanje zadeve (v nadaljevanju:
ministrstvo) v leta 2000 smo izvedli m podlagi ZRacS-1 in Programa dela za izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega sodišča RS v letu 2001 (it 3104-2/01 -1 z dne 9.
3. 2001). Sklep o izvedbi revizije (št 1204-1/01-2) je bil izdan 3. 4. 2001. Pregled na
ministrstvu seje začel 9.4.2001 in končal 4.7.2001.
Cilj revizije je bil preskusiti
•

ali je ministrstvo pravilno izkazalo odhodke v zaključnem računu finančnega načrta
za leto 2000;

•

ali je ministrstvo izvrševalo finančni načrt za leto 2000 v skladu s predpisi, kijih mora
spoštovati neposredni uporabnik državnega proračuna.

Poleg tega smo v reviziji ugotavljali tudi, kako ministrstvo izpolnjuje svojo odgovornost
za pravilnost transfemih izdatkov. Ocenjevali smo sistem in delovanje notranjih kontrol
ministrstva na področju dodeljevanja proračunskih sredstev končnim uporabnikom.
Revidiranje smo izvedli s preskušanjem podrobnosti. Za preskušanje podrobnosti, na katerih temelji izkazovanje odhodkov, in za preskušanje podrobnosti pri izvrševanju finančnega načrta smo sestavili ustrezne revizijske programe za preskušanje pravilnosti izkazovala odhodkov ter programe za preskušanje skladnosti odhodkov s predpisi Pravilnost
izkazovanja odhodkov smo preskušali tako, da smo preskušali nastanek odhodkov, točnost evidentiranja in pravilnost razvrščanja odhodkov. Revizijske programe smo uporabili na primemo velikih vzorcih odhodkov. Vzorce, na katerih smo preskušali pravilnost
izkazovanja in skladnost odhodkov s predpisi, smo določili nestatistično. Na ta način smo
pridobili ustrezne in zadostne podatke za izrek mnenja o pravilnosti poslovanja ministrstva v letu 2000: pridobljeni podatki nam omogočajo, da v skladu z mednarodno priznanimi standardi revidiranja' podamo mnenje o izkazovanja odhodkov ministrstva za leto
2000 in mnenje o izvrševanju finančnega načrta ministrstva za leto 2000.
Med izvajanjem revizije je bil odgovorna oseb* ministrstva dr. Dimitrij Rupel, minister.
V letu 2000, na katero se nanaša revizija, so bile odgovorne osebe ministrstva:
•

dr. Boris Friec, minister do 1.2.2000,

•

dr. Dimitrij Rupel, minister od 12. do 7.6.2000 in od 1.12. do 31.12.2000,

•

Alojz Peterle, minister od & 6. do 30.11.2000.

' Napotilo a itvajtojc revizij (Uradni list RS, it 41/01).
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V skladu z 2. odstavkom 28. člena ZRacS-1 smo v postopku zaključevanja revizije
23. 10. 2001 opravili razčiščeval ni sestanek, na katerem je ministrstvo kot sporna
razkritja izpostavilo vse ugotovljene nepravilnosti.

n. UGOTOVITVE

I. Finančni načrt
V finančnem načrtu ministrstva, ki je bil sestavni del proračuna Republike Slovenije za
leto 2000 (Uradni list RS, Št 9/00), so bili za odhodke ministrstva predvideni naslednji
zneski:
TABELA ft 1: FINANČNI NAČRT MINISTRSTVA ZA LETO 2000
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5.304.367
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Skupaj odhodki

Razlike med sprejetim in veljavnim proračunom izhajajo iz
•

prerazporeditev pravic porabe sredstev po sklepih Vlade RS,

•

razlike med načrtovano in realizirano vrednostjo donacij.

Na podlagi omenjenih razlogov je veljavni proračun za 722 mio SIT višji od tistega, ki
gaje sprejel Državni zbor RS. Pri tem največja razlika izhaja iz sklepov Vlade RS, ki je
zvijala sprejeti finančni načrt ministrstva za 652 mio SIT.

2. Izvrševanje finančnega načrta
Računovodske podlage za izkazovanje odhodkov
Ministrstvo je kot neposredni proračunski uporabnik dolžno izkazovali odhodke v
skladu z Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, it 23/99, v nadaljevanju: ZR). Ta

poročevalec, št. 84

74

9. september 2002

zakon določa priznavanje odhodkov v skladu z računovodskim načelom denarnega toka.
To načelo pomeni, da se odhodki evidentirajo takrat, ko so obveznosti plačane.
Zakon o izvrševanju proračuna RS zi leto 2000 je določil, da se med odhodke
neposrednih proračunskih uporabnikov za leto 2000 vključujejo tudi plačila, ki so bila
do vključno 31.1. 2001 porabljena za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2000. Tudi
Zakon o izvrševanju proračuna RS je za leto 1999 s podobno določbo podaljšal
proračunsko leto do 31.1.2000.
Na teh računovodskih podlagah je ministrstvo v zaključnem računu finančnega načrta
za leto 2000 izkazalo naslednje odhodke:

10.026,162

9460.964

8.554.958

100,0

?-v>
116.4
114,1
103,2
11«

3. Revizijska razkritja
V odhodkih ministrstva so izkazana plačila obveznosti iz leta 1999, ki niso bile plačane
do31.1.2000, in tisti del obveznosti iz leta 2000, ki so bile plačane do 31.1.2001.
Ministrstvo v bilanci stanja ni izkazalo obveznosti, ki do 31.1.2001 ne bi bile plačane.
V reviziji smo ugotovili, daje imelo ministrstvo konec leta 2000 za. 47,2 mio SIT neplačanih obveznosti.
Čc bi bila sredstva proračuna zagotovljena v višini veljavnega proračuna, bi bili odhodki za leto 2000 za 1(55,2 mio SIT vfl^i od izkazanih.
3.1 S preskušanjem pravilnosti izkazovanja smo ugotovili, da ministrstvo med tekočimi
in investicijskimi odhodki, Id se nanašajo na diplomatsko - konzularna predstavništva v
tujini (v nadaljevanju: DKP), izkazuje tolarsko protivrednost akontacij deviznih nal-aril
na račune DKP v tujini
Resnični odhodki, Id so posledica nastanka poslovnih dogodkov, nastanejo šele v DKP
po krajšem ali daljšem časovnem zamiku od nakazila devizne akontacije. Te odhodke
DKP evidentirajo na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin v ločenem knjigovodstvu, ki z glavno knjigo ministrstva nima povezave. Zato so tekoči in investicijski odhodki ministrstva, ki se nanašajo na DKP, v izkazu prihodkov in odhodkov (glavna
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TAUKLA 51.2: REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2000
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knjiga ministrstva) izkazani v nasprotju s 15. členom ZR in 3. Senom Odredbe o razčlenjevanju in merjenja prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta
(Uradni list RS, št 86/99,1 l(V99X ki za priznanje odhodka in njegovo izkazovanje zahteva, da sta izpolnjena dva pogoja, in sicer nastanek poslovnega dogodka in izplačilo.
Ta dva pogoja sta izpolnjena Sele v DKP, Iger poslovni dogodek nastane in je izvrženo
tudi plačilo v skladu s 54. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, it 79/99,
124/00, v nadaljevanju: ZJF), ne pa ob nakazilu devizne akontacije.
Opisana nepravilnost je bila ugotovljena tudi pri reviziji za leto 1999, vendar ni bila
odpravljena zaradi uveljavljenega sistema računovodskega obravnavanja odhodkov
DKP. Ministrstvo za finance, ki je v skladu s 5. členom Zakona o organizaciji in
delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, šL 71/94, 47/97,60/99) za ministrstvo
opravljalo računovodske naloge, je Sele v letu 2001 spremenilo način evidentiranja, ki
bo zagotovil, da bodo odhodki ministrstva v izkazu prihodkov in odhodkov popolni in
resnični
32 Odhodki ministrstva niso bili povsem v skladu s predpisi. Na revizijskem vzorcu
smo razkrili nepravilnosti na področju izvajanja javnih naročil, namenske uporabe
sredstev, obračunavanje dodatkov, nadomestil in povračil ter sklepanja pogodb.
3.2.1 Oddaja javnih narofil
Ministrstvo ni oddalo javnih naročil z javnim razpisom in ni preverjalo cen in kakovosti
predmeta javnega naročila z zbiranjem več ponudb ali z analizo stroškov ali s primerjanjem kakovosti v vseh primerih, ko bi bilo to dolžno na podlagi Zakona o javnih naroČilih (Uradni list RS, & 24/97, v nadaljevanju: ZJN).
a) Dve javni naročili (avtoprevozne storitve ter storitve selitev diplomatov in drugega
osebja), ki sta v letu 2000 vsaka zase presegli zakonsko določeno vrednost, za katero je potreben javni razpis, sta bili oddani brez javnega razpisa (neskladje s 3. in 18.
členom ZJN).
b) Dve javni naročili (storitve beljenja in ureditve prostorov veleposlaništva v Parizu
ter najem vozil) je ministrstvo delilo na manjše dele in se tako izognilo javnemu
razpisu (neskladje z S. Členom ZJN).
c) Tri javna naročila (najem fotokopirnih strojev, popis, izbor in postavitev likovnih
del v prostorih Mladike in Liceja ter posredovanje humanitarne pomoči ZR Jugoslaviji) so bila oddana z neposredno pogodbo brez preveganja cene in kakovosti predmeta javnega naročila z zbiranjem več ponudb ali z analizo stroškov ali s primerjanjem kakovosti (neskladje s 56. členom ZJN).
Ministrstvo je pojasnilo, daje bilo potrebno humanitarno pomoč izvesti hitro, zato
so javno naročilo obravnavali kot nujno, pri katerem se lahko sklepa neposredna pogodba.
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3.2.2 Ministrstvo je prevzemajo obveznosti in izplačevalo sredstva v breme proračuna
za namene, ki v proračunu niso bili določeni.
a) Izdajanje revije Slovcnia Weckly je ministrstvo v letu 2000 financiralo s postavke
2542 - najemnine in druge pogodbene obveznosti DKP (neskladje z 11. točko 2.
člena ZJF).
b) Storitve Slovenske tiskovne agencije je ministrstvo v letu 2000 plačevalo iz postavke 3663 - meddržavno sodelovanje (neskladje zli. točko 2. člena ZJF).
c) Mednarodno razstavo Mojstrovine Slovenije je ministrstvo v letu 2000 sofinanciralo
iz postavke 6212 - ustavne obveznosti • podpora Slovencem po svetu (neskladje z
11. točko 2. člena ZJF).

3.2.3 Ministrstvo jc v nasprotju s predpisi obračunavalo in izplačevalo zaposlenim nekatere dodatke, nadomestila in povračila.
a) Ministrstvo je obračunavalo in izplačevalo delavcem ure dežurstva kot ure efektivnega dela v času dežurstva, čeprav je Šlo tudi za obvezno prisotnost na delovnem
mestu, enemu delavcu pa je ure pripravljenosti na domu plačalo kot ure efektivnega
dela v času dežurstva (neskladje z 38. členom Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v RS, Uradni list RS, SL 18/91, 34/93 in 3/98, v nadaljevanju:
KPND).
b) Ministrstvo je neupravičeno obračunavalo in izplačevalo povečane devizne dnevnice
(kršitev 6. člena Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, Uradni
list RS. 5L 38/94,63/94,24/96 in 96/00).
c) Ministrstvo je zaposlenemu delavcu nepravilno obračunalo nadomestilo za letni dopust, in sicer tako, daje delavec za dneve dopusta prejel dvakratno uspešnost in dodatek po 65. členu Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, SL 15/90,
5/91, 18/91, 22/91, 2/91-1, 4/93, 70/97, 38/99, v nadaljevanju: ZDDO; neskladje z
39. členom KPND m 65. členom ZDDO).
d) Ministrstvo je zaposlenim delavcem neupravičeno povrnilo stroške za nakup protokolarnih oblačil (neskladje z 69. in 71. členom ZDDO in 6. členom Zatona o dohodnini, Uradni list RS. SL 71/93,36/99).
•
e) Ministrstvo je zaposlenemu delavcu neupravičeno plačalo članarino za » fitnes« (neskladje s 23. členom Uredbe o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih osebja v
predstavništvih RS v tujini. Uradni list RS, št 60/92, 42/93, 6/94, 62/96, 29/99 in
42/00, nadaljevanju: uredba).
0 DKP na Dunaju je med čistilnimi sredstvi nakupovalo tudi kozmetiko 0crSitev 19.
člena uredbe).
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Ministrstvo oz. osebje veleposlaništva je v času revizije nepravilnost pod f) odpravilo z vračilom neupravičeno porabljenih sredstev.

3.2.4 Sklepanje pogodb in izplačila po pogodbah
Ministrstvo je sklepalo pogodbe v nasprotju s predpisi in plačevalo račune, izstavljene
po teh pogodbah, v nasprotju s 54. členom ZJF.
a) Ministrstvo je sklenilo dve pogodbi o avtorskem delu. iz katerih ni razvidno, za kakšno delo sta bili sklenjeni in zato tudi ni razvidno, kakšno delo je bilo po teh pogodbah plačano. Računi, izstavljeni na podlagi teh pogodb, so tuli plačani brez preveritve in pisne potrditve, daje bilo delo opravljeno (krfilev 2. odstavka 54. člena ZJF).
b) Enemu delavcu na DKP v Budimpešti je bilo povečano plačilo po pogodbi o delu
od 250 na 300 DEM brez sklenitve dodatka k pogodbi in brez soglasja finančne komisije (kršitev 13. člena Navodila o Finančnem in materialnem poslovanju DKP
RS).

3.2.5 Na podlagi razkritih nepravilnosti sklepamo, daje vsota nepravilnosti pri odhodkih ministrstva znašala 139.412 tisoč SIT.

4. Transferi
V okviru revizije smo ocenili sistem in delovanje notranjih kontrol ministrstva na področju dodeljevanja proračunskih sredstev končnim uporabnikom. Preverili smo, ali ministrstvo zagotavlja, da so proračunska sredstva, ki so bila kot transferi posredovana upravičencem, porabljena skladno z namenom in do višine, ki sta določena v proračunu ter
v skladu s predpisi.
Transferi ministrstva se nanašajo na finančno podporo slovenski narodni skupnosti v
zamejstvu, to je v Italiji, Avstriji in Madžarski in slovenskim organizacijam drugod po
svetu ter na financiranje organizacij, ki sc ukvarjajo s Slovenci v zamejstvu in po svetu
(Izseljensko društvo Slovenija v svetu, Svetovni slovenski kongres. Slovenska izseljenska matica). Njihov obseg je v letu 2000 znašal 1.53^.805 tisoč SIT. Ministrstvo dodeljuje sredstva na podlagi sklenjenih pogodb, porabo teh sredstev pa spremlja na podlagi
poročil, ki so jih prejemniki sredstev dolžni pošiljati Uradu za Slovence v zamejstvu in
po svetu.

4.1 Ocena sistema in delovanja notranjih kontrol m področju transferov - priporočilo
Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu nima vzpostavljenega sistema notranjih kontrol v smislu določb 100. člena ZJF in Pravilnika o skupnih kriterijih za organizacijo in

poročevalec, št. 84

78

postopke finančnega nadzora pri neposrednih uporabnikih proračuna. Postopek dodeljevanja transferov poteka tako, da urad oz. državni sekretar tega urada sestavi zahtevek za
finančna nakazil« s seznamom upravičencev, finančno-računovodska služba ministrstva
pa sestavi in pošlje na Ministrstvo za finance odredbo za nakazilo.
•
Uradu priporočamo, da čimprej vzpostavi notranje kontrole pri dodeljevanju transferov,
predvsem pa, da izdela in sprejm? podrobnejša merila za financiranje ustavnih obveznosti do Slovencev po svetu.

ID. MNENJE

V skladu z ugotovitvami iz EL razdelka izrekamo
•

o izkazu odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta ministrstva za leto 2000
negativno mnenje in

•

o izvrševanju finančnega načrta ministrstva za leto 2000 mnenje s pridržkom.

Obrazložitev mnenja o izkaza odhodkov
Tekoči in investicijski odhodki DKP so b2i evidentirani v nasprotju s 15. členom ZR in
3. členom Odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov
enotnega kontnega načrta. Opisana nepravilnost sc ponavlja iz leta v leto in pomembno
vpliva na pravilnost izkazovanja odhodkov ministrstva.

Obrazložitev mnenja o izvrševanju finančnega načrta
Na podlagi razkritih nepravilnosti pri izvrševanju finančnega načrta ministrstva za leto
2000 menimo, da poslovanje ministrstva ni bilo v vseh pomembnih pogledih pravilno,
zato izražamo pridržek glede pravilnosti poslovanja ministrstva v letu 2000.
Zahteva za predložitev odzivnega poročila

~

Ministrstvo mora v roka 70 dni po prejemu revizijskega poročila predložiti računskemu
sodišču odzivno poročilo, ker so v revizijskem poročilu razkrite nepravilnosti v poslovanju.
Odzivno poročilo mora vsebovati:
1. navedbo revizije, na katero se nanaša.
2. kratek opis nepravilnosti v poslovanju, Id so bile razkrite z revizijo,
3. izkaz popravljalnih ukrepov.
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Popravljalni ukrepi se mcrjyo nanašati na nepravilnosti, ugotovljene v reviziji i preskušanjem pravilnosti izkazovanja in izvrSevanja finančnega načrta ministrstva za leto
2000. Ukrepi morajo zagotoviti:
1. Pravilno evidentiranje in izkazovanje odhodkov ministrstva, ki se nanašajo na nakazovanje deviznih akontacij diplomatsko-konzulamim predstavništvom v tujini in
dejansko porabo proračunskih sredstev (točka 3.1 poročila).
2. Da bodo postopki oddaje javnih naročit v prihodnje potekali v skladu z veljavnimi
predpisi (uvedba novih sistemov notranjih kontrol in okrepitev obstoječih kontrol, ki
bodo preprečevale, pravočasno odkrivale in odpravljale nepravilnosti pri oddaji javnih naročil).
3. Da bodo sredstva proračuna porabljena v skladu s sprejetim finančnim načrtom ministrstva za namene, kot je določil državni zbor ob sprejemu proračuna in so za posamezno postavko podrobneje predstavljena v obrazložitvi proračuna (uvedba novih
sistemov notranjih kontrol ali okrepitev obstoječih kontrol, ki bodo preprečevale,
pravočasno odkrivale in odpravljale primere nenamenske porabe proračunskih sredstev).
4. Da bodo vsi računi pred izplačilom prevajeni in potrjeni tako, da bo iz dokumenta
jasno razvidno, daje bilo blago dobavljeno oz. storitev opravljena v obsegu in kakovosti, kot je bilo dogovorjeno s pogodbo ali naročilnico (uvedba novih sistemov
notranjih kontrol ali okrepitev obstoječih kontrol).
5. Da bodo povrnjeni znesla nepravilno obračunanih in izplačanih dodatkov k plači,
nadomestil in povraSl stroškov delavcem ministrstva. Poleg nepravilnosti ugotovljenih v poročilu (točka 323 poročila) je ministrstvo dolžno preveriti pravilnost tudi
ostalih podobnih izplačil (plačevanje dežurstev, izplačevanje deviznih dnevnic, nadomestil plač) in sprejeti ustrezne popravljalne ukrepe. Ukrepi morajo prav tako zagotoviti, da se podobne nepravilnosti ne bodo pojavljale v bodoče (uvedba novih sistemov notranjih kontrol ali okrepitev obstoječih kontrol).
Odzivno poročilo mora potrditi odgovorna oseba ministrstva s svojim podpisom in pečatom.
Računsko sodišče bo ocenilo verodostojnost odzivnega poročila, to je resničnost navedb
o popravljalnih ukrepih in po potrebi opravilo revizijo odzivnega poročila na podlagi
4. odstavka 29. člena ZRacS-1.
Če odzivno poročilo ne bo predloženo v roku, določenem v tem revizijskem poročilu,
stori odgovorna oseba uporabnika javnih sredstev prekršek po 3. odstavku 38. člena
ZRacS-1.
Če bo računsko aodiSČe v porevizijskem postopku ugotovilo, da uporabnik javnih
sredstev kr£ obveznost dobrega poslovanja, lahko sledyo ukrepi, ki so določeni v
29. členu ZRaeS-l, v točkah od 7 do 14.
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Pravo! pouk:
Tega poročila na podlagi tretjega odstavka L člena ZRacS-l ni dopustno izpodbijati
pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Dr. Vojko A. Antončič, l.r.
generalni državni revizor

Poslano priporočalo:
1. Ministrstvo za zunanje zadeve
Prelemova 25,1000 Ljubljana, s povratnico;
2. dr. Bori* Frlec, veleposlanik
Velcposlaniitvo Republike Slovenije
AnnaPaulownastraat II 2518BATheHague, TheNcderlands;
3. Alojz Peterle, Predsednik konrisye a evropske zadeve
Državni zbor Republike Slovenije
. Šubičevm 4, Lju&tjam;
4. arhiv, tu.
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Računsko sodišče
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 28. Člena Zakona o računskem sodišču
(ZRacS-1, Uradni list RS, št 11/01)
izdajam

REVIZIJSKO POROČILO
O PRAVILNOSTI IZVRŠEVANJA FINANČNEGA NAČRTA
ZA LETO 2000

NA MINISTRSTVU ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

Številka; 1206-3/01-18

Ljubljana, 20. decembra 2001
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I. UVOD

Revizijo izvrševanja finančnega načrta Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj (v
nadaljevanju: ministrstvo) v letu 2000 smo izvedli na Ministrstvu za gospodarstvo1 na podlagi
ZRacS-1 in Programa dela za izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega sodišča RS v letu
2001 (ŠL 3104-2/01-1 z dne 9. 3.2001). Sklep o izvedbi revizije (št. 1205-3/01-2) je bil izdan
23.3.2001. Pregled na ministrstvu seje začel 24.7.2001 in končal 20.9.2001.
Cilj revizije je bil preskusiti
■

ali je ministrstvo pravilno izkazovalo odhodke v zaključnem računu finančnega načrta za
leto 2000;

•

ali je ministrstvo izvrševalo finančni načrt za Ido 2000 v skladu s predpisi, ki jih mora
spoštovati neposredni uporabnik državnega proračuna.

Revidiranje smo izvedli s preskušanjem podrobnosti. Za preskušanje podrobnosti, na katerih
temeni izkazovanje odhodkov, in za preskušanje podrobnosti pri izvrševanju finančnega načrta
smo sestavili ustrezne revizijske programe za preskušanje pravilnosti izkazovanja odhodkov ter
programe za preskušanje skladnosti odhodkov s predpisi. Pravilnost izkazovanja odhodkov smo
preskušali tako, da smo preskušali nastanek odhodkov, točnost evidentiranja tn pravilnost
razvrščanja odhodkov. Revizijske programe smo uporabili na primemo velikih vzorcih
odhodkov. Vzorce, na katerih smo preskušali pravilnost izkazovanja in skladnost odhodkov s
predpisi, smo določili po metodi MUS1. Na ta način smo pridobili ustrezne in zadostite podatke
za izrek mnenja o pravilnosti poslovanja ministrstva v letu 2000: pridobljeni podatki nam
omogočajo, da v skladu z mednarodno priznanimi standardi revidiranja1 podamo mnenje o
izkazovanju odhodkov ministrstva za leto 2000 in mnenje o izvrševanju finančnega načrta
ministrstva za leto 2000.
Med izvajanjem revizije so bile odgovorne osebe ministrstva:
•
•
•
•
•
•
•

dr. Tea Petrin, ministrica,
Janez Šinkovec, generalni sekretar,
Matej Kovač, direktor Urada RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije,
Andrej Pbhutnik direktor Urada RS za varstvo konkurence,
Vera Kozmik Vodušek, direktorica Urada RS za varstvo potrošnikov,
Bojan Dqak direktor Agencije RS za regionalni razvoj in
Roman Kladošek, glavni tržni inšpektor.

V letu 20C0, na katero se nanaša revizija, pa so bile odgovorne osebe ministrstva:
•
•
•

dr. Marjan Senjur, minister do 30.11 2000,
Janez Šinkovec, generalni sekretar,
dr. Janez Potočnik, direktor Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.

' Na podlagi Zakona o Spfrmrrnfr«h k dopolnitvah zakona « Vladi Republike Slovenijo, Uradai Ust RS. It
119/00 ia Zakona o spremembah k dopolnitvah zakona o ecganlzadp b delovnem področju ministrstev. Uradni
list RS, JL 30/01, je v začetku leta 200! delovno področje Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj skoraj v
celoti prdOo as Ministrstvo za gospodarstvo in je taka Ministrstvo za gospodarstvo pravni naslednik Ministrstva
za ekonomske odnose ia razvoj.
* MUS je kratica z* Mooetaiy Unh Sanpling (vzorčenje denarnih enot).
' Napotilo za izvajanje revizij (Uradni Kst RS. IL 41/01).
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•
•
•
•
•
•

Matej Kovač, direktor Urada RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije,
Andrej Plahutnik, direktor Urada RS za varstvo konkurence,
dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Urada RS za varstvo potrošnikov do 20. 6.2000,
Maijana Jančar Kac, v. d. direktorica Urada RS za varstvo potrošnikov od 27. 7. 2000,
Ivo Branimir Piiy, direktor Agencije RS za regionalni razvoj in
Roman Kiadošek, glavni tržni inšpektor.

II. UGOTOVITVE

1. Finančni načrt
V finančnem načrtu ministrstva, ki je bil sestavni del proračuna Republike Slovenije za leto
2000 (Uradni list RS, št. 9/00), so bili za odhodke ministrstva predvideni naslednji zneski:

TABELA, it 1: FTNANCNI NAČRT MINISTRSTVA ZA LETO 2000
.:§preje(f::^ ^Sfnikturi-"Kto
r-^v.%- -.-JS "pfrsrtfun- j,-":v .Indeks
. i;- .
» « ■ m m * n. » - ■■ g;
•-vo65sn&
660 i§~ETr-J
.".sr
4 . _ »- a v? 5-'
*— --I«;' z-ri. - t-.. i
• 7-5n
■
Tekoči odhodki
3357.946
40
3.293.845
31.5
32,3
102
Tekoči tncsfcri
2J54.056
41
3.001487
28,7
24,6
85
Invtst odhodki

42

1371-529

13.1

1.361.879

13,1

99

Invest. temsferi

43

2.800.000

26.7

3. J 12.337

30.0

111

10.467.861

100

10J86.217

100

99

Skopaj odhodki

Odhodki ministrstva so v sprejetem proračunu RS znašali 0,99 % celotnih odhodkov
proračuna RS.
Razlike med sprejetim in veljavnim proračunom izhajajo iz
•

prerazporeditev pravic porabe sredstev po sklepih Vlade RS;

•

razlike med načrtovano in realizirano vrednostjo donacij.
•
Na podlagi omenjenih razlogov je veljavni proračun za SI ,6 mio SIT nižji od tistega, ki gaje
sprejel Državni zbor RS. Pri tem največja razlika izhaja iz sklepov Vlade RS, ki je s
sprejetimi ukrepi znižala sprejeti finančni načrt ministrstva za 501 mio SIT.

2. Izvrševanje finančnega načrta
Računovodske podlage za izkazovanje odhodkov
Ministrstvo je kot neposredni proračunski uporabnik dolžno izkazovati odhodke v skladu z
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Zakonom o računovodstvu (ZR, Uradni lisi RS, št 23/99)- Ta zakon določa priznavanje
odhodkov v skladu z računovodskim načelom denarnega toka. To načelo pomeni, da se
odhodki evidentirajo takrat, ko so obveznosti plačane.
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2000 je določil, da se med odhodke neposrednih
proračunskih uporabnikov za leto 2000 vključujejo tudi plačila, ki so bila do vključno 31.1.
2001 porabljena za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2000. Tudi Zakon o izvrševanju
proračuna RS je za leto 1999 s podobno določbo podaljšal proračunsko leto do 31.1.2000.
Na teh računovodskih podlagah je ministrstvo v zaključnem računu finančnega načrta za leto
2000 izkazalo naslednje odhodke:

TABELA it. 1. REALIZACIJA FINANČNEGA NACKTA ZA LETO 2000
Vpr»f*fcifn-■ 'itžiiaaclj«-.->2560■f®KŠ*T
"VOCOŠlj.; •_ir.%ur.n
•
..i; .."ia .*
••
•Z: ^
Tekoči odhodki
3.040.609
40
3357.946
Tekoči Jraufei
41
2.117.011
2354.056
1361.879
1318353
Invesu odhodka
42
Inveit. tnnsferi
3.099355
43
3.112337
• .

Nzzrr-

-Ki*

Skupaj odhodki

10386.217

9375.728

sreaktiD^.- . Iadeks
reitiv % "
00»9
/ 2000

19*9--:
-.v^oosrt •"
2372369
3395.192

« .
31,6

__J=KS.
118

1397.283
2.090.763

22,1
13.8

62
94

323

148

9.455307

100

101

3. Revizijska razkritja
V odhodkih ministrstva so bknrann plačila obveznosti iz leta 1999, ki niso bile plačane do
31.1.2000, in tisti del obveznosti iz leta 2000, ki so bile plačane do 31. 1.2001.
Del obveznosti iz leta 2000, ki niso bile plačane do 31. 1. 2001, je ministrstvo izkazalo v
bilanci stanja kot neplačane odhodke v višini 43 mio SIT. Navedeni znesek predstavlja
sredstva, do katerih je bilo ministrstvo na podlagi veljavnega proračuna upravičeno, vendar pa
jih ni imelo na razpolago in jih ni moglo porabiti za plačilo že zapadlih obveznosti. V reviziji
je bilo ugotovljeno, da je ta znesek izkazan previsoko za 25 mio SIT, saj je pravilen znesek
neplačanih odhodkov 18 mio SIT.
Če bi bila sredstva proračuna zagotovljena v višini veljavnega proračuna, bi bili odhodki za
leto 2000 za 1S mio SIT višji od izkazanih. Ta znesek bremeni proračun leta 2001.

3.1 S preskušanjem pravilnosti izkazovanja smo razkrili naslednjo napako:
V zaključnem računu finančnega načrta za leto 2000 niso bili evidentirani odhodki ministrstva
v višini 8.191 tisoč SIT.
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3.2 Odhodki ministrstva niso bili povsem v skladu s predpisi. Na revizijskem vzorcu smo
razkrili nepravilnosti pri oddaji javnih naročil, nepravilnosti pri obračunu plač in nepravilnosti
pri dodeljevanju sredstev transferov.

3.2.1 Oddaja javnih naročil
Ministrstvo jc pri oddaji nekaterih javnih naročil kršilo določila Zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, Št. 24/97, v nadaljevanju: ZJN):
a) Ministrstvo je oddalo javno naročilo izdelave raziskovalne naloge z neposredno pogodbo,
pri tem pa cene in kakovosti predmeta javnega naročila ni posebej skrbno preverilo 7.
zbiranjem več ponudb ali analizo stroškov ali s primerjanjem kakovosti in podobnim
(neskladje s 56. členom ZJN).
b) Urad RS za varstvo potrošnikov je oddal javno naročilo sofinanciranja izobraževanja
potrošnikov z neposredno pogodbo, pri tem pa ccnc in kakovosti predmeta javnega
naročila ni posebej skrbno preveril z zbiranjem več ponudb ali analizo stroškov ali s
primeijanjem kakovosti in podobno (neskladje s 56. členom ZJN).
c) Ministrstvo jc v letu 1999 oddalo javno naročilo za nabavo pisarniškega, računalniškega
in drugega potrošnega materiala na podlagi izvedenega javnega razpisa s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti. V objavljenem javnem razpisu niti v razpisni dokumentaciji ni
bila navedena natančna uporaba meril in sposobnost je bila priznana samo trem
ponudnikom, ne pa vsem, ki so bili usposobljeni (neskladje z 21. členom ZJN).

322 Obračun plač
Pri izplačilu plač so bile ugotovljene nepravilnosti pri razporeditvi delavca na delovno mesto,
napredovanju in določanju dodatkov:
a) V enem primeru jc bil zaposlenemu neupravičeno izplačan dodatek na podlagi 31.a člena
Zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO, Uradni list RS, št. 5/90, 5/91,2/91,18/91,
22/91, 4/93, 18/94, 41/94, 70/97, 87/97 in 38/99) v vrednosti 40 % osnovne plače.
Zaposlenemu je bil dodatek izplačan zaradi povečanega obsega dela. Po oceni računskega
sodišča je zaposleni opravljal ddo v okviru opisa nalog njegovega delovnega mesta.
Ministrstvo je predložilo dokaz, daje prenehalo izplačevati nezakoniti dodatek.
b) V enem primeru je bilo ugotovljeno, daje zaposleni (Urad za makroekonomske analize in
razvoj) napredoval za en plačilni razred, čeprav za to ni izpolnjeval pogojev iz 2. odstavka
15. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi (Uradni list RS, šl 41/94,
56/94, 33/95,23/97 in 67/2001).

3.2.3 Dodeljevanje sredstev transferov
Ministrstvo (Področje regionalnega razvoja) je s Skladom za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, d.0.0., Ribnica sklenilo pogodbo o dodeljevanju sredstev,
namenjenih za regionalni razvoj v letu 2000, in na sklad 28.4.2000 iz proračuna RS preneslo
2.830.000 tisoč SIT iz petih proračunskih postavk. Za prenos sredstev niso bili izpolnjeni z
zakonom določeni pogoji in je bila kršena 11. točka 2. člena Zakona o javnih financah
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(Uradni list RS, šl 79/99, 124/00, v nadaljevanju: ZJF) In 103. člen Pravilnika o postopkih
izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, & 13/00, 6S/00, 97/00, 9/01,
66/01). Na dan 31. 7.2001 je ostalo Je vedno za 412.192 tisoč SIT neporabljenih sredstev. V
skladu s 55. Členom ZJF bi moralo ministrstvo zahtevati vrnitev ostanka neupravičeno
izvršenega izplačila s pripadajočimi obrestmi v proračun.
Ministrstvo je obvestilo računsko sodišče, daje po zaključku razpisa za dodeljevanje sredstev,
namenjenih za usposabljanje regionalnih razvojnih agencij, priprave regionalnih razvojnih
programov ter financiranja pripravljalnih del za izvedbene dele teh programov z dnem 30. 11.
2001 ostalo nerealiziranih 65.248 tisoč SIT, ki so bila vrnjena v proračun 5.12.2001.

3.2.4 Na podlagi razkritih nepravilnosti sklepamo, da je bila vsota nepravilnosti pri odhodkih
ministrstva večja kot 2.841.782 tisoč SIT, najbolj verjetno je, daje znašala 2.943.672 tisoč
SIT.

HI. MNENJE

V skladu z ugotovitvami iz IL razdelka izrekamo
•

o izkazu odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta ministrstva za leto 2000
pozitivno mnenje in

•

o izvrševanju finančnega načrta ministrstva za leto 2000 negativno mnenje.

Obrazložitev mnenja o izkaza odhodkov
Menimo, da je izkaz odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta ministrstva za leto
2000 pravilen, saj so razkrite napake zanemarljive.
Obrazložitev mnenja o izvrševanja finančnega načrta
Pomemben delež odhodkov ministrstva, predvsem na področju regionalnega razvoja, je bil v
nasprotju s predpisi, ki bi jih moralo ministrstvo spoštovati pri svojem poslovanju.
Odzivno poročilo je potrebno.
/
Ministrstvo za gospodarstvo mora v roku 40 dni po prejemu revizijskega poročila predložiti
računskemu sodišču odzivno poročilo, ker so v revizijskem poročilu razkrite nepravilnosti v
poslovanju.
Odzivno poročilo mora vsebovati
1. dokaze, da je bila odpravljena nepravilnost iz točke 222 b) pri nepravilnem
napredovanju;
2. poročilo, ki naj vsebuje ukrepe za pravočasno preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje
nepravilnosti ugotovljenih v točki 3.2.1 - Oddaja javnih naročil
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Odzivno potožilo mora potrditi odgovorna oseba ministrstva s svojim podpisom in pečatom.
Računsko sodišče bo ocenilo verodostojnost odzivnega poročila, to je resničnost navedb o
popravljalnih ukrepih, in po potrebi opravilo revizijo odzivnega poročila na podlagi 4.
odstavka 29. člena ZRacS-1.
Če odzivno poročilo ne bo predloženo v roku, določenem v tem revizijskem poročilu, stori
odgovorna oseba ministrstva prekršek po 3. odstavku 38. člena ZRacS-1.
Če bo računsko sodišče v porevizijskem postopku ugotovilo, da ministrstvo krši obveznost
dobrega poslovanja, lahko sledijo ukrepi, ki so določeni v 29. členu ZRacS-l, v točkah od 7
do 14.

Pravni pouk
Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred
sodišči ali drugimi državnimi organi.

Dr. Vojko A. Antončič, l.r.
generalni državni revizor
Poslano priporočeno:
1. Ministrstvo za gospodarstvo.
Kotnikov* S, 1000 Ljubljana, s povratnico;
2. dr. Marjan Staj ur,
DergomaSka 46,1000 Ljubljana;
3. Drtavoi zbor Republike Slovenije,
Šubičeva 4.1000 Ljubljana;
4. arhiv, tu.
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Računsko sodišče
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o računskem sodišču
(ZRacS-1, Uradni list RS, SL 11/01)
izdajam

REVIZIJSKO POROČILO
O PRAVILNOSTI IZVRŠEVANJA FINANČNEGA NAČRTA
*
ZA LETO 2000

NA MINISTRSTVU ZA PRAVOSODJE

Številk*; 1205-2/01-13

Ljubljana, 3. decembra 2001
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L UVOD

Revizijo izvrševanja finančnega načrta Ministrstva za pravosodje (v nadaljevanju:
ministrstvo) v leta 2000 smo izvedli na podlagi ZRaeS-1 in Programa dela za izvrševanje
revizijske pristojnosti Računskega sodišča RS v letu 2001 (št. 3104-2/01-1 z dne 9. 3. 2001).
Sklep o izvedbi revizije (št 1205-2/01-2) je bil izdan 16.3. 2001. Pregled na ministrstvu seje
začel 19.3.2001 m končal 10.7.2001.
Cilj revizije je bil preskusiti
•

ali je ministrstvo pravilno izkazalo odhodke v zaključnem računu finančnega načrta za
leto 2000;

•

ali je ministrstvo izvr&valo finančni načrt za leto 2000 v skladu s predpisi, ki jih mora
spoštovati neposredni uporabnik državnega proračuna.

Poleg tega smo v reviziji ugotavljali tudi, kako ministrstvo izpolnjuje svojo odgovornost za
pravilnost transfemih izdatkov. Ocenjevali smo sistem in delovanje notranjih kontrol
ministrstva na področju dodeljevanja proračunskih sredstev končnim uporabnikom.
Revidiranje smo izvedli s preskušanjem podrobnosti. Za preskušanje podrobnosti, na katerih
temelji opazovanje odhodkov, in za preskušanje podrobnosti pri izvrševanju finančnega načrta
smo sestavili ustrezne revizijske programe za preskušanje pravilnosti izkazovanja odhodkov ter
programe za preskušanje skladnosti odhodkov s predpisi. Pravilnost izkazovanja odhodkov smo
preskušali tako, da smo preskušali nastanek odhodkov, točnost evidentiranja in pravilnost
razvrščanja odhodkov. Revizijske programe smo uporabili na primerno velikih vzorcih
odhodkov. Vzorce, na katerih smo preskušali pravilnost izkazovanja m skladnost odhodkov s
predpisi, smo določili po metodi MUS1. Na ta način smo pridobili ustrezne m zadostne podatke
za izrek mnenja o pravilnosti poslovanja ministrstva v letu 2000: pridobljeni podatki nam
omogočajo, da v skladu z mednarodno priznanimi standardi revidiranja2 podamo mnenje o
izkazovanju odhodkov ministrstva za leto 2000 in mnenje o izvrševanju finančnega načrta
ministrstva za leto 2000.
Med izvajanjem revizije je bil odgovorna oseba ministrstva mag. Ivan Bizjak, minister.
V letu 2000, na katero se nanaša revizija, pa so bile odgovorne osebe ministrstva:
•

Tomaž Manišič, minister od 28.2.1997 do 7.6.2000,

«

Barbara Brezi gar, ministrica od 8.6.2000 do 30.11. 2000,

•

mag. Ivan Bizjak, minister od 1.12.2000 dalje.

1

MUS jc kratica za Uooctuy (Jut SatnpJing (vmrfcnje denarnih enot).

' Napotilo p favajauje revizij, Uradni B»t *S, it 41/01.
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IL UGOTOVITVE

1. Finančni načrt
V finančnem načrtu ministrstva, ki jc bil sestavni de! proračuna Republike Slovenije za leto
2000 (Uradni list RS, it. 9/2000), so bili za odhodke ministrstva predvideni naslednji zneski:

TABELA it I: FINANČNI NAČRT MINISTRSTVA ZA LETO 2000
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Skupaj odhodki

Odhodki ministrstva so v sprejetem proračunu RS za leto 2000 znašali 0,64 %.
Razlike med sprejetim in veljavnim proračunom izhajajo iz
•

prerazporeditev pravic porabe sredstev po sklepih Vlade RS;

•

sredstev lastne dejavnosti;

•

razlike med načrtovano in realizirano prodajo državnega premoženja;

•

prerazporeditev po 54. členu Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna.

Na podlagi omenjenih razlogov jc veljavni proračun za 335 mio SIT ni2§i od tistega, ki gaje
sprejel Državni zbor RS. Pri tem največja razlika izhaja iz sklepov Vlade RS, ki je s
sprejetimi ukrepi uravnoteženja proračuna znižala sprejeti finančni načrt ministrstva za 388
mio SIT.

2. Izvrševanje finančnega načrta
Računovodske podlage za izkazovanje odhodkov
Ministrstvo je kot neposredni proračunski uporabnik dolžno izkazovati odhodke v skladu z
Zakonom o računovodstvu (ZR, Uradni list RS, &L 23/99). Ta zakon določa priznavanje
odhodkov v skladu z računovodskim načelom denarnega toka. To načelo pomeni, da se
odhodki evidentirajo takrat, ko so obveznosti plačane.
Zakon o izvrfevanju proračuna RS za leto 2000 je določil, da se med odhodke neposrednih
proračunskih uporabnikov za leto 2000 vključujejo tudi plačila, ki so bila do vključno 31.1.
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2001 porabljena za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2000. Tudi Zakon o izvrševanju
proračuna RS jc zi leto 1 999 s podobno določbo podaljšal proračunsko leto do 31. 1. 2000.
Na teh računovodskih podlagah jc ministrstvo v zaključnem računu finančnega načrta za leto
2000 izkazalo naslednje odhodke:

TABELA it 2: REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2000
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Skupaj odhodki

1.787.934

1.135.170

1.614.673

19,1

70.3

-

-
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-
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5.954.035
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3. Revizijska razkritja
V odhodkih ministrstva so izkazana plačila obveznosti iz leta 1999, ki niso bile plačane do 31.
1. 2000, in tisti del obveznosti iz leta 2000, ki so bile plačane do 31. 1. 2001.
Del obveznosti iz leta 2000, ki niso bile plačane do 31. 1. 2001, je ministrstvo izkazalo v
bilanci stanja kot neplačane odhodke v višini 332 mio SIT. V reviziji jc bilo ugotovljeno, da
je ta znesek izkazan najmanj za 338 mio SIT prenizko, saj je pravilen znesek neplačanih
odhodkov najmanj 670 mio SIT.
Če bi bila sredstva proračuna zagotovljena v višini veljavnega proračuna, bi bili odhodki za
leto 2000 za 670 mio SIT višji od izkazanih. Ta znesek bremeni proračun leta 2001.
Omenjena revizijska razkritja predstavljajo ugotovitev dejanskega stanja; v reviziji jih nismo
vrednotili, in niso vplivala na izrek mnenja.

3.1 S preskušanjem pravilnosti izkazovanja odhodkov smo razkrili naslednje napake:
V zaključnem računu za leto 2000 je ministrstvo izkazalo tudi odhodke, kijih ne bi smelo izkazati, ker niso bili evidentirani v točnih zneskih. Na podlagi razkritih napak ocenjujemo, da
je vsota napak v izkazanih odhodkih manjša kot 211.007 tisoč SIT, najbolj verjetno je, da
znaša 24.257 tisoč SIT.

3.2 Odhodki ministrstva niso bili povsem v skladu s predpisi. Na revizijskem vzorcu smo
razkrili nepravilnosti pri tekočih in investicijskih odhodkih.
3-2-1 Ministrstvo jc Okrožnemu sodišču v Ljubljani plačalo račun (št 00014 z dne 12. 6.
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2000), na katerem so bili obračunani stroški za službeno potovanje v nasprotju z 8. členom
Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št 38/94, 63/94,
24/96,96/00). Ministrstvo jc 8. 6.2001 Okrožnemu sodišču v Ljubljani poslalo zahtevek za
vračilo preveč obračunanih stroškov za službeno potovanje. Nepravilnost je bila odpravljena
1.10.2001, ko so bila sredstva vinjena v proračun.

322. Pri obračunavanju plač so bile ugotovljene nepravilnosti:
•

glede obračana količnika osnovne plače delavcu, zaposlenemu na Zavodu za prestajanje
kazni zapora Celje (6. člen Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in
organih lokalne samouprave, Uradni list RS, št 18/94, 13/95,36/96,20/97, 39/99, 86/99
in 98/99); nepravilnost izhija iz leta 1994, ko je bil delavec nepravilno razporejen na
delovno mesto, za katero ne izpolnjuje pogoja glede izobrazbe; ministrstvo sc
nepravilnosti zaveda, vendar ne najde podlage za njeno odpravo;

•

previsoko je bilo obračunano nadomestilo za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni delavki,
zaposleni na Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig (31. Sen Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Uradni list RS, it 9/92,13/93,9/96,29/98 in 6/99);
omenjena nepravilnost je bOa po navedbah ministrstva odpravljena s poračunom za
oktober 2001; predložena dokumentacija o odpravi nepravilnosti se ne nanaša na plačo
delavke za mesec, kije bil zajet v preskušanje podatkov;

•

nepravilno je bil obračunan dodatek za delo v upravi delavca, zaposlenemu na Zavodu za
prestajanje kazni zapora Dob (16. člen Uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in
dodatkih zaposlenim v službah Vlade m upravnih organih Republike Slovenije, Uradni list
RS, SL 35/96, 5/98 in 33A)0); delavec je neupravičeno prejemal omenjeni dodatek od l.
10. 1999 do 30. 4. 2000; nepravilnost je bila odpravljena s poračunom preveč izplačane
plače v omenjenem obdobju pri izplačilu plače delavcu za junij 2001;

•

dodatek za delovno dobo delavcu, zaposlenemu na Zavodu za prestajanje kazni zapora
Ljubljana (60. člen Zakona o delavcih v državnih organih, Uradni list RS, Št 5/90, 5/91,
2/91, 18/91,22/91, 4/93, 18/94,41/94, 70/97, 87/97 in 38/99); nepravilnost je posledica
nepravilnega vnosa podatkov v računalniško evidenco in je trajala od 2.12.1993 dalje; pri
izplačila plačo za avgust 2001 je bil delavcu obračunan dodatek za delovno dobo v
pravilni višini.

323 Ministrstvo je 2.12.2000 izvajalca del GIP Stavbenik, dUL, Koper plačalo za izgradijo
novega Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper 1.385 tisoč SIT preveč. V prvi začasni
situaciji dela niso bila obračunana v sklada z določili pogodbe in ponudbenega predračuna.
Obračunana cena pri postavki n. betonska dela, točka 1 Jb. je bila višja, kot je določala
pogodba oz. ponudbeni predračun. Nepravilnost jc ministrstvo samo ugotovilo in jo odpravilo
v letu 2001.

3.2.4 Na podlagi razkritih nepravilnosti sklepamo, da je bila vsota nepravilnosti pri odhodkih
ministrstva manjša kot 211.007 tisoč SIT, najbolj verjetno je, daje znašala 24.257 tisoč SIT.
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4. Tran sferi
V reviziji smo oceafli sistem in delovanje notranjih kontrol ministrstva ca področju
dodeljevanja proračunskih sredstev končnim uporabnikom. Preverili smo, ali ministrstvo
zagotavlja, da so proračunska sredstva, ki so bila kot transferi posredovana upravičencem,
porabljena skladno z namenom in v viSini, ki sta določena v proračunu, ter v skladu s
predpisi.
Ožje ministrstvo je imelo v letu 2000 na proračunski postavki 5295 določenih 22.79S tisoč
SIT sredstev za Štipendije Študentom prava na dodiplomskcm Študiju, v Upravi za izvrievanje
kazenskih sankcij pa so imeli na proračunskih postavkah 7448 in 7449 v veljavnem proračunu
določenih 281.572 tisoč SIT sredstev za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje
obsojencev.

4.1 Ocena sistema in delovanja notranjih kontrol na področju transferov
Na osnovi opravljenih preveritev ocenjujemo, da je ureditev notranjih kontrol pri
dodeljevanju sredstev za Štipendije in plačevanju zdravstvenega, pokojninskega in
invalidskega zavarovanja obsojencem dobra.

IIL MNENJE

V skladu z ugotovitvami iz H razdelka izrekamo
•

o izkazu odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta ministrstva za leto 2000
mnenje s pridržkom,

•

o izvrševanju finančnega načrta ministrstva za leto 2000 mnenje s pridržkom.

Obrazložitev mnenja o izkaza odhodkov
Razkrite napake v izkazovanja odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta ministrstva
niso pomembne, a tudi niso zanemarljive. Ker niso zanemarljive, računsko sodiSčc izraža
pridržek glede pravilnosti izkaza odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta ministrstva
za leto 2000.

Obrazložitev mnenja o izvrševanju finančnega načrta
Razkrite nepravilnosti pri izvrševanju finančnega načrta ministrstva za leto 2000 niso
pomembne; a tudi zanemarljive niso. Ker niso zanemarljive, računsko sodišče izraža pridržek
glede pravilnosti poslovanja ministrstva v letu 2000.
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Odzivno poročilo ni potrebno, ker je ministrstvo med revizijskim postopkom sprejelo ustrezne
ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti.

Pravni pouk
TegB poročila tu podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-I ni dopustno izpodbijati pred
sodišči ali drugimi državnimi organi.

Dr. Vojko A. Anfončič, l.r.
generalni državni revizor

Poslano priporočeno:
1. Ministrstvo za pravosodje,
ŽupanCiČeva 3,2000 Ljubljana;
2. TomaŽ MaruSič,
Pot na Drago 2, 5230 Solkan;
3. Barbara Brczigar,
KoroSka 20,1000 Ljubljana;
4. Državni zbor Republiko Slovenije,
Šubičeva 4,1000 Ljubljana;
5. arhiv, tu.
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Ha podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o računskem sodišču
(ZRacS-1, Uradni list RS, St 11/01)
izdajam

REVIZIJSKO POROČILO

O PRAVILNOSTI IZVRŠEVANJA FINANČNEGA NAČRTA
ZA LETO 2000

NA MINISTRSTVU ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

Številka; 1211-3/01-16

Ljubljana, 6. decembra 2001
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I. UVOD
•
Revizijo izvrševanja finančnega načrta Ministrstva za Šolstvo in šport (v nadaljevanju:
ministrstvo) v letu 2000 smo izvedli na podlagi ZRacS-1 in Programa dela za izvrševanje
revizijske pristojnosti Računskega sodišča RS v letu 2001 (ŠL 3104-2/01-1 z dne 9. 3. 2001).
SkJcp o izvedbi revizije (ŠL 1211-3/01-2) je bil izdan 16.3.2001. Pregled na ministrstvu smo
začeli 1.6.2001 in končali 13.7.2001.
Cilj revizije je bil preskusiti
•

ali je ministrstvo pravilno izkazalo odhodke v zaključnem računu finančnega načrta za
leto 2000;

•

ali je ministrstvo izvrševalo finančni načrt za leto 2000 v skladu s predpisi, ki jih mora
spoštovati neposredni uporabnik državnega proračuna.

Poleg tega smo v reviziji ugotavljali tudi, kako ministrstvo izpolnjuje svojo odgovornost za
pravilnost transfemih izdatkov. Ocenjevali smo sistem in delovanje notranjih kontrol
ministrstva na področju dodeljevanja proračunskih sredstev končnim uporabnikom.
Revidiranje smo izvedli s preskušanjem podrobnosti Za preskušanje podrobnosti, na katerih
temelji izkazovanje odhodkov, in za preskušanje podrobnosti pri izvrševanju finančnega
načrta, smo sestavili ustrezne revizijske programe za preskušanje pravilnosti izkazovanja
odhodkov ter programe za preskušanje skladnosti odhodkov s predpisu Pravilnost izkazovanja
odhodkov smo preskušali tako, da smo preskušali nastanek odhodkov, točnost evidentiranja in
pravilnost razvrščanja odhodkov. Revizijske programe smo uporabili na primemo velikih
vzorcih odhodkov. Vzorce, na katerih smo preskušali pravilnost izkazovanja in skladnost
odhodkov s predpisi, smo določili po metodi Ml/S\ Na ta način smo pridobili ustrezne in
zadostne podatke za izrek mnenja o pravilnosti poslovanja ministrstva v letu 2000: pridobljeni
podatki nam omogočajo, da v skladu z mednarodno priznanimi standardi revidiranja3 podamo
mnenje o izkazovanju odhodkov ministrstva za leto 2000 in mnenje o izvrševanju finančnega
načrta ministrstva za leto 2000.
Med izvajanjem revizije je bila odgovorna oseba ministrstva ministrica dr. Lucija Čok.
V letu 2000, na katero se nanaša revizija, so bile odgovorne osebe ministrstva:
•

dr. Pavel Zgaga, minister od 1.1.2000 do 7.6.2000,

•

dr. Lovro Šturm, minister od 8.6.2000 do 30.11.2000 in

•

dr. Lucija Čok, ministrica od 1.12.2000 dalje.

' MUS je kratica za Monctaiy Unit Sanpting (vaartenje denarnih enot).
J

Napotilo za brtjinjc revizij (Uradni Jot RS, U. 41A11).
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II. UGOTOVITVE

I. Finančni načrt
V finančnem načrtu, ki je bil sestavni del proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (Uradni
list RS, št 9/00), so bili za odhodke ministrstva predvideni naslednji zneski:

N»liV
1
Tekoči odhodki

TABELA Jt 1: FINANČNI NAČRT ZA LETO 2000
s.;Strti
"T"."k!ur»;
" 'V
Jf_\ *. ^
r r . Jjndeks
■ Kto-.
fair
i
" *■
J — - • T.-.- . >3.. V*"J: t»-r.T»4v _• __ - —"-.tj
fC t.*.. 6;**-.. .iji* 7-iO
2.461.794
40
2.646.129
1,5?
1.44
93

Tekoči tiaasfcri

41

153008.705

91,52

160.050.242

93,68

104

In vest Odhodki

42

J O.O37.755

6,00

7324.074

4,28

73

Invest Transfcri

43

1.507.355

0,90

1.004323

0,60

67

167399.944

100

170340.633

100

102

Skupaj odhodki

Razlike med sprejetim in veljavnim proračunom izhajajo iz prerazporeditev pravic porabe
sredstev po sklepih Vlade RS.
Na podlagi omenjenih razlogov jc veljavni proračun za 3.441 mio SIT višji od tistega, ki gaje
sprejel državni zbor. Pri tem največja razlika izhaja iz sklepov Vlade RS, ki je s sprejetimi
ukrepi uravnoteženja proračuna zvišala sprejeti finančni načrt ministrstva za 5.000 mio SIT.

2. Izvrševanje finančnega načrta
Računovodske podlage za izkazovanje odhodkov
Ministrstvo kot neposredni proračunski uporabnilc je dolžno izkazovati odhodke v skladu z
Zakonom o računovodstvu (ZR, Uradni list RS, št 23/99). Ta zakon določa priznavanje
odhodkov v skladu z računovodskim načelom denarnega toka. To načelo pomeni, da se
odhodki evidentirajo takrat, ko so obveznosti plačane.
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2000 jc določil, da se med odhodke neposrednih
proračunskih uporabnikov za leto 2000 vključujejo tudi sredstva, ki so bila do vključno 31. 1.
2001 porabljena za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2000. Tudi Zakon o izvrševanju
proračuna RS je za leto 1999 s podobno določbo podaljšal proračunsko leto do 31.1.2000.
Na teh računovodskih podlagah je ministrstvo v zaključnem računu finančnega načrta za leto
2000 izkazalo naslednje odhodke:
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TABELA $L 2: REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2000
Rr al Lti ti j i
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41
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1,13
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42
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0,6 g

lovest. transferi

43

1.004.523

788.942

1.659.630

0,47

0,47

170.840.633

168.867.33S

1S3J31J05

100,00

1,10

Skopaj odhodki

3. Revizijska razkritja

J
V odhodkih ministrstva so izkazana plačila obveznosti iz leta 1999, ki niso bile plačane do 31.
i. 2000, in tisti del obveznosti iz leta 2000, ki so bile plačane do 31.1.2001.
Del obveznosti iz leta 2000, ki niso bile plačane do 31. 1. 2001, je ministrstvo izkazalo v
bilanci stanja kot neplačane odhodke v višini 1.771 mio SIT. Navedeni znesek predstavlja
sredstva, do katerih je bilo ministrstvo na podlagi veljavnega proračuna upravičeno, vendar pa
jih ni imelo na razpolago, in jih ni moglo porabiti za plačilo že zapadlih obveznosti. V reviziji
je bilo ugotovljeno, daje ta znesek izkazan za 890 tisoč SIT prenizko, saj je pravilen znesek
neplačanih odhodkov 1.772 mio SIT.
Če bi bila sredstva proračuna zagotovljena v viSini veljavnega proračuna, bi bili odhodki za
leto 2000 za 1.772 mio SIT višji od izkazanih. Ta znesek bremeni proračun leta 2001.
•
3.1 S preskušanjem pravilnosti izkazovanja odhodkov nismo razkrili nobene napake.
3.2 Odhodki ministrstva niso bili povsem v skladu s predpisi. Na revizijskem vzorcu smo
razkrili naslednje nepravilnosti:
•

•

iTrije prejeti računi (nabava računalniških programov, računalniška uporabljivost
zakonodaje in poštne storitve), bi morali biti knjiženi kot obveznosti do dobaviteljev in
neplačani odhodki na koncu proračunskega leta. Dokumentacija ni bila pravočasno
poslana v Sektor za javno računovodstvo na Ministrstvo za finance, kot je določeno v 105.
člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, šL 13/00, 65/00, 97/00), po katerem je računovodska služba neposrednega
proračunskega uporabnika dolina predložiti Sektorju za javno računovodstvo zahtevek za
izplačilo najkasneje v roku 10 dni po dnevu prejema listine, ki je podlaga za izplačilo iz
proračuna. Vsi trije računi so bili prejeti v roku, ki je 5e omogočal izplačilo iz proračuna
2000.
Javno naročilo za zamenjavo računalniške opreme v šolskem kadrovskem informacijskem
sistemu je bilo oddano nepravilno na podlagi aneksa k pogodbi o vzdrževanju
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komunikacij za projekt ŠKIS (loiilcv 53. in 54. {lena Zakona o javnih financah, ZJF,
Uradni list RS, št 79/99,124/00),
3.2.1 Na podlagi razkrite nepravilnosti sklepamo, da je bila vsota nepravilnosti pri
preskušanju skladnosti s predpisi ministrstva večja kot S90 tisoč SIT in manjša kot 1.997.110
tisoč SIT, najbolj veijetna vsota nepravilnosti je 890 tisoč SIT.

4. Transferi
V okviru revizije smo ocenili sistem in delovanje notranjih kontrol ministrstva na področju
dodeljevanja proračunskih sredstev končnim uporabnikom. Preverili smo, ali ministrstvo
zagotavlja, da bi bila proračunska sredstva, ki so kot transferi posredovana upravičencem,
porabljena skladno z namenom in do višine, ki sta določena v proračunu, ter v skladu s
predpisi. Ministrstvo izpeljuje transfere za področje izvajanja javne službe (osnovno, srednje,
višje in visoko šolstvo in drugi javni zavodi - koocesionaiji) ter za investicijske transfere.
Strokovni delavci na ministrstvu mesečno spremljajo najave (osnovne in srednje Šole) s
pomočjo računalniških progTamov (ŠKIS. PIK) in v naprej pripravljenih preglednicah, ki jih
izpolnjujejo na osnovnih in srednjih šolah. Višjim in visokim šotam ter konceaonaijem se
sredstva transferi raj o na podlagi sklenjenih pogodb. Osnovne podatke o števila zaposlenih za
plače in podatke, Id so potrebni za izračun materialnih stroškov na podlagi najav, na začetku
Šolskega leta evidentirajo, ovrednotijo in mesečno financirajo pogodbene obveznosti. Zavodi
spremembe mesečno usklajujejo z ministrstvom.
V pravilniku o finančnem poslovanju ministrstvo nima podrobno opredeljene vpeljave
transferov v tem smislu, da bi na njegovi osnovi zaposleni pregledno izpeljevali transfere po
sprejeti zakonodaji Izpeljave transferov nima podrobno opredeljene, čeprav lo-ti obsegajo
94 % proračunskih izdatkov ministrstva. Javne službe se financirajo redno mesečno, vendar
za financiranje osnovnega in srednjega šolstva niso sklenjene pogodbe, ampak nakazujgo
sredstva na osnovi potijenih najav.
Pri financiranju visokega Šolstva ugotavljamo naslednje:
S preskušanjem pravilnosti in skladnosti financiranja dejavnosti visokega šolstva s predpisi m
sklepi ugotavljamo, da pri financiranju visokošolskih programov pribija do nasprotij pri
uresničevanju izvajanja določil temeljnih aktov. Po naši presoji so neusklajene določbe v
Sklepu o financiranju visokošolskega izobraževanja glede na trajanje in umi obseg študijskih
programov (Uradni list RS, št 47/94, v nadaljevanju; sklep), ki ga je izdala Vlada Republike
Slovenije ter Normativov in standardov za opravljanje izobraževalne dejavnosti v višjem in
visokem šolstvu (Uradni list RS, št 39/92), kot tudi Zakona o visokem šolstva (ZViS, Uradni
list RS, št 35/98, 99/99). Ministrstvo financira študijske programe visokih šol na podlagi
sklenjene pogodbe po izvedenih urah predavanj na visokošolskih zavodih na način in v obliki,
kot je določeno v pogodbah, sklenjenih med Univerzo v Ljubljani in Ministrstvom za Šolstvo
in šport
Ministrstvo na leto financira preobsežni študijski program na Visoki Soli za socialno delo, Id
ima v tretjem in četrtem letniku Štiri področja dela. Za izvedbo študijskih programov v letu
2000 so potrebovali 4696 ur predavanj, kar je a 213 ur več od števila ur predavanj, ki bi naj
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jih obsegali Studijski programi glede na določbo sklepa. Na Akademiji za likovno umetnost so
za izvajanje Studijskih programov v letu 2000 potrebovali 8795 ur predavanj, kar je za 1595
ur predavanj več od števila ur predavanj, ki bi naj jih obsegali študijski programi glede na
določbo omenjenega sklepa.
Univerzi in njihove Članice so po Zakonu o visokem Šolstvu avtonomne glede določanja
obsega Studijskih programov, te pa potrjuje Svet za visoko Šolstvo. Zaradi potrebe po
zadovoljevanju želja Študentov po izvajanju Študijskih programov z izbirnimi področji Študija
menimo, da univerza zagotavlja izvajanje Studijskih programov javne službe.
Financiranje visokošolskih programov se nanaSa na Studijsko leto 1999/2000, izračun ur
predavanj po posameznih Studijskih programih pa je bil sestavljen za koledarsko leto, tako kol
je opredeljeno v najavah in obračunu plač predavateljem. Tako ni možno popolno ovrednotiti
preseganja financiranja obsega Studijskih programov.

4.1 Ocena sistema in delovanja notranjih kontrol na področju transferov
Uvedene notranje kontrole in njihovo delovanje na področju transferov jc zadovoljivo.
Za odpravo ugotovljenih neskladij pri financiranju studijskih programov višjih in visokih Sol
ter težav pri izvrševanju sklepov o financiranju priporočamo ministrstvu, da predlaga Vladi
RS čim hitrejši sprejem predpisa iz 73. in 73.a Člena Zakona o visokem Šolstvu, ki bo uredil
financiranje Studijskih in obštudijskih dejavnosti.
Ministrstvo naj sprgme organizacijski predpis, ki bi opredeljeval potek, kontrolo in nadzor
podatkov, ki so osnova za financiranje dejavnosti javnih zavodov, zaradi zagotavljanja
nadzora nad porabo proračunskih sredstev posrednega proračunskega uporabnika.
Računsko sodišče priporoča, naj Inšpektorat RS za šolstvo v skladu z 79. členom Zakona o
financiranju vzgoje in izobraževanja okrepi sodelovanje z notranjimi revizorji ministrstva in v
skladu z zakonskimi določili nadzira namensko porabo proračunskih sredstev do končnih
porabnikov v javnih zavodih.
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m. MNENJE

V skladu z ugotovitvami iz II. razdelka izrekamo
•

o izkazu odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta ministrstva, za leto 2000
pozitivno mnenje,

•

o izvrševanju finančnega načrta ministrstva za leto 2000 mnenje s pridržkom.

Obrazložitev mnenja o izkazu odhodkov
Z razumnim revizijskim tveganjem izključujemo možnost, da so v izkazu odhodkov v
zaključnem računu finančnega načrta ministrstva za leto 2000 pomembne nerazkrite napake.
Menimo, daje ministrstvo pravilno izkazalo odhodke v zaključnem računu finančnega načrta
za leto 2000.
Obrazložitev mnenja o izvrševanju finančnega načrta
Razkrite nepravilnosti pri izvrševanju finančnega načrta ministrstva za leto 2000 niso
pomembne, a tudi zanemarljive niso. Ker niso pomembne, ne izražamo negativnega mnenja,
marveč samo pridržek glede pravilnosti poslovanja ministrstva v letu 2000.

Zahteva za predložitev odzivnega poročila
Pri preskušanju skladnosti poslovanja ministrstva s predpisi (točka 3 poročila) so bile
ugotovljene nepravilnosti, ki so po oceni računskega sodišča posledica slabosti in
pomanjkljivosti pri delovanju sistemov notranjega kontroliranja. Določene pomanjkljivosti pri
delovanju sistemov notranjega kontroliranja so bile razkrite tudi pri preskoSanju transferov
(točka 4 poročila), zato mora ministrstvo v roku 60 dni po prejemu revizijskega poročila
predložiti računskemu sodišču odzivno poročilo.
Odzivno poročilo mora vsebovati:
1. navedbo revizije, na katero se nanaša,
2. »rmli^D nepravilnosti z vidika vzrokov za njihov nastanek ter določitvijo kontrol, ki bi
morale preprečevati in odkrivati njihov nastanek ter
3. poročilo o ukrepih za uvedbo novih kontrol oziroma okrepitev obstoječih kontrol, ki bodo
v prihodnje uspešno preprečevale, odkrivale in odpravljale tovrstne nepravilnosti.
Odzivno poročilo mora potrditi odgovorna oseba ministrstva s svojim podpisom in pečatom.
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Računsko sodiSče bo ocenilo verodostojnost odzivnega poročila, to je resničnost navedb o
popravljalnih ukrepih in po potrebi opravilo revizijo odzivnega poročila na podbgi 4. odstavka
29. člena ZRacS-1.
če odzivno poročilo nc bo predloženo v roko, določenem v tem revizijskem poročilu, stori
odgovorna oseba uporabnika javnih sredstev prckrfck po 3. odstavku 38. člena ZRacS-1.
Če bo računsko sodišče v porcviajskem postopku ugotovilo, da uporabnik javnih sredstev
krši obveznost dobrega poslovanja, lahko sledijo ukrepi, ki jih določajo točke od 7 do 14 29.
člena ZRacS-1.

Pravni pouk
Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred
sodišči ali drugimi državnimi organu

Dr. Vojko A. Antončič, l.r.
generalni državni revizor

Poslano priporočeno:
1. Ministrstvo za Šolstvo, znanost m Šport
Trg OF13,1000 Ljubljana, s povratnico;
2. dr. Pavel Zgaga
Murgte 207.1000 Ljubljana;
3. dr. Lovn> Stcmu
šte&nova 6,1000 Ljubljana;
4. DrbnmI zbor Republike Slovenije
Šubičev«. uL 4,1000 Ljubljana;
5. arhiv, tu.
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Računsko sodišče h
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o računskem sodišču
(ZRacS-1, Uradni list RS, St 11/01)
izdajam

REVIZIJSKO POROČILO
O PRAVILNOSTI IZVRŠEVANJA FINANČNEGA NAČRTA
ZA LETO 2000

NA MINISTRSTVU ZA KULTURO

Številka: 1212-1/01-15

Ljubljana, 3. decembra 2001
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L UVOD

Revizijo izvrševanja finančnega načrta Ministrstva za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) v
letu 2000 smo izvedli na podlagi ZRacS-l in Programa dela za izvrševanje revizijske
pristojnosti Računskega sodišča RS v letu 2001 (št 3104-2/01-1 z dne 9. 3. 2001). Sklep o
izvedbi revizije (št 1212-1/01-2) je bil izdan 16. 3. 2001. Pregled na ministrstvu smo pričeli
dne 26.3.2001 in ga končali dne 6. 7.2001.
Cilj revizije je bil preskusiti
•

aH je ministrstvo pravilno izkazalo odhodke v zaključnem računu finančnega ministrstva
za leto 2000;

•

ali je ministrstvo izvrševalo finančni načrt za leto 2000 v skladu s predpiši, ki jih mora
spoštovati neposredni uporabnik državnega proračuna.

Poleg tega smo v reviziji ugotavljali tudi, kako ministrstvo izpolnjuje svojo odgovornost za
pravilnost transfemih izdatkov. Ocenjevali smo sistem in delovanje notranjih kontrol
ministrstva na področju dodeljevanja proračunskih sredstev končnim uporabnikom.
Revidiranje smo izvedli s preskušanjem podrobnosti. Za preskušanje podrobnosti, na katerih
temelji izkazovanje odhodkov, in za preskušanje podrobnosti pri izvrševanju finančnega
načrta smo sestavili ustrezne revizijske programe za preskušanje pravilnosti izkazovanja
odhodkov ter programe za preskušanje skladnosti odhodkov s predpisi. Pravilnost izkazovanja
odhodkov smo preskušali tako, da smo preskušali nastanek odhodkov, točnost evidentiranja in
pravilnost razvrščanja odhodkov. Revizijske programe smo uporabili na primemo velikih
vzorcih odhodkov. Vzorec, na katerih smo preskušali pravilnost izkazovanja in skladnost
odhodkov s predpisi, smo določili po metodi MUS1. Na ta način smo pridobili ustrezne in
zadostne podatke za izrek mnenja o pravilnosti poslovanja ministrstva v letu 2000: pridobljeni
podatki nam omogočajo, da v skladu z mednarodno priznanimi standardi revidiranja1 podamo
mnenje o izkazovanju odhodkov ministrstva za leto 2000 in mnenje o izvrševanju finančnega
načrta ministrstva za leto 2000.
Med izvajanjem revizije je bO* odgovorna oseba ministrstva Andreja Rihter, ministrica.
V letu 2000, na katero se nanaša revizija, pa so bile odgovorne osebe ministrstva:
•

Jožef Školjč, minister, od 1.1.2000 do 7.6.2000,

•

mag. Rudi Šeligo, minister, od 8.6.2000 do 30.11.2000 in

•

Andreja Rihter, ministrica, od 1.1 2, 2000 dalje.

® MUS Je krnica ta MoocUry Umh Sampling (vzorčenje denarnih enot).
* Napotilo a izvajanje revity (Uradni iist RS, It 41/01)
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H. UGOTOVITVE

I. Finančni načrt
V finančnem načrtu ministrstva, ki je bil sestavni del proračuna Republike Slovenije za leto
2000 (Uradni list RS, št 9/00), so bili za odhodke ministrstva predvideni naslednji zneski:

TABELA It l: FINANČNI NAČRT ZA LETO 2000
h Soj.t]«ti - S&uktur>'- vtijjvii:.:' pro raCii> ;■
-;pror«ftiB:i
■
')
v -vooofčr.
r,- ♦ •
■ .i.■*"•••-r" A.
•: —.5LC~,2.~
?•
5.07
1.231.998
Tdcoči odhodki
40
1.096.655
Tekoči traasfcri
Invest. odhodb
lnvesL tnnsfcri

♦

41

- -i.- *- si
5.40

16.281.047

71.34

112,3
106,4

42

15J0O.138
1.992.392

70.71
9.21

1.684.772

7^38

84,5

43

3.247.874

15.01

3.625.432

15,88

111.6

21.637.059

100,00

22^23.249

100,00

105,4

Skupaj odhodki

Razlike med sprejetim in veljavnim proračunom izhajajo iz
•

prerazporeditev pravic porabe sredstev po sklepih Vlade RS,

•

sredstev lastne dejavnosti,

•

razlike med načrtovano in realizirano vrednostjo donacij.

Na podlagi omenjenih razlogov je veljavni proračun za 1,2 mio SIT višji od tistega, ki ga je
sprejel Državni zbor RS. Pri tem največja razlika izhaja iz sklepov Vlade RS, ki je zvišala
sprejeti finančni načrt ministrstva za 893 mio SIT, kar predstavlja 75 % razlike med sprejetim
in veljavnim proračunom.

2. Izvrševanje finančnega načrta
Računovodske podlage za izkazovanje odhodkov
Ministrstvo je kot neposredni proračunski uporabnik dolino izkazovati odhodke skladno z
Zakonom o računovodstvu (ZR, Uradni list RS, št 23/99). Ta zakon določa priznavanje
odhodkov v skladu z računovodskim načelom denarnega toka. To načelo pomeni, da se
odhodki evidentirajo takrat, ko so obveznosti plačane.
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2000 je določil, da se med odhodke neposrednih
proračunskih uporabnikov za leto 2000 vključujejo tudi sredstva, ki so bila do vključno 31.1.
2001 porabljena za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2000. Tudi Zakon o izvrševanju
proračuna RS je za leto 1999 s podobno določbo podaljšal proračunsko leto do 31.1.2000.
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Na teh računovodskih podlagah je ministrstvo v zaključnem računu finančnega načrta za leto
2000 izkazalo naslednje odhodke:

TABELA It REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2000
* i
*
Rčtližioja
Strokturir.likava- Kta^■:'aožo>
: ; - Indeks
■ .
iw*3Wfsrr-:-- *ooosrrc
;•
Ž-J: \ •" i •
-.j. 5 . rr
'*: "L -17-40,
Tekoii odhodki
40
1.231.998
1.034.243
5^2
L215.599
117.5
Tekoči tntirrferi
14.142J203
7334
41
16.281.04?
16.147.735
114,2
Invest odhodki
42
5,98
1J 16.427
1.500.910
87,7
1.684.772
15.16_
Invcst transferi
3J37.074
3.130.320
106,6
43
3.625.432
Skupaj odhodki

22.823.249

22.016.835 J

I9.8C7477

100,00

111,1

Odhodki ministrstva predstavljajo 2 % celotnih odhodkov proračuna.

3. Revizijska razkritja
V odhodkih ministrstva so izkazana plačila obveznosti iz leta 1999, ki niso bile plačane do 31.
1. 2000, in tisti del obveznosti iz leta 2000, ki so bile plačane do 31. 1.2001.
Del obveznosti iz leta 2000, ki niso bile plačane do 31. 1. 2001, je ministrstvo izkazalo v
bilanci stanja kot neplačane odhodke v višini 525,8 rnio SIT. Navedeni znesek predstavlja
sredstva, do katerih je bilo ministrstvo na podlagi veljavnega proračuna upravičeno, vendar pa
jih ni imelo na razpolago, in jih ni moglo porabiti za plačilo že zapadlih obveznosti
Če bi bila sredstva proračuna zagotovljena v višini veljavnega proračuna, bi bili odhodki za
leto 2000 za 525,8 mio SIT višji od i7t-.-»7anih Ta znesek bremeni proračun leta 2001.

3.1

S preskušanjem pravilnosti izkazovanja odhodkov nismo razkrili nobene napake.

3.2. Vsi odhodki ministrstva, ki smo jih izbrali v vzorec za preskušaje skladnosti s predpisi,
so bili v skladu s finančnim načrtom za leto 2000 in v vseh pomembnih pogledih v skladu s
predpisi, ki urejajo poslovanje neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

4. Transferi

\

V okviru revizije smo ocenili sistem in delovanje notranjih kontrol ministrstva na področju
dodeljevanja proračunskih sredstev končnim uporabnikom. Preverili smo, ali ministrstvo
zagotavlja, da so proračunska sredstva, ki so bila kot transferi posredovana upravičencem,
porabljena skladno z namenom in do višine, ki sta določena y proračunu ter v skladu s
predpisi.
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Ministrstvo je v letu 2000 porabilo proračunska sredstva za tekoče trans ferc v višini 16 mlrd
SIT ter za investicijske transfcre v vi lini 3 mlrd SIT, kar skupaj predstavlja 87 % vseh
proračunskih sredstev ministrstva.
V letu 2000 je ministrstvo zagotavljalo sredstva za redno delovanje (plače in materialne
stroške) 41 občinskim ter 33 nacionalnim javnim zavodom, ki opravljajo dejavnost v javnem
interesu. Financiranje javnih zavodov je ministrstvo planiralo glede na obseg dodeljenih
sredstev v preteklem letu ter glede na kvaliteto in obseg izvedenih programov.
Kulturne programe in projekte je ministrstvo v letu 2000 financiralo na podlagi javnega
razpisa za financirale, sofinanciranje in subvencioniranje kulturnih programov in projektov,
ki je bil objavljen v Uradnem listu (Uradni Ust RS, & 32-33/99). V objavi razpisa je bilo
navedeno, da so merila in kriteriji za izbor projektov in oblikovanje programov sestavni del
razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je bila dostopna predlagateljem na spletnih
straneh ministrstva.
Komisija za odpiranje predlogov je prispele vloge evidentirala in jih razvrstila po posameznih
področjih ekspertnim skupinam v presojo. Iz seznamov prispelih vlog, ki so priloge k
zapisniku o odpiranju vlog, ni bila razvidna vsebina predlaganega projekta kot tudi ne višina
zaproSenih sredstev.
\
Ekspertne skupine so na podlagi strokovne ocene pripravile sezname predlogov, ki so po
njihovem mnenju primerni oz. neprimerni. Ekspertne skupine oz. službe ministrstva niso
izdelale pisne ocene predlaganih projektov oz. prikaza ustrezanja oz. neustrezanja predlogov
pogojem in merilom kakor tudi niso podale infonnadje o uresničitvi obveznosti
predlagateljev iz prejšnjih pogodb z ministrstvom v smislu 2. in 3. točke 13. člena Pravilnika
o postopku za izbiro kulturnih projektov in oblikovanju kulturnih programov, ki se financirajo
in sofinancirajo iz državnega proračuna (Uradni list RS, U- 28/99). Sezname predlogov so
ekspertne skupine posredovale ministru, kije predloge potrdil s sklepom.
Ministrstvo je z izbranimi izvajalci sklenilo pogodbe o izvajanju kulturnih programov in
projektov. Izvajalci so bili v skladu s pogodbo dolžni ministrstvu v določenem roku predložiti
poročilo o izvedbi programa oz. projekta. Nekateri izvajalci so Šele na poziv ministrstva z
nekajmesečno zamudo predložili zahtevana poročila.

4.1

Ocena sistema in delovanja notranjih kontrol na področju transferov

Ureditev notranjega kontroliranja glede na ugotovitve v zvezi z obstojem in delovanjem
notranjih kontrol na področju transferov ocenjujemo kot pomanjkljivo. Obstaja tvegarge. da
kontrole v zvezi s pripravo, spremljanjem in izvajanjem odločitev o izbiri projektov in
oblikovanju programov ne bodo uspešno delovale. Zato ministrstvu priporočamo, da
vzpostavi notranje kontrole, ki bodo zagotavljale, da
•

bo v razpisni dokumentaciji naveden znesek, namenjen za financiranje kulturnih projektov
oz. programov za posamezno področje;

•

bodo aestavni del razpisne dokumentacije tudi način in kriteriji za določanje deleža, Id ga
prejme posamezni prejemnik;

poročevalec, št. 84

108

9. september2002

•

bo komisija, za odpiranje vlog pripravila seznam vseh prispelih vlog po predlagateljih, iz
katerih bo razvidna vsebina predlaganega projekta oz. programa in višina zaprošenih
sredstev;

•

bodo službe ministrstva oz. ekspertne skupine izdelale pisna poročila o svojem delu, iz
katerih bo razvidna ocena vsakega posameznega predloga oz. bo prikazano, ali posamezni
predlogi ustrezajo ali ne ustrezajo pogojem in merilom iz napisa oz. razpisne
dokumentacije;

•

bodo člani ekspertnih skupin pisna poročila o svojem delu z oceno predlogov in
seznamom predlaganih projektov podpisali;

•

bodo pred nakazilom sredstev odgovorne osebe preverile, ali so sredstva na proračunski
postavki na razpolago, drugače pa poskrbele, da bo minister izdal ustrezen sldep (o
prerazporeditvi, o popravku že izdanega sklepa);

•

se dosledno kontrolira izvrševanja pogodb z izvajalci kulturnih programov in projektov v
smislu, da bodo skrbniki pogodb preverili, ali so vsebinska in finančna poročila popolna in
ali so predložena v pogodbenem roku ler ugotovitve upoštevali pri naslednjih postopkih
izbora kulturnih programov in projektov;

•

bodo dorečena merila in standardi za financiranje nacionalnih in občinskih javnih zavodov
na področju kulture;

•

bo pogodba o izvedbi kulturnega programa podpisana pred izplačilom sredstev.

m. MNENJE

V skladu z ugotovitvami iz IL razdelka izrekamo
•

o izkazu odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta ministrstva za leto 2000
pozitivno mnenje m

*

o izvrševanju finančnega načrta ministrstva za leto 2000pozitivno mnenje.

Obrazložitev mnenja o izkazu odhodkov
Z razumnim revizijskim tveganjem računsko sodišče izključuje možnost, da so v izkazu
odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta ministrstva za leto 2000 pomembne
nerazkrite napake. Računsko sodišče meni. da je ministrstvo pravilno izkazalo odhodke v
zaključnem računu finančnega načrta za leto 2000.

Obrazložitev mnenja o izvrševanju finančnega načrta
Preskušanje skladnosti s predpisi ni razkrilo nobene nepravilnosti pri izvrševanju finančnega
načrta ministrstva za leto 2000. Ker je bilo izvedeno na takšen način, da je mogoče z
razumnim revizijskim tvegai\jem izključiti možnost, da so morebitne nerazkrite nepravilnosti
pomembne, računsko sodišče meni, da je v letu 2000 ministrstvo poslovalo v vseh
pomembnih pogledih v skladu s predpisi, ki jih mora spoštovali neposredni uporabnik
državnega proračuna.
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Odzivna poročilo m potrebno.

Pravni pouk
Tega poročila na podlagi tretjega odstavka I. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred
sodišči ali drugimi državnim! organi.
I

Dr. Vojko A. Antončič, l.r.
generalni državni revizor
Poslano priporočeno:
L Ministrstvo za kulturo
Cankarjev« S, Ljubljana;
2. Jožef §k olji. Državni zbor Repablike Slovenije,
Subifieva 4,1000 Ljubljana;
3. Mag. Radi Šeligo,
Ulica Draga Brczarja 12,4000 Kranj;
4. Državni zbor Republike Slovenije,
šubičeva uL 4,1000 Ljubljana;
5. arhiv, tu.
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Računsko sodišče 0
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 23. Člena Zakona o računskem sodišču
(ZRacS-1, Uradni list RS, ŠL 11/01)
izdajam

REVIZIJSKO POROČILO
O PRAVILNOSTI IZVRŠEVANJA FINANČNEGA NAČRTA
ZA LETO 2000

NA MINISTRSTVU ZA ZDRAVSTVO

Številk«: 1213-3/01-21

LjuMjan*. 3. decembra 2001
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I.UVOD

Rrvizyo izvrševanja finančnega načrta Ministrstva za zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana (v
nadaljevanju: ministrstvo) v letu 2000 smo izvedli na podlagi ZRacS-1 in Programa dela za
izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega sodišča RS v letu 2001 (št. 3104-2/01-1 z dne
9.3.2001). Sklep o izvedbi revizije (ŠL1213-3/01-2) je bil izdan 29.3.2001. Pregled na ministrstvu smo začeli 5. 4.2001 in ga končali 14.6.2001.
Cilj revizije je bil preskusiti
•

ali je ministrstvo pravilno izkazalo odhodke v zaključnem računu finančnega načrta za.
leto 2000 in

•

ali je ministrstvo izvrševalo finančni načrt za leto 2000 v skladu s predpisi, ki jih mora
spoštovati neposredni uporabnik državnega proračuna.

Poleg tega smo v reviziji ugotavljali tudi, kako ministrstvo izpolnjuje svojo odgovornost za
pravilnost transfernih izdatkov. Ocenjevali smo sistem in delovanje notranjih kontrol ministrstva na področju dodeljevanja proračunskih sredstev končnim uporabnikom.
Revidiranje smo izvedli s preskušanjem podrobnosti. Za preskušanje podrobnosti, na katerih
temelji izkazovanje odhodkov, in za preskušanje podrobnosti pri izvrševanju finančnega načrta
smo sestavili ustrezne revizijske programe za preskušanje pravilnosti izkazovanja odhodkov ter
programe za preskušanje skladnosti odhodkov s predpisi Pravilnost izkazovanja odhodkov smo
preskušali tako, da smo preskušali nastanek odhodkov, točnost evidentiranja in pravilnost razvrščanja odhodkov. Revizijske programe smo uporabili na primemo velikih vzorcih odhodkov.
Vzorce; na katerih smo preskušali pravilnost izkazovanja in skladnost odhodkov s predpisi, smo
določili po metodi MUS1. Na ta način smo pridobili ustrezne in zadostne podatke za izrek mnenja o pravilnosti poslovanja ministrstva v letu 2000: pridobljeni podatki nam omogočajo, da v
skladu z mednarodno priznanimi standardi revidiranja2 podamo mnenje o izkazovanju odhodkov ministrstva za leto 2000 in mnenje o izvrševanju finančnega načrta ministrstva za leto 2000.

Med izvajanjem revizije je bil odgovorna oseba ministrstva dr. Dušan Keber, dr. med., minister.
V letu 2000, na katero se nanaša revizija, so bile odgovorne osebe ministrstva:
•
«
•

dr. Maijan Jereb, dr. med, minister, do 7.6.2000,
Andrej Bručan, dr. me<L, minister, od 8.6. do 30.11.2000 in
dr. Dušan Keber, dr. med., minister od 1.12.2000 dalje.

1

MUS je kratica za Mooctuy Unil Sam plin g (vzor&nje denarnih enot).

1

Napotilo ta tzv^aoje icrbj (Uradni tert iS, fc. 41/01).
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V postopku zaključevanja revizije smo 8. 10.2001 opravili razčiščevalni sestanek, na katerem je ministrstvo izpostavilo sporna razkritja in podalo dodatna pojasnila.

U. UGOTOVITVE

1. Finančni načrt
i
Proračun Republike Slovenije za leto 2000 (Uradni list RS, ŠL 9/00) je določal odhodke v
skupni višini 1.059.708.135 tisoč SIT. V finančnem načrtu ministrstva, ki je bil sestavni del
proračuna Republike Slovenije, so bili za odhodke ministrstva predvideni naslednji zneski:
TABELA it. I: FINANČNI NAČRT MINISTRSTVA ZA LETO 2000
prejeti/T *5tfiiktiir»i :*■ .c.".S£jjnWt(ir*--.''r iStfft*-~>ror»Jonir C*--- itn y r~?r ~
Tv^snr > 5-j*.' ■ _ ■ ; .
?£DoižsiT.;!
—•
™
»'
■*
i.7«sas
9
.i ••ViKrssr—- v V
t-i:-rr ... .
Tekoči odhodki
23,2
1.712.512
40
1.703.176
101
24,1
Tekoči transferi
41
36,3
2.669.131
2_531.945
35,6
95
Jarest odhodki

42

hirat, tnmsfcn

43

Skupaj odhodki

2.971.805
0

40.3
0

2.855.035

40,1

96

13.000

0.2

/

7.344.112

100,0

7.112.492

100,0
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Razlike med sprejetim in veljavnim proračunom izhajajo iz prerazporeditev pravic porabe
sredstev po sklepih Vlade RS.
Veljavni proračun je za 231 mio SIT nižji od tistega, ki ga je sprejel državni zbor. Pri tem
največja razlika izhaja iz sklepov Vlade RS, ki je s sprejetimi ukrepi uravnoteženja proračuna
znižala sprejeti finančni načrt ministrstva za 191 mio SIT.

2. Izvrševanje finančnega načrta
Računovodske podlage za tekmovanje odhodkov
Ministrstvo je kot neposredni proračunski uporabnik dolžno izkazovati odhodke v skladu z
Zakonom o računovodstvu (ZR, Uradni list RS, 5L 23/99). Ta zakon določa priznavanje odhodkov v skladu z računovodskim načelom denarnega toka, ki pomeni, da se odhodki evidentirajo takrat, ko so obveznosti plačane.
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2000 je določil, da se med odhodke neposrednih
proračunskih uporabnikov za leto 2000 vključujejo tudi plačila, ki so bila do vključno 31. 1.
2001 porabljena za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2000. Tudi Zakon o izvrtevanju proračuna RS je za leto 1999 s podobno določbo podaljšal proračunsko leto do 31.1.2000.
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Na teh računovodskih podlagah je ministrstvo v zaključnem računu finančnega načrta za leto
2000 izkazalo naslednje odhodke:
TABELA It 2: REAUZAC UA FINANČNEGA NACKTA ZA LETO 2000
- RiaBzadja • Realiiidjsr '.•Struktura^ ■-"Indeki.
Ktopror irSni:
U\ .
m
; - žž oo i' : • 2000 - . •
2OQ0 - .•!
'jfŠih_y ooosrE-j
i:v.ooosrr
-Jfc
. 1
•••
• •šsii..
Tekoči odhodki
1.691.462
40
1.71Z5I2
1.500.154
25.1
113
Tekoči turu fen
2_568.8?6
41
2.504.641
37,2
98
2-531545
InvesL odhodki
<2
2J29.S40
2.855.035
2.120.250
37,5
119
iavest tnmifen

43

Skupaj odhodki

13.000

12.000

45.000

oa

27

7.112.492

6.737.9X3

6.234.290

100,0
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3. Revizijska razkritja

V odhodkih ministrstva so izkazana plačila obveznosti iz leta 1999, ki niso bile plačane do 31.
1.2000, in tisti del obveznosti iz leta 2000, ki so bile plačane do 31. 1.2001.
Del obveznosti iz leta 2000, ki niso bile plačane do 31. 1. 2001, je ministrstvo izkazalo v bilanci stanja kot neplačane odhodke v vi&ni 322 mio SIT. Navedeni znesek predstavlja sredstva, do katerih je bilo ministrstvo na podlagi veljavnega proračuna upravičeno, vendar pa jih
ni imelo na razpolago, in jih ni moglo porabiti za plačilo že zapadlih obveznosti. V reviziji je
bilo ugotovljeno, daje ta znesek izkazan za 52 mio SIT prenizko.
če bi bila sredstva proračuna zagotovljena v višini veljavnega proračuna, bi bili odhodki za
leto 2000 za 374 mio SIT višji od izkazanih. Ta znesek bremeni proračun leta 2001.

3.1 S preizkuSanjem pravilnosti izkazovanja odhodkov smo ugotovili, daje ministrstvo v zaključnem računu za leto 2000 izkazalo tudi nekaj odhodkov, ki jih ne bi smelo izkazati, ker ne
izpolnjujejo obeh pogojev, ki jih za priznavanje odhodkov postavlja načelo denarnega toka.
V dveh pregledanih primerih plačil po pogodbi o namenskem prenosu sredstev iz vzorca smo
ugotovili, da
•

je ministrstvo na podlagi zahtevka plačalo Kliničnemu centru celotni pogodbeni znesek,
kljub temu da odkupi zemljišč (za izgradnjo Pediatrične klinike) niso bili realizirani v tem
obdobju in torej stroški v višini 117,4 mio SIT Je niso nastali;
• je ministrstvo na podlagi zahtevka plačalo Kliničnemu centru del pogodbenega zneska v
višini 89,5 mio SlT, kljub temu da pogodba (o sofinanciranju dokončanja investicije KC —
tehnične službe) ni stopila v veljavo, ker za to niso bili izpolnjeni vsi pogoji
V obeh obravnavanih primerih poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje odhodkov,
ni nastal, zalo so bili odhodki v zaključnem računu za leto 2000 izkazani za 206,9 mio SIT
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previsoko. Ugotovljeno napako smo npoStcvali pri oblikovanja mocnja o izkazu odhodkov.
3.2 V točki 3.1 obravnavani odhodki ministrstva tudi niso bili povsem v skladu s predpisi:
•

V obeh obravnavanih primerih ministrstvo ni upoštevalo določil Zakona o javnih financah
(ZJF, Uradni list RS, & 79/99,124/00), da mora vsak izdatek iz proračuna imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, pravni temelj in višino obveznosti, ki jo izkazuje,
pa je potrebno pred oplafilom preveriti.

•

V obeh primerih so bila sredstva porabljena za plačilo še ne izvršenih del, v drugem primeru pa tndi na podlagi pogodbe, ki So ni stopila v veljavo. Ministrstvo tudi ni zahtevalo
vračila v proračun, ko je ugotovilo, da je do izplačila prišlo neupravičeno.

V reviziji razkrite nepravilnosti v višini 206,9 mio SIT, Id so vplivale na oblikovanje mnenja
o izvrševanju finančnega načrta, se v celoti nanašajo na področje investiranja v javne zdravstvene zavode, ki ga ministrstvo izvaja s sklepanjem pogodb o namenskem prenosu sredstev.
Ministrstvo je v času revizijskega postopka predložilo dodatno dokumentacijo, ki se nanaša
na odpravo navedenih nepravilnosti. V letu 2001 so bile sklenjene nekatere pogodbe za. odkup
zemljišč oz. stanovanj, nekatere so Se v postopku sklenitve, prišlo je tudi do sklenitve manjkajočega aneksa med Kliničnim centrom in izvajalcem del, ki je pogoj za veljavnost pogodbe
o namenskem prenosu sredstev, na podlagi katere je bilo Že izvedeno plačilo. Sredstva, ki jih
je Klinični center deponiral pri poslovni banki in evidentiral na posebnem depožitnem kontu,
bodo po zagotovilu ministrstva namensko porabljena v letu 2001.

4. Transferi
V okviru revizije smo ocenili sistem in delovanje notranjih kontrol ministrstva na področju
dodeljevanja proračunskih sredstev končnim uporabnikom. Preverili smo, ali ministrstvo zagotavlja, da so proračunska sredstva, ki so bila kot transferi posredovana opravičencem, porabljena skladno z namenom in do višine, ki sta določena v proračunu, ter v skladu s predpisu
Tekoči transferi ministrstva znašajo 2.504.681 tisoč SIT in predstavljajo 40 % vseh porabljenih sredstev ministrstva. Kar 89 % predstavljajo tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb, kijih ministrstvo doddjige predvsem na osnovi Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju in ostalih področnih zakonov. Tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, ki predstavljajo 7 % vseh transferov, ministrstvo dodeljuje končnim uporabnikom na osnovi izvedenih javnih razpisov in z neposrednimi pogodbami.
4.1 Ocena sistema in delovanja notranjih kontrol na področju transferov
S sistemom notranjih kontrol na področju transferov razumemo predvsem vgrajene postopke,
katerih namen je zagotavljati delovanje v skladu s predpisi in preglednost pri dodeljevanju
sredstev. Pri preveritvi delovanja notranjih kontrol smo opredelili naslednja področja večjega
tveganja:
•

Podlaga za določitev višine sredstev tekočih transferov v javne zavode m druge izvajalec
javnih služb na podlagi zakona bi moralo biti finančno ovrednotenje posameznega programa. V večini primerov programi niso ovrednoteni na način, ki bi omogočal spremljanje
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porabe sredstev in sprotno ugotavljanje odmikov, saj se pri določanju pogodbene vrednosti posameznega programa najpogosteje izhaja iz višine sredstev, zagotovljenih v proračunu.
•

Iz razpisne dokumentacije, ki je osnova za zbiranje ponudb pri razdeljevanja sredstev
transferov z javnimi razpisi, ni jasno razvidno, kaj so pogoji za sodelovanje na razpisu in
kaj merila, ki jih komisija upošteva pri izbiri projektov. Komisija ne zahteva dosledno, da
je predložena dokumentacija popolna in upošteva v nadaljnjem postopku tudi nepopolne
vloge. V razpisni dokumentaciji ni določen način uporabe meril ter vpliv na višino dodeljenih sredstev.

•

Ministrstvo nima izdelanih kriterijev za dodeljevanje sredstev z neposredno pogodbo oz.
na podlagi sklepa, zato dodeljevanje sredstev v takšnem primera temelji na subjektivni
presoji.

•

Obstaja možnost, da pri oblikovanju ključnih odločitev za razdeljevanje sredstev prihaja
do sodelovanja prejemnikov sredstev.

•

Nadzor nad porabo sredstev je pri končnih uporabnikih omejen predvsem na redno poročanje o izvedenih programih. V večini primerov ministrstvo ne kontrolira resničnosti teh
navedb.

Na podlagi ugotovitev revizije ocenjujemo, da notranje kontrole na področju transferov ne
delujejo zadovoljivo. Ministrstvu priporočamo, da
•

v razpisni dokumentaciji jasno definira ključne elemente, kot so: pogoji za sodelovanje,
merila, način uporabe meril, ter da dosledno vztraja pri postavljenih zahtevah za sodelovanje ponudnikov;

• jasno definira in poenoti kriterije za dodeljevanje sredstev z neposredno pogodbo in s tem
izključi prevelik vpliv subjektivne presoje;
•

sprejme ustrezne ukrepe s kunami bo izključilo možnost da bi pri oblikovanju ključnih
odločitev za razdeljevanje sredstev prišlo do sodek>vai\ja prejemnikov sredstev.
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0LMNENJE

V skladu z ugotovitvami iz II. razdelka izrekamo
•

o izkazu odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta ministrstva za leto 2000
mnenje s pridržkom in

•

o izvrševanju finančnega načrta ministrstva za leto 2000 mnenje s pridržkom.

Obrazložitev mnenja o izkazu odhodkov
Izkaz odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta ministrstva za leto 2000 ni pravilen.
Razkrite napake v izkazovanju odhodkov niso zanemarljive, zato računsko sodišče izraža
pridržek glede pravilnosti izkaza odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta za leto
2000.

Obrazložitev mnenja o izvrševanja finančnega načrta
Razkrite nepravilnosti pri izvrševanju finančnega načrta ministrstva za leto 2000 niso
zanemarljive, zato računsko sodišče izraža pridržek glede pravilnosti poslovanja ministrstva
za leto 2000.

Odzivno poročilo ni potrebno, ker so bili Že med revizijskim postopkom sprejeti ustrezni
okrepi za. odpravo razkritih nepravilnosti.
»
Pravni pouk
Na osnovi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-I tega poročila ni dopustno izpodbijati pred
sodišči ali drugimi državnimi organi.

i

Dr. Vojko A. Aotoočič, l.r
generalni državni revizor

Poslano priporočeno:
1. Ministrstvo za zdravje
Štefanova 5,1000 Ljubljana;
2. Dr. Maijan Jereb, dr. mod.
Slovenska 9 A, 1000 Ijubtfana;
3. Dr. Andnj Bručan. dr. med.
Tržaška 220,1000 Ljubljana;
4. Delavni zbor Republiko Slovenije
Subtčeva uL 4.1000 Ljubljana;
5. arhiv, tu.
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Računsko sodišče
Republike Slovenije

9

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o računskem sodišču
(ZRacS-i, Uradni list RS, St 11/01)
izdajam

REVIZIJSKO POROČILO
O PRAVILNOSTI IZVRŠEVANJA FINANČNEGA NAČRTA
ZA LETO 2000

NA MINISTRSTVU ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

*
Številka: 1214-2/01-13

Ljubljana, 26. novembra 2001
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LU VOD
Revizijo izvrševanja finančnega načrta Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (v
nadaljevanja: ministrstvo) v letu 2000 smo izvedli na podlagi ZRacS-1 in Programa dela za
izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega sodišča RS v letu 2001 (št. 3104-2/01-1 z dne
9. 3. 2001). Sklep o izvedbi revizije (5t 1214-2/01) je bil izdan dne 22. 3. 2001. Pregled na
ministrstva smo začeli dne 27.3.2001 in ga končali dne 9.7.2001.
Cilj revizije je bil preskusiti
•

pravilnost izkazovanja odhodkov ministrstva v izkazu prihodkov in odhodkov za leto
2000;

•

ali je ministrstvo izvrševalo finančni načrt za leto 2000 v skladu s predpisi, ki jih mora
spoštovati neposredni uporabnik državnega proračuna.

Poleg tega smo v reviziji ugotavljali tudi, kako ministrstvo izpolnjuje svojo odgovornost za
pravilnost transfernih izdatkov. Ocenjevali smo sistem in delovanje notranjih kontrol
ministrstva na področju dodeljevanja proračunskih sredstev končnim uporabnikom.

Revidiranje srno izvedli s preskušanjem podrobnosti. Za preskušanje podrobnosti, na katerih
temelji izkazovanje odhodkov, in za preskušanje podrobnosti pri izvrševanju finančnega načrta
smo sestavili ustrezne revizijske programe za preskušanje pravilnosti izkazovanja odhodkov ter
programe za preskušanje skladnosti odhodkov s predpisi. Pravilnost izkazovanja odhodkov smo
preskušali tako, da smo preskušali nastanek odhodkov, točnost evidentiranja in pravilnost
razvrščanja odhodkov. Revizijske programe smo uporabili na primemo velikih vzorcih
odhodkov. Vzorce, na katerih smo preskušali pravilnost izkazovanja in skladnost odhodkov s
predpisi, smo določili po metodi MUS1. Na ta način smo pridobili ustrezne in zadostne podatke
za izrek mnenja o pravilnosti poslovanja ministrstva v letu 2000: pridobljeni podatki nam
omogočajo, da v skladu z mednarodno priznanimi standardi revidiranja1 podamo mnenje o
izkazovanju odhodkov ministrstva xa leto 2000 in mnenje o izvrševanju finančnega načrta
ministrstva za leto 2000.
Med izvajanjem revizije je bil odgovorna oseba ministrstva dr. Vlado Dimovski, minister.
V letu 2000, na katero se nanaša revizija, so bile odgovorne osebe ministrstva naslednje:
•

mag. Tone Rop, minister do 7.6.2000,

•

dr. Miha Brejc, minister od 8.6. do 30.11.2000,

•

dr. Vlado Dimovski, minister od 1.12.2000 dalje.

1

MUS je krnic« a Monetuy Unii Samplidt (vzorficaje denarnih MM).

* Napotilo za irv*j»nje roinj (Undni išt RS, H. 41/01).
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H. UGOTOVITVE

1. Finančni načrt
V finančnem načrtu ministrstva, ki je bil sestavni del proračuna Republike Slovenije za leto
2000 (Uradni list RS, šL 9/00). so bili za odhodke ministrstva predvideni naslednji zneski:

•
:
Tekoči odhodki
Tekoči transferi
lnvesL odhodki
lave«. tnuaferi
Skupaj odhodki

TABELA št 1: FINANČNI NAČRT ZA LETO 2000
n ar;-' «
— ie. •
Strukturi/v
T". šrSt*£ '• • v i v:m&rr.\:
.
*r.. ■ •'* ■
:z
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40
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175.S97.G91
I76.123.66S
41
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43

549.619
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2.766.2S7

.4"

T linteks
l

~ct r 7 =«
105

97

100

2

82
62

339.552
100

IS2.1S4.254

1SC.96S.433

100

99

Pretežni del razlike med sprejetim in veljavnim proračunom izhaja iz prerazporeditev pravic
porabe sredstev po sklepih vlade (sprejeti ukrepi uravnoteženja proračuna).
Veljavni proračun je za 1.216 mio SIT oz. za 0,7 % nižji od tistega, ki ga je sprejel državni
zbor.

2. Izvrševanje finančnega načrta
Računovodske podlage za izkazovanje odhodkov
Ministrstvo je kot neposredni proračunslri uporabnik dolžno izkazovati odhodke v skladu z
Zakonom o računovodstvu (ZR, Uradni list RS, št. 23/99). Ta zakon določa priznavanje
odhodkov v skladu z računovodskim načelom denarnega toka. To načelo pomeni, da se
odhodki evidentirajo takrat, ko so obveznosti plačane.
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2000 je določil, da se med odhodke neposrednih
proračunskih uporabnikov za leto 2000 vključujejo tudi plačila, ki so bila do vključno 31.1.
2001 porabljena za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2000. Tudi Zakon o izvrševanju
proračuna RS je za leto 1999 s podobno določbo podaljšal proračunsko leto do 31.1.2000.
Na teh računovodskih podlagah je ministrstvo v izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2000
prikazalo naslednje odhodke:
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TABELA it 2z REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA L ET0 2000
vStrnlcfufi;NaiiT
Realizacija
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proračun
real.
ReaiftŠeU*..
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TekočI odhodki
40
2.017.598
2-264.903
i
1.688.719
119
Tekoči ttmnsferi
160.740.714
97
41
171.362.41 i
175.397.691
107
InvcsL odhodki
42
2.766.287
2.651.557
1.4S2J13
2
179
Invesi. trosferi
333.260
43
339.552
193.703
172
Skupaj odhodki

180^68.433

176,364.826

164.105.449

100

107

3. Revizijska razkritja
V odhodkih ministrstva so izkazana plačila obveznosti iz leta 1999 (ki niso bile plačane do
31.1.2000) in tisti del obveznosti iz leta 2000, ki so bile plačane do 31.1.2001.
Del obveznosti iz leta 2000, ki niso bile plačane do 31. 1. 2001, jc ministrstvo izkazalo v
bilanci stanja kot neplačane odhodke v višini 1.639 mio SIT. Navedeni znesek predstavlja
sredstva, do katerih je bilo ministrstvo na podlagi veljavnega proračuna upravičeno, vendar pa
jih ni imelo na razpolago in jih ni moglo porabiti za plačilo že zapadlih obveznosti.
Če bi bila sredstva proračuna zagotovljena v višini veljavnega proračuna, bi bili odhodki za
leto 2000 za 1.639 mio SIT višji od izkazanih. Ta znesek bremeni proračun leta 2001.

3.1 S preskušanjem pravilnosti izkazovanja odhodkov nismo razkrili nobene pomembnejše
napake.

3-2 Odhodki ministrstva niso bili povsem skladni s predpisi. Na revizijskem vzorcu smo
razkrili nepravilnosti pri obračunavanju nadomestila za letni dopust.

3.2.1 Obračunavanje nadomestila za letni dopust
Ministrstvo ni obračunalo nadomestila za letni dopust za januar in februar 2000. Za dneve
odsotnosti zaradi dopusta je bila obračunana plača za redno delo, kot da bi bil delavec
prisoten na delu.

3.2.2 Poleg nepravilnosti, razkrite na vzorcu, smo odkrili tudi nepravilnosti pri preveritvi
novih zaposlitev.
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V letu 2000 jc ministrstvo na novo zaposlflo 32 delavcev in sedem pripravnikov. Z revizijo
smo ugotovili nepravilnosti pri zaposlovanja, razporejanju na delovna mesta, določanju
osnovne plače in dodatkov.

Ugotovljene nepravilnosti
•

•

•
•

4t
S petimi delavci je bilo sklenjeno delovno razmege brez objave prostega delovnega
mesta.
V Času revizije dva delavca nista bila več v delovnem razmerju na ministrstvu, za tri pa je
vlada v februarju in marcu 2001 izdala nove odločbe za razporeditev na druga delovna
mesta.
Dve delavki sta bili ra2porcjcni na delovno mesto, za katero na dan razporeditve nista
izpolnjevali predpisanih delovnih izkuicnj. Eno delavko je minister v letu 2001
prerazporedil na delovno mesto, za katerega izpolnjuje pogoje, druga pa je bila v času
revizije Se na delovnem mestu, za katerega nima ustreznih delovnih izkušenj.
Za enega delavca je bil določen nepravilen, previsok količnik za določitev plače.
Za pripravnike so bili določeni nepravilni, previsoki dodatki, ki so za upravne in
strokovno-tehnične delavce opredeljeni v 14. in IS. Senu Uredbe o količnikih za
določitev osnovne plače v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih
(Uradni list RS, št 35/96,5/98,33/00), v vifini od 0,25 do 0,60 količnika.

4. Transferi
V reviziji smo ocenili sistem in delovanje notranjih kontrol ministrstva na področju
dodeljevanja proračunskih sredstev končnim uporabnikom. Preverili smo, ali ministrstvo
zagotavlja, da so proračunska sredstva, ki so bila kot transferi posredovana upravičencem,
porabljena skladno z namenom in do viSine, ki sta določena v proračunu ter v skladu s
predpisi.
Preveritev je bila opravljena za tiansfere Jamstvenemu in preživninskemu skladu RS. Zavodu
RS za zaposlovanje ter za transfere, Id se nanašajo na družinske prejemke in starševska
nadomestila.

4.1 Transferi Jamstvenemu in preživninskemu skladu (v nadaljevanju: sklad)
Odhodki ministrstva za leto 2000, v znesku 480249 tisoč SIT, se nanašajo na nakazila
sredstev na žiro račun sklada za naslednje namene:

nadomestila preživnin za otroke

205.241 tisoč SIT

izplačila plač delavcem zaradi insolventnosti delodajalcev
akupaj

275.008 tisoč SIT
480.249 tisoč SIT
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Mesečna imforrfta tu žiro račun, sklada so bila opravljena na podlagi zahtevkov za plačilo, Id
jih je podpisala direktorica sklada, znesek pa je bil določen na podlagi izdanih odločb o višini
nadomestila za posameznika. Odločbe je izdajal sklad.
Ugotovljeno je bilo, da je v letu 2000 kot predlagatelj podpisovala odredbe a plačilo
direktorica sklada in ne strokovni delavec ministrstva. Kršena so bila določila 13. in I3j»
člena Navodil o podpisovanju listin na ministrstvu ter S. in 9. člen Navodil za finančno
poslovanje ministrstva.
,
Ker predlagatelj odredb ni bil strokovni delavec ministrstva, ki bi moral preveriti pravilnost
odredbe za plačilo, ni ustreznih zagotovil za namensko rabo sredstev ministrstva.
Ministrstvo je v letu 2001 to pomanjkljivost odpravilo.

4.2 Transferi Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavod)
Programi na področju zaposlovanja se v skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti, v skladu s statutom zavoda in na podlagi pogodbe med ministrstvom in
zavodom, financirajo prek zavoda.
Za skupino proračunskih postavk 2661 - Razvojni programi za zaposlovanje - APZ so bila v
sprejetem proračunu za leto 2000 predvidena sredstva v višini 15.S39.000 tisoč SIT, v
veljavnem proračunu pa v znesku 15.226.401 tisoč SIT. Od tega zneska (veljavni proračun) se
nanaša na sredstva, namenjena zavodu za razvojne programe za zaposlovanje - APZ
15.135.898 tisoč SIT, to je 99 %.
Strokovni in upravni nadzor ter nadzor nad namenskostjo porabe sredstev zavoda izvaja
ministrstvo na podlagi Pravilnika o izvajanju nadzora nad delom zavoda in dnigih oseb na
področju zaposlovanja (Uradni list RS, Št 17/99). V 2. členu tega pravilnika je določeno, da
pri nadzoru namembnosti porabe sredstev ministrstvo nadzira, ali se sredstva porabljajo v
skladu z zakonom in drugimi predpisi, razpisnimi pogoji in pogodbami, ter ali zavod spremlja
in nadzira porabo sredstev.
Ministrstvo je v letu 2000 izdalo Štiri poročila o opravljenih nadzorih na zavodu. Z
ugotovitvami je bil seznanjen minister. Sprejete so bile aktivnosti za odpravo ugotovljenih
pomanjkljivosti (poročilo z dne 26.4.2001).
Pri preveritvi delovanja notranjih kontrol je bilo ugotovljeno, da je odredbe za izplačila
zavodu za leto 2000 dvakrat podpisala ista delavka (kot predlagatelj in kot odgovorna oseba
za strokovno službo). Po pisnem zagotovilu ministrstva z dne 6. 7. 2001 je bila navedena
nepravilnost v letu 2001 odpravljeni.
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43 Družinski prejemki in starševska nadomestila
Sredstva za transferc družinam - družinski prejemki in starševska nadomestila (konto 4111),
so bila za leto 2000 načrtovana in realizirana v naslednji višini:

sprejeli proračun
veljavni proračun
realizacija

69.181.690 tisoč Srr
73.821.690 tisoč SIT
73.536.212 tisoč SIT

Sredstva za izplačevanje družinskih prejemkov se zagotavljajo v državnem proračunu. O
pravicah do družinskih prejemkov odloča na prvi stopnji center za socialno delo, na drugi
stopnji pa ministrstvo. Centri za socialno delo zbirajo podatke za potrebe odločanja o pravici
in viSini družinskih prejemkov, sredstva pa so nakazana iz proračuna neposredno
upravičencem.
Družba RAIS, <L o. on Ljubljana izvaja na podlagi sklenjene pogodbe z ministrstvom mesečne
obdelave za obveznosti po zakonu o družinskih prejemkih. Na zahtevo ministrstva omenjena
družba občasno izpiše vse prejemnike družinskih prtjemkov in starševskih nadomestil po
davčnih številkah in Številkah EMŠO. Iz teh izpisov ministrstvo ugotavlja morebitna
neupravičena izplačila posameznikom. Center za socialno delo, pri katerem ministrstvo
ugotovi neupravičeno izplačana sredstva, je dolžan zahtevati vračilo sredstev od prejemnika
in o tem pisno obvestiti ministrstvo.

4.4 Ocena sistema in delovanja notranjih kontrol na področju transferov
Ocenjujemo, da so notranje kontrole na področju transferov dobre. Pri preizkušanju delovanja
notranjih kontrol smo razkrili določene slabosti na področju izplačil nadomestil in starševskih
dodatkov.
Ministrstvu priporočamo, da uvede takšen sistem kontroliranja, ki ne bo dopuščal
neupravičenih izplaČiL Notranje kontrole naj bi neupravičena izplačila tudi preprečile, sedanji
sistem pa jih odkriva le naknadno.
Ministrstvo je dne 17. 7. 2001 pisno zagotovilo, da že pripravljajo izpopolnitev
informacijskega sistema tako, da bo preprečeval neupravičena izplačilo.

poročevalec, št. 84

in. MNENJE

V skladu z ugotovitvami iz H. razdelka izrekamo
•

o bdcazu odhodkov v zaključnem računu ministrstva za leto 2000pozitivno mnenje in

*

o izvrševanju finančnega načrta ministrstva za leto 2000 pozitivno mnenje.

Obrazložitev mnenja o izkazu odhodkov v zaključnem računu
Z razumnim revizijskim tveganjem izključujemo možnost, da so v izkazu odhodkov
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za leto 2000 pomembne nerazkrite napake.
Menimo, da je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pravilno izkazalo odhodke v
zaključnem računu za leto 2000.
Obrazložitev mnenja o izvrševanju finančnega načrta
Razkrite nepravilnosti pri izvrševanju finančnega načrta Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve za leto 2000 so zanemarljive. Menimo, daje v letu 2000 Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve v pomembnih pogledih poslovalo pravilno.

Odzivno poročilo ni potrebno.
Pravni pouk
Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred
sodiSci ali drugimi državnimi organi.

Dr. Vojko A. Antončič, l.r.
generalni državni revizor

Poslano priporočeno:
1. Ministrstvo za delo, družino m socialne zadeve
Kotaikova ulica 5.1000 Ljubljana;
2. maj. Tooe Rop, Ministrstvo ra finance
Župančičeva 3.1000 Ljubljana;
3. dr. Miha Brejc
Ulica 7. avgusta 31, 1230 Domžale;
4. Državni zbor Republike Slovenije
šubičeva uL 4,1000 Ljubljana;
5. arhiv, tu.
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Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o računskem sodišču
(ZRacS-1, Uradni list RS, št 11/01)
izdajam

REVIZIJSKO POROČILO

O PRAVILNOSTI IZVRŠEVANJA FINANČNEGA NAČRTA
ZA LETO 2000

NA MINISTRSTVU ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Številka: 1206-4/01-23

Ljubljana, 5. decembra 2001
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L UVOD
Revizijo izvrševanja finančnega načrta. Ministrstva za gospodarske dejavnosti (v nadaljevanja: ministrstvo) v letu 2000 smo izvedli na podlagi ZRacS-l in Programa dela za izvrševanje
revizijske pristojnosti Računskega sodišča RS v letu 2001 (Št 3104-2/01-I z dne 9. 3. 2001).
Sklep o izvedbi revizije (JL 1206-4/01-2) je bil izdan 15.5.2001. Pregled na ministrstvu smo
začeli 16.5.2001 ingakoočali 17.9.2001.
Cilj revizijo je bil preskusiti
•

ali je ministrstvo pravilno izkazalo odhodke v zaključnem računu finančnega načrta za
leto 2000;

•

alije ministrstvo izvrševalo finančni načrt za leto 2000 v skladu s predpisi, kijih mora spoštovati neposredni uporabnik državnega proračuna.

Revidiranje smo izvedli s preskušanjem podrobnosti Za preskušanje podrobnosti, na katerih
temeni izkazovanje odhodkov, in za preskušanje podrobnosti pri izvrševanju finančnega načrta,
smo sestavili ustrezne revizijske programe za preskušanje pravilnosti izkazovanja odhodkov ter
programe za preskušanje skladnosti odhodkov s predpisi Pravilnost izkazovanja odhodkov smo
preskušali tako, da smo preskušali nastanek odhodkov, točnost evidentiranja in pravilnost razvrščanja odhodkov. Revizijske programe smo uporabili na primerno velikih vzorcih odhodkov.
Vzorce, na katerih smo preskušali pravilnost izkazovanja in skladnost odhodkov s predpisi, smo
določili po metodi MUS1. Na ta način smo pridobili ustrezne in zadostne podatke za izitk mnenja o pravilnosti poslovanja ministrstva v letu 2000: pridobljeni podatki nam omogočajo, da v
skladu z mednarodno priznanimi standardi revidiranja1 podamo mnenje o izkazovanju odhodkov ministrstva za leto 2000 in mnenje o izvrševanju finančnega načrta ministrstva za leto 2000.
Med izvajanjem remije je bila odgovorna oseba ministrstva dr. Tea Petrin, ministrica.
V letu 2000, na katero se nanaša reviz\ja, pa sta bili odgovorni osebi:
•

dr. Tea Petrin, ministrica, od 1.1. do 7.6.2000 in od l. 2. do 31.12.2000,

•

dr. Jože Zagožen, minister, od 8.6. do 30.11.2000.

V postopku zaključevanja revizije smo 11. 10.2001 opravili razčiščevalrvi sestanek, na katerem ministrstvo ni izpodbijalo razkritij, temveč je podalo dodatna pisna in ustna pojasnila.

' MUS je faatica za Mooct»ry Unit Sampting (vaorfenje denarnih tno«).
2

Napotilo za izvajanje revni) (Uradni ha RS, It, 41/01).
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IL UGOTOVITVE

1. Finančni načrt
V finančnem načrtu ministrstva, ki jc bi! sestavni del proračuna Republike Slovenije za leto
2000 (Uradni list RS, žL 9/00), so bili za odhodke ministrstva predvideni naslednji zneski:

TABELA it 1: FINANČNI NAČRT ZA LETO 2000
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16.735.363

100

13.622390
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81

Skupaj odhodki

Pretežni del razlike med sprejetim in veljavnim proračunom izhaja iz prerazporeditev pravic
porabe sredstev po sklepih Vlade RS (2.185 mio SIT).
Veljavni proračun je za 3.093 mio SIT nižji od tistega, ki gaje sprejel državni zbor.

2. Izvrševanje finančnega načrta
Računovodske podlage za izkazovanje odhodkov
Ministrstvo je kot neposredni proračunski uporabnik dolžno izkazovati odhodke v skladu z
Zakonom o računovodstvu (ZR, Uradni list RS, šl 23/99). Ta zakon določa priznavanje odhodkov v skladu z računovodskim načelom denarnega toka. To načelo pomeni, da se odhodki
evidentirajo takrat, ko so obveznosti plačane.
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2000 je določil, da se med odhodke neposmdnih
proračunskih uporabnikov za leto 2000 vključujejo tudi plačila, ki so bila do vključno 31.1.
2001 porabljena za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2000. Tudi Zakon o izvrševanju proračuna RS je za leto 1999 s podobno določbo podaljšal proračunsko leto do 31. 1.2000.
Na teh računovodskih podlagah jc ministrstvo v zaključnem računu finančnega načrta za leto
2000 izkazalo naslednje odhodke:
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TABELA It 2: REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2000
Realizacija ■- . Realiaacija
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3. Revizijska razkritja
V odhodkih ministrstva so izkazana plačila obveznosti iz leta 1999, ki niso bile plačane do 31.
1.2000, in tisti del obveznosti iz leta 2000, ki so bile plačane do 31.1.2001.
Del obveznosti iz leta 2000, ki niso bile plačane do 31. 1. 2001, je ministrstvo izkazalo v bilanci stanja kot neplačane odhodke v višini 1.011 mio STT. Navedeni znesek predstavlja sredstva, do katerih je bilo ministrstvo na podlagi veljavnega proračuna upravičeno, vendar pa jih
ni imelo na razpolago, in jih ni moglo porabiti za plačilo že zapadlih obveznosti.
Če bi bila sredstva proračuna zagotovljena v višini veljavnega proračuna, bi bili odhodki za
leto 2000 za 1.011 mio SIT višji od izkazanih. Ta znesek bremeni proračun leta 2001.

3.1 S preskušanjem pravilnosti izkazovanja smo razkrili naslednjo napako: v zaključnem
računu za leto 2000 ministrstvo ni pravilno razvrstilo investicijskih transferov. Del
investicijskih transferov je nepravilno izkazan med investicijskimi odhodki
3.1.1 Na podlagi razkritih napak ocenjujemo, daje vsota napak v izkazanih odhodkih večja
kot 249337 tisoč SIT in manjša kot 705.560 tisoč SIT, najbolj vetjetno jc, da znaša 345.680
tisoč SIT.
Odhodki so bili nepravilno razvrščeni, zato je bfla informacija o posameznih vrstah odhodkov
v izkazu nepravilna. Napaka nc vpliva na višino skupnih odhodkov.

3.2 Odhodki ministrstva niso bili povsem v sldadu s predpisi. Na revizijskem vzorcu smo
razkrili nepravilnosti pri izplačilih plač in drugih izdatkov zaposlenim, pri dodeljevanju sredstev transferov in pri investicijskih odhodkih.
3.2.1 Tekoči odhodki - plače in drugi izdatki zaposlenim
Za obdobje od januarja do marca leta 2000 ministrstvo ni obračunavalo nadomestila za letni
dopust. Za dneve odsotnosti zaradi dopusta je bila obračunana plača za redno delo.
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3-2.2 Tekoči transferi
Ministrstvo pri dodeljevanju sredstev traasfcrov ni spoštovalo določil 2. odstavka 53. člena
Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št 79/99,124/00) in s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračun* (Uradni list RS, it 13/00, 65/00, 97/00, v nadaljevanju; pravilnik) predpisanega postopka dodelitve subvencij v naslednjih primerih:
a) Ministrstvo predlagateljev vlog ni obvestilo v predpisanem roku o svoji odločitvi glede
dodelitve sredstev. Vsi roki so bili daljši od 45 dni (neskladje z 80. členom pravilnika).
Prejemniki sredstev se niso odzvali v 8 dneh na poziv k podpisu pogodbe, ministrstvo pa
je kasnge z njimi kljub temu sklenilo pogodbe (neskladje z 81. Členom pravilnika).
Obe nepravilnosti se nanašata na javne razpise za
•

spodbujanje povezovanja podjetij usnjarske in obutvene industrije (Uradni list RS, Št.
24/00);

•

pomoč pri vzpostavljanju razvojnih oddelkov v podjetjih usnjarske in obutvene industrije (Uradni list RS, it 24/00);

•

za pomoč pri vzpostavljanju razvojnih oddelkov v podjetjih tekstilne in oblačilne industrije (Uradni list RS, št 24/00);

•

spodbujanje izdelčne in tržne preusmeritve podjetij v tekstilni in oblačilni industriji
(Uradni list RS, št 24^00);

•

spodbujanje razvoja skupnih izdelkov ali programov (Uradni list RS, Št 36-37/00);

•

spodbujanje internacionalizacije slovenskih podjetij (Uradni list RS, Št. 39/00).

b) Dejansko razdeljena sredstva so bistveno (za 10 do 88 %) presegla okvirno vižioo sredstev,
kije bila objavljena z javnim razpisom. Preseganje je bilo ugotovljeno prijavnih razpisih, navedenih pod točko a) v 1 2., 3. in 4. alinei ter pri javnem razpisu za spodbujanje povezovanja
podjetij, specializacije v proizvodnih verigah (Uradni list RS, Št 36-37/00).
c) Ministrstvo ni upoštevalo omejitve glede zgornje meje možne dodelitve sredstev, navedene
v javnem razpisu za spodbujanje povezovanja podjetij usnjarske in obutvene industrije (Uradni list RS, št 24/00) in je razdelilo več sredstev posameznim prejemnikom subvencij (2. odstavek 70. člena pravilnika).
d) Ministrstvo je dodelilo subvencijo podjetju, ki ni izpolnjevalo razpisnih pogojev, objavljenih v javnem razpisa, za pomoč pri vzpostavljanju razvojnih oddelkov v podjetjih usnjarske in
obutvene industrije (Uradni list RS, ŠL 24/00). V razpisu je navedeno, da lahko sodelujejo le
Podjetja, ki v letu 2000 na novo ustanavljajo svojo razvojno enoto (2. odstavek 70. člena pravilnika).
e) Pri preveritvi razdelitve sredstev (pogodbe to bile sklenjene 3. 5. 2000) na podlagi javnega
rt2 sa 21
P'
prestrukturiranje podjetij (Uradni list RS, št 26/00) so bile ugotovljene naslednje
nepravilnosti:
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•
•
•

Ministrstvo je javni razpis objavilo. Se proden je bil« imenovana komisija, ki vodi postopek javnega razpisa.
Javni razpis za prestrukturiranje podjetij ni imel razpisne dokumentacije (neskladje s
74. členom pravilnika).
Komisija je pri ocenjevanju vlog upoštevala Se dodatne kriterije, ki v javnem razpisu niso
bOi navedeni (2. odstavek 70. člena pravilnika).

f) Sredstva za prestrukturiranje podjetij, ki so bila razdeljena na podlagi sklenjenih pogodb z
dne 1 i. 10.2000, so bila dodeljena brez javnega razpisa. V pogodbah je sicer navedeno, da se
sredstva dodelijo na podlagi javnega razpisa za prestrukturiranje podjetij (Uradni Hst RS, št.
26/00), vendar so po tem javnem razpisu vsa sredstva že bila razdeljena s pogodbami, sklenjenimi dne 3. S. 2000 (2. člen ZJF in 2. odstavek 70. člena pravilnika).

Ministrstvo je v pisnem pojasnilu k točki 3.22 e in 3.2.2 f navedlo, da
•

predpis izrecno ne določa, kdaj je potrebno imenovati komisijo, ki vodi postopek javnega
razpisa;

•

ministrstvo ni pripravilo razpisne dokumentacije, ker so bili vsi potrebni podatki navedeni
v javnem razpisu.

Pojasnilo ne vpliva na ugotovitev računskega sodišča.
323 Investicijski odhodki
Ministrstvo ni oddalo javnih naročil z javnim razpisom v vseh primerih, ko bi bilo to dolžno
na podlagi Zakona o javnih naročilih (ZJN, Uradni list RS, Št 24/97).
Ministrstvo je sklenilo 10 pogodb za nabavo računalnikov in računalniške opreme brez javnega razpisa. V pogodbah je sicer naveden prvostopenjski javni razpis s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti z dne 3. 12.1999, za drugo fazo razpisa pa je naveden sklep o začetku oddaje javnega razpisa z dne 21. 4.2000 in sklep o oddaji javnega naročila z dne 28. 6. 2000.
O bo sklepa se nanašata na že izvedene nabave pred tem (52. člen ZJN in 53. člen ZJF).
Vsi pogodbeni zneski so bili plačani v celoti. Skrbnik pogodbe je na vseh računih, izstavljenih
na podlagi pogodb, navedel, daje delo opravljeno, Čeprav je bil dobavljen le manj S de! opreme, približno 14 % (51 in 54. člen ZJF).
Plačila so bila opravljena na podlagi odredb za plačilo, ki so jih podpisali: odgovorni delavec
za strokovno službo, predlagatelj odredbe in odredbodajalec. Čeprav računalniki niso bili prevzeti (54. člen ZJF).
V času revizije je ministrstvo začelo postopek pred pristojnim sodiščem za razveljavitev desetih pogodb, ki se nanašajo na nabavo računalnikov.
3.2.4 Poleg nepravilnosti, razkritih na vzorca, smo tudi pri preveritvi novih zaposlitev ugotovili nepravilnosti.
V letu 2000 je ministrstvo zaposlilo 24 delavcev. Nepravilnosti to bile ugotovljene pri zaposlovanju, razporejanju na delovna mesta, določanju osnovne plače in dodatkov, kot sledi:
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•
•
•

c sedmimi delavci je bik) sklenjeno delovno razraege brez objave prostega delovnega mesta, ali pa razpisi niso bili pravočasni in popolni;
dva delavca sta bila razporejena na delovno mesto, za katero na dan zaposlitve nista izpolnjevala predpisanih delovnih izkušenj, eden pa tudi ni imel predpisano izobrazbe;
za pripravnike so bili določeni nepravilni, previsoki dodatki v višini od 0,40 do 0,90 količnika, ki so zx upravne in strokovno tehnične delavec opredeljeni v 14. in 15. členu Uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in upravnih organih (Uradni Sst RS, št 35/96.5/98,33/00).

Ministrstvo je pisno pojasnilo, da je dodatke k plači pripravnikov obračunavalo z upoštevanjem pojasnil kadrovske službe Vlade RS.
Pojasnilo ministrstva ne vpliva na ugotovitev računskega sodišča.
Računsko sodišče bo o ugotovljeni nepravilnosti pri določanju dodatkov k plačam pripravnikov obvestilo Ministrstvo na notranje zadeve in mu priporočilo, da zagotovi enotno določanje
dodatkov k plačam pripravnikov v celotni državni upravi.
3.2.5 Na podlagi razkritih nepravilnosti sklepamo, daje bila vsota nepravilnosti pri odhodkih
ministrstva večja kot 1.414.872 tisoč SIT in manjša kot 2.479.671 tisoč SIT, najbolj verjetno
je, daje znašala 1.791.S80 tisoč SIT.

EDL MNENJE

V skladu z ugotovitvami iz IL razdelka izrekamo
•

o izkazu odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta ministrstva za leto 2000
mnenje s pridržkom,

•

o izvrševanju finančnega načrta ministrstva za leto 2000 negativno mnenje.

Obrazložitev mnenja o izkazu odhodkov
Razkrite napake v izkazovanju odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta ministrstva
niso pomembne, a tudi zanemarljive niso. Ker niso pomembne, računsko sodišče ne izraža negativnega mnenja, marveč samo pridržek glede pravilnosti izkaza odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta ministrstva za leto 2000.

Obrazložitev mnenja o izvrševanja finančnega načrta
Pomemben delež odhodkov ministrstva je bil v nasprotju s predpisi, ki bi jih moralo ministrstvo spoštovati pri svojem poslovanju.
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Zahteva za predložitev odzivnega poročila
Ministrstvo mora v roku 60 dni po prejemu revizijskega poročila predložiti računskemu sodi5ču odzivno poročilo, ker so v revizijskem poročilu razkrite nepravilnosti v poslovanju.

Odzivno poročilo mora vsebovali:
1. navedbo revizije, na katero se nanaSa,
2. kratek opis nepravilnosti v poslovanju, ki so bile razkrite z revizijo,
3. izkaz popravljalnih ukrepov.
Popravljalni ukrepi sc morajo nanašati na nepravilnosti, ugotovljene v revizijah pravilnosti izvrševanja finančnega načrta za leto 2000 na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti in na Ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem pri tekočih in investicijskih transferih ter investicijskih odhodkih, in morajo zagotoviti
1. pravilno razvrščanje izplačil v finančnem poslovanju in s tem pravilno evidentiranje in izkazovanje odhodkov proračuna (okrepitev ureditve notranjih kontrol);
2. da bodo postopki obravnavanja tekočih tranferov in dodeljevanja sredstev subvencij in
dragih oblik državne pomoči za spodbujanje povezovanja podjetij in razvojnih oddelkov v
podjetjih, preusmerjanje proizvodnje, razvoj skupnih izdelkov in programov in skupni nastop na trgih ter za programe in aktivnosti na področju turizma in malega gospodarstva
potekali v skladu z zakonom in s predpisanimi postopki tako, da bodo preprečili nepravilnosti, kot so dodeljevanje sredstev brez predhodno izvedenega javnega razpisa, dodeljevanje sredstev v večjem obsegu, kot je bilo določeno z javnim razpisom, dodeljevanje
sredstev podjetjem, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, prepozno sidepanje pogodb ali
opustitev sklepanja pogodb s prejemniki proračunskih sredstev ter nepravočasno obveščanje predlagateljev vlog o rezultatih javnega razpisa in odločitvah komisije (uvedba novih
sistemov notranjih kontrol in okrepitev obstoječih);
3. da bodo javni razpisi za dodeljevanje sredstev transferov temeljili na ustrezni razpisni dokumentaciji z natančno opredeljenimi merili za dodeljevanje sredstev;
4. povrnitev nastale Škode, ki je posledica nepravilnosti pri investicijskih odhodkih, pri javnem naročilu za nakup računalniške opreme na podlagi sklenjenih desetih pogodb, brez
javnega razpisa, v skupni vrednosti 109.592 tisoč SIT;
5. jasno opredelitev nalog in odgovornosti vseh, Id so vključeni v postopke dodeljevanja
sredstev transferov, in spremljanje namenske porabe sredstev transferov ter v postopke
oddaj arij a javnih naroči L
Odzivno poročilo mora potrditi odgovorna oseba ministrstva s svojim podpisom in pečatom.
Računsko sodiSčc bo ocenilo verodostojnost odzivnega poročila, m je resničnost navedb o
popravljalnih ukrepih in po potrebi opravilo revizijo odzivnega poročila na podlagi 4. odstavka 29. člena ZRacS-1.
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Če odzivno poročilo oe bo predloženo v roku, določenem v tem revizijskem poročilu, stori
odgovorna oseba uporabnika javnih sredstev prekršek po 3. odstavku 38. Člena ZRacS-1.
Čc bo računsko sodišče v porcvizijskem postopku ugotovilo, da uporabnik javnih sredstev krši obveznost dobrega poslovanja, lahko sledijo ukrepi, določeni v 29. členu ZRacS-1 v točkah od 7 do 14.

Pravni pouk
Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS~l ni dopustno izpodbijati pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Dr. Vojko A. AntoočiC, l.r.
generalni državni revizor

Poslano priporočeno:
1. Ministrstvo za gospodarstvo
Kotnikov* ulica. 5,1000 Ljubljana; t povratnico;
2. dr. Jože Zagožen
Hafocjjcva 6a, 1000 Ljubljana;
3. Državni zbor Republike Slovenije
šubičeva ul. 4,1000 Ljubljani;
4. arhiv, tu.
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Računsko sodišče
Republike Slovenije

Na podlagi 1. odstavka 28. člena Zakona o računskem sodišču
(ZRacS-1, Uradni list RS, 5l 11/01)
izdajam

REVIZIJSKO POROČILO

O PRAVILNOSTI IZVRŠEVANJA FINANČNEGA NAČRTA
ZA LETO 2000

MINISTRSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM

številki: 1206-5/01-22

Ljubljana, 30. novembra 2001
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LUVOD

Revizijo izvrševanja finančnega načrta Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem (v
nadaljevanju: ministrstvo) v ktu 2000 smo izvedli na podlagi ZRacS-I in Programa
dela za izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega sodišča RS v letu 2001 (št. 31042/01-1 z dne 9. 3. 2001). Sklep o izvedbi revizije (ŠL 1206-5/01-4) je bil izdan 2. 7.
2001. Pregled na ministrstvu smo začeli 9.7.2001 in ga končali 14.9.2001.
Cilj revizije je bil preskusiti
• ali je ministrstvo pravilno izkazalo odhodke v zaključnem računu finančnega načrta
za leto 2000;
• ali je ministrstvo izvrševalo finančni načrt za leto 2000 v sklada s predpisi, ki jih
mora spoštovati neposredni uporabnik državnega proračuna.
Revidiranje smo izvedli s preskušanjem podrobnosti. Za preskušanje podrobnosti, na
katerih temelji izkazovanje odhodkov, in za preskušanje podrobnosti pri izvrševanju
finančnega načrta, smo sestavili ustrezne revizijske programe za preskušanje pravilnosti
izkazovanja odhodkov ter programe za preskušanje skladnosti odhodkov s predpisi.
Pravilnost izkazovanja odhodkov smo preskušali tako, da smo preskušali nastanek
odhodkov, točnost evidentiranja in pravilnost razvrščanja odhodkov. Revizijske
programe smo uporabili na primemo velikih vzorcih odhodkov. Vzorce, na katerih smo
preskušali pravilnost izkazovanja in skladnost odhodkov s predpisi, smo določili po
metodi MUS1. Na ta način smo pridobili ustrezne in zadostne podatke za izrek mnenja o
pravilnosti poslovanja ministrstva v letu 2000; pridobljeni podatki nam omogočajo, da v
skladu z mednarodno priznanimi standardi revidiranja2 podamo mnenje o izkazovanju
odhodkov ministrstva za leto 2000 in mnenje o izvrševanju finančnega načrta
ministrstva za leto 2000.
Med izvajanjem revizije je bila odgovorna oseba ministrstva dr. Tea Petrin, ministrica.
V letu 2000, na katero se nanaša revizija, pa so bile odgovorne osebe ministrstva:
•

Janko RazgorŠek, minister, od 1.1.2000 do 30.11.2000,

•

dr. Tea Petrin, ministrica, od 1.12.2000 do 28.12. 2000 in

•

dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne zadeve, poverjen za
vodenje ministrstva za čas od 29.I2.2000do 12.1.2001.

V postopku zaključevanja revizije smo II. 10. 2001 opravili razčiščevalni sestanek, na
katerem ministrstvo ni izpodbijalo razkritij, temveč je podalo dodatna pisna in ustna
pojasnila.

1

MUS je krnica za Monetuy Unit Sampting (vzorCcnje denarnih enot).

1

Napotilo za izvajanje revizij (Uradni Ikt RS, b. 41/01).
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II. UGOTOVITVE

1. Finančni načrt
V finančnem načrtu ministrstva, ki jc bil sestavni del proračuna Republike Slovenije za
leto 2000 (Uradni list RS, št 9/00), so bili za odhodke ministrstva predvideni naslednji
zneski:

y$jai

TAB ELA It. I: FINANČNI NAČRT ZA LETO 2000
JŠfhifiar^ yr^l*roivyi ^5(rjuklufi5 Indeks
Hi

356.149

8

117

1.493.488

33

93

4390.956

100

98

619.388

47

1.608.288

7
34

4MSJ) 50

100

40

Tekoči transferi

41

572.012
2.202.117

In vest. odhodki

42

303.633

In vest. trans feri

43

Skopaj odhodki

108

2.121.931

13
46

12

Tekoči odhodki

96

Razlika med sprejetim in veljavnim proračunom izhaja iz prerazporeditev pravic porabe
sredstev po sklepih Vlade RS, ki je s sprejetimi ukrepi uravnoteženja proračuna znižala
sprejeti finančni načrt ministrstva.
Zaradi omenjenega razloga je veljavni proračun za 94 mio SIT nižji od tistega, ki ga je
sprejel Državni zbor RS.

2. Izvrševanje finančnega načrta
Računovodske podlage za izkazovanje odhodkov
Ministrstvo je kot neposredni proračunski uporabnik dolžno izkazovati odhodke v
skladu z Zakonom o računovodstvu (ZR, Uradni list RS, St. 23/99). Ta zakon določa
priznavanje odhodkov v skladu z računovodskim načelom denarnega toka. To načelo
pomeni, da se odhodki evidentirajo takrat, ko so obveznosti plačane.
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2000 je določil, da se med odhodke
neposrednih proračunskih uporabnikov za leto 2000 vključujejo tudi plačila, ki so bila
porabljena do vključno 31.1. 2001, za poravnavo obveznosti nastalih v letu 2000. Tudi
Zakon o izvrševanju proračuna RS je za leto 1999 s podobno določbo podaljšal
proračunsko leto do 31.1.2000.
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Na teh računovodskih podlagah jc ministrstvo v zaključnem računu finančnega načrta
za Jeto 2000 izkazalo naslednje odhodke:
TABELA it 2: REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2000
Struktura
V«3J*YBI
ReaTiudja.
Realizaciji.
rtilkadtj«. ■
proračun
Naziv•■MOftr.
Indeks
KJto:
2000
2000'. .-.
; vooasr£
.
3.
~ .*6;
i£
477.986
Tekoči odhodki
122
583.505
13
40
619.3 88
2.142.868
2.086.932
97
Tekoči trsnsferi
47
41
2.121331
Invesl odhodki
344.432
79.013
8436
356.149
42
iavesL transferi
29382
32
1395.836
4751
1.49 J .488
43
Skupaj odhodki

j

4.590.956

4.410.705

2.729.249

100

162

3. Revizijska razkritja
V odhodkih ministrstva so izkazana plačila obveznosti iz leta 1999, ki niso bile plačane
do 31. 1. 2000, in tisti del obveznosti iz leta 2000, ki so bile plačane do 33. 1. 2001.
t
Del obveznosti iz leta 2000, ki niso bile plačane do 31. 1. 2001, je ministrstvo izkazalo
v bilanci stanja kot neplačane odhodke v višini 0,5 mio SIT. Navedeni znesek
predstavlja sredstva, do katerih je bilo ministrstvo na podlagi veljavnega proračuna,
upravičeno, vendar pa jih ni imelo na razpolago, in jih ni moglo porabiti za plačilo žc
zapadlih obveznosti.
Če bi bila sredstva proračuna zagotovljena v višini veljavnega proračuna, bi bili
odhodki leta 2000 za 0,5 mio SIT višji od izkazanih. Ta znesek bremeni proračun leta
2001.

3.1 S preskušanjem pravilnosti izkazovanja odhodkov smo razkrili naslednjo napako:
V delu zaključnega računa proračuna RS za leto 2000, ki se nanaša na ministrstvo
(posebni del proračuna - bilanca odhodkov), so izkazani vižfji odhodki, kot bi smeli biti,
glede na dejanske odhodke.

32, Odhodki ministrstva niso bili povsem v skladu s predpisi. Na revizijskem vzorcu
smo razkrili nepravilnosti pri plačah in drugih izdatkih zaposlenim ter pri tekočih
transferih.
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3.2.1 Tekoči odhodki - plače in drugi izdatki zaposlenim
•

Ministrstvo za januar in februar leta 2000 ni obračunavalo nadomestila za letni
dopust. Za dneve odsotnosti zaradi dopusta je bila obračunana plača za redno delo.

•

Minister je izdal odločbo dvema delavcema za zasedbo delovnih mest izven
sistemizacije (kršilev 3. člena Zakona o delavcih v državnih organih, ZDDO, Uradni
list RS, št 5/90,5/91,2/91,18/91,22/91,4/93,18/94,41/94,70/97,87/97,38/99).

•

Z dvema delavcema je bilo sklenjeno delovno razmerje za delovno mesto, za
katerega nista imela pogojev (neustrezne delovne izkušnje).

•

Za tajnico državnega sekretarja je bil v sistemizaciji in v odločbi določen višji
količnik, kot ga dovoljuje Zakoo o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih
organih in organih lokalne samouprave (ZRPJZ, Uradni list RS, št 18/94, 13/95,
36/96, 20/97, 39/99, 86/99, 98/99). V obrazložitvi odločbe je navedeno, daje bil
količnik določen v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest. h kateremu je dala soglasje Komisija Vlade RS za kadrovske in
administrativne zadeve dne 11.5.1999.

V pisnem pojasnilu k pevi alinei te točke ministrstvo navaja, da je za neobračunavanjc
nadomestila za letni dopust odgovorno Ministrstvo za finance, ki je obračunavalo plače
za Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem.
Pojasnilo ne vpliva na ugotovitev računskega sodišča.

3.2.2

Tekoči transferi

Ministrstvo pri dodeljevanju sredstev transferov ni upoštevalo s Pravilnikom o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št 13/00,
65/00, 97/00, v nadaljevanju; pravilnik) predpisanega postopka dodelitve subvencij in
predpisanega načina prevzemanja obveznosti ter izplačil iz proračuna. Ugotovljene so
bile naslednje nepravilnosti:
*

Ministrstvo jc s proračunske postavke 5871 izplačevalo sredstva za Izvajanje
programov na podlagi zahtevkov, ne da bi bila sklenjena pogodba v pisni obliki (50.
člen Zakona o javnih financah. Uradni list RS, št 79/99,124/00, v nadaljevanju: ZJF
m 85. člen pravilnika).

•

Subvencije so bile v več primerih nakazane v večjem znesku, kot bi lahko bile glede
na predložena dokazila o dejanskih stroških in glede na pogodbena določila.

*

V javnem razpisu in razpisni dokumentaciji niso bila dovolj natančno opredeljena
merila za dodelitev subvencij (74. Člen pravilnika in 53. Člen ZJF), to velja za
naslednje primere:
- javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev;
• javni razpis za sofinanciranje turističnih programov (Uradni list RS, št 3435/00);
subvencioniranje promocijskih aktivnosti enot malega gospodarstva (Uradni
list RS, št 19/00).

•

Zapisnik o odpiranju vlog, prispelih na podlagi javnega razpisa za subvencioniranje
promocijskih aktivnosti enot malega gospodarstva (Uradni Hst RS, it 19/00), je
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podpisal le en član komisije od štirih imenovanih, ki je tudi sam opravil odpiranje
vlog. Z^pifTHlr o ocenjevanju ponudb je prav tako podpisal samo en član komisije
(76., 77. in 79. Člen pravilnika ter 53. člen ZJF).
Ministrstvo je dalo pisno pojasnilo k točki 3.22, kjer med drugim navaja, da
•

so bila sredstva za proračunsko postavko 5871-Turistična zveza Slovenije
opredeljena v državnem proračunu, zato ni potrebno sklepati pogodbe s
prejemnikom sredstev;

*

je ministrstvo že odpravilo pomanjkljivosti v postopkih odpiranja vlog in
ocenjevala ponudb. V letu 2001 vsi člani komisije podpisujejo zapisnike o
odpiranju vlog in ocenjevabe liste.

323

Podpisovanje odredb za plačilo

Na odredbah za izplačilo iz proračuna v revidiranih primerih ni bilo podpisa
predlagatelja odredb, kar pomeni, da notranje kontrole niso delovale tako, kot je
opredeljeno v S. členu Navodil o finančnem poslovanju ministrstva.

3.2.4 Poleg nepravilnosti, razkritih na vzorcu, smo ugotovili tudi nepravilnosti pri
preveritvi novih zaposlitev:
V letu 2000je ministrstvo zaposlilo Sest delavcev. Nepravilnosti so bile ugotovljene pri
zaposlovanju in določanju dodatkov:
•

Minister je izdal odločbe Štirim delavcem za razporeditev na delovna mesta, ki niso
bila določena v sistemizaciji delovnih mest (kršitev 3. člena ZDDO).

•

Za plačo pripravnika je bil določen dodatek (v višini 0,60 količnika), iri je določen
za strokovno-tehniEne delavce v 1 S. členu Uredbe o količnikih za določitev osnovne
plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih
organih (Uradni list RS, 5L 35/96,5/98,33/00).

3.25 Na podlagi razkritih nepravilnosti sklepamo, da je bila vsota nepravilnosti pri
odhodkih ministrstva večja kot 158.591 tisoč SIT in manjša kot 397.838 tisoč SIT,
najbolj verjetno je, daje znašala 249.901 tisoč SIT.
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IBLMNENJE

V sklada z ugotovitvami iz EL razdelka izrekamo
•

o izkaza odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta, ministrstva za leto 2000
pozitivno mnenje,

•

o izvrševanju finančnega načrta ministrstva za leto 2000 negativno mnenje.

Obrazložitev mnenja o izkaza odhodkov
Z razumnim revizijskim tveganjem računsko sodišče izključuje možnost, da so v izkazu
odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta ministrstva za leto 2000 pomembne
nerazkrite napake. Računsko sodišče meni, daje ministrstvo pravilno izkazalo odhodke
v zaključnem računu finančnega načrta za leto 2000.

Obrazložitev mnenja o izvrševanju finančnega načrta
Pomemben delež odhodkov ministrstva je bil v nasprotju s predpisi, ki bi jih moralo
ministrstvo spoštovati pri svojem poslovanju.

Odzivno poročilo ni potrebno, ker je bila zahteva za odzivno poročilo podana
Ministrstvu za gospodarstvo v revizijskem poročilu o pravilnosti izvrševanja finančnega
načrta a leto 2000 Ministrstva za gospodarske dejavriosti.

Pravni pouk
Tega poročila na podlagi 3. odstavka L člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred
sodišči ali drugimi državnimi organi.

Dr, Vojko A. Ar&ončič, l.r.
generalni državni revizor
Poslano priporočeno:
1.
2.
3.
4.
5.

Ministrstvo za gospodarstvo.
Kotnikov« ulica 5,1000 Ljubljana;
Janko Kazgorfok,
Betnavska 43,2000 Maribor;
dr. Vlado Dimovdti. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikovattlica 5, 1000 Ijub^ana;
Državni tbor RepubGte Slovenije,
SubiSeva ulica 4,1000 Ljubljana;
arhiv, tu.
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Računsko sodišče
Rb?ubuxe Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o računskem sodišču
(ZRacS-1, Uradni list RS, ŠL 11/01)
izdajam

REVIZIJSKO POROČILO
O PRAVILNOSTI IZVRŠEVANJA FINANČNEGA NAČRTA
ZA LETO 2000

NA MINISTRSTVU ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Številki; 1207-1/01-22

Ljubljana, S. decembra 2001
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LUVOD
Revizijo izvrševanja finančnega načrta Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v
nadaljevanju: ministrstvo) * letu 2000 smo izvedli na podlagi ZRscS-1 in Programa dela za
izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega sodišča RS v leni 2001 (5t 3104-2/01-1 z dne
9. 3. 2001). Sklep o izvedbi revizije (K. 1207-1/01-3) je bil izdan 23. 3. 2001. Pregled na
ministrstvu seje začel 2.4.2001 inkoočal 11.5.2001.
Cilj revizije je bil preskusiti
•

ali je ministrstvo pravilno izkazalo odhodke v zaključnem računu finančnega načrta za
leto 2000;

•

aD je ministrstvo izvrševalo finančni načrt za leto 2000 v skladu s predpisi, ki jih mora
spoštovati neposredni uporabnik državnega proračuna;

Poleg tega smo v reviziji ugotavljali tudi, kako ministrstvo izpolnjuje svojo odgovornost za
pravilnost transfemih izdatkov. Ocenjevali smo sistem m delovanje notranjih kontrol
ministrstva na področju dodeljevanja proračunskih sredstev končnim uporabnikom.
Revidiranje smo izvedli s preskušanjem podrobnosti Za preskuianje podrobnosti, na katerih
temelji izkazovanje odhodkov, in s preskušanje podrobnosti pri izvrševanju finančnega, načrta
smo sestavili ustrezne revizijske programe za preskušanje pravilnosti izkazovanja odhodkov ter
programe za preskušanje skladnosti odhodkov s predpisi. Pravilnost izkazovanja odhodkov smo
preskušali tako, da smo preskušali nastanek odhodkov, točnost evidentiranja in pravilnost
razvrščanja odhodkov. Revizijske programe smo uporabili na primemo velikih vzorcih
odhodkov. Vzorce, na katerih smo preskušali pravilnost izkazovanja in skladnost odhodkov s
predpisi, smo določili po metodi MUS1. Na ta način smo pridobili ustrezne in zadostne podatke
za izrek mnenja o pravilnosti poslovanja ministrstva v letu 2000: pridobljeni podatki nam
omogočajo, da v skladu z mednarodno priznanimi standardi revidiranja1 podamo mnenje o
izkazovanju odhodkov ministrstva za leto 2000 in mnenje o izvrševanju finančnega načrta
ministrstva za leto 2000.
Med izvajanjem revizije je bil odgovorna oseba ministrstva mag. Franci Bot, minister.
V letu 2000, na katero se nanaša revizija, pa sta biH odgovorni osebi ministrstva
•

Ciril Smrleolj, minister, do 30.11.2000 m

•

mag. Franci Bnt, minister, od 1.12.2000 dalje.

1

MUS j* kisika n Monctuy Uait S*npt(«x (vaorfcajc dcnimth «oQ.

* Napotilo a IrvajuijctcvfeB (UaitrfistJtS, h. 41AII).
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II. UGOTOVITVE

1. Finančni načrt
V finančnem načrta ministrstva, ki jc bil sestavni del proračuna Republike Slovenije za leto
2000 (Uradni list RS, št. 9/00), so bili za odhodke ministrstva predvideni naslednji zneski:
TABULA It 1: PJNANCM NAČRT MINISTRSTVA ZA LETO 2000
Sp«J«t . Strukturi": .
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100,«
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Odhodki ministrstva so v sprejetem proračunu RS znaSali 4 */■ celotnih odhodkov proračuna
RS.
Razlike med sprejetim in veljavnim proračunom izhajajo iz
•

prerazporeditev pravic porabe sredstev po sklepih vlade;

•

razlike med načrtovano in realizirano vrednostjo donadj in

•

po drugih navedbah prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah (znižanje
namenskih sredstev iz naslova vzdrževanja melioracijskih sistemov, PHARE m
SAPARD).

Na podlagi omenjenih razlogov je veljavni proračun za 2.676 raio SIT (6 %) nižji od tistega,
ki ga je sprejel Dcžavni zbor RS. Pri tem največja razlika izhaja iz sklepov vlade, ki je s
sprejetimi okrepi uravnoteženja proračuna znižala sprejeti finančni načrt ministrstva za 1.404
mio SIT.

2. Izvrševanje finančnega načrta
Računovodske podlage za izkazovanje odhodkov
Ministrstvo je kot neposredni proračunski uporabnik dolžno izkazovati odhodke v skladu z
Zakonom o računovodstvu (ZR, Uradni list RS, it 23/99). Ta zakon določa priznavanje
odhodkov v skladu z računovodskim načelom denarnega toka. To načelo pomeni, da se
odhodlri evidentirajo takrat, ko so obveznosti plačane.
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2000 je določil, da se med odhodke neposrednih
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proračunskih uporabnikov za leto 2000 vključujejo tudi plačila, Id so bik do vključno 31. I.
2001 porabljata za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2000. Tudi Zakon o izvrševanju
proračuna RS je za leto 1999 s podobno določbo podaIj5al proračunsko leto do 31.1.2000.
Na teh računovodskih podlagah je ministrstvo v zaključnem računu finančnega načrta za leto
2000 izkazalo naslednje odhodke:
TABELA It 2: REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2000
StniVfan
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3. Revizijska razkritja
V odhodkih ministrstva so izkazana plačila obveznosti izleta 1999, ki niso bile plačane do 31.
1.2000. in tisti del obveznosti iz leta 2000. Id so bile plačane do 31.1.2001.

3.1 S preskužanjera pravilnosti izkazovanja smo razkrili naslednje napake: v zaključnem
računu za leto 2000 je ministrstvo izkazalo tudi nekaj odhodkov, ki jih ne bi smelo izkazati,
ker niso dejanski odhodki. Na podlagi razkritih napak ocenjujemo, da je vsota napak v
izkazanih odhodkih večja kot 1.102.882 tisoč SIT, najbolj verjetno je, da znaSa. 1352281
tisoč SIT.
3.2 Odhodki ministrstva niso bili povsem v skladu s predpisi. Na revizijskem vzorcu smo
razkrili nepravilnosti pri oddaji javnih naročil in nepravilnosti pri dodeljevanju sredstev
transferov.

3-2.1

Oddaja javnih naroČil

Ministrstvo ni oddalo javnih naročil z javnim razpisom v vseh primerih, ko bi bilo to dolino
na podlagi Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, ft. 24/97 in 78/99, v nadaljevanju ZJN).
•

Vrednost prevoznih storitev v letu 2000 je presegla vrednost, nad katero je potreben javni
razpis, vendar je bilo kljub temu javno naročilo za prevozne storitve v letu 2000 oddano
brez javnega razpisa (neskladje s 3. in 18. členom ZJN).
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•

Javno naročilo za tiskanje obrazcev je bile v letu 2000 oddano na podlagi razpisa iz leta
1995 (neskladje s 3. Členom ZUN).

3 JL2 Dodeljevanje sredstev transferov
Ministrstvo pri dodeljevanju sredstev transferov ni spoštovalo s Pravilnikom o postopkih za
izvrScvutje proračuna (Uradni Ust RS, it 13A0, 65/00 in 97AX), v nadaljevanja: pravilnik)
predpisanega postopka dodelitve subvencij, ker jih ni dodelilo z javnim razpisom, ker v
javnem razpisu ni navedlo meril in ker jih je dodelilo prosilcu, ki ni izpolnjeval razpisnih
pogojev. Ministrstvo je opravilo plačila za. dela, ki Se niso bila opravljena, in za druge
namene, kot je bilo predvideno v finančnem načrtu
•

Subvencije so bik v več primerih dodeljene ponudniku, ki ni izpolnjevat razpisnih
pogojev (komasacije, sladkovodno ribogojstvo, razvojni programi na kmetijah in
prestrukturiranje kmetijstva - neskladje z 2. odstavkom 70. člena pravilnika).

•

Subvencije za. prestrukturiranje podjetij slovenske Živ3sko-pr«klovalne industrije so bile
končnemu upravičencu izplačane na podlagi priloženih. Je ne plačanih računov, kar ni bilo
v skladu z določili javnega razpisa in s sklenjeno pogodbo (neskladje z 2. odstavkom 70.
člena pravilnika).

•

Investicijski traosferi za vzdrževalna in obnovitvena dela v Kmetijsko eksperimentalnem
in izobraževalnem centru Jablc so bili plačani na podlagi računa za dela, ki jih izvajalec Se
ni opravil (neskladje z 52. členom Zaiooa o javnih financah, Uradni list RS, it- 79/99 in
124/00). Situacijo je potrdil verificirani nadzorni organ.

Poleg nepravilnosti, razkritih na vzorcu, smo ugotovili tudi naslednje nepravilnosti:
•

Ministrstvo je sredstva v viti ni 1.504.022 tisoč SIT, namenjena za financiranje razvojnih
programov na kmetijah in prestrukturiranju kmetijstva, nakazalo na Sklad za regionalni
razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja. Tak način plačevanja je v nasprotju z določbo
103. člena pravilnika, ki določa, da st sredstva z računov proračuna nakazujejo na račun
neposrednega proračunskega uporabnika tli se z njimi plačujejo obveznosti direktno
končnemu prejemniku proračunskih sredstev.

3 23 Na podlagi razkritih nepravilnosti sklepamo, da je bila vsota nepravilnosti pri odhodkih
ministrstva ve^a kot 1.622J22 tisoč SIT, najbolj verjetno je, da je znaSala 2207.732 tisoč
SIT.

4. Traosferi
V okviru revizije smo ocenili sistem in delovanje notranjih kontrol ministrstva na področju
dodeljevanja proračunskih sredstev končnim uporabnikom. Preverili smo. ali ministrstvo
zagotavlja, da »o proračunska sredstva, ki so bfla kot transferi posredovana, upravičencem,
porabljena skladno z namenom in do viSne, ki sta določena v proračunu, ter ▼ skladu s
predpisi
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S proračunom je bilo za transfere na področju kmetijstva (tekoče in investicijske)
zagotovljenih 33.71&.8S5ttsož&rr«U M,S % vseh proračunskih sredstev ministrstva.
Ministrstvo dodeljuje transfere na podlagi dveh uredb, in sicer Uredbe o uvedbi finančnih
intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000 in Uredbe o
finančnih intervencijah za celostno iskanje podeželja in obnovo vasi 2a leto 2000. Omenjeni
uredbi urejata način dodeljevanja transferov vsem končnim uporabnikom na področju
kmetijstva, razen transferov izvajalcem javnih služb.
Ministrstvo dodeljuje transfere končnim uporabnikom na dva načina, in sicer na podlagi
javnega razpisa in na podlagi neposrednih vlog, ki temeljijo na osnovnem obrizcu o
kmetijskem gospodarstvu in prilogah, navedenih v uredbah.
Transfere izvajalcem javnih služb pa ministrstvo dodeljuje na podlagi sklepov vlade o
potrditvi finančnih načrtov in sklenjenih pogodb z izvajalci.
4.! Ocena sistema in delovanja notranjih kontrol na področju transferov
Pri prehdeuSanju notranjih kontrol dodeljevanja sredstev izvajalcem javnih služb smo
ugotovili, da je ministrstvo z Navodilom za finančno poslovanje sicer določilo sistem
notranjih kontrol, vendar pa tega navodila ne izvaja (Številčenje pogodb, potrjevanje
računov....). Večja ugotovljena pomanjkljivost pri delovanju notranjih kontrol je tudi, da
ministrstvo financira izvajalce javnih služb, čeprav njihovih finančnih načrtov vlada ni
potrdila. Na podlagi opisanega ocenjujemo, da notranje kontrole na področju dodeljevanja
sredstev izvajalcem javnih služb niso ustrezno vzpostavljene oz. ne delujejo, kar pomeni, da
obstaja veliko tveganje pri porabi sredstev.
Pri preizkušanju notranjih kontrol pri dodeljevanju transferov drugim končnim uporahnlkom
so bile ugotovljene pomanjkljivosti, na podlagi katerih ocenjujemo, da notranje kontrole niso
ustrezno vzpostavljene oz. ne delujejo. Velika tveganja smo ugotovili na naslednjih področjih;
•

pri vodenja postopkov javnih razpisov, zlasti v postopku ocenjevanja vlog; vloga
strokovne komisije naj ne bo zgolj formalna, ampak naj pred odločitvijo o dodelitvi
sredstev Se enkrat skrbno preuči strokovne podlage, na podlagi katerih je ocenjevalce
dodeljeval ocene;

•

pri določanju kriterijev za izbiro izvajalca oz končnega uporabnika; ministrstvo naj bolj
skrbno pripravlja javne razpise, zlasti tisti del, ki se nanaša na merila za ocenjevanje vlog;

>

pri zagotavljanju finančnih sredstev za posamezne javne razpise; pred pričetkom postopka,
dodeljevanja transferov naj skrbniki proračunskih postavk pridobijo izjavo finančne
službe o viiini razpoložljivih sredstev;

•

pri subvencijah za izvoženo blago; ministrstvo naj vzpostavi take notranje kontrole, ki
bodo zagotavljale, da se subvencija dodeli le, če je bilo blago tudi dejansko izvoženo;

•

pri Izbiri končnih uporabnikov investicijskih transferov; ministrstvo naj pri dodeljevanju
subvencij za investicije preverja tndi predračunske vrednosti, prav tako pa tuj tudi
preverja vsebino prejetih računov, Id so podlaga za izplačilo subvencije; ministrstvo iuy v
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pogodbe s prejemniki subvencij za investicije vnese tudi določilo o posledicah, če
prejemnik subvencije zgrajeni objekt proda, odda v najem ali ga uporablja za namen, ki ni
bil prvotno predviden.

m. MNENJE
V skladu z ugotovitvami h H. razdelka izrekamo
•

o izkazu odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta ministrstva zz Ido 2000
negativno mnenje,

•

o izvrševanju finančnega načrta ministrstva za leto 2000 negativno mnenje.

Obrazložitev mnenja o izkazu odhodkov
Razkrite napake v izkazovanju odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta, ministrstva
so pomembne. Izkaz odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta ministrstva za leto
2000 ni pravilen. Pravi znesek odhodkov je najmanj za 3,3 % manjši kot izkazani znesek.
Obrazložitev mnenja o izvrševanju finančnega načrta
Pomemben delež odhodkov ministrstva je bil v nasprotju s predpisi, ki bi jih moralo
ministrstvo spoštovati pri svojem poslovanju.
Odzivno poročilo jc potrebno.
Ministrstvo mora v roku 60 dni po prejemu revizijskega poročila predložiti računskemu ,
sodiiču odzivno poročilo, ker so v revizijskem poročilu razkrite nepravilnosti v poslovanju.
Odzivno poročilo mora vsebovati:
1. navedbo revizije, na katero sc nanaSa,
2. analizo vsake posamezne nepravilnosti, navedene v revizijskem poročilu (v točki 32.1 in
3.2-2), ki naj vsebuje vzroke za njen nastanek in ukrepe za pravočasno preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje tovrstnih nepravilnosti,
3. poročilo o ukrepih, ki jih je ministrstvo sprejelo za preprečitev podobnih nepravilnosti v
prihodnjem poslovanju.
Odzivno poročilo mora potrditi odgovorna oseba ministrstva s svojim podpisom b pečatom.
Računsko sodilče bo ocenilo verodostojnost odzivnega poročila, to je resničnost navedb o
popravljalnih ukrepih in po potrebi opravilo revizijo odzivnega poročila na podlagi 4.
odstavka 29. Člena ZRaeS-I.
Če odzivno poročilo oe bo predloženo v roku, določenem v tem revizijskem poroči hi, stori
odgovorna oseb« ministrstva prekriek po 3. odstavku 38. Člena ZRaeS-l.
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Če bo računsko sodišče v porevizijskeai postopka ngotovilo, d* ministrstvo krij obveznost
dobrega poskvvaaja. lahko sledijo okrepi, Id jih določajo 7. do 14. točke 29. člen ZRacS-1.
Pravni pouk
Tega. poročila na podlagi tretjega odstavka I. Člena ZRarc
sodišč! ali drugimi državnimi organi.

1

ni dopustno izpodbijali pred

Dr. Vojko A, Antončič, l.r.
generalni državni revizor

Poslano pri poroden o:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Dunajska 56-58,1000 Ljubljana, s povratnico;
2. Ciril SmricoO, Ministrstvo sabnetijstvo, gozdarstvo in ptcfaiano.
Dunajska 56-58,1000 Ijubljana;
3. Državni zbor Republike Slovenije,
Subičeva ul. 4,1000 [jubljina;
4. arhiv, tu.
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Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o računskem sodišču
(ZRacS-1, Uradni list RS, št 11/01)
izdajam

REVIZIJSKO POROČILO
O PRAVILNOSTI IZVRŠEVANJA FINANČNEGA NAČRTA
ZA LETO 2000

NA MINISTRSTVU ZA PROMET IN ZVEZE

Številka: 1208-1/01-25

Ljubljana, 5. decembra 2001
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L UVOD

Revizijo izvrševanja finančnega načrta Ministrstvi za promet in zveze (v nadaljevanju:
ministrstvo) Y letu 2000 smo izvedli na podlagi ZRacS-1 in Programa dela za izvrševanje
revizijske pristojnosti Računskega sodišča RS v letu 2001 (št. 3104-2/01-1 z dne 9. 3. 2001).
Sklepa o izvedbi revizije (št. 1208-4/00-4 in št. 1208-1/01-3) sta bila izdana 7.12.2000 in 28.
S. 2001. Pregled na ministrstvu smo začeli 4.12.2000 in ga končali 2. 7.2001.
Cilj revizije je bil preskusiti
«

aH je ministrstvo pravilno izkazalo odhodke v zaključnem računu finančnega načrta
ministrstva za leto 2000;

•

alt je ministrstvo izvrševalo finančni načrt za leto 2000 v skladu s predpisi, ki jih mora
spoštovati neposredni uporabnik državnega proračuna.

Poleg tega smo v reviziji ugotavljali tudi, kako ministrstvo izpolnjuje svojo odgovornost za
pravilnost transfernih izdatkov. Ocenjevali smo sistem in delovanje notranjih kontrol
ministrstva na področju dodeljevanja proračunskih sredstev končnim uporabnikom.
Revidiranje smo izvedli s preskušanjem podrobnosti. Za preskušanje podrobnosti, na katerih
temelji izkazovanje odhodkov, in za preskušanje podrobnosti pri izvrševanju finančnega načrta
smo sestavili ustrezne revizijske programe za preskušanje pravilnosti izkazovanja odhodkov ter
programe za preskušanje skladnosti odhodkov s predpisi. Pravilnost izkazovanja odhodkov smo
preskušali tako, da smo preskušali nastanek odhodkov, točnost evidentiranja in pravilnost
razvrSčanja odhodkov. Revizijske programe smo uporabili na primemo velikih vzorcih
odhodkov. Vzorce, na katerih smo preskušali pravilnost izkazovanja in skladnost odhodkov s
predpisi, smo določili po metodi MUS1. Na ta način smo pridobili ustrezne in zadostne podatke
za izrek mnenja o pravilnosti poslovanja ministrstva v letu 2000. Pridobljeni podatki nam
omogočajo, da v skladu z mednarodno priznanimi standardi revidiranja2 podamo mnenje o
izkazovanju odhodkov ministrstva ža leto 2000 in mnenje o izvrševanju finančnega načrta
ministrstva za leto 2000.
Med izvajanjem revizije je bil odgovorna oseba ministrstva Jakob Presečnik, minister.
V letu 2000, na katero se nanaša revizija, pa sta bili odgovorni osebi ministrstva:
•

Anton Bcrgauer, minister, do 30.11.2000 in

•

Jakob Presečnik, minister, od 1.12.2000 dalje.

' MUS je kratica a Moaetarjr Uoit Samptkt (vzorčenje denarnih enot).
1

Napotilo a tzvajtaj« revizij (Urada! Hrt RS, It 41/01).
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II. UGOTOVITVE

1. Finančni načrt
V finančnem načrtu ministrstva, ki jc bil sestavni del proračuna Republike Slovenije za leto
2000 (Uradni list RS, ŠL 9/00), so bili za odhodke ministrstva predvideni naslednji zneski:
TABELA it 1: FINANČNI NAČRT MINISTRSTVA ZA LETO 2000
Vjt^aviaJ' - iSrruktara ~Spt«j«tl . IHjlcks
prirej«
■ jiČviSEua .
Ji
'•vrooirsT •
' r OOtrser -'
—< •
-»-in
i . .. y.
A
- .. - _dl .
- a- ...
24,7
100
Tekoči odhodki
21.990.985
26,1
40
21.89S.54I
Tcfcodi traiufcri
100
1!.878.201
41
11.872.201
13.4
14.1
In ves t. Odhodki

42

25.240.704

28,5

22J244.971

26,4

88

lnvest trahsferi

43

29.605.011

33.4

28.160.091

33.4

95

8S.622.4S7

100,0

84.Z74.248

100

95

Skopaj odhodki

Odhodki ministrstva so v sprejetem proračunu RS znašali 8,4 % celotnih odhodkov proračuna
Republike Slovenije.
Razlike med sprejetim in veljavnim proračunom izhajajo iz
•

prerazporeditev pravic porabe sredstev po sklepih Vlade RS;

.

sredstev lastne dejavnosti;

•

razlike med načrtovano in realizirano prodajo državnega premoženja;

•

razlike med načrtovano in realizirano vrednostjo donacij.

Na podlagi omenjenih razlogov jc veljavni proračun za 4.348 mio SIT (4,9 %) nižji od tistega,
ki gaje sprejel Državni zbor RS. Pri tem največja razlika izhaja iz sklepov Vlade RS, ki je s
sprejetimi ukrepi uravnoteženja proračuna znižala sprejeti finančni načrt ministrstva za
3.023 mio SIT.

2. Izvrševanje finančnega načrta
Računovodske podlage za izkazovanje odhodkov
Ministrstvo je kot neposredni proračunski uporabnik dolžno izkazovati odhodke v skladu z
Zakonom o računovodstvu (ZR, Uradni list RS, §L 23/99). Ta zakon določa priznavanje
odhodkov v skladu z računovodskim načelom denarnega toka. To načelo pomeni, da se
odhodki evidentirajo takrat, ko so obveznosti plačane.
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2000 jc določil, da se med odhodke neposrednih
proračunskih uporabnikov za leta 2000 vključujejo tudi plačila, ki so bila do vključno 31.1.
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2001 porabljena za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2000. Tudi Zakon o izvrševanju
proračuna RS je za leto 1999 s podobno določbo podaljšal proračunsko leto do 31.1. 2000.
Na teh računovodskih podlagah je ministrstvo v zaključnem računu finančnega načrta za leto
2000 izkazalo naslednje odhodke:
TABELA it 2: REALIZACIJA FINANCNECA NAČRTA ZA LETO 2000 r»"; "
V'■
' / Naziv
Ktp\ VeljiTBiRealizaciji; i""»SŠSaeija
• _ proračun
:|sipaela
2000S .'j
* ■ •••' '.r .
-m —
t" .'t
f * -v-ooDrSrt* stil Sit" "
-•i-; vi-: i-rv=rv": .
L.-.MŠf: "■ -_l "v, r 114
26,3
18.616.095
Tekoči odhodki
40
21.990.9SS
21.245.003
14.157.457

14.7

84

24,1

111

28.160.092

17.527.989
33.000.000

34.9

85

80.620.050

83.301.541

100,0

97

42

11.S7S.201
22J44.971

11.8242i\
19-390.674

43

28.160.091
84.274.248

Tekoči tnjosfcd

41

Jnvest odhodki
In vest transicn
Skupaj odhodki

3. Revizijska razkritja
V odhodkih ministrstva so izkazana plačila obveznosti iz leta 1999, ki niso bile plačane do 31.
1.2000, in tisti del obveznosti iz leta 2000, ki so bile plačane do 31.1.2001.
Del obveznosti iz leta 2000, ki niso bile plačane do 31. 1. 2001, niso bile izkazane v bilanci
stanja kot neplačani odhodki. V reviziji je bilo ugotovljeno, da jc znesek neplačanih
odhodkov 2.855 mio SIT.
Če bi bila sredstva proračuna zagotovljena v višini veljavnega proračuna, bi bili odhodki za
leto 2000 za 2.855 mio SIT višji od izkazanih. Ta znesek bremeni proračun lcla 2001.

3.1 S preskušanjem pravilnosti izkazovanja odhodkov nismo razkrili nobene napake.

3.2 Odhodki ministrstva niso bili povsem v skladu s predpisi Na revizijskem vzorcu smo
razkrili naslednje nepravilnosti pri oddaji javnih naročil in prevzemanju obveznosti:
|
3.2.1 Oddaja javnih naročil
Ministrstvo je oddalo javna naročila v nasprotju z določili Zakona o javnih naročilih (Uradni
list RS, št.24/97 in 78/99, v nadaljevanju: ZJN):
*

izmed ponudnikov, ki so izpolnjevali pogoje v razpisu (za dobavo računalnikov in
programske opreme), so izbrali ponudnika, ki ni bil najcenejši (neskladje z 52. členom
ZJN);
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•

dela v razpisu (za rekonstrukcijo ceste Hočc-Arch, obnovo vzletno pristajalne steze in
manevrskih površin) so po vredoosti presegala znesek sredstev, zagotovljen v proračunu
(neskladje s 4. členom ZJN).

3.22 Prevzemanje obveznosti
Ministrstvo pri prevzemanju obveznosti ni upoštevalo določil Zakona o javnih financah (ZJF,
Uradni list RS, St 79/99, 124/00 in 79/03) in Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2000
(Uradni list RS, 2t 9/00, 64/2000-odloČba US in 86/00), Vri se nanašajo na prevzemanje
obveznosti.
•

Naročnik je prevzel obveznost plačila računa za izdelavo Projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja in Projekta za izvedbo za sanacijo nasipa železniške proge pred
dokončanjem del (neskladje z 52. členom ZJF in 61. Senom Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna, Uradni list RS, št. 13/00,65/00 in 97/00).

3.2.3 Na podlagi razkritih nepravilnosti sklepamo, daje bila vsota nepravilnosti pri odhodkih
ministrstva večja kot 428.627 tisoč SIT in manjša kot 2.557.169 tisoč SIT, najbolj vejjetno je,
daje znašala 989.140 tisoč SIT. Pri izračunu najbolj verjetne vsote nepravilnosti pri odhodkih
ni bilo upoštevano izplačilo za rekonstrukcijo ceste Hoče-Areh.

4. Tran sferi
V reviziji smo ocenili sistem in delovanje notranjih kontrol ministrstva na področju
dodeljevanja proračunskih sredstev končnim uporabnikom. Preverili smo, ali ministrstvo
zagotavlja, da so proračunska sredstva, ki so bila kot tran&feri posredovana upravičencem,
porabljena skladno z namenom in do višine, ki sta določena v proračunu, ter v skladu s
predpisi
S proračunom je bilo za tekoče in investicijske transfere zagotovljenih 40.038.293 tisoč SIT
ali 47,5 % vseh proračunskih sredstev ministrstva.
Ministrstvo dodeljuje transfere na podlagi zakonov, in sicer.
•

Zakona o javnih cestah;

•

Zakona o železnici;

•

Zakona o temeljih varnosti v železniškem prometu;

•

Zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti Železniškega prometa.

Pri preizkušanju delovanja notranjih kontrol pri dodeljevanju transferov je bilo ugotovljeno,
da je vzpostavljen sistem notranjega kontroliranja ustrezen.
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IIL MNENJE

V skladu z ugotovitvami iz II. razdelka izrekamo
•

o izkazu odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta ministrstva za leto 2000
pozitivno mnenje,

•

o izvrševanju finančnega načrta ministrstva za leto 2000 mnenje s prldrfkom.

Obrazložitev mnenja o izkazu odhodkov
Menimo, da je izkaz odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta ministrstva za leto
2000 pravilen, saj so razkrite napake zanemarljive.

Obrazložitev mnenja o izvrševanju finančnega načrta
Razkrite nepravilnosti pri izvrševanju finančnega načrta ministrstva za leto 2000 niso
pomembne, a tudi zanemarljive niso. Ker niso zanemarljive, izražamo pridržek glede
pravilnosti poslovanja ministrstva v letu 2000.

Odzivno poročilo je potrebno.
Ministrstvo mora v roku 60 dni po prejemu revizijskega poročila predložiti računskemu
sodišču odzivno poročilo, ker so v revizijskem poročilu razkrite nepravilnosti v poslovanju.
Odzivno poročilo mora vsebovati:
1. navedbo revizije, na katero se nanaša,
2. analizo vsake posamezne nepravilnosti navedene v revizijskem poročilu (v točki 32.1), ki
oaj vsebuje vzroke za njen nastanek in možne ukrepe za pravočasno preprečevanje,
odkrivanje in odpravljanje tovrstnih nepravilnosti.
3. poročilo o ukrepih, ki jih je ministrstvo sprejelo za preprečitev podobnih nepravilnosti v
prihodnjem poslovanju.
Odzivno poročilo mora potrditi odgovorna oseba ministrstva s svojim podpisom in pečatom.
Računsko sodišče bo ocenilo verodostojnost odzivnega poročila, to je resničnost navedb o
popravljalnih ukrepih in po potrebi opravilo revizijo odzivnega poročila na podlagi 4.
odstavka 29. člena ZRacS-1.
če odzivno poročilo nc bo predloženo v roku, določenem v tem revizijskem poročilu, stori
odgovorna oseba ministrstva prekršek po 3. odstavku 38. člena ZRacS-I.
Če bo računsko sodišče v porevizijskem postopku ugotovilo, da ministrstvo krši obveznost
dobrega poslovanja, lahko sledijo ukrepi, Id jih določajo točke od 7 do 14 29. člena ZRacS-1.
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Pravni pouk
Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. Člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred
sodišči ali drugimi državnimi organi.

Dr. Vojko A- AntončiS, l.r.
generalni državni revizor

Poslano priporočeno:
1. Ministrstvo za promet,
Langosova al. 4,1000 Ljubljana, s povratnico;
2. Anion Bogauer,
Fram 58 A, 2313 Frain;
3. Državni zbor Republike Slovenije,
Šubičsva 4,1000 Ljubljana;
4. arhiv, tu.
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Računsko sodišče
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o računskem sodišču
(ZRacS-1, Uradni list RS, št. 11/01)
izdajam

REVIZIJSKO POROČILO
O PRAVILNOSTI IZVRŠEVANJA FINANČNEGA NAČRTA
ZA LETO 2000

NA MINISTRSTVU ZA OKOLJE IN PROSTOR

Številka: 1209-2/01-17

Ljubljana, 5. decembra 2001
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I. UVOD

Revizijo izvrševanja finančnega načrta Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju:
ministrstvo) v letu 2000 smo izvedli na podlagi ZRacS-1 in Programa dela za izvrševanje
revizijske pristojnosti Računskega sodišča RS v letu 2001 (št 3104-2/01-1 z dne 9.3. 2001).
Sklep o izvedbi revizije (št 1209-2/01-3) je bil izdan 23.3. 2001. Pregled na ministrstvu smo
začeli 26.3.2001 in ga končali 31.7.2001
Cilj revizije je bil preskusiti
>

ali je ministrstvo pravilno izkazalo odhodke v zaključnem računu finančnega načrta za
leto 2000;

•

ali je ministrstvo izvrševalo finančni načrt za leto 2000 v skladu s predpisi, ki jih mora
spoštovati neposredni uporabnik državnega proračuna.

Poleg tega smo v reviziji ugotavljali tudi, kako ministrstvo izpolnjuje svojo odgovornost za
pravilnost transfemih izdatkov. Ocenjevali smo sistem in delovanje notranjih kontrol
ministrstva na področju dodeljevanja proračunskih sredstev končnim uporabnikom.
Revidiranje smo izvedli s preskušanjem podrobnosti. Za preskušanje podrobnosti, na katerih
temelji izkazovanje odhodkov, in za preskušanje podrobnosti pri izvrševanju finančnega načrta
smo sestavili ustrezne revizijske programe za preskušanje pravilnosti izkazovanja odhodkov ter
programe za preskušanje skladnosti odhodkov s predpisi Pravilnost izkazovanja odhodkov smo
preskušali tako, da smo preskušali nastanek odhodkov, točnost evidentiranja in pravilnost
razvrščanja odhodkov. Revizijske programe smo uporabili na primerno velikih- vzorcih
odhodkov. Vzorce, na katerih smo preskušali pravilnost izkazovanja in skladnost odhodkov s
predpisi, smo določili po metodi MUS1. Na ta način smo pridobili ustrezne in 2adostae podatke
za izrek mnenja o pravilnosti poslovanja ministrstva v letu 2000; pridobljeni podatki nam
omogočajo, da v skladu z mednarodno priznanimi standardi revidiranja7 podamo mnenje o
izkazovanju odhodkov ministrstva za leto 2000 in mnenje o izvrševanju finančnega načrta
ministrstva za leto 2000.
Med izvajanjem revizije je bil odgovorna oseba ministrstva mag. Janez Kopač, minister.
V letu 2000, na katero se nanaša revizija, so bile odgovorne osebe ministrstva:
•

dr. Pavel Gantar, minister, do 7.6.2000.

•

dr. Andrej Umek, minister, od 8.6.2000 do 30.11.2000,

•

mag. Janez Kopač, minister, od 1.12.2000 dalje.

4

1

MUS jc kratica za Monctary Umi Sampiinj (v2orC«yc denarnih enot).

' Napotilo za izvajanje revizij (Uradni list RS, H. 41A51).
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H. UGOTOVITVE

1. Finančni načrt
V finančnem načrtu ministrstva, lri jc bil sestavni del proračuna Republike Slovenije za leto
2000 (Uradni list RS št9/00), so bili za odhodke ministrstva predvideni naslednji zneski:

TABELA fc. 1: FINANČNI NAČRT MINISTRSTVA ZA LETO 2000
Spcejetif;-' Štnričlilf*
'Š lndcturit ■
Nazfr
■ ;^r*Srrp-.
Jfl*
* TpdeJa
; --~:y3S0Štr-'
V tfcSSIT'?
..irr.-T ■
•"Ji" . • vVi.-„T
■ ■■:
i . '1
11.772.071
69,1
100
68,1
Tckodi odhodki
11.792336
40
Tekoči tramfai
InvcsL odhodki
InvcsL transferi

41

1.145.756

6.6

1.155.880

6,8

101

42
43

2.031.705

11,7

1.709.217

10.0

84

2J57399

13.6

2J93J30

14,1

102

17.327.1»

103,0

I7.O30.4S8

100,0

98

Skupaj odhodki

Odhodki ministrstva predstavljajo 1,6 % celotnih odhodkov sprejetega proračuna RS za leto
2000.
Razlike med sprejetim in veljavnim proračunom izhajajo iz
•

prerazporeditev pravic porabe sredstev po sklepih Vlade RS;

•

sredstev lastne dejavnosti;

»

razlike med načrtovano in realizirano vrednostjo donacij.

Na podlagi omenjenih razlogov jc veljavni proračun za 297 mio SIT nižji od tistega, ki ga jc
sprejel Državni zbor RS.

2. Izvrisevanje finančnega načrta
Računovodski podlage za izkazovanje odhodkov
Ministrstvo je kot neposredni proračunski uporabnik dolžno izkazovati odhodke v skladu z
Zakonom o računovodstvu (ZR, Uradni list RS, št 23/99). Ta zakon določa priznavanje
odhodkov v skladu z računovodskim načelom denarnega toka. To načelo pomeni, da se
odhodki evidentirajo takrat, ko so obveznosti plačane.
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2000 je določil, da se med odhodke neposrednih
proračunskih uporabnikov a leto 2000 vključujejo tudi plačila, ki so bila do vključno 31.1.
2001 porabljena za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2000. Tudi Zakon o izvrševanju
proračuna RS je za leto 1999 s podobno določbo podaljšal proračunsko leto do 31.1.2000.
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Na teh računovodskih podlagah je ministrstvo v zaključnem računu finančnega načrta za leto
2000 izkazalo naslednje odhodke:

T/UJELA it 2: REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2000
VeJjiritRealizacija
Realizacija:
Struktura
proraJčc
re aL-T % • Indeks
Hxnr
199?
2000
Kto
-ittjo
Ž500
vooosrr
vooosrr •
-*ooasir6
1
i
i
. i
.
•
...
Tekoči odhodki
111
11.238.399
10.168571
40
11.772.071
69.3
1.021.855
Tekoči traniferi
1.155.880
41
1.150.875
113
7.J
Invest. odhodki
1.709.217
107
1.509.847
42
1.407.193
9,3
Invest. transferi

43

Skupaj odhodki

2J93J30

2.314.257

3.198536

14j3

72

17.030.4S8

16.213.378

15.796.955

100,0
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3. Revizijska razkritja
V odhodkih ministrstva so izkazana plačila obveznosti iz leta 1999, ki niso bile plačane do 31.
1. 2000, in tisti del obveznosti iz leta 2000, ki so bile plačane do 31.1. 2001.
Del obveznosti iz leta 2000, ki niso bile plačane do 31. 1. 2001, je ministrstvo izkazalo v
bilanci stanja kot neplačane odhodke v višini 384 mio SIT. Navedeni znesek predstavlja
sredstva, do katerih je bilo ministrstvo na podlagi veljavnega proračuna upravičeno, vendar pa
jih ni imelo na razpolago, in jih ni moglo porabiti za plačilo že zapadlih obveznosti.
čc bi bila sredstva proračuna zagotovljena v višini veljavnega proračuna, bi bili odhodki za
leto 2000 za 384 mio SIT višji od izkazanih Ta znesek bremeni proračun leta 2001.

3.1 S preskuianjem pravilnosti izkazovanja odhodkov nismo razkrili nobene napake.
3.2 Odhodki ministrstva niso bili povsem v skladu s predpisi Na revizijskem vzorcu smo
razkrili nepravilnosti na področju izvajanja javnih naroČil in na področju transfemih izdatkov.

3.2.1 Oddaja javnih naročil
Ministrstvo ni oddalo javnih naročil v vseh primerih v skladu z določbami Zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št 24/97 in 78/99, v nadaljevanju; ZJN).
a) Naročilo ekspertize o strokovnih izhodiščih za pripravo zakona, ki ureja trg nepremičnin,
je bilo oddano z neposredno pogodbo brez javnega razpisa, pri tem pa cena in kakovost
nista bili posebej prevajali, kot to določa 56. člen ZJN.
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3.22 Dodeljevanje transfemih sredstev
Ministrstvo pri dodeljevanju sredstev tekočih transferov ni spoštovalo s Pravilnikom o
postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list HS, it 13/00, 65/00 in 97/00, v
nadaljevanju: pravilnik) predpisanega postopka dodelitve subvencij, ker v javnem razpisu ni
navedlo načina določanja deleža, subvencije prtgemniku in ker je za enega od namenov
dovolilo večje izplačilo, kot je bilo določeno v programu.
a) V javnem razpisu za dodeljevanje subvencij občinam za izdelavo občinske prostorske
dokumentacije je ministrstvo ravnalo nepravilno, ker v razpisni dokumentaciji ni navedlo
načina določanja deleža subvencije, Id ga prejme posamezen prejemnik, kar ni v skladu s
3. točko tretjega odstavka 74. člena pravilnika. Višina dodeljenih subvencij je bila zato
odvisna od posameznih presoj komisije, ki je občinam dodeljevala različne deleže
subvencij, hkrati pa je občine z enako oceno uvrščala v različne prednostne razrede.
Ministrstvo je računskemu sodišču v času revizije predložilo dokumentacijo, na podlagi
katere menimo, daje v letu 2001 pri izvedbi javnega razpisa za dodeljevanje subvencij
občinam ugotovljene nepravilnosti delno odpravilo (uvrščanje občin je bilo pravilno. Še
vedno pa v razpisni dokumentaciji ni bilo navedenega načina določanja ddeža
subvencije).
b) Pri spremljanju financiranja rebalansa operativnega plana aktivnosti za izvedbo Programa
trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v
Rudniku urana Žirovski vrh je ministrstvo ravnalo nepravilno, ker je dovolilo izplačilo
sredstev izven načrtovane višine, ki je bila določena s programom, kar je v nasprotju zli.
točko 2. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 79/99 in 124/00, v
nadaljevanju ZJF) in s 1. odstavkom 84. člena pravilnika.
c) Pri dodelitvi sredstev za premiranje vlog stanovanjskega varčevanja po nacionalni
varčevalni shemi je ministrstvo ravnalo nepravilno, ker je izplačalo odobreni znesek v
višini, ki je presegla potrebna sredstva, kar ni v skladu z 11. točko 2. člena ZJF.
Neporabljena sredstva so bila vrnjena v proračun v naslednjem letu, dne IS. 10. 2001.
3.2.3 Na podlagi razkritih nepravilnosti sklepamo, daje bila vsota nepravilnosti pri odhodkih
ministrstva večja kol 157.693 tisoč SIT in manjša kot 722.713 tisoč SIT, najbolj vajetoo je,
daje znašala 273.440 tisoč SIT.

4. Transferi
V reviziji smo ocenili sistem in delovanje notranjih kontrol ministrstva na področju
dodeljevala proračunskih sredstev končnim uporabnikom. Preverili smo, ali ministrstvo
zagotavlja, da so proračunska sredstva, ki so bila kot transferi posredovana upravičencem,
porabljena skladno z namenom b do višine, ki sta določena v proračunu, ter v sklada s
predpisi.
Tekoči transferi predstavljajo subvencije javnim podjetjem in gospodarskim družbam ter
samostojnim podjetnikom, posameznikom in gospodinj"stvora, neprofitnim organizacijam in
ustanovam« kakor tudi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb za izdelavo
občinske prostorske dokumentacije in modernizacijo prostorskega načrtovanja, za izvajanje
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dejavnosti trajnostnega razvoja, za dgavnosti informacijsko promocijske narave varovanja
okolja in za dejavnosti javne službe ohranjanja narave, varovanja naravne dediščine, pajkov
in obalnega moija.
Investicijski transferi predstavljajo subvencije občinam, javnim skladom in agencijam,
neprofilnim organizacijam, gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom ter javnim
zavodom za. sofinanciranje gradnje objektov in naprav obveznih lokalnih javnih shižb, za
intervencije varstva okolja, za oskrbo s stanovanji, varovanje naravne dediščine, kakor tudi za
sofinanciranje projektov v skladu z Državnim programom za prevzem pravnega reda EU in
Nacionalnega programa varstva okolja.
Za leto 2000je ministrstvo izkazalo za 3.465 mio SIT transferov, kar predstavlja 21,4 % vseh
realiziranih odhodkov.
Subvencije se dodeljujejo prek javnih razpisov v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2000 oziroma s pogodbami na podlagi Zakona o ohranjanju
narave. Izvajanje predpristopnih pomoči in drugih donacij je bilo v skladu s predpisi, ki
urejajo to področje aktivnosti

4.1. Ocena sistema in delovanja notranjih kontrol na področju transferov
Okoljski in prostorski transferi se odobravajo in vodijo v skladu s predpisi, kjer so kontrolni
postopki v največji meri določeni s strani dajalcev sredstev iz tujine in iz proračuna v skladu z
Državnim programom za prevzem pravnega reda EU, Phare postopkov za pripravo okoljslcih
infrastruktunub projektov m Nacionalnega programa varstva okolja.
Ugotovili smo pomanjkljivosti pri delovanju kontrolnih postopkov za tiste transfeme izdatke,
ki se izplačujejo za projekte in programe, izbrane na podlagi javnih razpisov.
Podajamo naslednja priporočila:
•

V javnih razpisih je potrebno večjo pozornost nameniti določanju meril in načinu uporabe
teh meril za uvrščanje porabnikov na prednostne liste.

•

Večjo pozornost je potreboo nameniti prevajanju skladnosti izdatkov s sprejetimi
programi, projekti in drugimi podlagami odobravanja subvencij.

•

Večjo pozornost je potrebno nameniti pravilnemu evidentiranju transfernih izdatkov v
analitiki
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m. MNENJE

V skladu z ugotovitvami iz II. razdelka izrekamo
•

o izkazu odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta ministrstva za leto 2000
pozitivno mnenje,

•

o izvrSevanju finančnega načrta ministrstva za leto 2000 mnenje s pridržkom.

Obrazložitev mnenja o izkaza odhodkov
Menimo, da je izkaz odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta ministrstva za leto
2000 pravilen, saj so razkrite napake zanemarljive.

Obrazložitev mnenja o izvrševanju finančnega načrta
Razkrite nepravilnosti pri izvrševanju finančnega načrta ministrstva za leto 2000 niso
pomembne, a tudi zanemarljive niso. Ker niso zanemarljive, izražamo pridržek glede
pravilnosti poslovanja ministrstva v letu 2000.

Odzivno poročilo je potrebno.
Ministrstvo mora v roku 60 dni po prejemu revizijskega poročila predložiti računskemu
sodišču odzivno poročilo, ker so v revizijskem poročilu razkrite nepravilnosti v poslovanju.
Odzivno poročilo mora vsebovati:
1. navedbo revizije, na katero se nanaša:
2. poročilo, Id naj vsebuje ukrepe za pravočasno preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje
nepravilnosti, ugotovljenih v zvezi z dodeljevanjem subvencij občinam in financiranjem
Rudnika urana Žrovski vrh (točka 3-2.2. a in b revizijskega poročila), ki jih je ministrstvo
sprejelo za preprečitev podobnih nepravilnosti v prihodnjem poslovanju.
Odzivno poročilo mora potrditi odgovorna oseba ministrstva s svojim podpisom in pečatom.
Računsko sodišče bo ocenilo verodostojnost odzivnega poročila, to je resničnost navedb o
popravljalnih ukrepih in po potrebi opravilo revizijo odzivnega poročila na podlagi 4.
odstavka 29. člena ZRacS-1.
čc odzivno poročilo ne bo predloženo v roku, določenem v tem revizijskem poročilu, stori
odgovorna oseba ministrstva prekršek po 3. odstavku 38. člena ZRacS-1.
Če bo računsko sodišče v po revizij tkem postopku ugotovilo, da ministrstvo krši obveznost
dobrega poslovanja, lahko sledijo ukrepi, ki jih določajo 7. do 14. točke 29. Sen ZRacS-1.
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Pravni pouk
I
Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred
sodišči ali drugimi državnimi organi.

Dr. Vojko A. Antončič, l.r.
generalni državni revizor

Poslano priporočeno:
1. Ministrstvo za okolje m prostor.
Ljubljana, IXmjska cesta 48, s povratnico;
2. dr. Pavd Gantar,
Štihova 6, Ljubljana;
3. dr. Andrej Umck.
Ptule 7, Ljubljana;
4. Državni zbor Rcpobtikc Slovenije
šubičeva uL 4,1000 Ljubljana;
5. arhiv, ta
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Računsko sodišče h
Republike Slovenue Vy

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o računskem sodišču
(ZRacS-1, Uradni list RS, 5t 11/01)
izdajam

REVIZIJSKO POROČILO

O PRAVILNOSTI IZVRŠEVANJA FINANČNEGA NAČRTA
ZA LETO 2000

NA URADU PREDSEDNIKA VLADE

Številka: 1201-3/01-27

Ljubljana, S. decembri 2001
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L UVOD

Revizijo izvrševanja finančnega načrta Urada predsednika Vlade RS (v nadaljevanju:
urad) v letu 2000 smo izvedli na podlagi ZRacS-1 in Programa dela za izvrševanje
revizijske pristojnosti Računskega sodišča RS v letu 2001 (Št. 3104-2/01 -1 z dne 9. 3.
2001). Sklep o izvedbi revizije (št 1201-3/01-4) je bil izdan 11.9. 2001. Pregled na
uradu smo začeli 12.9.2001 in ga končali 20.9. 2001.
Cilj revizije je bil preskusiti
•
•

ali je urad pravilno izkaza! odhodke v zaključnem računu finančnega načrta za leto
2000;
ali je urad izvrševal finančni načrt za leto 2000 v skladu s predpisi, ki jih mora
spoštovali neposredni uporabnik državnega proračuna.

Revidiranje smo izvedli s preskušanjem podrobnosti. Za preskušanje podrobnosti, na
katerih temelji izkazovanje odhodkov, in za preskušanje podrobnosti pri izvrševanju
finančnega načrta smo sestavili ustrezne revizijske programe za preskušanje pravilnosti
izkazovanja odhodkov ter programe za preskušanje skladnosti odhodkov s predpisi.
Pravilnost izkazovanja odhodkov smo preskušali tako, da smo preskušali nastanek
odhodkov, točnost evidentiranja in pravilnost razvrščanja odhodkov. Revizijske
programe smo uporabili na primemo velikih vzorcih odhodkov. Vzorne, na katerih smo
preskušali pravilnost izkazovanja in skladnost odhodkov s predpisi, smo določili po
metodi MUS1. Na ta način smo pridobili ustome in zadostne podatke za izrek mnenja o
pravilnosti poslovanja urada v letu 2000: pridobljeni podatki nam omogočajo, da v skladu
z mednarodno priznanimi standardi revidiranja2 podamo mnenje o izkazovanju odhodkov
urada za leto 2000 in mnenje o izvrševanju finančnega načrta urada za leto 2000.
Med izvajanjem revizije je bila odgovorna oseba Mojca Osolnik, direktorica urada,
imenovana z dnem 15.9.2001.
V letu 2000, na katero se nanaša revizija, pa so bile odgovorne osebe:
•

Ncvenka Crešnar Pcrgar, generalna sekretarka vlade do 8.6.2000,

•

dr. Verica Trstcnjak, generalna sekretarka vlade v času od 9. 6.2000 do 3. 12. 2000
in

•

Mirko Bandelj, generalni sekretar vlade od 4.12.2000 naprej.

V postopku zaključevanja revizije smo 17. 10. 2001 opravili razčiščevalni sestanek, na
katerem je urad izpodbijal razkrite nepravilnosti pri oddaji javnih naročil in podal
dodatna pisna in ustna pojasnila.
' MUS je kratica ta Monctaiy Unit Sampling (vzorCcnje denarnih enot).
'Napotilo ta izvajanje revizij (Uradni list RS, it 41/01).
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EL UGOTOVITVE

1. Finančni načrt
V finančnem načrtu urada, ki je bil sestavni del proračuna Republike Slovenije za leto
2000 (Uradni list RS, št 9/00), so bili za odhodke urada predvideni naslednji zneski:

**•
Tekoči odhodki
Tekoči trsasferi
Inrcst. odhodki
In vat. tniufcri

TABELA. SLI: F1NAN CM NAČRT ZA LETO 2000
r^StmldufaP^j
i; '-"' V Sprejetilirdcia
.PSISfSJfe
KlTflflj' V|-I-•* V.-——i—V"
sksbH&Kv Vvrnfii.-- i—i" -■7*5/1* i
1.147.839
1.226.226
£5.0
89,5
94
40
41

-

42

215.611

43

-

Skupaj odhodki

1.441.897

15.0

100,0

134.698

10.5

•

-

1.282.537

100,0

62
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Razlike med sprejetim in veljavnim proračunom izhajajo iz
•

prerazporeditev pravic porabe sredstev po sklepih Vlade RS,

•

prerazporeditev pravic porabe sredstev na podlagi 7. oz. 8. člena Zakona o
izvrševanju proračuna za leto 2000,

•

sredstev lastne dejavnosti.

Na podlagi omenjenih razlogov jc veljavni proračun za 159 mio SIT nižji od tistega, ki
ga je sprejel državni zbor. Razlika izhaja iz sklepov Vlade RS in 7. člena Zakona o
izvrševanju proračuna za leto 2000.

2. Izvrševanje finančnega načrta
Računovodske podlage za izkazovanje odhodkov
Urad je kot neposredni proračunski uporabnik dolžan izkazovati odhodke v skladu z
Zakonom o računovodstvu (ZR, Uradni list RS, 5L 23/99). Ta zakon določa priznavanje
odhodkov v skladu z računovodskim načelom denarnega toka. To načelo pomeni, da se
odhodki evidentirajo takrat, ko so obveznosti plačane.
Zakon o izvrševanju proračuna za leto 2000 je določil, da se med odhodke neposrednih
proračunskih uporabnikov za leto 2000 vključujejo tudi sredstva, ki so bila do vključno
31. 1. 2001 porabljena za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2000. Tudi Zakon o
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i zviševanju proračuna RS jc za Ido 1999 s podobno določbo podaljšal proračunsko leto
do 31. 1.2000.
Na teh računovodskih podlagah je urad v zaključnem računu finančnega načrta za leto
2000 izkazal naslednje odhodke:
TABELA It:t REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2000
Stniktor*7-.
rvRealincIJ*^— k^tUzSaf*
:
raiL- >"• "lirdefo.
; Kit
i
* ilP ri
"• ... - • ;
-v
i.; VrJ4v.4"i
ni,
Tekoči odhodki
95
1.079.778
1.139.729
40
89.1
1.147.839
0
Tekoči truiiferi
6.683
0
41
0
0
Lnvest odhodki
Invcst. tnnsfcri
Skupaj odkod ki

42

134.698

131.862

0

0

1-281537

I.2I1.640

<3

95.871
0

10.9
0

138
0

1.242^83

100

98

3. Revizijska razkritja

3.1 S preskušanjem pravilnosti izkazovanja odhodkov nismo razkrili pomembnih napak.
32 Odhodki urada niso bili povsem v skladu s predpisi. Na revizijskem vzorcu smo
razkrili nepravilnosti pri oddaji javnih naročiL
Urad ni oddal javnih naročil v vseh primerih na način, ki ga določa Zakon o javnih
naročilih (ZJN, Uradni list RS, ŠL 24/97, 78/99). V letu 2000 je urad z neposredno
pogodbo, kar ni bilo v skladu s 56. členom ZJN, oddal dve javni naročili, in sicer za
dobavo pisarniškega materiala in za najem vozila.
a. Postopek javnega razpisa za dobavo pisarniškega materiala je izvedel Servis
skupnih služb vlade (v nadaljevanju: servis) v leto 1998. Veljavnost krovne pogodbe
za dobavo pisarniškega materiala, ki jo je sklenil servis z dobaviteljem, izbranim na
podlagi javnega razpisa, je bila podaljšana z aneksom ŠL 2 do 15.9.2000. Nov javni
razpis je servis objavil 11. 8. 2000 in do izteka veljavnosti navedenega aneksa ni bil
zaključen. Servis je dobavitelje izbral šele 21. 12. 2000. Obdobje, na katero se
nanaša revidirano izplačilo, ni bilo zajeto z aneksom h krovni pogodb L Urad je
pojasnil, da je kupoval pisarniški material pri istem dobavitelju, s katerim mu je
pretekla pogodba, pod nespremenjenimi pogoji, in da je po končanem javnem
razpisu servis izbral istega dobavitelja.
b. Urad je najel službeno vozilo, ne da bi cene najema vozila in kakovost preverjal z
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zbiranjem več ponudb oz. z analizo stroškov. Urad je pojasnil, da je bilo vozilo
znamke audi A6 najeta pri generalnem zastopniku vozil te znamke na zahtevo
kabineta podpredsednika tedanje vlade, ker urad ni ime) vozila s Štirikolesnim
pogonom, ki bi bilo primemo za vožnjo v zimskih razmerah.
3.2.1 Na podlagi razkritih nepravilnosti sklepamo, da je bila vsota nepravilnosti pri
odhodkih urada večja kol 16.218 tisoč SIT in manjša kot 120.129 tisoč SIT, najbolj
verjetno je, daje znašala 38.162 tisoč SIT.

HL MNENJE

V skladu z ugotovitvami iz IL razdelka izrekamo
•

o izkazu odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta urada za leto 2000
pozitivno mnenje,

•

o izvrševanju finančnega načrta urada za leto 2000 mnenje s pridržkom.

Obrazložitev mnenja o izkazu odhodkov
Z razumnim revizijskim tveganjem računsko sodišče izključuje možnost, da so v izkazu
odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta urada za leto 2000 pomembne
nerazkrite napake. Računsko sodišče meni, da je urad pravilno izkazal odhodke v
zaključnem računu finančnega načrta za leto 2000.

Obrazložitev mnenja o izvrševanja finančnega načrta
Razkrite nepravilnosti pri izvrševanju finančnega načrta urada za leto 2000 niso
pomembne, a tudi zanemarljive niso. Ker niso zanemarljive, izraža računsko sodišče
pridržek glede pravilnosti poslovanja urada v letu 2000.
Odzivno poročilo ni potrebno, ker je urad že v revizijskem postopku sprejel ukrepe za
odpravo razkritih nepravilnosti pri izvajanju postopkov oddaje javnih naročil za dobavo
pisarniškega materiala (predstavljeno v točki 32 a tega poročila).
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Pravni pouk
Tega poročila na podlagi tretjega odstavka L Člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati
pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Dr. Vojko A. Antončič, l.r.
generalni državni revizor

Poslano priporočeno:
1. Vlada Republike Slovenije
Urad predsednika
Gregorčičeva 20,1000 Ljubljana;
2. Nevcaka ČreSnar Pcrgar
Urad predsednika vlade
Gregorčičeva 20, i000 Ljob)j«iu;
3. Dr. Verica Tr*tei\jak
Metelkova 17,1000 Ljubljana;
4. MokoBandelj
Generalni sekretariat Vlade RS
Gregorčičeva 20,1000 Ljubljana;
5. Državni zbor Republike Slovenije
ŠubiČeva uL 4,1000 Ljubljana;
6. Arhiv, tu.
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Računsko sodišče
Republike Slovenije

9

Na podlagi prvega odstavka 28. Člena Zakona o računskem sodišču
(ZRacS-1, Uradni list RS, Št 11/01)
izdajam

REVIZIJSKO POROČILO
O PRAVILNOSTI IZVRŠEVANJA FINANČNEGA NAČRTA
ZA LETO 2000

NA URADU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA INVALIDE IN BOLNIKE

Številka: 1201-6701-14

Ljubljana, 3. decembra 2001
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Revizijo izvrševanja finančnega načrta na Uradu Vlade Republike Slovenije 2a invalide in
bolnike. Železna c. 14, Ljubljana (v nadaljevanju: UVI) v letu 2000 smo izvedli na podlagi
ZRacS-1 in Programa dela za izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega sodišča RS v letu
2001 (5l 3104-2/01-1 z dne 9.3.2001). Sklep o izvedbi revizije (IL 1201-6/01-5) je bil izdan
4.7.2001. Pregled na UVI smo začdi 9.7.2001 in ga končali 19.7.2001.
Cilj revizije je bil preskusili
•

aH je UVI pravilno izkazal odhodke v zaključnem računu finančnega načrta za leto 2000;

•

ali je UVI izvrševal finančni načrt za leto 2000 v skladu s predpisi, ki jih mora spoštovati
neposredni uporabnik državnega proračuna.

Revidiranje smo izvedli s preskušanjem podrobnosti. Za preskušanje podrobnosti, na katerih
temelji izkazovanje odhodkov, in za preskušanje podrobnosti pri izvrševanju finančnega
načrta smo sestavili ustrezne revizijske programe za preskuŠai\je pravilnosti izkazovanja
odhodkov ter programe za preskušanje skladnosti odhodkov s predpisu Pravilnost izkazovanja
odhodkov smo preskušali tako, da smo preskušali nastanek odhodkov ter točnost evidentiranja
in pravilnost razvrščanja odhodkov. Revizijske programe smo uporabili na primemo velikih
vzorcih odhodkov.
Vzorec, na katerem smo preskušali pravilnost izkazovanja in skladnost odhodkov s predpisi,
smo določili po metodi MUS'. Na ta način smo pridobili ustrezne in zadostne podatke za izrek
mnenja o pravilnosti poslovanja UVI v letu 2000: pridobljeni podatki nam omogočajo, da v
skladu z mednarodno priznanimi standardi revidiranja1 podamo mnenje o izkazovanju
odhodkov UVI za leto 2000 in mnenje o izvrševanju finančnega načrta UVI za leto 2000.
Med izvajanjem revizije sta bili odgovorni osebi Mirko Bandelj, generalni sekretar vlade in
mag. Luj Šprohar, direktor UVI.
V letu 2000, na katero se nanaša revizija, pa so bile odgovorne osebe na UVI:
•

Nevenka Črešnar Pergar, generalna sekretarka vlade, do 8.6.2000,

•

dr. Verica Trstenjak, generalna sekretarka vlade, od S. 6.2000 do 1.12.2000,

•

Mirko Bandelj, generalni sekretar vlade, od 1.12.2000 dalje,

•

mag. Majda Pučnik Rudi, direktorica UVI, od 31.7.2000 do 14.12.2000 in

•

mag. Luj Šprohar, direktor UVI, od 1.1.2000 do 31.7.2000 in od 14. 12.2000 dalje.

V postopku zaključevanja revizije smo 3.10.2001 opravili razčiščevalni sestanek, na katerem
je UVI podal dodatna pojasnila k ugotovitvam iz revizije.

1

MUS je kratica za Mooetaiy Umit Sonpling (vzocCefljc denarnih enot).

1

Napotilo za izvajanje revizij (Uradni lirt RS, Jt_ 41/01).
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n. UGOTOVITVE

1. Finančni načrt
V finančnem načrtu UVI, ki je bil sestavni del proračuna Republike Slovenije za leto 2000
(Uradni list RS, št. 9/00), so bili za odhodke UVI predvideni naslednji zneski:

TABELA it 1: FINANČNI NAČRT UVI ZA LETO 2000
^pre/čli:^
.• >'• -j"'.",
l'-V S-V"/.v"'
j-.— . \• 'CprbniJSjn fS.y
/praručšiU
. .1 .J:* r
* v. : . _ Z.T' + faato&srt'-:: ' -• • • .: -v:z
RT i-..-3*7 . . =
r4V: "
Tekoči odhodki
100,0
100.0
53.533
40
<8.825

T

Skupaj odhodki

100,0

48.825

53.533

100.0

;■ -zsa--.
110
110

Razlike med sprejetim in veljavnim proračunom izhajajo iz
•

prerazporeditev pravic porabe sredstev po sklepih Vlade RS in

•

prerazporeditev pravic porabe o katerih je odločal UVI.

Na podlagi omenjenih razlogov je veljavni proračun za 4,7 raio SIT višji od tistega, ki gaje
sprejel" Državni zbor RS. Pri Vem največja razlika izhaja iz prerazporeditev pravic porabe o
katerih je odločal UVI in znašajo 5 mio SIT. Vlada RS jc s sklepi znižala sprejeti proračun za
332 tisoč SIT.

2. Izvrševanje finančnega načrta

Računovodske podlage za izkazovanje odhodkov
UVI je kot neposredni proračunski uporabnik dolžan izkazovali odhodke v skladu z Zakonom
o računovodstvu (ZR, Uradni list RS, ŠL 23/99). Ta zakon določa priznavanje odhodkov v
skladu z računovodskim načelom denarnega toka. To načelo pomeni, da se odhodki
evidentirajo takrat, ko so obveznosti plačane.
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2000 je določil, da se med odhodke neposrednih
proračunskih uporabnikov za leto 2000 vključujejo tudi sredstva, ki so bila do vključno 31.1.
2001 porabljena za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2000. Tudi Zakon o izvrševanju
proračuna RS je za leto 1999 s podobno določbo podaljšal proračunsko leto do 31.1.2000.
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Na teh računovodskih podlagah jc UVI v zaključnem računu finančnega načrta za leto 2000
izkazal naslednje odhodke:

TABELA it- 2: REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZAr LETO 2000
;. ~ . '"•
Veljsvni-.' RMCatcTjl- •: Realizaciji '..-StraJitura
-;
:
-proračun
■ : ,2ooo=.
I»9 .
N«xiy
K to
-2Q0W~
vooirsife • . .YW$ifr :
vJDOO^TT
: _
■
S
t
2
r- ■...
• •
'
44307
100,0
50.432
Tekoči odhodki
40
53333
Skupaj odhodki

53.533

50.432

44307

Indeks

100,0

114
114

Odhodki UVI za leto 2000 so bili za 3.101 tisoč SIT ali 5,8 % nižji od veljavnega proračuna.

3. Revizijska razkritja
V odhodkih UVI so izkazana plačila obveznosti iz leta 1999, ki niso bile plačane do 31. I.
2000, in tisti del obveznosti iz leta 2000, ki so bile plačane do 31. I. 2001.
UVI v bilanci stanja na dan 31.12.2000 ni izkazal neplačanih odhodkov.

3.1 S preskušanjem pravilnosti izkazovanja odhodkov nismo razkrili nobene napake.

3.2 Odhodki UVI niso bili povsem v skladu s predpisi. Na revizijskem vzorcu smo razkrili
naslednjo nepravilnost pri oddaji javnega naročila:
Za nabavo pisarniškega materiala je bil dobavitelj izbran brez predhodnega zbiranja ponudb
za izbiro najugodnejšega ponudnika (neskladje s 56. členom Zakona o javnih naročilih, ZJN,
Uradni list RS, št. 24/97).
UVI je v letu 2001 pristopil k odpravi razkrite nepravilnosti. Pridobil jo ponudbi dveh
dobaviteljev pisarniškega materiala. Kolegij UVI je v zvezi s postopkom zbiranja ponudb za
nabavo že sprejel aktivnosti za analizo prejetih ponudb in izbiro dobavitelja.

3.2.1 Na podlagi razkrite nepravilnosti sklepamo, daje bila vsota nepravilnosti pri odhodkih
UVI večja kot 294 tisoč SIT in manjša kot 1.470 tisoč SIT, najbolj veijetno je, da jc znašala
840 tisoč SIT.
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HL MNENJE

V skladu z ugotovitvami iz IL razdelka izrekamo
•

o izkazu odhodkov v zaključnem računu finančnega načeta UVI za leto 2000 pozitivno
mnenje in

•

o izvrševanju finančnega načrta UVI za leto 2000pozitivno mnenje.

Obrazložitev mnenj* o izkazu odhodkov
Z razumnim revizijskim tveganjem računsko sodišče izključuje možnost, da so v izkazu
odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta UVI za leto 2000 pomembno nerazkrite
napake. Računsko sodišče meni, da je UVI pravilno izkazal odhodke v zaključnem računu
finančnega načrta za leto 2000.

Obrazložitev mnenja o izvrševanju finančnega načrta
Razkrite nepravilnosti pri izvrševanju finančnega načrta UVI za leto 2000 so zanemarljive.
Računsko sodišče meni, daje v letu 2000 UVI v pomembnih poglodih posloval pravilno.

Odzivno poročilo ni potrebno, ker je UVI med revizijskim postopkom sprejel ustrezne ukrepe
za odpravo razkritih nepravilnosti.

Pravni pouk
Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred
sodišči ali drugimi državnimi organi.

Dr. Vojko A. Antončič, l.r.
generalni državni revizor
Potlano priporočena'
1. Vl*da RrpubHkc Slovenj Urad z« mvalido in bolnike.
Železna e. 14.1000 Ljubljana;
2. Nevenka Orešnar Pergar, Urad predsednik* Vlade Republike Slovenije.
Gregorčičeva 20,1000 Ljubljana;
3. dr. Verica Tistenjak,
Metelkova 17,1000 Ijubljana;
4. nag. M^da Pučnik Rodi,
Hudo 39,123S Radomlje;
5. DrŽava! zbor Republike Sloven jje,
Subičeva uL 4,1000 ljubima;
6. arhiv, tu.
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Računsko sodišče
Republike Sloyenue

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o računskem sodi§ču
(ZRacS-1, Uradni list RS, št 11/01)
izdajam

REVIZIJSKO POROČILO
O PRAVILNOSTI IZVRŠEVANJA FINANČNEGA NAČRTA
ZA LETO 2000

NA SERVISU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA PROTOKOLARNE STORITVE

Številk«: 1201-5/01-15

Ljubljana. 21. decembra 2001
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Revizijo izvrševanja finančnega načrta na Servisa Vlade Republike Slovenije za protokolarne
storitve, Predoslje 39, Kranj (v nadaljevanju: SPS) v letu 2000, smo izvedli na podlagi
ZRacS-1 in Programa dela za izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega sodišča RS v letu
200! (št. 3104-2/01-1 z dne 9. 3.2001). Sklep o izvedbi revizije (št 1201-5/01-5) je bil izdan
19.6.2001. Pregled na SPS seje pričel 21.6.2001 in končal 4.7.2001.
Cilj revizije je bil preskusiti
•

ali je SPS pravilno izkazal odhodke v zaključnem računu finančnega načrta za leto 2000;

•

alt je SPS izvrševal finančni načrt za leto 2000 v skladu s predpisi, ki jih mora spoštovali
neposredni uporabnik državnega proračuna.

Revidiranje smo izvedli s preskušanjem podrobnosti. Za preskušanje podrobnosti, na katerih
temelji izkazovanje odhodkov, in za preskušanje podrobnosti pri izvrševanju finančnega
načrta smo sestavili ustrezne revizijske programe za preskušanje pravilnosti izkazovanja
odhodkov ter programe za preskušanje skladnosti odhodkov s predpisi. Pravilnost izkazovanja
odhodkov smo preskušali tako, da smo preskušali nastanek odhodkov ter točnost evidentiranja
in pravilnost razvrščanja odhodkov. Revizijske programe smo uporabili na primemo velikih
vzorcih odhodkov.
Vzorec, na katerem smo preskušali pravilnost izkazovanja in skladnost odhodkov s predpisi,
smo določili po metodi MUS1. Na ta način smo pridobili ustrezne in zadostne podatke za
izrek mnenja o pravilnosti poslovanja SPS v letu 2000: pridobljeni podatki nam omogočajo,
da v skladu z mednarodno priznanimi standardi revidiranja2 podamo mnenje o izkazovanju
odhodkov SPS za leto 2000 in mnenje o izvrševanju finančnega načrta SPS za leto 2000.
Med izvajanjem revizije sta bili odgovorni osebi Mirko Bandclj, generalni sekretar vlade in
Iztok Purič, v.d. direktorja SPS.
V letu 2000, na katero se nanaša revizija, pa so bile odgovorne osebe na SPS:
•
•
•
•
•

Ncvenka Črcšnar Pergar, generalna sekretarka vlade do 8.6.2000,
dr. Verica Trstenjak, generalna sekretarka vlade do 1.12.2000,
Mirko Bande^j, generalni sekretar vlade od 1.12.2000,
Margareta Benčič, direktorica do 1.8.2000 in
Iztok Purič, v.<L direktorja od 1. S. 2000 dalje.

V postopku zaključevanja revizije smo 9.10.2001 opravili razčiščevalni sestanek, na katerem
je SPS izpostavil sporna razkritja ter podal dodatna pojasnila in dokaze o aktivnostih za
odpravo nekaterih razkritih nepravilnosti in pomanjkljivosti v poslovanju.

1

MUS je kratica zt Monctaiy Unir Sampling (vzorčenje denarnih enot).

1

Napotilo ta izvajanje rcvtrij (Uradni Kit RS. U. 41/01).
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n. UGOTOVITVE
1. Finančni načrt
V finančnem načrtu SPS, ki jc bil sestavni del proračuna Republike Slovenije za leto 2000
(Uradni lisi RS, It 9/00), so bili za odhodke SPS predvideni naslednji zneski:

.

~ * !•!
Nazjf
i' 1:
Tekoči odhodki
Invest odhodki
Skupaj odhodki

TABELAH. J: FIN AN CNI NAČRT ZA LETO 2000
. Vdjivni:: . Struktura
Sprejetij
SfroktoOL " prončan
prorafeki'-'
v%
v% .
. Kto
vooo-srr
Toocrerr.:6
i- r "• .
-4 .
2 •
■ .i
519.406
99,5
99,5
502.644
40
42

2.460
5C5.104

0,5
100,0

2.393
521.799

Indeks
1-5/3
103

0 JS

91

100,0

103

Razlike med sprejetim in veljavnim proračunom izhajajo iz
•

prerazporeditev pravic porabe sredstev po sklepih Vlade RS,

•

prerazporeditev pravic porabe, o katerih je odločal Urad predsednika Vlade Republike
Slovenije in

•

prerazporeditev pravic porabe, o katerih je odločal SPS.

Na podlagi omenjenih razlogov jc veljavni proračun za 16.695 tisoč SIT višji od tistega, ki ga
je sprejel Državni zbor RS. Pri tem največja razlika Izhaja iz odločitev Urada predsednika
Vlade Republike Slovenije.

2. Izvrševanje finančnega načrta
Računovodske podlage za izkazovanje odhodkov
SPS jc kot neposredni proračunski uporabnik dolžan izkazovati odhodke v skladu z Zakonom
o računovodstvu (Uradni list RS, št 23/99, v nadaljevanju: ZR). Ta zakon določa priznavanje
odhodkov v skladu z računovodskim načelom denarnega toka. To načelo pomeni, da se
odhodki evidentirajo takrat, ko so obveznosti plačane.
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2000 je določil, da sc med odhodke neposrednih
proračunskih uporabnikov za leto 2000 vključujejo tudi sredstva, ki so bila do vključno 31. 1. _
2001 porabljena za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2000. Tudi Zakan o izvrševanju
proračuna RS je za leto 1999 s podobno določbo podaljšal proračunsko leto do 31.1. 2000.
Na teh računovodskih podlagah je SPS v zaključnem računu finančnega načrta za leto 2000
izkazal naslednje odhodke:
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TABELA K. 2: REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2000
i" v,t . ;
'"feSa' 'i '• •pronČBn:
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5I7.S66
510.S86
Tekoči odhodki
40
519.406
99,5
101
lnvesc odhodki
2J93
42
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234.506
0.5
1
Skupaj odhodki

521.799

519.959

74SJ92

100,0
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Odhodki SPS za leto 2000 so bili za 1.840 tisoč SIT ali 0,4 % ni^i od veljavnega proračuna.

3. Revizijska razkritja
V odhodkih SPS so izkazana plačila obveznosti iz leta 1999, ki niso bile plačane do 31. 1.
2000, in tisti del obveznosti iz leta 2000, ki so bile plačane do 31.1.2001.
SPS je v bilanci stanja na dan 31. 12.2000 izkazal za 35.984 tisoč SIT neplačanih odhodkov.

3.1 S preskušanjem pravilnosti izkazovanja odhodkov smo razkrili nepravilnosti pri
izkazovanju odhodkov iz lastne dejavnosti in investicijskih odhodkov.

3.1.1 Izkazovanje odhodkov iz lastne dejavnosti
V zaključnem računu proračuna za leto 2000 SPS ni izkazal odhodkov lastne dejavnosti v
skupni višini 423.887 tisoč SIT. V letu 2000 za te odhodke niso bile odprte posebne
proračunske postavke. SPS izvajanja lastne dejavnosti ni imel urejenega v internem akiu in ni
posebej označeval listin, ki se nanašajo na lastno dejavnost (neskladje z določili 46., 48. in 52.
člena Pravilnika o izvrševanja proračuna. Uradni list RS, št. 13/00, 65/00, 97/00, v
nadaljevanju: pravilnik).
SPS bi moral izvajanje lastne dejavnosti urediti v internem aktu, v katerem bi določil vrsto in
način opravljanja lastne dejavnosti ter okvirni način oblikovanja cen. Knjigovodske listine, ki
se nanašajo na lastno dejavnost, morajo bili jasno označene. Evidentiranje poslovnih
dogodkov mora zagotoviti ustrezno preglednost nad poslovanjem javne službe in lastne
dejavnosti tako z vidika prihodkov in odhodkov kakor tudi rezultatov poslovanja.
SPS se je na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne
storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 97/01) preoblikoval v javni gospodarski
zavod, ki je pravna oseba.
S preoblikovanjem SPS v javni gospodarski zavod so po presoji računskega sodišča dani
drugačni pogoji za delo tc službe, ki bo lahko z večjo ponudbo razpoložljivih zmogljivosti
ustvarila višje dohodke na trgu in s tem zagotovil potrebna sredstva za reševanje nekaterih Še
odprtih vprašanj ter za vzdrževanje obstoječih objektov in vlaganja v nove projekte.
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3.12 Izkazovanje odhodkov tekočega leta
Pri nakupu opreme kuhinje v hotelu Kokra je bilo med odhodke leta 2000 nepravilno
vključeno izplačilo, ki je bilo izvršeno v letu 1999 (neskladje z določili 15. člena ZR).

3.1 J Na podlagi razkrite napake ocenjujemo, da je vsola napak v izkazanih odhodkih večja
kot 5.506 tisoč SIT in manjša kot 74.655 tisoč SIT, najbolj verjetno je, da znaSa 15.731 tisoč
SIT.
Konec leta 1999 ni bilo razpoložljivih proračunskih sredstev za poravnavo obveznosti
dobavitelju omenjene opreme, zato je bila obveznost pokrita s sredstvi lastne dejavnosti.
Vrednost nabavljene opreme so v letu 1999 evidentirali med časovne razmejitve in v letu
2000 med tekoče odhodke, sicer bi izkazali izgubo v poslovanju.

3.2 Odhodki SPS niso bili povsem v skladu s predpisi. Na revizijskem vzorcu smo razkrili
nepravilnosti pri oddaji javnih naročil, obračunavanju plač in izvajanju lastne dejavnosti.

3.2.1 Oddaja javnih naroČil
SPS ni oddal javnih naročil z javnim razpisom v vseh primerih, ko bi bil to dolžan na podlagi
Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, it 24/97,78/99, v nadaljevanju: ZJN).
a) Javno naročilo za nabavo hrane, ki je v letu 2000 preseglo določeno vrednost, za katero je
potreben javni razpis, je bik) oddano na podlagi letne naročilnice za leto 2000 brez
javnega razpisa (neskladje s 3. in IS. členom ZJN). Javni razpis je bil objavljen 20. 10.
2000 za obdobje od novembra 2000 do novembra 2001.
b) V Štirih primerih nabava hrane in pijače ni bila izvedena z zbiranjem ponudb
najugodngiega ponudnika (neskladje s 56. členom ZJN).
c) V enem primeru nakupa slame in v enem primeru nakupa cvetja ni bilo izvedeoo zbiranje
ponudb za izbiro najugodnejšega ponudnika (neskladje s 56. členom ZJN).
d) Pri naročilu pleskanja ni bilo izvedeno zbiranje ponudb za izbiro najugodnejšega
ponudnika (neskladje s 56. Členom ZJN).
SPS je v letu 2000 začel uvajati aktivnosti, Id bodo preprečile pojav podobnih nepravilnosti
pri oddaji javnih naročil v prihodnje. Na podlagi 1. odstavka 125. člena Zakona o javnih
naroČilih (Uradni list RS, St 39/00) je bil 25.9.2000 spitjet Pravilnik za oddajo naroČil male
vrednosti. V maju leta 2001 je bil sprget Je interni akt, v katerem so bik opredeljene
zadolžitve in odgovornosti posameznih zaposlenih v oddelku nabavne službe. Določila novih
predpisov in spngeti ukrepi se nanaSajo tudi na vsebino listin (plan nabav do 31. 5. 2001,
poročilo o izvedenih javnih naročilih tnalih vrednosti), naloge, pripravo pravilnika o delovnih
oblekah, spremembe pravilnika o javnih naročilih malih vrednosti, izvajanje postopkov po
novem pravilniku in določitev minimalnih zalog po sektoijih do 31.5.2001.
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3.2-2 ObraCunavanjc piač
Pri obračunavanju plač v letu 2000je bilo ugotovljeno:
a) V Šestih primerih delavci niso izpolnjevali pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe
(neskladje s 3- členom Zakona o delavcih v državnih organih, Uradni list RS, S L. 15/90,
5/9!. 2/91,18/91,22/91,4/93,18/94,41/94,70/97,87/97.38/99, v nadaljevanju: ZDDO).
b) V enem primeru ni bila izdana ustrezna odločba za uporabljeni količnik za izračun
osnovne plače delavca (neskladje s 6. členom ZDDO).
c) V enem primeru ni bila izdana odločba za obračunani dodatek v višini 50 % na osnovno
plačo zaposlenega (neskJadje z 31 ji členom ZDDO).
V letu 2001 je SPS sprejel nov Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih
mest, ki bo uvedel spremembe glede zahtevane izobrazbe po posameznih delovnih mestih. Za
sanacijo obstoječega stanja bo SPS sprejel program, ki bo vseboval tudi ukrepe za odpravo
ugotovljenih nepravilnosti
3.2.3 Na podlagi razkritih nepravilnosti sklepamo, daje bila vsota nepravilnosti pri odhodkih
SPS večja kot 126.949 tisoč SIT in manjša kot 311.550 lisoč SIT, najbolj verjetno je, da je
znašala 193.806 tisoč SIT.

3.2.4 Lastna dejavnost

,

SPS se za cenike za opravljene storitve ni dogovarjal s Protokolom v Vladi Republike
Slovenije In ni pridobil soglasja Vlade RS k cenikom za druge neposredne proračunske
uporabnike, kot določa 50. člen pravilnika. Neposrednim proračunskim uporabnikom in
Protokolu v Vladi RS je SPS v letu 2000 zaračunaval pribitek v višini 60 V* na neposredne
materialne stroške. S tem je neposredno vplival na
*

prihodke lastne dejavnosti SPS b

•

tekoče odhodke tistih neposrednih proračunskih uporabnikov, ki jim je SPS v letu 2000
zaračunaval opravljene gostinske, hotelske ali druge storitve.

SPS je začel odpravljati navedene pomanjkljivosti in sprejel ukrepe, ki bodo zagotovili, da bo
cenike za izvajanje storitev za druge neposredne proračunske uporabnike potrdila Vlada
Republike Slovenije, ceniki za Protokol v Vladi RS pa bodo potrjeni in dogovogeni. Izdelani
so novi ceniki in kalkulacije, ki bodo predloženi v potrditev Vladi Republike Slovenije.
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m. MNENJE

V skladu z ugotovitvami iz D. razdelki izrekamo
*

o
odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta SPS za leto 2000 mnenje s
pridržkom

■

o izvrševanju finančnega načrta SPS za leto 2000 negativno mnenje.

Obrazložitev mnenja o izkazu odhodkov
Razkrite napake v izkazovanju odhodkov niso pomembne, a tudi zanemarljive niso. Ker niso
zanemarljive, izražamo pridržek glede pravilnosti izkaza odhodkov v zaključnem računu
finančnega načrta SPS.
Obrazložitev mnenja o izvrševanju finančnega načrta
Pomemben delež odhodkov SPS je bil v nasprotju s predpisi, ki bi jih moral neposredni
proračunski uporabnik spoštovati pri svojem poslovanju.

Zahteva za predložitev odzivnega poročila
Pri preskušanju pravilnosti izkazovanja odhodkov in skladnosti poslovanja SPS s predpisi
(točka 3 poročila) so bile ugotovljene napake in nepravilnosti, kd so po oceni računskega
sodišča posledica slabosti in pomanjkljivosti pri vodenju in evidentiranju lastne dejavnosti ter
pri delovanju sistemov notranjega kontroliranja. Določene ukrepe za odpravo napak in
nepravilnosti je SPS sprejel ic med izvajanjem revizije in o njih poročamo v revizijskem
poročilu. Za odpravo napak in nepravilnosti, za katere SPS do izdaje poročila ni sprejel
ustreznih popravljalnih ukrepov, mora v roku 90 dni po prejemu revizijskega poročila
predložiti računskemu sodišču odzivno poročilo.
Odzivno poročilo mora vsebovati
1. navedbo revizije, na katero se nanaša;
2. kratek opis nepravilnosti v poslovanju, ki so bile razkrite z revizijo;
3. izkaz popravljalnih ukrepov.
Popravljalni ukrepi se morajo nanašati na naslednja področja:
•

ureditev računovodenja, ki mora temeljiti na 9. členu ZR. 45. Členu Pravilnika o enotnem
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
(Uradni list RS. St 86/99, 11<V99, 23/00, 37/00, 2/01, 35/01, 62/01) ta Pravilniku o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št 66/01), in
sicer tako, da se zagotovi ločeno evidentiranje in izkazovanje prihodkov in odhodkov za
temeljno dejavnost, ki jih SPS opravlja kot zakonsko nalogo za Protokol v Vladi
Republike Slovenije, za lastno dejavnost, ki jo opravlja za druge neposredne proračunske
uporabnike, in posebej za lastno dejavnost, ki jo opravlja za druge naročnike po tržnih
cenah (točka 3.1.1); poročilo mora prav tako vsebovati ukrepe za zagotovitev pravilnih
podlag za obračunavanje storitev (točlca 3.2.3 poročila);
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•

zagotovitev pravilnih podlag za obračun plač delavcem in uskladitev dejanske izobrazbe
zaposlenih z zahtevano v sistemiz8cyi delovnih mest (točka 3.2.2 poročila);

*

ureditev notranjega kontroliranja, ki bo v prihodnje uspešno preprečevalo, odkrivalo in
odpravljalo nepravilnosti, Jd so bile ugotovljene pri oddaji javnih naroČil (točka 3.2.1
poročila).

Odzivno poročilo mora potrditi odgovorna oseba SPS s svojim podpisom in pečatom.
%
Računsko sodišče bo ocenilo verodostojnost odzivnega poročila, to je resničnost navedb o
popravljalnih ukrepih, m po potrebi opravilo revizijo odzivnega poročila na podlagi 4.
odstavka 29. člena ZRacS-1.
če odzivno poročilo ne bo predloženo v roku, določenem v tem revizijskem poroči hi, stori
odgovorna oseba uporabnika javnih sredstev prekršek po 3. odstavku 38. člena ZRacS-l.
T
•
Če bo računsko sodišče v porevizijskem postopku ugotovilo, da uporabnik javnih sredstev
krši obveznost dobrega poslovanja, lahko sledijo ukrepi, ki jih določa 29. Člen ZRacS-I v
točkah od 7 do 14.

Pravo! pouk
Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred
sodišči ali drugimi državnimi organi.

Dr. Vojko A. Antončič, l.r.
generalni državni revizor

Poslano priporočeno:
1. Vlada Republike Slovenije, Servis a protokolarne storitve,
Ptedotljc 39,4244 Brdo pri Kranja, s povratnico;
2. MevcakačicSaarPeigar, Urad predsednika Vlade Republike Slovence,
GregorfSBeva 20,1000 Ljubljana;
3. dr. Verica Thtenjak,
Metelkova 17,1000 IjobUana;
4. Maigarcta BenčH, .
Visoko 119,4212 Visoko;
5. DricvmI Zbor Republike Slovenije,
SobBcva ul. 4,1000 Ljubljana;
4. arbhr, tu.
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Računsko sodišče
Republike Slovenije

Na podlagi I. odstavka 28. člena Zakona o računskem sodišču
(ZRacS-1, Uradni Ust RS, 5t 11/01)
izdajam

REVIZIJSKO POROČILO

O PRAVILNOSTI IZVRŠEVANJA FINANČNEGA NAČRTA
ZA LETO 2000

NA PROTOKOLU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Številka: 1201-4/01-16

Ljubljana, 3. decembra 2001
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I. UVOD
Revizijo izvrševanja finančnega načrta na Protokolu v Vladi Republike Slovenije, Eijavčeva
17» Ljubljana (v nadaljevanju: PV) v letu 2000 smo izvedli na podlagi ZRacS-1 in Programa
dela za izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega sodišča RS v lelu 2001 (5l 3104-2/01-1
z dne 9. 3. 2001). Sklep o izvedbi revizije (št 1201-4/01-5) je bil izdan 25. 5. 2001. Pregled
na PV smo začeli 7.6. 2001 in ga končali 22. 6.2001.
Cilj revizije je bil preskusiti
•

ali je PV pravilno izkazal odhodke v zaključnem računu finančnega načrta za leto 2000 in

•

ali je PV izvrševal finančni načrt za leto 2000 v skladu s predpisi, ki jih mora spoštovati
neposredni uporabnik državnega proračuna.

Revidiranje smo izvedli s preskušanjem podrobnosti Za preskušanje podrobnosti, na katerih
temelji izkazovanje odhodkov, in za preskušanje podrobnosti pri izvrševanju finančnega
načrti smo sestavili ustrezne revizijske programe za preskušanje pravilnosti izkazovanja
odhodkov ter programe za preskušanje skladnosti odhodkov s predpisi Pravilnost izkazovanja
odhodkov smo preskušali tako, da smo preskušali nastanek odhodkov ter točnost evidentiranja
in pravilnost razvrščanja odhodkov. Revizijske programe smo uporabili na primemo velikih
vzorcih odhodkov.
Vzorec, na katerem smo preskušali pravilnost izkazovanja in skladnost odhodkov s predpisi,
smo določili po metodi MUS1. Na ta način smo pridobili ustrezne in zadostne podatke za
izrek mnenja o pravilnosti poslovanja PV v letu 2000: pridobljeni podatki nam omogočajo, da
v skladu z mednarodno priznanimi standardi revidiranja1 podamo mnenje o izkazovanju
odhodkov P V za leto 2000 in mnenje o izvrševanju finančnega načrta PV za leto 2000.
Med izvajanjem revizije sla bih' odgovorni osebi Mirko Bandclj, generalni sekretar vlade in
Ksenija Benedetti, šefinja PV.
V letu, na katero se nanaša revizija, so bile odgovorne osebe na PV:
•

Nevenka Črešnar Pergar, generalna sekretarka vlade (do 8.6.2000),

•

dr. Verica Tistenjak, generalna sekretarka vlade (do 1.12.2000),

•

Mirko Bandelj, generalni sekretar vlade (od 1.12.2000 dalje).

•

Žcljko Jeglič, šef PV (do 1. 8. 2000) in

•

Ksenija Benedetti, šefinja PV (od 1.8.2000 dalje).

V postopku zaključevanja revizije smo 5. 10.2001 opravili razčiščevalni sestanek, na katerem
je PV izpostavil sporna razkritja in podal dodatna pojasnila.
' MUS je kratica za Monetary Unit Sampling (vzortaijc denarnih enot).
1

Napotilo za tcvajaoje revizij (Uradni Ust XS, It 41AD1).
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IL UGOTOVITVE

1. Finančni načrt
V finančnem načrtu PV, ki je bil sestavni del proračuna Republike Slovenije za leto 2000
(Uradni list RS, ŠL 9/00), so bili za odhodke PV predvideni naslednji zneski:

r N*rir ' * —a"
. . • - ■ ■-1 • ■
Tekoči odhodki
Invcst odhodki
Skupaj odhodki

TABELA it. t: FINANČNI NAČRT ZA LETO 2000
;Sthdtfpč*-:
Kta..
v
Hprinfarrs
v-Sftisa-snsš
Tr
343J17
98,4
40
312.135
■:

42

1.6

98,6
L ,4

109,9

5.059

100,0

348.376

100,0

109,S

5.059
317.194

iJlodeJaL'-

100.0

Razlike med sprejetim in veljavnim proračunom izhajajo iz
•

prerazporeditev pravic porabe sredstev po sklepih Vlade RS in

•

prerazporeditev pravic porabe, o katerih je odločal PV.

Na podlagi omenjenih razlogov je veljavni proračun za 31 mio SIT višji od tistega, ki ga je
sprejel državni zbor. Pri tem največja razlika izhaja iz sklepov Vlade RS, ki je s sprejetimi
ukrepi uravnoteženja proračuna zvišala sprejeti finančni načrt PV za 23 mio SIT.

2. Izvrševanje finančnega načrta
Računovodske podlage za izkazovanje odhodkov
PV kot neposredni proračunski uporabnik je dolžan izkazovati odhodke v skladu z Zakonom o
računovodstvu (ZR, Uradni list RS, il 23/99). Ta zakon določa priznavanje odhodkov v
skladu z računovodskim načelom denarnega toka. To načelo pomeni, da se odhodki
evidentirajo takrat, ko so obveznosti plačane.
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2000 je določil, da se med odhodke neposrednih
proračunskih uporabnikov za leto 2000 vključujejo tudi sredstva, ki so bila do vključno 31. 12001 porabljena za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2000. Tudi Zakon o izvrševanju
proračuna RS je za leto 1999 s podobno določbo podaljšal proračunsko leto do 31.1.2000.
Na teh računovodskih podlagah je PV v zaključnem računu finančnega načrta za leto 2000
izkazal naslednje odhodke:
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TABELA Jt 2: REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2000
t. Realizacij *% iiReitizlgjjt
'Struloara..
N*nr
< --Ki?:
•vpj-oraSčn:-?.
.• 2000
-Vooosm. ■
AvOOOSir:.:'
y% '
«L
—i
. i- ■
■»s." — ■' • -3'.--^... ■■-.v.--;A" .:■■■■■
Tekoči odhodki
343.317
315.932
40
362.253
98,5
1 uvest. Odhodki
4.934
42
5.059
322
U
Skupaj odhodki

348.376

320.866

362.575

Indeks

100,0

87
1532
88

Odhodki PV za leto 2000 so bili za 27.510 tisoč SIT aH 7,9 % nižji od veljavnega proračuna.

3. Revizijska razkritja
V odhodkih PV so izkazana plačila obveznosti iz leta 1999, ki niso bile plačane do 3). 1.
2000, in tisti del obveznosti iz leta 2000, ki so bile plačane do 31. 1.2001.
PV v bilanci stanja na dan 31. 12.2000 ni izkazal neplačanih odhodkov.
3.1 S preskušanjem pravilnosti izkazovanja odhodkov nismo razkrili nobene napake.
32 Odhodki PV niso bili povsem v skladu s predpisi. Na revizijskem vzorcu smo razkrili
nepravilnosti pri oddaji javnih naročil in načinu prevzemanja obveznosti.
3.2.1 Oddaja javnih naročil
a) Javno naročilo za storitve tiskanja, ki so v letu 2000 presegle zakonsko določeno vrednost
za katero je potreben javni razpis, je bilo oddano brez javnega razpisa (kršitev 3. in 18.
člena Zakona o javnih naročilih, ZJN, Uradni list RS, št 24/97,39/00).
b) Javno naročilo za storitve fotografiranja, ki so v letu 2000 presegle zakonsko določeno
vrednost, za katero je potreben javni razpis, je bilo oddano brez javnega razpisa (kršitev 3.
in 18. člena ZJN).
V letu 2001 je PV sprejel ukrepe, ki bodo zagotovili pravilnost poslovanja. Servis skupnih
služb vlade je podal predlog za izvedbo dveh javnih razpisov za oddajo javnih naročil tiskanja
in fotokopiranja. Postopki za izbiro izvajalcev so v teku.
3.2.2 Način prevzemanja obveznosti
V enem primera nakupa protokolarnih daril je skupna vrednost prevzete obveznosti ob
zaključku proračunskega leta 2000 presegla zakonsko dovoljeno višino (kršitev 95. člena
Zakona o javnih financah. Uradni list RS, SL 79/99, 124/00) v povezavi z 2. členom Navodila
o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2000 (Uradni list RS, št.
99/00).
Vodenje nakupa in porabe protokolarnih daril je bilo v začetku leta 2000 nezadovoljivo.
Konec leta 2000 je bila prvič vzpostavljena evidenca zaloge protokolarnih daril. V septembru
leta 2001 je bil izdelan katalog protokolarnih daril, ki vsebuje slike in podatke o razpoložljivi
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zalogi vsake vrste protokolarnega darila. Katalog je namenjaj vsem vladnim kabinetom m bo
zagotovil pravočasno zagotavljanje naročenih dariL
3.23 Na podlagi razkritih nepravilnosti sklepamo, da je bila vsota nepravilnosti pri odhodkih
PV večja kot 10.002 tisoč SIT in manjša kol 48.963 tisoč SIT, najbolj vcijetno je, da jc
znašala 21391 tisoč SIT.

IH. MNENJE
V skladu z ugotovitvami iz IL razdelka izrekamo
•

o izkazu odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta PV za leto 2000 pozitivno
mnenje in

•

o izvrševanju finančnega načrta PV za leto 2000 mnenje s pridržkom.

Obrazložitev mnenja o izkazu odhodkov
Z razumnim revizijskim tveganjem računsko sodišče izključuje možnost, da so v izkazu
odhodkov v zaključnem računu finančnega načrta PV za leto 2000 pomembne nerazkrite
napake. Računsko sodišče meni, daje PV pravilno izkazal odhodke v zaključnem računu
finančnega načrta za leto 2000.

Obrazložitev mnenja o izvrševanju finančnega načrta
Razkrite nepravilnosti pri izvrševanju finančnega načrta PV za leto 2000 niso pomembne, a
tudi zanemarljive niso. Ker niso zanemarljive računsko sodišče izraža pridržek glede
pravilnosti poslovanja PV za leto 2000.
Odzivno poročilo ni potrebno, ker so bili že med revizijskim postopkom sprejeli ustrezni
ukrepi za odpravo razkritih nepravilnosti.
v
Pravni pouk
Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred
sodišči ali drugimi državnimi organi.

Dr. Vojko A. Antončič, l.r.
generalni državni revizor
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Poslano priporočeno:
1. Vlada Republike Slovenije
Protokol
Erjavčeva 17,1000 Ljubljana;
2. Ncveaka Črežnar Pcrgar
Urad predsednika vlade
Gregorčičeva 20,1000 Ljubljana;
3. dr. Venca Trsta\jak
Metelkova 17,1000 Ljubljana;
4. Željko Jeglič
Poljanski nasip 28,1000 Ljubljana;
5. Državni zbor Republike Slovenije
Šubičeva uL 4,1000 Ljubljana;
6. arhiv, tu.
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VLADA REPUDLIKE SLOVENIJE
Številka:
Ljubljana.

401-05/2000-4
25.07.2002

Vlada Republike Slovenije je na 84. redni seji dne 25.07.2002 pod točko 7
obravnavala poročilo o reviziji predloga zaključnega računa državnega proračuna za
leto 2000 in popravek obrazložitve zaključnega računa in sprejela naslednji

SKLEP:

1.

Vlada Republike Slovenije je sprejela revizijsko poročilo o reviziji zaključnega
računa proračuna Republike Slovenije za leto 2000 In 19. revizijskimi poročili
o revidiranju pravilnosti izvrševanja finančnih načrtov posameznih
neposrednih proračunskih uporabnikov:
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za gospodarkse dejavnosti
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za promet In zveze
Ministrstvo za okolje in prostor
Urad predsednika Vlade Republike Slovenije
Urad Vlade Republike Slovenije za Invalide in bolnike
Servis Vlade Republike Slovenije za protokolarne storitve
Protokol Vlade Republike Slovenije

2.

Vlada nalaga vsem proračunskim uporabnikom, da odpravijo pomanjkljivosti
ugotovljene v revizijskih poročilih In pri tem upoštevajo ugotovitve in
priporočila Računskega sodišča.

3.

O odpravi nepravilnosti morajo proračunski uporabniki poročati Vladi
najkasneje do 15.09.2002. Vlada bo o tem seznanila Državni zbor.

poročevalec, št. 84
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4.

Vlade Republike Slovenije se je seznanila s popravki in dopolnitvami
obrazložitve posebnega dela zaključnega računa proračuna za leto 2000 in
jih pošilja v Državni zbor kot dodatek k obravnavanemu predlogu zaključnega
računa proračuna Republike Slovenije za ieto 2000.

Mirko Bandeij, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

PREJMEJO:
- ministrstva in vladne službe
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