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11 PREDSEDNIK RS 

K finančnemu načrtu proračunskega uporabnika 11 Predsed- 
nik Republike Slovenije dodajamo kratko obrazložitev načrto- 
vane višine posarrieinjh posiavk. Glede na vse to predstavlja 
finančni načrt le, projekcijo poraue, kot jo je mogoče predvi- 
devati za naf'fednjg i0to na osnovi dosedanje letošnje porabe 
in raz^ioiijivih podatkov o programih dela predsednika 
rep'uolike in njegovih služb v naslednjem letu. 

Načrtovana sredstva odražajo ocene potrebnih sredstev za 
zagotovitev uresničevanja nujno potrebnih nalog in pristojno- 
sti predsednika republike določenih v Ustavi RS. Pri tem so 
upoštevane tudi naloge in obveznosti, ki izhajajo iz zakono- 
daje, čeprav jih na vseh področjih ni mogoče načrtovati (npr. 
področje odlikovanj), ker bo obseg dela odvisen od različnih 
okoliščin, kot v preteklih letih pa bo tudi financiranje potekalo 
ob sodelovanju različnih organov in služb, saj gre za prepleta- 
nje nalog in pristojnosti. Pri pripravi finančnega načrta smo v 
celoti upoštevali kvantitativna izhodišča za planiranje in 
druga navodila, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za 
finance. Višine posameznih postavk so načrtovane restrik- 
tivno, čeprav smo skušali načrtovati realno oziroma tako, da 
bi s predlagano višino proračunskih sredstev lahko omogočili 
uresničevanje ustavno in zakonsko določenih nalog. Finančni 
načrt je že sedaj torej zastavljen realno in racionalno, ne pa 
-napihnjeno« ob pričakovnju krčenja v nasiedji fazi. 

Predvideni obseg potrebnih proračunskih sredstev ostaja 
realno v celoti na ravni letošnjega proračuna, z izjemo investi- 
cijskega vzdrževanja, kjer načrtujemo dokončanje tistih pro- 
jektov, ki so bili planirani že za letos, pa so ob restriktivnem 
proračunu bili nato prestavljeni v naslednje leto. 

Obrazložitev posameznih proračunskih postavk: 

Plače In drugI osebni odhodki 
Na osnovi kvantitativnih izhodišč Ministrstva za finance so v 
računovodskem sektorju pripravili izračun potrebnih sredstev 
za plače v uradu. Predvidena sredstva v višini 
1.300.327.000,00 SIT tako predstavljajo sedanjo raven zapo- 
slenosti v uradu ob upoštevanju načrtovanih dodatnih zapo- 
slitev, ki bodo realizirane v naslednjih mesecih, to pa je 
pomočnik generalnega sekretarja za področje informatike in 
dve administrativni sodelavki. Pri sredstvih za plače, ki se 
izračunavajo na osnovi zakona o poslancih, smo upoštevali 
predvideno povprečno plačo v gospodarstvu, z 20%-nim 
znižanjem, nismo pa upoštevali sedaj veljavnega limita. 

Pri drugih osebnih odhodkih so načrtovana sredstva tudi 
realno nižja od sredstev za leto 1995, predvsem zaradi manj- 
šega števila jubilejnih nagrad. V letu 1996 smo predvideli tudi 
sredstva za tri odpravnine. 

Materialni atroiki 
Na tej postavki je načrtovanje najbolj nehvaležno, ker se 
stroški spreminjajo, predvsem povečujejo, v precejšnji meri v 
odvisnosti od mednarodnih aktivnosti, v katere se vključuje 
predsednik republike, program le teh pa je sedaj za naslednje 
leto postavljen le okvirno. Na osnovi razpoložljivih podatkov 
predvidevamo, da bomo porabo lahko zadržali na letošnji 
ravni in smo zato sredstva predvidena v letošnjem proračunu 
le indeksirali z odstotkom predvidene povprečne rasti cen, ki 
ga je v sodelovanju z Uradom RS za makroekonomske analize 
in razvoj posredovalo Ministrstvo za finance oziroma je mini- 
strstvo samo temu predvidenemu porastu prilagodilo višino 
sredstev, kot smo jo načrtovali. 

Amortizacija 
Tudi pri načrtovanju potrebnih sredstev za obnovo pisarniške 
in druge opreme smo izhajali iz letošnjih sredstev in predvi- 
dene rasti cen. Dosežena raven sredstev amortizacije v zad- 
njih letih v glavnem zadostuje za ohranjanje dosežene ravni 
predvsem tehnične opremljenosti služb, pri čemer je seveda 
treba poudariti, da so nujno potrebna vlaganja v novo 
opremo, ki so posledica sprememb v organizaciji in vlogi 
nove ustavne institucije - Predsednika republike, realizirana 
na postavki investicijsko vzdrževanje. V naslednjem letu načr- 
tujemo predvsem zamenjavo iztrošene opreme za snemanje 
in pisanje magnetogramov ter dokup pohištva potrebnega za 
zagotovitev možnosti dela dodatnih služb (služba za odliko- 
vanja). 

DrugI odhodki za delo na področju obrambe 
Sredstva na tej postavki ostajajo realno na letošnji ravni in naj 
bi po naših predvidevanjih zadoščala za pokritje nekaterih 
posebnih izdatkov na področju obrambe, predvsem avtorske 
honorarje za zunanja strokovna svetovanja. 

Investicijsko vzdrževanje 
Načrtovana sredstva v višini 61.202.000,00 SIT predstavljajo 
sicer nekaj več kot 280 %-no nominalno rast napram letoš- 
njim sredstvom, vendar je treba upoštevati, da so v proračunu 
za naslednje leto načrtovana sredstva za informatiko v okviru 
našega načrta, medtem ko so v tekočem letu za te namene 
zagotovljena v okviru sredstev Centra Vlade za informatiko. 
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Za dokončanje oziroma nadaljnji razvoj informacijskega 
sistema so načrtovana sredstva v višini 17.642.000,00 SIT. 

Poleg tega je tako velika nominalna rast na tej postavki 
nerealna ozfro/na neprimerljiva z letom 1995, ker so bila 
sredstva na te) postavki v tem letu zmanjšana v zadnji fazi 
sprejemanja proračuna. To je zahtevalo premaknitev izvajanja 
dveh projektov - sistem tehničnega varovanja predsedniško 
vladne zgradbhUp program dokončne ureditve protokolarnih 
in delovnih prostorov urada - v naslednje leto. V sodelovanju 
s Servisom skupnih služb bodo pri prvem od obeh projektov 
letos realizirane le najnujnejše naloge, ki jih bo potrebno v 
naslednjem letu dopolniti s potrebno tehnično opremo, ki bo 
zagotavljala celovito in popolno delovanje sistema tehnič- 
nega varovanja. Za dokončanje tega sistema tako načrtujemo, 
ob predvideni rasti cen, 23 milijonov SIT, za ureditev enega 
protokolarnega prostora in instalacijo klimatizacijskih naprav 
pa smo predvideli 18 milijonov SIT. Preostala sredstva bodo 
namenjena najnujnejši obnovitvi avto parka. 

124 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC 

I. Uvod 

Podlaga za izdelavo predloga finančnega načrta Varuha člo- 
vekovih pravic za leto 1996 je 2. odstavek 5. člena zakona o 
Varuhu človekovih pravic (Uradni list, št. 71/93), ki določa, da 
sredstva za delo varuha določi Državni zbor v državnem 
proračunu. Izdelan je ob upoštevanju navodil in kvantitativnih 
izhodišč, ki jih je za izdelavo finančnih načrtov uporabnikov 
proračunskih sredstev za leto 1996, določilo Ministrstvo za 
finance. Sredstva predvidena v finančnem načrtu Varuha člo- 
vekovih pravic so namenjena zagotavljanju delovanja stro- 
kovne službe varuha, ki jo je določil 52. člen zakona o Varuhu 
človekovih pravic in je skladno z 9. členom poslovnika organi- 
zirana kot Urad varuha človekovih pravic. 

Predlog skupno potrebnih sredstev za delo Urada varuha 
človekovih pravic v letu 1996 je nominalno od sredstev dolo- 
čenih za delo Varuha človekovih pravic v letu 1995 višji za 
26%. Poudariti moramo, da povečanje izhaja iz dejstva, da je v 
Uradu trenutno z varuhom in tremi namestniki zaposlenih 
skupaj 16 ljudi, medtem ko z 31. 12. 1995 oziroma s februar- 
jem 1996 predvidevamo 22 zaposlenih. Pripad zadev je 
namreč takšen, da terja večjo zaposlitev, kljub vsemu pa še 
vedno ne predvidevamo zasedenosti vseh sistemiziranih del. 

Zaradi izredno visokega znižanja proračunskih sredstev za 
leto 1995 na postavki materialni stroški, nekatere predvidene 
naloge verjetno ne bodo mogle biti izvedene letos in se bo 
izvedba teh del prenesla v leto 1996. Ravno tako bodo zaradi 
večjega obsega najetih prostorov višji stroški najemnine pro- 
storov in obratovalni stroški. Na postavkah investicije in inve- 
sticijsko vzdrževanje pa se povišuje višina potrebnih sredstev 
zaradi zaključka investicije, nakupa pisarniške in komunika- 
cijske opreme. V nadaljevanju podajamo podrobnejšo uteme- 
ljitev predlagane višine potrebnih sredstev. 

II. Plače 

11 Plače 

Po zakonu o Varuhu človekovih pravic ima varuh pravico do 
plače, ki je določena za predsednika Ustavnega sodišča, 
namestniki varuha pa do plače v višini, ki je določena za 
sodnike ustavnega sodišča. Planirana sredstva za plače za 
varuha in namestnike varuha so določena glede na planirano 
povprečno plačo v gospodarstvu, znižano za 20% (osnova za 
izračun plače za poslance). 

Pri planiranju obsega potrebnih sredstev za plače ostalih 
delavcev je upoštevana povprečna izhodiščna plača, kot jo je 
določilo Ministrstvo za finance. Za tri delavce je predvidena 
uspešnost v višini kot jo določa vlada za državne sekretarje, 
za ostale delavce pa uspešnost v višini 3% sredstev namenje- 
nih za plače. Poleg sedaj zaposlenih (skupaj z varuhom, tremi 
namestniki in generalnim sekretarjem) 16 delavcev predvide- 
vamo do konca leta 1995 še zaposlitev treh delavcev in sicer 

dva z visoko strokovno izobrazbo in en del: z višjo ozi- 
roma srednjo izobrazbo (2 svetovalca indja pisane 
namestnikov), do konca februarja 1996 pa šiposlitev ntj- 
več štirih delavcev s končano visoko izobra. (vodjo sto- 
kovne službe in štiri višje upravne delavcPoudariti ie 
potrebno, da so predvidene nove zaposlitvosledica pi- 
pada zadev in obsega potrebnih nalog v zvezpobudamin 
organizacijo ter načinom dela v uradu. 

Nominalno povečanje na tej postavki je v prinjavi s sprej> 
tim proračunom za leto 1995 38%, vendar je piebno pri tei 
upoštevati, da je Varuh pričel z delom 1. januja 1995 in j> 
bilo do konca marca 1995 v uradu zaposlenihkupaj z varu 
hom in tremi namestniki 7 delavcev, šele s 1.11995, pa je v 
uradu zaposlenih 16 uslužbencev (od česar ji je v maju in 
juniju nastopilo delo 8). Zato je potrebno poudriti, da je višji 
odstotek posledica delno sicer predvidenih nvozaposienih 
delavcev, delno pa ker je potrebno upoštevauagotavljanje 
sredstev za plačo za celo leto, za že zaposlenedelavce. 

401 DrugI osebni prejemki 
Drugi osebni prejemki in odhodki so načrtovani ob upošteva- 
nju predvidene dinamike zaposlovanja in števila zaposlenih 
(regres, prevoz, prehrana, izplačilo nagrad ob jubileju - 2 * 
10 let in 2x20 let delovne dobe). Ndg.-ae)* ob upokojitvah niso 
upoštevane, upoštevana pa so sredstva pridobitev 
potrebne strokovne izobrazbe in za eventuelne solidarnostne 
pomoči. 

402 Prispevki delodajalca 
Prispevki delodajalca so planirani po stopnji 22,6%. Sredstva 
za nadurno delo (cca 400 nadur, v višini bruto 429.772,00 SIT) 
bodo predvidena v okviru sredstev Kadrovske službe Vlade. 

III. Materialni stroški -vv; 
Pri materialnih stroških /a upoštevan oOse9 dela in večje 
število zaposlenih skozi celo leto, večji obst'S potrebnih sred- 
stev zaradi večjega najema pisarniških prostorov, pfečila stro- 
škov članarin v združenjih, v katerih je včlanjena in st'tuc'ia 

varuha človekovih pravic, upoštevana so plačila stroškov ,ZV0~ 
dencev, prič, izdaje in objave letnega poročila, izdaje Z'°~ 
ženke oziroma predstavitvenega gradiva o pristojnostih 
delu varuha človekovih pravic, izdaje in tiskanja obvestil i 
medije o delu Urada, tiskanje in objava letnega poročila> 
delu in eventuelnih vmesnih poročil o delu, sredstva za do 
varuha izven sedeža Urada, ter ostala sredstva za delovare 
Urada. 

Posebej je potrebno poudariti, da predstavljajo 35% vah 
predvidenih sredstev za materialne stroške, stroški najemnne 
prostorov, opreme in obratovalni stroški (cca 24,5 mio SI}. 

IV. 

13 Investicije In Investicijsko vzdrževanje 

6061 474 Nakup poslovnih prostorov 
Sedež Urada varuha človekovih pravic je trenutno v najetih 
prostorih, katerih lastnik je IBN Jugotekstil, na Slovenski S7 v 
Ljubljani. Ravno tako je razen opreme ene sobe, fotokopir- 
nega stroja in osnovne biro opreme najeta vsa pisarniška 
oprema. Zaradi dejstva, da Uradu varuha ni bilo možno zago- 
toviti prostorov v okviru prostorov, s katerimi razpolaga 
država, je dogovorjen nakup prostorov v poslovno stanovanj- 
skem kompleksu »Bežigrajski dvor« v bruto izmeri cca 800 m2 
(neto pisarniške površine skupaj s servisom in pomožnimi 
prostori 615 m2, ostalo so hodniki). Vrednost investicije sku- 
paj s pripadajočimi parkirnimi prostori in stroški financiranja 
je 196 mio SIT (ob upoštevanju 1 DEM = 82 SIT). 

Za prvo fazo izgradnje je v podpisu pogodba. Vrednost prve 
faze pogodbe je 150.000.000,00 SIT, od česar zapade vplačilo 
v avgustu 1995 100 mio SIT, 50 mio SIT zapade v plačilo do 
konca januarja 1996. Vrednost druge faze pogodbe je 46 mio 
SIT. 46 mio SIT bo potrebno za plačilo II. faze plačati do konca 
decembra 1996, ko bo objekt tudi vseljiv. Objekt naj bi bil do 
konca decembra 1996 zgrajen ter zanj pridobljeno tudi upo- 
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rabno dovoljenje. S 1. januarjem 1997 bo Urad varuha pričel z 
delom na novi lokaciji. 

6451 474 Nakup pisarniške opreme 
V predlogu je predviden nakup pisarniške opreme v prostorih 
na novi lokaciji Urada varuha. Urad, razen pohištvene opreme 
ene pisarne in najnujnejše biro opreme (fotokopirni stroj, 
pisalni stroj...), ne razpolaga z pisarniško opremo, saj je 
trenutno vsa oprema najeta. Predviden je nakup pohištvene in 
druge opreme za 25 delovnih mest, opreme spremljajočih 
prostorov (arhiv, čajna kuhinja 2 govorilnici, sejna soba, knjiž- 
njica, recepcija, čakalnica) ter nakup potrebne telefonske 
opreme. Potrebno pa je zagotoviti tudi sredstva za varovanje 
poslovnih prostorov. 

6452 474 Informatizacija 
Planirana sredstva na postavki so namenjena izobraževanju, 
plačilu programske in strojne opreme, nakupu 1 notebooka s 
tiskalnikom, za potrebe poslovanja izven sedeža Urada, 
dograditvi projekta pisarniškega poslovanja ter plačil za upo- 
rabo tujih baz podatkov. 

6453 474 Nakup službenih vozil 
Predviden je nakup dveh vozil za službene potrebe zaposlenih 
v Uradu varuha (nakup dveh avtomobilov do 2000 ccm), ob 
smiselni uporabi sklepa Državnega zbora, sprejetega ob spre- 
jemanju proračuna za leto 1995. 

V. Zaključek 
Poudariti moramo, da je finančni načrt izdelan na podlagi 
devetmesečnega poslovanja Urada varuha človekovih pravic, 
ker je Urad pričel z delom šele 1. januarja 1995. V okviru 
celotnih sredstev predstavljajo največji obseg sredstva (cca 
40 %), ki so posledica začetku dela institucije, zagonska 
sredstva na postavki, investlClje jn investicijsko vzdrževanje 
(nakup prostorov Pisarniške in biro opreme, informatizacije), 
na postavki ffiafea/n/ stroški pa plačilo najemnine. 

1312 RA^unsKO SODIŠČE 

nnančni načrt Računskega sodišča Republike Slovenije za 
leto 1996 je pripravljen na podlagi izhodišč za vrednotenje 
predvidenih nalog, ki jih je vsem proračunskim uporabnikom 
posredovalo Ministrstvo za finance. 

Na podlagi 29. in 30. člena zakona o izvrševanju proračuna za 
leto 1994 (Uradni list RS, št. 40/95) je Računsko sodišče 
pristojno samo pripraviti načrte nabav opreme in informatiza- 
cije, kakor tudi načrt zaposlovanja v letu 1996. 

Za leto 1996 ocenjujemo, da bomo potrebovali finančna sred- 
stva v višini 846.659.918,00 SIT, kar je za 108,9% več kot 
odobreni proračunski znesek za leto 1995, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu št. 40/95. 

1. Plače, prispevki delodajalci In drugI osebni prejemki 
Pri načrtovanju navedene proračunske postavke smo upošte- 
vali predvideno število in strukturo zaposlenih na dan 
31.12.1995. 

Načrtujemo, da bomo v letu 1996 imeli zaposlenih 40 revizij- 
skih delavcev, 12 drugih višjih upravnih delavcev, 12 upravnih 
delavcev ter 3 strokovno-tehnične delavce. Skupaj s člani 
Računskega sodišča in generalnim sekretarjem naj bi imeli v 
letu 1996 79 zaposlenih. Za njihove plače bomo potrebovali 
350.726.464,00 SIT in za druge osebne prejemke še 
23.520.000,00 SIT. 

Na postavki Prispevki delodajalca je obračunan 22,5% prispe- 
vek delodajalca, kar skupaj zntša 78.913.454,00 SIT. 

2. Materialni In drugi stroški 
Materialni stroški (planirani v \lišini 150.000.000,00 SIT) vklju- 
čujejo v glavnem stroške za Službena potovanja revizijskih 
delavcev Računskega sodišča ki bodo večino svojega dela 
opravljali na terenu - pri nadiorovanih osebah. Na postavki 
materialni stroški so predvidel tudi sredstva za plačilo zava- 

rovanj, vzdrževanje zgradbe in plačilo drugih storitev (PTT, 
čistilni servis, receptorska služba, itd.), ki so potrebna za 
poslovanje Računskega sodišča. 

V navedeni proračunski postavki smo planirali tudi sredstva 
za tekoče vzdrževanje informacijskega sistema. 

Drugi odhodki za delo na drugih področjih (v višini 
10.000.000,00 SIT) predstavljajo planirana izdatke za sodelo- 
vanje s sorodnimi ustanovami v tujini. Navezali smo stike s 
sosednjima državama - Avstrijo in Nemčijo ter z njima vzpo- 
stavili sodelovanje predvsem z namenom izobraževanja revi- 
zijskih delavcev Računskega sodišča. Včlanili se bomo v 
INTOSAI, mednarodno organizacijo vrhovnih nadzornih inšti- 
tucij s sedežem na Dunaju in bomo iz navedene postavke krili 
stroške članarine. Navezali bomo stike z ustreznimi instituci- 
jami Evropske unije z namenom harmonizacije našega dela z 
delom Evropske unije na tem področju. Na tej postavki so 
vključeni tudi predvideni izdatki za prevajanje tuje strokovne 
literature in za pripravo ustrezne domače strokovne literature. 

'Skladno z zahtevo zakona o Računskem sodišču, ki določa, 
da predsednik Računskega sodišča izda revizijske standarde 
za delo Računskega sodišča, bomo del sredstev na postavki 
Raziskovalne naloge (ki znaša 20.000.000,00 SIT) porabili za 
pripravo le-teh v sodelovanju s strokovnimi institucijami na 
tem področju in na podlagi mednarodnih revizijskih standar- 
dov. Del sredstev bo namenjen aplikativnim nalogam s 
področja priprave in uvajanja normativov pri porabi javnih 
sredstev. 

Zakon o Računskem sodišču določa, da ima lahko Računsko 
sodišče za opravljanje posameznih strokovnih opravil tudi 
neodvisne strokovnjake in izvedence za posamezna področja. 
Poslovnik Računskega sodišča hkrati določa, da lahko revizij- 
ski sektor za izvajanje posameznih opravil v postopku nad- 
zora angažira zunanje sodelavce in organizacije. V te namene 
planiramo sredstva v višini 30.000.000,00 SIT. 

Poslovnik Računskega sodišča določa, da morajo imeti revi- 
zijski delavci Računskega sodišča (razen revizijskega asi- 
stenta) opravljen strokovni izpit, ki je določen s pravilnikom 
Predsednika Računskega sodišča. Izobraževanje za revizijske 
delavce Računskega sodišča (za 40 delavcev) bo izvajala 
zunanja inštitucija. Poleg izobraževanja za opravljanje stro- 
kovnega izpita za revizorja Računskega sodišča so na 
postavki Izobraževanje (sredstva v višini 15.000.000,00 SIT) 
predvidena tudi sredstva za izobraževanje revizijskih delavcev 
pri tujih sorodnih institucijah. 

3. Investicije In Investicijsko vzdrževanje 

Postavka Informatizacija - 26.500.000,00 SIT: 
Načrtujemo nakup osebnih namiznih in prenosnih računalni- 
kov, kakor tudi nakup druge opreme (tiskalniki, skener) v 
skupni vrednosti 20.000.000,00 SIT, nadalje načrtujemo 
nakup programske opreme, za kar bomo porabili 6.500.000,00 
SIT. 
Postavka Nakup opreme - 20.000.000,00 SIT: 
Iz sredstev na postavki Nakup opreme načrtujemo nakup 
pisarniške opreme (oprema knjižnice in sejne sobe, ki je tudi v 
funkciji učilnice)) in birotehnične opreme v skupni vrednosti 
20.000.000,00 SIT. 

Postavka Službena vozila - 20.000.000,00 SIT: 
Narava dela revizijskih delavcev zahteva, da jim omogočimo 
tudi službena vozila, pri čemer planiramo nakup avtomobilov 
manjše zmogljivosti (do 1600 m3). 
Postavka Obnova in delna preureditev zgradbe - 
10.000.000,00 SIT: 
Na postavki Obnova in delna preureditev zgradbe načrtujemo 
dokončanje del na obnovi zgradbe, ki jih nismo dokončali v 
letošnjem letu (obnova dvigala). 

Postavka Nakup službenih stanovanj - 90.000.000,00 SIT: 
Na postavki Nakup slu benih stanovanj so predvidena sred- 
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stva v višini 90.000.000,00 SIT za nakup službenih stanovanj 
za člane Računskega sodišča. Med imenovanimi člani Račun- 
skega sodišča je pet članov, ki nimajo stalnega bivališča v 
Ljubljani (oziroma v razdalji 60 km iz Ljubljane), zato jim 
pripada službeno stanovanje za čas opravljanja funkcije (9 
let). Ker Skupni stanovanjski fond Vlade Republike Slovenije 
ni več pristojen za vse državne organe, ampak si morajo le-ti 
stanovanja zagotavljati sami, načrtujemo v letu 1996 nakup 
petih stanovanj za člane Računskega sodišča (s planiranimi 
sredstvi za delno opremo le-teh). 

14 URAD PREDSEDNIKA VLADE 

Obrazložitev predloga proračuna Urada predsednika Vlade 
Republike Slovenije ne zajema obrazložitve konta 11 - plače 
za državne organe, saj sodimo, da so postavke na tem kontu 
za posamezne proračunske uporabnike oblikovane po enot- 
nih merilih. 

Konto 21 - materialni stroški: vsebuje štiri postavke, iz kate- 
rih Urad črpa sredstva za svoje delo ter delo, ki ga opravlja za 
druge proračunske uporabnike (avtomobilski in letalski pre- 
vozi, prevajalske storitve, tiskovne konference itd.). 

Predlog proračuna predvideva za te namene za leto 1996 
enaka nominalna sredstva, kot so bila Uradu dodeljena v letu 
1995. Ob kratki razčlenitvi posameznih postavk tega konta 
kaže opozoriti na naslednje: 

1. Postavka 3326, materialni stroikl: Ob predpostavki pri- 
bližno enakega obsega dela v letu 1996, bo treba zmanjšati 
število izvodov gradiva, ki ga za seje vlade in odborov poši- 
ljamo posameznim ministrstvom, ali pa dodatne izvode zara- 
čunati, bistveno bo treba omejiti storitve prevajanja besedil ali 
stroške, ki se nanašajo na prevajanje, prenesti na posamezne 
naročnike. Ravno stroški tiskarne in stroški prevajanj so eni 
najvišjih na tej postavki. Seveda pa je obseg navedenih omeji- 
tev odvisen predvsem od rasti cen drugih izdatkov, kot so na 
primer: cen energije, ptt stroškov, vzdrževanja itd. 

2. Postavka 3650, drugI odhodki za delo na drugih področjih 
je v glavnem namenjena pokrivanju stroškov uporabe letal in 
avtomobilov ter pokrivanju stroškov potovanj delegacij. 

V tej zvezi je treba posebej poudariti, da službi Urada oprav- 
ljata vse protokolarne prevoze za potrebe Republike Slovenije 
ter druge prevoze po naročilu posameznih ministrstev. Zaradi 
izrabljenosti avtomobilov, ker za leto 1996 ni predviden nakup 
nobenega novega avtomobila ter ker je še vedno v uporabi 20 
let staro letalo, pričakujemo v letu 1996 bistveno višje stroške 
vzdrževanja. 

Opozoriti moramo na pomemben podatek, da moramo večino 
sredstev, namenjenih poravnavi stroškov potovanj delegacij, 
vzdrževanja in uporabe letal, zagotoviti v tuji valuti. Ob upo- 
števanju še predvidene stopnje inflacije bo v letu 1996 nujno 
treba realno zmanjšati obseg prevoznih storitev, saj si ne 
znamo predstavljati, da bi bilo zaradi pomanjkanja sredstev 
treba zmanjšati število načrtovanih potovanj delegacij. Urad 
mora zagotoviti tehnično brezhibnost prevoznih sredstev in s 
tem poskrbiti za varnost potnikov. Če zaradi pomanjkanja 
sredstev tega ne bomo mogli zagotoviti, bomo prevozna sred- 
stva izločali iz uporabe. 

3. Dejavnosti, ki jih financiramo iz postavke 3650, drugi 
odhodki za delo na drugih področjih, in 4900, sistem varova- 
nja, bomo zagotovili v nujnem obsegu. 

1512 PROTOKOL RS 

Izhajajoč iz predloga proračuna, ki se nanaša na službo Pro- 
tokola RS in glede na dejstva: 
- da nam je bilo dodeljenih 15% manj sredstev kot v letu 
1995, 
- da je treba upoštevati letno rast cen (15%), 
- da je dejansko povečanje letnega obsega dela (dokazljivo s 
statističnimi podatki) cca 15% 

in upoštevajoč, da nam narava dela ne dopušča selektiven 
dostop k izvrševanju obveznosti, vam sporočamo, da bomo 
naloge, ki nas čakajo v letu 1996, lahko po ocenah realizirali le 
do dobre polovice. Ne bomo mogli realizirati dodatnih nalog, 
ki nam jih nalagajo novosprejeta protokolarna pravila (Uradni 
list, št. 36/94). 

1513 SERVIS ZA PROTOKOLARNE STORITVE 

Na podlagi predloga proračuna za leto 1996 bo v okviru 
razpoložljivih sredstev še zagotovljena funkcija stalne pri- 
pravljenosti objektov za protokolarne namene. To vključuje 
tekoče vzdrževanje protokolarnih objektov in zunanjo uredi- 
tev njihove okolice. 

Zaradi znižanja proračunskega dela sredstev to pokrivanje 
materialnih stroškov (v primerjavi z letom 1995 in planom 
Servisa za leto 1996), bomo primanjkljaj skušali pokriti iz 
lastnih komercialnih prihodkov. Kljub temu pa opozarjamo, 
da to pomeni odlaganje večjih vzdrževalnih del glavnih proto- 
kolarnih stavb na naslednja leta. 

1514 URAD ZA PRISELJEVANJE IN BEGUNCE 

V letu 1996 pričakujemo, da bo Republika Slovenija manj- 
šemu številu oseb (do 15) prvič priznala status t. im. konven- 
cijskega begunca, zato bodo iz tega naslova nastopile nove 
obveznosti, ki jih bo potrebno pokrivati iz postavke 1294 (39. 
člen zakona o tujcih - UL RS št. 1/91-1). Gre za zagotavljanje 
najpotrebnejših prostorov, sredstev za preživljanje in zdrav- 
stveno varstvo. Predvidevamo, da mesečni stroški s tem v 
zvezi ne bi smeli preseči 25.OOP SIT na osebo. 

Sredi oktobra 1995 pa j6 bila '. ffjpiMM Sloveniji evidentira- 
nih 20.500 iskalcev začasnega zatočišč ki nai bi z uveljavi- 
tvijo zakona o začasnem zatočišču pri!?!?''* svoj formalni 
status. Če bo sprejet v zakonu predvideni p?jVp9< da nai bi 
osebe z začasnim delom dobile pravico opravljal!* začasnih 
in občasnih del, ki je ena od temeljev za uresničevat/® z istim 

predpisom predvidene obveznosti prispevanja k sirtj&OT 
bivanja v nastanitvenih centrih, bodo sredstva za njiho\ 
preživljanje, ki predstavlja praktično ves obseg postavi 
1294, zadostovala ob naslednjih predpostavkah: 
- razmere v Republiki Bosni in Hercegovini bodo omogoča 
vrnitev 6.000 iskalcev začasnega zatočišča, število iskalce 
začasnega zatočišča v januarju 1996: 19.000 (ocena) 
- povprečno število iskalcev začasnega zatočišča: 14.000 
- povprečno število iskalcev začasnega zatočišča v zbirnh 
centrih: 5.000 
- zdravstveno varstvo je zagotovljeno za vse osebe z začas 
nim zatočiščem, povprečni mes. strošek 3.800 SIT/ iskale* 
začasnega zatočišča, 
- oskrba (prehrana, higijenski material itd.) je zagotovljena 
samo iskalcem začasnega zatočišča v zbirnih centrih, 
- nastanitev je zagotovljena samo iskalcem začasnega zato- 
čišča v zbirnih centrih, 
- povprečni mes. stroški oskrbe in nastanitve na iskalca 
začasnega zatočišča v zbirnih centrih 16.000 SIT, 
- povprečni stroški za vrnitev 20.000 SIT na vračajočega. 

Zaradi znatnega upada tuje humanitarne pomoči oskrba 
iskalcev začasnega zatočišča, ki ne žive v zbirnih centrih ni 
zagotovljena, saj v proračunu za ta namen nI predvidenih 
sredstev. Z uveljavitvijo zakona o začasnem zatočišču, se bo 
število iskalcev začasnega zatočišča, odvisnih od državnega 
proračuna, verjetno nekoliko zmanjšalo, vendar ne toliko, da 
bi državna intervencija pri oskrbi iskalcev začasnega zato- 
čišča, ki ne žive v zbirnih centrih, lahko v celoti odpadla. V 
proračunu tudi nI zagotovljenih sredstev za Interventne 
gradbeno-lnstalacljske posege v zbirnih centrih. 

Gibanj - zmanjševanja števila iskalcev začasnega zatočišča 
ni moč predvideti, ker je motno odvisna od razmer v njihovi 
domovini. Zadnji dogodki kažejo, da je moč na pomlad 1996 
pričakovati vračanje večjega števila oseb z začasnim zato- 
čiščem. 
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1516 URAD ZA NARODNOSTI 

Predlagani predlog proračuna izhaja iz nalog Urada za narod- 
nosti in zajema minimalna potrebna sredstva za delovanje 
urada ter za izpolnjevanje ustavnih in zakonskih obveznosti 
Republike Slovenije do narodnih skupnosti. Posamezne 
postavke so bile v predhodnem usklajevanju močno skrčene, 
tako da bo mogoče pokriti le najnujnejše tekoče naloge, ne 
bo pa mogoče zagotavljati sredstev za izboljšanje delovnih 
pogojev organizacij narodnih skupnosti in za širjenje dejav- 
nosti ne glede na potrebe, ki se pojavljajo na tem področju. 

Sofinanciranje organizacij romske skupnosti 
Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje delo- 
vanja romskih društev in za pokrivanje stroškov udeležbe 
njihovih predstavnikov na različnih mednarodnih srečanjih. V 
letu 1996 bo predvidoma začela delovati tudi Zveza Romov 
Slovenije, tako da predvidena sredstva ne bodo mogla pokriti 
vseh potreb. 

Sofinanciranje radijskega programa za Rome 
V letu 1994 so se začele redne radijske oddaje za Rome na 
radiu Murski val v Murski Soboti, v letu 1995 pa tudi na 
lokalnem radiu v Novem mestu. Oddaje, ki potekajo deloma v 
romskem jeziku, so namenjene predvsem informiranju in pro- 
svetljevanju Romov, pa tudi spodbujanju njihove kulturne 
ustvarjalnosti. Predlagana sredstva na tej postavki so name- 
njena za sofinanciranje teh oddaj. 

Obveznosti do ustanov Italijanske narodne skupnosti 
Na tej proračunski postavki so sredstva, namenjena za sofi- 
nanciranje ustanov italijanske narodne skupnosti, ki so skup- 
nega pomena za italijansko manjšino v Republiki Hrvaški in 
Sloveniji (založniško podjetje Edit, poklicno italijansko gleda- 
lišče s sedežem na Reki in Center za zgodovinska raziskova- 
nja v Rovinju). Slovenija sodeluje pri sofinanciranju teh usta- 
nov z 20 % deležem. Republika Hrvaška je v letu 1995 svoj 
delež povečala, zato pričakujemo, da bodo obveznosti Slove- 
nije v letu 1996 predvidoma višje in zelo verjetno je, da 
sredstva na tej postavki ne bodo zadoščala. 

Informativna dejavnost narodnih skupnosti 
S te postavke se pokriva sofinanciranje tednika Nepujsag, ki 
ga izdaja madžarska narodna skupnost. V letu 1996 predvide- 
vamo za te namene 36,8 milijona SIT. 

14. člen zakona o RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 18/94) 
predvideva, da se iz proračuna sofinancirajo tudi radijski in 
televizijski programi za italijansko in madžarsko narodno 
skupnost. Doslej je proračun prispeval samo sredstva za sofi- 
nanciranje madžarskega radijskega programa, ki ni deloval v 
okviru RTV Slovenija. Vlada Republike Slovenije na zahtevo 
zavoda RTV Slovenija za leto 1996 prvič predlaga, da se za 
izpolnitev te obveznosti zagotovi prispevek v višini 83,2 mili- 
jona SIT. Predlagana sredstva so bistveno nižja od zahtevka 
RTV Slovenija, vendar je bilo treba upoštevati proračunske 
možnosti. 

Samoupravne narodne skupnosti 
Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS, 
št. 15/94) določa, da se sredstva za delovanje italijanske oz. 
madžarske samoupravne narodne skupnosti v Republiki Slo- 
veniji zagotavljajo iz proračuna, občinske samoupravne 
narodne skupnosti pa financirajo proračuni občin. V letu 1995 
sta se Pomurska madžarska narodna skupnost in Obalna 
italijanska narodna skupnost organizirali na podlagi zakona 
in opredelile svoje naloge. Predlagani znesek bo ob raci- 
onalni organiziranosti zadoščal za pokritje stroškov delovanja 
obeh skupnosti, ne bo pa omogočal vlaganj v opremo in 
zagotavljanje drugih materialnih pogojev za delo skupnosti. 

1517 SLUŽBA ZA ZAKONODAJO 

3122 DrugI osebni odhodki (prejemki) 
V okviru te postavke so planirana sredstva za prehrano, pre- 
voz na delo, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odprav- 
nine itd. Sredstva na tej postavki so planirana v skladu s 
predvidenim številom zaposlenih v letu 1996. 

3338 Materialni stroški 
Na postavki so planirana sredstva za pokrivanje materialnih 
stroškov, ki nastanejo pri delu Službe vlade za zakonodajo, in 
sicer: pisarniški material, električna energija, PTT storitve, 
ogrevanje, vzdrževanje, avtorski honorarji, reprezentanca, 
dnevnice, nočnine, prevozni stroški, sredstva za redno stro- 
kovno izobraževanje zaposlenih ter ostale storitve. 

Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo opravlja 
zadeve, ki se nanašajo na pravnosistemske osnove za republi- 
ško zakonodajo. Skrbi za skladnost zakonov, drugih predpi- 
sov in splošnih aktov z ustavo in pravnim sistemom ter na 
njihovo metodološko enotnost ip skladnost. Pripravlja 
zakone, druge predpise in splošne akte na področjih, ki ne 
spadajo v delovno področje posameznega ministrstva ali za 
katere mu to naroči Vlada Republike Slovenije. Skrbi za 
strokovno pomoč republiškim upravnim organom in občin- 
skim upravnim organom pri pripravi predpisov. Poleg tega pa 
skrbi tudi za objavljanje predpisov vlade in ministrov v Urad- 
nem listu Republike Slovenije. 
Glede na to, da celotna slovenska zakonodaja še ni sprejeta, 
potrebno pa jo je tudi uskladiti s pravom Evropske unije, in 
posledično ob povečanem obsegu nalog in zadev, ki jih 
opravlja Služba vlade za zakonodajo, menimo, da so sredstva 
v višini 6.724.000 SIT nujno potrebna za nemoteno delo 
službe. Poleg tega moramo upoštevati, da se je povečalo 
število zaposlenih, v letu 1996 pa naj bi predvidoma zaposlili 
še nove delavce, kar posledično povečuje stroške za poslova- 
nje službe, zato menimo, da so sredstva nujno potrebna in 
upravičena. 

6206 Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU 
Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 910-02/93-2/ 
11-8, z dne 6.4.1994, v okviru Službe vlade za zakonodajo 
ustanovila Komisijo za pravno harmonizacijo slovenske zako- 
nodaje s pravom Evropske unije. Glede na ustanovitev nave- 
dene komisije smo v proračunu za leto 1995 odprli novo 
postavko v okviru proračuna (6206 - Komisija za usklajevanje 
zakonodaje z EU). Na tej postavki so sredstva, ki jih predvide- 
vamo za najnujnejše opravljanje nalog in zadev komisije, in 
sicer vsi materialni stroški v zvezi z delom komisije, potni 
stroški glede potovanj delavcev v zvezi z delom komisije (na 
primer plačilo hotelskih uslug, letalske vozovnice itd.), sred- 
stva za članarine v raznih mednarodnih pravno-strokovnih 
organizacijah in institucijah, sredstva za nakup strokovne in 
druge literature za potrebe komisije, sredstva za kritje stro- 
škov za izobraževanje delavcev doma in v tujini (literatura, 
plačilo seminarjev, tečajev itd.), dotacije domačih in tujih 
institucij in organizaij komisiji ipd. 

Že v letu 1995, prav tako planiramo v letu 1996, so se ob 
povečanem obsegu dela in vedno novih zadolžitvah Komisije 
za pravno harmonizacijo in v tem okviru Službe vlade za 
zakonodajo znatno povečali materialni stroški, zaradi česar je 
potrebno tudi zagotoviti dodatna sredstva v proračunu. 
Menimo, da so sredstva v višini 7.357.000 SIT na navedeni 
postavki glede na obsežne naloge in strokovno čedalje bolj 
zahtevnejših zadev nujno potrebna za nemoteno in strokovno 
poslovanje komisije. 

S sredstvi, predvidenimi v predlogu proračuna za leto 1996, 
bo mogoče kriti le najbolj nujne izdatke službe pod pogojem, 
da se obseg dela ne bi povečal, česar ni mogoče utemeljeno 
pričakovati. Povečan obseg dela in nove naloge bodo zahte- 
vale tudi premislek o reševanju prostorskih, kadrovskih in 
drugih vprašanj, ki so bila doslej povsem zanemarjena in 
zanje tudi ni bilo predvidenih nobenih sredstev. 

Menimo, da so sredstva, ki so predvidena v predlogu prora- 
čuna za leto 1996 za Službo vlade za zakonodajo, in glede na 
to, da nismo »velik« porabnik proračunskih sredstev, nujna in 
upravičena glede na poslovanje Službe vlade za zakonodajo. 

1518 URAD VLADE ZA INFORMIRANJE 

Temeljne naloge Urada vlade za informiranje so: 
- obveščanje domače javnosti o delu Vlade Republike Slo- 
venije, predsednika Vlade RS In ministrstev, 
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- zagotavljanje čimbolj celovitih Informacij o dogajanju v 
Republiki Sloveniji tuji javnosti, 
- organiziranje splošne promotivne dejavnosti države In 
- spremljanje politike vlade na področju obveščanja javno- 
sti, razvoja množičnih medijev In sodelovanja z mednarod- 
nimi organizacijami, katerih dejavnost le povezana z mno- 
žičnimi mediji In javnim obveščanjem. 

I. Na področju obveščanja domače in tuje javnosti(5244) bo 
urad namenil največ pozornosti sprotnemu in celovitemu 
obveščanju javnosti o delu Vlade RS, predsednika vlade in 
posameznih ministrstev, koordiniranju aktivnosti povezanih z 
odnosi z javnostmi posameznih ministrstev, pripravi in izvedbi 
medijskih kampanj, ko gre za temeljne programske projekte 
vlade, rednim raziskavam javnega mnenja o vladni politiki in 
raziskavam javnega mnenja ob pripravi in sprejemanju najpo- 
membnejših vladnih ukrepov. Spremljal in analiziral bo tudi 
poročanje domačih in tujih medijev. 

Glede na zmanjšan novinarski oziroma medijski interes za 
Slovenijo bo temeljna aktivnost Urada v letu 1996 na tem 
področju načrtno vabljenje tujih novinarjev in urednikov v 
Slovenijo, posebej zaradi obeležitve pete obletnice osamo- 
svojitve naše države. Prav tako pa zagotovitev sprotnih infor- 
macij o dogajanjih v Sloveniji kompetentnim tujim javnostim 
- novinarjem, tujim diplomatskim predstavništvom, gospo- 
darskim asociacijam, bankam podatkov, raziskovalnim insti- 
tucijam in posameznikom v ciljnih državah. Tako predvide- 
vamo 35 individualnih obiskov tujih novinarjev, 5 manjših, 
organiziranih skupin novinarjev iz izbranih ciljnih držav in 
servisiranje tujih novinarjev, ki bodo v Sloveniji ob državni- 
ških obiskih (gre za enega od elementov PR podpore glavnim 
akcijam države na področju gospodarstva in turizma). 

Na področju promocije države 5284 je temeljni cilj z usklajeno 
aktivnostjo z reso rji, ki se ukvarjalo s specializirano turistično 
in gospodarsko promocijo, omogočiti predpogoje za njihovo 
uspešno aktivnost, torej širjenje vednosti o Sloveniji in njeno 
ustrezno pozicioniranje posebej v državah, ki so za nas turi- 
stično in gospodarsko najpomembnejše partnerice. To bomo 
storili z referenčnimi priročniki in informativnimi gradivi kot 
tudi z izborom razstav o Sloveniji (splošnih in posebnih), ki jih 
bomo s pomočjo slovenskih veleposlaništev predstavili v šte- 
vilnih mestih po Evropi ter ob tem ponekod pripravili tudi 
širšo predstavitev Slovenije (kulture, turizma in gospodar- 
stva). Prav tako je ena glavnih nalog zagotoviti celostno 
podobo države pri nastopanju v tujini in določiti oziroma 
izbrati glavna vsebinska sporočila kot enotno osnovo za naše 
predstavljanje oziroma nastopanje v tujini. Predvsem načrtu- 
jemo tudi celoletno promocijsko in PR kampanjo v izbranih 
evropskih državah. Med večjimi načrtovanimi akcijami ome- 
njamo še oglaševanje oziroma predstavitev Slovenije z zaku- 
pom prostora v pomembnejših svetovnih, političnih in eko- 
nomskih dnevnikih in magazinih. Pomemben del te postavke 
zajema tudi sofinanciranje kulturnih, športnih, kongresnih in 
medijskih dogodkov doma in v tujini, ki imajo promocijski 
značaj, dobro medijsko pokritje iz tujine in udeležbo 
pomembnih tujih predstavnikov. Drugi glavni cilj pa je v 
sodelovanju s profesionalnimi tujimi agencijami in mediji 
kontinuirano in načrtno izvajati dejavnost odnosov z jav- 
nostmi (»public relations«) namenjene najvplivnejšim skupi- 
nam in organizacijam v izbranih državah, mednarodnih orga- 
nizacijah in gospodarskih asociacijah. Leto 1996 bo še pose- 
bej zaznamovala peta obletnica osamosvojitve Slovenije, 
obisk papeža in Olimpijske igre v Atlanti - omenjene 
dogodke pa bo seveda potrebno izkoristiti tudi v promocijske 
namene. 

Cilj sodelovanja s Slovensko tiskovno agencijo (5285), katere 
soustanoviteljica je tudi Vlada, je zagotoviti ustrezno informa- 
cijsko in medijsko podlago vladnim organom in našim diplo- 
matskim predstavništvom, širitev informacij o dogajanjih v 
Sloveniji predvsem v sosednje države. V letu 1996 je potrebno 
opraviti investicijo v tehnološko obnovo STA, ki naj bi omogo- 
čila kvalitetno in zanesljivo opravljanje nalog. 

Postavka tiskovna in publicistična dejavnost (5245) predstav- 
lja sprotno in stalno obveščanje kompetentnih tujih javnosti o 

Sloveniji. Jedro tega bo tudi v prihodnjem letu tedenski bilten 
o aktualnem dogajanju v Sloveniji v angleškem jeziku. Posku- 
sili bomo razširiti spisek prejemnikov tedenskega informativ- 
nega biltena v angleščini v tujini, posebej v izbranih ciljnih 
državah v Evropi. Istočasno pa bomo sofinancirali tudi druge 
slovenske promocijske revije v angleščini namenjene tujim 
javnostim. 

Postavka Programi RTV za tujino (6198): S sprejemom 
Zakona o javnih glasilih Republike Slovenije država sofinan- 
cira programe RTV Slovenija za tujino. S predvidenimi sred- 
stvi v ta namen seveda ne bo mogoče izvesti vseh načrtov, ki 
jih je predvidela RTV Slovenija, mogoče pa bo začeti z uresni- 
čevanjem projekta oddajanja programa za tujo javnost pa tudi 
za naše izseljence in zdomce tudi po satelitski poti. 

Postavka Sofinanciranje glasil za slepe in slabovidne (6200): 
V Zakonu o javnih glasilih je v 3. členu predvideno, da država 
podpira razvoj glasil za slepe in gluhe državljane v njim 
prilagojenih tehnikah. S predvidenim zneskom bo mogoče 
nadaljevati s sofinanciranjem projekta računalniške tehnolo- 
gije, s pomočjo katere bi lahko slepi in slabovidni brali časo- 
pise, zapisane v računalniški obliki. 

Postavka Sofinanciranje glasil za gluhe (6201): Tudi v tem 
primeru gre za nadaljevanje sofinanciranja projekta podna- 
slavljanja oddaj na televiziji in pripravo posebnih oddaj za 
gluhe državljane. 

Postavka mednarodno sodelovanje na področju Javnega 
obveščanja (1873): Glede na to, da je Slovenija članica vrste 
mednarodnih organizacij tudi na področju javnega obvešča- 
nja ima naš Urad iz tega naslova vrsto obveznosti (predvsem 
sodelovanje na sejah komisij, odborov, ipd.). 

Postavka Strokovno usposabljanje (6202): Nove naloge, ki jih 
Urad Vlade za informiranje dobil zahtevajo permanentno stro- 
kovno usposabljanje delavcev, ki ta dela že opravljajo, prav 
tako pa usposobitev delavcev, ki naj bi jih zaposlili na novo v 
letu 1996. Gre predvsem za funkcionalno usposabljanje, ki bo 
potekalo v okviru samega delovnega procesa. 

Postavka Materialni stroški (3337): Predlagana sredstva za 
materialne stroške verjetno ne bodo zadoščala za opravljanje 
vseh obstoječih in vrste novih nalog, ki smo jih dobili oziroma 
jih bomo začeli opravljati v letu 1996. Letos je bil namreč v 
našem Uradu vzpostavljen računalniški sistem za pripravo in 
obdelavo prispevkov iz slovenskih medijev (kliping), kar pove- 
čuje tudi materialne stroške. Večji pa bodo tudi stroški za 
papir, barve za razmnoževanje in PTT stroški. 

Postavka Informativna dejavnost Alpe-Jadran (6199): Slove- 
nija je leta 1994 prevzela predsednikovanje Delovne skupnosti 
Alpe-Jadran. V okviru tega je Urad Vlade za informiranje 
nosilec informativne dejavnosti in predsedujoči Delovne sku- 
pine za informiranje te skupnosti. Ker v ta namen ni predvide- 
nih sredstev naloge ne bodo opravljene v predvidenem 
obsegu in kvaliteti. 

1519 KADROVSKA SLUŽBA VLADE 

. 1287 Nadurno delo organov 
O zagotavljanju sredstev za nadurno delo uporabnikom repu- 
bliškega proračuna odloča Komisija Vlade RS na podlagi 
sklepa Vlade (Uradni list RS, št. 4/93) v skladu s kriteriji, kijih 
določa 12. člen zakona o delavcih v državnih organih in 
sklepom o drugih osebnih prejemkih in povračilih sodnikov 
(Uradni list RS, št. 60/93). 

Za leto 1996 je potrebno za nadurno delo zagotoviti 1.470.150 
SIT. 

1725 Nove zaposlitve v organih 
V letu 1996 ni predvidenih novih zaposlitev. Odobrena kvota v 
višini 99.000 SIT pa bo uporabljena za potrebe nadomestnih 
zaposlitev, ter za napredovanja zaposlenih v višje plačilne 
razrede v skladu s pravilnikom o napredovanju zaposlenih v 
državni upravi. 
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1838 Sredstva za delovno uspešnost upravnih organov 
Pri navedeni postavki je potrebno povdariti, da so predvidena 
sredstva namenjena tudi za potršbe 58 Upravnih enot in sicer 
v višini 2.079,000 SIT. 

3652 DrugI odhodki za delo na drugih področjih 
V letu 1995 je uveljavljen zakon o odlikovanjih. Sredstva v 
višini 2.105 SIT so potrebna za tekoče naloge in spremljajoče 
stroške. Sredstva v višini 25 mio pa so zagotovljena v prora- 
čunu leta 95 (tekoča proračunska rezerva). 

Sredstva za potrebe kadrovske evidence se uporabljajo za 
potrebe ažuriranja kadrovske evidence, ki jih odobri predstoj- 
nik službe. 

3112 DrugI osebni odhodki (pre/emkl) 
Sredstva za potrebe štipendistov Vlade RS se posameznikom 
nakazujejo v skladu s sklenjeno individualno pogodbo o izo- 
braževanju in po veljavnim pravilniku o štipendiranju. Letno 
izplačilo štipendij znaša predvideno 131.199 SIT in sicer za 
izplačilo štipendij 375 štipendistom in za potrebe testiranja ter 
drugih stroškov povezanih z delom in njihovim izobraževa- 
njem. 

3328 Materialni stroški 
Sredstva se uporabljajo v skladu s tozadevnimi veljavnimi 
sklepi Vlade in glede na dejanske potrebe in upravičenosti 
posameznikov ter potreb službe po predhodni odobritvi s 
strani predstojnika. V to postavko se štejejo sredstva za 
tekoče materialne stroške ter sredstva za druge osebne 
odhodke (solidarnostna pomoč, šolnine, regres, prehrana, 
prevoz na delo in jubilejne nagrade za 32 zaposlenih), v višini 
5.613 SIT. 

1520 SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE 

Skupna vrednost finančnega načrta Servisa skupnih služb 
vlade za leto 1996 je 3,945.657.000,00 SIT in predstavlja 78,6% 
obsega iz leta 1995. Že ta primerjava pove, da sredstva ne 
bodo zadoščala za zadovoljivo zagotavljanje materialnih 
pogojev za delo državne uprave. Predlog proračuna je dra- 
stično posegel v višino nekaterih postavk, tako da ne bo 
mogoče zagotavljati zamenjave iztrošene opreme, amortizira- 
nih prevoznih sredstev, še manj pa nakupov opreme za 
delavce, ki bodo na novo zaposleni v državni upravi. Odprta 
vprašanja zagotavljanja materialnih pogojev dela državne 
uprave na lokalni ravni v tem predlogu proračuna ne bodo 
razrešena. 

Predlog proračuna za leto 1996 ne zagotavlja niti minimalne 
stopnje amortizacije za osnovna sredstva. To pomeni, da se 
opremljenost delavcev za opravljanje funkcij v državni upravi 
močno zmanjšuje in da za modernizacijo dela v tem predlogu 
ni možnosti. 

Materialni stroški, 92.565.000,00 SIT 
Posebnost postavke materialni stroški Servisa skupnih služb 
vlade je, da je pretežno namenjena za pokrivanje obratovalnih 
stroškov za poslovne objekte, kjer ima prostore več državnih 
upravnih organov. Naraščajoči delež stroškov predstavljajo 
objave javnih razpisov za izvajanje »načrta nabave« in stroški 
zakupa prečnih zvez, brez katerih nova ISDN telefonska cen- 
trala ni vključena v interno telefonsko omrežje, s čimer je 
njena funkcija močno okrnjena. 

Obseg sredstev za materialne stroške je za 15% manjši kot v 
letošnjem letu, zato ne bo možno pokrivati vseh stroškov v 
takšnem obsegu kot v letošnjem letu. Nekatere pogodbe bodo 
zaradi teh objektivnih okoliščin odpovedane. To pa lahko 
pomeni motnje pri zagotavljanju varovanja in upravljanja 
nekaterih objektov, v najslabšem primeru ne bodo pokriti celo 
nekateri obratovalni stroški. 

Tekoče vzdrževanje zgradb in prostorov, 71.912.000,00 SIT 
Sredstva bodo zadoščala za pokrivanje stroškov čiščenja po 
obstoječih pogodbah, ostale stroške, ki so se doslej krili iz te 
postavke (tekoče vzdrževanj prostorov, manjša popravila, 

stroški selitev), pa bodo morali prevzemati uporabniki prora- 
čuna za svoje poslovne prostore sami. 

> S 1 \ i 
Najemnine poslovnih prostorov in drugI stroški, 
431.000.000,00 SIT \ 
Sredstva bodo zadoščala za pokrivanje obveznosti po doslej 
sklenjenih najemnih pogodbah. Servis skupnih služb vlade ne 
bo prevzemal nobenih novih obveznosti, ki bi pomenile pove- 
čanje stroška v naslednjem letu. 

Najemnine poslovnih prostorov državne uprave na lokalni 
ravni, 267.200.000,00 SIT 
V oktobru 1995 vse najemne pogodbe še niso sklenjene, zato 
ne moremo točno oceniti, v kolikšni meri sredstva na postavki 
pokrivajo dejanske potrebe. Groba ocena pa kaže, da je višina 
sredstev prenizka. ^ 

Stanovanjska problematika 
Upravljanje in vzdrževanje službenih in najemnih stanovanj 

563.527.000,00 SIT 
Investicije v stanovanjski gradnji 0,00 SIT 
Odplačilo glavnice stanovanjskih kreditov 158.700.000,00 SIT 
Stroški odprodaje vojaških stanovanj 9.098.000,00 SIT 

V navedenih postavkah so pri Servisu skupnih služb vlade 
združena sredstva vseh treh obstoječih stanovanjskih fondov 
državnih upravnih organov (Vlade, MNZ in MORS). 

Na postavki »Upravljanje in vzdrževanje službenih in najem- 
nih stanovanj« so predvidena sredstva, ki so bila v preteklem 
letu razvrščena na većih postavkah prej navedenih uporabni- 
kov. V okviru proračuna za leto 1996 ni predvidenih sredstev 
za nakup novih stanovanj, prav tako tudi ne za dajanje stano- 
vanjskih kreditov delavcem v državni upravi. Sredstva na 
postavki upravljanje in vzdrževanje službenih in najemnih 
stanovanj so edini vir za pospešeno obnavljanje stanovanj- 
skih fondov in zagotavljanje primernega stanovanjskega stan- 
darda stanovanjskih enot, ki so ali bodo dane v najem delav- 
cem v državni upravi. Predvideva se večje in bolj intenzivno 
vlaganje v investicijsko vzdrževanje lastnih objektov oz. sta- 
novanj, prav tako pa bo potrebno zagotavljati sorazmerni del 
sredstev za vzdrževanje objektov, kjer je Republika Slovenija 
lastnik le enega stanovanja oziroma je manjšinski lastnik v 
posameznem objektu in se skupnost stanovalcev odloči za 
investicijsko vlaganje v objekt kot celoto. 

V okviru proračuna za leto 1996 bi bilo potrebno zagotoviti 
plačilo zadnjega obroka kupnine v višini 36.763.614,00 SIT za 
stanovanjski objekt s 24-timi stanovanji, ki bodo dosegljiva v 
drugi polovici leta 1996 in za katerega je bila osnovna 
pogodba sklenjena v letu 1994. Sredstva za to v dosedanjem 
načrtu proračuna niso zagotovljena. 

Oprema In prevozna sredstva 
Nakupi opreme za potrebe državnih organov, O SIT 
Nakupi prevoznih sredstev za potrebe državnih organov, O SIT 
Oprema v upravnih enotah, O SIT 
Prevozna sredstva v upravnih enotah, O SIT 

Predlog proračuna ne omogoča zamenjave iztrošene opreme, 
amortiziranih prevoznih sredstev in nakupa opreme za novo 
zaposlene delavce. Problematika je pereča zlasti pri prevoz- 
nih sredstvih državne uprave na lokalni ravni, ki je ostala 
praktično brez voznega parka, saj občine zahtevajo plačilo 
najemnine ali ponujajo vozila v odkup. Poleg vprašanja raci- 
onalnosti odkupa večinoma iztrošenih vozil je tu prisotno tudi 
dejstvo, da tudi za takšen odkup v primerih, ko bi bil ocenjen 
kot upravičen, ni sredstev. 

V naslednjem letu ne bo možnosti nadaljevanja posodobitve 
telefonskega omrežja z ISDN povezavami, ki bi državno 
upravo v Ljubljani in v doglednom času tudi širše povezal v 
interno omrežje. S tem bo upočasnjena modernizacija in 
racionalizacija telefonskih povezav znotraj državne uprave. 

Nakupi opreme za prostore na Langusovl cesti, 
120.860.000,00 SIT 
V novembru 1996 bo poslovni objekt ob Langusovi cesti 
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dokončan. Za predajo objekta uporabnikom bi morali pro- 
store opremiti. S predlaganimi sredstvi bo mogoče opremiti 
samo polovico prostorov. 

5 A i \ ! 
Adaptacije In rekonstrukcije, 509.960.000,00 SIT 
Aktivnosti za usposobitev kompleksa bivše vojaške bolnice 
Mladika za potrebe državnih upravnih organov (Ministrstvo za 
zunanje zadeve, Ministrstvo za šolstvo in šport) tečejo že od 
jeseni 1991. Adaptacija obeh objektov v kompleksu pomeni 
najpomembnejši korak pri razreševanju prostorske problema- 
tike državnih upravnih organov. V letih 1994 in 1995 je bila 
izdelana tehnična dokumentacija ter pridobljena ustrezna 
dovoljenja, v letošnjem letu pa se pričenja tudi s fizičnim 
izvajanjem. Za vsa že izvršena in še predvidena dela v letu 
1995 so sredstva zagotovljena. Z ozirom na skrčenje sredstev 
v letu 1996 (od zahtevanih 1.000 mio SIT) bo nujna faznost 
obnove, kar po eni strani podaljšuje izvedbeni rok in s tem 
predajo objektov uporabnikom (v leto 1997 ali celo kasneje), 
po drugi strani pa zaradi diskontinuitete gradnje povečuje 
stroške. 

Nakupi poslovnih prostorov za potrebe državnih organov - 
pogodbene obveznosti, 506.000.000,00 SIT 
Republika Slovenija je v letu 1994 sklenila pogodbo, po kateri 
bi za potrebe državnih organov pridobila cca 13.000 m2 po 
sistemu staro za novo. Nepremičnine predvidene za zame- 
njavo po navedeni pogodbi so bile določene v posebnem 
načrtu preodaje in zamenjave državnega premoženja za leto 
1994. Prenosi nerealiziranih zamenjav so povzeti v posebni 
načrt prodaje in zamenjave državnega premoženja za leto 
1995. Ker pa pri izvajanju posebnega načrta prihaja do zasto- 
jev predvsem zaradi nasoglasij o obsegu Javnega dobra in s 
tem nemožnosti izročitve nepremičnine po navedeni pogodbi, 
je potrebno zagotoviti za prevzete pogodbene obveznosti 
denarna sredstva, ki bodo pokrivala izpad dohodka iz naslova 
zamenjave predvidenih nepremičnin. 

Investicijsko vzdrževanje zgradb In poslovnih prostorov, 
194.000.000,00 SIT 
Drastično zmanjšanje sredstev za investicijsko vzdrževanje 
(prvotni zahtevek je znašal 908 mio SIT) pomeni, ob istočas- 
nem povečanju obsega poslovnih površin na račun državne 
uprave na lokalni ravni (inšpekcijske službe, geodetske 
uprave, davčna uprava), možnost izvajanja samo najurgent- 
nejših popravil. Ob stalnih zahtevah po urejanju dodatnih 
prostorov, predvsem za novo zaposlene kadre na lokalni 
ravni, obstoja nevarnost večjih motenj pri delu upravnih or- 
ganov. 

Investicijsko vzdrževanje v upravnih enotah, 100.000.000,00 
SIT 
Organiziranje uprave na lokalni ravni je odprlo vrsto prostor- 
skih problemov, ki so bili doslej v okviru občin sorazmerno 
zadovoljivo urejeni. Dodatne težave povzroča tudi še nerazu- 
mevanje in nekooperativnost občin v nekaterih okoljih. Ker 
nam doslej ta problematika ni bila poznana, je bilo tudi 
nemogoče predvideti vse zaplete, ki izhajajo iz nove ureditve. 
Pogoji dela in problematika je podobna kot pri že omenjenih 
izpostavah inšpekcijskih služb, območnih geodetskih uprav 
in davčne uprave. Predvidena sredstva po dosedanjih infor- 
macijah ne bodo zadočala za najnujnejša vzdrževalna dela. 

Mejni prehodi 
Investicije na mejnih prehodih 27.295.000,00 SIT 
Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov 85.764.000,00 SIT 

Sredstva, zagotovljena za urejanje mejnih prehodov na gor- 
njih postavkah ne zadoščajo niti za najnujnejše posege za 
preprečitev nastajanja večje škode oz. za zagotavljanje mini- 
malnih pogojev za delo zaposlenih, saj bi v ta namen potrebo- 
vali vsaj 500 mio SIT. Zlasti opozarjamo na področje mejnih 
prehodov z Republiko Hrvaško, ki je dokumentacijsko popol- 
noma neurejeno, poleg tega so vsi prehodi izvedeni z začas- 
nimi objekti, ki že sedaj ne ustrezajo svojemu namenu. S 
predvidenim povečanjem prometa v smeri južne sosede lahko 
pričakujemo že v letu 1996 podobne probleme, kot so bili 
izkazani letos na mejnem prehodu Dolga vas. 

Lastne udeležbe za mejne prehode (več postavk), 
509.201.000,00 SIT 
Sredstva na postavkah lastne udeležbe za mejne prehode 
pomenijo obvezni delež Republike Slovenije za mejne pre- 
hode, ki jih je Evropska unija že uvrstila v program sofinanci- 
ranja (program PHARE). Zagotovitev celotnega obsega sred- 
stev je zahteva Evropske unije, sicer posamezni projekti niso 
izvedljivi. Ker je prvotni predlog proračuna zagotavljal manj 
sredstev po posameznih postavkah, kar pa ni sprejemljivo po 
zgoraj opisani zahtevi sofinancerja, so bili nekateri projekti 
črtani v celoti (MMP Rateče), drugi zmanjšani zaradi že oprav- 
ljenih del v letu 1995 (MMP Dolga vas), sredstva pa so se 
prenesla na vse ostale za pokrivanje razlik do polne vrednosti 
investicije. Sredstva se nanašajo izključno na projekte, ki so s 
strani Evropske unije že potrjeni, pa doslej še niso bili realizi- 
rani. Evropska unija sofinancira samo posege na mejnih pre- 
hodih severne in zahodne meje, ne vključuje pa mejnih preho- 
dov z Republiko Hrvaško. 

Tekoče vzdrževanje skupnih povriln na mejnih prehodih, 
74.695.000,00 SIT 
Zahtevek za leto 1996 je bil pripravljen na osnovi pogodb za 
izvajanje tekočega vzdrževanja na mejnih prehodih, ki sta jih 
predložila Ministrstvo za notranje zadeve in Carinska uprava 
RS. Servis skupnih služb vlade prevzema aktivnosti tekočega 
vzdrževanja z naslednjim letom, zato ne moremo kritično 
oceniti, kaj pomeni izpad 13,8 mio SIT oz. 15% od prvotnega 
zahtevka. 

1522 STATISTIČNI URAD RS 

Statistični urad RS (SURS) je z novim zakonom o statistični 
dejavnosti (julij 1995) prevzel nove obveznosti, ki temeljijo 
zlasti na: 
- prehodu iz stare statističnr ureditve (prejšnja država) v 
novo; 
- prevzemanju evropskih obveznosti preko dogovora z Euro- 
statom (1994); 
- prevzem nalog od nekaterih dosedanjih pooblaščenih orga- 
nizacij; 
- funkciji koordinacije in podpore s statističnimi podatki za 
državo in njeno delovanje v mednarodni skupnosti; 
- drugih novih nalogah. 

Torej je s tem nujno povečan obseg dela in stroškov, kar smo 
napisali v Nacionalnem programu statističnih raziskovanj. Že 
v preteklih letih smo morali financirati delo SURS-a tudi z 
lastnimi storitvami in prenosom proračunskih postav med 
posameznimi nosilci. Težko je ob povečanju pričakovanj 
predvsem IMF-ja, Eurostata, OECD-ja, OZN ECE-ja in nji- 
hovi metodološki pomoči govoriti o težavah pri financiranju 
programa v letu 1996. 

Ocenjujemo, da je izpad sredstev posebno prizadel; 
- Anketo o delovni sili, 17.000.000,00 SIT 
- Kmetijske statistike, 8.000.000,00 SIT 

Racionalni bomo pri izvajanu Ankete o porabi gospodinjstev 
in pri nekaterih drugih manjših raziskavah, ki v skupnem 
znesku znašajo približno 30.000.000,00 SIT. 

Pričakujemo, da bo SURS s storitvami, ki jih izvaja pokrival 
druge izpade in z notranjimi in medresorskimi racionalizaci- 
jami tudi kaj racionaliziral. 

1521 CENTER VLADE ZA INFORMATIKO 

V načrtu informatizacije za letošnje leto je bila dana prioriteta 
infrastrukturnim projektom kot so izgradnja komunikacij- 
skega omrežja državnih organov in zagotavljanje komunika- 
cijskih storitev, dograditev centralnega računalniškega 
sistema za zagotavljanje in delovanje skupne informacijske 
infrastrukture, uvajanje sodobnega sistema avtomatizacije 
pisarniškega poslovanja, uvajanje sistema za podporo odlo- 
čanja za potrebe vodilnih delavcev državnih organov in uvaja- 
nje enotnega programskega okolja v lokalnih računalniških 
omrežjih državnih organov. 
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Na področju informatizacije upravnih enot so v realizaciji 
projekti komunikacijskih povezav upravnih enot v komunika- 
cijsko omrežje državnih organov, vzpostavitev elektonske 
pošte, pisarniško poslovanje, uvajanje računalniške podpore 
finančno materialnega poslovanja in zagotavljanje vzdrževa- 
nja in zamenjave dotrajane informacijske opreme. Z investici- 
jami v informacijsko infrastrukturo v letošnjem letu se je 
povečal obseg informacijske opreme glede na prejšnje leto za 
30%, kar pomeni, da je nujno potrebno zagotoviti toliko večja 
sredstva za delovanje, vzdrževanje in zavarovanje informacij- 
ske infrastrukture v načrtu informatizacije za leto 1996. 

Postopna integracija Slovenije v EU že sedaj zahteva nujne 
prilagoditve in poenotenje informacijske infrastrukture držav- 
nih organov RS, predvsem pa terja takojšnjo sprožitev pro- 
cesa informacijskega odpiranja državnih organov RS. To 
izhaja tudi iz strateških dokumentov Evropske Unije, ki med 
drugim vzpodbuja informacijsko odpiranje posameznih držav 
EU. 

Ob tem je potrebno upoštevati tudi najnovejše zahteve v zvezi 
z zakonom o standardizaciji glede prevzemanja evropskih 
standardov pred mednarodnimi, še posebej je to pomembno 
na področju telekomunikacij. 

V okviru Programa Evropske pomoči PHARE je v naslednjem 
letu predvideno sofinanciranje informacijske infrastrukture 
skozi mednarodni razpis za izvedbo lokalnega računalni- 
škega omrežja in nabave informacijske opreme za Ministrstvo 
za znanost in tehnologijo. Prav tako je v pripravi mednarodni 
razpis v okviru PHARE za posodobitev informacijske opreme 
pri Uradu za statistiko RS. Sofinanciranje in izvedba teh 
programov terjajo od nas usklajene postopke, metodologije 
in standarde, od priprave strateških načrtov informatizacije 
državnih organov, ki so podlaga za načrtno in intenzivnejšo 
informatizacijo skozi usklajene standarde na področju infor- 
macijske strojne in programske opreme, na področju teleko- 
munikacijske opreme, do natančnih postopkov pri izvedbi 
razpisov za izbor najugodnejših ponudnikov informacijske 
infrastrukture. 

V predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 1996 ima 
Center Vlade za informatiko predvidena finančna sredstva za 
potrebe informatizacije državnih organov na naslednjih po- 
stavkah: 

5254 - Informatizacija državnih organov, 898.200.000,00 SIT 
Na tej postavki so za leto 1996 predvidena sredstva za: 
- uvajanje enotnega sistema avtomatizacije pisarniškega po- 
slovanja, 
- nadaljevanje izgradnje komunikacijskega omrežja državnih 
organov s poudarkom na varovanju, zaščiti in zagotavljanju 
redundančnih komunikacijskih poti, 
- zagotavljanje komunikacijskih storitev: a. storitve na 
področju povezovanja delovnih postaj v lokalnih računalni- 
ških omrežjih s podatkovnimi strežniki (centralna računalni- 
ška infrastruktura), kjer omogočamo on- line interaktivni 
dostop, transakcijski način procesiranja in daljinsko (cen- 
tralno) vzdrževanje sistemske in aplikativne programske 
opreme, 
b. storitve elektronske pošte in izmenjave podatkov, c. povez- 
ljivost v druga javna omrežja: Sipax, Internet; 
- uvajanje sistema za podporo odločanju, katerega namen je 
hitro in ažurno zagotavljanje tistih najbolj relevantnih podat- 
kov in informacij, ki jih pri svojem delu potrebuje najvišji nivo 
vodilnih in strokovnih delavcev v državnih organih, 
- izdelavo strateških načrtov informatizacije državnih or- 
ganov, 
- zagotavljanje sredstev za mednarodne obveznosti 
(PHARE), 
- izgradnjo lokalnih računalniških omrežij v državnih or- 
ganih, 
- zagotavljanje enotnega programskega okolja v lokalnih 
računalniških okoljih državnih organov. 

6724 — Informacijski sistem v upravnih enotah, 
399.200.000,00 SIT 

Na tej postavki so za leto 1996 predvidena sredstva za: 
- uvajanje enotnega sitema avtomatizacije pisarniškega po- 
slovanja, 
- nadaljevanje izgradnje komunikacijskega omrežja za 
potrebe upravnih enot, 
- zagotavljanje komunikacijskih storitev: 
a. storitve na področju povezovanja delovnih postaj v lokalnih 
računalniških omrežjih s podatkovnimi strežniki (centralna 
računalniška infrastruktura), storitve elektronske pošte in 
izmenjave podatkov ter povezljivost v druga javna omrežja 
(Sipax, Internet); 
- izgradnjo lokalnih računalniških omrežij v upravnih enotah, 
- izdelavo strateškega načrta informatizacije upravnih enot. 

6457 - Vzdrževanje Informacijskega sistema državnih orga- 
nov, 850.000.000,00 SIT 
Na tej postavki so za leto 1996 predvidena sredstva za: 
- operativno delovanje, vzdrževanje, zavarovanje in dograje- 
vanje centralne računalniške opreme, mikroračunalniške 
opreme in komunikacijske opreme državnih organov, 
- vzdrževanje in dograjevanje sistemske in aplikativne pro- 
gramske opreme, 
- delovanje, vzdrževanje in dograjevanje lokalnih računalni- 
ških omrežij in medmrežnih povezav, 
- preselitev informacijske infrastrukture (centralna računal- 
niška oprema, komunikacijsko vozlišče državnih organov) na 
lokacijo Langusova, 
- izobraževanje na področju informatizacije državnih or- 
ganov. 

6512 - Vzdrževanje Informacijskega sistema v upravnih 
enotah, 246.500.000,00 SIT 
Na tej postavki so za leto 1996 predvidena sredstva za: 
- delovanje, vzdrževanje, zavarovanje in dograjevanje mikro- 
računalniške in komunikacijske opreme v upravnih enotah, 
- vzdrževanje in dograjevanje sistemske in aplikativne pro- 
gramske opreme, 
- delovanje, vzdrževanje in dograjevanje lokalnih računalni- 
ških omrežij in medmrežnih povezav, 
- izobraževanje na področju informatizacije v upravnih 
enotah. 

Ponovno opozarjamo na usmeritve Evropske unije, ki so jasne 
in nedvoumne: nadaljnji gospodarski razvoj držav članic EU 
bo mogoč in konkurenčen z informacijskim odpiranjem držav 
EU in čimprejšnjim prehodom v informacijsko družbo. Zato je 
kot eden izmed bistvenih projektov in prioritet Bangemano- 
vega poročila izgradnja zmogljivih in fleksibilnih komunikacij- 
skih prometnic in na tej podlagi intenzivno informacijsko 
odpiranje. Prav tako so dane usmeritve državam EU glede 
financiranja teh zahtevnih projektov. Predlog sloni na pre- 
strukturiranju državnih proračunov in zagotavljanju večje pri- 
oritete projektom informacijske infrastrukture, ne da bi pove- 
čevali obseg proračunov. 

Države kot so Belgija, Danska, Švica, Norveška namenjajo za 
področje informatizacije med 6% - 8% državnega proračuna 
ob tem, da že razpolagajo z določeno informacijsko infra- 
strukturo, ki jo naša država šele vzpostavlja. 

V obdobju od leta 1993 do letošnjega leta zasledimo stalen 
trend zmanjševanja proračunskih sredstev za informatizacijo, 
letno približno 10%, kar pomeni, da je za leto 1996 realno 
gledano 30% manj sredstev v primerjavi z letom 1993, ko so 
znašala sredstva za informatizacijo državnih organov 1.2% 
državnega proračuna. 

Predvidena skupna sredstva za informatizacijo državnih orga- 
nov za leto 1996 (upoštevajoč Ministrstvo za obrambo, Mini- 
strstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za finance. Ministrstvo 
za pravosodje, Ministrstvo za zunanje zadeve, Državni zbor, 
Ustavno sodišče) znašajo 0.8% državnega proračuna. 

Predvidena finančna sredstva za informatizacijo državnih 
organov in upravnih enot pri Centru Vlade za informatiko za 
leto 1996 znašajo eno petino od potrebnih sredstev glede na 
zahteve državnih organov. 
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Zato od predlaganih sredstev za informatizacijo državnih 
organov in upravnih enot lahko pričakujemo tudi nekaj nega- 
tivnih posledic, kot so: 
- bistvena upočasnitev dinamike izgradnje komunikacij- 
skega omrežja državnih organov, 
- ohromitev nadaljnega razvoja informatizacije geodetskih 
uprav in inšpekcij v upravnih enotah, 
- upočasnitev uvajanja elektronske pošte in pisarniškega 
poslovanja v upravne enote RS, 
- upočasnitev informatizacije vseh inšpekcijskih služb na 
mejnih prehodih ter 
- upočasitev uvajanja sodobnega sistema avtomatizacije 
pisarniškega poslovanja in sistema za podporo odločanju za 
potrebe vodilnih delavcev državnih organov. 

Zato ob tem menimo, da bo upočasnjena realizacija infra- 
strukturnih projektov informatizacije državnih organov in 
upravnih enot v enaki meri negativno vplivala na proces 
reorganizacije državne uprave na lokalni ravni, saj je le-ta 
ena od bistvenih podlag za njeno uspešno transformacijo. 

1525 SLUŽBA VLADE ZA REFORMO LOKALNE SAMOU- 
PRAVE 

Obrazložitev je širša, saj v Službi razporejamo porabo sred- 
stev samo s postavke materialnih stroškov. 

1. Služba opravlja za Vlado Republike Slovenije naloge, ki se 
nanašajo na: 
- pripravljanje strokovnih podlag za odločanje na področjih, 
ki se nanašajo na uvajanje lokalne samouprave: 
- sodelovanje vlade pri pripravi zakonodaje o lokalni samou- 
pravi in področne zakonodaje: 
- nuđenje strokovne pomoči občinam pri uvajanju sistema 
lokalne samouprave: 
- pripravljanje strokovnih podlag za udeležbo strokovnjakov 
vlade s področja reforme lokalne samouprave v delu medvlad- 
nih strokovnih teles Sveta Evrope in drugih evropskih insti- 
tucij: 
- neposredno sodelovanje s tujimi inštitucijami ter organiza- 
cijami in ustanovami drugih držav na področju lokalne samo- 
uprave: 
- sodelovanje pri pripravi programov usposabljanja kadrov 
za področje lokalne samouprave: 
- druge zadeve s področja organizacije lokalne samouprave 
in njenega uresničevanja v Republiki Sloveniji. 

2. Posamezni programi, ki se bodo izvajali v okviru Službe: 
- izdelava strokovnih podlag za opredelitev pokrajin v Slove- 
niji; 
- izdelava strokovnih gradiv, ki podpirajo uvajanje lokalne 
samouprave; 
- priprava normativnih aktov, ki podpirajo vsebinske potrebe 
lokalne samouprave; 
- izdelava ustreznih organizacijskih in programskih rešitev za 
potrebe spremljanja dela Službe, opredeljenih informacijskih 
potreb lokalnih skupnosti. 

1526 URAD VLADE ZA VERSKE SKUPNOSTI % 
Prispevki duhovnikom 
Duhovnikom in redovnikom verskih skupnosti, ki jim je to 
edini poklic, se s to proračunsko postavko povrne stroške 
delodajalca za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno za- 
varovanje. 

Predlagana sredstva naj bi zadoščala za povrnitev prispevka 
delodajalca, obračunana po najnižji možni stopnji in sicer, da 
je osnova za obračun zajamčena plača za zavarovance, ki so 
že dopolnili polovico delovne dobe oziroma najnižja pokoj- 
ninska osnova za zavarovance, ki še nimajo polovico delovne 
dobe. 

Gradnja cerkve In župnijskega doma v Kočevski Reki 
Predlagana sredstva ne bodo omogočila dokončanja, v letu 
1993 začete gradnje, omenjenih dveh objektov v letu 1996. 
Zaključek del bo, ob približno enaki vsoti v letu 1997, mogoč 
čez dve leti. 

Pomoč verskim skupnostim 
Predlagani znesek je le simboličen, namenjen pa je za pomoč 
pri realizaciji projektov ali posameznih aktivnosti verskih 
skupnosti, ki so pomembne in v dobro, na kulturnem, social- 
nem, informativnem, ... področju, za širši krog ljudi. 

1527 URAD VLADE ZA INVALIDE 

S selitvijo v nove prostore v juniju 1995, njihovo tehnično 
opremo in osnovno kadrovsko zasedbo je urad s septembrom 
tega leta dosegel osnovne pogoje za redno delo. V uradu so 
zaposleni direktor in štirje strokovni delavci, v skladu s skle- 
pom vlade pa naj bi se v tem letu zaposlil še en delavec od 
dveh, ki jih predvideva odobrena sistemizacija delovnih mest. 

Materialni in drugi stroški, ki jih proračun opredeljuje za delo 
urada, omogočajo kritje nujnih postavk, ki jih zajema delo 
urada. Zelo verjetno pa se bo urad moral omejiti pri stroških 
za strokovno izobraževanje in mednarodno sodelovanje, za 
kar menimo, da za razvoj našega urada ne bi bilo dobro. 

Postavka za Skiad za inovacije na področju usposabljanja 
življenja in dela invalidov pa bo omogočila, da bo urad v celoti 
izpeljal naloge, ki jih predvideva ustanovitveni akt tega 
sklada. 

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

1611 MINISTRSTVO ZA FINANCE 
3116 - DrugI osebni odhodki (prejemki), 87.327.000 SIT 
Na postavki so planirana sredstva za prehrano, regres za letni 
dopust, odpravnine, jubilejne nagrade in prevoz na delo zapo- 
slenih na ožjem Ministrstvu za finance (brez organov v 
sestavi) ter zaposlenih na projektu nove davčne uprave. Prav 
tako so na postavki zajete tudi šolnine in drugi stroški za 
pridobitev dodatne stopnje šolske izobrazbe. Stroški so plani- 
rani v skladu s planskimi vrednostmi posameznih prejemkov 
in planiranim številom zaposlenih v letu 1996. 

3332 - Materialni stroikl, 118.294.000 SIT 
Sredstva na postavki so planirana za materialne stroške, stori- 
tve in ostale stroške ožjega Ministrstva za finance in sicer za: 
pisarniški material, električno energijo, transportne in PTT 
storitve, ogrevanje, vzdrževanje, avtorske honorarje, repre- 
zentanco, bančne stroške in stroške plačilnega prometa žiro 
računa Ministrstva za finance, zavarovalne premije, dnevnice 
in nočnine, prevozne stroške, sredstva za redno strokovno 
izobraževanje ter ostale storitve. Materialni stroški za delo 
organov v sestavi Ministrstva za finance so planirani pri vsa- 
kem organu posebej. Obseg materialnih stoškov je za leto 
1996 planiran v skladu s sklepom Vlade RS o zniževanju 
stroškov v državni upravi. Podroben plan po vrstah stroškov je 
razviden iz naslednje tabele. 

Vrsta stroška znesek v SIT 
- pisarniški material 30.000.000 
- drugi material in drobni inventar 2.000.000 
- časopisi, revije, strokovna literatura 8.300.000 
- transportne storitve 2.000.000 
- vzdrževanje 3.000.000 
- PTT storitve 13.200.000 
- druge proizvodne storitve 2.000.000 
- pogodbe o delu in avtorski honorarji 3.000.000 
- neproizvodne storitve 15.000.000 
-reprezentanca 3.100.000 
- izobraževanje 3.000.000 
- bančni stroški in stroški plačilnega prometa 5.000.000 
- dnevnice, nočnine in potni stroški 25.200.000 
- ostali materialni stroški 3.494.000 

3656 - Spremembe med letom pri proračunskih uporabni- 
kih, 47.465.000 SIT 
Sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju nepredvi- 
denih izdatkov v okviru sredstev za delo državnih organov 
(materialni stroški, osebni prejemki, itd.) in se realizirajo na 
podlagi zahtevka proračunskega uporabnika in odločbe mini- 
stra za finance. 
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4600 - Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema MF, 
372.311.000 SIT 
Na tej postavki so v letu 1996 predvidena sredstva za vzdrže- 
vanje informacijskega sistema Ministrstva za finance, ki ob- 
sega: 
- delovanje Republiške uprave za javne prihodke (vse vrste 
odmer, knjigovodstvo in izterjava), 
- delovanje Republiške carinske uprave (obdelava carinske 
listine, fakturiranje rednega in konsignacijskega uvoza, nad- 
zor na mejnih prehodih, ...) 
- delovanje državnega računovodstva in sektorjev v ministr- 
stvu. 

6314 — Projekt vzpostavljanja nove davčne uprave, 
124.408.000 SIT 
Celotna predračunska vrednost projekta nove davčne uprave 
znaša 1.555.363.000 SIT po ocenah iz leta 1994. Na postavki 
so planirani materialni stroški za projekt nove davčne uprave 
in sicer stroški projektnega tima, stroški izobraževanja delav- 
cev v novi davčni upravi ter del sredstev za začetno poslova- 
nje nove davčne uprave. 

Od tega odpade na materialne stroške v letu 1996 124.408.000 
SIT in sicer: 

Stroški izvajanja projekta nove davčne uprave: 
- potni in drugi stroški zaposlenih 8.400.000 
- strokovno izpopolnjevanje doma in v tujini 20.000.000 
- materialni stroški in literatura 73.008.000 
- svetovalne stor. in avtorski 
honor. zunanjih sodel. 26.000.000 

4760 - Tekoče zakonske obveznosti države do ZPIZ, 
21.915.477.000 SIT 
Obseg in način poravnavanja obveznosti do ZPIZ opredeljuje 
Zakon o poračunavanju obveznosti Republike Slovenije do 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ( 
Ur. I. RS, št. 71/93 ). 

Tekoče obveznosti, ki so prikazane na postavki 4760 se porav- 
navajo mesečno, najkasneje do zadnjega dne v mesecu kot 
akontacija na podlagi finančnega načrta Zavoda za pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje, ob polletju in ob koncu leta pa 
se opravi dokončni obračun. Obseg sredstev za leto 1996 je 
določen na podlagi realizacije odhodkov ZPIZ v obdobju 1-6 
/ 95 in ocene realizacije do konca leta 1995 ter izhodišč za rast 
plač v letu 1996 in se predvideva poravnavanje tekoče obvez- 
nosti v višini 21.915,5 mio SIT. V letu 1996 se ne predvideva 
poračuna obveznosti za leto 1995, ker ocena realizacije kaže, 
da bo dejanski obračun obveznosti v višini akontativnih 
mesečnih nakazil po finančnem načrtu za leto 1995. 

6396 - Financiranje denarnih dajatev upokojencem Iz 
državnega proračuna, 3.742.500.000 SIT 
V projekcijah bilanc pokojninsko - invalidskega zavarovanja 
za obdobje 1995 - 1999 se predvideva primanjkljaj sredstev 
za pokrivanje obveznosti pokojninsko invalidskega zavarova- 
nja, in sicer je ocenjen primanjkljaj za leto 1996, ob upošteva- 
nju pokrivanja obveznosti države do ZPIZ po veljavnem 
zakonu o obveznostih države do ZPIZ (tekoča obveznost in 
obveznost za obdobje 1990 - 1993) v višini 16.300,8 mio SIT. 
Zato je predlagana rešitev, da se del denarnih dajatev upoko- 
jencem financira iz državnega proračuna in sicer v višini 
3.742,5 mio SIT, s čimer bo tudi omogočeno znižanje pri- 
spevne stopnje za PIZ, kar bi pomenilo nižjo obremenitev plač 
iz naslova prispevkov za socialno zavarovanje. 

1824 - Agencija RS za sanacijo bank In hranilnic, 
171.831.000 SIT 
Po določilih 3. člena uredbe o Agenciji RS za sanacijo bank in 
hranilnic (Ur. I. RS, št. 25/93 in 50/93) so eden izmed virov 
financiranja Agencije sredstva iz proračuna republike. Agen- 
cija namreč zaradi svoje točno določene dejavnosti ne more 
pridobivati vseh prihodkov z lastnim poslovanjem in so zato 
sredstva iz proračuna nujna za njen obstoj. Glede na finančni 
načrt Agencije za leto 1996, ki ga potrdi Vlada RS in plan 
lastnih prihodkov za leto 1996 tako predvidevamo, da je za 

njeno nemoteno delovanje v letu 1996 potrebnih 171.831.000 
SIT. 

4980 — Sklad RS za sukcesijo, 21.642.000 SIT 
Po določilih 8. člena zakona o Skladu Republike Slovenije za 
sukcesijo (Uradni list RS, št. 10/93)se sredstva za delovanje 
sklada zagotavljajo v proračunu RS. V skladu s tem so na 
postavki planirana sredstva za delovanje Sklada RS za sukce- 
sijo in sicer materialni in drugi stroški v višini 13.500.000 SIT 
ter plače s prispevki in ostali osebni prejemki v višini 
8.142.000 SIT. Med materialnimi stroški zavzemajo velik delež 
(10.000.000 SIT) sodni stroški in mednarodne odvetniške sto- 
ritve za postopke za zavarovanje nepremičnin bivše SFRJ v 
tujini. Ostali materialni stroški obsegajo stroške potovanj, 
izobraževanja, pisarniški material, strokovno literaturo ter 
pogodbe o delu za občasno administrativno pomoč pri delu 
sklada. 

7523 - Stroški tiskanja - tobačna znamka In vrednotnlce, 
250.000.000 SIT 
Na postavki so planirani odhodki za plačilo tiskanja in distri- 
bucije kontrolnih listkov za označevanje tobačnih izdelkov v 
skladu z Odredbo o kontrolnih listih za označevanje tobačnih 
izdelkov. Pogodbo s specializirano organizacijo, ki izvaja 
tiskanje, sklepa in nadzira Banka Slovenije. Prav tako so na tej 
postavki predvideni odhodki za tiskanje in distribucijo vred- 
notnic (kolki in druge vrednotnice). Tudi tiskanje kolkov in 
drugih vrednotnic izvaja specializirana organizacija, ki jo 
določi Banka Slovenije. Nadzor nad izvajanjem tiskanja, 
distribucijo in prodajo vrednotnic izvajata Banka Slovenije in 
Agencija RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje. 
Stroški distribucije in prodaje so opredeljeni s pogodbo, ki sta 
jo sklenili Republika Slovenija in Banka Slovenije in znašajo v 
skupni višini 5% od vrednosti distribuiranih in prodanih vred- 
notnic. 

6579 - Obresti - RS 1, 616.560.000 SIT 
Obveznica je izdana na podlagi Zakona o izdaji obveznic 
Socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS, 5/1990). 
Obveznice so bile izdane za zagotovitev sredstev za prestruk- 
turiranje gospodarstva. 

Glavnica ob izdaji je bila 200.000.000 DEM. Obresti (8% letno) 
za obdobje od 1.5.1990 do 30.6.1993 so se pripisale glavnici, 
tako da je le ta dne 30.6.1993 znašala 251.942.000 DEM. Od 
30.6.1993 se glavnica odplačuje skladno z amortizacijskim 
načrtom. Porabo predstavlja plačilo obresti v juniju in de- 
cembru. 

6580 - Obresti - RS 2 (Izvozne stimulacije), 1.826.699.000 
SIT 
Obveznice so izdane na podlagi zakona o izdaji obveznic za 
pospeševanje izvoza v letu 1990 (Uradni list RS, 41/1990). 
Obveznice so bile izdane za zagotovitev sredstev za pospeše- 
vanje izvoza blaga in storitev na konvertibilno področje v letu 
1990. 

Glavnica ob izdaji je 220.000.000 DEM, obrestna mera je 9,5% 
letno, obveznice zapadejo v izplačilo 1.12.2000. Porabo pred- 
stavlja plačilo obresti v aprilu in oktobru. 

6581 - Obresti - RS 3 (Irak), 289.080.000 SIT 
Obveznice so izdane na podlagi Zakona o odkupu terjatev do 
Iraka, Kube in Ljudske republike Angole ter Zvezne direkcije 
za promet in rezerve izdelkov posebnega pomena (Uradni list 
RS, 55/1992). 

Izdanih je bilo za 28.000.000 ECU obveznic. Obrestna mera je 
7% letno, glavnica se izplačuje skladno z amortizacijskim 
načrtom (prvi obrok 15.7.1995, zadnji obrok 15.1.2000). 
Porabo predstavlja plačilo obresti v januarju in juliju skladno 
z amortizacijskim načrtom. 

6582 - Obresti - RS 4 (devizne vloge - občani), 325.012.000 
SIT 
Obveznice so izdane na osnovi zakona o poravnavanju obvez- 
nosti iz neizplačanih deviznih vlog (Ur. I. RS, št. 7/93). Obvez- 
nice so ena izmed možnosti, za katere so se lastniki deviznih 
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vlog lahko odločili kot način za poplačilo svoje devizne vloge. 
Glavnica ob izdaji je znašala 96.533.000 DEM, obrestna mera 
je 5% letno, glavnica pa se odplačuje v skladu z amortizacij- 
skim načrtom. Zadnji obrok izplačila je 31.5.2003. Porabo 
predstavlja plačilo obresti v maju in novembru skladno z 
amortizacijskim načrtom. 

6583 - Obresti — RS 4 (devizne vloge - banke), 
5.981.725.000 SIT 
Obveznost Republike Slovenije je nastala z zakonom o porav- 
navanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Ur. I. RS, št. 
7/93), s katerim je Republika Slovenija prevzela od bank 
terjatve do Narodne banke Jugoslavije iz naslova neizplača- 
nih deviznih vlog. Glavnica obveznosti je 838.615.900 DEM, 
obrestna mera je 8% letno, obveznice zapadejo v izplačilo 
30.6.2022. Porabo predstavlja plačilo obresti v maju in no- 
vembru. 

6584 - Obresti - RS 5 (sanacija bank), O SIT 
Z zakonom o zamenjavi obveznic RS za obveznice Agencije 
RS za sanacijo bank in hranilnic (Uradni list RS, št 59/95) se 
obveznice RS 5, ki so bile izdane na podlagi Zakona o jamstvu 
Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije 
bank in hranilnic (Uradni list RS, 57/92), v celoti zamenjajo za 
nove obveznice. Obresti za nove obveznice se vodijo na 
postavki 6923. 

6585 — Obresti — RS 6 (Izplačane devizne vloge), 
1.432.004.000 SIT 
Obveznice bodo izdane na osnovi zakona o poravnavanju 
obveznosti do bank iz izplačanih deviznih vlog (Ur. I. RS, št. 
20/95). Z zakonom je Republika Slovenija prevzela od bank 
terjatve do Narodne banke Jugoslavije iz naslova izplačanih 

6591 - Obresti - domači krediti (avtoceste), 440.017.000 SIT 
Na postavki so planirani odhodki za obresti po kreditnih 
pogodbah z Novo Ljubljansko banko d. d. za izgradnjo avto- 

6592 - Obresti železnica - Infrastruktura, 342.776.000 SIT 
V skladu z Zakonom o načinu opravljanja in financiranja 
prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in 
lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske 

deviznih vlog. Glavnica ob izdaji znaša 543.000.000 DEM, 
obrestna mera je 3% letno, glavnica se revalorizira v višini 
90% stopnje rasti cen na drobno. Obveznice zapadejo v izpla- 
čilo 15.2.2015. Porabo predstavlja plačilo obresti v februarju 
in avgustu. 

6586 - Obresti - zakladni zapis 1993, 37.795.000 SIT 
Zakladni zapisi so bili izdani na podlagi Zakona o izvrševanju 
proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1993 
(Uradni list RS št. 22/93) in uredbe Vlade Republike Slovenije 
o izdajanju zakladnih zapisov (Uradni list RS št. 52/93). 
Zakladni zapisi so bili izdani z namenom zagotavljanja sred- 
stev za izvrševanje proračuna za leto 1993. Do 31.12.1993 je 
bilo prodanih za 2.231.000 ECU (381,5 milijona tolarjev) 
zakladnih zapisov po 10% letni obrestni meri. Porabo pred- 
stavlja plačilo obresti skladno z amortizacijskim načrtom. 

6588 — Obresti - zakladne menice, 5.112.000 SIT 
Zakladne menice so izdane na podlagi Uredbe vlade RS o 3. 
izdaji enomesečne zakladne menice (UL RS 14/95). Menice se 
prodajajo vsakih 14 dni preko postopka zbiranja najugodnej- 
ših ponudb. 

6589 - Obresti novega domačega zadolževanja, 99.068.000 
SIT 
V postavki so zajete obresti na enomesečne zakladne menice 
(povprečno stanje izdanih menic je 400 mio SIT, ter obresti na 
kratkoročni vrednostni papir v višini 1 mia SIT. 

6590 - Obresti - domači krediti, 1.153.998.000 SIT 
V znesku so planirani odhodki za obresti domačim pogodbe- 
nim upnikom po seznamu, ki je prikazan v naslednji tabeli. 

cestnega omrežja. Podrobni podatki o upniku in pogodbe- 
nem znesku so v naslednji tabeli. 

železnice (Ur. I. RS, št. 71/93) se iz te postavke plačujejo 
obveznosti Slovenskih železnic iz obresti za kredite, najete 
doma, za financiranje železniške infrastrukture. 

Upnik Poaodbeni znesek Valuta 

Abanka d.d., Ljubljana 335.748.000,00 SIT 

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 72.165.085,00 USD 

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 117.513.400,00 SIT 

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 202.686.600,00 SIT 

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 83.970.000,00 SIT 

Uonik Poaodbeni znesek Valuta 

Skupina upnikov (NLB d.d.) 16.000.000,00 USD 

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 6.006.861,00 USD 

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 75.000.000,00 USD 

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 29.993.769.00 USD 

UDnik Poaodbeni znesek Valuta 

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 19.000.000,00 USD 

Nova Ljubljanska banka d.d.. Ljubljana 60.214.080.00 USD 
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Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 114.830.000,00 SIT 

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 455.740.000,00 SIT 

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 404.260.000,00 SIT 

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 2.185.000.000,00 SIT 

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 5.468.400.000,00 SIT 

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 4.625.000.000,00 SIT 

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 1.012.000.000,00 SIT 

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 13.939.000.000,00 ■ SIT 

Nova Liublianska banka d.d.. Liubliana 20.420.000.00 SIT 

6923 - Obresti - obveznice za sanacijo bank, 8.988.100.000 
SIT 
Obveznice bodo izdane z namenom zamenjave obveznic, ki 
jih izdaja Agencija Republike Slovenije za sanacijo bank in 
hranilnic na podlagi Zakona o jamstvu Republike Slovenije za 
obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic (Uradni 
list RS, 57/92). 

Glavnica ob izdaji bo 144.681.136.551,70 SIT(1.778.129.901 

DEM). Obresti znašajo najmanj 4,5% in največ 6,5% letno 
(odvisno od roka dospelosti) od valoriziranoga nominalnega 
zneska glavnice. Porabo predstavlja plačilo obresti v januarju, 
aprilu, juliju in oktobru skladno z amortizacijskim načrtom. 

6600 - Obresti - tu/1 krediti, 3.497.614.000 SIT 
Planirani so odhodki za plačilo obresti za tuje kredite po 
specifikaciji, ki je podana v tabeli. 

Upnik Pogodbeni znesek Valuta 

Skupina upnikov (BLB) 88.000.000,00 USD 

EBRD , London 30.000.000,00 USD 

EDC, Kanada 23.088.886,00 USD 

IBRD, VVashington 4.183.864,00 USD 

IBRD, VVashington 80.000.000,00 USD 

KFW, Frankfurt/M 18.054.000,00 DEM 

KFW, Frankfurt/M 8.041.000,00 DEM 

Sindiciran kredit (Deutsche Bank) 75.000.000,00 USD 

UBS 10.612.411.00 CHF 

V postavki so vključena tudi predvidena plačila obresti iz 
naslova posojil, ki jih bo Republika Slovenija najela do konca 
leta 1995 za potrebe izvrševanja proračuna 1995. 

6601 - Obresti - sukcesija SFRJ, 4.822.117.000 SIT 
Postavka vsebuje oceno zneska obresti, ki bodo v letu 1996 
dospele iz naslova dolgov, prevzetih v dvostranskih pogaja- 
njih s: 
(a) konzorcijem komercialnih bank o izvajanju pogodbe, ime- 
novane novi finančni sporazum, ki ga je leta 1988 sklenila s 
konzorcijem komercialnih bank skupina poslovnih bank na 
čelu z Narodno banko Jugoslavije v višini 4,2 milijarde SIT (za 
omenjeni sporazum se je prijela kratica NFA, ki izvira iz 
njegovega angleškega naziva: New Financing Agreement). 
(b) šestnajstimi državami članicami Pariškega kluba (Avstrijo, 
Belgijo, Dansko, Francijo, Italijo, Japonsko, Kanado, Kuvaj- 
tom, Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Švedsko, Veliko Brita- 
nijo, Španijo, Švico in Združenimi državami Amerike) v višini 
2,2 milijarde SIT. 

Podatki so pripravljeni na osnovi naslednjih predpostavk: 
(1) v letu 1996 bo Slovenija pričela odplačevati obveznosti po 
vseh dvostranskih sporazumih z državami članicami Pari- 
škega kluba; 
(2) v primeru Danske in Španije ne bo prišlo do prevzema 
dolga; 
(3) pri Avstriji, Nemčiji in Združenih državah Amerike bodo 

aiocirani del dolga prevzele določene poslovne banke, Repu- 
blika Slovenija pa bo prevzela jamstvo za njihove obveznosti; 
(4) v letu 1996 bodo samo enkrat dospele obveznosti iz 
naslova vrednostnih papirjev, izdanih za ureditev odnosov s 
konzorcijem komercialnih bank; 
(5) obrestne mere: 
(a) nedospele obveznosti: 
obrestne mere iz prvotnih sporazumov; 
(b) dospele in neplačane obveznosti: 
šestmesečni depoziti na ustreznih medbančnih trgih v času 
priprave podatkov ali fiksne obrestne mere v skladu s prvot- 
nimi sporazumi. 

Del obresti za sukcesijske dolgove bodo, v skladu z zakono- 
dajo, katere sprejem pričakujemo v začetku leta 1996, odpla- 
čevali uporabniki sredstev, pridobljenih s temi posojili. Zato je 
v proračunu za leto 1996 naveden samo znesek izdatkov, ki jih 
bo morala financirati država. Takšna ureditev je predvidena 
tudi v predlogu zakona o izvrševanju proračuna za leto 1996. 

6602 — Obresti — tu/1 krediti (avtoceste), 2.183.172.000 SIT 
Na postavki so planirani odhodki za plačilo obresti po sklenje- 
nih kreditnih pogodbah z mednarodnimi finančnimi instituci- 
jami pred letom 1992 za izgradnjo avtocestnega omrežja. 
Podatki o kreditorjih oziroma kreditnih pogodbah so prika- 
zani v tabeli. 
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Upnik Pogodbeni znesek Valuta 

IBRD, Washington 10.993.771,00 USD 
IBRD, VVashington 24.208.506,00 USD 
EIB, Luxembourg 13.670.000,00 ECU 
EIB, Luxembourg 26.530.000,00 ECU 
IBRD, VVashington 25.035.194,00 USD 
IBRD, VVashington 500.000,00 USD 
EIB, Luxembourg 45.000.000,00 ECU 
EIB, Luxembourg 43.667.000,00 ECU 
EIB. Luxemboura 22.772.000.00 ECU 

6604 - Obresti železnica - Infrastruktura, 420.331.000 SIT 
y skladu z Zakonom o načinu opravljanja in financiranja 
prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in 
lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske 

6611 - Jamstva Republike Slovenije, 2.382.856.000 SIT 
Znesek jamstev je sestavljen na podlagi ocene vnovčitev 
obveznosti iz dolgov, za katere je dano jamstvo RS. Zaradi 
težke finančne situacije je verjetnost vnovčitve največja pri 
obveznostih javnega sektorja energetike. 

6612 - Jamstva RS - sukcesija SFRJ, O SIT 
V državnem proračunu niso predvidena sredstva za plačila iz 
naslova jamstev za ti. sukcesijske obveznosti. V pripravi pro- 
računa je bila namreč upoštevana predpostavka, da bo še 
pred uveljavitvijo bilateralnih sporazumov stopila v veljavo 
zakonodaja o ureditvi notranjih odnosov iz naslova sukcesij- 
skih obveznosti. Pričakujemo, da bodo ustrezni zakoni na tem 
področju uvedli bančne garancije in garancijske obljube, ki 
bodo praktično izničile verjetnost vnovčitve zajamčenih ob- 
veznosti. 

8680 - Subvencije - obresti Slovenskih železarn, 
1.787.228.000 SIT 
Obveznice so izdane na podlagi Zakona o jamstvu Republike 
Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije Slovenskih 
železarn (Uradni list RS; 55/1992). 

Te obveznice so izdale Slovenske železarne, Republika Slove- 
nija pa je dala jamstvo za izplačilo obveznosti. Glavnica je 
248.723.680,39 DEM, obrestna mera je 8% letno. Republika 
Slovenija je obvezana plačila obresti za prvih 5 let. 

6399 - Uresničevanje 28. In 29. člena Zakona o financiranju 
občin, 743.053.000 SIT 
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS št. 80/94) oprede- 
ljuje možnost zagotavljanja dodatnih sredstev finančne izrav- 
nave v primerih, ko se občini zaradi obveznosti po sodnih 
sklepih, odškodnin po zakonu o denacionalizaciji in odškod- 
nin po zakonu o kazenskih sankcijah zniža zagotovljena 
poraba pod 88% zagotovljene porabe na prebivalca v državi. 
Tudi za to proračunsko leto ni možno natančno opredeliti 
višine potrebnih sredstev, ker so tovrstni sodni postopki zelo 
zapleteni in dolgotrajni. Obveznosti občin se poravnavajo 
takoj, ko pride do pravnomočnosti sklepov. 

Po navedenem zakonu je predvidena pomoč državnega pro- 
računa v obliki dodatnih dopolnilnih sredstev v primerih, ko 
občina zaradi prezadolženosti ne more poravnati vseh dospe- 

železnice (Ur. I. RS, št. 71/93) se iz te postavke plačujejo 
obveznosti Slovenskih železnic iz obresti za kredite, najete v 
tujini, za financiranje železniške infrastrukture. 

lih obveznosti. Država pomaga z dodatnimi sredstvi samo v 
primeru, da je občina porabila za servisiranje dospelih obvez- 
nosti več kot 40% vseh nelimitiranih prihodkov in da se ji je 
zaradi porabe dodatnih sredstev iz zagotovljene porabe ta 
znižala pod 88% zagotovljene porabe na prebivalca v državi. 
Občini, ki je izpolnila te pogoje, se zagotovijo dodatna dopol- 
nilna sredstva v taki višini, da ima pokrito vsaj 88% zagotov- 
ljeno porabo na prebivalca v državi in zagotovljeno dodatno 
razliko do zapadlih obveznosti. Pri izračunih dodatnih sred- 
stev iz naslova dolgoročnega zadolževanja se upoštevajo 
samo uradno posredovani podatki prejšnjih občin po zakonu 
o financiranju javne porabe ob upoštevanju razdelitve obvez- 
nosti po ključu, ki je dogovorjen med novimi občinami ob 
sprejemu premoženjsko delitvene bilance prejšnje občine. 
Ker se bodo delitvene bilance sprejemale ob koncu leta, tudi 
ni možno dokončno opredeliti obveznosti, ki bodo zapadle v 
plačilo iz tega naslova v proračunskem letu 1996. 

7505 - Dopolnilna sredstva občinam, 24.036.625.000 SIT 
Dopolnilna sredstva, ki so planirana na tej postavki in oce- 
njeni prihodki za zagotovljeno porabo, bodo omogočila izva- 
janje zagotovljenega programa občinskih proračunov. Sred- 
stva bodo razporejena občinam na podlagi meril iz 20. člena 
Zakona o financiranju občin, ki jih bo sprejela vlada. 

V letu 1996 niso predvidene večje spremembe na ravni finan- 
ciranja med državo in lokalnimi skupnostmi. Predvideva se 
sprememba Zakona o socialnem varstvu, ki bi omogočala 
financiranje domov za stare tudi v bodoče iz občinskih prora- 
čunov. 

4629 — Uresničevanje Zakona o denacionalizaciji, 
40.000.000 SIT 
V skladu s 50. členom Zakona o denacionalizaciji se osebam 
slabšega premoženjskega stanja (skladno s kriteriji social- 
nega varstva) namesto obveznic izplača odškodnina v denarju 
do višine 24 poprečnih neto plač v Republiki Sloveniji v 
zadnjih treh mesecih pred izdajo odločbe. Odškodnina se 
izplača lahko v enkratnem znesku ali v mesečnih obrokih 
glede na obseg in željo upravičenca. Poleg tega so na 
postavki planirana tudi sredstva za plačilo storitev pooblašče- 
nim cenilcem, ki so imenovani s sklepom upravnega organa 
za strokovno ocenitev premoženja, ki je predmet denacionali- 

Upnik Pogodbeni znesek Valuta 

EIB, Luxembourg 16.590.000,00 ECU 

EIB. Luxemboura 16.000.000.00 ECU 
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zacije oziroma premoženja, kjer /e po sodnem sklepu 
potrebno plačati odškodnino za zaplenjeno premoženje. 

6522 - StroSkl finančnih razmeri/, 499.000.000 SIT 
V okviru te postavke so planirani odhodki iz naslova stroškov, 
ki nastajajo pri servisiranju državnega dolga in drugih finanč- 
nih obveznosti državnega proračuna (npr. provizija plačilnega 
prometa Banke Slovenije, commitment fee, stroški plačilnega 
prometa korespondentskih bank, stroški vnovčevanja kupo- 
nov pri obveznicah, itd). 

Poleg tega postavka zajema stroške predvidenega zadolževa- 
nja v letu 1996. Vrednost tega dela postavke je zgolj ocena, 
narejena na podlagi predvidenega zadolževanja za leto 1996 
(cca. 0,5% od predvidenega zadolževanja). Nadalje postavka 
zajema stroške izdaje obveznic po zakonu o obveznicah za 
neizplačane devizne vloge občanov. 

7610 - Odikodnine po sodnih sklepih, 2.445.684.000 SIT 
Na postavki so planirani odhodki za izplačila obresti za pre- 
malo izplačane plače v obdobju od junija 1992 do januarja 
1993, ki se morajo delavcem in funkcionarjem v državnih 
organih in javnih vzgojno- izobraževalnih zavodih izplačati 
po sklepu Vlade Republike Slovenije z dne 27.7.1995. Na 
postavki so planirana tudi izplačila odškodnin po pravnomoč- 
nih sodnih sklepih kot nadomestilo za zaplenjeno premoženje 
po sodnih procesih v primeru, da vračilo v naravi ni možno ter 
izplačila odškodnin upravnim organom in zaposlenim v teh 
organih za izgubljene delovne in druge spore. Predvideno je 
tudi mesečno izplačilo rente, ki jo izplačuje Republika Slove- 
nija kot odškodnino za obolenje zaradi obveznega cepljenja 
proti črnim kozam. 

Iz postavke se izplačujejo tudi vse druge odškodnine, ki jih 
mora Republika Slovenija plačati na osnovi sodbe ali izven- 
sodnih poravnav. 

7654 - Stroikl In provizija APPNI, 25.000.000 SIT 
Na postavki so planirani odhodki za stroške plačilnega pro- 
meta za žiro račun proračuna RS. 

8693 - Stroški urejanja kreditnih razmerij s tujino, 
251.496.000 SIT 
V proračunski postavki so planirana sredstva za stroške 
odvetniške pisarne za nuđenje strokovnih storitev s področja 
tuje zakonodaje pri reševanju problematike dolga do komer- 
cialnih bank - ICC. 

4622 - Investicije v Informacijski sistem, 581.000.000 SIT 
Sredstva na postavki so v letu 1996 predvidena za razvoj in 
dopolnjevanje informacijskega sistema Ministrstva za finance 
tako na področju strojne kot tudi programske opreme. Raz- 
vojni projekti potekajo predvsem na naslednjih področjih: 
- posodabljanje RUJP, CURS in MF sektorjev, 
- implementacija zakonodaje, 
- postopno uvajanje enotnega računovodstva, 
- izdelava in uvajanje novih komunikacijskih povezav. 

4623 - Sredstva za Izgradn/o avtocest (DARS), 
17.513.487.000 SIT 
Planirana sredstva na tej postavki so predvidena na osnovi 
zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocest- 
nega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni I. RS št. 46/93), ki 
določa delež sredstev davka od prometa motornih bencinov 
in dieselskih goriv za ta namen. 

8687 - Obveznosti do mednarodnih finančnih ustanov, 
296.351.000 SIT 
V letu 1996 zapadejo v plačilo kapitalske vloge naslednjih 
mednarodnih finančnih institucij: 
1. Medameriška razvojna banka - IDB 
Pričakujemo vplačilo v znesku 126.774 USD. Iz naslova 7. 
povečanja kapitala te banke zapade v plačilo 30.618 USD, 
medtem ko iz naslova 8. povečanja kapitala (sprejetega na 
letni skupščini leta 1994) zapade v plačilo 96.155 USD (zaen- 
krat še ne razpolagamo s planom vnovčevanja zadolžnic). 
2. Sklad za socialni razvoj sveta Evrope Vlada RS je na svoji 
seji 23.12.1993 sprejela sklep o včlanitvi RS v Sklad. Kapitalski 

delež se plača v štirih letnih obrokih. Prvi obrok v znesku 
305.062 ECU je bil vplačan 1.3.1994. Drugi obrok v znesku 
305.062 ECU bo zapadel v plačilo v letu 1996. 
3. Mednarodna banka za obnovo in razvoj, 97.287.600 SIT Del 
plačil za delnice Mednarodne banke za obnovo in razvoj 
(banka) je izvršen v domači valuti države članice. V skladu z 9. 
alinejo 2. člena Statuta banke mora država članica ohranjati 
enako vrednost v USD ekvivalentu, kakršna je bila ob času 
vpisa delnic. Banka obračunava enkrat letno obveznosti iz 
naslova ohranitve vrednosti za vsako državo članico. Obvez- 
nosti, izhajajoče iz spremenjene vrednosti zaradi spremenje- 
nih medvalutnih razmerij, mora država članica poravnati 
vsako leto najkasneje do 30. junija. 
4. Mednarodna finančna korporacija (IFC) 
V skladu z zakonom o članstvu RS v IBRD, IFC, IDA in MIGA 
(Uradni list RS 10/93) smo prevzeli tudi obveznosti vplačila 
kapitala v okviru Splošnega povečanja kapitala v IFC iz leta 
1991. Kapital se vplača v petih letnih obrokih. Peti obrok v 
znesku 157.000 USD zapade v plačilo v letu 1996. 
5. Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) 
V letu 1996 zapade vplačilo rednega kapitala v znesku 800.000 
ECU oziroma 120.744.000 SIT. 

7640 - Rezerva Republike Slovenije (stalna), 1.760.000.000 
SIT 
Skladno z Zakonom o financiranju javne porabe in Zakonom 
o izvrševanju proračuna je predvideno oblikovanje proračun- 
ske rezerve v višini 1,7 mlrd SIT. Predvidevamo, da bodo 
sredstva zadoščala za odpravo morebitnih posledic naravnih 
nesreč po posebnem zakonu. Do sprejema posebnega 
zakona ima vlada pooblastilo črpati sredstva iz te postavke za 
namensko porabo v višini do 200 mio SIT. Za večji obseg pa 
mora državni zbor sprejeti poseben zakon. 

7608 - Tekoča proračunska rezerva, 2.500.000.000 SIT. 
Obseg tekoče proračunske rezerve je v letu 1996 določen v 
takem obsegu, ki naj bi po mnenju vlade še zadoščal za 
normalno izvajanje nalog, ki se financirajo iz proračuna. Upo- 
števati moramo, da bo prvič po petih letih veljal proračun 
skozi vse leto. Začasno financiranje bo predvidoma trajalo 
največ pol meseca. To pomeni, da bo med letom več nepred- 
videnih nalog kot običajno, na drugi strani pa bo prišlo bolj do 
izraza slabo planiranje. Rezerva naj bi omogočala tudi inter- 
vencije pri materialnih stroških državnih organov, ker so ti 
planirani zelo restriktivno - pod nominalno ravnjo leta 1995. 

8684 — Intervencije na trgu vrednostnih papirjev, 
100.000.000 SIT, 
Vrednost postavke je zgolj ocena, saj je poraba odvisna od 
trenutnih situacij na trgu vrednostnih papirjev. Če se kot 
izhodišče vzame leto 1995, je postavka lahko precej nižja, s 
tem da opozarjamo na eventuelne posledice privatizacije oz. 
novih delnic na trgu, ki lahko posledično zelo zanihajo tudi 
ceno državnih vrednostnih papirjev. 

6620 - Glavnica - RS 1, 4.535.332.000 SIT 
Obveznica je izdana na podlagi Zakona o izdaji obveznic 
Socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS, 5/1990). 
Obveznice so bile izdane za zagotovitev sredstev za prestruk- 
turiranje gospodarstva. 
Glavnica ob izdaji je bila 200.000.000 DEM. Obresti (8% letno) 
za obdobje od 1.5.1990 do 30.6.1993 so se pripisale glavnici 
tako da je le ta dne 30.6.1993 znašala 251.942.000 DEM. Od 
30.6.1993 se glavnica odplačuje skladno z amortizacijskim 
načrtom. Porabo predstavlja odplačilo glavnice v juniju in 
decembru skladno z amortizacijskim načrtom. 

6621 - Glavnica - RS 3 (Irak), 859.626.000 SIT 
Obveznice so izdane na podlagi Zakona o odkupu terjatev do 
Iraka, Kube in Ljudske republike Angole ter Zvezne direkcije 
za promet in rezerve izdelkov posebnega pomena (Uradni list 
RS, 55/1992). 

Izdanih je bilo za 28.000.000 ECU obveznic. Obrestna mera je 
7% letno, glavnica se izplačuje skladno z amortizacijskim 
načrtom (prvi obrok 15.7.1995, zadnji obrok 15.1.2000). 
Porabo predstavlja odplačilo glavnice v januarju in juliju 
skladno z amortizacijskim načrtom. 
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6622 ~ Glavnica - RS 4 (devizna vloga — občani), 
762.216.000 SIT 
Obveznice so izdane na osnovi zakona o poravnavanju obvez- 
nosti iz neizplačanih deviznih vlog (Ur. I. RS, št. 7/93). Obvez- 
nice so ena izmed možnosti, za katere so se lastniki deviznih 
vlog lahko odločili kot način za poplačilo svoje devizne vloge. 
Glavnica ob izdaji je znašala 96.533.000 DEM, obrestna mera 
je 5% letno, glavnica pa se odplačuje v skladu z amortizacij- 
skim načrtom. Zadnje izplačilo obroka je 31.5.2003. Porabo 
predstavlja plačilo glavnice v maju in novembru skladno z 
amortizacijskim načrtom. 

6626 - Glavnica - domači krediti (avtoceste), 778.132.000 
SIT 
Na postavki so planirane obveznosti za odplačila glavnic do 
domačih upnikov (NLB d. d.) za izgradnjo avtocestnega 
omrežja. Specifikacija kreditov je podana v tabeli v postavki 
6591 - Obresti - domači krediti (avtoceste). 

6627 - Glavnica - ZPIZ (zaostale obveznosti), 
16.300.000.000 SIT 
Sredstva so namenjena za kritje neporavnanih obveznosti 
države do ZPIZ, ki so nastale v letih 1990- 1993 (po zakonu o 
poračunavanju obveznosti Republike Slovenije do SPIZ - Ur. 
I. RS, št 71/93). V letu 1996 bo državni proračun poravnal 
celotno obveznost države do ZPIZ iz preteklih let. Obveznosti 
v letu 1996 zapadejo predvidoma v mesecu februarju, maju, 
avgustu in novembru, zaradi deficita v tekoči bilanci pokoj- 
ninsko invalidskega zavarovanja. Višina obveznosti je po 
zakonu določena glede na vrednost ECU na dan zapadlosti. 

6630 - Glavnica železnica - Infrastruktura, 782.734.000 SIT 
V skladu z Zakonom o načinu opravljanja in financiranja 
prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in 
lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske 
železnice (Ur. I. RS, št. 71/93) se iz te postavke plačujejo 
obveznosti Slovenskih železnic iz obrokov glavnic kreditov, 
najetih doma, za financiranje železniške infrastrukture. 
Podrobni podatki o kreditorjih so podani v tabeli v postavki 
6592 - Obresti železnica - infrastruktura. 

6924 - Glavnica - zakladni zapis, 381.501.000 SIT 
Zakladni zapisi so bili izdani na podlagi Zakona o izvrševanju 
proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1993 
(Uradni list RS št. 22/93) in uredbe Vlade Republike Slovenije 
o izdajanju zakladnih zapisov (Uradni list RS št. 52/93). 

6624 - Glavnica — zakladne menice, 394.840.000 SIT 
Zakladne menice so izdane na podlagi Uredbe vlade RS o 3. 
izdaji enomesečne zakladne menice (Ur. L. RS14/95). Menice 
se prodajajo vsakih 14 dni preko postopka zbiranja najugod- 
nješih ponudb. Na zadnjih dražbah v letu 1995 se predvideva, 
da bo prodano za 394.840.000,00 SIT zakladnih menic. 
Porabo predstavlja plačilo glavnice v januarju 1996. 

6625 - Glavnica - domači krediti, 1.933.146.000 SIT 
Planirane so pogodbene obveznosti za odplačilo glavnic do 
domačih upnikov po priloženem seznamu. 

Zakladni zapisi so bili izdani z namenom zagotavljanja sred- 
stev za izvrševanje proračuna za leto 1993. 

Do 31.12.1993 je bilo prodanih za 2.231.000 ECU (381,5 mili- 
jona tolarjev) zakladnih zapisov po 10% letni obrestni meri. 
Porabo predstavlja odplačilo glavnice v septembru skladno z 
amortizacijskim načrtom. 

7263 — Odkup sanacijskih obveznic, 2.000.000.000 SIT 
Obveznice bodo izdane z namenom zamenjave obveznic, ki 
jih izdaja Agencija Republike Slovenije za sanacijo bank in 
hranilnic na podlagi Zakona o jamstvu Republike Slovenije za 
obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic (Uradni 
list RS, 57/92). Obveznice bodo izdane na podlagi zakona o 
zamenjavi obveznic RS za obveznice Agencije RS za sanacijo 
bank in hranilnic ( Uradni list RS, 59/95). 

V letu 1996 se planira predčasno odplačilo glavnic sanacijskih 
obveznic v višini 2.000.000.000 SIT. 

7264 - Odkup obveznic za Izplačane devizne vloge, 
1.000.000.000 SIT 
Proračunska postavka 7264 v navedenem znesku za leto 1996 
izhaja iz 13. člena Zakona o poravnavanju obveznosti do bank 
iz izplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, št. 20/95), ki predvi- 
deva, da bo Republika Slovenija vsako leto zagotovila na 
posebnem računu sredstva v višini največ 1/20 skupne vred- 
nosti glavnice. Sredstva bodo uporabljena za izplačilo glav- 
nice ali za odkup obveznic. 

6640 — Glavnica — tuji krediti, 6.459.732.000 SIT 
Pogodbene obveznosti za odplačila glavnic za najete tuje 
kredite za pokrivanje proračunskega primankljaja in za ures- 
ničevanje Zakona o temeljnih razvojnih programih oborože- 
nih sil so podane v naslednji tabeli: 

Upnik Pogodbeni znesek Valuta 

Skupina upnikov (BLB) 88.000.000,00 USD 

EDC, Kanada 23.088.886,00 USD 

IBRD, VVashington 4.183.864,00 USD 

KFW, Frankfurt/M 18.054.000,00 DEM 

KFW, Frankfurt/M 8.041.000,00 DEM 

Sindiciran kredit (Deutsche Bank) 75.000.000,00 USD 

UBS 10.612.411.00 CHF 

Upnik Pogodbeni znesek Valuta 

Sindiciran kredit (NLB d.d.) 16.000.000,00 USD 

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 6.006.861,00 USD 

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 75.000.000,00 USD 

Nova I iuhlianska banka rl d I iuhliana 79 993 7fi9 nn usn 
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6641 — glavnica - sukcesija SFRJ, 18.449.402.000 SIT 
Postavka vsebuje oceno zneska obrokov glavnic, ki bodo v 
letu 1996 dospeli iz naslova dolgov, prevzetih v dvostranskih 
pogajanjih s: 
(a) konzorcijem komercialnih bank o izvajanju pogodbe, ime- 
novane novi finančni sporazum, ki ga je leta 1988 sklenila s 
konzorcijem komercialnih bank skupina poslovnih bank na 
čelu z Narodno banko Jugoslavije v višini 5,0 milijarde SIT (za 
omenjeni sporazum se je prijela kratica NFA, ki izvira iz 
njegovega angleškega naziva: New Financing Agreement). 

(b) šestnajstimi državami članicami Pariškega kluba (Avstrijo, 
Belgijo, Dansko, Francijo, Italijo, Japonsko, Kanado, Kuvaj- 
tom, Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Švedsko, Veliko Brita- 
nijo, Španijo, Švico in Združenimi državami Amerike) v višini 
17,7 milijarde SIT. 
Podatki so pripravljeni na osnovi naslednjih predpostavk: 
(1) v letu 1996 bo Slovenija pričela odplačevati obveznosti po 
vseh dvostranskih sporazumih z državami članicami Pari- 
škega kluba: 
(2) v primeru Danske in Španije ne bo prišlo do prevzema 
dolga: 
(3) pri Avstriji, Nemčiji in Združenih državah Amerike bodo 
alocirani del dolga prevzele določene poslovne banke, Repu- 
blika Slovenija pa bo prevzela jamstvo za njihove obveznosti; 
(4) v letu 1996 bodo samo enkrat dospele obveznosti iz 
naslova vrednostnih papirjev, izdanih za ureditev odnosov s 
konzorcijem komercialnih bank; 
(5) način odplačila glavnice 
(a) nedospele obveznosti: po odplačilnih načrtih iz prvotnih 
sporazumov; 
(b) dospele in neplačane obveznosti: v šestih enakih zapored- 
nih polletnih obrokih. 
Del sukcesijskih dolgov, ki jih bo prevzela Republika Slove- 
nija, bodo, v skladu z zakonodajo, katere sprejem pričaku- 
jemo v začetku leta 1996, odplačevali uporabniki sredstev, 
pridobljenih s temi posojili. Zato je v proračunu za leto 1996 
naveden samo znesek izdatkov, ki jih bo morala financirati 
država. Takšna ureditev je predvidena tudi v predlogu zakona 
o izvrševanju proračuna za leto 1996. 

6642 - Glavnica - avtoceste, 1.727.223.000 SIT 
Planirana sredstva so namenjena za odplačilo glavnic po 
sklenjenih kreditnih pogodbah z mednarodnimi finančnimi 
institucijami pred letom 1992 za izgradnjo avtocestnega 
omrežja. Podrobni podatki o kreditorjih so podani v tabeli v 
postavki 6602 - Obresti - tuji krediti (avtoceste). 

6643 - Glavnica železnica - prometna dejavnost, 
1.185.228.000 SIT 
V skladu z Zakonom o poravnavi obveznosti Slovenskih želez- 
nic na področju prometnih storitev (Ur. I. RS, št. 37/95) se iz te 
postavke plačujejo obveznosti Slovenskih železnic iz naslova 
glavnic domačih in tujih kreditov najetih za financiranje pro- 
metne dejavnosti. 

6644 — Glavnica železnica — Infrastruktura, 266.847.000 SIT 
V skladu z Zakonom o načinu opravljanja in financiranja 
prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in 
lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske 
železnice (Ur. I. RS, št. 71/93) se iz te postavke plačujejo 
obveznosti Slovenskih železnic iz obrokov glavnic kreditov, 
najetih v tujini, za financiranje železniške infrastrukture. 
Podrobni podatki o kreditorjih so podani v tabeli v postavki 
6604 - Obresti železnica - infrastruktura. 

1612 DAVČNA UPRAVA RS 

3138 - DrugI osebni odhodki (prejemki), 406.742.000 SIT 
V okviru te postavke so planirana sredstva za prehrano, pre- 
voz, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine 
(redne in izredne) ter izobraževanje zaposlenih. Sredstva na 
tej postavki so planirana v skladu s sprejetimi kvantitativnimi 
izhodišči in predvidenim številom zaposlenih v letu 1996. 

3354 - Materialni stroški, 1.028.399.000 SIT 
Proračunska postavka zajema sredstva za pokrivanje materi- 

alnih stroškov, ki nastajajo v Republiški upravi za javne pri- 
hodke pri izvajanju njene osnovne dejavnosti. Osnovna dejav- 
nost se izvaja v upravi na 60-tih izpostavah, tako da je velik 
del sredstev namenjen za pokrivanje stroškov najema (cca 17 
%) ter za pokritje stroškov administrativnih storitev, ki jih za 
izpostave vršijo občinski upravni organi oziroma upravne 
enote (sprejem in odprava pošte, vložišče, arhiv, razmnoževa- 
nje gradiv; posredovanje telefonskih pogovorov, frankiranje, 
dela c sprejemni pisarni, kurirska dela, hišna opravila, čišče- 
nje in varovanje). Veliko postavko predstavljajo poštni stroški, 
predvsem iz naslova dohodnine (pošiljanje odmernih odločb, 
vračila, vplačila), nadalje stroški za pisarniški material, 
vključno z obrazci, porabljena energija, gorivo, vzdrževanje 
ter zavarovanje voznega parka. 

Materialni stroški Republiške uprave za javne prihodke iz 
naslova opravljanja lastne dejavnosti na postavki 3354 v 
skladu s prejetimi navodili niso upoštevani in so v letu 1996 
ocenjeni na 170.000.000,00 SIT, kar pomeni 10 % od prihod- 
kov, ki jih uprava predvideva ustvariti v letu 1996 z lastno 
dejavnostjo. 

3678 — DrugI odhodki za delo na drugih področ/lh, 1.345.000 
SIT 
Proračunska postavka 3678 drugi odhodki za delo na drugih 
področjih je v letu 1996 namenjena zagotovitvi telefonskih 
linij ter nabavi osnovnih sredstev manjše vrednosti, ki jih je 
potrebno zagotoviti v nujnih primerih oziroma v primeru 
okvar (telefonski aparati, računski strojčki, strojčki za zlaga- 
nje ipd.). 

1613 CARINSKA UPRAVA RS 

3204 - DrugI osebni odhodki, 516.827.000 SIT 
Sredstva so predvidena za: 
- izplačilo za topli obrok 245.740.000 
- prevoz na delo in z dela 109.767.000 
- regres za letni dopust 148.350.000 
- jubilejne nagrade: 
a) za 10 let - 95 delavcev 3.620.000 
b) za 20 let - 42delavcev 2.400.000 
c) za 30 let-31 delavcev 2.360.000 
- odpravnine ob odhodu v pokoj za 13 delavcev 4.590.000 

3420 - Materialni stroški, 758.200.000 SIT 
Pri planiranju sredstev za leto 1996 smo pri glavnini postavk 
upoštevali proračunska izhodišča in predvideli v povprečju za 
3,7% višjo porabo glede na ocenjeno porabo v letu 1995. Višje 
je planirana poraba za strokovno literaturo v zvezi z uveljavi- 
tvijo nove carinske zakonodaje od 1. 1. 1996 dalje, stroški 
nabave službene in varstvene obleke, kjer je planirana poraba 
v skladu s Pravilnikom o službeni obleki. Za izobraževanje so 
planirana sredstva za iste namene kot v letu 1995, in sicer za: 
izvedbo tečajev za opravljanje strokovnih izpitov, upoštevaje 
tudi namestitev slušateljev ter stroške predavateljev, izvedbo 
seminarjev v zvezi z novo carinsko zakonodajo, stroške teča- 
jev tujih jezikov, tečaje varstva pri delu in računalništva, 
usposabljanje delavcev za ravnanje z orožjem ipd. 

6315 — Stroški prodaje zaplenjenih vozil, 35.077.000 SIT 
Ocena stroškov za plačilo storitev prodaje zaplenjenih vozil je 
opredeljena v skladu s pogodbo med Carinsko upravo RS in 
AMZS kot pooblaščeno organizacijo za prodajo zaplenjenih 
in poškodovanih vozil ter njihovih delov. 

1614 URAD RS ZA ZAVAROVALNI NADZOR 

4501 - Materialni stroški, 5.100.000 SIT 
Urad za zavarovalni nadzor je bil ustanovljen na podlagi 
zakona o zavarovalnicah (Ur. I. RS, št. 64/94) v prvem kvartalu 
1995. V plan potrebnih sredstev, ki znaša 5.100.000 SIT, so 
vključeni naslednji stroški: 
- pisarniški material, najemnina in vzdrževanje 1.200.000 SIT 
- delo po avtorskih pogodbah 500.000 SIT 
- storitve revizijskih družb 2.700.000 SIT 
- izobraževanje, potni stroški, dnevnice itd. 700.000 SIT 
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1615 URAD RS ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA 

4502 - Materialni stroikl, 6.388.000 SIT 
V letu 1996 smo planirali materialne stroške v višini 6.388.000 
SIT. Stroški so planirani na osnovi nalog, ki so planirane za 
urad v letu 1996 in planiranega števila zaposlenih v letu 1996. 
V plan materialnih stroškov urada smo zajeli naslednje 
stroške: 
- za pisarniški in drugi material, 
- za PTT storitve, 
- za storitve popravil in vzdrževanja, 
- za potne stroške (prevozni stroški, dnevnice), 
- za izobraževanje, 
- za strokovno literaturo. 

1616 DEVIZNI INŠPEKTORAT RS 

4503 - Materialni stroški, 7.225.000 SIT 
Materialni stroški Deviznega inšpektorata RS zajemajo sle- 
deče stroške: 
- za pisarniški in drugi material, 
- za PTT storitve, 
- za popravila in vzdrževanje opreme in poslovnih prostorov 
(funkcionalni stroški), 
- za potne stroške (prevozni stroški, dnevnice), 
- za izobraževanje in strokovno literaturo. 

1617 URAD RS ZA NADZOR PRIREJANJA IGER NA SREČO 

7236 - Materialni stroški, 5.100.000 SIT 
Sredstva na postavki so namenjena za materialne stroške 
Urada RS za nadzor prirejanja iger na srečo, ki je bil ustanov- 
ljen v zadnjem trimesečju 1995. Materialni stroški so planirani 
v skladu z usmeritvami za pripravo proračuna za leto 1996. 

18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 

3123 — 401 DrugI osebni odhodki (prejemki) 
Na postavki Drugi osebni odhodki ministrstvo planira sred- 
stva v višini 86.296.000,00 SIT. Drugi osebni odhodki zajemajo 
prevoz na delo, jubilejne nagrade, nadomestilo za prehrano, 
odpravnine, regres za letni dopust za zaposlene v MZZ in 
stroške izobraževanja. Planirano število zaposlenih v MZZ je 
197. 
3339 - 403 Materialni stroikl 
Na postavki Materialni stroški ministrstvo planira sredstva v 
višini 124.950.000,00 SIT. Materialni stroški zajemajo stroške 
materiala, energije, proizvodnih in neproizvodnih storitev, 
provizije itd. Znesek utemeljujemo s tekočimi stroški vzdrže- 
vanja zgradbe, kateri so relativno višji zaradi slabega vzdrže- 
vanja zgradbe v preteklosti. Velik delež materialnih stroškov s 
tendenco naraščanja predstavljajo PTT stroški. MZZ namreč 
dnevno komunicira z 36 diplomatsko-konzularnimi predstav- 
ništvi po svetu oziroma z nekaterimi organi drugih držav. 
Zaradi specifičnosti dela se povečujejo tudi stroški pošiljanja 
materialov po sistemu hitre pošte (DHL). 

3663 - 409 DrugI odhodki za delo na drugih področjih 
Na postavki Drugi odhodki ministrstvo planira sredstva v 
višini 149.390.000,00 SIT. Drugi odhodki vsebujejo sredstva za 
meddržavno sodelovanje v ožjem pomenu. Tako so na tej 
postavki zajeti stroški službenih potovanj delegacij ministr- 
stva v tujino in stroški obiskov tujih delegacij v Republiki 
Sloveniji (tu so mišljeni hotelski stroški, stroški gostinskih 
storitev, transportni stroški in protokolarna darila). 
5198 - 409 Raziskovalne naloge 
Na postavki Raziskovalne naloge ministrstvo planira sredstva 
v višini 4.558.000,00 SIT. Ministrstvo za zunanje zadeve ima 
sklenjeno pogodbo s Centrom za mednarodno sodelovanje, 
ki opravlja določene analize s področja mednarodnih odno- 
sov za potrebe ministrstva, sodeluje pri pripravljanju biltenov 
-Mednarodni pregledi« in »Economic Reporton Slovenia«ter 
pripravlja baze statističnih podatkov s področja gospodarstva 
in družbenopolitične ureditve. 

1297 - 467 Članarine In kotizacije v tujini 
Na področju članarin in kotizacij planira ministrstvo sredstva 

v višini 723.413.000,00 SIT. V skladu z 11. točko 2. odstavka 9. 
člena Zakona o zunanjih zadevah je Ministrstvo za zunanje 
zadeve dolžno plačevati članarine mednarodnim organizaci- 
jam. Izjema so edino določene članarine, katere poravnavajo 
nekatera ministrstva neposredno. 

5201 - 467 Delovanje predstavništev RS v tujini 
Za normalno delovanje predstavništev RS v tujini planira 
ministrstvo sredstva v višini 2.512.545.000,00 SIT. Diplomat- 
ska mreža še ni popolna in se njeno izgrajevanje vrši v 
dogovoru z vlado in parlamentom. Trenutno ima ministrstvo v 
tujini 36 diplomatsko-konzularnih predstavništev in v 1996 
planiramo odprtje še treh predstavništev. 

Sredstva za delovanje predstavništev delimo na tekoče stro- 
ške in ostale stroške. Tekoči stroški zajemajo stroške plač 
delavcev v tujini, nadomestilo stroškov prostovoljnega pokoj- 
ninskega zavarovanja nezaposlenih zakoncev, prispevke za 
invalidsko pokojninsko zavarovanje za zaposlene na delovni 
dolžnosti v tujini, regres za letni dopust, stroške najemov 
prostorov predstavništev, rezidenc in stanovanj delavcev 
DKP. Ostali stroški pa zajemajo pisarniški material, proiz- 
vodne in neproizvodne storitve, reprezentančne stroške, 
informativno dejavnost, dnevnice, zavarovalne premije, 
bančne stroške, stroške obveznih zdravniških pregledov in 
selitvene stroške. 

V skladu s 53. členom Zakona o zunanjih zadevah (Ur. I. RS 
št. 1/91) je Ministrstvo za zunanje zadeve dolžno zagotoviti 
sredstva za kritje stroškov zdravstvenega varstva delavcev v 
predstavništvih. Ker je Zavod za zdravstveno zavarovanje RS v 
letošnjem letu drastično skrčil obseg pravic (oziroma refun- 
dacijo stroškov) iz zdravstvenega zavarovanja, pade pretežni 
del na samo ministrstvo. Zato planiramo dodatna sredstva v ta 
namen, ob upoštevanju števila zaposlenih in njihovih družin- 
skih članov, v višini 20.100.000,00 SIT. 

Plače zaposlenih delavcev v diplomatsko-konzularnih pred- 
stavništvih RS so določene z Uredbo o plačah, nadomestilih 
in drugih prejemkih osebja v predstavništvih RS v tujini (Ur. I. 
RS 60/92, 42/93 in 6/94) (v nadaljevanju uredba). Uredba 
določa, da se plače zaposlenih v DKP korigirajo letno glede 
na rast indeksa cen po posameznih državah izračunanega po 
metodologiji Združenih narodov. 

Citirana uredba ureja tudi višino nadomestila stroškov za 
najem stanovanj delavcev predstavništev, ki vari rajo po posa- 
meznih državah, v skladu z njihovim cenovnim razredom. 
Precejšnje stroške predstavljajo stroški najema rezidenc za 
veleposlanike. Mednarodna diplomatska praksa in temu prila- 
gojeni kriteriji MZZ zahtevajo, da morajo rezidence omogočiti 
protokolarne obede za 12 gostov, za kar mora biti na razpo- 
lago ustrezna jedilnica oziroma salon. Rezidence praviloma 
naj ne bi presegale 200 m2 stanovanjske površine. 

Naslednjo visoko postavko predstavljajo najemi poslovnih 
prostorov, kjer po kriterijih MZZ praviloma najemamo pro- 
store v velikosti 30 m2 bruto površine za zaposlenega delavca. 

V okviru delovanja predstavništev je potrebno planirati 
posebna sredstva v višini 42.000.000,00 SIT, namenjenih za 
organizacijo sprejemov ob državnem prazniku Republike Slo- 
venije. 

6210 - 467 Delovna skupnost Alpe Jadran 
Vlada Republike Slovenije je na 88. seji z dne 2. 6. 1994 
sprejela sklep, da Republika Slovenija prevzame predsedova- 
nje Delovne skupnosti Alpe-Jadran za obdobje november 
1994/november 1996. V ta namen se je oblikoval sekretariat 
delovne skupnosti v Ministrstvu za zunanje zadeve. Za delova- 
nje delovne skupnosti v letu 1996 se planirajo sredstva v višini 
20.229.000,00 SIT. 

6211 — 467 Ureditev državne meje 
V določilih Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS št. 
1 z dne 25. 6. 1991, 49. člen) predlagamo, da se za ureditev 
državne meje (z Avstrijo, Italijo, Madžarsko in Hrvaško) name- 
nijo finančna sredstva v višini 5.618.000,00 SIT. V okviru te 
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postavke so zajeti stroški strokovnih komisij za ureditev 
državne meje (pripravljalna dela, ekspertize, prevodi, dnev- 
nice, nočnine, potni stroški, sejnine in gostinske storitve). 

6524 - 467 Morska meja - Piranski zaliv 
V skladu s sklepom vlade planira ministrstvo na postavki 
Morska meja sredstva v višini 28.870.000,00 SIT. Zaradi zaple- 
tenosti te problematike je bilo sklenjeno, da se najamejo 
vrhunski eksperti mednarodnega pomorskega prava, ki bodo 
proučili in arbitrirali problematiko določanja morske meje 
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško - Piranski 
zaliv. 

5202 - 479 Prostori, oprema, komunikacijska sredstva za 
predstavništva RS v tujini 
Na postavki Prostori, oprema planira ministrstvo za naslednje 
leto sredstva v višini 547.882.000,00 SIT. V okviru te postavke 
se krijejo izdatki za nabavo opreme za predstavništva in 
rezidence in za njihovo adaptacijo. Opremo predstavništev 
delimo na pohištveno opremo, računalniško opremo, osebne 
avtomobile in umetniška dela. Zaradi promocije slovenskih 
proizvajalcev nabavljamo pohištveno opremo v glavnem od 
domačih proizvajalcev. 

8145-478 Obnova Manzlolljeve hiše v Izoli 
Na tej postavki se planirajo sredstva v višini 19.760.000,00 SIT, 
katera so namenjena za nadaljevanje pripravljalnih del in 
zavarovanja same palače. Sredstva se zagotavljajo na osnovi 
meddržavnega protokola med Republiko Italijo in Republiko 
Slovenijo o obnovi Manziolijeve hiše. Postavlja pa se vsebin- 
sko vprašanje, zakaj se ta sredstva zagotavljajo v okviru prora- 
čuna MZZ. Stališče MZZ je, da se ta sredstva zagotavljajo v 
okviru proračuna Ministrstva za kulturo. 

1812 URAD RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU 

6021 - 401 DrugI osebni odhodki (prejemki) 
Na postavki Drugi osebni odhodki urad planira sredstva v 
višini 4.831.000,00 SIT. Drugi osebni odhodki zajemajo prevoz 
na delo, jubilejno nagrado, nadomestilo za prehrano in regres 
za letni dopust za zaposlene. Planirano število zaposlenih za 
leto 1996 je 12 oseb. 

4504 - 403 Materialni stroški 
Na postavki Materialni stroški planira urad sredstva v višini 
8.070.000,00 SIT. Materialni stroški zajemajo stroške materi- 
ala, proizvodne in neproizvodne storitve, PTT stroške, provi- 
zije, potne stroške v Sloveniji In tujini itd. 

4975 - 467 Slovenska Izseljenska matica 
Na postavki Slovenska izseljenska matica (v nadaljevanju 
SIM) urad planira sredstva v višini 36.565.000,00 SIT. Sredstva 
so namenjena za materialne stroške, za plače s prispevki in 
drugimi osebnimi prejemki ter za druge odhodke za delo. 
Urad bo s SIM sklenil pogodbo o financiranju redne dejavno- 
sti za leto 1996. 

Ustavne obveznosti 
V okviru postavke Ustavne obveznosti so planirana sredstva 
za podporo slovenski manjšini v Furlaniji-Julijski Krajini, 
Benečiji, Avstriji, na Madžarskem, Hrvaškem in drugje po 
svetu. Skupni znesek planiranih sredstev iz te postavke, ki 
znaša 1.261.071.000,00 SIT se razdeli na: 

a) 5234 - 467 Ustavne obveznosti - finančna podpora Slo- 
venski narodni skupnosti v zamejstvu v višini 1.159.262.000,00 
SIT. 

b) 6212 - 467 Ustavne obveznosti - finančna podpora Slo- 
vencem po svetu v višini 101.809.000,00 SIT. 

5246 - 467 Informiranje Slovencev zunaj Republike Slove- 
nije 
Na tej postavki urad planira sredstva v višini 752.000,00 SIT. 
Sredstva so namenjena za financiranje revij Naša Slovenija, 
Rodna gruda in Naša luč, kar bo seveda glede na razpoložljiva 
sredstva zelo vprašljivo. 

1813 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE 
6022 - 401 DrugI osebni odhodki (prejemki) 
Urad za evropske zadeve je novi organ v okviru Ministrstva za 
zunanje zadeve. Planirano število delavcev v naslednjem letu 
znaša 24 oseb. Za navedeno postavko planiramo sredstva v 
višini 9.661.000,00 SIT. 

4505 - 403 Materialni stroški 
Na postavki Materialni stroški planira urad sredstva v višini 
21.250.000,00 SIT. V sklopu teh stroškov se nahajajo stroški 
materiala, proizvodne in neproizvodne storitve, PTT stroški, 
provizije, potni stroški v Sloveniji in tujini itd. 

20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

2011 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

1928 Sodni svet v vlilnl 17.206.000,00 SIT 
Sredstva Sodnega sveta vključujejo stroške plače, drugih 
osebnih prejemkov, prispevkov delodajalca za administra- 
torko, materialne stroške ter stroške opreme nujno potrebne 
za delovanje Sodnega sveta. 

3334 Materialni stroški v višini 25.000.000,00 SIT 
Ministrstvo za pravosodje potrebuje v letu 1996 za klasične 
materialne stroške znatno višja sredstva od dodeljenih s pro- 
računom 1995, saj je Vlada RS v juniju 1995 sprejela sklep o 
ustanovitvi posebne strokovne službe za koordiniranje in 
pospeševanje izvajanja Zakona o denacionalizaciji. V letu 
1995 je služba za varstvo osebnih podatkov-pravno informa- 
tiko in inšpektor prešla iz Ministrstva za znanost v pristojnost 
Ministrstva za pravosodje. Službi povečujeta že v letu 1995 
materialne stroške ministrstva tako, da bo potrebno zagotav- 
ljati dodatna sredstva za materialne stroške že v letu 1995 za 
prevajanje v skladu z zahtevo Službe vlade za zakonodajo, da 
ob predlogu zakonov podamo tudi informacijo o primerljivo- 
sti predlagane zakonodaje s tujo. 
3658 DrugI odhodki za delo na drugih področjih v višini 
8.500.000,00 SIT 
Sredstva na tej postavki so namenjena predvsem za delo 
sodnih tolmačev v zadevah ekstradikcije in prevzema kazen- 
skih pregonov. Zaradi nove zakonodaje, ki je sprejeta in je v 
sprejemanju, je v letu 1996 pričakovati, da bo v publikaciji 
Pravosodni bilten objavljenih večje število strokovnih prispev- 
kov, kar ima za posledico večji obseg publikacije. Drugi 
odhodki za delo vsebujejo tudi sredstva za uresničevanje 
določb Sveta Evrope ter zagotavljanje varstva osebnih podat- 
kov tujcem. 

5250 Strokovno Izpopolnjevanje delavcev v pravosodnih 
organih - v višini 62.750.000,00 SIT 
Tudi za leto 1996 bo značilno obsežnejše spreminjanje zako- 
nodaje, ki je odraz osamosvojitve in prizadevanj za uskladitev 
zakonodaje Republike Slovenije z evropsko zakonodajo, zato 
je podiplomsko izobraževanje in strokovno usposabljanje 
sodnikov, državnih tožilcev, javnih pravobranilcev, notarjev in 
drugih strokovnih pravosodnih delavcev zahtevna in 
pomembna naloga. Tako kot v lanskem letu bo tudi v letu 
1996 posvečena skrb izpopolnjevanju v znanju tujih jezikov s 
poudarkom na seznanjanju s pravno terminologijo. Nadalje- 
valo se bo tudi izpopolnjevanje komunikacijskih veščin. Pri 
tem je potrebno poudariti, da bo Ministrstvo za pravosodje v 
sodelovanju z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, 
Državnim tožilstvom Republike Slovenije, Republiškim sena- 
tom za prekrške in drugimi institucijami, svojo aktivnost osre- 
dotočilo zlasti na izobraževanje in usposabljanje v zvezi z 
novostmi, ki jih prinaša nova zakonodaja. Zato je ministrstvo 
pripravilo program izobraževnaja sodnikov ter drugih delav- 
cev v pravosodju že v letu 1995, v katerem so naloge in 
aktivnosti podrobneje predstavljene. 

6393 Katalog - zbirka podatkov v višini 1.000.000,00 SIT 
Ministrstvo za pravosodje je pristojno za pripravo, vodenje in 
objavo Kataloga zbirk podatkov (Uradni list RS 13/93), ki ga 
posreduje lokalnim skupnostim (upravne enote, občine ozi- 
roma mesta). Stroški kataloga vključujejo tudi njegovo vzdr- 
ževanje ter nuđenje storitev strankam. 
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6393 Kazenska evidenca v višini 3.000.000,00 SIT 
Zakon o kazenskem postopku (Ur. list RS št. 63/94, ki je začel 
veljati 1. januarja 1995 določa v 135. členu, da vodi kazensko 
evidenco in evidenco izrečenih vzgojnih ukrepov Ministrstvo 
za pravosodje. Kazensko evidenco je dotlej vodilo Ministrstvo 
za notranje zadeve, evidenco o izrečenih vzgojnih ukrepih pa 
nihče. Kazenska evidenca se še vedno vodi ločeno na karto- 
nih, ki jih je približno 220 000 tisoč, poleg približno 60.000 
tisoč, ki niso aktivni, vendar jih še ni mogoče arhivirati. 
Celotno kartoteko je treba prenesti na računalniško vodenje 
po posebnem programu, ki je v izdelavi, evidenco izrečenih 
vzgojnih ukrepov pa je potrebno povsem na novo postaviti. 
Zaradi velikega števila dnevnih zahtevkov (200 do 230) je 
potrebno vzpostaviti samostojno glavno pisarno, namenjeno 
samo tej službi, kajti na zahtevke se praviloma odgovarja še 
isti ali kvečjemu naslednji dan po prejemu zahtevka. 

6500 Najemnine poslovnih prostorov In selitveni stroški pra- 
vosodnih organov v višini 117.431.000,00 SIT 
Ministrstvo za pravosodje je v preteklem obdobju sklenilo več 
najemnih pogodb za različne organe v Sloveniji (Državno 
tožilstvo Republike Slovenije, Višje državno tožilstvo v Ljub- 
ljani, Višje državno tožilstvo v Mariboru, Okrožno državno 
tožilstvo v Mariboru, Javno pravobranilstvo Republike Slove- 
nije in Sodnik za prekrške Kranj). V letu 1996 bo nujno 
potrebno zagotoviti s sklenitvijo najemnih pogodb ustrezne 
prostore vsaj za oddelek Okrožnega državnega tožilstva 
Koper v Piranu ter Sodnika za prekrške v Šmarjah. Zato 
predvidevamo, da bomo za že tekoče najemne pogodbe 
potrebovali v letu 1996 117.431.000,00 SIT. Ministrstvo za 
pravosodje z dodeljenimi sredstvi v letu 1996 ne bo moglo 
pokriti vseh obveznosti za najemnine za pravosodne organe. 
Hkrati bo ministrstvo z dogovorom z Ministrstvom za finance 
skušalo že sklenjene najemne pogodbe spremeniti v leasing 
pogodbe, kar je dolgoročnejše bolj ekonomično. 

6917 Ekspertize pri zakonodajnih nalogah, raziskave s 
področja pravne Informatike v višini 1.000.000,00 SIT 
Ministrstvo za pravosodje je predložilo v zakonodajni posto- 
pek zakone s civilnopravnega področja. Gre za temeljne 
zakone, v pripravo katerih so vključeni zunanji strokovnjaki iz 
raznih pravnih inštitucij. V izdelavi je tudi zakon o odgovorno- 
sti pravnih oseb, ki bo prav tako predvidoma sprejet v letu 
1996. 5295 Štipendije v višini 15.806.000,00 SIT Za potrebe 
pravosodnih organov Ministrstvo za pravosodje štipendira 48 
študentov Pravne fakultete. 

5281 Sredstva za odškodnine neupravičeno obsojenim v 
višini 548.900.000,00 SIT 
Odškodnine neopravičeno obsojenim za čas pripora in 
zapora se poravnavajo glede na vložene odškodninske zah- 
tevke v smislu določbe člena 539/2 Zakona o kazenskem 
postopku. Ministrstvo za pravosodje glede na obstoječi trend 
vloženih odškodninskih zahtevkov v letu 1995 ocenjuje, da 
dodeljena sredstva ne bodo zadoščala. Ob tem je potrebno 
opozoriti, da v navedena sredstva niso zajeta sredstva za 
izplačevanje oškodovancev v zvezi z vračanjem zaplenjenega 
premoženja po 145. členu ZIKS-a ter sredstva, ki jih bo 
potrebno glede na Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju plačati oškodovancem v zvezi z vštevanjem pre- 
stanka zaporne kazni v pokojninsko dobo in posledičnem 
plačilu prispevkov za to dobo. 

5240 Tehnološka posodobitev poslovanja pravosodnih 
organov v višini 1.085.624.000,00 SIT 
Po določbi 10. člena o sodnih taksah, ki so prihodki republike, 
se 30 % prihodkov od sodnih taks uporabi namensko za 
tehnološko posodobitev poslovanja sodišč. Ta določba se 
doslej nikoli ni upoštevala, saj so bila v proračunu Republike 
Slovenije sredstva za ta namen vedno zagotovljena v manj- 
šem znesku. V letu 1996 bo potrebno zagotoviti opremo za 
tehnološko posodobitev, ter informatizacijo rednih sodišč, 
delovnih in socialnih sodišč, sodnikov za prekrške ter javnih 
pravobranilcev ter Državnega tožilstva, hkrati pa tudi zagoto- 
viti najnujnejšo birotehnično opremo za novih enajst sodišč 
za prekrške z enotami. 

6391 Nakup poslovnih prostorov pravosodnih organov v 
višini 100.000.000,00 SIT 
Sredstva so namenjena za rešitev prostorskega problema 
Vrhovnega sodišča, zaradi izredne prostorske stiske na Tav- 
čarjevi 9, saj ta problem v letošnjem letu ni mogoče realizirati 
v sklopu novogradnje za Okrožno in Okrajno sodišče v Ljub- 
ljani. 

2987 Investicijsko vzdrževanje zgradb pravosodnih organov 
v višini 182.412.000,00 SIT 
Navedena sredstva zadoščajo le za najnujnejša vzdrževalna 
dela (popravilo streh, žlebov, kanalizacije, sanitarij inp.), da 
ne prihaja do večje materialne škode oziroma ogrožanja var- 
nosti ljudi. 

6919 Investicijsko vzdrževanje stanovanj pravosodnih orga- 
nov v višini 1.000.000,00 SIT 
Z nakupom stanovanjskih enot in s tem oblikovanja stano- 
vanjskega fonda, ki ga doslej Ministrstvo za pravosodje ni 
imelo, je potrebno planirati sredstva za financiranje teh stano- 
vanjskih enot, za kar predvidevamo, da bi ob najemnini zado- 
stovalo 1.000.000.00 SITv letu 1996. 

2020 UPRAVA ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ 

V letu 1995 se je v skladu z Zakonom o organizaciji in delov- 
nem področju ministrstev kot organ v sestavi Ministrstva za 
pravosodje ustanovila Uprava za izvrševanje kazenskih sank- 
cij, ki pa kot organizacijske enote - sektorje združuje v svoji 
sestavi dosedanje zavode za izvrševanje kazenskih sankcij. 
Upravo sestavlja devet sektorjev z osmimi oddelki (s 1035 
sistemiziranimi delovnimi mesti v potrjeni sistemizaciji ozi- 
roma z 801 dejansko zaposlenim delavcem v zavodih in 127 
zaposlenih v gospodarskih enotah zavodov): 

1. Sektor za splošne, pravne in ekonomske zadeve 
2. Sektor za tretman 
3. Sektor Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni 
- oddelek Hotemež 
- oddelek Slovenska vas 
4. Sektor Zavod za prestajanje kazni zapora Ig 
5. Sektor Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in 
kazni zapora Celje 
6. Sektor Zavod za prestajanje kazni zapora Koper 
- oddelek Nova Gorica 
7. Sektor Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana 
- oddelek Ig 
- oddelek Novo mesto 
-oddelek Radovljica 
8. Sektor Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor 
- oddelek Murska Sobota 
- oddelek Rogoza 
9. Sektor PD Radeče 
Po novi organiziranosti vsa potrebna sredstva za delo celotne 
uprave planiramo skupaj, kar omogoča boljši pregled ter 
izkoriščenost in fleksibilnost sredstev. 

Utemeljitev potreb po sredstvih: 
- Postavko 6028 In 6030 plače In prispevki je v skladu z 
navodili pripravilo Ministrstvo za finance v sodelovanju s 
Kadrovsko službo Vlade RS. 

- Postavka 6029 drugI osebni odhodki (prejemki) - v višini 
217.357.000,00 SIT 
Zneski so planirani v skladu s kriteriji navodila za pripravo 
proračuna za leto 1996. 

- Postavka 4508 materialni stroški - v višini 425.000.000.00 
SIT 
Pripominjamo, da višina sredstev ne bo zadostovala za pokri- 
vanje materialnih stroškov v letu 1996. Glede na dosedanje 
izkušnje ugotavljamo, da bo znesek za materialne stroške za 
približno 100.000.000,00 SIT premajhen, kljub varčnemu 
obnašanju in strogo kontrolirani porabi, predvideva se pri- 
bližno 20 % porast zaprtih oseb. 
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- Postavka 6392 drugI odhodki URSIKS — v vltlnl 
119.080.000,00 SIT 
Sredstva te postavke so izvzeta iz postavke 3658-409 Ministr- 
stva za pravosodje, vsebujejo pa podpostavke za naslednje 
namene: mednarodno sodelovanje, penološki bilten, zdrav- 
stveno zavarovanje obsojencev, invalidsko pokojninsko zava- 
rovanje obsojencev, znanstveno raziskovalno delo na 
področju penologije, nadaljevanje vzpostavljanja računalni- 
ške mreže med zavodi ter sektorjema ena in dve v Ljubljani. 

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij sodeluje z večino 
penitenciarnih uprav v Evropi ter z vrsto evropskih institucij 
za varovanje človekovih pravic in svoboščin, kakor tudi s 
Svetom Evrope - aktivno sodelujemo z raziskavami, podatki 
in referati. 

Penološki bilten je glasilo delavcev URSIKS za izpopolnjeva- 
nje znanja ter izmenjavo izkušenj in prakse s penološkega 
področja. Zaradi majhne naklade (cca 350 izvodov) ni 
mogoče, da bi stroške priprave in tiska krili iz naročnin, zato 
zaradi pomembnosti glasila krije celotne stroške državni pro- 
račun. Za leto 1996 predvidevamo izid vsaj štirih številk bil- 
tena. 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(U. I. RS 9/92) v 13. alinei 7. člena ter 9. točki 17 člena nalaga 
Republiki Sloveniji obveznost plačila zdravstvenih storitev za 
obsojence na prestajanju zaporne kazni, za mladoletnike na 
prestajanju ukrepa oddaje v prevzgojni zavod ter za osebe, ki 
jim je izrečen ukrep obveznega zdravljenja alkoholizma ali 
narkomanije. Menimo, da je zaradi pregleda in same tehnike 
plačil teh sredstev smotrno, da se v celoti zagotavljajo in nato 
plačujejo na enem mestu - to je pri Upravi za izvrševanje 
kazenskih sankcij. Potrebni znesek smo izračunali na podlagi 
povprečnega števila obsojencev v letu 1994 s kombinacijo 
podatkov za prvih šest mesecev leta 1995 in novega cenika 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki velja od 
01.07.1995 dalje in ki bo predvidoma veljal tudi v prvi polovici 
leta 1996. 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (U. I. RS 
12/92) v 18. in 240. členu uvaja obveznost zagotavljanja teh 
sredstev iz državnega proračuna. Pravico do tega zavarovanja 
imajo obsojenci, ki delajo poln delovni čas, takih pa je v 
zavodih RS cca 65% od vseh obsojenih oseb letno. Pri izra- 
čunu potrebnih sredstev smo upoštevali najnižji normativ 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (11.000 SIT 
mesečno). Naš dolg do ZPIZ-a iz preteklih let (92, 93, 94 in 
95) znaša cca 80 mio SIT in ni planiran v letu 1996. 

Na področju znanstveno raziskovalnega dela predvidevamo 
sodelovanje s Pedagoško in Filozofsko fakulteto, medtem ko 
imamo z Inštitutom za kriminologijo pri Pravni fakulteti v 
Ljubljani sklenjeno pogodbo o dolgoročnem sodelovanju. V 
okviru te pogodbe poteka študija s projektnim naslovom 
»Socialna klima v slovenskih kazenskih zavodih« - nosilec 
projektne naloge (predvidoma bo potekala dve leti) je dr. 
Brine. 

Z uvedbo računalniške mreže med zavodi ter URSIKS bomo 
bistveno izboljšali pogoje dela. Zaradi pomanjkanja sredstev 
se projekt izvaja nekoliko počasneje, vendar bo moral biti 
dokončan zaradi nujnih povezav tudi z Ministrstvom za 
finance (skupno računovodstvo) najkasneje v prvi polovici 
leta 1996. 

- Postavka 6394 Inventarizacija objektov zavodov za pre- 
stajanje kazni zapora — v višini 8.925.000,00 SIT 
Ob adaptaciji objektov in komunalnih naprav v zavodih pa 
tudi ob izdelavi premoženjskih bilanc za leto 1994 smo ugo- 
tavljali celo vrsto pomanjkljivosti od neurejenih vpisov zem- 
ljišč in objektov v zemljiško knjigo do neustreznih knjigovod- 
skih vrednosti. Prav tako moteče je dejstvo, da v zavodih ne 
razpolagajo z načrti nadzemnih in predvsem podzemnih 
komunalnih naprav, ki potekajo znotraj območij zavodov. Vse 
to povzroča škodo in zastoje v obnavljanju objektov in insta- 
lacij. 

- Postavka 6395 Izobraževanja delavcev URSIKS - v višini 
11.900.000,00 SIT 
V skladu z novo organizacijo URSIKS je potrebno izobraževa- 
nje najširšega kroga penoloških delavcev v smislu mednarod- 
nih konvencij, in sodobnih strokovnih pristopov pri delu z 
zaprtimi osebami. 

Trajno naložbo v izobraževanje predstavlja prav gotovo nakup 
strokovne literature. Na penitenciarno področje želimo uvesti 
kar največ koristnih in uporabnih novih dognanj in metod - 
torej moramo slediti tako domačo, kot tudi tujo strokovno 
literaturo s področij, ki se ukvarjajo s problemi zaprtih oseb. 

- Postavka 6680 oprema PUO In obsojencev - v vlilnl 
28.900.000,00 SIT 
Sredstva so namenjena v smislu Pravilnika o izvrševanju del 
in nalog pooblaščenih uradnih oseb za nabavo predpisanih 
delov delovne in svečane uniforme za paznike in po Pravilniku 
o izvrševanju kazni zapora za nabavo obleke, perila in druge 
osebne opreme ter osnovnega higienskega pribora po mini- 
malnih mednarodnih standardih za zaprte osebe. Ker smo 
doslej tri leta poskrbeli v večji meri za zamenjavo uniform za 
paznike, bomo ie-te v letu 1996 le dopolnjevali, večji pouda- 
rek bo namenjen nabavi obleke in osebni opremi obsojencev 
- torej zagotavljanju boljšega materialnega in higienskega 
standarda. 

- Postavka 6681 usposabljanje, oborožitev, posebna 
oprema In zdravstvena preventiva za PUO - v vlilnl 
34.000.000,00 SIT 
Opažamo močan trend varnostno problematičnih obsojen- 
cev, za katere so potrebni posebni strokovni in varnostni 
postopki, kar pa zahteva ustrezno opremljenost in usposob- 
ljenost pazniškega kadra. Za potrebe zavarovanja tako obso- 
jencev, kot tudi delavcev v zavodih, moramo PUO opremljati z 
ustrezno zaščitno opremo ter jim nuditi ustrezno inicialno in 
tudi permanentno usposabljanje (seminarje borilnih veščin in 
sensitivity treninge). 

S sredstvi te postavke tudi opremljamo zavode z avdiovizuel- 
nimi alarmnimi napravami ter skrbimo za njihovo redno servi- 
siranje. V letu 1996 želimo instalirati alarmne naprave v 
zavodu Ljubljana. 

Zakon nas zavezuje, da za PUO zaposlujemo osebe, ki izpol- 
njujejo določene psihofizične pogoje, ki se ugotavljajo s 
posebnimi zdravniškimi pregledi in testiranji. Hkrati moramo 
ravno zaradi posebnih pogojev dela redno spremljati psihofi- 
zične sposobnosti zaposlenih. V zadnjem času opažamo 
porast tako somatskih, kot tudi psihosomatskih obolenj (srč- 
nih in psihičnih težav) pri delavcih v zavodih, kar je gotovo 
posledica stalnih stresnih SITuacij in izjemno težkih pogojev 
dela z obsojeno populacijo. V skladu z mednarodnimi kon- 
vencijami želimo za delavce zavodov okrepiti zdravstveno 
preventivo v zavodih ter rešiti probleme dolgoletnih bolniških 
odsotnosti nekaterih delavcev (predvsem PUO). 

- Postavka 6915 Investicijsko vzdrževanje zgradb zavodov 
- v vlilnl 110,000.000,00 SIT 
Ob organizacijski spremembi - ustanovitvi organa v sestavi 
Ministrstva za pravosodje, Uprave za izvrševanje kazenskih 
sankcij, je smotrno doslej skupno postavko 2987-478 investi- 
cijsko vzdrževanje zgradb sodišč in zavodov za izvrševanje 
kazenskih sankcij razdeliti na zgradbe sodišč oziroma pravo- 
sodnih organov ter na zgradbe zavodov, da tako tudi po 
odgovornosti zaokrožimo dve celoti, saj problemi obeh 
področij niso primerljivi in jih je ustrezneje obravnavati lo- 
čeno. 

Vodilo pri pripravi programa investicijsko vzdrževalnih del za 
leto 1996 so nam bili naslednji kriteriji: 

- nujna dela pri sanaciji streh in odpravi talne vlage ter ostala 
dela, s katerimi se preprečuje nastajanje škode na zgradbah, 

- dela, ki pomenijo izboljšavo obstoječih ali pridobitev novih 
poslovnih prostorov. 
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- dela, ki prispevajo k bistvenemu prihranku obratovalnih 
stroškov (obnova instalacij in raznih izolacij), 

- dela, ki prispevajo k izboljšanju ekoloških pogojev (daljin- 
sko ogrevanje ali plinske instalacije centralne kurjave), 

- dela, ki povečajo varnost zgradb in uporabnikov (dvigala, 
nadstreški, vetrolovi, alarmne in klimatske naprave). 

Zgradbe zavodov za prestajanje kazni zapora so zelo stare in 
dotrajane, saj je bil po drugi svetovni vojni zgrajen le en nov 
zavod Dob. 

Ker je sredstev za investicijsko vzdrževanje vedno kronično 
primanjkovalo, se je v preteklih letih opravilo izredno malo 
investicijsko vzdrževalnih del na zgradbah zavodov, potrebe 
pa so velike, saj so v zgradbah zavodov zastarele instalacije 
(vodovodne, elektro in centralna kurjava), prav tako pa niso 
doseženi evropski standardi za bivanje obsojencev oziroma 
zaprtih oseb, tako kot nam jih priporočajo evropske konven- 
cije in razne mednarodne komisije, ki nadzirajo ravnanje z 
zaprtimi osebami v naših zavodih. 

Razen izboljšanja bivalnega standarda (manjše spalnice, 
boljše sanitarije, dnevni prostori, prostori za prostočasne 
dejavnosti, rekreacijski prostori, sodobnejše delavnice za 
terapevtsko delo idr) je potrebno tudi pojačati in posodobiti 
sistem varovanja (audiovizuelni sistemi in fizične ograje), saj 
je nujno poskrbeti tudi za boljše delovne pogoje za zaposlene 
v Zavodih in za njihovo večjo varnost. 

V naslednjem letu moramo zaradi nove zakonodaje več 
pozornosti usmeriti na zagotavljanje dela tudi za pripornike, 
kar pomeni posebno adaptacijo delavniških prostorov glede 
na zahteve sodišč za delo pripornikov. 

2111 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

2111 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

5. DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM 

5194 Agencija za radioaktivne odpadke, sredstva v skupni 
višini 149.680.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: 
Delovanje javnega podjetja za ravnanje z radioaktivnimi 
odpadki obsega vsa dela v zvezi z zagotovitvijo pogojev za 
trajno odlaganje radioaktivnih opadkov, ki jih ustvarijo jedrski 
objekti oziroma drugi viri ionizirajočih sevanj. Program dela 
za leto 1996 predstavlja nadaljevanje izvajanja programskega 
dela iz preteklega leta in ga lahko strnemo v naslednje tri 
sklope: 

- tehnološko razvojno problematika (nadaljevanje del na 
tehnologiji odlaganja in na iskanju lokacije za odlagališče 
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Republiki Sloveniji 
z razširitvijo na podzemni tip odlagališča in z vključitvijo 
sodobnih pristopov in postopkov). Pri tem je izredno pomem- 
ben tudi projekt sanacije Zavratca, katerega izvedba brez 
zagotovljenih finančnih sredstev ne bo mogoča. 
- odnosi z javnostjo (naloge na področju komuniciranja, 
informiranja in izobraževanja); 
- mednarodno sodelovanje (udeležba na pomembnejših stro- 
kovnih konferencah in simpozijih s področja ravnanja z jedr- 
skimi odpadki s poudarkom na pripravi lastnih strokovnih 
prispevkov) 

2. Cilj dejavnosti: 
Osnovni cilj dejavnosti je še naprej zagotovitev varnega in za 
okolje sprejemljivega ravnanja z radioaktivnimi odpadki v 
vseh fazah njihovega obstoja, tako da ne bi prišlo do nenad- 
zorovanega širjenja radioaktivnosti v okolje in s tem ne bi bila 
ogrožena življenja in zdravje ljudi. 

3. Dinamika finaciranja: 
Enakomerno preko celega leta. 

4. Zakonske in druge osnove: 
Javno podjetje za ravnanje z jedrskimi odpadki Agencije RAO, 
p. o. je ustanovljena z vladnim odlokom (Uradni list RS, št. 5/ 
91), v katerem je med drugim v 10. členu opredeljeno, da v 
času pripravljalnih del in izgradnje odlagališča financiranje 
podjetja poteka iz proračuna Republike Slovenije. 

6104 Center za promočilo turizma, sredstva v skupni višini: 
219.600.000,00 SIT 
1. Opis dejavnosti: 
Sredstva se namenjajo za izvajanje programa aktivnosti 
Zavoda za pospeševanje in promocijo turizma oz. Centra za 
promocijo turizma, ki ga je z uredbo ustanovila Vlada RS 
skupaj z GZS. »Center« predstavlja najpomembnejši del 
novonastajajoče organizacijske strukture slovenskega 
turizma oz. njegov manjkajoči člen, ki bo izvajal operativne 
naloge na področju trženja slovenskega turizma in sicer: 
- oblikovanje politike trženja turizma doma in v tujini, 
- operativno izvedbo in nadzor aktivnosti trženja doma in v 
tujini, 
- koordinacija z načrti in aktivnostmi lokalnega in produkt- 
nega nivoja, 
- analize, podpora trženju in razvoj sodelovanja med različ- 
nimi nivoji na področju turizma, 
- pospeševanje kompetitivnosti posameznih storitev/produk- 
tov. 

Sredstva »centra« so namenjena pokrivanju internih stro- 
škov poslovanja, sofinanciranju lokalnih in produktnih pro- 
jektov trženja in izvedbi aktivnosti predvidenih v nacionalnem 
načrtu trženja doma /p v tujini. 

Sredstva bodo namenjena za naslednje aktivnosti: 
- delovanje mreže turističnih predstavništev v tujini, 
- raziskave trgov, 
- direktna in agencijska prodajna mreža, 
- prodajne »delavnice« s turističnimi agenti, 
- študijske ture turističnih agentov, 
- turistični sejmi in borze v tujini 
- turistična borza v Sloveniji 
- publikacije (brošura, katalog, prodajni priročnik, knjiga), 
- informacijska pisarna za novinarje in PR aktivnosti, 
- študijska potovanja novinarjev, 
- oglaševanje, 
- interni marketing (pospeševanje domačega turizma), 
- izobraževalni seminarji za lokalni nivo, 
- letni turistični forum, 
- podatkovna baza in foto/dia-teka, 
- članstvo v mednarodnih organizacijah, 
- podpora lokalnim/produktnim projektom, 
- tehnična pomoč-svetovanje. 
2. Cilj dejavnosti: 
Osnovni cilj dejavnosti vzpostavitve in dela »Centra« je doseči 
učinkovitost, jasnost in preglednost trženja slovenske turi- 
stične ponudbe na nacionalni ravni v sodelovanju z lokalno in 
produktno ravnijo turistične ponudbe. Cilji delovanja bodo 
predvsem: 
- izboljšati »image- Slovenije na ciljnih trgih, 
- povečati turistični promet skozi optimiranje aktivnosti tr- 
ženja, 
- izboljšanje kakovosti turistične ponudbe, 
- dvig konkurenčnosti slovenskih ponudnikov turističnih sto- 
ritev, 
- uveljavitev turizma kot gospodarske razvojne priložnosti v 
slovenskem prostoru. 

3. Dinamika financiranja: 
Zaradi pričetka delovanja »Centra« je težko natančno načrto- 
vati porabo sredstev vendar bo glede na dosedaj znane aktiv- 
nosti in specifičnosti področja turistične promocije na- 
slednja: 
I. kvartal: cca 40% sredste 
v II. kvartal: cca 30% sredstev 
Ili. kvartal: cca 10% sredstev 
IV. kvartal: cca 20% sredstev 

4. Zakonske in druge osnove: 
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- Zakon o turistični taksi (Uradni list št. 18/91) 
- Zakon o igrah na srečo (Uradni list št. 27/95) 
- Uredba vlade o ustanovitvi Zavoda za pospeševanje in 
promocijo turizma (Uradni list RS št. 21/95) 
- Resolucija o strateških ciljih na področju razvoja turizma v 
RS s programom aktivnosti in ukrepov za njeno izvajanje 
(Uradni list št. 7/95) 

6107 Pospeševalni center za malo gospodarstvo, sredstva v 
skupni vlilni 149.700.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: 
Pospeševalni center za malo gospodarstvo (PCMG) bo orga- 
niziral in razvijal, koordiniral in spremljal pospeševalno-sve- 
tovalne dejavnosti za enote malega gospodarstva v Sloveniji. 
Realizirana bo decentralizacija izvajanja aktivnosti s preno- 
som opravljanja določenih nalog na regionalno in lokalno 
raven. 
Za izvajanje funkcij koordinatorja razvoja mreže pospeševal- 
nih centrov na nacionalni, regionalni in lokalni ravni bo 
PCMG zagotavljal razvoj programov, kriterijev in instrumen- 
tov za pospeševanje malega gospodarstva, koordinacijo dela 
med partnerji, organiziral in koordiniral usposabljanje kadrov 
na regionalnem in lokalnem nivoju, zagotavljal strokovno in 
tehnično sodelovanje s sorodnimi mrežami in organizacijami 
za pospeševanje malega gospodarstva v Evropi, dostop do 
finančnih virov. 
Razvita bodo dodatna orodja za izvajanje aktivnosti sekcije 
svetovalcev, delo inkubatorjev, priprave skupnih kriterijev 
poslovnih načrtov, promocija malega gospodarstva in infor- 
macijskega sistema. 
Prioritetna bo naloga organiziranja izvajanja funkcije člana 
Evropskih mrež Euro - Info Centrov (EICC) in Business - 
Cooperation Netvvork (BCNet). 
PCMG bo sodeloval pri izvajanju programov mednarodne 
fehnične pomoči in mednarodnih bilateralnih aranžmajev na 
področju malega gospodarstva. Določena sredstva bodo 
porabljena za financiranje organizacijsko-kadrovskih aktiv- 
nosti in tekočega funkcioniranja centra. 

2. Cilji dejavnosti: 
Pospeševalni center za malo gospodarstva bo koordiniral 
aktivnosti, potrebne pri vodenju skupnih projektov, pomemb- 
nih za razvoj malega gospodarstva, zagotovil sistemsko izva- 
janje nalog pospeševanja malega gospodarstva s svojo aktiv- 
nostjo in razvijal različne oblike pospeševanja na nacional- 
nem, regionalnem in lokalnem nivoju ter pomagal pri vzpod- 
bujanju skupnih iniciativ na lokalnem nivoju. 
Vzpostavljene bodo neposredne komunikacije z enotami 
malega gospodarstva in zagotovljen transfer in'uporaba oro- 
dij Evropske unije ter razvoj drugih specializiranih oblik dela 
sekcij PCMG. PCMG bo sodeloval pri iniciranju regionalnih in 
nacionalnih projektov, primernih za pridobivanje sredstev 
mednarodne tehnične pomoči in mednarodnih bilateralnih 
aranžmajev. 

3. Dinamika financiranja: 
70% I. polletje 
30% november 

4. Zakonske in druge osnove: 
- Zakon o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 
18/11. 10. 1991) 
- Odlok o ustanovitvi pospeševalnega centra za malo gospo- 
darstvo (Uradni list RS št. 61/92). 

6. PLAČILA STORITEV 

1819 Pospeševalna mreža za malo gospodarstvo, sredstva v 
skupni višini 120.720.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: 
Projekt pospeševalne mreže za malo gospodarstvo vključuje 
naslednje aktivnosti: 
- sofinanciranje kvalitetnih programov podjetij v rasti, obrt- 
nih dejavnosti in družinskih podjetij na lokalni in regionalni 
ravni, 

- sofinanciranje brezplačnega in specialističnega svetovanja 
na področju malega gospodarstva, posebno na področju, kjer 
podjetništvo ni razvito, 
- organiziranje in povezovanje malega gospodarstva za 
skupno nastopanje, kooperacijsko sodelovanje in trženje 
doma in v tujini, 
- pridobivanje tuje tehnične in finančne pomoči, 
- vključevanje v mednarodne raziskave, 
- sodelovanje v medresorskih projektih in programih, 
- vzpodbujanja inovativnosti v malem gospodarstvu, 
- organizacija in pomoč sekcijam pospeševalne mreže pri 
njihovem sodelovanju z uporabniki, 
- razvoj izobraževalnih programov na področju delovanja, 
- sofinanciranje večernih šol podjetništva podjetnikom in 
obrtnikom. 

2. Cilj dejavnosti: 
Program pospeševalne mreže za malo gospodarstvo je ciljno 
naravnan v izboljšanje učinkovitosti servisiranja malega 
gospodarstva, boljšo povezanost članov mreže z učinkovitimi 
orodji in aktivno vključevanje v mednarodno sodelovanje na 
področju malega gospodarstva. 

3. Dinamika financiranja: 
Enakomerno financiranje preko celega leta. 

4. Zakonske in druge osnove: 
- Zakon o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 
18/91). 

5193 Program prestrukturiranja v energetiki, sredstva v 
skupni višini 44.890.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: 
Sredstva bodo namenjena za: 
- izdelavo energetske bilance RS (zaključna bilanca za leto 
1995, mesečna poročila o izvajanju bilance za leto 1996 in 
osnutek bilance za leto 1997) 
- ažuriranje strokovnih podlag Resolucije o strategiji učinko- 
vite rabe in oskrbe Slovenije z energijo 
- pripravo podatkov za potrebe poročanja mednarodnim 
organizacijam za potrebe energetike (Mednarodna agencija 
za energijo Pariz, Organizacija združenih narodov Ženeva in 
Evropska zveza v Bruslju) 
- zaključek del na programu razgradnje Nuklearne elektrarne 
Krško 
- predelava podatkovnih baz za potrebe energetskega plani- 
ranja rabe in oskrbe z energijo. Naloge bodo oddane na 
podlagi javnega razpisa. 

2. Cilj dejavnosti: 
Izvajanje energetskega prestrukturiranja na področju oskrbe 
in rabe energije v skladu s cilji in nalogami, zapisanimi v 
Resoluciji o strategiji učinkovite rabe in oskrbe Slovenije z 
energijo. Cilj je tudi vključevanje Slovenije v relevantne med- 
narodne organizacije s področja energetike. 

3. Dinamika financiranja: 
Enakomerno preko celega leta. 

4. Zakonske in druge osnove: 
- Zakon o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elek- 
trarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nukle- 
arne elektrarne Krško (Uradni list št. 75/94) 
- Resolucija o strategiji učinkovite rabe in oskrbe Slovenije z 
energijo (ki je v obravnavi v Državnem zboru Republike Slove- 
nije) 

6106 Sofinanciran/e turističnih programov, sredstva v skupni 
višini 50.000.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: 
Sredstva so namenjena sofinanciranju razvojnih, izobraževal- 
nih in promocijskih programov na lokalni in nacionalni ravni. 
Sredstva se bodo dodeljevala kot sofinanciranje lokalnim 
turističnim organizacijam, občinam, turistični društveni orga- 
nizaciji (TZS in turistična društva), nacionalnim organizacijam 
in institucijam. Del sredstev pa bo namenjen financiranju 
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projektov in aktivnosti Ministrstva za gospodarske dejavnosti 
na področju turizma, kar bo služilo za podlago pri odločanju o 
razvoju turizma. Sredstva se bodo namenjala za projekte, ki 
bodo dvigovali kakovost in konkurenčnost turistične 
ponudbe na posameznih območjih ali ponudnikih in bodo v 
skladu z nacionalno zastavljeno politiko razvoja in trženja 
turizma. Sredstva se bodo dodeljevala po ciljno oblikovanem 
javnem razpisu in v skladu s strateškim in operativnim načr- 
tom trženja slovenskega turizma, oblikovanim na Ministrstvu 
za gospodarske dejavnosti. Sredstva bodo namenjena pred- 
vsem: 
- razvoju turističnih produktov in ponudb na lokalni in naci- 
onalni ravni, 
- izobraževalnim programom, 
- tržnemu načrtovanju, 
- dvigu konkurenčnosti turistične ponudbe, 
- vzpostavitvi sistema kategorizacije turističnih objektov. 

2. Cilj dejavnosti: 
Osnovni cilji dejavnosti so: 
- spodbujati dvig kakovosti turistične ponudbe, 
- dvig konkurenčnosti turistične ponudbe, 
- vzpostavitev učinkovite organiziranosti turizma in koordi- 
nacija lokalnih in nacionalnih aktivnosti na področju razvoja 
in trženja turizma, 
- višja usposobljenost in strokovnost kadrovske strukture v 
turizmu, 
- razvoj novih turističnih produktov. 

3. Dinamika financiranja: 
I. kvartal: 25% sredstev 
II. kvartal: 45% sredstev 
III. kvartal: 20% sredstev 
IV. kvartal: 10% sredstev 

4. Zakonske in druge osnove: 
- Zakon o turistični taksi (Uradni list RS št. 18/91) 
- Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS št. 27/95) 
- Resolucija o strateških ciljih na področju razvoja turizma v 
RS s programom aktivnosti in ukrepov za njeno izvajanje 
(Uradni list RS št. 7/95). 

9001 Nadomestitev JUS standardov z obvezno uporabo s 
tehničnimi predpisi, sredstva v skupni višini 14.629.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: 
Določitev pristojnosti, razvrstitev JUS standardov z obvezno 
uporabo v tri kategorije, izdelava izhodišč, izdelava tehničnih 
predpisov ter priprava in izdaja tehničnih predpisov za 
celotno Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, ki je zadol- 
ženo za preko 7000 standardov z obvezno uporabo na 
področju industrije, energetike, rudarstva in turizma, za kar se 
ocenjuje, da bo potrebno izdelati cca. 300 novih tehničnih 
predpisov, ki bodo nadomestli del standardov z obvezno 
uporabo na podlagi Zakona o standardizaciji (Uradni list RS 
št. 1/95). 

2. Cilj dejavnosti: 
Sprejem ustreznih tehničnih predpisov kot pogoja za uspešno 
delo gospodarstva. 

3. Dinamika financiranja: 
I. kvartal 75% 
II. kvartal 25% 
III. kvartal 0% 
IV. kvartal 0% 

4. Zakonske in druge osnove: 
- Zakon o standardizaciji (Uradni list RS št. 1/95). 

6922 Harmonizacija slovenske tehnične zakonodaje s teh- 
nično zakonodajo, veljavno v državah članicah EU, sredstva 
v skupni višini 13.159.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: 
Izpolnjevanje sporazumov o približevanju in implementacija 
EU direktiv v slovenske tehnične predpise, tako že obstoječe 
kot tudi nove, ki bodo nadomestile standarde z obvezno 

uporabo. Tudi harmonizacija se bo opravljala za tehnične 
predpise s področja celotne dejavnosti Ministrstva za gospo- 
darske dejavnosti in je stalna naloga v procesu vključevanja v 
EU. 

2. Cilj dejavnosti: 
Odprava tehničnih ovir za proizvode in storitve slovenskih 
podjetij na trgih EU in EFTA. 

3. Dinamika financiranja: 
Enakomerno preko celega leta. 

4. Zakonske in druge osnove: 
- Sporazum o pridruženem članstvu v EU in EFTA. 

9. SUBVENCIJE 

1731 Projekt prenove podjetij, sredstva v skupni višini 
50.000.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: 
Projekt»Prenove podjetij« predstavlja nadaljevanje aktivnosti 
Ministrstva za gospodarske dejavnosti iz let 1993, 1994 in 
1995 ter s tem trajno dejavnost Ministrstva. 
Ministrstvo je leta 1993 ustanovilo 11 strateških panožnih 
skupin (SPS) kot obliko partnerskega odnosa med gospodar- 
stvom in državo. SPS zagotavljajo kontinuirano izmenjavo 
informacij, presojo tekočih ukrepov ekonomske politike, obli- 
kovanje razvojnih strategij in priporočil za izvajanje aktivne 
industrijske politike na ravni posameznih industrijskih panog. 
Del sredstev bo namenjen za: 
- organizacijo in delovanje strateških skupin; 
- domače in tuje svetovalce za strokovno podporo delu SPS. 
Ministrstvo bo sofinanciralo tudi projekte celovitega prestruk- 
turiranja podjetij, ki jih bo izbralo z javnim razpisom. Prijav- 
ljeni projekt mora biti sestavni del strateškega poslovnega 
načrta podjetja, ki vsebuje kvantificirane cilje podjetja in 
marketinško strategijo, segmentirano po trgih in proizvodih. 
Ministrstvo bo sofinanciralo predvidoma 15 projektov, za kar 
je namenjen drugi del sredstev na tej postavki, in sicer za: 
- sofinanciranje poslovnega svetovanja na področju izdelave 
in implementacije projektov; 
- prenosa relevantnega znanja v podjetja; 
- pripravo in implementacijo industrijske politike. 

2. Cilji dejavnosti: 
Izvajanje aktivne industrijske politike v stalnem kontaktu z 
industrijo ter dvig mednarodne konkurenčne sposobnosti slo- 
venskih podjetij. 
3. Dinamika financiranja: 
I. kvartal 7% 
II. kvartal 31% 
III. kvartal 31% 
IV. kvartal 31% 
4. Zakonske in druge osnove: 
Projekt sanacije slovenskega gospodarstva v letih 1994 in 
1995, ki ga je obravnaval in sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije. 

4651 Subvencioniranje obrestnih mer za ohranjanje delov- 
nih mest, sredstva v skupni višini 470.000.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: 
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo v okviru intervencij 
v gospodarstvo na osnovi javnih razpisov za prestrukturiranje 
in ohranje delovnih mest subvencioniralo obresti kreditov, ki 
jih podjetja najemajo pri poslovnih bankah v Sloveniji, s 
ciljem investiranja v sanacijo poslovanja podjetij ter ohranja- 
nja delovnih mest. 
MGD bo pomagalo pri prestrukturiranju podjetjem s področja 
industrije, gradbeništva, turizma in gostinstva. 
MGD bo s temi intervencijskimi sredstvi pomagalo zlasti tistim 
podjetjem, ki so v kritični fazi sanacije in pri katerih je že 
interveniralo. Ta podjetja so že direktno ali indirektno vklju- 
čena v razvojne dokumente Republike Slovenije (Strategija 
razvoja RS, industrijska politika, Projekt Sanacije sloven- 
skega gospodarstva, Strategija razvoja turizma itd.). 
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2. Cilj dejavnosti: 
S pomočjo intervencijskih sredstev bi preprečili ustavitev 
proizvodnje podjetij v trenutnem kriznem stanju, preprečevali 
družbeno škodo v primeru, da gre za ogrožanje velikega 
Števila delovnih mest ob hkratnem visokem investicijskem 
vlaganju v prestrukturiranje proizvodnje, ki ima perspektivo 
tako na domačem kot predvsem na tujem trgu. 
Na področju turizma bi z intervencijami podpirali izgradnjo 
strateško pomembnih gostinjskih zmogljivosti. 
Pri dodeljevanju bodo imela prednost tista podjetja, ki imajo 
zagotovljeno sodelovanje poslovnih bank tudi v smislu repro- 
gramiranja starih dolgov, odpisov dolgov, oziroma koverzije 
le teh v deleže podjetij. Prednost bodo imela tudi tista 
podjetja, katerih ekonomski učinki kot akcelerator delujejo v 
širšem družbenem okolju. 

3. Dinamika financiranja: 
Enakomerno preko celega leta. 

4. Zakonske in druge osnove: 
- Projekt sanacije slovenskega gospodarstva v letih 1994 in 
1995, ki ga je obravnaval in sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije. 

6722 Subvenclonlran/e prispevkov za socialno varnost, 
sredstva v skupni višini 7.085.800.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: 
Za spodbujanje položaja neto izvoznikov je bil sprejet Zakon o 
subvencioniranju prispevkov za socialno varnost v letih 1995 
in 1996 (Uradni list RS, št. 37/95). V ta namen je potrebno v 
letu 1996 zagotoviti do 10 milijard tolarjev za subvencionira- 
nje plačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje, zdravstveno zavarovanje, za zavarovanje za primer 
nezaposlenosti in za porodniški dopust. Namen subvencioni- 
ranja neto izvoznikov je kritje tečajnih razlik za plačane 
izvozne posle na tuje trge, ki se sklepajo v valuti, ki je v 
največji meri razvrednotena nasproti vrednosti tolarja, delo- 
dajalec pa mora v tekočem letu izplačevati plače v skladu z 
Zakonom o izvajanju dogovora o politiki plač in drugih pre- 
jemkov zaposlenih v gospodarstvu in socialnega sporazuma 
za leto 1995 ter o najvišji in najnižji dejanski plači. Subvencija 
lahko znaša največ 20% neto izvoza, vendar ne več, kot 
znašajo plačani prispevki za socialni varnost. Sredstva se 
bodo črpala na podlagi javnega razpisa ob upoštevanju krite- 
rijev iz Uredbe o kriterijih za subvencioniranje prispevkov za 
socialno varsnost v letih 1995 in 1996. 

2. Cilj dejavnosti: 
S tem ukrepom se bo ublažil vpliv podcenjenosti valut, ozi- 
roma izboljšal likvidnostni položaj podjetij, ki so neto izvoz- 
niki. Hkrati se naj bi znižali stroški delovne sile, kar je zelo 
pomembno za delovno intenzivne panoge industrije. 

3. Dinamika financiranja: 
Enakomerno po kvartalih. 

4. Zakonske osnove: 
Zakonu o subvencioniranju prispevkov za socialno varnost v 
letih 1995 in 1996 (Uradni list RS, št. 37/95) in Uredba o 
kriterijih za subvencioniranje prispevkov za socialno varnost v 
letih 1995 in 1996 (Uradni list RS, št. 39/95). 

13. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

4655 Rekultivacija stare deponije Lakonca, sredstva v skupni 
višini 32.934.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: 
Obstoječi armirano-betonski transportni mostovi in presipne 
postaje so zaradi starosti preko 60 let že dotrajani in predstav- 
ljajo potencialno nevarnost ob morebitni porušitvi, tako za 
samo Termoelektrarno kot tudi za železniško progo Zidani 
most - Ljubljana, ki se nahaja v naposredni bližini. S progra- 
mom odstranitve objekta je s programom predvidena rekulti- 
vacija in ozelenitev površine stare deponije. 

Predračunska vrednost je 240 mio SIT. V letu 1995 bo kon- 
čana faza v vrednosti 81 mio SIT, za dokončanje bp potrebno 
v letu 1996 zagotoviti še 159 mio SIT, od tega je 39 mio SIT 
lastnih sredstev, 33 mio SIT iz proračuna Republike Slovenije 
in 87 mio SIT iz kreditov izvajalcev. 

■ 'ti 
2. Cilj dejavnosti: 
Z izgradnjo novega sistema transporta in deponiranja pre- 
moga v Lakonci se ukinja obstoječa deponija energetskega 
premoga ob elektrarni Trbovlje in zagotovi rekultivacija stare 
deponije. 

i 
3. Dinamika financiranja: 
Predvidena je poraba sredstev v prvem kvartalu. 

4. Zakonske in druge osnove: 
Izvedba predlaganega projekta je pogojena s pridobitvijo 
uporabnega dovoljenja za obratovanje deponije premoga La- 
konca. 

4656 Investicijska dokumentacija za ekološke In tehnične 
sanacije energetskih objektov, sredstva v skupni višini 
49.900.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: 
Podjetja zaradi pomanjakanja sredstev nimajo možnosti izde- 
lave investicijske dokumentacije za ekološko in tehnično 
sanacijo termoenergetskih objektov. Zaradi tega bo na pod- 
lagi javnih razpisov oddana izvajalcem priprava investicijske 
dokumentacije za ekološko in tehnološko sanacijo termo- 
energetskih objektov TE Šoštanj, TE Trbovlje, TE-TO Ljub- 
ljana, TE Brestanica, kot tudi feasibility študije za izrabo 
vodnih potencialov za proizvodnjo električne energije. 

2. Cilj dejavnosti: 
Kot lastniki omenjenih energetskih objektov želimo, da se 
izvede čimprejšnja sanacija objektov. V ta namen se pripravlja 
investicijska dokumentacija za ekološko sanacijo termoener- 
getskih objektov tako, da bo omogočeno postopno prilagaja- 
nje oziroma graditev sistema čiščenja dimnih plinov posa- 
meznega termoenergetskega objekta skladno z zahtevo 
Zakona o varstvu okolja in tehnično-finančno ovrednotenje 
možnih vodnih potencialov za proizvodnjo električne ener- 
gije. 

3. Dinamika financiranja: 
Enakomerno preko celega leta. 

4. Zakonske in druge osnove: 
Zakonska osnova je Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
32/93). 

4657 Odstrajevanje mulja Iz jezer: HE-Mariborski otok, Zbi- 
lje, Most na Soil, sredstva v skupni višini 89.800.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: 
Investitorji Dravske elektrarne Maribor, Savske elektrarne 
Ljubljana in Soške elektrarne Nova Gorica bodo v I. 1996 
nadaljevali v I. 1995 pričeta dela na sanaciji zasipavanja in 
zamuljevanja umetnih jezer ter z odstranjevanjem in prede- 
lavo naplavin na rekah Dravi, Savi in Soči. Z izgradnjo umet- 
nih jezov pri hidroelektrarnah prihaja do pojava zasipavanja 
(prod, pesek, ...) in zamuljevanja (fini pesek, zemlja, mulj, 
blato) akumulacijskih bazenov, kar ima dvojni negativni uči- 
nek: pojavijo se plitvine, ki ob nižjem vodostaju povzročajo 
smrad (gnitje organskih sestavin mulja), ki posebno v turistič- 
nem oziroma v naseljenem območju motijo prebivalstvo (eko- 
loški vidik); zmanjšuje se koristni del akumulacijskega bazena 
in s tem zmanjša akumulirani del možne proizvodnje elek- 
trične energije (tehnološki vidik). Z odstranjevanjem in prede- 
lavo naplavin pa se na ekološko primeren način rešuje pro- 
blem velike količine naplavin, ki jih prinašajo reke ob 
nastanku visokih voda. 

2. Cilj dejavnosti: 
Z navedeno investicijo se bo zboljšal ekološki nivo bližnje 
okolice vodotokov in obdržali tehnološki parametri hidroelek- 
trarn. 
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3. Dinamika financiranja: 
I. kvartal 22.450.000,00 SIT 
II. kvartal 22.450.000,00 SIT 
III. kvartal 22.450.000,00 SIT 
IV. kvartal 22.450.000,00 SIT 

4. Zakonske druge osnove: 
Resolucija o strategiji učinkovite rabe energije in oskrbe 
Slovenije z energijo, ki je v obravnavi v Državnem zboru 
Republike Slovenije. 

5186 Program zapiranja rudnikov Idrija, Mežica, Kamnik, 
sredstva v skupni višini 1.176.222.000,00 SIT 

a) Rudnik svinca in cinka Mežica 

1. Opis dejavnosti: 
Dejavnost RŽS Mežica je bila do leta 1987 pridobivanje svin- 
čeve in cinkove rude in s predelavo rude pridobivanje obeh 
kovin. Po tem letu pa se je prenehalo s proizvodnjo kovin 
zaradi prevelikega onesnaževanja okolja ter začelo s postop- 
nim zapiranjem rudnika ob sočasni proizvodnji rudnega kon- 
centrata svinca in cinka. Zaradi prenizke vsebnosti kovin v 
rudi je rudnik v aprilu 1993 prenehal z izkopom rude. Sedanja 
dejavnost rudnika je zapiranje rudnika in prestrukturiranje 
njegove dejavnosti ter prezaposlitev delavcev v uporabo rud- 
niškega premoženja. Predvideno zaprtje rudnika je leta 1999. 
Osnova za zapiralna dela je Zakon o zagotavljanju dela sred- 
stev, potrebnih za postopno zapiranje RSC Mežica (Uradni list 
RS št. 5/88) in Rudarski projekt, zapiralna dela RSC Mežica, 
kot zaključni projekt programa postopnega zapiranja RSC 
Mežica in sanacije okolja v Zgornji Mežiški dolini (sklep Vlade 
RS 110. seja 3. 11. 1994). 

2. Cilj dejavnosti: 
Cilj dejavnosti je dokončno zaprtje rudnika in sanacija okolja 
v skladu s pozitivno zakonodajo in zagotovitev prestrukturira- 
nja rudniškega premoženja in dejavnosti, ki bo zagotavljala 
socialno varnost 214 do sedaj zaposlenim rudarjem. 
Dela v RSC Mežica bodo potekala v letu 1996 na spravilu 
rudarske opreme in instalacij iz rudniških rovov nad koto 417, 
na nadaljevanju del na sanaciji odlagališč rudne jalovine 
(halde) na Žerjavu, Topli in Igrču, na sanaciji udorov Marholče 
in Mučevo, zapiranju vhodov v rove Holence, Fridrih in 
Mučevo ter tekočega vzdrževanja jamskih naprav po zakonu o 
rudarjenju, ki morajo potekati do dokončnega zaprtja rud- 
nika. Kot posledica rudarjenja bo izvedena tudi sanacija tele- 
fonskega priključka v zaselku Helena. 
Prestrukturiranje in prezaposlovanje (53 delavcev) bo pote- 
kalo z dokupom let in vzpostavitvi novih dejavnosti kot oskrba 
z tehnološko vodo železarne Ravne in podjetij na lokaciji 
Žerjav, odlagališče odpadkov (akumulatorskih). 

3. Dinamika financiranja: 
Enakomerno preko celega leta. 

4. Zakonske in druge osnove: 
Zapiralna dela se financirajo po Zakonu o zagotavljanju dela 
sredstev, potrebnih za postopno zapiranje RSC Mežica 
(Uradni list RS, št. 5/88), osvnova za zapiralna dela pa je 
Operativni program zapiralnih del za leto 1995, ki izhaja iz 
Rudarskega projekta, zapiralna dela RSC Mežica kot zak- 
ljučni projekt programa postopnega zapiranja RSC Mežica in 
sanacija okolja v Zgornje Mežiški dolini, ki ga je sprejela 
Vlada RS na 110. seji dne 3. 11. 1994. 

b) Rudnik živega srebra Idrija 

1. Opis dejavnosti: 
Dejavnost RŽS Idrije je bila do leta 1986 pridobivanje živosre- 
brne rude in živega srebra. Po tem letu so se začela zapiralna 
dela ob okrnjeni proizvodnji živega srebra. Leta 1994 je tudi ta 
proizvodnja prenehala. Ob zapiralnih delih je potrebno zaradi 
specifičnosti rudnika sanirati tudi škodo, ki je nastala na 
površju (mesto Idrija). 
Osnova za zapiralna dela rudnika v letu 1996 je Zakon o 
preprečevanju posledic rudarjenja v RŽS Idrija (Uradni list RS 

št. 37/87) in Dolgoročni program preprečevanja posledic 
rudarjenja v RŽS Idrija iz leta 1996. 
2. Cilj dejavnosti: 
Cilj dejavnosti je dokončno zaprtje rudnika do leta 2006, z 
izvedbo vseh ukrepov za aktivno zavarovanje okolja, prepreči- 
tev naravnih nesreč zaradi trajnega prenehanja rudarjenja. 
Operativni program preprečevanja posledic rudarjenja v RŽS 
Idrija temelji na programu iz leta 1987 in njegovi novelaciji iz 
leta 1992, ki določa obseg del in stroškov, ter se letno korigira 
z letnimi operativnimi programi. Na programu je zaposlenih 
148 delavcev. 
Zapiralna dela v RŽS Idrija potekajo v zasipu rovov nad 11. 
obzorjem in injektiranju nosilnih stebrov zaradi utrditve 
rovov. V letu 1996 bo potrebno začeti z izplačevanjem rudar- 
ske škode prebivalstvu, ki je nastala na objektih zaradi dolgo- 
letnega rudarjenja in jo bo definiral projekt novelacije zapiral- 
nega programa iz leta 1986 in rudarske škode iz leta 1992. 
Prezaposlitev in prestrukturiranje bo usmerjeno v letu 1996 
predvsem na ohranitvu rudarske dediščine in s tem v zvezi 
aktiviranjem turistične dejavnosti. 
3. Dinamika financiranja: 
Enakomerno preko celega leta. 

4. Zakonske in druge osnove: Zapiralna dela se financirajo po 
Zakonu o preprečevanju posledic rudarjenja v RŽS Idrija 
(Uradni list RS, št. 37/87), Dolgoročnem programu prepreče- 
vanja posledic rudarjenja v RŽS Idrija od leta 1987 do 2006 in 
Operativnim letnim programom zapiranja za leto 1995 in nje- 
govo novelacijo iz leta 1994. 

6101 Programi zapiranja rudnikov Kanlžarica, Senovo, 
Zagorje, sredstva v skupni višini 3.349.000.000,00 SIT 
1. Opis dejavnosti: 
Izvajale so bodo aktivnosti, predvidene s programi zapiranja 
premogovnikov Kanižarica, Senovo in Zagorje. Ti programi 
bodo predloženi Vladi Republike Slovenije v obravnavo in 
sprejem do 31. 9. tega leta. Vsebovali bodo investicijsko 
zapiralna dela, sanacijo površin, delno kritje stroškov usiha- 
joče proizvodnje in stroške kadrovsko socialnega programa. 
Predvideno je, da bi najkasneje do konca leta 1996 proizvod- 
nja v rudnikih Senovo, Kanižarica in Zagorje prenehala. Do 
prenehanja proizvodnje bo potrebno zaradi specifike pridobi- 
vanja premoga delno kriti stroške proizvodnje. Hkrati in za 
tem pa bo potrebno zagotoviti ustrezno izvajanje kadrovsko- 
socialnega programa za približno 1.000 zaposlenih, med kate- 
rimi je večje število invalidov. 
Zapiralna dela bodo obsegala: 
- demontažo vgrajene opreme v jamskih objektih (tran- 
sportne naprave, odkopna oprema, elektro oprema s kabli, 
jekleno podporje, črpalke, ipd.) 
- likvidacijo posameznih podzemnih objektov in delov jam z 
zasipavanjem ali zaruševanjem. V vsakem od premogovnikov 
je desetine kilometrov stalnih jamskih objektov (transportne 
proge, zračilne proge, oblomi, vodne proge, črpališča), poleg 
tega zveze s površino (jaški, vpadniki), ventilatorske postaje in 
objekti začasnega značaja za potrebe odkopavanja v dolžini 
več kilometrov. 
Točno bo obseg potrebnih rudarskih del v okviru zapiranja 
definiran z rudarskimi projekti v okviru programov zapiranja. 
Posebne pozornosti bo deležna sanacija površin. V celotnem 
obdobju izvajanja zapiralnih del bo potrebno od skupno 460 
ha vplivnih območij nujno sanirati 86 ha. Od rudarjenja 
poškodovanih površin na območju, kjer delujejo rudniki 
Senovo, Kanižarica in Zagorje, kar bo osnova za nadaljnjo 
rekultivacijo degraviranih površin v skladu z ureditvenimi 
načrti. 

2. Cilj dejavnosti: 
Vse aktivnosti so podrejene končnemu cilju, tj. trajni ukinitvi 
proizvodnje premoga na ekološko in ekonomsko neperspek- 
tivnih lokacijah. V tem kontekstu bodo izvedeni ukrepi za 
prestrukturiranje, izvedbo kadrovsko-socialnega programa 
ter sanacijo rudarskih prostorov in površin. 

3. Dinamika financiranja: 
Predlagana dinamika upošteva kvantifikacije iz obrazložitve 
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zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje treh premogovni- 
kov in bo enakomerna preko celega leta. 

4. Zakonske in druge osnove: 
Zakon o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega 
premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (Uradni list RS št. 1/ 
95). 

8109 Blok 5/Šoitanj, sredstva v skupni višini 240.000.000,00 
SIT 

1. Opis dejavnosti: 
Projekt BLOK 5/Šoštanj predstavlja izgradnjo razžveplalne 
naprave dimnih plinov na bloku 5, ki je po velikosti in proiz- 
vodnji največji blok v Termoelektrarni Šoštanj. 
Skupna vrednost projekta znaša 205 mio DEM v tolarskih 
protivrednosti. Za izvedbo investicije že potekajo predhodna 
in pripravljalna dela (razpisi za dobavo opreme in izvajanje 
del). 
V letu 1996 bodo izvedena: 
- gradbena dela za postavitev naprave, 
- podpisano bo pismo o nameri z izvajalcem del, 
- podpisana bo pogodba za izvajanje del in dobavo opreme 
(plačilo depozita na podpis pogodbe). 
Zaključek gradnje bo v letu 1998. 

2. Cilj dejavnosti: 
Izgradnja naprave in njeno obratovanje bo bistveno prispe- 
valo k zmanjšanju emisije žveplovega dioksida - po izgradnji 
bo letna emisija manjša za 39.000 ton - in izboljšanju kakovo- 
sti zraka. Gre za eno ključnih ekoloških in energetskih investi- 
cij v Republiki Sloveniji. Razžveplalna naprava bo omogočala 
nemoteno obratovanje bloka 5, ki mora sedaj zaradi preveli- 
kih emisij žveplovega dioksida iz dimnih plinov večkrat zmanj- 
šano obratovati. Zato ima poleg ekološkega pomena izgrad- 
nja razžveplalne naprave tudi pomen z vidika tehnološkega in 
energetskega stabiliziranja objekta. 

3. Dinamika financiranja: 
Enakomerna preko celega leta. 

4. Zakonske in druge osnove: 
Projekt je opredeljen v Resoluciji o strategiji učinkovite rabe 
in oskrbe Slovenije z energijo. Prav tako je gradnja pogojena 
z Uredbo o emisijah kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/ 
1994). Za projekt je sprejet Zakon o poroštvu Republike Slove- 
nije za najetje posojil na izgradnjo razžveplalne naprave na 
bloku 5 TE Šoštanj (Uradni list RS, št. 33/1995). 

6756 Rekonstrukcija avtomatike In regulacija kotla I In II 
(TOL), sredstva v skupni višini 85.000.000,00 SIT 

1- Opis dejavnosti: 
Rekonstrukcija bo zajemala zamenjavo regulacijske in 
krmilne opreme, izvršilnih naprav in celotnega ožičenja kotlov 
ter dodan nadzorni sistem nad delovanjem kotla. 

2- Cilj dejavnosti: 
Z rekonstrukcijo avtomatike in regulacijo kotlov 1 in 2 v TE 
Ljubljana bodo dosegli: zagone kotlov 1 in 2 po tehnoloških in 
ekoloških predpisih racionalno in optimalno ter ekološko 
sprejemljivejše obratovanje in večjo stopnjo razpoložljivosti, 
zanesljivosti, fleksibilnosti in prilagodljivosti v elektroenerget- 
skem sistemu Slovenije. 

3. Dinamika financiranja: 
Predvidena dinamika financiranja po kvartalih: 

I. kvartal 45% 
II. kvartal 45% 

III. kvartal 5% 
IV. kvartal 5% 

4. Zakonske in druge osnove: 
Osnove za rekonstrukcijo avtomatike in regulacije kotlov 1 in 
2 so podane v Pravilniku v tehniških predpisih za obratovanje 
in združevanje elektroenergetskih postrojev (Uradni list SFRJ, 
št. 19/68), kakor tudi v Uredbi o emisiji snovi v zrak in nepre- 
mičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94). 

14. KAPITALSKE NALOŽBE 

6112 Slovenske železarne, sredstva v skupni višini 
716.000 000,00 SIT 

< < 
1. Opis dejavnosti: 
Po zakonu o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za 
trajna obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih investi- 
cijskih del Slovenskih železarn (Uradni list, št. 70/94) Repu- 
blika Slovenija zagotovlja do leta 2002 iz proračuna Republike 
Slovenije odplačilo glavnic kreditov, ki jih Slovenske žele- 
zarne d. o. o. najemajo za nabavo trajnih obratnih sredstev in 
izvedbo nujnih investicijskih del, v skupnem znesku 
4.655.943.125,00 SIT. Za leto 1996 je potrebno iz tega naslova 
zagotoviti sredstva v višini ene osmine najetega kredita, kar 
znaša 7,625 mio DEM. 

Znesek 7,625 mio DEM, preračunan po povprečnem menjalni- 
škem prodajnem tečaju na dan 12.7.95 (1 DEM = 81,96 SIT) 
znaša 624.945.000,00 SIT. Ob predpostavki, da se teča DEM 
spremeni za 14% pa znaša planirana višina sredstev za leto 
1996, ki naj bi bila potrebna za odplačilo ene osmine glavnice, 
716 mio SIT. 

2. Cilj dejavnosti: 
Cilj dejavnosti je uspešno zaključiti sanacijo Slovenskih žele- 
zarn po programu. Zato je po zakonu potrebno zagotoviti v 
letu 1996 plačilo 1/8 glavnice najetih kreditov za nabavo 
trajnih obratnih sredstev in izvedbo nujnih investicijskih del. 

3. Dinamika financiranja: 
Dinamika financiranja skladno s pogodbo za najeti kredit - 
polovica v 1. polletju in polovica v 2. polletju. 

4. Zakonske in druge osnove: 
Zakon o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna 
obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih investicijskih 
del Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 70/94) ter zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev 
za odplačilo kreditov za trajna obratna sredstva in kreditov za 
izvedbo nujnih investicijskih del Slovenskih železarn (Uradni 
list RS. št. 13/95). 

7267 Dokapltallzaclja Sklada RS za razvoj malega goapodar- 
stva, sredstva v skupni višini 110.000.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: 
Sklad za razvoj malega gospodarstva je v letih svojega delova- 
nja vzpodbujal razvoj malega gospodarstva preko subvenci- 
oniranja obrestnih mer in dajanja garancij. Zaradi vnovčeva- 
nja jamstev izdanih v letih 1992 in 1993 se je kapitaliziranost 
sklada zmanjšala kar zahteva, da sklad za delovanje v bodoče 
dokapitaliziramo. 

Z zakonom o kupninah se bo sklad dokapitaliziral v višini 
791.550.642,13 SIT. Sredstva iz tega vira so po Zakonu o 
kupninah namenska za dajanje posojil za razvoj malega 
gospodarstva, hkrati pa zakon obvezuje sklad, da ohranja 
vrednost tega vira. Dokapitalizacija iz obeh virov bo skladu 
omogočilo delovanje v skladu z njegovo dolgoročno vizijo in v 
smislu izvajanja naložbene politike, kar bo bistveno vplivalo 
na poživitev investicijske dejavnosti. Z predvidenimi oblikami 
vzpodbud bo omogočil investitorjem s področja malega 
gospodarstva dostop do ustreznih virov financiranja po spre- 
jemljivejši obrestni meri. 

2. Cilji dejavnosti: 
Osnovni cilj je dokapitalizacija sklada in s tem omogočanje 
dolgoročnega poslovanja sklada za pospeševanje realizacije 
perspektivnih programov malega gospodarstva, povečanje 
izvozno naravnanih projektov in zaposlovanja ter dvig konku- 
renčne sposobnosti in inovativno naravnanih programov 
malega gospodarstva. 

3. Dinamika financiranja: 
Sredstva za dokapitalizacijo naj se dodelijo v prvih dveh 
mesecih leta 1996. 
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4. Zakonske in druge osnove: 
- Zakon o razvoju malega gospodarstva (Ur. I. RS, št. 18/91). 

2112 Urad RS za obrt, sredstva v skupni višini 11.070.000,00 
SIT Evi-.-ft' 

1. Opis dejavnosti: 
V skladu z zakonom o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev je v sestavi Ministrstva za gospodarske dejavnosti 
ustanovljen Urad za obrt, ki skrbi za spremljanje in usmerjanje 
razvoja obrti. Delo Urada za obrt je usmerjeno v spodbujanje 
tehnološkega razvoja obrti in v povečevanje njene gospodar- 
ske učinkovitosti. Urad skrbi za izvajanje določb obrtnega 
zakona in njegovih podzakonskih aktov in sodeluje z delavci v 
upravnih enotah, ki vodijo postopke za pridobitev statusa 
samostojnega podjetnika posameznika in z Obrtno zbornico 
Slovenije, predvsem glede izvajanja registracijskih postopkov 
in razvijanja dualnega sistema poklicnega izobraževanja. 

2. Cilj dejavnosti: 
Cilji dejavnosti Urada za obli so v doseganju učinkovitejše in 
uspešnejše uveljavitve kakovostnih obrtnih izdelkov doma in 
v tujini, v usklajenem razvoju obrtnih dejavnosti in v rasti 
zaposlovanja v segmentu obrti. 

3. Dinamika financiranja: 
Financiranje Urada RS za obrt v letu 1996 poteka enakomerno 
po dvanajstinah. 

4. Zakonske osnove: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. 
I. RS, št. 71/94), 
- Obrtni zakon (Ur. I. RS, št. 50/94). 

2113 Direkcija RS za oskrbo z energijo 

6103 Intervencije v obnovljive vire, sredstva v skupni višini 
154.740.000 SIT 

1. Opis dejavnosti: 
Dejavnost intervencij v obnovljive vire obsega izdelavo študij 
in programov možnosti izrabe razpoložljivih potencialov 
obnovljivih virov energije in sofinanciranje investicij oziroma 
gradnje objektov za proizvodnjo in pridobivanje električne in 
toplotne energije iz potencialov obnovljivih virov energije. 
Pretežni del teh predstavljajo male hidroelektrarne, nadalje 
sončni kolektorji, fotovoltaični sistemi, toplotne črpalke in 
zimski vrtovi. Manjši obseg predstavlja tudi potencial vetra. 
Dejavnost bo potekala na osnovi javnega razpisa. Glede na 
obseg in pomembnost posameznih potencialov (voda, sonce, 
veter) bo tudi financiranje različno. 

2. Cilj dejavnosti: 
Cilj je financiranje oziroma sofinanciranje ekološko neopo- 
rečnih projektov za proizvodnjo energije in pospeševanje 
razvoja obnovljivih virov energije v Republiki Sloveniji. S 
povečevanjem deleža obnovljivih virov energije se bo Slove- 
nija približala razvitim evropskim državam, hkrati pa se bo 
zmanjšal pritisk na izgradnjo novih energetskih proizvodnih 
objektov. Cilj izvajanja teh projektov je tudi ustrezno zmanjša- 
nje škodljivih vplivov na okolje, predvsem zmanjšanje emisije 
škodljivih snovi v zrak. 

3. Dinamika financiranja: 
Enakomerno preko celega leta. 

4. Zakonske in druge osnove: 
Resolucija o strategiji učinkovite rabe in oskrbo Slovenije z 
energijo, ki je v obravnavi v Državnem zboru Republike Slove- 
nije. 

2114 Agencija RS za učinkovito rabo energije 

6102 Intervencije v učinkovito rabo energije, sredstva v 
skupni višini 140.710.000 SIT 

1. Opis dejavnosti: 
Osnovna naloga Agencije RS za učinovito rabo energije je 

izvajanje programov za spodbujanja učinkovite rabe energije. 
Tako bodo v okviru te proračunske postavke izvajane nasled- 
nje dejavnosti: 

- nadaljevanje dela in širitev energetsko svetovalne mreže za 
občane po Sloveniji, 
- sofinanciranje energetskih pregledov podjetij in ustanov za 
spodbujanje organizacijskih ukrepov (energetski manage- 
ment) in investicijskih aktivnosti na področju učinkovite rabe 
energije, 
- sofinanciranje projektov energetskih zasnov lokalnih skup- 
nosti na spodbujanje sistematičnega načrtovanja lokalne 
energetske oskrbe in oblikovanja programov učinkovite rabe 
energije, 
- sofinanciranje analiz možnosti za učinkovito rabo energije 
v panogah in skupinah porabnikov, 
- sofinanciranje izdelave strokovnih podlog in osnutkov 
predpisov in standardov na področju učinkovite rabe energije 
(z namenom uvajanja nalepke o energetskih varčnosti gospo- 
dinjskih aparatov), 
- izvajanje informativnih, promocijskih, izobraževalnih in raz- 
stavnih programov, kot usmerjevalnih mehanizmov, ki zago- 
tavljajo dvigovanje osveščenosti različnih porabniških skupin 
za učinkovitejšo in okolju prijaznejšo rabo energije, 
- sofinanciranje projekta celovite načrtovanje rabe in oskrbe 
z energijo na osnovi planiranja z najmanjšimi stroški, 
- spodbujanje inovativnih tehnik in postopkov učinkovite 
rabe energije ter njihovega uvajanja in razširjanja na komerci- 
alno uporabo na vseh področjih rabe energije. 

2. Cilji dejavnosti: 
- Zagotoviti znižanje rabe primarne energije, kar omogoča 
zanesljivejšo oskrbo in manjšo uvozno odvisnost, 
- zmanjšanje stroškov za energijo, kar pomeni za industrijo 
in storitveni sektor večjo konkurenčnost, za javni sektor 
manjšo obremenitev državnih in občinskih proračunskih 
sredstev, 
- zmanjšanje škodljivih vplivov rabe energije na okolje, 
- odpiranje novih dejavnosti pri izvajanju ukrepov učinkovite 
rabe energije. 

3. Dinamika financiranja: 
Enakomerno preko celega leta. 

4. Zakonske in druge osnove: 
Zakon o organizaciji in delovnem področju minstrstev (Uradni 
list RS, št. 71/94) in Resolucija o strategiji učinkovite rabe in 
oskrbe Slovenije z energijo, ki je v obravnavi v Državnem 
zboru Republike Slovenije. 

6561 PHARE - lastna udeležba, sredstva v skupni višini 
397.204.000.00 SIT 

1. Opis dejavnosti: 
V okviru Ministrstva za gospodarske dejavnosti bo v letu 1996 
potekalo večje število projektov programa PHARE na 
področju energetike, industrije, malega gospodarstva in 
turizma. Nekateri projekti so financirani v celoti s sredstvi iz 
programa PHARE, nekateri pa zahtevajo soudeležbo sredstev 
iz slovenskega proračuna. Takšne narave so predvsem neka- 
teri projekti s področja energetike in projekti, ki sodijo v 
program prekomejnega sodelovanja (PHARE Cross Border 
Cooperation). Skupna višina potrebnih sredstev znaša 
397.204.000,00 SIT (325.000.000,00 SIT za projekt na področju 
energetike in 72.204.000,00 SIT za projekte prekomejnega 
sodelovanja). Na področju energetike bomo v letu 1996 izvedli 
projekt PHARE z nazivom »Establishing an Energy Saving 
Fund and Accompanying Measures«, katerega namen je usta- 
novitev Sklada za varčevanje energije. Za financiranje pro- 
jekta bo Evropska skupnost prispevala 2 mio ECU, Evropska 
banka za obnovo in razvoj (EBRD) 4 mio ECU, Republika 
Slovenija pa 325.000.000,00 SIT. 

Poleg projektov, ki sodijo v nacionalni program PHARE, je 
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti tudi nosilec projektov 
prekomejnega sodelovanja (PHARE Cross Border Coopera- 
tion). V okvir programa PHARE namreč sodijo tudi sredstva, 
namenjena podpori obmejnega sodelovanja med Republiko 
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Slovenijo in sosednjima državama članicama Evropske unije, 
Italijo ter Avstrijo. Pri izvedbi projektov je predvideno financi- 
ranje v višini 70% s strani države članice Evropske unije in v 
višini 30 % s strani države prejemnice pomoči, projekti pa 
imajo t. i. »zrcalni« učinek (izvajajo se na obeh straneh meje). 
Na področju prekomejnega sodelovanja je Ministrstvo za 
gospodarske dejavnosti prijavilo naslednje projekte: 

1. Prekomejno sodelovanje z Avstrijo: 

- Štajerski tehnološki park 
- Obmejno turistično območje 
- Študija možnosti energetske izrabe reke Mure v mejnem 
področju med Avstrijo in Slovenijo 

2. Prekomejno sodelovanje z Italijo: 

- Izgradnja žarkovne linije pri Elettri (sinhrotron) za potrebe 
slovenske industije 
- Vrednotenje naravnih in kulturno zgodovinskih značilnosti 
Krasa in goriške regije in razvoj struktur za njihovo podporo 
in razvoj turizma 
- Ustanovitev podjetniško informacijskega centra v Piranu 
(rezervni projekt) 

Predvidevamo, da bo za soudeležbo Republike Slovenije pri 
sofinanciranju navedenih projektov iz proračuna za leto 1996 
potrebno zagotoviti 72.204.000,00 SIT. 

2. Cilj dejavnosti: 
Poglavitni cilj dejavnosti, ki sodijo v okvir programa PHARE je 
zagotavljanje pogojev, ki bodo morali biti izpolnjeni ob pred- 
videnem sprejemu Republike Slovenije v Evropsko unijo. Ožje 
opredeljen cilj projekta ustanovitve Sklada za varčevanje 
energije pa je zagotavljanje ugodnejšega kreditiranja investi- 
cij na področju učinkovite rabe energije. Cilj projektov, ki 
sodijo v program prekomejnega sodelovanja je pospešitev 
gospodarskega razvoja regij, ki mejijo na sosednje države 
članice Evropske unije. S pomočjo projektov prekomejnega 
sodelovanja na področjih energetike, industrije, malega 
gospodarstva in turizma bo mogoče zagotoviti tesnejše vezi 
med obmejnimi regijami in tako pospešiti njihovo integracijo 
v evropski prostor. 

3. Dinamika financiranja: 
Enakomerno preko celega leta. 

4. Zakonske in druge osnove: 
Obveznosti, ki jih ima Republika Slovenija pri sofinaciranju 
izvedbe projektov PHARE izhajajo iz Sporazuma o sodelova- 
nju (Memorandum of Understanding), ki sta ga 5. 6. 1995 
podpisala dr. Rado Bohinc, Nacionalni koordinator PHARE 
programov in Sipke Brouvver, direktor programa PHARE. 
Obveznosti, ki jih ima Republika Slovenija pri sofinanciranju 
izvedbe projektov prekomejnega sodelovanja izhajajo iz 
dokumentov Framevvork Arrangement betvveen the Govern- 
ment of the Republic of Slovenia and the Government of the 
Republic of ltaly for Cross Border Cooperation in the frame- 
vvork of the EU Programmes PHARE and Interreg ter Frame- 
vvork Arrangement betvveen the Government of the Republic 
of Slovenia and the Government of the Republic ofAustria for 
Cross Border Cooperation in the framevvork of the EU Pro- 
grammes PHARE and Interreg (oba dokumenta sta trenutno v 
zaključni fazi priprave). 

2115 Direkcija RS za rudna bogastva, sredstva v skupni višni 
13.140.000,00 SIT 
1■ Opis dejavnosti: 
Izdelava strategij, nacionalnih programov in predlogov Vladi 
za odločitve o gospodarjenju z mineralnimi surovinami, vode- 
nje upravno - pravnih postopkov izhajajočih iz zakona o 
rudarstvu, podeljevanja koncesij za raziskovanje in izkorišča- 
nje mineralnih surovin, vodenje evidenc s koncesijami dode- 
ljenih razisovalnih in pridobivalnih prostorov (rudarski kata- 
ster), organiziranje zbiranja in arhiviranja podatkov o mineral- 
nih surovinah, pridobljenih pri delih v okviru rudarske dejav- 
nosti ter drugih zemeljskih delih, organiziranje in izpopolnje- 

vanje baze podatkov iz rudarske dejavnosti, priprava in dopol- 
njevanj zakonov, predpisov, tehničnih normativov in stan- 
dardov s področja rudarstva, opravljanje in izdajanje potrdil o 
strokovnih izpitih v rudarstvu, spodbujanje znanstveno razi- 
skovalne dejavnosti na področju rudarstva, mednarodno 
sodelovanje na področju rudarstva. 

2. Cilj dejavnosti: 
Temeljni cilj dejavnosti je vzpostavitev racionalne, tržno 
usmerjene in evropsko primerljive organiziranosti sloven- 
skega rudarstva, ki bo omogočala učinkovito gospodarjenje z 
mineralnimi surovinami oziroma njihovo varovanje, s čim- 
manjšimi posledicami za okolje, ki so pri rudarski dejavnosti 
nujne. 

3. Dinamika financiranja: 
Enakomerno preko celega leta. • 

4. Zakonske osnove: 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
(Uradni list RS, št. 71/94), zakon o rudarstvu (Uradni list SRS, 
št. 17/75) ter predlog novega zakona o rudarstvu, ki je v 
pripravi, zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) ter 
posamezni zakoni v zvezi z zapiranjem rudnikov. 

2116 Direkcija RS za poslovno Informacijsko središče 

6545 Trgovinsko središče — storitve, sredstva v višini 
14.970.000,00 SIT 
1. Opis dejavnosti: 
Omenjena postavka se nanaša na plačilo vseh storitev, ki so 
kakorkoli povezane z delovanjem Direkcije RS za poslovno 
informacijsko središče, s poudarkom na naslednjih sklopih 
dejavnosti: 
- dograjevanju in ažuriranju že obstoječih baz podatkov, 
zajemu novih podatkov, izdelav analiz odziva uporabnikov in 
podobno. 
- za uspešno delovanje trade pointa je potrebna vključitev 
čim večjega števila predstavnikov slovenskega gospodarstva 
tako s poslovnega kot z vladnega področja. V ta namen je 
podjetja in ostale institucije potrebno preko katalogov, infor- 
macijskih sistemov in seminarjev seznaniti z prednostmi, ki 
jim jih zagotavlja vključitev v moderno informacijsko poslo- 
vanje. 
- Direkcija RS za poslovno informacijsko središče je že 
postala član mednarodne mreže Trade pointov, zato je 
potrebno stalno sodelovanje in nenehno komuniciranje s 
predstavniki tujih TP za usklajevanje komunikacijskega 
sistema. Za uradno mednarodno priznanje bo potrebno v letu 
1996 pripraviti mednarodno otvoritev slovenskega TP. Ome- 
njene aktivnosti so povezane tudi s številnimi obiski UNCTA- 
DOVIH strokovnjakov in predstavniki tujih vlad in gospodar- 
stev. 

2. Cilj dejavnosti: 
- Zagotoviti točne in uporabne podatke za tuje poslovne in 
vladne subjekte. 
- Zagotoviti čim hitrejše vključevanje slovenskega gospodar- 
stva v sodobne poslovne komunikacijske sisteme in čimvečjo 
udeležbo podjetij, podjetnikov in vseh ostalih zainteresiranih 
institucij slovenskega gospodarstva. 
- Pripraviti uradno otvoritev slovenskega TP in zagotoviti 
nemotene mednarodne kontakte. 

3 Dinamika financiranja: 
I. polletje 70% 
II. polletje 30% 

4. Zakonske in druge osnove: 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
(Uradni list RS, št. 71/94). 

1992 Trgovinsko središče — Investicije, sredstva v višini 
6.500.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: 
Dejavnost se v letu 1996 ne bo razlikovala od dejavnosti leta 
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1995, oziroma bo postavitev projekta Poslovno-informacij- 
skega središča trajala do sredine leta 1996. Kasneje bo 
potrebno dograjevanje informacijskega sistema, ki je že v fazi 
izgradnje in uvajanja novih tehnologij ter znanj na informacij- 
skem področju. 

Potrebno je: 
- dograjevanje baz podatkov iz novih področij (GATS, Center 
za promocijo turizma, Pospeševalni center za razvoj malega 
gospodarstva, itd.). 
- nabava in prilagajanje novim programskim paketom na 
področju informatike 
- nabava in usklajevanje na področju razvoja strojne opreme 
- analiziranje in prilagajanje novim mednarodnim komunika- 
cijskim sistemom oziroma standardom 
Proračunska sredstva bodo namenjena za nabavo računalni- 

* ške programske in strojne opreme, potrebne za delovanje 
Direkcije Republike Slovenije za poslovno informacijsko sre- 
dišče. Programska in strojna oprema obsega: 
- strežnik (server) s procesorjem Pentium 120 MHz, 
- pet delovnih postaj s procesorjem Pentium 100 MHz, 
- komunikacijsko opremo za vključevanje v globalno infor- 
macijsko omrežje (WAN - Wide Area Netvvork), 
- komunikacijsko opremo za vključevanje v lokalno računal- 
niško omrežje (LAN - Local Area Netvvork), 
- bitni operacijski sistem Windows NT, 
- licenčno programsko opremo, 
- aplikativne programske rešitve (programsko opremo po 
naročilu), 
- sistem programske zaščite pred računalniškimi virusi, 
- sistem programske zaščite pred nepooblaščenim dosto- 
pom ter 
- sistem avtomatske izdelave varnostnih kopij podatkov, 
- ISDN - telefonije, 
- INTERNET - router (ARNES). 
2. Cilj dejavnosti: 
Direkcija RS za poslovno informacijsko središče je le eden od 
številnih t. i. Trade pointov, ki delujejo po celem svetu v okviru 
UNCTAD-a. S sprotno tehnološko posodobitvijo komunika- 
cijske infrastrukture je omogočeno nemoteno komuniciranje 
z ostalimi mednarodnimi Trade pointi; to je dajanje poslovnih 
informacij o slovenskem gospodarstvu in sprejemanje infor- 
macij iz tujih Trade Point-ov, ki se prav tako vsako leto 
pospešeno prilagajajo razvoju visoke tehnologije. 

3. Dinamika financiranja: 
Enakomerno preko celega leta. 

4. Zakonske in druge osnove: 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
(Uradni list RS, št. 71/94). 

2117 Republiški energetski Inšpektorat, sredstva v skupni 
višini 144.691.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: 
Opravljanje inšpekcijskega nadzorstva na področju elektro- 
energetike: 

- pri projektiranju, izgradnji, obratovanju objektov, postrojev, 
naprav, napeljav, ki so namenjeni za proizvodnjo, prenos, 
razdelitev, merjenje in porabo električne energije in na 
področju termoenergetike, plinovodnih in naftovodnih 
omrežjih in tlačnih posodah: 
- pri projektiranju, izgradnji in uporabi parnih, vročevodnih 
toplovodnih kotlih, tlačnih posodah ter polnilnicah tehničnih 
in drugih plinov. 

2. Cilji dejavnosti: 
Cilj inšpekcijskega nadzorstva na področju elektroenergetike, 
termoenergetike in plinovodnih sistemih je ugotavljanje izvr- 
ševanja zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov na tem 
področju in odrejanje ukrepov za odpravo ugotovljenih 
pomanjkljivosti in nepravilnosti. 

3. Dinamika financiranja: 
Enakomerno preko celega leta. 

4. Zakonske osnove: 
Zakonska osnova je zakon o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) in 77. do 83. 
člen zakona o energetskem gospodarstvu (Uradni list RS, št. 
33/81). 

2118 Republiški rudarski Inšpektorat, skupna sredstva v 
višini 27.349.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: 
V Republiškem rudarskem inšpektoratu (v nadaljevanju RRI) 
se opravljajo naslednji sklopi dejavnosti: 
- nadzorstvo RRI v obratih, ki jih ogroža metan, nevaren 
premogov prah, kremenov prah ali živosrebrni hlapi ter 
mesta, kjer je nevarnost radioaktivnega sevanja najmanj 
enkrat v šestih mesecih, preostalih obratov pri raziskovanju 
ali izkoriščanju rudnin pa vsaj enkrat na leto: 
- glede na določila 58. člena ZOR pa je nadzorstvo RRI 
razdeljeno na dve osnovni področji: 
- področje raziskovanja in izkoriščanja rudnin iz. 3. člena 
ZOR v točkah 1-7 (premog, metali, nafta, plin, nemetali,...) in 
- v točkah 9 in 10 (kamen, pesek, mivka, lončarska in opekar- 
ska glina); 
- RRI nadzira podjetja, ki so nosilci pravice pridobivanja 
rudnin: 
- v celoti, to je na tehničnem in varstvenem področju in 
sodeluje pri postopkih za izdajo dovoljenj za uporabo objek- 
tov in naprav, ki so v pristojnosti republiškega upravnega 
organa ter 
- izvaja tehnični nadzor dela tehnološkega procesa, preostali 
del nadzora pa je bil v letu 1994 še v pristojnosti občinskih in 
medobčinskih inšpekcijskih služb: 
- RRI nadzira tudi podjetja, ki izvajajo dela pri raziskovanju in 
pridobivanju rudnin, niso pa nosilci pravice raziskovanja ali 
pridobivanja rudnin; 
- RRI izvaja inšpekcijski nadzor tudi na osnovi delovnega 
dogovora med RRI ter RID z dne 6.4.1994 (miniranje in meta- 
nometrija pri izgradnji predorov, gradnja jaškov, itd.). 

2. Cilj dejavnosti: 
Nadzorstvo nad tem, kako organizacije, ki raziskujejo ali izko- 
riščajo rudnine ter posamezniki izpolnjujejo tehnične pred- 
pise, določbe tega zakona in druge predpise, ki veljajo za ta 
dela (Uradni list SRS, št. 17/75). 

3. Dinamika financiranja: 
Enakomerno preko celega leta. 

4. Zakonske osnove: 
RRI bo v letu 1996 opravljal nadzorstvo na podlagi pooblastil 
in pristojnosti, ki so v skladu z ustreznimi zakonskimi akti: 
- zakon o rudarstvu (Uradni list SRS, št. 17/75, 29/86 in 24/ 
89); 
- zakon o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 32/74, 16/80 in 
25/86); 
- 'zakon o upravi (Uradni list RS, št. 67/94); 
- zakon o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88, 23/91); 
- zakon o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku 
živega srebra Idrija (Uradni list SRS, št. 37/87); 
- zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in 
preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski 
vrh (Uradni list RS, št. 36/92); 
- zakon o zagotavljanju sredstev za postopno zapiranje Rud- 
nika svinca in cinka Mežica (Uradni list SRS, št. 5/85); 
- Rudarski projekt »Zapiralna dela Rudnika kaolina Črna« 
(odločba za izvajanje del po RP Ministrstva za energetiko, št. 
311 -01/92-150 z dne 12.2.1992); 
- 'zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
(Uradni list RS, št. 71/94); 
- Delovni dogovor med RRI in RID glede razmejitve nadzora 
pri izvajanju tehničnih predpisov o varstvu pri delu v smislu 
zakona o rudarstvu (Uradni list SRS, št. 17/75) in zakona o 
varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 47/86) z dne 6.4.1994. 

' do sprejetja zakona o upravi in zakona o organizaciji na 
delovnem področju ministrstev sta se prej uporabljala 
veljavna ustrezna zakona. 
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2119 Republiški gradbeni Inšpektorat, skupna sredstva v 
višini 24.497.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: 
Republiški gradbeni inšpektorat nadzoruje izvrševanje zako- 
nov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo: 

- gradbeništvo: 
- proizvodnjo gradbenih proizvodov in 
- izvedbo gradbenih konstrukcij. 

2. Cilj dejavnosti: 
Osnovni cilj dejavnosti je zagotovitev, da so gradbeni proiz- 
vodi in gradbene konstrukcije izvedeni v skladu s predpisi, 
normativi in standardi, ki so obvezni pri izdelavi le teh. 

3. Dinamika financiranja: 
Enakomerno preko celega leta. 

4. Zakonske osnove: 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
(Uradni list RS. št. 71/94) in zakon o graditvi objektov (Uradni 
Ust SRS, št. 34/84 in 29/86). 

22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj bo v skladu s 
sprejeto politiko Državnega zbora in Vlade Republike Slove- 
nije v letu 1996 vodilo politiko in izvajalo ukrepe predvsem na 
naslednjih področjih: 

- domačega trga s kontrolo cen, intervencijami blagovnih 
rezerv, varstva potrošnikov in konkurence: 
- ekonomskih odnosov s tujino, vključno s promocijo sloven- 
skega gospodarstva v tujini; 
- privatizacije in lastninskega preoblikovanja podjetij in 
- regionalnega razvoja. 

Porabo sredstev ministrstva utemeljujemo v skladu z osnov- 
nimi cilji ministrstva. 

UPRAVA ZA TRGOVINO 

Temeljni cilj je zagotavljanje stabilnosti na področju cen. V 
zvezi s tem je potrebno zagotoviti tekoče spremljanje gibanja 
cen kritičnih proizvodov in storitev ter zadostna sredstva za 
izravnavanje negativnih razlik pri cenah, ki nastanejo na 
temelju vzpostavljenih tržnih redov. Vzpostaviti je potrebno 
poglobljena znanja o strukturnih nesorazmerjih ter o realnih 
razmerjih v podjetjih in ustanovah monopolnega karakterja. V 
okviru področja trgovine je potrebno izpeljati sprejem Zakona 
o varstvu potrošnikov. 

Predlagamo, da se v okviru postavke 1442 - regresiranje cen 
določenih proizvodov zagotovijo višja sredstva kot v letu 1995 
zaradi: 

- pokritje negativnih razlik, ki so že oziroma bodo nastale pri 
odkupu pšenice letine 1995 v skladu s sklepom Vlade RS o 
vzpostavitvi tržnega reda za pšenico letnika 1995/96 (Uradni 
Ust RS, št. 28/95), 
- negativne razlike pri izvajanju tržnega reda za 1995/96 
pšenico iz uvoza, 
- negativne razlike pri odkupu pšenice letine 1994, 
- negativne razlike pri izvajanju tržnega reda 1994/95 za 
pšenico iz uvoza, 
- stroški analiz (cca. 40.000 analiz po 3.150 SIT / analizo - 
50% zneska), 
- pokritje negativnih razlik pri prodaji rži na podlagi spre- 
memb in dopolnitev sklepa o vzpostavitvi tržnega reda za 
pšenico 1995/96 (predviden odkup 2.000 ton), 
- negativne razlike iz tržnega reda za sladkor 95/96. 

S postavko 1389 - revizija podjetij, sodelovanje z znanstve- 
nimi in ostalimi institucijami ter projekti pospeševanja razvoja 
trgovine nameravamo financirati naslednje naloge: 

- strategija razvoja trgovine, katerega od temeljnih nosilcev 
gospodarskega razvoja, 
- spremljanje kakovosti naftnih derivatov, 
- primerjalne analize cen v Avstriji, Italiji in Češki s Slovenijo, 
- spremljanje rasti cen (hitri cenovni nadzor) in izvajanja 
prelevmanske zaščite, 
- revizija kalkulacij proizvodnih stroškov kmetijskih pri- 
delkov. 

UPRAVA ZA EKONOMSKE ODNOSE S TUJINO 

V letu 1996 bo ministrstvo nadaljevalo z oblikovanjem zuna- 
njetrgovinskega sistema oziroma sistema ekonomskih odno- 
sov s tujino, ki bo usmerjen na eni strani v iskanje poti in 
mehanizmov za lažji prodor naših izdelkov in storitev na tuje 
trge, na drugi strani pa v odpiranje domačega trga v skladu z 
razvojnimi interesi ter prevzetimi mednarodnimi obveznostmi 
ob hkratni racionalni zaščiti domače proizvodnje. V ta namen 
bomo: 

- nadaljevali s pogajanji oz. sklepanji sporazumov o vzposta- 
vitvi cone proste trgovine s posameznimi državami, s katerimi 
tovrstnih sporazumov še nimamo, vendar pa obstaja gospo- 
darski interes (načeloma bodo to države, ki imajo tovrstne 
sporazume z EU, EFTO in CEFTO); 
- nadaljevali s sklepanjem sporazumov o gospodarskem 
sodelovanju s posameznimi državami, kjer obstaja zato oboje- 
stranski interes: 
- nadaljevali s sklepanji sporazumov o promociji in zaščiti 
investicij s posameznimi državami, kjer pričakujemo večjo 
medsebojno investicijsko aktivnost; 
- nadaljevali z dosedanjim oblikovanjem ter na novo obliko- 
vali inštrumente ekonomske politike, ki so v skladu z medna- 
rodnimi obveznostmi Slovenije; 
- v še večji meri uvajali in se posluževali instrumentov neeko- 
nomske narave, kot npr. mreža gospodarskih predstavnikov v 
tujini, vzpostavljanje nujnih servisov, kontrola kvalitete, ozna- 
čevanje blaga, ipd; 
- tekoče analizirali gibanja na posameznih interesantnih tujih 
trgih, v mednarodnih integracijah, združenjih držav ipd., ter 
oblikovali oz. predlagali ukrepe za večjo konkurenčnost slo- 
venskih proizvajalcev oz. slovenskega blaga. 

Postavka stroški delegacij in gospodarskega sodelovanja s 
tujino ter odpiranje novih trgov zahtevata posebno obrazlo- 
žitev. 

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj predvideva v letu 
1995 vrsto meddržavnih srečanj na ravni ministrov, kakor tudi 
na ravni državnih sekretarjev ter ekspertov. 

Gospodarski sporazumi, za sklepanje katerih je pristojno 
naše ministrstvo, predvidevajo redno vsakoletno sestajanje 
mešanih meddržavnih gospodarskih komisij, in sicer izme- 
nično v eni in drugi državi. Doslej je bilo podpisanih 18 
tovrstnih sporazumov. Že vsklajeni so 3, v postopku pogajanj 
jih je 12, pri drugih pa so bili izmenjani osnutki. V letu 1996 
predvidevamo sestanke v okviru omenjenih mešanih komisij z 
večino držav, s katerimi smo takšne sporazume sklenili. 
Tovrstna srečanja se običajno opravljajo na ravni delegacij, ki 
jih vodijo državni sekretarji oziroma namestniki ministrov; če 
je predsednik komisije minister, pa na ravni ministrov, izme- 
nično v Sloveniji oz. tuji državi. 

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj se aktivno vklju- 
čuje tudi v soorganizacije poslovnih konferenc ter predstavi- 
tev Slovenije v tujini in doma. 

Število pogajanj in v zvezi s sklepanji različnih, preje navede- 
nih sporazumov (o conah proste trgovine, o promociji in 
zaščiti investicij, o gospodarskem sodelovanju ipd.) oz. tako 
imenovanih krogov pogajanj s tem povezanih stroškov je v 
naprej težko predvideti, saj se gibljejo od 3 do 10, število 
pogajalcev iz MEOR pa od 3 do 6, odvisno od problemov, ki 
jih je v okviru pogajanj treba rešiti. 

Slovenija intenzivno sklepa tudi sporazume o conah proste 
trgovine z vsemi državami, ki imajo podobne sporazume z 
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Evropsko unijo oz. kjer ima Republika Slovenija poseben 
interes. Poleg tega se predvideva tudi nadaljevanje pogajanj o 
sporazumih\o gospodarskem sodelovanju, o promociji in zaš- 
čiti investlćij.'Td v bistvu pomeni tudi odpiranje novih trgov in 
izboljšanje pogojev za pristop na tuja tržišča. 

>'VYV 
Regresiranje Izvoznih kreditov je nujno potrebno zaradi viso- 
kih obrestnih mer v Sloveniji, ki jih morajo plačevati naša 
podjetja tudi v primerih, ko gre za izvozne posle, kar ima za 
posledico njihovo nekonkurenčnost ali zmanjšano konku- 
renčnost v primerjavi s partnerji iz drugih držav. Glede na to, 
da je cilj Slovenije povečanje izvoza tudi v prihodnjem 
obdobju, je našemu gospodarstvu potrebno zagotavljati 
izvozne pogoje, ki se bodo v čim večji meri lahko primerjali s 
konkurenčnimi podjetji v tujini. Instrument subvencioniranja 
obrestnih mer je letno predviden tudi v Poslovni politiki SID, s 
katero je soglašala Vlada Republike Slovenije. Subvencionira- 
nje obrestne mere poteka v razponu 20% do 35%, glede na 
čas odplačevanja kredita ter vrsto blaga oz. storitve, ki se 
izvaža (investicijska dela v tujini, kapitalne dobrine, trajne 
potrošne dobrine ipd.). 

UPRAVA ZA PRIVATIZACIJO 

Temeljni cilj uprave za privatizacijo je urejen in transparenten 
proces lastninjenja, ki naj pripelje do lastniške strukture 
odgovornih investitorjev in do razvitega kapitalskega trga, do 
boljše uporabe obstoječega kapitala in do spodbujanja 
gospodarskega razvoja, temelječega na uspešnih in obetav- 
nih projektih. Pri spremljanju procesa lastninjenja je posebna 
skrb namenjena regularnosti vseh faz postopka in reviziji 
nedovoljenih posegov v družbeno lastnino. 

Temeljne naloge na področju privatizacije so uresničevanje 
zakona o prevzemih privatiziranih podjetij, ustanovitev komi- 
sije za privatizacijo, vplivanje na proces lastninjenja preko 
zagotavljanja sredstev Agenciji za prestrukturiranje in privati- 
zacijo, nadaljevanje kontrole obračuna in uporabe potrdil o 
neizplačanih plačah ter dela pri podzakonskih aktih lastnin- 
ske zakonodaje. 

Lastništvo države pri podjetjih in zavodih s področja infra- 
strukture bo postopno nadomeščeno s kapitalom zasebnih 
posamičnih in institucionalnih investitorjev, po načrtih, ki jih 
bo sprejemala vlada in resorna ministrstva. Cilj uprave na tem 
področju je zagotovitev transparentnosti procesov in uveljavi- 
tev kriterijev, ki naj vodijo v učinkovito lastniško strukturo in 
posodabljanje tehnologije ter dvig kvalitete storitev, ob zago- 
tavljanju vitalnih interesov družbe in države. 

Zakon o privatizaciji državne lastnine predvideva tudi posto- 
pek za določevanje cen državne lastnine, ki naj bi se privatizi- 
rala. Zato predlagamo ustanovitev komisije za privatizacijo, v 
kateri bomo oblikovali potrebne podzakonske akte. 

AGENCIJA ZA PRESTUKTURIRANJE IN PRIVATIZACIJO 

Agencija za prestrukturiranje in privatizacijo bo nadaljevala z 
opravljanjem strokovnih in drugih nalog v zvezi s privatizacijo 
in lastninskim preoblikovanjem podjetij z družbenim kapita- 
lom po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij in 
naloge povezane s prestrukturiranjem podjetij in bank za 
potrebe vlade Republike Slovenije v skladu z njenim pro- 
gramom. 

SEKTOR ZA REGIONALNI RAZVOJ 

V okviru sektorja za regionalni razvoj bodo potekale inten- 
zivne aktivnosti za izvedbo zakona o spodbujanju regional- 
nega razvoja in njegovih podzakonskih aktov. Prav tako se bo 
sofinanciral projekt za vzpostavljanje lokalnih razvojnih agen- 
cij vzporedno z razvojem lokalne samouprave. 

S sredstvi na postavki sofinanciranje inicialnih razvojih pro- 
gramov bomo zagotovili možnost realizacije enega od instru- 
mentov iz zakona o spodbujanju regionalnega razvoja, ki je v 
proceduri. 

Program PHARE Cross Border Cooperation za leto 1995 je 
potrdil sofinanciranje projekta za vzpostavljanje lokalnih raz- 
vojnih agencij v obmejnem območju z Avstrijo. V skladu s 
pogoji PHARE programa mora Ministrstvo za ekonomske 
odnose in razvoj zagotoviti ustrezno sofinanciranje, zato je 
postavka -ustanovitev lokalnih razvojnih agencij« vnešena v 
proračun ministrstva za leto 1996. 

RAZISKOVALNE NALOGE 

Za potrebe ministrstva kot celote je potrebno zagotoviti tudi 
sredstva za raziskave in ekspertize. Sredstva se namenjajo 
predvsem za raziskave s področja gospodarskega sistema in 
ukrepov ekonomske politike, posebno mesto pa ima pri tem 
še izdelava strategije ekonomskih odnosov s tujino ter v tem 
sklopu tudi delne strategije. 

Namen zunanjeekonomske strategije Republike Slovenije, ki 
je predvidena v letu 1995, je predvsem določiti okvire in 
izhodišča za pripravo ukrepov, ki naj spodbudijo pospeševa- 
nje zunanjeekonomskih odnosov, s tem pa tudi slovensko 
gospodarsko rast. Nekaj poglavij oz. podpoglavij je predvide- 
nih kot večletne raziskave, torej tudi v letu 1996. Tu gre 
predvsem za analizo odnosov Slovenije in EU (asociacija, 
članstvo, posledice nevčlanitve ipd.), večje vključevanje Slo- 
venije v mednarodni pretok kapitala, blaga, storitev ter pomen 
zaščitne politike. Projekti se bodo sofinancirali v okviru CRP 
in bodo predstavljali strokovno podlago za naše nadaljnje 
predloge oz. odločitve na tem področju. 

Slovenska strategija bo temeljila na izvozno pospeševanem 
razvoju in povečevanju konkurenčne sposobnosti sloven- 
skega gospodarstva. Bistveni del strategije bo namenjen 
vključitvi Slovenije v mednarodne gospodarske integracije. 
Glede na integracijska prizadevanja (bilateralni sporazumi o 
prosti trgovini, približevanje EU in EFTA, vključitev v GATT in 
WTO) bo morala biti strategija usmerjena v še večjo ekonom- 
sko liberalizacijo in prilagajanju naše trgovinske oz. gospo- 
darske ureditve. 

Po posebni pogodbi se letno tudi opredelijo naloge, ki jih 
MEOR financira in ki jih zanj opravlja CMSR. Gre predvsem za 
naloge, ki se nanašajo na analizo gospodarske situacije v 
posamezni državi, na strategijo gospodarskega sodelovanja 
do te države, na pripravo strokovnih promocijskih gradiv ipd. 

Posebno pozornost bo ministrstvo posvetilo nadaljevanju 
naloge o spremljanju ravni cen kot enega od večletnih projek- 
tov. ter nalogi, ki naj preuči možne ukrepe za pospeševanje 
uravnoteženega regionalnega razvoja v Sloveniji in poda tudi 
primerjave z državami v EU. 

URAD ZA VARSTVO KONKURENCE 

Po vzpostavitvi urada močno narašča obseg zadev, katerih 
reševanje pomeni novost glede na dosedanje upravne 
postopke. Dosedanje izpopolnjevanje materialnih in kadrov- 
skih potreb za izvajanje normalnih funkcij urada je bilo ome- 
jeno s splošnim položajem državne uprave. Glede na zakon- 
ska določila o varstvu konkurence in potrebe iz prakse uteme- 
ljujemo nekoliko višje postavke pri materialnih stroških in 
plačilih tujih storitev tega urada. 

Sredstva na postavki materialnih stroškov so vezana na ude- 
ležbo na konferencah in seminarjih, pri bilateralnih poveza- 
vah med državami, pri izmenjavi vladnih delegacij, za prisot- 
nost na evropskem konferenčnem forumu (oktober 1996), 
udeležbi na svetovni konferenci (maj, junij 1996) in na rednih 
zasedanjih Antidumpinga v Ženevi (februar, oktober 1996). 
Poleg teh mednarodnih aktivnosti se krijejo tudi vsi ostali 
materialni in obratovalni stroški, vezani na obstoj in poslova- 
nje urada. 

S sredstvi na postavki študije s področja varstva konkurence 
in ekspertna mnenja se bodo financirala ekspertna mnenja v 
zvezi z izdajanjem odločb, oziroma so pomembna pri obrav- 
navanju zlorab prevladujočega položaja in se bodo nanašala 
na določitev relevantnega trga in tržnega deleža. 
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DIREKCIJA RS ZA BLAGOVNE REZERVE 

Glede na sprejetje zakona o blagovnih rezervah bo Vlada RS 
sprejela srednjeročni program delovanja blagovnih rezerv. Če 
želimo upoštevati direktive Evropske unije, bodo potrebne 
večje dopolnitve blagovnih rezerv, kar zahteva dodatno zago- 
tovitev sredstev za vlaganja v objekte in v posamezne vrste 
blaga. 

Novoustanovljeni zavod za blagovne rezerve ne bo prevzemal 
od države nalog, za katere ne bodo zagotovljena tudi finančna 
sredstva. Zmanjševanje substance rezerv pa bo možno le na 
podlagi konkretnih sklepov, ki jih bo sprejela Vlada. 

Sredstva za vzdrževanje in ureditev obstoječih objektov bodo 
uporabljena v naslednje namene: 

- posodobitev in ureditev skladišč, tako tistih, ki so v lasti 
države, kot tistih, ki so v solastništvu z gospodarskimi druž- 
bami in jih le-te upravljajo, 
- ureditev in vzdrževanje skladišč za blagovne rezerve, ki 
izvirajo iz bivših občinskih blagovnih rezerv. 

V načrtovane stroške prevzema in odpreme blaga so vključeni 
stroški skladiščenja in manipulacij blagovnih rezerv. Med te 
stroške vključujemo stroške prevzema, odpreme in prevoza 
blaga, stroške manipulativnega in skladiščnega kala, stroške 
vzdrževanja kakovosti blaga in druge funkcionalne stroške 
(komunalne storitve, varovanje objektov in blaga, stroški var- 
stva pri delu, stroški požarne varnosti, električne energije, 
PTT storitev). 

URAD ZA GOSPODARSKO PROMOCIJO IN TUJE 
INVESTICIJE 
V uradu se v letu 1995 izvajajo vse dejavnosti, povezane s 
proračunskimi postavkami: 

- izvozna promocija slovenskega gospodarstva, 
- sejemske predstavitve v tujini, 
- promocija investicij ter nadaljevanje oblikovanja institucije 
za promocijo izvoza in investicij in v tem sklopu tudi podpora 
konkretnim promocijskim aktivnostim ter organizacija in 
izvedba le teh; 

Delo urada bo osredotočeno predvsem na pripravo predstavi- 
tev slovenskega gospodarstva, na promocijske objave v tujih 
medijih (sofinanciranje skupaj z Uradom Vlade za informira- 
nje), na logistično in materialno podporo poslovnim konfe- 
rencam in bilateralnim gospodarskim srečanjem ter izdelavi 
in nabavi promocijskih gradiv. 

Pomanjkanje koordinacije in dolgoročnejšega načrtovanja na 
področju promocije trgovine in tujih investicij je vodilo Vlado, 
da v »Izhodiščih za vzpostavitev celovitnega sistema gospo- 
darske promocije Slovenije«, (Poročevalec št. 3/95) predvidi 
nove organizacijske rešitve, med njimi tudi ustanovitev samo- 
stojne inštitucije (pravne osebe) za promocijo izvoza in in 
tujih investicij. Taka institucija je del gospodarske infrastruk- 
ture v državah EU kot tudi v skoraj vseh pridruženih članicah 
EU. Zato je eden od projektov programa PHARE asistenca pri 
preoblikovanju Urada za gospodarsko promocijo in tuje inve- 
sticije v pravno osebo (javni zavod) in povečanje obsega in 
kvalitete njegovega delovanja. Projekt se bo začel izvajati v 
septembru 1995. 

Urad bo v novi organizacijski obliki postopoma razširil 
področja svojega delovanja v smeri, da bo primerljiv s sorod- 
nimi institucijami v srednji Evropi: 

- promocija Slovenije kot ugodne lokacije za tuje investicije; 
- promocija izvoza. 

V zvezi z nalogami in pristojnostmi Urada se povečuje obseg 
dela na področju promocije v primerjavi s preteklim letom. 
Vsebina in narava dela urada ja taka, da povzroča povprečno 
višje materialne stroške, kot so v podobnih ustanovah z ena- 
kim številom zaposlenih. 

Iz postavke izvozna promocija slovenskega gospodarstva bo 
urad financiral: 

- nacionalne predstavitve slovenskega gospodarstva v tujini, 
- postavitev organiziranega branžnega nastopa podjetij na 
20 specializiranih sejmih (zaradi omejenih finančnih sredstev 
dosedaj te aktivnosti ni bilo, podjetja pa izražajo velik interes 
prav za to obliko podpore pri njihovem izvozu), 
- podpora marketinškim projektom posameznih podjetij - 
uvajanje nove blagove znamke (dosedaj se je ta aktivnost 
izvajala le v manjšem obsegu zaradi nižjih finančnih sredstev, 
namenjenih za gospodarsko promocijo v letu 1995), 
- sofinanciranje skupnih promocijskih akcij (Zlati boben - 
Portorož, RBMP-Bled, poslovne konference, itd.), 
- sofinanciranje najema in oprema prostora za stalno raz- 
stavo slovenskega gospodarstva, 
- izdelava izvozno-uvoznega direktorija slovenskih podjetij, 
CD-ROM (skupaj z GZS), 
- oglaševalske akcije v tujih publikacijah in časopisih. 

TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE 

Tržni inšpektorat bo v letu 1996 opravljal naloge, ki mu jih 
nalaga zakon. Glede na izdelani program delovanja, ki ga je 
Tržni inšpektorat Republike Slovenije pripravil na zahtevo 
Državnega zbora in v njem predvidel tudi ustrezna sredstva, v 
proračunu predvidena sredstva ne omogočajo v celoti predvi- 
denih kadrovskih okrepitev in tehnične usposobitve. 

S predvidenimi sredstvi za stroške analiziranja vzorcev bo 
TI RS v letu 1996 lahko uspešno izvedel vsa planirana in 
neplanirana vzorčenja proizvodov, ki naj predvsem zaščitijo 
potrošnika glede izpolnjevanja zakonskih predpisov in stan- 
dardov s strani proizvajalcev, uvoznikov in prodajalcev. 

Nova postavka 'Plačilo stroškov postopka« je uvedena zato, 
ker mora TIRS vnaprej plačevati določene stroške postopka 
kot npr.: plačevanje najemnine parkirnih prostorov za zase- 
žena vozila v primeru nenamenske uporabe kurilnega olja, 
odvoz blaga in opreme, asistence drugih organov, ipd. 

URAD ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ 

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj opravlja stro- 
kovne naloge, ki se nanašajo na pripravo in usklajevanje 
osnov, usmeritev in nalog razvojne in tekoče politike; na 
izdelavo analiz gospodarskega, socialnega in regionalnega 
razvoja; na simuliranje in oceno učinkov ekonomskih in raz- 
vojnih ukrepov ter institucionalnih sprememb; na razvoj in 
uporabo metodoloških orodij za področje dela. 

Izdelava strategije gospodarskega razvoja je naloga, ki se 
nadaljuje iz leta 1995. Projekt Strategija gospodarskega raz- 
voja Slovenije je predviden kot dolgoročna raziskovalna 
dejavnost, kar sledi iz rezultatov gradiv projekta in sprejetih 
sklepov Vlade Republike Slovenije. 

Pri drugih odhodkih so predvideni stroški članarine Inštituta 
za mednarodna ekonomska raziskovanja z Dunaja WIIW, kjer 
nam nudijo strokovne publikacije in kjer dobivamo 
pomembne podatke za naše izračune (lani je te stroške krilo 
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj) ter stroške za 
uporabo podatkov Evropskega centra za statistiko Eurostat 
(direktna povezava z njihovo bazo podatkov). 

Lastna dejavnost 
Urad izdaja tudi strokovno revijo »IB Revijo«, kije namenjena 
širši strokovni javnosti. Materialni stroški izdajanja te revije 
(12 številk letno) znašanjo okvirno 570.000 SIT mesečno oz. 
6.840.000 SIT letno. Revija izhaja že devetnajsto leto in ima 
širok krog bralcev. 

URAD RS ZA VARSTVO POTROŠNIKOV 

Temeljni cilji urada so sprejetje zakona o varstvu potrošnikov 
in pričetek dela urada. 

Na postavki informiranje in izobraževanie potrošnikov z oce- 
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njevanjem kakovosti proizvodov in storitev so zagotovljena 
sredstva za: 

- brezplačno svetovanje potrošnikom, ki se opravlja v tako- 
imenovani potrošnikovi pisarni ali na drugih svetovalnih me- 
stih; 
- sofinanciranje posebne revije za potrošnike VIP, izdajanje 
priročnikov in raznih brošur kot obliko izobraževanja potroš- 
nikov; 
- izvedbo testiranja kakovosti izdelkov in storitev kot obliko 
obveščanja potrošnikov; 
- sofinanciranje svetovalno informativnih razstav; 
- vključevanje Republike Slovenije v mednarodne tokove na 
področju varstva potrošnikov, sodelovanje pri mednarodnem 
testiranju kakovosti posameznih izdelkov oziroma storitev; 

Sredstva za materialne stroške bodo uporabljena za udeležbo 
na seminarjih v državi in v tujini, mednarodnih konferencah o 
varstvu potrošnikov, itd. 

23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PRE- 
HRANO 

1) 1 Plače, prispevki delodajalca In drugI prejemki, 2 Materi- 
alni stroški 

Sredstva v tem sklopu postavk so razmejena na Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP) in 
njegove organe v sestavi: Veterinarsko upravo RS, Upravo RS 
za pospeševanje kmetijstva in Inšpektorat RS za kmetijstvo, 
gozdarstvo, lov in ribolov. Ostali programski stroški (1509) so 
namenjeni za delovanje sektorja CRPOV in vsebujejo stroške 
revizijskih komisij, strokovnih konzultacij ter naročnin stro- 
kovnih publikacij, potne stroške in kotizacije. 

2) 5 Dotacije, 6 plačila storitev 

1417 Sofinanciranje kmetijskega Izobraževanja - praktični 
pouk 
Sredstva so namenjena sofinanciranju praktičnega pouka na 
srednjih in visokih kmetijskih šolah, srednjih živilskih in goz- 
darski šoli ter sofinanciranju izobraževalnih, demonstracij- 
skih in svetovalnih dejavnosti, ki se na šolskih posestvih 
izvajajo za potrebe stalnega in dodatnega izobraževanja 
učencev in kmetov. 

1852 Sofinanciranje Sklada kmetijskih zemljišč 
Sredstva se bodo porabila za pokritje obveznosti, ki izvirajo iz 
gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi v 
državni lasti: obveznosti iz priznanic, obveznosti po sodnih 
sklepih. 

1483 Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo 
Na podlagi podpisanih pogodb in protokola med Ministr- 
stvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvom 
za znanost in tehnologijo, ki je v skladu z Nacionalnim razi- 
skovalnim programom, bomo tudi v letu 1996 nadaljevali s 
sofinanciranjem aplikativnih in ciljno usmerjenih raziskoval- 
nih projektov v kmetijstvu (CRP »Hrana« in »Zemlja«), s sofi- 
nanciranjem strokovnih prireditev, sofinanciranjem nabave 
strokovne literature in drugih aktivnosti na področju razisko- 
valnega dela. 

1487 Znanstveno raziskovalno delo v gozdarstvu 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje celovitega razisko- 
valnega programa v gozdarstvu v skladu z zakonom (CRP 
»Gozd«), predlogom Programa razvoja gozdov v Sloveniji in 
protokolom o sofinanciranju z Ministrstvom za znanost in 
tehnologijo. Sredstva zagotavljajo le 56% potreb za njegovo 
izvajanje. 

1506 Raziskovalne naloge s področja celostnega urejanja 
prostora In promocija CRPOV 
Sredstva na tej postavki se bodo porabila za raziskave in 
analize, ki služijo potrebam dejavnosti CRPOV ter za ostale 
raziskave, ki obsegajo problematiko agrarnih operacij in ure- 
janja podeželskega prostora. Del sredstev bo namenjen izo- 

braževalnim potrebam CRPOV ter informacijskim aktivno- 
stim, predvsem v smislu promocijske dejavnosti. 

1429 In 1456 Strokovne naloge v rastlinski In živinorejski 
proizvodnji 
Sredstva so namenjena za izvajanje nalog, določenih z zakon- 
skimi predpisi na področju semenarstva, selekcije, kontrole 
proizvodnosti, rodovništva, reprodukcije ter introdukcije. Za 
izvedbo teh nalog bodo podpisane pogodbe s Kmetijskim 
inštitutom Slovenije, Biotehnično fakulteto, Veterinarsko 
fakulteto, območnimi kmetijskimi zavodi in nekaterimi dru- 
gimi inštitucijami. 

1841 Javna gozdarska služba 
Sredstva so predvidena za pokrivanje bruto plač delavcev in 
minimalnega obsega materialnih in vzdrževalnih stroškov. Del 
sredstev za javno gozdarsko službo (2 %), bo v skladu z 
zakonom o gozdovih namenjen tudi Gozdarskemu inštitutu 
Slovenije. Sredstva so namenjena za spremljanje in zbiranje 
podatkov o stanju gozdov, izdelavi programa varstva gozdov, 
razvoja gozdov, vlaganj v gozdove, programa vzdrževanja 
gozdnih cest in zagotavljanju izvedbe ukrepov za njihovo 
uresničitev, opravljanju nalog prognostično diagnostične 
službe, pripravljanju poročil in drugih informacij s področja 
gozdarstva, sodelovanju pri izobraževanju in usposabljanju 
lastnikov gozdov in za druge naloge. 

Sofinanciranje konjerejskega turističnega centra Lipica - 
nova postavka 
Sredstva na tej postavki so namenjena delovanju javnega 
zavoda Kobilarna Lipica. V letu 1995 bo z zakonom o ustano- 
vitvi javnega zavoda Kobilarna Lipica opredeljen status seda- 
njega KTC Lipica. Za zavarovanje kulturnega spomenika in 
naravnih znamenitosti (lipicanski konji, kraški drevoredi in 
pašniki, kostanjevi in lipovi drevoredi, galerija in drugi 
objekti) je z zakonom predvideno zagotavljanje potrebnih 
sredstev za nemoteno delovanje zavoda na več resornih mini- 
strstvih. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ima 
v omenjeni postavki planirana sredstva v znesku 60 mio SITza 
zagotavljanje vzdrževanja plemenske črede, za pokrivanje 
dela neplačanih obveznosti zadnjih 5 let iz naslova plemenske 
črede ter za tekoče poslovanje zavoda. 

1430 In 1457 Sofinanciranje poskusnih centrov za sad/arstvo 
In vinogradništvo ter Vrtnarski centri - podpora 
Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje selekcijsko trsni- 
čarskih središč Vipava in Ormož ter za sadjarska centra Gač- 
nik in Bilje. V teh središčih oziroma centrih se izvajajo selek- 
cijski programi in vzdrževanje matičnih nasadov za vzgojo 
klonskega brezvirusnega materiala za nadaljnje razmnoževa- 
nje v trsnicah. 

Pri vrtnarskih centrih bodo sredstva namenjena za podporo 
pri izvajanju selekcijskih in oglednih poskusov na vrtnarskih 
postajah in centru KIS-a v različnih klimatskih območjih v 
Republiki Sloveniji. 

1474 Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov kme- 
tijstva 
Sredstva se bodo namenila za sofinanciranje pomembnih 
nacionalnih projektov s področja kmetijstva, prehrane in 
informacijskih sistemov na omenjenih področjih. Pridobljeni 
podatki in informacije se bodo uporabili za pripravo ukrepov 
in vodenje agrarne politike. 

1489 Stroški poslovnih opravil - Poslovno združenje pre- 
hrane 
Sredstva so namenjena plačevanju storitev Poslovnemu zdru- 
ženju prehrane Slovenije, ki za MKGP opravlja tehnične stori- 
tve pri preverjanju zahtevkov upravičencev do interventnih 
sredstev, pripravi pogodb za izplačilo sredstev posameznim 
upravičencem ter zahtevkov za izplačevanje teh sredstev. 

1498 Razvoj konjereje 
Predvidena je uvedba regresa za matične plemenske kobile iz 
A ali B rodovnika in druge kobile za prirejo konjskega mesa. 
Zaradi hitrega zaraščanja kmetijskih površin in zaradi velike 
ponudbe sena na slovenskem trpu je nujno, da zadržimo vsaj 
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osnovni stalež kobil mesnih pasem in s tem omogočimo tudi 
porabo sena slabše kakovosti ter preprečimo zaraščanje 
površin, ki se uporabljajo za pašo konj. V okviru možnosti bo 
smiselno uvedena podpora tudi za druge ukrepe na področju 
konjereje, kot je vzreja plemenskih žrebcev za potrebe narav- 
nega pripusta na plemenilnih postajah, organizacija umet- 
nega osemenjevanja in drugo. 

1511 Obramba pred točo 
Tudi v letu 1996 bo v skladu z zakonom o obrambi pred točo 
potekala obramba proti toči v podobnem obsegu, kot v prete- 
klih letih. Sredstva se bodo namenila za nakup raket za 
obrambo pred točo, za zavarovanje ter za plačilo storitev, 
povezanih z izvajanjem obrambe pred točo v skladu s spreje- 
tim programom obrambe pred točo za leto 1996. 

1842 In 1851 Republiška kmetijsko svetovalna služba In 
Služba za kontrolo proizvodnosti v živinoreji 
Sredstva so namenjena za pokrivanje plač in materialnih 
stroškov in aktivnosti svetovalne in kontrolne službe, katerih 
večina aktivnosti poteka na terenu. Delo kontrolne službe 
mora potekati v skladu z določili svetovne organizacije za 
kontrolo proizvodnosti v živinoreji. Podatki, ki jih ta služba 
pridobi, pa so osnova za selekcijsko delo v govedoreji in reji 
drobnice. 

Delo svetovalne službe je razdeljeno na posamezna strokovna 
področja delovanja te službe: - izobraževanje in usposablja- 
nje kmetov in njihovih družin s predavanji, krožki ali nepo- 
srednim osebnim svetovanjem; - organizacijo strokovnih in 
pospeševalnih prireditev, prikazov tehnologij, strojev in 
objektov; - izdelava investicijskih programov za uvajanje 
novih načinov gospodarjenja in za dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah; - izobraževanje kmetijskih svetovalcev za prenos 
znanja do kmetov. 

2612 Izdelava primerjalnih analiz In zakonodaje 
Sredstva bodo namenjena pripravi zakonov in podzakonskih 
aktov s področja kmetijstva, gozdarstva, lovstva in prehrane 
ter za izdelavo strokovnih analiz in ekspertiz, potrebnih za 
pripravo omenjenih zakonov. Precejšen del sredstev bo 
namenjen oblikovanju obsežne zakonodaje, predvsem na 
področju standardizacije. Za izvedbo teh del bodo ustanov- 
ljene posebne delovne komisije. 

2622 Genska banka v kmetijstvu 
Sredstva bodo namenjena za ohranitev avtohtonih slovenskih 
pasem živine in avtohtonih sort kmetijskih rastlin, kar je nujno 
potrebno za razvoj selekcijskoga dela v kmetijstvu in za zaš- 
čito domačega genskega materiala v rastlinski in živinorejski 
proizvodnji. Sredstva bodo namenjena strokovnemu delu in 
kot pomoč rejcem, lastnikom nasadov in posevkov za nado- 
mestilo izpada dohodka, ki ga predstavljajo manj intenzivne 
sorte in pasme. 

2628 Monltoring onesnaževanja v kmetijstvu 
V letu 1996 se bo nadaljevalo izvajanje programa spremljanja 
onesnaževanja tal v kmetijstvu. Izvedba programa je nujno 
Potrebna zaradi vse večjih zahtev in standardov pri pridelavi 
in prodaji zdravstveno neoporečnih kmetijskih pridelkov na 
svetovnem in domačem trgu. 

3) 9 Subvencije 

s) Subvencije v kmetijstvu In riblitvu 

V letu 1986 se bo nadaljevalo s politiko subvencioniranja 
kmetijske pridelave, sprejeto s strategijo razvoja kmetijstva. 
Sredstva s področja subvencij bodo namenjena za: 

- regresiranje nakupa in obnove plemenske živine (krav, 
prašičev, kobil, drobnice, čebelje matice); 
- regresiranje nakupa kakovostnega semena in sadik (pše- 
nice in rži, sladkorne pese, trsnih cepljenk, krompirja, sadnih 
sadik, in hmelja). V skladu z naravnimi, tržnimi in strokovnimi 
potenciali in s ciljem izboljševanja proizvodne strukture v 
kmetijstvu (v skladu s programom nalog in ukrepov za uresni- 
čevanje Strateaiie razvoja slovenskega kmetijstva za obdobje 

1994-1996) bo dana podpora razvoju semenarstva v Sloveniji 
(žita, travna detelja, sladkorna pesa, krompir, vrtnine); 
- pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov (promocijske 
aktivnosti in nastopanje na mednarodnih sejmih); 
- podporo pri ulovu plave ribe; 
- pomoč pri zbiranju mleka na odročnih gorskih predelih. 

Namen navedenih ukrepov je vzpodbujanje nabave kvalitet- 
nega semenskega materiala, plemenske živine in regresiranje 
reprodukcijskega materiala, s čimer naj bi dosegli znižanje 
osnovnih inputov za kmetijsko pridelavo in predelovalno 
industrijo in s tem večji interes za povečanje proizvodnje in 
prodaje. 

Prav tako se v letu 1996 nadaljuje s subvencioniranjem 
naslednjih pomembnejših ukrepov. 

1433 Nadomestilo pri cenah kmetijskih proizvodov 
V skladu s sprejetim programom za uresničevanje strategije 
razvoja kmetijstva, politiko cen in razmerami v kmetijski proiz- 
vodnji in na trgu kmetijskih živilskih proizvodov, bo MKGP 
zagotovilo nadomestilo pri cenah osnovnih kmetijskih proiz- 
vodov. Izvedeni ukrepi bodo prispevali k razvoju kmetijske 
pridelave, večji izkoriščenosti kmetijskega prostora in k urav- 
noteženi ponudbi kmetijskih proizvodov. 

1443 Subvencioniranje obresti za financiranje tekoče proiz- 
vodnje 
Sredstva so namenjena regresiranju obresti za tekočo kmetij- 
sko proizvodnjo, kot pomembnemu ukrepu za zniževanje 
stroškov kmetijske pridelave in pritegnitev bančnih sredstev v 
kmetijstvo. Ukrep se je med kmeti že močno uveljavil, saj se 
obseg najetih kreditnih sredstev hitro povečuje in s tem tudi 
obveznosti do regresiranja obresti. V skladu s sprejeto poli- 
tiko Vlade RS nameravamo nadaljevati z v letu 1994 začeto 
politiko zniževanja višine obrestne mere. 

1466 Strukturne spremembe v kmetijstvu In žlvilstvu 
V letu 1994 začeti sistem regresiranja obresti od investicijskih 
kreditov bomo nadaljevali tudi v letu 1996, saj na ta način 
dosežemo večjo racionalnost pri investiranju v kmetijstvo in 
večjo varnost vloženih sredstev, ter tako kot pri subvencioni- 
ranju obresti za tekočo proizvodnjo pritegnemo bančni kapi- 
tal v kmetijstvo. Sredstva bodo namenjena tudi razvoju dopol- 
nilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo zaposlitev 
odvečne delovne sile na kmetijah in s tem tudi ohranjanje 
poseljenosti podeželskega prostora. Del sredstev bo name- 
njen investicijskim projektom, namenjenim razvoju zadružni- 
štva. Regresirali se bodo investicijski krediti, odobreni na 
podlagi javnih razpisov v letu 1994 in 1995 in novi investicijski 
krediti, odobreni na podlagi javnega razpisa v letu 1996. 
Določen del sredstev bo v obliki nepovratnih sredstev name- 
njen za znanega porabnika (kot so rejska središča v prašiče- 
reji, genska banka v živinoreji, razvojni centri in drugo) in 
pomenijo dopolnitev k prestrukturiranju kmetij, v skladu s 
strategijo razvoja slovenskega kmetijstva. 

1486 Izravnava stroikov pridelave, podpora gorsko vliln- 
skemu območju 
V skladu s sprejeto politiko ekosocialnega razvoja kmetijstva, 
opredeljeno v strategiji razvoja kmetijstva, bo MKGP nadalje- 
val s politiko podpor kmetijstva na območjih z omejenimi 
naravnimi dejavniki za kmetijstvo v Sloveniji. Ukrepi bodo 
namenjeni pokrivanju višjih stroškov pridelave mleka in mesa 
zaradi manj ugodnih naravnih pogojev na teh območjih. S 
tem se posredno povečuje tudi dohodek kmetij, kar prispeva k 
ohranjanju poseljenosti in izkoriščenosti zlasti hribovitega 
podeželskega prostora. 

2629 Izravnava stroikov pri pripravi blaga za zunanji trg 
Izvozniki kmetijskih in živilskih proizvodov se na mednarod- 
nem trgu srečujejo z različnimi zaščitnimi ukrepi držav uvoz- 
nic (preievmani, sezonske omejitve, uvozne takse ipd.), ki s 
tem ščitijo lastno kmetijsko pridelavo. S sredstvi, namenje- 
nimi za podporo pri izvozu naših kmetijsko živilskih proizvo- 
dov, se bo razreševala problematika tržnih viškov kmetijskih 
proizvodov in živil na domačem trgu. S tem in drugimi ukrepi 
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tekoče ekonomske politike se bo omogočalo uravnavanje 
povpraševanja in ponudbe na domačem trgu pri posameznih 
proizvodih. 

6333 Pospeševanje pitanja govedi, konj In drobnice 
Zaostrene razmere v govedoreji zahtevajo dodatna sredstva 
za pospeševanje pitanja. Domačih telet za privez je vse manj, 
predvsem zaradi ugodnih cen, ki jih dobivajo rejci pri oddaji 
telet v zakol. Sredstva na tej postavki bodo usmerjena za 
vzpodbujanje vhlevljanja telet in zagotavljanje zadostnega 
števila telet iz domače reje. To naj bi zagotavljale tudi pod- 
pore pospeševanje reje krav dojilj, klavnih prvesnic in za 
pitanje telet na višjo težo. S tem ukrepom bomo dosegli večji 
interes za pitanje in porast števila privezanih telet iz lastne 
vzreje in preusmeritev nekaterih kmetij v prirejo govedi za 
meso s kvalitetnimi živalmi mesnih in kombiniranih pasem. 
Poleg tega bo ukrep namenjen tudi reji ovac dojilj in kobil 
mesnih pasem, za podporo pri prodaji zrelih govejih pitancev, 
drobnice in konj za meso. Da bi zagotovili ustrezno kakovost 
govejega mesa, bo namenjena podpora tudi testiranju ple- 
menskih bikov v testnih postajah za prirejo mesa. 

6500 Sofinanciranje delovanja strojnih krožkov 
S podporo pri ustanavljanju in delovanju strojnih krožkov se 
bo v letu 1996 nadaljevalo s pospeševanjem rabe kmetijskih 
strojev v okviru strojnih krožkov po načelih medsosedske 
pomoči. S tem ukrepom bo država prispevala k zniževanju 
stroškov rabe kmetijske in gozdarske mehanizacije. 

b) Subvencije v gozdarstvu 
Predlog subvencij v gozdarstvu temelji v celoti na predlogu 
Programa razvoja gozdov v Sloveniji - druga obravnava, ki ga 
je dne 26. januarja 1995 določila Vlada Republike Slovenije in 
ga predložila v obravnavo in sprejem Državnemu zboru RS. V 
operativnem delu tega programa je predvidena tudi letna 
poraba proračunskih sredstev (do leta 2000) za sofinanciranje 
različnih vlaganj v gozdove, za sanacije, odškodnine in 
nakupe varovalnih gozdov itd. 

V skladu z zakonom in predlogom programa razvoja gozdov 
so sredstva subvencij v predlogu proračuna za leto 1996 
namenjena za obnovo gozdov (1407 In 1411), nego gozdov 
(1438 in 1441), preventivno in drugo varstvo gozdov (6326, 
6327 in 6329), vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih 
živali (6328), semenarsko in drevesničarsko dejavnost (6330), 
sanacijo pogorišč (6331), odškodnine za razglasitev gozdov s 
posebnim namenom (6332), financiranje nakupa varovalnih 
gozdov in gozdov s posebnim namenom (nova postavka) ter 
odškodnine za povzročeno škodo od zavarovane divjadi 
(1403). 

Višina sredstev na teh postavkah dosega le 64% potrebnih 
sredstev, predvidenih v predlogu Programa razvoja gozdov v 
Sloveniji za leto 1996 in predstavlja 41 % optimalnega obsega 
sofinanciranja vlaganj v gozdove, ki naj bi ga, skladno s 
programom, uresničili leta 2000 (od tega pri obnovi gozdov 20 
%, negi gozdov 37 %, varstvu gozdov 81 %, pri nakupu 
varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom 36 %, pri 
odškodninah za razglasitev gozdov s posebnim namenom 67 
%, pri odškodninah za škodo od zavarovane divjadi 100 %, ter 
pri negi habitatov prostoživečih živali v zasebnih gozdovih 
61%. 

4) 104 Investicije - kmetijstvo 

1409 Sanacija večjih onesnaževalcev 
Prva faza sanacije prašičje farme Podgrad, kateri je bila nave- 
dena postavka namenjena, se končuje. Tako je v preteklih 
letih bilo zgrajenih cca 12.000 stojišč za pitanje prašičev na 70 
lokacijah v občini Gornja Radgona in na njej meječih občinah. 
Program razselitve farme Podgrad in nadaljnja sanacija same 
farme temelji na dogovoru med Deželo Štajersko in Republiko 
Slovenijo. 

1431 Celoetno urejanje podeželja In obnova vaal - doku- 
mentacija 
V obdobju 1991-1995 je bilo v program vključenih okoli 80 
lokacij, v letu 1996 pa se predvideva vključevanje štirih novih 

lokacij. V strukturi financiranja, ki zajema spreml/anje starih 
lokacij in uvedbo novih lokacij MKGP zagotavlja 20 - 50 % 
sredstev. 

1458 Celostno urejanje podeželja In obnova vaal - Izvajanje 
Pri realizaciji programov CRPOV, ki obsegajo letno, glede na 
razpoložljiva proračunska sredstva okoli 10 investicij, bo 
zagotovilo 10-25% delež od celotne naložbe. Projekti bodo 
morali vsebovati prostorski, ekonomski, družbeni in kulturni 
vidik razvoja določenega območja. 

1475 Agromelioracije — trajni nasadi In opore 
V letu 1996 je predvideno financiranje 412 ha obnov trajnih 
nasadov. Delež MKGP bo predstavljal 10% delež celotne vred- 
nosti naložbe pri obnovi trajnega nasada. 

1491 Agromelioracije 
S programom agromelioracijskih ukrepov (ureditev dostop- 
nih poti, ravnanje terena, izdelava obdelovalnih teras, manjše 
hidroureditve, kontrola rodovitnosti s fertilizacijskimi ukrepi) 
se bo omogočila usposobitev zemljišč za intenzivnejšo kme- 
tijsko proizvodnjo. Program za leto 1996 predvideva ureditev 
1.372 ha kmetijskih zemljišč z agromelioracijskimi ukrepi. 

1494 Namakanje kmetijskih zemljišč 
V letu 1996 je predvidena izgradnja namakalnih sistemov, 
namenjenih sadjarstvu, vrtninam in delno poljščinam na 18 
geografskih območjih. 

1497 Akumulacije 
Predvidena je izgradnja manjših akumulacij. Lokacije bodo 
določene po izvedenem javnem razpisu. 

1502 Komasacije 
Obseg novih komasacij se je močno zmanjšal, zlasti zaradi 
postopkov denacionalizacije in nedokončanih komasacij. V 
letu 1996 je predvidena izvedba komasacij na območju Slo- 
venske Bistrice in Sevnice. 

1505 Izdelava predhodnih analiz In Investicijsko tehnične 
dokumentacije 
Poraba sredstev bo v glavnem sledila aktivnostim na posa- 
meznih območjih pri izvajanju namakalnih sistemov in razi- 
skavam v zvezi s predhodnim iskanjem vodnih virov za nama- 
kanje. 

3804 Kmetijska Infrastruktura 
Delež MKGP bo v letu 1996 usmerjen v 2 projekta za izbolj- 
šavo dostopnosti območij za življenje in obdelavo kmetijskih 
površin ter projektih za izboljšavo komunikacijsko infrastruk- 
turne mreže, vse seveda na podeželju. MKGP bo pri financira- 
nju posameznih projektov sodelovalo z 20 - 50 % deležem. 

3805 Vinske ceste 
Sredstva na tej postavki bodo namenjena za organizacijo in 
vodenje idejnega projektajrinsko turističnih cest. 

6555 Priprava In uvajanje nacionalnega programa nama- 
kanja 
Izvajanje nacionalnega programa namakanja v skladu z Zako- 
nom o varstvu okolja in Zakonom o urejanju prostora zahteva 
pripravo potrebne tehnične dokumentacije, dokumentacije za 
spremembo prostorskih planov, dokumentacije za pridobitev 
koncesij za porabo vode in dokumentacije za oceno vplivov 
namakanja na okolje. Priprava navedenih dokumentov se 
predvideva za območje Pomurja, Savinjske doline, Krško Bre- 
žiškega polja in Slovenskega Primorja. 

6556 Sanacija nedokončanih komasacij 
Predvidena je nekoliko povečana dinamika nadaljevanja izva- 
janja programa nedokončanih komasacij. Nadaljevanje pro- 
gramov je predvideno na ptujskem območju, Pomurju, Obali, 
Vipavski dolini in na Krškem polju. Izvedba programov bo 
odvisna tudi od reševanja pritožb na Geodetski upravi in 
Vrhovnem sodišču. 

Prav tako bodo sredstva namenjena za podporo investicijam 
pri razvoju marikultur (1422) in sladkovodnega ribogojstva 
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(1449) ter za podporo državnim demonstracijskim centrom za 
namakanje (3807), kot mest za preizkušanje in prikaz nama- 
kalnih sistemov. 

V letu 1996 bo MKGP nadaljevalo z zagotavljanjem lastne 
udeležbe nosilcev projektov, pri katerih bo vključena pomoč 
PHARE (6539), pri zagotavljanju sredstev za nabavo opreme 
za izvajanje obrambe pred točo (6562) in pri zagotavljanju 
sredstev za usposabljanje javnih zavodov, kmetijskih šolskih 
posestev in razvojnih centrov v kmetijstvu (6557) in pri zago- 

PSm"'" sredstev za vzdrievani° akumulacije Vogršček 

S) 204 Investicijsko vzdrževanje - kmetijstvo (gozdarstvo) 

Sredstva za investicijsko vzdrževanje v gozdarstvu so skladno 
z zakonom in predlogom Programa razvoja gozdov v Sloveniji 
namenjena sofinanciranju celovitega sistema vzdrževanja 
gozdnih cest v zasebnih gozdovih (1479), v gozdovih, ki so 
lahko predmet denacionalizacije (1467) ter v državnih gozdo- 
vih (nova postavka), ki se je v letu 1995 pričel šele delno 
uresničevati. Sredstva zadoščajo za 68% potreb predvidenih v 
predlogu Programa razvoja gozdov za leto 1996 in skupaj s 
pristojbinami ne zagotavljajo izvedbe celotnega obsega vzdr- 
ževanja gozdnih cest in tudi novogradenj, z izjemo minimal- 
noga obsega rekonstrukcij. Predlagana višina sredstev pred- 
stavlja le 46 % s programom predvidene optimalne višine 
sofinanciranja vzdrževanja in gradenj gozdnih cest, ki naj bi 
jo uresničili v letu 2000. 

INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOV IN 
RIBOLOV 

2618 In 2619 Preglednik blaga rastlinskega Izvora — Izvoz In 
analize odvzetih vzorcev kmetijske IntpekcIJe 
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov preglednikov 
blaga pri izvozu in za pokrivanje stroškov vzetih vzorcev 
kmetijske inšpekcije, ki se nanašajo na rastlinsko proiz- 
vodnjo. 

VETERINARSKA uprava rs 

Na podlagi zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št.82/94) 
bodo sredstva namenjena za financiranje veterinarskega 
inštituta Slovenije pri Veterinarski fakulteti, Veterinarskega 
zavoda Slovenije in za predpisano zdravstveno varstvo živali. 
Sredstva bodo na tercialnem nivoju namenjena za opravljanje 
diagnostičnih preiskav za živalske kužne bolezni, za razvoj in 
uvajanje novih laboratorijskih metod za diagnostiko, za ana- 
lizo rezuidov v okolju, zdravilih, surovinah, živilih in krmilih. 
Na sekundarni ravni bodo sredstva namenjena za delo veteri- 
narske službe, ki zagotavlja spremljanje zdravstvenega stanja 
živali, izdaja zdravstvena spričevala, izvaja ukrepe za prepre- 
čevanje, odkrivanje, zdravljenje in zatiranje kužnih ter parazi- 
tarnih bolezni, izvaja veterinarsko sanitarne preglede pošiljk v 
notranjem prometu, zaklanih živali ter preglede živil žival- 
skega izvora. 

Primarna dejavnost se bo financirala iz lastne dejavnosti, del 
nalog pa bo na podlagi uredbe (tuberkulinizacija, vakcinacija, 
odkrivanje in zatiranje kužnega mastitisa ipd.) oddan v izvaja- 
nje na podlagi koncesij. 

24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 

I■ UVODNA OBRAZLOŽITEV 

Ministrstvo za promet in zveze opravlja zadeve, ki se nanašajo 
na železniški, pomorski in zračni promet; na promet na notra- 
n/ih vodah; na prekladalne storitve; na ceste in cestni promet; 
na poštni in telekomunikacijski promet; na telekomunikacij- 
ske zveze in sisteme; na žičnice ter na mednarodne odnose v 
Prometu (Zakon o organizaciji in delovnem področju ministr- 
stev, Uradni list RS št. 71/94). 

V svoji organizacijski strukturi ima notranje organizacijske 
enote za omenjena področja in upravne organe v sestavi: 
Direkcijo Republike Slovenije za ceste, Upravo Republike 

Slovenije za zračno plovbo, Upravo Republike Slovenije za 
telekomunikacije, Upravo Republike Slovenije za pomorstvo 
ter Prometni inšpektorat Republike Slovenije. 

Kriteriji Ministrstva za promet In zveze pri pripravi predloga 
proračuna uVn(A. 
V vseh segmentih na področju vlaganj v prometno infrastruk- 
turo je glavni kriterij za uvrstitev v proračun: 
1. zagotavljanje varnosti; 
2. dokončanje začetih projektov in izpolnitev obveznosti po 
dvoletnih pogodbah; 
3. obveznosti zagotavljanja dela sredstev za črpanje tujih 
kreditov; 
4. preprečevanje nastajanja večjih škbd; 

na področju cest pa še: 
5. vzpostavitev osnovne prevoznosti cest; 
6. sanacija objektov (mostov); 
7. uvrstitev najnujnejših postavk, ki so izpadle v letu 1995; 
8. sanacija cestišč po neurjih, za katera ne bodo zadostovala 
sredstva po posebnem zakonu. 

Upoštevajoč te kriterije je potrebno na področju železnic 
zagotoviti 15,4 mlrd SIT za tekoče in investicijsko vzdrževanje, 
investicije in subvencije. Ob tej vsoti, ki je veliko nižja od vsote 
določene v sprejetem sanacijskem programu, katerega je 
sprejel Državni zbor, se predvideva izguba v sistemu Sloven- 
skih železnic, ki jo bo potrebno pokrivati v letu 1997. 

Na področ/u magistralnih In regionalnih cest je Ministrstvo 
za promet in zveze, skladno z navedenimi kriteriji, za tekoče 
vzdrževanje, subvencije, investicije in investicijsko vzdrževa- 
nje predvidelo 18,2 mlrd SIT, ki so bila v zadnji fazi usklajeva- 
nja proračuna skrčena na 15 mlrd SIT. Pri tem obsegu sred- 
stev je potrebno opozoriti, da program izvedbe EBRD ne bo 
možno v celoti realizirati. V okviru tega zneska je upoštevano 
zmanjšanje del na najmanjšo možno mero pri delih rednega 
vzdrževanja in storitev. Pri investicijah so upoštevana samo 
najbolj nujna dela za funkcionalno zaključitev že pričetih del 
za katere so že sklenjene dvoletne pogodbe o izvajanju del, 
predvsem tam, kjer bi zaradi opustitve gradbišč prihajalo do 
večje gospodarske škode in bistvenih oviranj prometa. V 
mnogih primerih dela po že sklenjenih pogodbah ne bodo 
dokončana, nekatera zelo nujna pa ne pričeta. Prav tako so na 
podoben način skrčena sredstva za investicijsko vzdrževanje, 
tudi na račun ohranjanja cest. 

Na ostalem področ/u prometa In zvez so predvideni izdatki 
za investicije, investicijsko vzdrževanje in tekoče vzdrževanje 
drastično skrčeni na 0,93 mlrd SIT (brez plač in materialnih 
stroškov državnih organov). 

V proračunu ministrstva niso predvidena: 
- sredstva za financiranje oddajniške in pretvorniške mreže za 
zamejce ter sredstva za izgradnjo telefonije v občini Loški 
potok. 
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
Proračuna Republike Slovenije za leto 1995 sprejel sklep s 
katerim nalaga - Vladi Republike Slovenije oziroma pristojnim 
ministrstvom, da istočasno z uresničevanjem proračuna za 
leto 1995 pričnejo pospešeno pripravljati projekte in vso 
potrebno dokumentacijo za izgradnjo nujno potrebne pro- 
metne, informacijske in telekomunikacijske infrastrukture v 
obmejnih občinah: Loški potok, Osilnica, Kočevje, Rogatec in 
Metlika. 

i 
Ustrezne rešitve na področju navedenih občin ob južni meji z 
Republiko Hrvaško, naj Vlada Republike Slovenije in pristojna 
ministrstva zagotovijo pri oblikovanju predloga proračuna za 
leto 1996. Finančna sredstva se zagotovijo v takšnem obsegu, 
da bodo omogočala: 

- prometne povezave naselij v R Sloveniji v celoti po sloven- 
skem ozemlju, 
- sprejem slovenskega radijskega in televizijskega programa, 
- osnovno šolanje otrok v slovenskem jeziku in 
- izgradnjo telefonije v občini Loški potok.' 
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V postavke Ministrstva za promet in zveze niso uvrščena 
sredstva za investicije na področju oddajpikov in zvez. Dokler 
ni urejen status Oddajnikov in zvez in dokler ostajajo znotraj 
sistema RTV Ministrstvo za promet in zveze predlaga, da 
financiranje teh investicij prevzame Urad Vlade Republike 
Slovenije za informiranje. 

".VJ -1 i 
Glede investicije v izgradnjo telefonije v občini Loški potok, je 
Ministrstvo za promet in zveze posredovalo predlog Tele- 
komu Slovenije p. o. Investicija v izgradnjo telefonije v občini 
Loški potok se lahko uvrsti v investicijske načrte oziroma 
poslovni načrt Telekoma na predlog upravnega odbora Tele- 
koma oziroma članov, ki jih je imenovala Vlada RS, na pred- 
log ministra za promet in zveze, ko ta daje svoje mnenje k 
investicijskemu načrtu oziroma poslovnemu načrtu za leto 
1996. 

- Sredstva za realizacijo dodatnega programa EBRD za ceste: 
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
proračuna RS za leto 1995 sprejel sklep, s katerim ugotavlja, 
da zatečeno stanje na določenih najpomembnejših odsekih 
magistralnih cest zahteva celovitejše ukrepe, zato daje Vladi 
Republike Slovenije pobudo, da za nadaljnja pogajanja z 
EBRD pospešeno pripravi poseben program vključno z vso 
potrebno dokumentacijo za obnovitev najkritičnejših delov 
odsekov magistralnih cest: 

- M 1 Višnja Gora - Obrežje (preplastitev) 
- M 10-3 Celje - Krško 
- M 10-10 Robič - Kalce 
- M 3 Zahodna mariborska obvoznica 
- M 10-8 Dravograd - Arja vas 
- M 10-8 Celje - Rogatec 
- M 10-9 Ljubljana - Zidani most 

Program naj zaobsega možnosti za realizacijo obnovitvenih 
del v letih 1995, 1996 in 1997.' 

- Državni zbor je ob sprejemanju proračuna za leto 1995 
Ministrstvu za promet in zveze naložil, da prouči možnosti 
dodatnega financiranja iz sredstev EBRD. Pri tem opozar- 
jamo, da je pri sedanjem proračunskem sistemu Ministrstvo 
za promet in zveze na svojih postavkah obremenjeno tako z 
lastno udeležbo pri črpanju tujih kreditov kot tudi z zunanjim 
virom sredstev. To pa pomeni dodatno obremenjevanje prora- 
čuna ministrstva in zato bi bilo to potrebno ustrezno urediti. 
Programa za drugi paket kreditnega aranžmaja z EBRD ni 
mogoče pripraviti, predno prvega ne izkoristimo vsaj 80 %. 
Zaradi upočasnjene dinamike koriščenja kredita, bomo mo- 
rali: 
- podaljšati čas izvajanja programa: 
- zaprositi EBRD za podaljšanje roka črpanja 

- Sredstva, potrebna za vzdrževanje cest, ki bodo dodatno 
prešle v državno upravljanje. Do konca leta 1995 bo predvi- 
doma sprejet zakon o javnih cestah, po katerem bo morala 
Vlada v roku enega meseca določiti merila za kategorizacijo 
državnih cest. Po novi kategorizaciji bo, na podlagi nove 
zakonodaje, prešlo v upravljanje države od 1.000 do 1.500 km 
cest, ki so v zelo slabem stanju. Pri razrezu proračunskih 
sredstev to ni upoštevano, zato predlagamo uveljavitev pre- 
nosa dodatnih cest na državno raven v leto 1997; 

- Sredstev, potrebnih za financiranje postavitve radarja dol- 
gega dosega. 

Sredstva Izven proračuna Ministrstva za promet In zveze 

Sredstva za potrebe Ministrstva za promet in zveze pri drugih 
ministrstvih in vladnih službah: 
- pri Kadrovski službi Vlade RS sredstva za nove zaposlitve v 
okviru Ministrstva za promet in zveze, ki so predvidena po 
planu zaposlitev za leto 1996; 
- pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve sredstva 
v višini 320 mio SIT za 800 presežnih delavcev Slovenskih 
železnic; 
- pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo sredstva za pro- 
gram PHARE; 

- pri Servisu skupnih služb Vlade RS sredstva za opremo 
novih poslovnih prostorov, ki se zagotavljajo na podlagi 
obveznosti Vlade RS do R Avstrije; 
- v okviru sredstev za stimulacijo izvoznikov tudi sredstva za 
izvoznike na področju prometa in zvez. 

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH PRORAČUN- 
SKIH POSTAVK 

2411 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 

2 MATERIALNI STROŠKI 

3345-403 Materialni stroiki, 59.500.000 SIT 
V letu 1996 je potrebno zagotoviti sredstva za kritje rednih 
mesečnih obveznosti iz naslova povračil potnih stroškov, 
pisarniškega materiala, elektrike, poštnih in telekomunikacij- 
skih storitev, komunalnih storitev, zavarovalnih premij, vzdr- 
ževanja opreme in avtomobilov, časopisov, itd. Občutno so se 
povečali stroški vzdrževanja fotokopirnih strojev, glede na 
povečano število računalniške opreme in vzpostavljanja pove- 
zav pa tudi stroški vzdrževanja strojne in programske opreme. 

3669-409 DrugI odhodki za delo na drugih podroi/lh, 
46.499.000 SIT 
S sredstvi na tej postavki Ministrstvo za promet in zveze 
zagotavlja kritje stroškov, povezanih s sodelovanjem v med- 
narodnih organizacijah in z delitvijo mednarodnih dovolilnic, 
ki bodo povečani zaradi vedno večjega števila prevoznikov in 
obsega dela na tem področju. 

5498-409 Strokovno razvojne naloge, 46.231.000 SIT 
Sredstva so namenjena za pripravo študij, analiz in strokovno 
razvojnih podlag za pripravo nacionalnih programov na neka- 
terih področjih prometa in zvez ter za strokovno izpopolnjeva- 
nje delavcev doma in v tujini. Razdelitev po področjih: 
- področje železnic In železniškega prometa 
(Strategija razvoja kombiniranega prometa v RS, nadaljnja 
reorganizacija in privatizacija Slovenskih železnic s posebnim 
poudarkom na železniški infrastrukturi in potniškem prometu, 
dokončanje geografskega informacijskega sistema železni- 
ške infrastrukture z vključitvijo študije Dan Rail in finančno 
ovrednotenje vzdrževanja in razvoja železniške infrastrukture, 
nadaljevanje aktivnosti na nalogi cestni in železniški medna- 
rodni tokovi in proučitev ter posodobitev finančno računo- 
vodskega poslovanja Slovenskih železnic); 
- področje zračnega prometa 
(Študija planiranja ustanavljanja, gradnje in razvoja letališč s 
časovnimi projekcijami glede na slovensko zakonodajo ter 
mednarodne standarde in priporočeno prakso); 
- področje telekomunikacij 
- področje pomorskega prometa 
(Študija o kratkoročnem in dolgoročnem razvoju koprskega 
pristanišča, izdelava temeljnih podlag za upeijavo elektronske 
izmenjave podatkov (EDI) in elektronskih obrazcev (EDIFACT) 
v koprskem pristanišču ter predlog povezave istega z drugimi 
pristanišči, izdelava analize blagovnih tokov skozi koprsko 
pristanišče z aspekta trajektnega prevoza z ugotovitvijo upra- 
vičenosti upeijave potniško blagovnega trajektnega terminala 
v koprskem pristanišču ter izdelava temeljnih podlag za 
uvedbo morebitnih trajektnih povezav, študija o organizacij- 
ski in tehnični izvedbi ter organizaciji službe iskanja, reševa- 
nja in obveščanja na morju, izdelava strokovne analize vod- 
stveno organizacijskih razmerij v koprskem pristanišču za 
optimizacijo sodelovanja med vsemi upravljalci in uporabniki 
pristanišča) 
- cestni promet 
(Optimizacija voznorednega sistema 10 mio SIT) 
- Implementacija prometne politike (5 mio SIT) 

6254-409 Priprava podzakonskih aktov, O SIT 
V primeru, da ministrstvu za leto 1996 ne bodo odobrena 
sredstva na tej postavki, ne bo možno nadaljevati s pripravo 
podzakonskih aktov, katere je dolžno izdelati na podlagi že 
sprejetih zakonov za področje prometa in zvez in na podlagi 
zakonov, ki so v proceduri sprejemanja. Potrebna sredstva po 
področjih: 
- področje cest (10 podzakonskih predpisov) 11,75 mio SIT 
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- področje železnic in železniškega prometa 66,6 mio SIT 
- področje zračnega prometa (45 podzakonskih predpisov) 
22,5 mio SIT 
- pomorski promet (17 predpisov) 7,0 mio SIT 
- pošta in telekomunikacije 39,0 mio SIT (podzakonski akti 
na podlagi zakona o telekomunikacijah) 
(glej prilogo 7) 

6255-409 Transportni Informacijski sistem, O SIT 
V letu 1996 je predvidena selitev ministrstva na novo lokacijo. 
Za preselitev in vzpostavitev mreže na novi lokaciji in za 
dopolnitev informacijskega sistema za razdeljevanje dovolil- 
nic za mednarodni cestni promet bi ministrstvo potrebovalo 
10 mio SIT. Za nadaljevanje projekta modernizacije pisarni- 
škega poslovanja, ki ga ministrstvo izvaja v sodelovanju s CVI, 
pa 5 mio SIT. 

SLOVENSKE ŽELEZNICE 

6 PLAČILA STORITEV - ŽELEZNICA 

Sprotno vzdrževan/e Infrastrukture 

Sprotno vzdrževanje infrastrukture obsega sprotno vzdrževa- 
nje vozne mreže, sprotno vzdrževanje proge in zgradb ter 
sprotno vzdrževanje SVTK naprav. V ta konto sodijo tudi 
postavke upravnih in splošnih stroškov ter zavarovalne pre- 
mije. 

Sprotno vzdrževanje infrastrukture pomeni zagotavljanje naj- 
manj enakega obratovalnega nivoja infrastrukture, kot je v 
opazovanem obdobju in predstavlja ključni element varnosti 
in rednosti železniškega prometa. Vsebina dela na sprotnem 
vzdrževanju je natančno predpisana v Zakonu o varnosti 
železniškega prometa in veljavnih podzakonskih aktih. Kakrš- 
nokoli odstopanje od predpisanih meril neposredno vpliva na 
varnost in rednost prometa, zato sta obseg sprotnega vzdrže- 
vanja in z njim povezana potrebna finančna sredstva, zlasti pri 
dezinvestiranem stanju prog, ki smo mu priča, ključni element 
konsenza o zagotavljanju varnosti in rednosti železniškega 
prometa med državo kot naročnikom in železnico kot izvajal- 
cem teh storitev. 

V nadaljevanju so podane obrazložitve najznačilnejših mož- 
nih posledic eventualnega neizvajanja predlaganega pro- 
grama sprotnega vzdrževanja po posameznih segmentih. 

Vozna mreža 

V primeru, da se sprotno vzdrževanje na vozni mreži in elek- 
troenergetskih objektih v letu 1996 ne bi izvajalo, ali bi se 
izvajalo v omejenem obsegu, bi to imelo predvsem naslednje 
posledice: 
~ često trganje vozne žice (s potencialno nevarnostjo za 
porušen je voznega omrežja, če se to zgodi pri prevozu vlaka) 
~ poškodbe vozne mreže zaradi udara strele pri neustrezni 
ozemljitvi 
- izpade napetosti zlasti v primeru zmanjšanega investicij- 
skega vzdrževanja elektronapajalnih postaj. 

Zgoraj navedeni izredni dogodki neposredno ogrožajo var- 
nost železniškega prometa (pretrganje vozne žice ali poruši- 
tev mreže), v najbližnjem primeru pa povzročajo ogromne 
zamude vlakov in eventualne dodatne počasne vožnje. 

SV In TK naprave 

V primeru, da se redno vzdrževanje in signalnovarnostnih in 
telekomunikacijskih naprav v letu 1996 ne bi izvajalo, ali bi se 
izvajalo v omejenem obsegu, bi bila zaradi narave teh naprav 
neposredno ogrožena varnost prometa, v posameznih prime- 
rih, na stranskih progah, pa tudi ukinitev prometa. Gre v 
največji meri za izjemno zastarele SV in TK naprave različnih 
proizvajalcev. Naprave se več ne proizvajajo, za njihovo vzdr- 
ževanje pa ni potrebnih rezervnih delov. Te moramo pridobiti 
iz že izgrajenih naprav, jih prilagajati na novo stanje in posve- 
čati permanentno pozornost njihovi eksploataciji. 

Alternativa temu minimalnemu obsegu vzdrževanja je sukce- 
sivno zapiranje posameznih delov stranskih prog in postaj, na 
magistralnih progah pa bi izpad rednega vzdrževanja pomenil 
zmanjšanje varnosti prometa, dodatne počasne vožnje, pove- 
čanje števila osebja za ročno zavarovanje prometa na posa- 
meznih mestih, povečanje zamud in s tem bistveno znižanje 
kvalitete železniških storitev. 

Proga 

V primeru, da se redno vzdrževanje v letu 1996 ne bi izvajalo 
ali bi se izvajalo le v omejenem obsegu, bi nastale naslednje 
posledice: 
- uvedba dodatnih počasnih voženj in s tem povezani: pove- 
čani stroški, zmanjšanje kvalitete storitev, zmanjšanje obsega 
dela in prihodka in v skrajnem primeru tudi zaprtje posamez- 
nih stranskih prog; kot se je v letu 1995 že dogajalo, bo zlasti 
na stranskih progah zaradi dezinvestiranja v preteklem 
obdobju prihajalo do uvedbe počasnih voženj v takem 
obsegu, da promet na teh progah ne bo več smiseln in bo 
potrebno progo zapreti. 
- zmanjšanje mednarodno deklarirane osne obremenitve na 
posameznih progah pomeni omejitev nakladanja vagonov, 
posledica tega pa je izguba - preusmeritev mednarodnega 
tranzitnega tovora, povečanje stroškov in izpad prihodka. 

1673- 451 Sprotno vzdrževanje SV In TK naprav, 
1.218.669.000 SIT 
Sprotno vzdrževanje SV in TK naprav na železniški infrastruk- 
turi se opravlja v krajših časovnih presledkih in obsega redne 
preglede, odpravljanje nepravilnosti, popravljanje manjših 
poškodb ter zamenjavo manjših sestavnih delov na signalno 
varnostnih (SV) in telekomunikacijskih (TK) napravah, s čimer 
se zagotavlja nepretrgano in pravilno delovanje železniške 
infrastrukture. Glede na starost naprav in medsebojnih pove- 
zav (ponekod tudi več kot 40 let) je sprotno vzdrževanje le- 
teh nujno in vsak dan obsežnejše, saj zaradi starosti na trgu ni 
možno več dobiti rezervnih delov. Sprotno vzdrževanje tako 
predstavlja tudi edini način za zagotavljanje minimalnega 
tehničnega eksploatacijskega nivoja naprav. Napake, ki se 
pojavijo na napravah in jih je možno sanirati le s sprotnim 
vzdrževanjem, neposredno vplivajo na varen in urejen železni- 
ški promet. Obseg in narava del pri sprotnem vzdrževanju SV 
in TK naprav je določen v pravilnikih (Pravilniki 400, 425, 426, 
427 in 470) in spremljajočih navodilih in normativih, neizvrši- 
tev načrtovanega obsega dela bi ogrozila varen in urejen 
železniški promet. 

Podrobni podatki o obsegu del so podani v Prilogi 1. 

1674-451 Sprotno vzdrževanje vozne mreže In elektroener- 
getskih objektov, 726.009.000 SIT 
Sprotno vzdrževanje vozne mreže in elektroenergetskih 
objektov se opravlja v krajših časovnih presledkih in obsega 
redne preglede, odpravljanje nepravilnosti, popravljanje 
manjših poškodb ter zamenjavo manjših sestavnih delov na 
vozni mreži in elektroenergetskih objektih, s čimer se zago- 
tavlja nepretrgano in pravilno delovanje železniške infrastruk- 
ture, niso pa odpravljene slabosti in kritične točke na napra- 
vah. Glede na starost naprav je sprotno vzdrževanje le-teh 
nujno in vsak dan obsežnejše. Sprotno vzdrževanje tako pred- 
stavlja tudi edini način za zagotavljanje minimalnega tehnič- 
nega eksploatacijskega nivoja naprav. Napake, ki se pojavijo 
na napravah in jih je možno sanirati le s sprotnim vzdrževa- 
njem, neposredno vplivajo na varen in urejen železniški pro- 
met. Obseg in narava del pri sprotnem vzdrževanju vozne 
mreže in elektroenergetskih naprav je določen v pravilnikih 
(Pravilniki 212 in 213 in Republiški predpisi za vzdrževanje 
elektro instalacij), neizvajanje del ogroža varnost železni- 
škega prometa. 

Podrobni podatki o obsegu del so podani v Prilogi 2. 

1675-451 Sprotno vzdrževan/e prog In visokih zgradb, 
3.074.870.000 SIT 
Sprotno vzdrževanje prog in visokih zgradb na železniški 
infrastrukturi se opravlia v krajših časovnih presledkih in 
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obsega redne preglede, odpravljanje nepravilnosti, popravlja- 
nje manjših poškodb ter posamezno zamenjavo elementov 
zgornjega ustroja. 

Relativno večje povečanje sredstev, namenjenih za sprotno 
vzdrževanje prog, ki odstopa od pričakovanega, je posledica 
povečanja sredstev za vzdrževanje visokih zgradb, namenje- 
nih za operativno odvijanje prometa kot tudi za nemoteno 
funkcioniranje vseh služb železniške infrastrukture. Stanje 
stavb, ki so stare tudi do 150 let in se v preteklem obdobju 
zaradi pomanjkanja sredstev niso vzdrževale, je tako, da so 
sredstva v planiranem obsegu nujno potrebna. Omenjene 
stavbe so namenjene tudi pretoku potnikov (železniške 
postaje), zato slabo stanje le teh potencialno ogroža varen 
pretok potnikov. Obseg in vrsta del na sprotnem vzdrževanju 
prog je definirana s pravilniki (314 in 315) in Zakonom o 
varnosti in urejenosti železniškega prometa, neizvajanje del 
ogroža varen in urejen železniški promet. Večji obseg sred- 
stev je potreben zaradi neopravljenih del na vzdrževanju, kar 
je posledica premajhnega števila delavcev in je zato potrebno 
nameniti več sredstev za storitve zunanjih izvajalcev. 

Podrobni podatki o obsegu del so podani v Prilogi 3. 

4209-451 Upravni stroški, 462.127.000 SIT 
V okviru pogodbe, ki ureja medsebojne odnose glede poobla- 
stil pri organiziranju in izvajanju vzdrževanja železniške infra- 
strukture in opravljanju del pri realizaciji investicij v železni- 
ško infrastrukturo, SŽ opravljajo dela, ki so izkazana kot 
stroški upravnih služb, ki se financirajo iz proračuna. 

4210-451 Splošni stroški, 222.640.000 SIT 
Skladno s pravilnikom, ki ureja zajemanje in obračun stroškov 
ločeno za dejavnost prometa in infrastrukture, tudi splošni 
stroški SŽ bremenijo vsako od dejavnosti neposredno ali pa 
po ključu, ki ga predstavlja razmerje plač sekcij infrastruk- 
turne dejavnosti v skupnih plačah vseh sekcij (23%). 

Večji stroški, ki bremenijo infrastrukturno dejavnost, so: stro- 
ški zdravstvenih storitev, stroški izobraževanja, stroški štipen- 
diranja, stroški bančnih storitev in plačilnega prometa, vzdr- 
ževanje računalniške opreme, nadomestilo za uporabo stavb- 
nega zemljišča in drugi manjši stroški. 

Stroški so fiksni in nastajajo vsak mesec, spremembe razme- 
rij, ki jih opredeljuje omenjeni Pravilnik, niso mogoče. 

Načrtovani splošni stroški, ki bremenijo dejavnost infrastruk- 

Od skupnih načrtovanih stroškov upravnih služb v letu 1996 v 
višini 2.606,2 mio SIT odpade na stroške dela 2.073,4 mio SIT 
ali 79,6%. Ostali večji stroški so stroški energije, pisarniškega 
materiala, PTT storitve in stroški vzdrževanja zgradb in 
opreme. Po merilih, ki veljajo za delitev teh stroškov na 
prometno in infrastrukturno dejavnost, odpade 21,2% skup- 
nih stroškov ali 553,0 mio SIT na infrastrukturno dejavnost. 

Delež je ugotovljen skladno s Pravilnikom o zajemu in obra- 
čunu stroškov na naslednji način: 
- ugotovljeni so načrtovani stroški področja, katerega 
delavci v upravi SŽ opravljajo izključno dela za področje 
infrastrukture 
- ugotovljeni so stroški področij, ki delajo izključno za dejav- 
nost prometa, to sta področji prometa in trženja 
- stroški štabnih služb in ostalih področij (ekonomika, 
splošne in kadrovske zadeve), stroški Upravnega odbora, 
sindikatov, soupravljanja delavcev in stroški MPZ bremenijo 
proračunsko postavko v razmerju med stroški plač sekcij 
infrastrukturne dejavnosti in prometne dejavnosti, ki bo v letu 
1996 po oceni znašala 23% 
- stroški splošnega stroškovnega mesta, kjer se evedentirajo 
stroški električne energije in tekočih goriv, stroški vzdrževa- 
nja zgradb, komunalne storitve in drugi manjši stroški breme- 
nijo vsako področje po velikosti prostorov, ki jih zaseda (m2). 

Sicer pa so načrtovani stroški upravnih služb za leto 19961» 
za 3,8% viijl od načrtovanih stroškov v letu 1995, zato je 28% 
povečanje proračunskih sredstev le navidezno. SŽ namreč že 
v letu 1994 niso prejela ustrezne višine proračunskih sredstev, 
izpad sredstev je bil naslednji: 

ture, so le za 5,9% višji od načrtovanih za leto 1995. Le-ti 
znašajo 453,0 mio SIT, torej bistveno več, kot je bilo priznano 
s proračunom za leto 1995 (208,1 mio SIT), zato indeksiranje 
zneska iz leta 1995 ni sprejemljivo. 

Razlog za ta neskladnja izhaja iz stroška bančnih provizij, ki v 
letu 1995 in tudi 1996 bremenijo v celoti SŽ, medtem ko gaje 
do maja leta 1994 refundiralo Ministrstvo za finance. Strošek 
bančnih provizij predstavlja slabo polovico vseh splošnih 
stroškov, zato ga je v letu 1996 potrebno objektivizirati. 

V obdobju l-V 1995 znašajo splošni stroški, ki bremenijo 
infrastrukturo, 148,4 mio SIT, od tega bančne provizije 92,2 
mio SIT, torej je v tem obdobju porabljeno že 71,3% sredstev, 
ki so priznana s poračunom, kar je med ostalim tudi vzrok za 
izkazano izgubo v dejavnosti infrastrukture. 

Sicer pa je bil od leta 1994 dalje izpad sredstev naslednji: 

Splošni 
str.SŽ 

Prorač. 
sreds. Razlika 

doseženo 1994 
načrt 1995 
načrt 1996 

369.433 
453.032 
479.856 

113.444 
208.075 
479.856 

255.989 
244.957 

V 1000 SIT 
Stroški Prorač. 
upravnih sred. 
služb 

Razlika 

doseženo 1994 
načrt 1995 
načrt 1996 

391.059 359.828 
532.551 431.894 
552.979 552.979 

31.231 
100.657 
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4211-451 Zavarovalne premije, 267.000.000 SIT 
Glede na škodna dogajanja na sredstvih SŽ v preteklih letih in 
z ozirom na dogovarjanje z zavarovalnico o višini zavarovalne 
premije za leto 1995, ki že potekajo, ugotavljamo, da je načr- 
tovana premija za leto 1995 prenizka. 

Pri določitvi višine premije za leto 1996 so bila upoštevana 
izhodišča, ki izhajajo iz trenutnih dogovarjanj, zato da predla- 
gana višina zavarovalne premije za leto 1996 izhaja iz sedaj 
znanih predpostavk. 

72 SUBVENCIJE - ŽELEZNICA 

5196—453 Subvencioniranje storitev v potniškem prometu, 
5.596.436.000 SIT 
Skladno s stopnjami rasti obsega dela, ki izhajajo iz osnutka 
poslovnega načrta za leto 1996, je predvideno, da bodo SŽ v 
letu 1996 prepeljale 13,4 mio potnikov in opravile 600,7 mio 
potniških kilometrov. Glede na število potniških kilometrov v 
notranjem in mednarodnem potniškem prometu na magistral- 
nih in stranskih progah in ob poprečni zasedenosti vlakov 
znaša predvidena subvencija, ki bi poleg lastnih prihodkov 
pokrila stroške dejavnosti, 6.465,2 mio SIT oziroma 10,76 SIT 
za 1 potniški kilometer. Ob tem pa je treba poudariti, da 
subvencija v letu 1995 ne bo zadostovala, da bi dejavnost 

poslovala brez izgub, saj znaša načrtovana izguba v potni- 
škem prometu 1.192,2 mio SIT. 

V kolikor bo prišlo do znižanja subvencij za potniški promet, 
se z vidika zagotavljanja največjih učinkov predlaga ukinitev 
celotnega potniškega prometa na posameznih stranskih pro- 
gah, pri čemer naj se pri odločanju o ukinitvi upoštevajo 
naslednji kriteriji: 
- število potnikov na vlakih; 
- delež železnice v prevozu dnevne migracije; 
- cestne povezave; 
- možnost nadomestila železniškega prevoza z avtobusnim; 
- prihrank. na železniških vozilih in osebju; 
- stroški. 

• 
Na podlagi izkušenj iz preteklih let je ugotovljeno, da ukinitev 
posameznih vlakov ne daje pravih rezultatov, ker: 
- ni več celovite ponudbe; 
- prihranki na vlečnih vozilih in stroški v tej zvezi so mini- 
malni, se praviloma lahko ukinejo vlaki izven konic prevozov, 
potrebna vozna sredstva pa definira konica prevozov; 
- ponudba storitev se poslabša na celotnem območju SŽ; 
- prihranki na stroških dela so minimalni. 

Na podlagi tako opredeljenih kriterijev predlagamo naslednje 
zaporedje stranskih prog, ki pridejo v poštev za ukinitev 
potniškega prometa: 

Tabela 1: 

Proga Dolžina proge 
v km 

Prihranki 
zaradi 
ukinitve 
potniškega 
prometa 

Prihranki 
zaradi 
ukinitve 
vsega 
prometa 

Prihranki pri 
vzdrževanju 
infrastrukture 

1 Ormož - 
Murska Sobota 

44 118 - - 

2 Prvačina - 
Ajdovščina 

15 6 26 32 

3 Maribor - 
Prevalje 

82 123 187 92 

4 Celie - Velenje 41 86 124 135 
5 Novo mesto - 

Metlika 
49 137 158 62 

6 Sevnica - 
Trebnje 

31 40 58 79 

7 Nova gorica - 
Sežana 

41 63 379 147 

8 Maribor - 
Šentili 

16 19 - - 
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9 Stranje - 
Imeno 

16 67 6741 

10 Pivka - Ilirska 
Bistrica 

24 35 - - 

11 Divača - 
Rakitovec 

63 22 41 37 

12 Jesenice - 
Nova Gorica 

89 178 211 320 

13 Grobelno- • 
Stranje/Rogate 
C 

36 122 138 103 

14 Grosuplje - 
Kočevje 

49 - 25 128 

, 
skupaj 
odpravnin 

222 401 161 

Skupaj 1016 1414 1176 
neto učinki (v 
mio SIT) 

794 1013 1015 

Iz podatkov podanih v tabeli 1 je razvidno, da omogoča 
ukinitev potniškega prometa na stranskih progah prihranek v 
višini 1016 mio SIT. Zaradi ukinitve potniškega prometa 
nastane višek 398 delavcev, za kar bi bila potrebna dodatna 
proračunska sredstva v višini 222 mio SIT. Neto učinek ukini- 
tve potniškega prometa, ki se odraža v znižanju postavke 
subvencij, bi tako znašal le 794 mio SIT. 

V primeru popolnega zaprtja navedenih stranskih prog bi se 
znižali stroški vzdrževanja železniške infrastrukture in še 
dodatno stroški prometne dejavnosti zaradi ukinitve tovor- 
nega prometa. Prihranki po tej varianti bi znašali 2590 mio 

SIT. Ob tem bi nastal višek delavcev, pri čemer bi znašala 
potrebna sredstva za odpravnine 569 mio SIT. Neto učinek po 
tej varianti bi znašal 2026 mio SIT in bi se odražal v znižanju 
postavke vzdrževanje infrastrukture in subvencij v potniškem 
prometu. 

5197-453 Subvencioniranje storitev v tovornem prometu, 
250.854.000 SIT 
Glede na načrtovan obseg kombiniranega tovornega prometa 
v letu 1996 so v tej dejavnosti predvideni naslednji prihodki in 
direktni stroški ter negativna razlika: 

Relacija Načrtovani 
obseg dela 

Subvencije v 
SIT 

Subven. 
na enoto 

1. KONTEJNERSKI PROMET 
Jesenice meja-Koper KT 
Maribor meja-Koper KT 
Središče meja-Koper KT 

2. SPREM. OPRTNI PREVOZ 

SKUPAJ (1+2) 

5.000 TEU 
1.000 TEU 

11.000 TEU 

16.500 
kamionov 

27.078.000 
7.160.000 

140.216.000 

76.400.000 

250.854.000 

5.416 
7.160 

12.747 
/ 

109 INVESTICIJA - ŽELEZNICA 

2917-471 Remont Mirna peč - Trebnje (dokončanje), 
42.000.000 SIT 
Zgornji ustroj je obnovljen pred 28 leti s starorabnim materi- 
alom. Potrebna je obnova zgornjega ustroja z novimi lesenimi 
pragi ter rabljenimi tirnicami S-49 in delna obnova spod- 
njega ustroja. Drobnotirni material bo nov, deloma rabljen. 
Presojana bo gramozna greda in doDolniena z novim tolčen- 

cem. Na celotnem odseku je zmanjšana hitrost s 65 km/h na 
40 km/h. Planirana investicija pomeni dokončanje pričetih del 
v letu 1995. V primeru, da se investicija ne izvede, so efekti 
vlaganj v prejšnjih letih minimalni, saj bo del proge sposoben 
le za hitrost 40 km/h. Ob nadaljnjem neinvestiranju se bo 
stanje poslabšalo do te mere, da bo potrebno zmanjšati 
hitrost na 20 km/h in v skrajni konsekvenci zapreti ta progovni 
odsek. 
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Planirana investicija pomeni dokončanje del v letu 1995. V 
primeru, da se investicija ne izvede, so učinki vlaganj v prejš- 
njih letih minimalni, saj bo del proge sposoben le za 40 km/h. 
Ob nadaljnjem neinvestiranju se bo stanje poslabšalo do te 
mere, da bo potrebno zmanjšati hitrost na 20 km/h in v 
skrajnem primeru zapreti ta progovni odsek. 

2926-471 Oprema sekcij za vzdrževanje žal. Infrastrukture 
102.000.000 SIT 
Predvidena je nabava progovnih vozil, progovzdrževalnih 
strojev, drobnotirne mehanizacije, opreme in instrumentov za 
vzdrževanje SV in TK naprav ter vozne mreže, računalniške 
opreme in ostale drobne opreme. Tu gre predvsem za poso- 
dobitev zastarele in amortizirane opreme, oziroma nabavo 
nove v smislu povečanja mehanoopremljenosti sekcij in s tem 
pokrivanja zmanjšanja delovne sile na področju progovzdrže- 
valne dejavnosti. Predvsem pomembna postavka je nabava 
novih progovnih vozil z dvojnim podvozjem (cesta in tir) z 
vsemi priključki za vzdrževanje progovnega pasu. Nabava 
vsakega vozila pomeni prihranek 10 ljudi. Načrtujemo nabavo 
treh takih vozil. Pri popravilu objektov oziroma naprav v 
objektih je potrebno nabaviti novo opremo, katera je po novih 
računovodskih standardih investicija (novi priključki na vodo- 
vod, kanalizacijo, sprememba načina ogrevanja). V ta namen 
je predvidenih 20 mio SIT. 

Predvidena je nabava intervencijskih vozil za potrebe vzdrže- 
valcev signalnovarnostnih in elektroenergetskih naprav in 
sicer kot zamenjava že popolnoma dotrajanih in praktično za 
vožnjo neuporabnih vozil, ter nadomestitev rent-a-car vozil, 
ki so v uporabi zaradi pomankanja lastnih. Za potrebe vzdrže- 
vanja elektronskih naprav je nujno potrebna nabava signalnih 
analizatorjev, najrazličneših univerzalnih instrumentov, oseb- 
nih računalnikov, balizmetrov... Za preprečevanje nesreč in 
odpovedi na kablih, ki so zaradi starosti že izgubili izolacijske 
kvalitete, nujno potrebujemo merilnike izolacije in instru- 
mente za odkrivanje napak na izolaciji. Brez omenjenega 
instrumentarija postaja delovanje naprav vedno bolj rizično in 
nedefinirano, prav tako pa je nemogoče pravilno zastaviti 
prioriteto vzdrževalnih del. 

če se predvideni obseg opreme za vzdrževanje železniške 
mfrastrukture ne nabavi, bo prišlo do zastojev pri vzdrževa- 
nj, do izpada posameznih vrst strojev, pri določeni opremi 
Pa bo potrebno angažirati zunanje pooblaščene institucije 
(predvsem SVTK), kar pomeni večje stroške za zagotovitev 
osnovnega nivoja varnosti prometa. 

&32-471 Projekti (projektna dokumentacija), 170.000.000 
SIT 
Planirana vrednost je namenjena financiranju projektov 
remontov prog, odprave nivojskih križanj, idejno gradbenim 
rešitvam, financiranju stroškov pri reviziji projektov, vodenju 
Projektov (vključno z nadzorom) in upravnih postopkov (loka- 
cijska dokumentacija, gradbena dovoljenja, soglasja in 
podobno). Večina projektov ima značaj projektov za pridobi- 

v gradbenega dovoljenja, projektov za izvedbo in projektov 
za razpis. V okviru te postavke je predvidena tudi izdelava 
'nvesticijskih programov za planirane investicije v izredno 
skrčenem obsegu 

Krčenje sredstev na tej postavki pomeni, da za naslednja leta 
ne bomo imeli pripravljene nobene projektne dokumentacije 
*a Pripravo investicij, ki so nujno potrebne. Posledice tega so 
'ahko izredno hude in pomenijo počasno usihanje dejavnosti 
razvoja železniške infrastrukture, s tem prekinitev novega 
razvojnega ciklusa in izničenje dosedanjih vlaganj v infra- 
strukturo Sž. 

1*30-477 Zamenjava kretnic na območ/u SŽ, 88.000.000 SIT 
Skladno s programom zamenjave kretnic na mreži Sž so po 
omamiki predvidene zamenjave 8 kretnic. Količina in obseg 
jVt Pomeni ob nabavi določenega števila kretnic po pro- lektu EBRD minimalno potrebno količino. Skupno število 
Kretnic na mreži Slovenskih železnic je 2.924, od tega je 1.147 
vgrajenih v glavne prevozne tire. Ob upoštevanju povprečne 
zivi/eniske dobe kretnic 15 let, v glavnih prevoznih tirih in 20 

let v ostalih tirih, to pomeni, da bi morali letno menjati 77 
kretnic. V postavki je upoštevano, da se vitalni deli kretnic, ki 
vplivajo na življenjsko dobo menjavajo tudi iz sredstev investi- 
cijskega vzdrževanja, v programu kredita EBRD in EIB pa je 
obsežena nabava in vgradja 40 kretnic. Ob upoštevanju nave- 
denega je izračunana minimalna potreba po letni nabavi 10 
kretnic, ki je v tej postavki zajeta skupaj z všo\pripadajočo 
opremo in delom pri vgradnji. Planirani obseg, menjave kret- 
nic pa lahko zadostuje le nadaljnja tri leta. V primeru podalj- 
šanja tega obdobja pa bodo efekti projekta menjave kretnic > 
na mreži že popolnoma izničeni. V izogib temu, bi morala biti 
letna menjava kretnic v obsegu vsaj 25 kretnic na leto. Tak 
cikel bi morali zastaviti že v letu 1997. Glede na to, da bi bilo 
potrebno minimalno menjati 25 kretnic letno s povišanjem 
postavke za 42 mio SIT, pridemo šele na polovico potrebnih 
vlaganj, kar lahko v bodoče pomeni zmanjšanje varnosti, 
povečanje napak na kretnicah in s tem možnost hudih izred- 
nih dogodkov. 
Nezadosten obseg menjav glede na navedene potrebe, lahko 
brez posledic zdrži samo še v naslednjem letu. V primeru 
podaljšanja tega obdobja pa bodo učinki projekta menjave 
kretnic na mreži že popolnoma izničeni. Da bi se temu izog- 
nili, bi morala biti letna menjava kretnic v obsegu vsaj 25 
kretnic na leto. Tak cikel bi morali zastaviti že v letu 1997. 

4244—471 ENP černotlčl, daljnovod — sofinanciranje, 
150.000.000 SIT 
ENP črnotiči je nujno zgraditi takoj, ker postajajo elektro- 
vlečne razmere na odseku Hrastovlje - Rodik kritične in 
omejitveni faktor prevoza tovora iz Luke Koper. ENP Rižana 
deluje že eno leto na maksimalni dopustni tokovni konici. 
Maximalna dovoljena obremenitev elektroenergetskega 
sistema v eni točki je 8.5 MW. Preobremenitev je dovoljea do 
0,5 s. Brez ENP črnotiči prihaja do porabe večje od 10 MW, ki 
trajajo tudi več kot 2s. Predvidena je gradnja tehnične 
zgradbe za ENP, gradnja daljnovoda od ENP Rižana do ENP 
črnotiči, dobava ključne opreme in začetek montaže opreme v 
ENP. Nerealizacija te postavke pomeni nevarnost za razpad 
elektroenergetskega sistema Primorske, zmanjševanje BRT 
vlakov na tej relaciji in manjšo prepustnost tovornega pro- 
meta. 
Glede na dinamiko izvajanja investicije bi dodatnih 28 mio SIT 
pomenilo skrajšanje roka izvedbe. Nerealizacija te postavke 
pomeni nevarnost za razpad elektroenergetskega sistema Pri- 
morske, zmanjševanje BRT vlakov na tej relaciji in manjšo 
prepustnost tovornega prometa. 

4400-471 Lastna udeležba pri kreditih EBRD, EIB, 
1.029.000.000 SIT 
Sredstva so namenjena financiranju pripravljalnih del ter 
zagotovitvi dela sredstev za financiranje projekta po posa- 
meznih pogodbah sklenjenih na osnovi mednarodnih licitacij. 

Sredstva so namenjena financiranju pripravljalnih del ter za 
zagotovitev dela sredstev za financiranje projekta po posa- 
meznih pogodbah sklenjenjih na osnovi mednarodnih lici- 
tacij. , 

6407-471 Odprava odločb Prometnega Inšpektorata RS, 
150.000.000 SIT 
Ta sredstva so predvidena za odpravo pomanjkljivosti na 
progovnih in SVTK napravah, za katere je Prometni inšpekto- 
rat RS izdal odločbe. Gre za obseg odločb katerih odprava 
ima značaj investicije. 

V letu 1996 bomo z odobrenimi sredstvi odpravili samo sle- 
dečo odločbo: 

- postajni tiri 1,2,3 na postaji Ruše 150.000.000 SIT. 

Vse ostale odločbe bodo ostale nerealizirane in so navedene v 
sledeči tabeli (v 000 SIT): 

- sanacija proge Lj. - Kamnik 50.000 
- obnova tira 352 Celje - Bežigrad 36.000 
- obnova tirov 4,5,6 na p. Velenje 40.000 
- sanacija mostu čez Dravo v Ptuju 25.000 
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- obnova tirov 8,9 na p. Sežana 21.000 
- sanacija useka Šmarje 53.000 
- postaja Celje - čret tira 214,215 50.000 
- zunanja razsvetljava na p. Dobova 12.000 
- obnova tirov 1 in 1a na postaji Žalec 25.000 

Skupaj 312.00 

Ta sredstva so predvidena za odpravo pomankljivosti na pro- 
govnih napravah, za katere je Prometni inšpektorat RS izdal 
odločbe. Gre za obseg odločb, katerih odprava ima značaj 
investicije. 

6411-471 Sanacija predorov (Lipoglav, Karavanke, Bohinj, 
Semič, Žirovnica), 140.000.000 SIT 
- Predor Lipoglav na progi Zidani most - Šentilj, dolžine 237 
m je zgrajen delno iz opeke, betona in kamnitih skladov. 
Stanje predorske cevi je zelo slabo, saj ponekod odpada že 
drugi sloj opeke. Desna stran je bila sanirana s torkretno 
oblogo leta 1991, leva stran pa ne in zato še bolj propada. 
Dodatni problemi se pojavljajo zaradi vode, ki se nabira v 
planumu. Z dokončanjem zaščite na levi strani predora, 
izvedbo celovitega odvodnjavanja in ureditvijo predorskega 
oboka bo zagotovljena stabilnost objekta. Predor se bo delno 
saniral iz sredstev mednarodnega kredita, vendar je za dokon- 
čanje zaščite in odvodnjavanja potrebnih še 15 mio SIT. V 
primeru, da dela ne bodo opravljena v letu 1996 grozi zaprtje 
levega tira proge Poljčane - Dolga gora. Projektna dokumen- 
tacija je izdelana, ob razpisu pa bo vključena tudi izdelava 
izvedbenih elaboratov. V primeru, da dela ne bodo opravljena 
v letu 1996, grozi zaprtje levega tira proge Poljčane - Dolga 
gora. Projektna dokumentacija je izdelana, ob razpisu pa bo 
vključena tudi izdelava izvedbenih elaboratov. 
- v delu predora Karavanke prihaja do posedanja talnega 
oboka in poškodb na zidovih v niši. Potrebno je izvesti prei- 
skave in ukrepe za zaščito pred nadaljnimi deformacijami, ki 
bi lahko povzročiile večje poškodbe talnega oboka in kalote 
predora. V letu 1995 bodo izvedene preiskave in na podlagi 
preiskav bodo znani tudi potrebni ukrepi. Vrednost del je 45 
mio SIT. V primeru, da dela ne bodo opravljena; Če dela ne 
bodo opravljena, grozi zaprtje obeh tirov in prekinitev medna- 
rodnega prometa na odseku Jesenice - Rosenbach. 
- del sanacije predora Bohinj, ki je predviden v načrtu inve- 
sticij za leto 1996 predstavlja, nadaljevanje del iz preteklih let. 
Predvidena je sanacija naslednjega odseka, oboka predora, 
skupaj s sanacijo odvodnjavanja in ureditvijo zajema zalednih 
voda. Stroški sanacije znašajo 40 mio SIT in pomenijo nada- 
ljevanje del iz preteklih let. Nerealizacija teh del pomeni 
nadaljne slabšanje stanja predorske cevi, možno poslabšanje 
stanja na že saniranih delih, velike ovire v profilu predora v 
zimskem času (ledene sveče). 
- v predoru Semič in predoru Žirovnica je slabo stanje 
obloge predorske cevi. Potrebna je sanacija obloge, ki 
odpada. Promet je zaradi lokalnih rušenj oboka ogrožen, 
odvodnjavanje neurejeno. Predvidena je sanacija predora, 
skupaj s sanacijo odvodnjavanja in ureditvijo zajema zalednih 
voda. Stanje obeh predorov je tako, da je vsak trenutek 
možno pručakovati, da se del obloge poruši. Promet bo zaradi 
lokalnih rušenj oboka ogrožen, odvodnjavanje neurejeno. 
Stanje obeh predorov je tako, da je vsak trenutek možno 
pričakovati, da se del obloge poruši. Stanje obeh predorskih 
cevi je izredno slabo in pomeni stalno grožnjo za normalno 
odvijanje prometa. Naslednjih pet let štejemo kot ključna leta 
za predore na mreži Sž. Ocena sledi iz ogleda stanja predo- 
rov, ki niso doživeli temeljite prenove vse od izgradnje (neka- 
teri v letu 1850). Najhujše poškodbe (mesta, kjer se ruši 
material iz oboka) so sanirane z lokalnimi zalivanji. Predlo- 
žena sredstva so prepotrebni minimum, ki zajema le predore 
zares ekstremno slabega stanja. V teh predorih so pogosta 
rušenja oboka (opeke), ki jih lahko le registriramo in odstra- 
nimu material. 

6415-471 Postajno poslop/e Ljubljana, nadaljevanje sana- 
cije, II. faza, 112.000.000 SIT 
Dela se izvajajo na osnovi sprejetega investicijskega pro- 
grama. S planiranimi sredstvi bi se nadaljevala prenova 
postajnega poslopja. Dosedaj izvedena dela kažejo, da je 
statično stanje postajne zgradbe izredno kritično in nujno 

potrebno celovite sanacije. Prekinitev del bi bila s stališča 
varnosti potnikov in osebja nedopustna, zato jih je nujno 
potrebno dokončati v predvidenem obsegu. 

Prekinitev del bi bila s stališča varnosti potnikov in osebja 
nedopustna, zato jih je nujno potrebno dokončati v predvide- 
nem obsegu. 

6422 - Delna elektrifikacija tirov GPP Koper - tovorna, 
42.000.000 SIT 
Na tovorni postaji Koper se sestavljajo vlaki za celino s tem, 
da se dvakrat premikajo vagoni, najprej iz Luke na glavno 
pristaniško postajo, nato pa še na tovorno, z diesel premi- 
kalko. S podaljšanjem elektrificiranih tirov za cca. 50 m 
odpade drugi premik, ker ga lahko nadomesti vlakovna Elok. 

Delo na tovorni postaji Koper se bo še naprej odvijalo s 
pomočjo diesel in ELOK, kar pomeni večje stroške premika, 
ogrožanje premikalnega osebja in zamude pri sestavljanju 
vlakov za celino. 

6437-471 RDZ Ljubljana - Sežana 170.000.000 SIT 
Slovenske železnice imajo na glavnem prometnem križu, 
vgrajene enotne radijsko dispečerske zveze, ki služijo nepo- 
sredni zvezi med strojevodjem vlaka in dispečerjem prometa 
za pravilno reguliranje vožnje vlakov in nujne intervencijske 
posege s proge. Edina magistralna proga, ki še ni opremljena 
s temi napravami je Ljubljana - Sežana. Zakon o urejenosti in 
varnosti železniškega prometa, katerega prehodne določbe 
prenehajo veljati konec leta 1995, predpisuje, da morajo biti 
RDZ naprave vgrajene povsod, kjer je hitrost večja od 100 km/ 
h. Navedeno delo je potrebno izvesti zaradi zagotovitve enot- 
nosti v pravilnem reguliranju varne vožnje vlakov na celotnem 
križu. Primer: vlak prične vožnjo v Kopru do Divače (RDZ 
naprave so), nadaljuje do Ljubljane (RDZ naprav ni), od 
Zaloga do Zidanega Mosta, Celja, Maribora, do meje z Avstrijo 
(kjer RDZ naprave zopet so). Neenotnost povzroča večjo mož- 
nost nastanka izrednih dogodkov. Drugi tehten razlog za 
vgradnjo progovnih RDZ naprav je v omejitvi hitrosti vlakov. 
Proga Ljubljana- Sežana na 1/3 razdalje omogoča gradbeno 
hitrost vlakov večjo od 100 km/h, vendar se zaradi neobstoja 
RDZ naprav sme voziti s hitrostjo le do 100 km/h. 

209 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ŽELEZNICE 

1662— 478 Investicijsko vzdrževanje vozne mreže In elektro- 
energetskih objektov, 178.857.000 SIT 
Potrebna investicijska vzdrževalna dela za vozno mrežo in 
elektro napajalne naprave so določena s sledečimi pravilniki 
(Pravilniki 212 in 213) in stanjem omenjenih naprav. Eventu- 
alne neizvedbe zgoraj navedenih del pomenijo uvedbo dodat- 
nih počasnih voženj, motenj v prometu, pogostejši izredni 
dogodki in nerodnost prometa. V primeru, da se investicijsko 
vzdrževalna dela na vozni mreži in elektroenergetskih objek- 
tih ne bi izvajala, ali bi se izvajala v omejenem obsegu, bi to 
imelo predvsem naslednje posledice: 

- trganje vozne žice (s potencialno nevarnostjo za porušenje 
voznega omrežja, če se to zgodi pri prevozu vlaka) 
- poškodbe vozne mreže zaradi udara strele pri neustrezni 
ozemljitvi 
- izpade napetosti v primeru zmanjšanega investicijskega 
vzdrževanja elektronapajalnih postaj. 

Zgoraj navedeni izredni dogodki neposredno ogrožajo var- 
nost železniškega prometa (pretrganje vozne žice ali poruši- 
tev mreže), v najbiažjem primeru pa povzročajo ogromne 
zamude vlakov in eventuane dodatne počasne vožnje. 

Podrobni podatki o obsegu del so podani v Prilogi 4. 

1664-478 Investicijsko vzdrževanje SV In TK naprav, 
337.196.000 SIT 
Potrebna investicijska vzdrževalna dela za SV in TK naprave 
so določena z sledečimi pravilniki (Pravilniki 400, 425, 426, 
427 in 470) in stanjem omenjenih naprav. 

V primeru, da se investicijsko vzdrževalna dela na signalno- 
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varnostnih in telekomunikacijskih napravah ne bi izvajala ali 
bi se izvajala v omejenem obsegu, bi bila zaradi narave teh 
naprav neposredno ogrožena varnost prometa, v posameznih 
primerih, na stranskih progah, pa tudi njegova ukinitev. Gre v 
največji meri za izjemno zastarele SV in TK naprave različnih 
proizvajalcev. Naprave se več ne proizvajajo, za njihovo vzdr- 
ževanje pa ni potrebnih rezervnih delov. Te moramo pridobiti 
iz že izgrajenih naprav, jih prilagajati na novo stanje in posve- 
čati permanentno pozornost njihovi eksploataciji. 

Alternativa temu minimalnemu obsegu vzdrževanja je sukce- 
sivno zapiranje posameznih delov stranskih prog in postaj, na 
magistralnih progah pa bi izpad investicijsko vzdrževalnih del 
pomenil zmanjšanje varnosti prometa, dodatne počasne vož- 
nje, povečanje števila osebja za ročno zavarovanje prometa 
na posameznih mestih, povečanje zamud in s tem bistveno 
znižanje kvalitete železniških storitev. 

Podrobni podatki o obsegu del so podani v Prilogi 5. 
1665—470 Investicijsko vzdrževanje prog In visokih zgradb, 
792.342.000 SIT 
Investicijsko vzdrževanje prog obsega večja vzdrževalna dela 
pri zamenjavi elementov zgornjega ustroja in sanaciji spod- 
njega ustroja prog, ki zagotavljajo normalno delovanje sred- 
stev in naprav v času trajanja njihove življenjske dobe. Dela se 
opravljajo le delno v lastni režiji, večji del predstavljajo stori- 
tve drugih izvajalcev. V okviru investicijskega vzdrževanja 
opravljamo dela, ki jih lahko v grobem ločimo v štiri sklope: 
1. Investicijsko vzdrževanje spodnjega ustroja 
2. Investicijsko vzdrževanje zgornjega ustroja 
3. Investicijsko vzdrževanje mehanizacije 
4. Investicijsko vzdrževanje zgradb 

Podrobni podatki o obsegu del so podani v Prilogi 6. 

V primeru, da se investicijsko vzdrževalna dela na progah ne 
bi izvajala ali izvajala le v omejenem obsegu, bi nastale 
naslednje posledice: 
• uvedba dodatnih počasnih voženj in s tem povezani: pove- 
čani stroški, zmanjšanje kvalitete storitev, zmanjšanje obsega 
dela in prihodka in v tem skrajnem primeru tudi zaprtje 
posameznih stranskih prog: kot se je že dogajalo, bo zlasti na 
stranskih progah zaradi dezinvestiranja v preteklem obdobju 
prihajalo do uvedbe počasnih voženj v takem obsegu, da 
promet na teh progah ne bo več smiseln in bo potrebno progo 
zapreti (npr.: v letu 1994 uvedena počasna vožnja 20 km/h na 
10 km odseku proge Imeno-Stranje ali enomesečno zaprtje 
proge za potniški promet Metlika-Črnomelj, problematika 
proge Ljubijana-Kamnik); 
• zmanjšanje mednarodno deklarirane osne obremenitve na 
posameznih progah pomeni omejitev nakladanja vagonov, 
posledica tega pa je izguba - preusmeritev mednarodnega 
tranzitnega tovora, povečanje stroškov in izpad prihodka. 

6406-478 Elementar. 80.000.000 SIT 
Na osnovi izkušenj iz preteklih let so v tej postavki predvidena 
sredstva za sanacijo posledic nepričakovanih elementarnih in 
drugih izrednih dogodkov (plazovi, poplave). 

2412 UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO 

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

3363-403 Materialni stroški, 16.660.000 SIT 
Sredstva bodo namenjena za kritje rednih, klasičnih material- 
nih stroškov, kot so pisarniški material 1.820.000 SIT, poštne 
storitve 550.000 SIT, komunalne storitve 187.000 SIT, elektrika 
1 800.000 SIT, voda 92.000 SIT, kolektivno nezgodno zavaro- 
vanje 497.760 SIT, drobni inventar 610.800 SIT, bančni stroški 
44.800 SIT, literatura 470.000 SIT, registracija službenih vozil 
220.200 SIT, pogodbeno delo 1.930.000 SIT (znesek vključuje 
tako kritje plačila pogodbene zaposlitve oziroma zaposlitve 
študentov, ki jih v sezoni uprava zaposli zaradi povečanja del 
v izpostavah uprave v Piranu In Izoli. V tem okviru je zajet 
honorar za opravljanje posameznih del dveh zunanjih sode- 
lavcev, hidrogradbenih inženirjev), dnevnice in kilometrina 
560.000 SIT, reprezentanca 130.000 SIT, čiščenje 1.580.000 

SIT, izdelava specifičnih računalniških programov 874.000 
SIT (tu so vključena sredstva za izdelavo programov za vode- 
nje evidenc tujih jaht in čolnov, domačih čolnov, honorar 
programerja), provizija Agenciji za plačilni promet 177.000 
SIT, časopisi 264.600 SIT, najemnina 1.930.000 SIT, telefon, 
fax in mobitel 658.240 SIT, čistilna sredstva 430.000 SIT, RTV 
naročnina 51.000 SIT, gorivo za avtomobile 324.000 SIT, zava- 
rovalne premije 1.368.600 SIT, vzdrževanje in popravila 
1.400.000 SIT, drugi stroški 1.200.000 SIT. 

V kolikor na tej postavki ne bi bila zagotovljena sredstva v 
predlaganem obsegu, upravi ne bo omogočeno redno delova- 
nje do konca 1996 leta. Glede na dejstvo, da gre pri teh 
stroških za redne odhodke, bi (glede na morebitni obseg 
zmanjšanja sredstev na tej postavki) zmanjkalo sredstev pred 
koncem proračunskega leta. 

3823-409 DrugI odhodki za delo na drugih področjih, 
577.000 SIT 
S sredstvi na tej postavki se bodo krili stroški za sodelovanje v 
mednarodnih organizacijah in sicer v Mednarodni pomorski 
organizaciji (IMO), ter sodelovanje v World Trade Organiza- 
tion (WTO). 

Sodelovanje v IMO 
Za mednarodno uveljavitev Slovenije na področju pomorstva 
je uprava letos predvidela sodelovanje pri International Mari- 
time Organization (IMO). To je najpomembnejša pomorska 
mednarodna institucija, ki je v 35 letih svojega delovanja 
izdala 30 konvencij in protokolov ter 700 kodeksov in priporo- 
čil, ki se nanašajo na varnost plovbe in preprečevanje onesna- 
ževanja morja. Aktivno sodelovanje v njej vpliva na ugled 
držav v mednarodni skupnosti. Sodelovanje v IMO zagotavlja 
vključevanje Slovenije na vseh ključnih področjih mednarod- 
nega sodelovanja (varnost na morju, učinkovitost plovbe, 
preprečevanje onesnaženja na morju, reševanje administra- 
tivnih zadev, vezanih na delovanje organizacije). 

Uprava je bila v letu 1995 določena kot kontaktni organ RS za 
sodelovanje v IMO, direktor uprave pa kot predstavnik RS v tej 
mednarodni organizaciji. Program dela se v mednarodni 
organizaciji sprejema na dvoletnih skupščinah. Glede na dej- 
stvo, da se bo sedanje dvoletno obdobje zaključilo s sklicom 
skupščine v novembru letošnjega leta, bo na tem zasedanju 
sprejet tudi program dela (srečanj, konferenc, sestankov 
delovnih teles in komitejev ter odborov). Glede na prakso 
delovanja te organizacije uprava predvideva, da bo tudi v letu 
1996 program dela zasnovan tako, da bodo najpomembnejše 
redne aktivnosti terjale stroške v predlagani višini. Datumi 
nekaterih konferenc so že objavljeni, npr. konference na temo 
SOLAS, GMDSS in SAR. Za potnih stroškov, dnevnic in stro- 
škov prenočišč udeležencev planiramo sredstva v višini 
1.700.000 SIT. 

Sodelovanje v WTO 
Kot je znano, je Slovenija v letu 1995 pridobila status polno- 
pravne članice v WTO. Sodelovanje predstavnikov uprave v 
delovni skupini za proces vključevanja na področju pomor- 
skih transportnih storitev je bilo določeno s strani ministra za 
promet in zveze. V ženevi bodo v letu 1996 potekali sestanki 
pogajalske skupine o pomorskih transportnih storitvah, zato 
je treba zagotoviti sredstva za udeležbo naših predstavnikov. 
Predlagamo, da se v te namene zagotovi 1.033.000 SIT. 

Če na tej postavki ne bodo zagotovljena sredstva v predlaga- 
nem obsegu, ne bomo mogli izvrševati nalog, ki so bile z 
določitvijo, da predstavlja uprava kontaktni organ RS za stike 
z Mednarodno pomorsko organizacijo (IMO), njen direktor pa 
imenovan za predstavnika v tej organizaciji, prenošene na naš , 
organ. Aktivno strokovno sodelovanje v navedeni mednarodni 
organizaciji prispeva k mednarodnemu ugledu Slovenije, saj 
se IMO uvršča med najpomembnejše organizacije ZN ter 
predstavlja pomemben prispevek delovanju organa skladno z 
mednarodnimi pravili. Direktna vsakodnevna aplikacija in 
nadzor nad izpolnjevanjem mednarodnih pravil predstavlja 
obveznost našega organa (skladno z določili Zakona o 
pomorski in notranji plovbi), zato je nujno direktno spremlja- 
nje delovanja IMO. Prav tako bi nezagotovitev sredstev one- 
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mogočila aktivno sodelovanje na področju transportnih stori- 
tev v okviru WTO. 

5556-403 Materialni stroški za pomorski promet, 4.182.000 
SIT 
Pri delu uprave nastajajo še specifični materialni stroški. V 
okviru sektorja za varnost plovbe-Pristaniška kapitanija 
deluje oddelek pomorske inšpekcije, ki opravlja naloge s 
področja varnosti plovbe in oddelek za pomorski promet, ki 
opravlja nadzorne in druge naloge s področja pomorskega 
prometa, varnosti plovbe, reševanja na morju in zaščite pred 
onesnaženjem. V poletnih mesecih, ko se navtični turizem 
poveča in je na morju veliko prireditev (jadralne in veslaške 
regate, skuterji), je poleg rednega nadzora potrebna stalna 
prisotnost plovil uprave, saj je le tako zagotovljen učinkovit 
nadzor. Na tej postavki so predvidena sredstva v višini 
1.830.000 SIT, ki bodo namenjena kritju stroškov goriva za 
plovila uprave. Tu se predvidevajo še sredstva za redno vzdr- 
ževanje čolnov 767.000 SIT, za popravila čolnov, telekomuni- 
kacijskih naprav in opreme inšpekcijske ter nadzorne službe 
pa 900.000 SIT, sredstva, potrebna za zavarovanje čolnov, pa 
znašajo 1.000.000 SIT. 

V okviru prometnega odseka se daje prosti promet ladjam in 
dovoljenja za izplovitev, izdaja se dovoljenja za plovbo tujim 
ladjam, potrjuje ladijske listine in vkrcevanje pomorščakov. 
Uprava izvaja tudi izpite za voditelje čolnov ter preizkuse 
znanja, vpisuje čolne ter izdaja dovoljenja za plovbo. Vodi se 
še vpisnik ladij, izdajajo vpisni listi za ladje. Za izvajanje teh 
nalog potrebuje uprava sredstva za tiskanje obrazcev, kot so 
pooblastila, pomorske knjižice, evidenčni listi za čolne, izkaz- 
nice za voditelja čolna, računi za OVP, seznam posadke. Za 
tiskanje teh obrazcev bi bila potrebna sredstva v višini 
2.500.000 SIT. Vse navedene obrazce uprava zaračunava 
strankam in ves dohodek iz tega naslova se steka v proračun. 
Za pogodbeno delo izpitnih komisij je na tej postavki plani- 
rano 1.700.000 SIT. Cene izpitov so oblikovane tako, da krijejo 
vse stroške, ki nastanejo ob izpitih. Tudi ta dohodek se steka v 
proračun. Planirana sredstva za najemnino postavljenih 
naprav na strehi Tumove koče na Slavniku znašajo 830.000 
SIT, za uniforme zaposlenih pa 1.540.000 SIT ter premoženj- 
sko zavarovanje svetilnikov 1.000.000 SIT. 

V kolikor se ne bodo zagotovila sredstva v predlagani višini na 
tej postavki, bi se to odrazilo na nezmožnosti zagotavljanja 
varnosti plovbe na način, ki ga terjata obseg in gostota 
pomorskega prometa, onemogočeno bi bilo vzdrževanje plo- 
vil. Ne bi mogli izvajati strokovnih izpitov in izdajati pooblastil, 
torej izvajati določil zakona o varnosti pomorske in notranje 
plovbe in na njegovi podlagi izdanih pravilnikov. Zaposleni ne 
bi mogli biti oblečeni v predpisane službene obleke - uni- 
forme ter ne bi imeli sredstev za zavarovanje plovnih objektov 
in svetilnikov. 

6 PLAČILA STORITEV 

7664-451 Vzdrževanje objektov In oprema za varnost 
plovbe, 10.778.000 SIT 
Uprava opravlja zadeve, ki se nanašajo na gospodarjenje s 
pristaniško infrastrukturo ter na varnost plovbe na morju, 
rekah in jezerih. Tako ima obveznost vzdrževanja objektov za 
varnost plovbe na plovnih poteh v obalnem morju RS na 
podlagi odredbe o vzdrževanju plovnih poti v morju RS (št. 
345-22/91). Na podlagi javnega razpisa je uprava sklenila za 
to vzdrževanje pogodbo s podjetjem SIRIO - podjetje za 
navtiko, ribištvo in trgovino. V letu 1995 je uprava od Ministr- 
stva za finance dobila soglasje k pogodbi v vrednosti 800.000 
SIT, letno torej 9.600.000 SIT. 

Če se ne bi zagotovila sredstva za vzdrževanje objektov za 
varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh oziroma obalnem 
morju RS, bi bila ogrožena varnost plovbe ter človekovega 
življenja in premoženja na morju, s tem bi se kršila tako 
mednarodna pomorska pravila, zakon o pomorski in notranji 
plovbi in odredba o vzdrževanju plovnih poti. Dohodek od 
pristojbin za uporabo objektov za varnost plovbe, ki se zara- 
čunava pri naši upravi, se v celoti steka v integralni proračun 
in je v letu 1994 znašal 164 mio SIT. 

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

3596 — Investicija v GMDSS — Globalni pomorski varnostni 
sistem, O SIT 
Uprava ne bo mogla financirati GMDSS simulatorja (simula- 
torja Globalnega pomorskega varnostnega sistema) v skladu 
s spodbujanjem pomorskega in prometnega šolstva, podpira- 
njem razvoja znanstveno raziskovalnega dela v zvezi z mor- 
jem, kar izhaja iz resolucije o pomorski usmeritvi RS. Naprava 
bi bila inštalirana v prostorih Visoke pomorske in prometne 
šole v Piranu ter služila izobraževanju srednješolskega in 
visokošolskega pomorskega kadra ter dajala osnovo za izdajo 
pooblastil pomorščakom o usposobljenosti za upravljanje z 
GMDSS sistemom. Vrednost investicije bi znašala 5 mio SIT. 
Bistvo GMDSS je, da komunikacije v stiski ne vodijo ladje med 
seboj kot do sedaj, temveč sprejme klic obalna postaja za 
iskanje in reševanje na morju. Skladno z določili STCW kon- 
vencije morajo vse ladje do 1999 imeti inštaliran GMDSS. Že 
sedaj ima veliko ladij ta sistem inštaliran. Tako morajo imeti 
vsi krovni oficirji na takih ladjah že sedaj pooblastilo za 
upravljanje s tem sistemom. Pooblastilo lahko pridobijo le po 
opravljenem ustreznem programu in uspešno opravljenem 
izpitu na GMDSS simulatorju. Tudi ta pooblastila bo izdajala 
Uprava za pomorstvo. 

Če se ne bodo zagotovila sredstva za sofinanciranje simula- 
torja GMDSS, bi se to odrazilo na nemožnosti realizacije 
projekta nabave. Nabava simulatorja bi bistveno prispevala k 
razvoju pomorskega šolstav, kar je skladno z določili 3. c 
točke Resolucije o pomorski usmeritvi RS. 

3826-478 Objekti In naprave za varnost v pomorskem pro- 
metu, 4.724.000 SIT 
Na tej postavki so planirana sredstva za OVP na podlagi 
podanega plana investicij in modernizacije svetilnikov. Na 
podlagi ogleda inšpekcijskih služb uprave je bilo ugotovljeno, 
da so te investicije nujne in je tako njihova izvedba v letu 1996 
potrebna. Skupaj s prometnim davkom znašajo sredstva za 
utemeljene namene 4.733.000 SIT. Uprava pobira pristojbino 
za uporabo objektov za varnost plovbe od ladij in čolnov, ki 
priplujejo v slovensko morje. Pristojbine se stekajo v inte- 
gralni proračun. 

Iz mednarodnih pravil, zakona o pomorski in notranji plovbi in 
odredbe našega ministrstva št. 435- 22/91, izhaja poleg dolž- 
nosti vzdrževanja, ki je opredeljena pod postavko 7664, tudi 
dolžnost investiranja v objekte za varnost plovbe. Glede na 
dejstvo, da dela, predvidena pod to postavko, presegajo 
okvire vzdrževanja, so zaradi zagotovitve namena porabe in 
po navodilih Ministrstva za finance razporejena v konto inve- 
sticij. 

3830-474 Oprema za varnost pomorskega prometa, 
5.110.000 SIT 
Zagotovitev sredstev na tej postavki je potrebna za nabavo 
grelno hladilne naprave za čoln KP-10 v višini 1.000.000 SIT, 
cerade za tri čolne 430.000 SIT, za potrebe sistema radijskih 
zvez, instaliranih na Slavniku, oziroma za zagotovitev proti- 
strelne zaščite 530.000 SIT. Potrebno je nabaviti akumulatorja 
in polnilca kot rezervne vire napajanja za VHF postaje v 
izpostavah Izola in Piran 700.000 SIT, za nabavo računalniške 
opreme za zagotavljanje varnosti pomorskega prometa potre- 
bujemo 480.000 SIT. Skladno z določili zakona o varnosti 
pomorske in notranje plovbe so pooblaščene uradne osebe 
Uprave RS za pomorstvo za preverjanje psihofizičnega stanja, 
vpliva alkohola in drugih psihotropnih snovi upravijalcev plo- 
vil, za kar je potrebno nabaviti tri alkoteste (250.000 SIT). 
Poleg tega je potrebno nabaviti štiri paging odzivnike za 
zaposlene, ki morajo biti v pripravljenosti na domu 350.000 
SIT, za inšpekcijsko službo je potrebno nabaviti mobitel 
220.000 SIT. Potrebe po manjši opremi vrednotimo na 800.000 
SIT. Iz navedene postavke se bodo krila sredstva še za foto- 
aparat 40.000 SIT in tri daljnoglede 360.000 SIT. 

Nabava opreme, ki je predvidena pod to postavko, se nanaša 
predvsem na zagotavljanje učinkovitosti nadzora nad var- 
nostjo plovbe, na delovanje inšpekcijskih služb in izpolnitev 
(oziroma nepretrgano delovanje) telekomunikacijske opreme. 
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V kolikor se na navedeni postavki ne bodo zagotovila sredstva 
v predlagani višini, bi se to odrazilo na učinkovitosti izvajanja 
predpisanih nalog, ki sodijo v sektor pristaniške kapitanije. 

6256-474 Investicije v pristaniško infrastrukturo In varnost 
plovbe, 159.000.000 SIT 

INVESTICIJE V PRISTANIŠKO INFRASTRUKTURO: 

V letu 1996 predvidevamo nadaljevalna dela na izkopu bazena 
lil in s tem nasipavanjem pomola III v koprskem pristanišču. 
Za 1. fazo teh det, ki bodo trajala predvidoma 1 leto, je skupna 
ocena stroškov 317.000.000 SIT. 

Ker so akvatorij in ostale površine, namenjene razvoju v 
koprskem pristanišču, v lasti RS, je v njenem interesu, da se 
vključi v predlog proračuna za leto 1996 pri upravi nova 
proračunska postavka v višini sredstev, potrebnih v ta namen. 

Razlogi, ki to opravičujejo, so naslednji: 

1. Po zaključitvi postopka lastninskega preoblikovanja 
podjetja Luka Koper, p. o., v delniško družbo Luka Koper, d. 
d., se bodo v proračun stekala sredstva iz naslova dividend 
delnic (prednostnih participativnih in navadnih), katerih last- 
nik je RS. Predvidevamo, da bo država v mesecu januarju 
1996 iz nalslova poslovanja Luke Koper v letih 1993 in 1994 na 
račun teh dividend dobila približno 380.000.000 SIT. Na pod- 
lagi ugotovljenega dobička Luke Koper v letih 1993 in 1994 so 
sredstva rezervirana ter bodo skladno z določili statuta Luke 
Koper, d. d., razdeljena med delničarje na podlagi sklepa 
Skupščine delniške družbe. 
2. Vlada RS je na svoji seji dne 15. 6. 1995 sprejela sklep št. 
340-04/93-2/15-6 z načelno usmeritvijo, da se tako zbrana 
sredstva namenijo za uresničevanje doličil Resolucije o 
pomorski usmeritvi RS ter da se višina sredstev predlaga z 
vsakoletnim proračunom. 
3. Resolucija o pomorski usmeritvi RS (Uradni list, št. 10/91) 
določa, da bo RS vodila gospodarsko in razvojno politiko, ki 
bo tudi pomorsko usmerjena ter da bo podpirala razvoj kopr- 
skega pristanišča. 
4. Naša uprava je po zakonu o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) organ, ki je 
zadolžen za varnost plovbe in gospodarjenje s pristaniško 
infrastrukturo, zato menimo, da je v tem primeru proračunski 
porabnik za ta sredstva prav naša uprava. 
5. Svet mestne občine Koper je sprejel odlok o ureditvenem 
načrtu za območje Luka - pomol III, ki ni v neskladju s 
prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana RS za obdobje 
od 1986 do 2000 in z rešitvami, določenimi v prostorskih 
sestavinah srednjeročnega družbenega plana RS za obdobje 
od leta 1986 do leta 1990. 
6. Skladno s strategijo razvoja pristanišča Luka Koper že več 
let z različno dinamiko izvaja investicijska dela pri izkopu 
bazena III in nasipavanju pomola III. Ta dela so bila izvajana v 
skladu z zakonskimi predpisi. 

pri financiranju tega projekta je sodelovala tudi država s 
sredstvi iz proračuna v letih 1990 do 1993 v višini približno 
153.000.000 SIT, kar nekako potrjuje interes širše skupnosti 
za nadaljevanje in dokončanje že pričetih del. Upravičenost 
del potrjuje tudi študija »Strategija razvoja Luke Koper«, ki jo 
ie aprila 1994 izdelal Vodnogospodarski inštitut v Ljubljani. V 
letu 1996 bi morali zaradi kontinuitete del nadaljevati z že 
začetimi deli iz naslednjih razlogov: 

- pomol lil s svojim zaledjem v ankaranski depresiji je prak- 
tično še edino razvojno področje, na katerem se bodo v 
bodoče lahko širile pristaniške dejavnosti; 
- glede na tehnologijo izkopov in nasipavanj je ob kontinu- 
iteti del pričakovati, da bo možno na novo pridobljenih površi- 
nah pričeti z izgradnjo objektov šele po obdobju 3 do 5 let 
(proces stabiliziranja tal); 
- če želimo ohraniti že dosežen promet razsutih tovorov, kije 
v stalnem porastu, je zaradi varnosti prometa nujna čimprejš- 
nja razširitev in poglobitev bazena III. Bazen je sedaj izkopan 
le v polovični širini 150 m, kar zadošča za varno pristajanje 

ladij do 80.000 ton nosilnosti, potrebe pa so po pristajanju 
ladij z nosilnostjo do 150.000 ton; 
- da bi se omogočilo odlaganje izkopanega materiala, je 
potrebno omogočiti istočasno nasipavanje pomola III (delno 
že nasuto). 

7. Ministrstvo za okolje in prostor je v svojem mnenju o 
nadaljevalnih delih na pomolu III v svojem dopisu št. 
352-00-03/94 z dne 14.8.95 potrdilo skladnost teh del s 
prostorskimi sestavinami srednjeročnega in dolgoročnega 
plana RS ter napotilo na potrebo, da investitor pridobi 
potrebno lokacijsko in gradbeno dovoljenje. Predvidevamo, 
da bo ob vključitvi omenjene postavke v predlog proračuna za 
leto 1996 obe dovoljenji moč pridobiti do januarja naslednje 
leto. 

Ker omenjeni projekt zajema različna pripravljalna in izved- 
bena dela, bi bila možna tudi delna izvedba projekta. V tem 
primeru bi bila potrebna sredstva v višini 147.000.000 SIT. S 
tem bi zajeli vsa pripravljalna dela do samega izkopa: remont 
bagra, pregled in montažo cevovodov, izdelavo kasete na 
pomolu III in geomehanske raziskave ter projekte. 1. faza bi 
bila s tem okrnjena za izkop severnega dela bazena III na 
globino 7 m ter izdelavo nasipov za 2. in 3. fazo del. 

Če pride do takšne odločitve, je nujno opozoriti naslednje: 
1. Z deli je v tem primeru potrebno pričeti tako, da bo omogo- 
čeno njihovo nadaljevanje v letu 1997 brez prekinitve, saj bi 
sicer nekatera od njih morali ponoviti (remont bagra, pregled 
in montaža cevovodov), kar bi povzročilo dodatne stroške. 
2. To hkrati pomeni, da bi država morala zagotoviti finančno 
komuniteto investicije tudi v proračunskem letu 1997. 
3. Takšna okrnjena in 
4. izvedba projekta bi pomenila najmanj deset mesečno kasni- 
tev pri dosegu končnega cilja. 

Iz vseh zgoraj navedenih razlogov je razbrati, da je nadaljeva- 
nje del nujno, RS pa bo s širitvijo koprskega pristanišča in s 
tem pridobitvijo novih površin omogočila nadaljnji razvoj 
tranzitnega in kopenskega prometa skozi pristanišče. Kot 
lastnik tako pridobljenih površin pa bo z izdajanjem le teh v 
uporabo novim koristnikom v obliki koncesij, zagotovila vrni- 
tev vloženih sredstev ne samo v ožjem smislu, temveč tudi v 
obliki vsesplošne koristi zaradi hitrejšega in povečanega pro- 
meta skozi koprsko pristanišče. 

VARNOST PLOVBE: 

Poleg zgoraj omenjene investicije v pristaniško infrastrukturo 
ta postavka vključuje tudi nabavo namenskega rešilnega 
čolna s trdim dnom Delta 6,5 FRC na jet pogon. Gre za manjši 
gumijski čoln v izmeri 6-8 m, izdelan namensko. Nobeden od 
upravnih organov, ki delujejo na morju, ne razpolaga s pri- 
mernim čolnom in tudi ne načrtujejo takšne nabave. Slednje 
velja tudi za Upravo RS za zaščito in reševanje. Iz navedenega 
sledi, da je takšno plovilo najprimerneje nabaviti in z njim 
zagotavljati mednarodno prevzete obveznosti RS v okviru 
naše uprave. Sredstva potrebna za tovrstno nabavo znašajo 
12.000.000 SIT. Za nabavo GMDSS sistema pa je predvideno 
sofinanciranje 5.000.000 SIT. 

Točka 3. a že omenjene resolucije določa, da bo RS skrbela za 
pomorsko pravno ureditev skladno z mednarodnimi pravili ter 
da bo za to razvila službe, ki bodo skrbele za nadzor morja in 
obale na varnostnem, plovbnem in ekološkem področju. RS je 
z aktom o nasledstvu postala podpisnica Konvencije o varstvu 
človekovega življenja na morju (SOLAS) in Konvencije o odpr- 
tem morju. Določila slednjih dveh konvencij nalagajo podpis- 
nicam, da zagotovijo ukrepe za opazovanje obale in za reše- 
vanje oseb v stiski na morju. Ti ukrepi morajo obsegati vzpo- 
stavljanje, uporabo in vzdrževanje naprav za pomorsko var- 
nost. Resolucija in konvenciji napotujeta na ustanovitev in 
opremljanje učinkovitih služb za reševanje. V tujini tako 
službo izvajajo organi, v katerih delovno področje sodi zago- 
tavljanje varnosti plovbe. V teh organih se ustanovi koordina- 
cijski center za reševanje, ki koordinira večje reševalne akcije. 
Potrebno ie, da so razpoložljiva sredstva tako organizirana in 
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koordinirana, da zagotavljajo takojšnje in zanesljivo iskanje 
ali reševanje. To zahteva ustanovitev organizacije za iskanje 
in reševanje na morju z izdelanim planom in sredstvi za 
njegovo izvajanje. Za delovanje koordinacijskega centra 
imamo na upravi že inštaliran DSC sistem, torej sistem radij- 
skih zvez. Gre za komunikacijsko računalniško opremo, ki 
zagotavlja "hitri prenos informacij na VHF klicnem kanalu 70, 
mednarodno kdnvencijsko določenem kanalu. 

Nezagotovitev sredstev v predlagani višini bi se odrazila v 
nemožnosti nabave namenskega čolna. S tem bi prišlo do 
nedoslednosti Izvajanja mednarodnih pomorskih konvencij, 
Konvencije o varstvu človekovega življenja na morju (SOLAS, 
1974) in Konvencije o odprtem morju, katerih določila nala- 
gajo državam podpisnicam, da zagotovijo ukrepe za opazova- 
nje obale in za reševanje oseb. Ti ukrepi morajo obsegati 
vzpostavljanje, uporabo in vzdrževanje naprav za pomorsko 
varnost. Organ, ki je zadolžen za pomorsko varnost, je 
skladno z zakonom o organizaciji in delovnem področju mini- 
strstev naša uprava. Na zgoraj navedeno napotuje tudi Reso- 
lucija o pomorski usmeritvi, saj v 3. a točki določa, da bo RS 
skrbela za pomorsko pravno ureditev skladno z mednarod- 
nimi pravili ter da bo za to razvila službe, ki bodo skrbele za 
nadzor morja in obale. Torej je predlagana nabava skladna s 
sklepom Vlade RS, s katerim se je sprejela usmeritev o name- 
nitvi sredstev pridobljenih iz naslova prednostnih in drugih 
delnic pridobljenih v Luki Koper d. d., za uresničevanje dolo- 
čil o pomorski usmeritvi RS. 

2413 UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZRAČNO 
PLOVBO 

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

3421-403 Materialni stroikl, 9.3S0.000 SIT 
Ta postavka zajema vse stroške delovanja uprave brez sek- 
torja za vodenje zračnega prometa. V tem okviru so zajeti tudi 
stroški komisij za raziskovanje letalskih nesreč in nezgod in 
zagotavljanje ter vzdrževanje ustreznih pilotskih licenc, ki so 
nujno potrebne za izvajanje testnih letov letal pred izdajo 
spričevala o plovnosti letala ter prisotnost na izpitih letal- 
skega osebja in stroške iskanja ter reševanja ponesrečenih in 
pogrešanih letal. 

V registru letal je trenutno registriranih 400 zrakoplovov in 
130 motornih zmajev. Poleg tega se letno vpiše v register 
povprečno 50 novih zrakoplovov. Strokovnjaki s tega 
področja morajo letno opraviti najmanj 580 pregledov zrako- 
plovov na območju RS. V registru letalskega osebja pa je 
vpisanih 2400 različnih dovoljenj za letalsko osebje. Zaradi 
pridobivanja novih pooblastil je potrebno letno opraviti pri- 
bližno 500 izpitov. Iz tega seldi, da je letno treba opraviti 
oziroma rešiti 1725 vlog za podaljšanje in nova dovoljenja. 
Vsa ta opravila se izvajajo na območju celotne RS. Izpitne 
komisije so sestavljene iz treh oziroma petih članov. 

3745-409 DrugI odhodki za delo na drugih podroi/lh, 
3.732.000 SIT 
Ta postavka zajema vse stroške sodelovanja in dela v medna- 
rodnih organizacijah civilnega letalstva kot so Mednarodna 
organizacija za civilno letalstvo - ICAO, Evropska konferenca 
civilnega letalstva - ECAC, Združenje letalskih oblasti - JAA, 
Evropska organizacija za varnost zračne plovbe - Eurocon- 
trol in druge, razen članarine v omenjenih organizacijah, ki se 
plačujejo iz postavk Ministrstva za zunanje zadeve. Predvi- 
doma bodo predstavniki Uprave RS za zračno plovbo v letu 
1996 sodelovali na: petih sestankih glavnih direktorjev, dvaj- 
setih sestankih različnih delovnih skupin, dvajset sestankih 
ekspertnih skupin in petnajstih usklajevalnih sestankih. To 
pomeni okrog 410 dni službenih potovanj, predvsem v Parizu, 
Bruslju, Amsterdamu in Luksembourgu. 

3815 - 403 Materialni stroikl vodenja zračnega prometa 
153.000.000 SIT 
Materialne stroške vodenja zračnega prometa je potrebno 
voditi ločeno zaradi izračuna enote storitve kontrole letenja, 
ki se zaračunava na podlagi Uredbe o pristojbini za uporabo 

naprav in storitev kontrole letenja. Postavka se glede na leto 
1995 bistveno zmanjša. 

Ta postavka zajema vse stroške vodenja zračnega prometa. 
Povprečni mesečni stroški v letu 1995 so znašali 12.000.000 
SIT, brez umerjanja radionavigacijskih naprav in stroškov 
izmenjave radarskih podatkov. Materialni stroški vodenja 
zračnega prometa zajemajo: porabo električne energije, 
najema zakupljenih in javnih telekomunikacijskih vodov, 
poraba goriva in maziva za vozila ter agregate, dnevnice in 
potni stroški, zavarovanje objektov in opreme, najemnina 
prostorov, najem vozil, redno vzdrževanje, komunalne stori- 
tve (čiščenje prostrov, ogrevanje, kanalizacija,...), fizično 
varovanje objektov, strokovna literatura, reprezentančni stro- 
ški, pisarniški material vključno z telex in fax papirjem in 
»strip« papirem, drugi materialni stroški (zdravniški pregledi 
kontrolorjev letenja in tehničnega osebja, provizije in bančne 
storitve,...). 

Letalsko umerjanje radionavigacijskih sredstev znaša letno 
približno 24.000.000,00 SIT. Letalsko umerjanje izvaja 
posadka iz madžarske uprave za vodenje zračnega prometa, 
za kar je bila po zbiranju ponudb sklenjena pogodba. 

V letu 1993 je bil sklenjen z avstrijsko agencijo za vodenje 
zračnega prometa sporazum za pridobivanje podatkov z 
radarja Koralpe. V letu 1995 pa je bil sklenjen dodatek k 
omenjenemu sporazumu, kjer so navedeni stroški uporabe 
podatkov in znašajo približno 28.000.000,00 SIT. Ta strošek 
kompenzira potrebo po nakupu drugega radarja dolgega 
dosega, ker s kombinacijo radarskih podatkov (enega sloven- 
skega in enega avstrijskega radarja) dosežemo priporočeni 
Eurocontrolov standard za radarsko vodenje letal. 

5220-409 Šolanje strokovnega osebja, 24.898.000 SIT 
Postavka zajema vse stroške šolanja strokovnega osebja v 
skladu z Zakonom o zračni plovbi in ustreznimi pravilniki ter 
standardi in priporočeno prakso Mednarodne organizacije 
civilnega letalstva (ICAO) in mednarodnega združenja letal- 
skih oblasti (JAA). Šolanje strokovnega osebja je potrebno 
zagotavljati na podlagi Zakona o zračni plovbi. Za poklice v 
navigacijskih službah zračnega prometa in nadzora plovnosti, 
vzdrževanja letal, in usposobljenosti za izvajanje letenja ni 
rednih šol. 

S šolanjem in zaposlovanjem novih strokovnih delavcev mora 
Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo zagotoviti: delo- 
vanje območnega kontrolnega centra 24 ur/7 dni v tednu 
(štirje sektorji), 24 urno odprtost letališča Ljubljana in 12 urno 
dnevno odprtost terminalne (letališke) kontrole zračnega pro- 
meta Maribor in Portorož. 

Po izračunih glede na sedanji obseg zračnega prometa, šte- 
vila registriranih letal in strokovnega letalskega osebja, ter 
opremljenosti kontrolnih centrov in razporeditve radionaviga- 
cijskih, telekomunikacijskih, radarskih in računalniških 
naprav, je potrebno za opravljanje teh nalog zagotoviti v letu 
1996 16 kontrolorjev zračnega prometa, 10 delavcev v tehnič- 
nih službah, 4 v službah letalskih informacij in 3 samostojni 
izvajalci v upravno pravnem sektorju. 

V glavnem se šolanje osebja za vodenje zračnega prometa 
izvaja v tujini. Tehnično osebje se šola večinoma pri proizva- 
jalcih sistemov in naprav (Frequentis, ALCATEL, SIEMENS; 
FERNAU,...), kontrolorji letenja in sodelavci za letalske infor- 
macije pa se šolajo v mednarodnih institucijah EUROCON- 
TROL-a v Luksemburgu in v Angliji. 

Poleg tega je potrebno izšolati in stalno izobraževati ustrezne 
strokovnjake na področju plovnosti letal in letalskega osebja, 
ki mora biti zagotovljeno na podlagi polnopravnega članstva v 
mednarodnegem združenju letalskih oblasti (JAA) in v skladu 
z Zakonom o zračni plovbi. Večinoma se izobraževanje ome- 
njenega osebja odvija v Amsterdamu in Parizu (direkcija JAA, 
Amsterdam in Flight Sefety Organisation, Pariz) ter v Okla- 
homi pri ameriški upravi za zračno plovbo (FAA). V letu 1996 
je potrebno na tem področju izšolati vsaj šest strokovnjakov. 
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V preteklih letih je bilo 30 % stroškov šolanja strokovnega 
osebja plačano iz proračuna Republike Slovenije, 70 % pa iz 
programa PHARE, ki ga za to vejo prometa vodi Eurocontrol. 
Predvidoma bo PHARE program v letu 1996 prenehal šolati 
letalsko strokovno osebje. Zaradi tega je potrebno zagotoviti 
dodatna sredstva v proračunu Republike Slovenije. 

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

6261-478 Posodobitev In adaptacija terminalne kontrole 
letenja Maribor, 7.784.000 SIT 
Investicija je potrebna za končanje opremljanja in posodobi- 
tve vodenja zračnega prometa, zagotavljanja varnosti v zrač- 
nem prometu in delovnih pogojev kontrolorjev letenja ter 
drugega strokovnega osebja kontrole letenja v terminalni 
kontroli letenja Maribor. Dokončana bo obnova elektroinšta- 
lacij, telekomunikacijskega omrežja in rezervnih sistemov 
napajanja. 

Če sredstva ne bodo zagotovljena, ne bodo dokončana dela 
na letališkem stolpu in priletna ter letališka kontrola letenja ne 
bosta delovali v skladu s predpisi. 

6262-478 Ureditev In posodobitve urada za letalske Infor- 
macije na letališču Ljubljana, 6.487.000 SIT 
Investicija predvideva prilagoditev prostorov (predelni zidovi), 
zamenjavo pohištva (delovni pulti, sortirni regali in antista- 
tični podi) in obnovo inštalacij glede na novo opremo v 
letališkem informacijskem uradu služb zračnega prometa. 
Prilagoditve morajo zagotoviti predpisane delovne pogoje za 
računalniško opremo in posredovanje letalskih informacij. 

Če investicija ne bo vključena v proračun, ne bodo zagotov- 
ljeni predpisani pogoji za delovanje računalniške opreme in 
informiranje pilotov. Stanje opreme v uradu je že nekaj let 
kritično, saj ne ustreza osnovnim delovnim in higienskim 
pogojem. 

6265-478 Rezervna oprema In moduli, 29.940.000 SIT 
Glede na to, da gre za rezervno opremo in module velike 
nabavne vrednosti, ki se skladiščijo in ob napakah menjajo ter 
pošiljajo na popravila k proizvajalcu, je smotrno nabave novih 
modulov in opreme voditi kot posebno investicijo. Gre pred- 
vsem za nabavo rezervnih ekranov in računalniških delovnih 
postaj, izhodnih radarskih in radijskih ojačevalcev ter podob- 
nih modulov. Nabava rezervnie opreme in modulov je nujna 
zaradi nemotenega opravljanja vzdrževanja naprav in siste- 
mov, ki mora biti v skladu z Zakonom o zračni plovbi. 

Tako se v letu 1996 predvideva nabava minimalnih količin 
rezervnie opreme in modulov za naslednje sisteme in 
naprave: rezervni moduli za priletni radar, rezervna oprema in 
moduli za ADP/MMI, rezervna oprema za AFTN, rezervni 
moduli za radionavigacijska sredstva, rezervni moduli za VCS 
in rezervna oprema za VHF. 

Z nakupom navedene opreme in modulov bo skrajšan čas 
odpravljanja napak. Cilj Uprave RS za zračno plovbo je, da v 
naslednjih treh letih doseže založenost z rezervnimi moduli in 
opremo, ki bo zagotavljala, da izpadi posameznih sistemov ne 
bodo daljši od 30 minut. S tem še ne bo dosežen priporočeni 
Eurocontrolov standard. 

Zmanjšanje sredstev na tej postavki pomeni, da se bo verjet- 
nost razpada sistema kontrole letenja povečala, ker ne bo 
zagotovljene rezervne opreme in modulov, s katerimi je 
potrebno v 1-3 minutah nadomestiti pokvarjeno opremo ozi- 
roma module (dovoljeni izpad manj pomembnih podatkov je 
dovoljen do ene minute, pomembnih pa eno sekundo), kar je 
v nasprotju s predpisi in standardi. 

INVESTICIJE: 
Predlagane investicije bodo omogočile nadaljnje približeva- 
nje standardom in priporočeni praksi Mednarodne organiza- 
cije civilnega letalstva (ICAO) in zagotovitev osnovnih nivojev 
programa EATCHIP (Evropski program harmonizacije in inte- 
gracije sistemov za vodenie zračnega prometa), ki ga v skladu 

z usmeritvami ECAC vodi Eurocontrol. Navedeni program že 
na sedanji stopnji razvoja znižuje stroške ter povečuje varno 
in tekoče odvijanje zračnega prometa. Uprava Republike Slo- 
venije za zračno plovbo že sodeluje v tem programu (na 
osnovi EATCHIP-a jeza vsako državo izdelan t. i. -ClP-Con- 
vergence and Implementation Programme- in predstavlja 
določene obveznosti), ki je trenutno v fazi doseganja kompati- 
bilnosti sistemov, predvsem glede komunikacijskih protoko- 
lov. 

Investicije so potrebne na vseh področjih navigacijskih služb 
v zračnem prometu, kar je posledica prevzema državnih nalog 
na tem področju. 

5604-471Oprema In merilne naprave za vodenje zračnega 
prometa, 3.772.000 SIT 
Za tekoče in kvalitetno vzdrževanje ter umerjanje naprav za 
vodenje zračnega prometa je potrebno nabaviti dodatno 
merilno opremo. Višja stopnja odkrivanja in odpravljanja 
napak zmanjšuje čas odpravljanja napak in znižuje stroške 
popravila modulov na popravilo k proizvajalcem. V letu 1996 
bo Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo nabavila 
nekaj mernih sond, posebnih orodij in analizatorjev (spektrov, 
omrežij itd.). 

Zmanjšanje na tej postavki bo pomenilo manj merilne 
opreme, potrebne za vzdrževanje naprav za vodenje zračnega 
prometa in s tem povečanje stroškov najema opreme in 
popravila naprav ter podaljšanje časa odprave napak. Zmanj- 
šanje postavke pomeni prenos stroškov na postavko 3815 - 
materialni stroški vodenja zračnega prometa. 

6263-471 Zamenjava rezervnih sistemov napajanja za radi- 
onavlgacljske naprave, 10.778.000 SIT 
V skladu z Zakonom o zračni plovbi in podzakonskimi akti je 
potrebno na vseh objektih kontrole letenja zagotoviti 
rezervno napajanje električne energije. Zaradi dotrajanosti in 
neustreznosti obstoječih sistemov napajanja je potrebna 
zamenjava dizelelektričnih agregatov v Metliki, Kresniškem 
vrhu in Apačah. Poleg tega je potreben nakup dodatnih siste- 
mov za neprekinjeno napajanje na nekaterih objektih in 
napravah za vodenje zračnega prometa (letališča: Maribor, 
Ljubljana in Brnik), kjer zaradi nestabilnega napajanja z elek- 
trično energijo in udarov strele prihaja do pogostih izpadov. 

Če sredstva ne bodo zagotovljena, ne bo mogoče doseči 
ICAO standarda glede zanesljivosti delovanja radionavigacij- 
skih naprav (standardi so zelo različni: ILS kat I - 10 sec, kat II 
O in 1 sec, VOR, DME in NDB - 15 sec), kar konkretno pomeni 
čakanje letal v zraku in pritožbe zračnih prevoznikov. 

6266-471 Nadgradnja In nakup programske opreme za 
ANS, 14.970.000 SIT 
Po večletnih testiranjih so začeli proizvajalci programske 
opreme za vodenje zračnega prometa (na osnovi priporoče- 
nih specifikacij Eurocontrol-a) nuditi različne programske 
pakete, ki opozarjajo kontrolorje letenja na nevarna medse- 
bojna približevanja letal ter letal in ovir na zemlji. Povečanje 
zračnega prometa zahteva hitrejšo izmenjavo različnih podat- 
kov o letalih med kontrolnimi centri za vodenje zračnega 
prometa. Eurocontrolov eksperimentalni center je razvil nov 
sistem prikazovanja podatkov za kontrolorje letenja. Sistem je 
že prestal prve teste v dejanskem zračnem prometu. Vsi 
navedeni programi so izdelani za neko hipotetično obliko 
zračnega prostora in reliefa. Zaradi tega je vse take program- 
ske pakete potrebno prilagoditi konkretni obliki zračnega 
prostora (državnim mejam in sektorizaciji zračnega prostora) 
in reliefa in vgraditi v obstoječo programsko opremo. 

Vsi navedeni programski paketi so potrebni za slovenski avto- 
matizirani sistem kontrole letenja, ker predvidenega števila 
letal po končanju vojne na Balkanu kontrolorji letenja ne 
bodo mogli voditi s klasičnimi metodami in opremo. Od insta- 
liranja te programske opreme pa do uporabe v dejanskem 
prometu bo potrebnih več mesecev (od 3 do 6), zaradi 
potrebne stopnje izurjenosti kontrolorjev letenja in tehnič- 
nega osebja. 
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Zmanjšanje sredstev bi pomenilo zaustavitev nadaljnjih 
dopolnitev programske opreme in s tem kapacitet vodenja 
zračnega prometa, že sedaj ugotavljamo, da kapacitete v 
naslednjih dveh letih ne bodo več zadostovale zahtevam ozi- 
roma predvidenemu številu letal v zračnem prostoru. Nova, 
predvsem programska oprema bo omogočila povečanje šte- 
vila letal, ki jih lahko istočasno vodi en sektor kontrole letenja 
in v veliki meri odpravila vlogo t. i. človeškega faktorja. Poleg 
tega je potrebno vgraditi v programsko opremo dodatne funk- 
cije, ki morajo biti v skladu z ECAC projektom EATCHIP 
(opozarjanje na minimalno varno višino, opazovanje na 
nevarno približevanje). 

PROJEKT RADAR DOLGEGA DOSEGA 
(proračunske postavke: 6268, 6269, 6270, 6257, 6258, 6259, 
6260, 6780) 

6268-471 Radar dolgega dosega (PSR+MSSR) za zračne 
poti, 314.759.000 SIT 
6269-471 Radarska kupola za radar dolgega dosega, 
12.455.000 SIT 
6270-471 Dlzeleleklrlčna postaja s sistemom za nepretr- 
gano napajanje radarja dolgega dosega, 9.266.000 SIT 

Investicija predstavlja zaključek projekta nabave potrebne 
radarske opreme, ki je stekel v letu 1991 po pogodbi št. 
408523-0070-0001 z dodatki, ki jo je potrdila Vlada Repu- 
blike Slovenije s svojimi sklepi št. 340-05/93- 1/5 z dne 28. 
12. 1993 in 340-05/93-1/6-8 z dne 24. 2. 1994. S tem bo 
zaključena pogodba o nabavi radarja dolgega dosega. 

Dokončanje investicije bo ob nekaterih drugih organizacij- 
skih rešitvah (izmenjava radarskih podatkov z avstrijsko kon- 
trolo zračnega prometa in priključitev na RADNET - Radar 
Data Netvvork) zagotovila doseganje standardov Evropske 
organizacije za varnost zračne plovbe - Eurocontrol, za zane- 
sljivo in varno radarsko vodenje zračnega prometa v zračnem 
prostoru Republike Slovenije. Če sredstva ne bodo zagotov- 
ljena, bo RS morala plačati ustrezne zamudne obresti, ker gre 
za izvajanje pogodbe iz leta 1991. Kot garancijo za plačilo 
mora naša uprava v skladu z veljavno in na Vladi RS potrjeno 
pogodbo izdati nepreklicni akreditiv (L/C), na podlagi kate- 
rega po zapadlosti plačila Banka Slovenije takoj blokira ustre- 
zen znesek na računu Vlade RS (proračun). 

6257-471 Izgradnja objekta za radar d. d. z Infrastrukturo 
(Projekt RADAR), 11.976.000 SIT 
Strokovna komisija Uprave Republike Slovenije za zračno 
plovbo je izdelala primerjalno analizo možnih lokacij za 
postavitev radarja dolgega dosega z vidika operativno-teh- 
noloških kriterijev vodenja zračnega prometa in doseganja 
optimalne uporabe radarja. Primerjalna analiza lokacij radar- 
jev z vidika vplivov na okolje je v zaključni fazi. Pričakujemo, 
da bo lokacijsko dovoljenje izdano do decembra 1995 in 
gradbeno 'dovoljenje do marca 1996. 

Na izbrani lokaciji (navedeni študiji kažeta primernost lokacije 
na Menini) je treba odkupiti zemljišča, zgraditi objekt s 
potrebno infrastrukturo (dovozna cesta, energetsko napaja- 
nje, telekomunikacijske povezave, železobetonski objekt s 
sanitarnimi prostori in prostori za vzdrževanje itd). Zaradi 
zagotovitve potrebnega minimalnega radarskega razdvajanja 
(najmanj 10 NM) je potrebno zaključiti projekt, vključno z 
vključitvijo radarskega sistema v operativno uporabo v letu 
1996. 

Če ne bo zagotovljena ustrezna višina sredstev za izdelavo 
projektov in odkup zemljišč (s spremembo namembnosti), ne 
bo mogoče pridobiti lokacijskega dovoljenja za postavitev 
radarja dolgega dosega. 

6258-471 Izgradnja ceste do lokacije radarja dolgega 
dosega (Projekt RADAR), 24.000.000 SIT 

6259-471 Nabava In postavitev energetskih In telekomuni- 
kacijskih vodov do lokacije radarja dolgega dosega, 
108.000.000 SIT 
Na osnovi sklepov 93. seje Vlade RS, ki je bila konec julija 

1994, in na osnovi Dogovora med Ministrstvom za obrambo in 
Ministrstvom za promet in zveze mora Uprava RS za zračno 
plovbo sofinancirati del infrastrukture skupnega pomena za 
lokaciji radarjev. Investicijo vodi MORS, kjer je na vpogled vsa 
potrebna dokumenatacija. Ta investicija pomeni zniževanje 
stroškov tako Ministrstvu za obrambo kot tudi Upravi Repu- 
blike Slovenije za zračno plovbo (vsakemu za polovico). 

Če bodo sredstva zmanjšana, bo odpadel skupni projekt z 
Ministrstvom za obrambo, ki bo zato hkrati moralo ustaviti 
projekt postavitve svojega radarja. Zmanjšanje sredstev tudi 
pomeni blokiranje projekta postavitve radarja. 

6780—471 Oprema za tehnično varovanje In kontrola vstopa 
v objekt radarja d. d., 3.593.000 SIT 
Vse objekte za vodenje zračnega prometa je treba v skladu z 
Zakonom o zračni plovbi (211. člen) in Zakonom o zasebnem 
varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja pri- 
merno zavarovati pred poškodbami in uničenjem. Glede na 
to, da bo radar na izbrani lokaciji deloval brez posadke, je 
potrebno v skladu z navedenima zakonoma zagotoviti teh- 
nično varovanje in sistem daljinskega nadzora. 

Razlogi zmanjšanja sredstev so enaki kot pri postavki 6779 in 
postavkah iz projekta RADAR. 

PROJEKT Kategorija III na letališču Ljubljana 
(proračunske postavke 6271, 6272, 6778) 

6271—471 ILS kat III — elektronska oprema, 2.645.000 SIT 
6272-471 ILS kat III - gradb. In inštal. dela na letališču 
Ljubljan, 2.894.000 SIT 
6778- 471 Operativno uvajanje kategorije III na letališču Lj., 
10.579.000 SIT 

Investicija je nadaljevanje investicije iz leta 1994. Po vključitvi 
v uporabo se bo občutno povečala zanesljivost in uporabnost 
letališča Ljubljana v slabih meteoroloških pogojih (potrebna 
horizontalna vidljivost se zmanjša z dosedanjih 400 na 50 
metrov). To bo občutno zmanjšalo zamude in število alterna- 
cij, ter s tem nepotrebnih stroškov letališča, prevoznikov in 
ustreznih služb zračnega prometa. Po postavitvi elektron- 
skega dela sistema je potrebno izdelati in objaviti predpise o 
pravilni uporabi sistema. 

Inštalacija ILS kat III radionavigacijskega sistema na letališču 
Ljubljana ne bo dokončana in sistem predan v uporabo. Poleg 
tega bi potekli garancijski roki, varnost letenja na tem leta- 
lišču pa ne bo izboljšana. Zaradi meteoroloških pogojev pro- 
jekt tudi ne more biti zaključen v letu 1995. 

6779-471 Oprema za tehnično varovanje naprav In objektov 
kontrole letenja, 6.736.000 SIT 
V skladu z Zakonom o zračni plovbi in Zakonom o zasebnem 
varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja je 
potrebno zagotoviti varovanje naprav in objektov kontrole 
letenja. Investicija je potrebna zaradi saniranje prevzetega 
stanja. V letu 1996 bodo tako zavarovani objekti Dolsko, 
Mengeš, Portorož in Ilirska Bistrica. 

Če sredstva ne bodo zagotovljena, uprava ne bo mogla izpol- 
niti svojih zakonskih obveznosti iz zakona o zračni plovbi in 
zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju 
službe varovanja. V zvezi s tem je vprašljiva zanesljivost delo- 
vanja radionavigacijskih naprav in s tem varnosti zračnega 
prometa. 

9585-471 Oprema za raziskovanje letalskih nesreč, O SIT 
Po Zakonu o zračni plovbi je Uprava RS za zračno plovbo 
dolžna preiskati vsako letalsko nezgodo in nesrečo. Za to delo 
ji v letu 1996 niso zagotovljena potrebna sredstva. Za nemo- 
teno opravljanje dela komisij za preiskovanje letalskih nesreč 
je potrebno zagotoviti komisiji vsaj osnovno opremo, ki 
zajema nepremočijiva oblačila, pilotske kovčke, fotoaparat, 
videokamero, mobilne telefone, prenosne računalnike, pribor 
za jemanje vzorcev in sledi, diktafone,... Omenjeno opremo 
potrebuje komisija za nemoteno in strokovno izvajanje prei- 
skav, predvsem na mestu nesreče. Navedene in podobne 
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opreme ne morejo za daljši čas dati v uporabo komisijam za 
preiskovanje letalskih nesreč pristojni organi za notranje 
zadeve. Preiskovanje posameznih letalskih nesreč, do ugoto- 
vitve vzrokov in podajanje končnega poročila, traja na osnovi 
izkušenj do 6 mesecev. 

Uprava nima za raziskovanje letalskih nesreč, razen enega 
fotografskega aparata, in mobitela, nobene opreme. Ugotav- 
ljanje vzrokov za letalske nesreče je mednarodna (čikaška 
konvencija) zakonska (zakon o zračni plovbi) obveznost RS. S 
sedanjo opremo so komisije za preiskovanje letalskih nesreč 
prisiljene uporabljati izključno dognanja preiskovalnih orga- 
nov Ministrstva za notranje zadeve, ki pa niso usposobljeni za 
ugotavljanje vzrokov na tem specifičnem področju. 

2414 UPRAVA RS ZA TELEKOMUNIKACIJE 

2 MATERIALNI STROŠKI 

3422-403 Materialni stroški 17.144.000 SIT 
Pri predlogu plana materialnih stroškov za leto 1996 je upo- 
števano načrtovano povečanje zaposlenih iz dosedanjega šte- 
vila na skupno 30 zaposlenih. Na podlagi sklepa Vlade RS z 
dne 26. 4. 1995, s katerim je bilo dano soglasje Upravi RS za 
telekominikacije in Upravi RS za zračno plovbo za sklenitev 
najemne pogodbe s podjetjem Valkarton za najem poslovnih 
prostorov v poslovni stavbi na Kotnikovi 19a, sta obe upravi z 
navedenim podjetjem uredili najemno pogodbo in še medse- 
bojni dogovor o urejanju skupnih zadev. V skladu z obema 
dokumentoma je v letu 1996 izračunana najemnina poslovnih 
prostorov in sicer za 470,19 m2 po 29 DEM/m2. S pridobitvijo 
novih poslovnih prostorov se bodo povečali tudi stroški elek- 
trike, ogrevanja, komunalnih storitev in vzdrževalni stroški, 
stroški čiščenja in drugega materiala. 

Trend povečanega obsega rednih in izrednih nalog se bo 
nadaljeval, kar je povezano z novim vzpostavljanjem sistema 
zvez in odpravljanjem omejitev pri telekomunikacijskih napra- 
vah, s pripravljanjem predpisov, ki jih je potrebno izdati po 
določilih predloga zakona o telekomunikacijah ter reševa- 
njem zadev v zvezi s telekomunikacijskimi napravami. Reše- 
vanje vseh teh zadev pa bo tudi v prihodnjem letu privedlo do 
sodelovanja v delovnih skupinah, raznih strokovnih srečanj in 
obiskov v državah, s katerimi sodelujemo v mednarodnih 
organizacijah s področja telekomunikacij (UIT, CCIR, IFRB, 
ETSI,...). 

3746-409 DrugI odhodki za delo na drugih področjih, 
3.974.000 SIT 
Težnje po približevanju normativne regulative, telekomunika- 
cijske tehnologije in organizacijskih rešitev evropskim princi- 
pom zahtevajo nadaljevanje priprav, prilagajanje in posodab- 
ljanje predpisov in planov. Zaostajanje na teh področjih bi 
onemogočilo uvajanje novih telekomunikacijskih naprav, teh- 
nologij in sodobnejše organizacije. Tudi članstvo v medna- 
rodnih organizacijah nas obvezuje, da moramo opravljati 
določene naloge in pripravljati strokovne podlage ter doku- 
mentacijo. Da bi vse to zagotovili, je potrebno izobraževanje, 
sodelovanje, i/iformiranje, dogovarjanje in izmenjava izkušenj 
z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami. 

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

1603-471 Računalniška oprema za projektiranje, nadzor In 
evidenco TK naprav, 32.235.000 SIT 
Odhodki na tej postavki so v letu 1996 namenjeni za posodo- 
bitev in nadaljevanje dograditve načrtovanja frekvenčnega 
planiranja in za dograditev informacijskega sistema poslova- 
nja Uprave RS ta telekomunikacije. Poraba dela sredstev je 
planirana za obnovitev računalniških postaj namenjenih za 
frekvenčno planiranje, ker zaradi zastaranja njihove tehnolo- 
gije ne ustrezajo več potrebam in zahtevam za pripravljanje, 
nadzor in koordinacijofrekvenčnega prostora in dodeljevanja 
frekvenc. 

V letu 1994 je bila zaključena I. faza računalniško podprtega 
sistema za nadzor, sistematično analizo in planiranje radij- 
skega frekvenčnega spektra ter telekomunikacijskih sistemov 

in naprav. Druga faza se je začela konec leta 1994 in se 
nadaljuje še letos. Zaradi objektivnih razlogov, to je postavitve 
nove računalniške mreže na Kotnikovi 19a, nabavi nekaj raču- 
nalnikov za novo zaposlene delavce in za radijsko merilno 
postajo Jeruzalem, ne bo mcžno v letu 1995 dokončati II. faze 
navedenega sistema. Del načrtovanih sredstev bo uporabljen 
še za nadaljevanje izgradnje te faze, ki vključuje nadgradnjo 
sistema z nabavo dodatnega programskega orodja in pro- 
gramske opreme za načrtovanje frekvenčnega prostora in 
njegovo redno vzdrževanje. 

Iz odhodkov za računalniško opremo se v letu 1996 načrtuje 
še uporaba dela sredstev za. dogradnjo informacijskega 
sistema poslovanja uprave, pričetek povezovanja interne 
mreže z ostalimi lokacijami Ministrstva za promet in zveze in 
za povezavo celotnega sistema izven RS. 

Pri nadaljevanju izgradnje tega sistema v letu 1996 bi del 
sredstev (8.000 000 SIT) namenili za nabavo in inštalacijo 
ustrezne strojne in programske opreme, ki naj bi omogočila 
učinkovito interno povezovanje ter komunikacijo z zunanjimi 
uporabniki. 

3818-471 Oprema In montaža kontrolno-merllnega 
sistema, 124.750.000 SIT 
Z ratifikacijo Mednarodne konvencije za telekomunikacije je 
prevzela državna uprava obvezo, da nadzira radijski spekter. 
Nadzor tega izhaja tudi iz zahtev pravilnika o radijskem pro- 
metu, zakona o sistemih zvez in zakona o organizaciji in 
delovnem področju ministrstev. V skladu s potrebami po 
nadzoru radijskega spektra je uprava pričela z izdelavo -Idej- 
nega projekta radijskega nadzornega sistema Slovenije.« Ta 
naj bi bil po planu končan do konca avgusta 1995. Projekt bo 
poslan v revizijo strokovni komisiji za telekomunikacije pri 
našem ministrstvu. 

V letu 1996 bodo aktivirane tri radio-monitorske postaje 
AIRMA, ki so bile nabavljene že v letu 1993. V zvezi s tem bo 
potrebno zagotoviti tri pomožne lokacije v večjih središčih, na 
katerih se bo ta oprema vključila in inštalirala ter pripravila za 
merjenje in odkrivanje radijskih motenj. 

Poleg tega se predvideva koriščenje sredstev v okviru realiza- 
cije I. faze izgradnje kontrolno merilnega sistema tudi za 
nabavo 4 avtomatskih nadzornih postaj, ki bodo postavljene 
na štirih lokacijah na področju RS. te postaje (vsaj dve v letu 
1996) bo potrebno opremiti z vso komunikacijsko in merilno 
opremo za avtomatsko merjenje radiofrekvenčnega prostora 
Slovenije 24 ur/dan. 

Za dodatna stacionarna merjenja bodo potrebne merilne 
postaje na kolesih, mobilne postaje, takšna postaja je manjše 
vozilo opremljeno za odkrivanje mobilnih radijskoh postaj in 
časovno omejenih škodljivih emisij. Vozilo omogoča poleti in 
pozimi trajnejše delo tudi na težko dostopnih lokacijah. 
Takšni dve vozili naj bi pridobili v letu 1996. 

Da bi I. faza merilna sistema lahko stekla, se v letu 1996 
predvideva postavitev centralne postaje na lokaciji, ki bo 
določena s projektom. Centralna postaja bo morala skupaj z 
obstoječo radijsko merilno postajo Jeruzalem omogočiti nad- 
zor frekvenčnega prostora na celotnem področju RS. 

V zvezi s postavitvijo avtomatskih merilnih postaj in centralne 
postaje se bodo koristila sredstva za pridobitev vse tehnične 
in druge dokumentacije, potrebne za njihovo realizacijo, za 
izgradnjo infrastrukture (el. napajanje, dostop do objektov, 
varovanje) za montažo in zagon merilnega sistema skupaj z 
antenskimi stolpi. 

2415 DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 

Opomba: 'prva vrednost je Investicijska vrednost oziroma 
100 % normativ; 
"zadnja pomeni predlog proračuna 
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2 MATERIALNI STROŠKI 

3415-403 Materialni atroikl, 100.000.000 SIT 
predlog proračuna, SS.33S.000 SIT Ta postavka pokriva 
potrebe materialnih stroškov za delo delavcev Direkcije RS za 
ceste in funkcioniranje poslovne stavbe. Z novim zakonom o 
javnih cestah, bq Direkcija dobila nove naloge, ki bodo 
bistveno pQyqčale obseg materialnih stroškov. Vzpostavljene 
bodo nove službe za upravljanje cest, ki bodo opravljale 
pretežno terensko delo Event. zmanjšanje sredstev bi 
bistveno poslabšalo možnosti za normalno poslovanje in 
funkcioniran je,upravnega organa. 

1121-409 Kopiranje, tlak, oatalo, 20.000.000 SIT 
predlog proračuna, O SIT 
Ta postavka je namenjena predvsem kopiranju in tiskanju 
dokumentov, ki jih mora izdelovati Direkcija RS za ceste, prav 
tako pa nabava strokovne literature, ki je nujno potrebna za 
strokovno delo Direkcije. V letu 96 bo zaradi novega zakona o 
cestah in sprememb v zvezi z njim bistveno povečanje publici- 
ranja strokovnih gradiv, ki so nujna pri rednem delu. 

Nezagotavljanje sredstev onemogoča normalno delo, posle- 
dica pa bo, da ne bodo izdelane tako redne (SPISEK CEST 96, 
BILTEN - PODATKI O CESTAH 95, PROMET 95, ANALIZA 
STANJA) kot tudi izredne publikacije in druga gradiva 
potrebna za delo DRSC kot pripomoček drugim organom in 
posameznikom. 

Opozorimo naj, da je nujno izdelati nove karte cestnega 
omrežja tako za potrebe upravljanja kot pripomoček drugim 
uporabnikom in izvajalcem. 

1130-409 Informiranje, 5.000.000 SIT 
predlog proračuna, 2.550.000 SIT 
Ta postavka pokriva financiranje informiranja javnosti z infor- 
macijskimi in prezentacijskimi gradivi, publiciranjem poljud- 
nih strokovnih in vzgojno izobraževalnih del ter s predstavi- 
tvijo dela strokovne službe, stanja cest in cestnih programov. 

Event. zmanjšana sredstva ne bodo omogočala ustreznega 
obveščanja javnosti. 

1131-409 Izobraževanje, B.000.000 SIT 
predlog proračuna, 3.570.000 SIT 
S to plansko postavko se bo sofinanciralo organizacijo stro- 
kovnih srečanj in specializiranega izobraževanja za delavce 
strokovnih služb, ministrstva in direkcije za ceste ter omogo- 
čanje sodelovanja na tujih strokovnih srečanjih. 

Event. zmanjšana sredstva bi strokovnjakom Direkcije one- 
mogočila nujno kontinuirno izobraževanje, ki je potrebno za 
pravočasno in strokovno izpolnjevanje nalog, ki jih ima naš 
upravni organ. To še predvsem velja za naloge, ki bodo sledile 
iz nove zakonodaje. 

1152-409 Redni pregledi objektov na državnih cestah, 
35.000.000 SIT 
predlog proračuna, 21.080.000 SIT 
Vsako leto je potrebno opraviti redne preglede objektov na 
cestah (viaduktov, mostov, nadvozov, podvozov in predorov), 
ki omogočajo načrtovanje potrebnih vzdrževalnih ukrepov. Ti 
se izvajajo v dveletnem ciklusu. V letu 96 je na vrsti več kot 
polovica objektov na obstoječih cestah, poleg tega pa tre- 
nutno še nepoznano število objektov na novih državnih ce- 
stah. 

Zmanjšanje sredstev pomeni, da bodo na nekaterih objektih, 
kjer so predvideni glavni pregledi, lahko izvedeni le redni 
pregledi, kar ima za posledico lahko tudi, da se spregleda 
poškodba, ki bi bila lahko usodna. 

2720-409 Informacijski sistem BCP, 30.000.000 SIT 
predlog proračuna, O SIT 
Zagotavljanje ažurnih baz podatkov je osnovna dejavnost 
Direkcije RS za ceste napisana v -Zakonu o cestah« in »Pra- 
vilniku o evideci o javnih cestah in objektih na njih ter tehnič- 
nih podatkih za te ceste«. Te podatke dnevno uporabljata tudi 

Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za obrambo. 
Prav tako je Direkcija nosilec posredovanja podatkov po 
zakonu o nacionalnem statističnem raziskovanju za področje 
prometa in cest, ter s podatki vključena tudi v mednarodne 
statistične publikacije. Banka cestnih podatkov je temeljna 
dejavnost DRSC in se v tej sferi vodi že od leta 1953, računal- 
niško pa že od leta 1974. Iz te postavke se financira redno 
vzdrževanje baz podatkov o cestah in objektih na njih, zago- 
tavlja pridobivanje novih podatkov skladno s širjenjem potreb 
in nalogami DRSC, izvaja se projekt posodobitve oziroma 
prenos celotnih baz podatkov v novo okolje (ORACLE, Micro- 
soft) in v končni fazi bomo vzpostavili oziroma uvedli GIS 
orodja (geografski informacijski sistem) za prostorsko prika- 
zovanje podatkov o cestah ter analiziranje stanja cest, ki jih ta 
tehnologija omogoča. Ker so ceste predvsem prostorski 
podatek, je ta kakovostni prestop v nova orodja nujen, če 
želimo še slediti potrebam po informacijah, predvsem pa te 
zagotavljati uporabnikom. Nezagotavljanje sredstev za vzdr- 
ževanje in posodabljane podatkovnih baz pomeni neodgovo- 
ren odnos do osnovne baze vseh planskih dokumentov v 
cestnem gospodarstvu. Vsakršna prekinitev del predstavlja 
tudi nepopravljivo škodo v statistiki. Vedno večji fond podat- 
kov, ki izhaja iz vedno večjih potreb in zahtev uporabnikov 
nujno zahteva posodabljanje informacijskega sistema BCP. 

6273-409 Mikrofilmski arhiv, 50.000.000 SIT 
predlog proračuna, O SIT 
Zaradi posodobitve arhiviranja investicijsko-tehnične doku- 
mentacije, ki nastaja pri upravljanju z državnimi cestami, 
predvsem pa zaradi pomanjkanja arhivskega prostora (Direk- 
cija RS za ceste je dolžna trajno hraniti vse projekte izvedenih 
del za državne ceste in objekte na njih), bo na Direkciji RS za 
ceste ustanovljen mikrofilmski center. Obstoječo dokumenta- 
cijo načrtujemo v nekaj naslednjih letih preslikati na mikro- 
filmski medij skladno s predvidenim projektom, ki je bil verifi- 
ciran tako na MNZ kot v Arhivu Slovenije. Tekočo dokumenta- 
cijo pa bi preslikovali sproti iz originalov. S predvidenimi 
sredstvb bodo plačane storitve priprave dokumentacije za 
preslikavo (urejanje, šifriranje, vzpostavitev baze podatkov, 
čiščenje arhiva,...) in samo delo na preslikavi. Najeta je firma 
in z njo sklenjena večletna pogodba (do dokončanja presli- 
akve obstoječega arhiva) s koriščenjem sredstev vsako prora- 
čunsko leto posebej. Sodobnejši način arhiviranja bo tudi 
olajšal delo z dokumentacijo. Nezagotavljanje sredstev za to 
delo pomeni prekinitev pogodbe, predvsem pa pomeni, da bo 
treba najkasneje v letu najeti nove arhivske prostore, za 
katere bo treba plačevati najemnino, delo z dislociranim arhi- 
vom pa bo nevzdržno, saj se projekti dnevno uporabljajo pri 
rednem delu. Ta problem se že pojavlja na Arhivu Slovenije, ki 
v sedanjih razmerah od nas ni pripravljen sprejeti papirnatega 
arhiva ampak mikrofilmsko kopijo. 
6781-409 Vzpostavitev BCP za nove državne ceste, 
10.000.000 SIT 
predlog proračuna, O SIT 
Iz te postavke se bo financirala vzpostavitev oziroma dopolni- 
tev baze podatkov o cestah in objektih na njih za nove 
državne ceste katerih dolžine ta trenutek še ne vemo. Delo 
obsega terenske meritve, zajem podatkov v informacijski 
sistem, kontrole podatkov, grafično baza podatkov. Podatke 
smo dolžni zagotavljati skladno z Zakonom o cestah in »Pra- 
vilnikom o evideci o javnih cestah in objektih na njih ter 
tehničnih podatkih za te ceste«. Evidence po potrebno pripra- 
viti do novrga proračunskega leta, da bi lahko korektno plani- 
rali dela na teh cestah. 

Nezagotavljanje sredstev za vzdrževanje in posodabljane 
podatkovnih baz je neodgovorno in onemogoča normalno 
delo pri gospodarjenju s cestami. 

6782—409 Vzdrževanje BCP signalizacije In opreme po 
Izgradnji, 25.000.000 SIT 
predlog proračuna, O SIT 
V letu 94 in 95 je bila vzpostavljena nova baza podatkov 
signalizacije in opreme na večini danes kategoriziranih držav- 
nih cest. Pri terenskem snemanju in seveda obdelavi so bili 
izpuščeni vsi odseki, ki so bili takrat v gradnji in za ketere je 
potrebno dopolniti podatke, da bi bili podatki kompletni. 
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Nezagotavljanje sredstev ne bo omogočalo korektne uporabe 
podatkov, ki so potrebni zaradi vse zahtevnejše podpore pri 
planiranju in gospodarjenju s cestami predvsem pa pri pod- 
pori prometne varnosti, ki je vse bolj pomembna. 

6783-409 Prometna itudlja Slovenija, 70.000.000 SIT 
predlog proračuna, O SIT 
Prometna študija Slovenije je bila nazadnje narejena pred 
dvajsetimi leti in njeni podatki niso več uporabni. Ker je 
potrebno izdelati in sprejet več temeljnih dokumentov (strate- 
gijo, nacionalni program, prostorski plan RS) je za korektne 
odločitve nujno izdelati nov prometno študijo Slovenije. Pro- 
jekt bo interdisciplinaren, zahteval bo obsežne terenske razi- 
skave in bo trajal najmanj dve leti. 

Event zmanjšana sredstva ne bodo omogočala korektne pri- 
prave omenjenih temeljnih dokumentov RS oziroma MPZ in 
MOP. 

6784-409 Nacionalni program, 30.000.000 SIT 
predlog proračuna, O SIT 
Za potrebe gospodarjenja s cestami, v katerega poleg red- 
nega vzdrževanja cest in objektov na njih nedvomno sodi tudi 
rekonstruiranje in obnavljane le-teh, je skladno z zakonom o 
javnih cestah potrebno izdelati nacionalni program (štiriletni 
plan). Ta bo predstavljal temeljni dokument za pripravo letnih 
planov in omogočil pravočasno pripravo investicijsko-teh- 
nične dokumentacije. Glede na velike spremembe v promet- 
nih tokovih, do katerih je prišlo z osamosvojitvijo Slovenije in 
2 družbenimi spremembami v velikem delu Evrope, se 
bistveno spreminjajo dosedanje osnove za planiranje ukre- 
pov. Prav tako pospešeni program izgradnje avtocest spremi- 
nja prioritete in vrste ukrepov na posameznih delih cestnega 
omrežja. 

Nezagotavljanje sredstev za pripravo tega temeljnega doku- 
menta za izvajanje investicij na državnem cestnem omrežju 
pomeni, da nacionalni program ne bo pripravljen s tem pa 
onemogočeno planiranje ukrepov za naslednja leta in pravo- 
časna priprava investicijsko-tehnične dokumentacije za te 
ukrepe, ki je praviloma dolgotrajna. Prav tako, pa ne bo 
mogoče argumentirano sodelovati pri pripravi prostorskega 
plana Slovenije, ki ga izdeluje MOP. 

 -409 Letna povračila za uporabo caat, 130.000.000 SIT 
predlog proračuna, O SIT 
Iz te postavke se bodo pokrivali stroški nastali v zvezi s 
pobiranjem letnega povračila za uporabo cest (1,75% provi- 
zije pogodbenikov, tiskanje obrazcev, spremembe računalni- 
škega programa, itd.) in stroški v zvezi z izdajanjem soglasij 
po novem Zakonu o javnih cestah (soglasja za izredne pre- 
voze, soglasja za posege v ceste in varovalni pas, itd.). Črtanje 
sredstev za te namene pomeni, da ne bo mogoče pokriti 
stroškov v zvezi s pobiranjem letnega povračila za uporabo 
cest in to kljub temu, da se bo iz tega naslova v letu 1996 
steklo v proračun RS predvidoma 7,35 mlrd SIT. S tem parla- 
ment prevzema odgovornost za nepobrane registrske takse v 
letu 1996 in izpad na strani prihodkov proračuna, saj MPZ ne 
more skleniti pogodb z izvajalci. 

••....-409 Zavarovanja dejavnosti, 120.000.000 SIT 
predlog proračuna, 0 SIT 
Za primer prometnih nesreč, ko se ugotovi, da je kriva cesta, 
storjeno pa je bilo vse, kar je mogoče za razpoložljiva sredstva 
rednega vzdrževanja iz proračuna (ta ne zagotavlja sredstev 
*a 100% izpolnjevanje pravilnika o vzdrževanju cest), je zaradi 
velikih stroškov potrebno zavarovati cest. Ker pa so to 
enormne vsote pa, po izkušnjah dosedanjih upravljalcev, vsaj 
dejavnost. 

Zagotavljanje teh sredstev je nujno v izogib stroškom DRSC in 
odgovornih oseb, ki ne morejo v celoti odgovarjati za stanje 

6 plačila STORITEV 

1008-451 Razvolno-razlskovalne naloge, 100.000.000 SIT 

V tej postavki je zajeto financiranje in sofinanciranje aplikativ- 
nih raziskovalnih nalog in razvojnih projektov, usmerjenih v 
uvajanje najsodobnejših postopkov za upravljanje in gospo- 
darjenje s cestami ter načrtovanje, vzdrževanje in gradnjo 
cest. Predvidena sredstva bodo omogočala minimalni obseg 
potrebnih študij in raziskav, ki bodo omogočile izvedbo 
novega zakona o javnih cestah in podpirale odločitve na 
cestah ter spodbujale razvoj stroke. Sofinanciranje temeljnih 
raziskovalnih nalog iz dejavnosti v cestnem gospodarstvu je 
predvideno skupaj z Ministrstvom za znanost in tehnologijo. 

. 111. 
1114-451 Kasneje ugotovi/ene obveznosti, 80.000.000 SIT 
Sredstva bodo omogočila poravnavo obveznosti, ki nastanejo 
po zaključenih rekonstrukcijah ali obnovah (tehnični pregledi 
itd) in poravnavo zapadlih obveznosti najetja kreditov iz prejš- 
njih let. V konktretnem primeru gre za: 
- plačilo glavnice in obresti - Litijski program 
- plačila izvržb po sklepu sodišča 
- plačila zamudnih obresti 
- ostalo (cestna podjetja nas tožijo za razliko v ceni - 
odločitev arbitražne komisije - za cca 130 mio SIT) 

Sredstva zato morajo biti zagotovljena sicer sledi prisilna 
izterjava. 
1120-451 Kontrola osnih pritiskov In površine za Izločanje,' 
10.000.000 SIT 
8.300.000 SIT 
S pomočjo te postavke se omogoča vzdrževanje in obnavlja- 
nje opreme za kontrolo osnih pritiskov, nameščene predvsem 
na mednarodnih mejnih prehodih, ki jo trenutno izvaja Mini- 
strstvo za notranje zadeve. 
Event. zmanjšanje obsega sredstev onemogoča potrebno ser- 
visiranje tehtnic in izvajanje nadzora, kar povečuje možnost 
poškodovanja cest zaradi preobremenjenih vozil. 

1124-451 Eksproprlaclja M In R cest 100.000.000 SIT 
65.000.000 SIT 
Proračunska postavka je namenjena za plačilo stroškov v 
zvezi z odmerami cest in udeleževanjem investitorja na pod- 
lagi pooblastila Javnega pravobranilstva RS v postopkih: 
- ugotavljanja in zamejičenja posestnih meja 
- prenosov posestne meje v naravo 
- parcelacije zemljišč 
- javne razgrnitve podatkov o izmerah cest 

V letu 1996 predvidevamo odmero vseh rekonstruiranih cest, 
ki bodo do konca leta 1995 dane v uporabo. Prav tako se iz te 
proračunske postavke koristijo sredstva za plačilo odmer 
cest, ki so bile rekonstruirane v preteklih obdobjih. 

Postopka odmere ceste ni mogoče vedno izvesti po končani 
gradnji zaradi neizvedenih kmetijskoprostorskih ureditvenih 
operacij (komasacije, arondacije in drugi posegi v urejanje in 
rabo kmetijskih zemljišč). 

Na podlagi sklepa vlade št. 463-01/93-2/24-8 z dne 9.6.1995 
smo pristopili tudi k programu izvajanja geodetskih del v zvezi 
z odmero infrastrukturnih in drugih objektov, ki so potrebna 
za ureditev uradnih evidenc o zemljiščih. 

Z zmanjšanimi proračunskimi sredstvi ne bodo odmerjeni vsi 
odseki M in R cest, rekonstruirani in zgrajeni v letu 1994 in 
1995, tako da ne bo mogoča tudi dokončna premoženjsko- 
-pravna ureditev. 

1127-451 Štet/e prometa 35.000.000 SIT 
predlog proračuna 25.000.000 SIT 
Ta postavka pokriva stroške, ki so potrebni za vsakoletno 
štetje in anketiranje prometa na slovenskih cestah. Predvi- 
deno je 12 x štetje na 7, 4 x štetje na 40 in 1 x štetje na ca 50 
števnih mesth. V te stroške so všteti tudi stroški vzdrževanja 
starih in nabave novih avtomatskih števnih naprav. Prav tako 
bo potrebno uvesti štetje na novih državnih cestah. 

Zmanjšana sredstva ne bodo omogočala posodabljanja štev- 
nih naprav, ogrozila pa bi tudi fond statističnih podatkov, s 
katerimi razpolagamo že ca 40 let. 
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1141-451 Redno vzdrževanje — MC 600.000.000 SIT 
Ta sredstva so namenjena za celoletno redno vzdrževanje 
magistralnih cest. V okviru postavke se izvajajo predvsem 
dela, ki so nujna za zagotavljanje prevoznosti in varnosti. Ta 
dela so redni in izredni pregledi cest (vključno z vsemi deli, ki 
se lahko opravljajo ročno), košnja trave in obsekovanje rastli- 
nja ter ročno krpanje. Sredstva so namenjena tudi plačilu 
pripravnosti in akcij intervencijskih skupin, ki nudijo pomoč 
ob prometnih nesrečah. 

Predvidena sredstva zagotavljajo samo že znižan standard 
letnega vzdrževanja teh cest glede na programe. Znižanje 
sredstev na tej postavki bi zahtevalo opustitev nekaterih vzdr- 
ževalnih del letnega vzdrževanja na cestah, kar bi zmanjšalo 
prometno varnost. 

Povečanje sredstev glede na leto 1995je potrebno za zagotav- 
ljanje opravljanja že tako minimalnih programov del. Opušča- 
nje le-teh ponekod že ogroža prometno varnost (neutrjene 
bankine, neočiščene lovilne mreže na strmih skalnih po- 
bočjih....). 

1142-451 Redno vzdrževanje - RC 800.000.000 SIT 
Ta sredstva so namenjena za celoletno redno vzdrževanje 
regionalnih cest. V okviru postavke se izvajajo predvsem dela, 
ki so nujna za zagotavljanje prevoznosti in varnosti. Ta dela so 
redni in izredni pregledi cest ( vključno z vsemi deli, ki se 
lahko opravljajo ročno), košnja trave in obsekovanje rastlinja 
ter ročno krpanje. Povečanje sredstev glede na leto 1995 je 
potrebno za zagotavljenje opravljanja že tako minimalnih 
programov del. Opuščanje le-teh ponekod že ogroža pro- 
metno varnost (neutrjene bankine, neočiščene lovilne mreže 
na strmih skalnih pobočjih....). 

Več sredstev je planiranih tudi vsled povečanega obsega 
kategoriziranih državnih cest. 

7269-451 Redno vzdrževanje — zimska služba vseh cest 
1.000.000.000 SIT 
V okviru te službe se izvajajo pripravljalna dela, kot so: posta- 
vitev snežnih kolov in dodatnih prometnih znakov, priprava 
deponij posipnih materialov ter dežurstvo in pripravnost. Izva- 
jajo se še vse akcije pluženja, ki so odvisne od vremenskih 
pogojev (povprečno 9 na leto) in posipanja. 

V času dežurstev in pripravnosti, v primeru da ni zimskih 
aktivnosti, delavci zaradi racionalizacije izvajajo dela režij- 
skega značaja. 

1143-451 Poslpnl materiali za M In R ceste 300.000.000 SIT 
275.000.000 SIT 
Sredstva so namenjena opravljanju storitev posipanja cestišč 
proti poledici. Planirana je nabava približno 23.000 ton soli, 
kar naj bi zadoščalo za izvedbo posipanj v normalni zimi. 
Povečanje sredstev glede na planska sredstva iz leta 1995 je 
potrebno zaradi povečanja obsega del - novo pridobljenih 
državnih cest. 

Nezagotavljanje sredstev ogroža normalno dejavnost zim- 
skega vzdrževanja s tem pa bistveno zmanjšuje prevoznost in 
prometno varnost v zimskem času, ki je sicer določena z 
Zakonom o varnosti cestnega prometa in Zakonom o cestah. 

1144-451 Obnova vertikalne signalizacije 240.000.000 SIT 
170.000.000 SIT 
Iz te postavke se bo financiralo obnavljanje poškodovane in 
dela dotrajane prometne opreme (prometni znaki, ki jih je na 
cestah v Sloveniji ca 135.000; obvestilne table, smerniki itd). 
Praviloma naj bi znake obnavljali na 10 - 12 let, kar pomeni 
zamenjavo vsaj 11.000 znakov. Poleg tega bo iz te postavke 
financirano tudi postavljanje nove prometne signalizacije po 
odločbah pristojnih inšpekcijskih služb. Pri zmanjšanju raz- 
položljivih sredstev bo dana prednost obnovi znakov za 
nevarnost in izrecne odredbe ter tiste kažipotne table, ki s 
svojo dotrajanostjo ogrožajo promet. 

Zaradi zmanjšanja sredstev ne bo mogoča obnova oz. dopol- 
nitev prometnih znakov na obstoječih maaistralnih in regi- 

onalnih cestah ( za cca 10% manjši obseg del od predvide- 
nega - potrebnega). Večje zmanjšanje bi pomenilo opustitev 
vzdrževanja dotrajane signalizacije, ki zaradi svoje zbledelosti 
ni več funkcionalna. 

1145-451 Vzdrževanje signalnih naprav 110.000.000 SIT 
Ta postavka je namenjena najnujnejšemu rednemu in investi- 
cijskemu vzdrževanju svetlobnih signalnih naprav na cestah, 
ki so v republiškem upravljanju kot so semaforji, javna raz- 
svetljava in osvetljeni prehodi za pešce in osvetljeni predori. 

Obseg teh naprav je trenutno naslednji: 
- 37 semaforjev, 
-193 osvetljenih prehodov za pešce, 
- javna razsvetljava na 35 odsekih cest in križišč ter 
- javna razsvetljava v 3 tunelih. 

V navedenem znesku je 10 mio SIT rezerviranih za vzdrževa- 
nje naprav, ki bodo do konca leta 1995 prevzete v upravljanje 
(gradbišča in prekategorizirane ceste). 

Kakršnokoli zmanjševanje sredstev na tej postavki ni možno, 
ker pomeni opustitev vzdrževanja določenega števila naprav 
neposredno ogrožanje varnosti prometa. 

1147-451 Obnova In nove varnostne ograje 170.000.000 SIT 
100.000.000 SIT 
Stanje opremljenosti slovenskih cest z odbojnimi ograjami je 
zelo slabo, čeprav je na cestnem omrežju 827.000 m varnost- 
nih ograj. Vsako leto nadomestimo ca 2,5 km dotrajanih in 
zaradi prometnih nezgod uničenih ograj. Na nevarnih mestih, 
ki še niso opremljena z odbojnimi ograjami in niso predvidena 
za rekonstrukcijo v bližnji prihodnosti, se bodo po programu 
prioritete v manjšem obsegu namestile nekatere nove 
odbojne ograje od evidentiranih ca 100 km nevarnih cestnih 
odsekov. 

Predvidena sredstva v planu 95 so bila bistveno premajhna saj 
je glede na nujne potrebe primanjkovalo 90 mio SIT. Tako je 
glede na zaostajanje izvajanja del potrebno povečanje sred- 
stev v letu 96, prav tako pa povečanje na račun novih državnih 
cest. 

S predvidenimi planiranimi sredstvi bi: 
- obnovili poškodovanih ograj v dolžini cca 5.000 m (3.000 
m), 
- zamenjali dotrajanih ograj v dolžini cca 15.000 m (9.000 m) 
in 
- postavili novih ograj v dolžini cca 10.000 m (6.000 m) 
(vrednosti v oklepaju se nanašajo na zmanjšana sredstva) 

Normalna sredstva bodo omogočala postopno izboljšanje 
kritičnega stanja tako na področju vzdrževanja obstoječih 
varnostnih ograj (s sredstvi zagotovljenimi v letu 1995 je 
možno obnavljanje obstoječih ograj na 140 let) in postavitev 
dela novih ograj, ki je po seznamu v prvi prioriteti. 

S 170 mio SIT na leto bi v 5. do 7. letih vzpostavili na cestah 
normalno stanje in bi s popravili in obnovami zagotavljali 
funkcionalnost varnostnih ograj, sicer se to obdobje podalj- 
šuje na 10-12 let. 

Zmanjšanje sredstev na postavki torej pomeni, da bo na 
obstoječih magistralnih in regionalnih cestah obseg del 
manjši za 50%, tako, da bo možno obnavljati le obstoječe 
poškodovane ograje in v minimalnem obsegu dotrajane. 
Postavitev novih ograj razen izjemoma ne bo možna. Posle- 
dica tega bo bistveno zmanjšana prometna varnost, saj so na 
mnogih cestnih odsekih evidentirana prepadna mesta na 
katerih manjkajo ograje. 

1148-451 Električna energija 40.000.000 SIT 
Iz te postavke se bo plačevala električna energija za osvetlitve 
cest ter semaforske in druge prometne naprave, ki so v 
republiškem upravljanju. Zaradi morebitnega zmanjšanja te 
postavke bi lahko prišlo do odklopov elelftrične energije in s 
tem posrednega ogrožanja prometne varnosti. 
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1154-451 Talne obeleibe po ZTVCP, M In R ceste 
620.000.000 SIT 
400.000.000 SIT 
Sredstva iz te postavke so namenjena obnovi talnih označb na 
M in R cestah. V programu obnove je predvideno, da se 
sredinske črte obnavljajo vsako leto, robne črte in avtobusna 
postajališča pa vsaki dve leti. Po potrebi se na najbolj obreme- 
njenih cestah šolski prehodi obnavljajo 2x letno. Tako bi bilo 
potrebno v letu 1996 obnoviti: 
- 1.600.000 m osnih in ločilnih črt, 
- 1.500.000 m robnih črt in 
- 145.000 m2 prečnih in ostalih označb. 

Navedena dela predstavljajo 100% letni normativ obnove 
označb, ki pa kljub velikemu vplivu le-teh na prometno 
varnost v zadnjih treh letih ni bil izpolnjen, kar je na cestah že 
opazno. Kljub zahtevam predpisov na večini magistralnih cest 
robne črte in označbe avtobusnih postajališč niso več vidne, 
enako velja tudi za del prečnih označb (polja in puščice za 
usmerjanje prometa). 

Z zmanjšanimi sredstvi na obstoječih magistralnih cestah ne 
bo možna obnova robnih črt in dela prečnih označb na 
regionanih cestah. Posledice se bodo odražale na poslabšani 
prometni varnosti in poslabšani vodljivosti prometa. 

1626-451 Vzdrževanje In dopolnitev opreme za Informatiko 
20.000.000 SIT 
S to postavko se bo financiralo vzdrževanje in razvoj informa- 
cijske opreme v Direkciji RS za ceste. Prav tako bo potrebno 
za vzpostavitev novih služb urediti informacijsko opremo in 
povezave. 

Event. zmanjšana sredstva ne bodo omogočala normalnega 
posodabljanja opreme, ki je pri racionalizaciji zahtevnega 
dela nujna, realizacija nekaterih nalog pa bo s tem dejansko 
ogogrožena. 

2737-451 Zalivanje reg In razpok 100.000.000 SIT 
80.000.000 SIT 
Ukrep zalivanja reg in razpok je izredno učinkovit za ohranja- 
nje cestnega telesa. Če je izveden pravočasno, prepreči 
dostop vode v spodnji ustroj, s tem pa zaščiti celotno 
cestišče, zlasti pred zimsko zmrzaljo. Za sanacijo. 

Z zmanjšanimi sredstvi v proračunu 1996 (80 mio SIT) bo 
možno sanirati 320.000 m reg in razpok. 

2738-451 Sanacije sredinskega stika 40.000.000 SIT 
Drug relativno cenen vendar učinkovit ukrep za povečanje 
življenske dobe vozišč je zalivanje oz. sanacija sredinskega 
stika. Na slovenskih cestah je na mnogih odsekih zaradi 
dotrajanega zgornjega ustroja predvsem problematičen sre- 
dinski stik obeh polovic vozišča. S sanacijo tega stika se 
prepreči vdor atmosferske vode v spodnji ustroj. Te sanacije 
se izvajajo s posebno tehnologijo in po posebnih programih. 
Ker so se v preteklih letih ta dela opravljala v primernem 
obsegu in zaradi spremenjene in učinkovitejšetehnologije pri 
vgrajevanju asfalta, potrebe po tovrstni sanaciji upadajo. 

Predlagani znesek je 50% nižji od zneska v letu 1995, z njim pa 
bo saniranih približno 44.000 m stika. 

Event. zmanjševanje sredstev na tej postavki bi bistveno vpli- 
valo na gospodarnost ukrepov: hitrejše propadanje vozišč, do 
katerega bi v primeru manjše realizacije te naloge prišlo, bi v 
naslednjih letih zahtevalo večja sredstva za sanacijo. 

2776-451 Obnova odvodnjavanja M In R cest 200.000.000 
SIT 
100.000.000 SIT 
Zelo velik problem na sloveskih cestah je neustrezno in neza- 
dostno vzdrževano odvodnjavanje cest (jarki, propusti, korit- 
nice itd). V preteklih letih pa se je to vzdrževanje zaradi 
pomanjkanja sredstev večkrat opuščalo. S to postavko se bo v 
letu 199$ po posebnem programu zagotovila najnujnejša 
obnova odvodnjavanja na delu magistralnih in regionalnih 

cest. Obenem je to tudi preventivni ukrep za preprečevanje 
škode, ki nastaja ob elementarnih dogodkih. 

Zmanjšanje sredstev bi bilo neodgovorno, ker neurejeno 
odvodnjavanje zelo vpliva na nastanek poškodb vozišč, kar bi 
zahtevalo v naslednjih letih večja sredstva za sanacijo, hkrati 
pa bistveno vpliva na ohranitev cestnega telesa. Z zmanjša- 
nimi sredstvi v letu 1996 se bodo po posebnem programu 
izvajala le najnujnejša dela v manjšem obsegu. 

2778-451 Krpanje 400.000.000 SIT 
370.000.000 SIT 

Ta postavka je namenjena krpanju poškodovanih vozišč. 
Tovrstni ukrep je potreben predvsem po pomladanski odjugi 
in na tistih cestnih odsekih, ki se v letu 1996 še ne bodo 
obnavljali, so pa že zelo uničeni. Sredstva bodo zadoščala za 
približno 220.000 m2 krpanj, kar je manj kot 30% že evidenti- 
ranih potreb. Novi odseki bodo določeni po pregledu cest po 
končani zimi 96, saj bo takrat znan obseg poškodovanosti 
vozišč, ki je odvisen od števila in vrste odjug v zimskih in 
pomladnih mesecih 96 

Zaradi premajhnega vlaganja v obnavljanje cestna mreža raz- 
pada, zato se s krpanjem vsaj delno sanira. Zaradi pospeše- 
nega propadanja vozišč so potrebne čedalje večje površine 
preplastitev. Preko 1000 km cest je v zelo slabem stanju in so 
nujno potrebne obnove, zato se na njih s krpanjem komaj še 
vzdržuje enako stanje. Okoli 625 km pa je slabih vozišč, kjer s 
solidnim krpanjem lahko podaljšamo trajnost vozišč za nekaj 
let. 

Sprotno krpanje je ne samo nujno za varnejši potek prometa, 
ampak tudi najbolj gospodarno: event. zmanjševanje sredstev 
na tej postavki bi pospešilo propadanje vozišč, kar bi v 
naslednjih letih zahtevalo še večja sredstva za sanacijo. 

4761-451 Obnova makadamskih vozlič 80.000.000 SIT 
30.000.000 SIT 

Postavka služi za vzdrževanje prevoznosti na makadamskih 
cestiščih, ki jih je na državnih cestah še 400 km. Z novo 
kategorizacijo jih bo zagotovo vsaj še 200 km več. V okviru 
postavke se sanira odvodnjavanje cestišč zaradi zaščite pred 
erozijo in se vzdržuje zgornji ustroj. Postavka ni namenjena 
asfaltiranju cestišč. 

Vsakoletno je pripravljen poseben program obnov, ki sloni na 
pregledu in evidentiranju poškodb po jesenskih deževjih in 
spomladanskih odjugah. Planirana sredstva zadoščajo pri- 
bližno za polovico že sedaj znanih potreb, zmanjšana pa le še 
za 20%. 

Z zmanjšanjem sredstev bomo prepustili propadu in nepre- 
voznosti dodatne km cest, ki so že danes v zelo slabem stanju, 
saj je veliko cestnih odsekov s strmimi vzponi na katerih so 
poškodbe zaradi erozije zelo pogoste. 

9 SUBVENCIJE 

1117-453 Sredstva AMZ 100.000.000 SIT 
55.000.000 SIT 

Na osnovi Zakona o cestah je MPZ dolžno pokrivati nekatere 
stroške poslovanja Avto-moto zveze Slovenije za izvajanje 
službe -Pomoč-informacije-. Sredstva bodo ta strošek le 
delno pokrila. Po mednarodnih sporazumih je RS dolžna 
zagotoviti ustrezen nivo tovrstne službe. 

Nezagotavljanje sredstev bo povzročilo zmanjšanje delovanja 
te službe in celo zapiranje baz po Sloveniji. 

101 INVESTICIJE - CESTE 

1001-471 Projekti - obnove 110.000.000 SIT 
Sredstva so namenjena izdelavi projektov obnov (ojačitev, 
preplastitev in prevlek) na M in R cestah v Sloveniji. Glede na 
odločitev, da do sprejetja nacionalnega programa državnih 
cest predvsem obnavljamo ceste in objekte, bo potrebno 
izdelati več kot 100 projektov obnov. 
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Manjšanje sredstev za projektno dokumentacijo bi imelo 
negativne posledice na realizacijo nalog v prihodnjih letih. 

1002-471 Projekti geomehanika 80.000.000 SIT 
50.000.000 SIT 

' U < ' 
Na leto je potrebno izdelati do 40 zahtevnih projektov za 
sanacije plazov, usadov in drugih tovrstnih poškodb, več 
deset manjših projektov za vsakoletne poškodbe vozišč 
zaradi usadov, ki zahtevajo polovično zaporo ceste in je pri 
tem resno ogrožena prometna varnost ter druge geološke in 
geomehanske projekte in raziskave za vzdrževanje in gradnjo 
cest. 

Manjšanje sredstev za projektno dokumentacijo bi imelo 
negativne posledice na realizacijo nalog v prihodnjih letih. 

7270-471 Geoloike In geomehanske preiskave ter študl/e 
30.000.000 SIT 
Ker so geološke in geomehanske preiskave običajno zah- 
tevna dela jih je potrebno izdelati za v bližnji prihodnosti 
predvidene rekonstrukcije vnaprej. V času izdelave projekta 
za izvedbo se izvajajo le osnovne preiskave terena ali celo za 
te preiskave primanjkuje časa, oziroma se tak projekt zavleče 
in ga ni mogoče realizirati v predvidenem roku. Preiskave se 
zato dodatno izvajajo med samo gradnjo, kar povzroča 
dodatna dela in več stroške tako pri predelavi projekta kot 
fizični izvedbi. 

S predvideno postavko bi geološke in geomehanske razi- 
skave lahko načrtno in pravočasno izvajali. 

1003-471 Projekti objektov 100.000.000 SIT 
50.000.000 SIT 
V letu bomo pripravili dokumentacijo skladno s planom sana- 
cij in izgradnje, ki so prikazane v tabelah (postavke 6274, 6801 
in 6802). Manjšanje sredstev za projektno dokumentacijo bi 
onemogočilo najnujnejše sanacije objektov, kar bi imelo zelo 
hude posledice za cestne povezave med posameznimi 
območji v Sloveniji. Sredstva v letu 1995 v višini 60 mio SIT 
niso zadostovala za naročilo vse projektne dokumentacije, 
tako da bodo zmanjšana sredstva v planu za leto 1996 le še 
povečala primanjkljaj pri naročanju projektne dokumentacije. 

1004-471 Projekti oprema In signalizacija 28.000.000 SIT 
20.000.000 SIT 
Iz te postavke se realizirajo projekti za odpravo črnih točk, za 
manjše sanacije neustreznih rešitev predvsem na nevarnih 
mestih in drugi projekti iz naslova prometne varnosti. 

Manjšanje sredstev za projektno dokumentacijo bi imelo 
negativne posledice na realizacijo letošnjih nalog, onemogo- 
čilo pa bi tudi sistematično pripravo rešitev prometno-teh- 
ničnih izboljšav za prihodnja leta. 

1005-471 Projekti večje rekonstrukcije 150.000.000 SIT 
100.000.000 SIT 
Iz te postavke se realizirajo projekti za večje rekonstrukcije 
cest za realizacijo programa v naslednjih letih, ki zahtevajo 
obsežnejše projekte in dolgotrajnejše postopke. Prav zato jih 
je potrebno pričeti pripravljati eno do dve leti prej preden 
lahko ukrep uvrstimo v plan realizacij. 

Manjšanje sredstev za projektno dokumentacijo bi imelo 
negativne posledice na realizacijo nalog v prihodnjih letih. 

1006-471 Kontrolne meritve In raziskave 80.000.000 SIT 
Vsako leto se izvajajo najrazličnejše meritve in raziskave pred- 
vsem voziščnih konstrukcij, voznih površin in objektov na 
cestah po dogovorjenem programu, ki služijo za oceno stop- 
nje poškodovanosti in določitve prioritet. Sredstva po osnov- 
nem proračunu so namenjena predvsem kontrolam izvajalca 
za kvalitetno opravljena dela. 

Izpad sredstev za te naloge onemogoča pridobiti osnove za 
načrtovanje ustreznih ukrepov. 

1007-471 Projektl-novogradnje (obvoznice) 40.000.000 SIT 
Predvidena sredstva omogočajo projektiranje in vodenje 
upravnih postopkov za nekatere predvidene novogradnje 
obvoznic v Sloveniji. Projektirali se bodo predvsem tisti 
odseki novih cest, ki bodo vključeni v nacionalni program 
izgradnje državnih cest in ki jih bodo sofinancirale občine v 
katerih so naselja, za katera se predvideva izgradnja obvoznic 
ter imajo visoko stopnjo ekonomske upravičenosti. 

1034-471 Senovo - Brestanica 90.000.000 SIT 
R362/1333: v km 11,140 v dolžini 950 m; občina Kriko pred- 
log proračuna 30.000.000 SIT 
S predvideno rekonstrukcijo, ki se je izvajala že v letu 1994 in 
se po dvoletni pogodbi nadaljuje v leto 1995, se bo izboljšala 
nosilnost obstoječe ceste in saniral uničen zgornji ustroj. 
Delno je bila izvedena tudi prestavitev komunalnih vodov. 
Rekonstrukcija ima zaradi slabega zgornjega ustroja visoko 
prioriteto. V postavki predvidena sredstva so za nadaljnjo 
rekonstrukcijo ceste na tem odseku skozi Senovo in sicer na 
pododseku od km 11,140 do km 12,090, s čimer bi bil cel 
odsek dokončno ustrezno urejen. Cesta predstavlja del pove- 
zave Kozjanskega s Posavjem. PLDP = 1500 mv/dan (ocena - 
podatki o lokalnem prometu v naselju niso znani). Projekt 
PGD, PZI bo izdelan do konca leta 95. Na prvem odseku v 
dolžini 115 m se bodo dela izvajala na pridobljeno gradbeno 
dovoljenje in iz proračunskih sredstev v letu 1995. Na drugem 
odseku v dolžini 835 m bo pridobljeno lokacijsko in gradbeno 
dovoljenje do konca leta 1995. V letu 1996 se bodo dela 
dokončala. Za dokončanje del je po dveletni pogodbi 
potrebno zagotoviti 70 mio SIT. Občina Krško bo po sofinan- 
cerski pogodbi financirala izgradnjo pločnikov in javne raz- 
svetljave. 

Zmanjšanje sredstev pomeni pomaknitev pričetka del v jesen 
96 in leto 97, ker ga tehnološko ni mogoče deliti, saj bodo 
dela potekala skozi gosto pozidano območje, kjer je zo edina 
komunikacija. 

1036-471 Črni kal 10.000.000 SIT 
M10/311: v km 7,800 v dolžini 720 m; obilna Koper 8.000.000 
SIT 
Zaradi premalo sredstev v planu 95 bo šele v letu 96 dokon- 
čana, v letu 1994 začeta preplastitev 720 m dolgega odseka 
magistralne ceste M 10. PLDP = 10.000 vozil/dan, z izrazitimi 
prometnimi konicami v času letne turistične sezone. Cesta je 
pomembna za tovorni promet - navezava luke Koper - 
dnevno povprečno 750 težkih tovornih vozil. Pogodbena dela 
zajemajo preplastitev v dolžini 950 m in ureditev odvodnjava- 
nja. Zaradi dotrajanosti odbojnih ograj v dolžini 700 m je bil 
sklenjen aneks za zamenjavo le-teh. Dela se izvajajo s prigla- 
sitvijo del. Do sedaj (v letu 1994) so bila izvedena naslednja 
dela: izravnava in preplastitev v dolžini 720 m, zamenjava 
robnikov v dolžini 300 m in nova odbojna ograja v dolžini 700 
m. Za razpoložljiva sredstva v letu 1995 se je izvedlo odvod- 
njavanje. 

S predvidenimi sredstvi v letu 1996 pa ne bo izvedena prepla- 
stitev cca 230 m vozišča, ki je bila vključena v prvotni projekt. 
Za dokončanje predvidenih del je potrebno zagotoviti še 2 
mio SIT. 

1040-471 Aver - Gračišče 100.000.000 SIT 
R309/1059: v km 1,770 v dolžini 4230 m; obilna Koper pred- 
log proračuna 20.000.000 SIT 
Cesta predstavlja navezavo Slovenije preko mednarodnega 
mejnega prehoda z Istro. Kot mednarodna daljinska povezava 
je zlasti v turistični sezoni zelo obremenjena. Cesta bo obdr- 
žala funkcijo daljinske povezave tudi po izgradnji avtoceste 
do Kopra, saj se po tej cesti načrtuje ena od variant glavne 
zveze za centralno Istro. Zato je ukrep upravičen tudi za 
planirano obdobje. PLDP = 1800 voz/dan od tega 10 avtobu- 
sov in 65 tovornjakov (konična obremenitev do 5000 voz/dan). 
V planu 1995 ni bilo predvideno dovolj sredstev za dokonča- 
nje celotnega navedenega odseka. Rekonstrukcija regionalne 
ceste R 309/1059 je po projektu predvidena fazno in sicer: 
I. faza od km 1,770 do km 3,200 - že izvedena, 
II. faza od km 3,200 do km 6,000 - v izvajanju. 
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Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno za celotno drugo 
fazo, dela se izvajajo po dvoletni pogodbi. Do sedaj je bilo 
izvedeno sledeče: odvodnjavanje (vodotesna kanalizacija 
zaradi zajetja Rižanskega vodovoda), lovilec olja, zgornji 
ustroj vključno z AB na odseku od km 3,200 do km 4,000. V 
sklopu razpoložljivih sredstev v letu 1995 se je izvedla 
odbojna ograja od km 3,200 do km 4,000 in zamenjala ograja 
na odseku od km 5,000 do km 6,000. Za rekonstrukcijo manj- 
kajočega kilometra ceste (od km 4,000 do km 5,000), za 
katerega je bila sklenjena izvajalska pogodba že leta 94, bi 
bilo potrebno zagotoviti še 100 mio SIT. 

Nedokončanje rekonstrukcije predstavlja precejšnjo oviro 
predvsem za tovorni promet na tej cestni povezavi. 

S sredstvi predvidenimi v predlogu plana bo možno jeseni 96 
dela pričeti in jih nadaljevati v letu 97. 

1041-471 Pobegi - Sv. Anton 200.000.000 SIT 
R310/1061: v km 4,000 v dolžini 3100 m; obilna Koper 
80.000.000 SIT 
Gre za obremenjeno primestno cesto, ki poteka skozi naselje. 
Potrebna je rekonstrukcija in ureditev križišč, avtobusnih 
postaj, varnostnih ograj, javne razsvetljave in drugo. Predvi- 
deno je sofinanciranje občine zaradi sočasne ureditve komu- 
nalne infrastrukture. S predvidenimi sredstvi se bodo nadalje- 
vala v letu 1992 začeta dela na tem odseku, vendar se z 
razpoložljivimi sredstvi v letu 95 niso zaključila. V letu 1995 je 
bila planirana rekonstrukcija ceste do km 7,100, to je do in 
skozi naselje Sv. Anton za kar je bil izdelan v juniju 95 tudi 
projekt. Za dokončanje rekonstrukcije ceste do Dvorov, kot je 
načrtovana v občinskih prostorskih planih, saj ima občina tam 
glavno komunalno deponijo, pa je potrebno projekt še pripra- 
viti. Tako bi se dela lahko v naslednjih nekaj letih končala. 
Prometna obremenitev - PLDP = 3336 vozil/dan od tega 16 
avtobusov in 179 tovornjakov. Ker je obseg del preobsežen 
glede na razpoložljiva sredstva, se bodo dela izvajalo fazno. I. 
faza (začetek del je bil v letu 1995) zajema rekonstrukcijo 
ceste od km 4,000 v skupni dolžini 1800 m. Istočasno z 
rekonstrukcijo ceste se bodo zgradili naslednji komunalni 
objekti: pločniki, meteorna kanalizacija, elektrovodi, PTT vodi 
in vodovodno omrežje. Ko se je izvajala rekonstrukcija ceste 
do čežarjev, je bil izveden fekalni kolektor in večina opornih 
zidov na trasi bodoče rekonstrukcije. Dela se bodo izvajala na 
gradbeno dovoljenje in po dvoletni sofinancerski pogodbi in 
sicer: 

v letu 1995 51.700.000,00 SIT 
v letu 1996 77.000.000,00 SIT. 

Sofinancerski delež občine Koper je 11 mio SIT. Pogodba še 
ni podpisana. 

Razpisana vrednost del (Ur. I. RS 11.8.1995) je bila 140 mio 
SIT. Z zmanjšanimi sredstvi dela ne bodo zaključena, komuni- 
kacija bo ostala v gradbišču, ker se ne da zaključevati po 
dolžini drugače, kot je že predvideno v projektu. To pa 
pomeni več stroške za vzdrževanje gradbišča, nadaljevanje 
del, ovirano uporabo ceste, slabo prometno varnost. 

1050-471 Ostalo In sofinanciranje 200.000.000 SIT 
50.000.000 SIT 
S temi sredstvi bomo omogočili sofinanciranje del na držav- 
nih cestah na tistih odsekih, kjer bodo občine izvajale posa- 
mezna dela na komunalni infrastrukturi in bo zato potrebno 
izvesti tudi manjše posege na cestah. Glede na neizvedena in 
predlagana dela iz leta 95 ter potrebe naselij po urejanju 
prehodov predvsem iz prometno-varnostnega vidika sred- 
stev zagotovo ne bo dovolj. 

Z event. manjšimi sredstvi bi tudi nekaterim občinam onemo- 
gočili realizacijo njihovega dela, ali pa bodo vozišča ob zače- 
tih delih na komunalni infrastrukturi, ki posegajo v ceste, 
zaradi nezaščitenosti hitreje propadala. S planiranimi sredstvi 
10 predvidena realizacija po že sklenjenih dvoletnih po- 
godbah. 

1054-471 Zg. Dollč - Vitanje 71.000.000 SIT 
R367/1350: v km 5,460 v dolžini 702 m; obilna Vitanje 
V letu 96 bo dokončana modernizacija na pododseku 5,460 
do 6,162 km pred leti začete modernizacije tega odseka maka- 
damske ceste. Ukrep ima najvišjo strokovno prioriteto, saj 
cesta predstavlja medregionalno povezavo štajerske s Koro- 
ško. Dokončanje del je nujno tudi zaradi delne preusmeritve 
prometa s ceste M 10-8, v času rekonstrukcije odseka pri 
Hudi luknji. Dela so bila zelo zahtevna, dodatno pa se je obseg 
del povečal zaradi poškodb, ki jih je povzročilo neurje v zimi 
94- 95. Prometna obremenitev - PLDP = 1074 vozil/dan od 
tega 23 avtobusov in 185 tovornjakov (43 tov. 7t). Skupna 
vrednost del za cel razpisani odsek (od km 5,460 do km 7,137) 
bo znašala 230 mio SIT. V letu 1994 )n 1995 so bila opravljena 
dela v vrednosti 165 mio SIT, pri čemer je odsek od km 6,162 
do km 7,137 popolnoma končan. Dela se izvajajo na osnovi 
priglasitve. S predvidenim planskim zneskom (71 mio SIT) pa 
bomo dokončali modernizacijo na celem odseku. Za vzposta- 
vitev normalne prevoznosti na odseku Zg. Dolič-Stranice 
(predvsem tovornega prometa) pa bo potrebno urediti tudi 
križišče in most v Vitanju, kjer je sedaj oteženo zavijanje v 
levo. Most bo potrebno razširiti in sanirati. Projekt je v pri- 
pravi. 

Nedokončanje te modernizacije bi praktično onemogočilo 
gradnjo v Hudi luknji oziroma povzročalo težavne zastoje v 
prometu na tej pomembni magistralni cesti. 

1059-471 Zg. Besnlca - Trebeljevo 20.000.000 SIT 
R330/1189: v km 16,120 v dolžini 2970 m; občina Litija 
14.000.000 SIT 
Odsek od km 16,120 do km 17,220 v dolžini 1100 m je delno 
izveden v vrednosti planskih sredstev 28 mio SIT. Izvedena so 
zemeljska dela in podporni zid. S sredstvi v planu 1996 v 
vrednosti 14 mio SIT bodo dela po dvoletni pogodbi na 
pododseku izvedena. Dela se izvajajo na podlagi priglasitve. 
Ta pododsek se izvaja na podlagi geološkega poročila in 
projekta za dokončanje. Pododsek od km 17,220 do km 
19,090je v celoti dokončan. Prometna obremenitev - PLDP = 
500 vozil/dan od tega 13 avtobusov in 28 tovornjakov (5 tov. 
7t). Nedokončanje del lahko povzroči dodatne stroške pri 
sanaciji poškodb na gradbišču, ki je v hribovitem in plazovi- 
tem območju. 

1080-471 Križišče Jurikove In Ižanske ceste v LJubljani 
50.000.000 SIT 
R372/1360: v km 0,700 v dolžini 200 m; obilna LJubljana 
Rekonstrukcija križišča je bila predvidena že v letu 1992. 
Zaradi lokacijskih težav so se dela začela šele sedaj. Iz te 
postavke bodo sofinancirana dela, ki jih sicer vodi Mestna 
občina Ljubljana in Sklad stavbnih zemljišč po sofinancerski 
pogodbi iz leta 1994. Glede na investicijski program mora 
država zagotoviti še 60 mio SIT. V fazi pridobivanja soglasij je 
bil spremenjen celotni projekt temeljenja križišča. Dela so se 
pričela šele v juliju 95 na podlagi gradbenega dovoljenja. Gre 
za neurejeno in prometno nevarno križišče, prometne obre- 
menitve na tem delu Ižanske ceste presegajo 5000 vozil/dan. 
Predvidena je semaforska ureditev, v območju križišča pa je 
tudi večji propust, ki ga je potrebno podreti in zgraditi na 
novo. Prometna obremenitev - PLDP = 4057 vozil/dan od 
tega 58 avtobusov in 300 tovornjakov (76 tov 7t). Z zmanjša- 
nimi sredstvi v letu 1996 ne bo možno v celoti plačati del, ki so 
bila izvedena že v letu 1995 in po sofinancerski pogodbi 
odpadejo na Republiko Slovenijo. Križišče je bilo v letu 1995 
funkcionalno zaključeno zaradi prometne varnosti. Izvedeno 
je bilo v celoti, razen asfaltbetona in dokončanja protihrupnih 
ograj. Nedokončanje del bo povzročilo nevzdržne razmere in 
dodatne stroške. 

1081-471 Krlžliie Lukovica 50.000.000 SIT 
M10/292: v km 16,400 v dolžini 500 m; obilna Lukovica O SIT 
Ukrep je nujen predvsem iz razlogov prometne varnosti in 
izboljšanja prometnih komunikacij za prebivalce ob cesti. 
Ureditev tega križišča ima visoko prioriteto zaradi velikih 
prometnih obremenitev magistralne ceste. Izvedena bo 
rekonstrukcija dveh križišS in 500 m odseka ceste, zgrajeni 
bodo pločniki, prestavljeni kom. vodi. Izdelan je projekt PGD, 
PZI za dve križišči (vzhodno in križišče Avbeli). Dela se Izva- 
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jajo z gradbenim dovoljenjem. Investicijo je možno razdeliti 
na dva dela. Skupna vrednost del je 60 mio SIT, v letu 95 je 
bilo zagotovljenih 40 mio SIT. Obveznosti financiranja za 
razliko 20 mio SIT v letu 96 bo prevzel DARS. PLDP je 13379 
mv/dan, od tega 235 avtobusov in 2735 tovornjakov (1302 
težkih tovornih vozil). 

Neizgradnja tega križišča pomeni stalno nevarnost za prebi- 
valce, predvsem šolarje (800 otrok) ob tej cesti, ki še več let ne 
bo razbremenjena težkega daljinskega prometa. 

1097-471 Zahodna obvoznica v Mariboru 1.500.000.000 SIT 
M3/245: v km 20,000 v dolžini 3500 m; občina Maribor pred- 
log proračuna O SIT 
V gradnji je Koroški most, ki predstavlja začetek zahodne 
obvoznice v Mariboru, ki bo povezovala zahodni del Maribora 
z avtocesto. Po dogovoru z občino Maribor se izgradnja 
sofinancira. Projekt zahodna obvoznica Maribor se bo gradil 
fazno. Prometna obremenitev sedanje ceste M 3 na poteku 
skozi mestno jedro presega 25 000 vozil/dan. Izdelana študija 
upravičenosti izkazuje visoko stopnjo prometno-ekonomske 
upravičenosti projekta. Če se dela na izgradnji cestnega 
omrežja ne bodo izvedla istočasno z dograditvijo mostu, 
oziroma čimprej, bo učinkovitost naložbe v most bistveno 
zmanjšana, saj sistem ne bo funkcioniral. Projekt zahodne 
obvoznice Maribor bo pokrit s tremi sklopi projektne doku- 
mentacije, ki predstavljajo tudi zaključene celote. Ti sklopi so: 
1. levi breg Drave - ocenjena investicijska vrednost 140 mio 
SIT 
2. Erjavčeva ulica - ocenjena investicijska vrednost 180 mio 
SIT 
3. Dravograjska ulica - ocenjena investicijska vrednost 1,2 
mrd SIT 

Za vse tri sklope so potrebna gradbena dovoljenja. Pogoj za 
pridobitev gradbenih dovoljenj so pridobljena zemljišča. Te 
odkupe vodi občina Maribor. V kolikor bodo odkupi realizi- 
rani kot je predvideno, bi bilo gradbena dovoljenja možno 
pridobiti do februarja 1996 po posameznih projektnih sklopih. 
Groba ocena vrednosti potrebnih odkupov znaša 1 mrd SIT. 
Sklenjena bo sofinancerska pogodba z Mestno občino Mari- 
bor za izgradnjo hodnikov za pešce, kolesarskih stez in neka- 
terih komunalnih naprav v ocenjeni vrednosti 200 mio SIT. 
Glede na to, da je most v zaključni fazi izgradnje, bi bilo 
potrebno za vzpostavitev prometa preko mostu zagotoviti 
potrebna sredstva za izgradnjo cest na levem bregu v znesku 
140 mio SIT ter približno 700 mio SIT na desnem bregu za 
izgradnjo Dravograjske ulice. Vsaka drugačna finančna kon- 
strukcija ne omogoča odvijanja prometa preko novega mostu. 

S predvidenimi sredstvi bi nadaljevali z odkupi zemljišč in 
skladno z razpoložljivimi sredstvi nadaljevali v letu 97. 

1118-471 Odkupi In odškodnine 1.000.000.000 SIT 
300.000.000 SIT 
Finančna sredstva te proračunske postavke se uporabljajo za: 
- reševanje starih nerešenih premoženjskopravnih zadev 
(odškodnin za zemljišča, objekte, naprave, nasade,...) v zvezi z 
gradnjami in rekonstrukcijami M in R cest, za katere v teko- 
čem proračunskem obdobju ni odprla investicijska postavka; 
- izplačevanje odškodnin za spremembo namembnosti kmetij- 
skih zemljišč v primerih, ko je odločba o spremembi namemb- 
nosti izdana po zaključeni investiciji: 
- izplačevanje odškodnin lastnikom nepremičnin ob cestah na 
podlagi pravnomočnih sodnih odločb (imisije v zvezi z odvija- 
njem prometa); 

Z zmanjšanimi sredstvi ne bomo realizirali aktivnosti za zem- 
Ijiškokatastrsko ureditev vseh dosedaj zgrajenih M in R cest 
ob upoštevanju 137. čl. Zakona o zemljiški knjigi (Ur. I. RS 
št.33/95); aktivnosti so zajete v programu urejanja zemljiško- 
katastrskega stanja zemljišč uporabljenih za gradnjo M in R 
cest, ki ga je na podlagi sklepa vlade z dne 8.6.95 izdelalo 
MPZ oz. DRSC. 

V letu 1996 bi z več sredstvi (600 fhio SIT) zemljiškoknjižno 
uredili 400 km M in R cest; ocenjujemo tudi, da bi po sprejetju 
Zakona o javnih cestah prevzeli med državne ceste cca 1000 

km sedanjih lokalnih cest, za katere še nimamo podatkov o 
njihovem zemljiškokatastrskem stanju. 

1119-471 Inženiring In ostale storitve 620.000.000 SIT 
predlog proračuna 520.000.000 SIT 
S temi sredstvi bodo financirana dela v zvezi z gospodarje- 
njem s cestami, ki jih bo Direkcija za RS ceste oddajala na 
tržišču, ker v novi organiziranosti cestne službe velik del 
strokovne službe ni več v upravi. Eventualno zmanjševanje 
sredstev na tej postavki bi zahtevalo ponovno vzpostavitev 
močnejše službe v državni upravi, ker bi del strokovnih nalog 
morali prenesti nazaj v upravo, kar pa je praktično težje 
izvedljivo. 
1200-471 Šentvid - Šoštanj 2.000.000 SIT 
R342/1266: v km 4,700 v dolžini 1860 m; občina Šoštanj 0 SIT 
Dokončana je bila v preteklem letu začeta modernizacija na 
odseku od km 4,7 v dolžini 1,86 km. Prometna obremenitev - 
PLDP = 100 voz/dan je nizka, ker sedanje stanje ceste ne 
omogoča normalnih voznih razmer, čeprav gre za pomembno 
povezavo doline črne oz. Koroške z osrednjo Slovenijo. 

1249-471 Dvor - Soteska 10.000.000 SIT 
R327/1176: v km 0,200 v dolžini 2055 m; občina Novo mesto 
Končana bo temeljita rekonstrukcija 2 km dolgega odseka 
ceste. Poškodbe vozišča so bile obsežne, urediti je je bilo 
potrebno tudi odvodnjavanje in opremo. Zaradi prometno 
nevarnih mest so bile v letu 94 na tem odseku 4 smrtne žrtve. 
Za sredstva,, predvidena v planu planu, bo zgrajene še avto- 
busne postaje, ki jih niso bile zajete v osnovnem projektu. 
PLDP = 2600 voz/dan od tega 60 avtobusov in 218 tovornja- 
kov (65 tov. 7t). Odlaganje realizacije tega ukrepa bistveno 
zmanjšuje prometno varnost in ogroža normalen dostop pre- 
bivalcem do naselij ob cesti. 

1263-471 Ljubno - Luče 250.000.000 SIT 
R340/1249: v km 4,220 v dolžini 2760 m; občina Ljubno 
100.000.000 SIT 
Gre za nadaljevanje v letu 1993 začete rekonstrukcije, kot 
posledica poplav v letu 1990. Poleg poškodovanosti pa ima 
cesta seveda bistveno premajhno širino (cesta omogoča v 
pretežnem delu samo enosmeren promet), neustrezne krivine 
in zelo slab zgornji ustroj. Rekonstrukcija je povezana z 
nujnimi obsežnimi deli na regulaciji in prečenji Savinje. Pred- 
videni elementi nove ceste so za karakteristike terena in 
pomembnost ceste normalni, sicer bi bil tako kot dosedaj 
moten predvsem promet z avtobusi in tovornimi vozili. Pro- 
metna obremenitev - PLDP = 1500 voz/dan s koničnimi 
turističnimi obremenitvami, kar je za tako zaprto dolino pre- 
cej. Od tega je 30 avtobusov in 150 tovornjakov. Ker se 
predvideva odprtje meddržavnega prehoda na Pavličevem 
sedlu, pa tudi zaradi pomembne vloge Logarske doline v 
turističnem oziru, je nadaljevanje rekonstrukcije potrebno. 
Dela se izvajajo na osnovi gradbenega dovoljenja. Celotna 
vrednost oddanih del je 247,7 mio SIT. V letu 1995 bodo 
opravljena dela v vrednosti 20 mio SIT. Glede na to, da bi za 
rekonstrukcijo celotnega odseka na podlagi dvoletne 
pogodbe potrebovali 227 mio SIT in bi bilo umestno za stro- 
ške regulacije reke Savinje pritegniti tudi MOP kot sofinan- 
cerja. 
Zmanjšanje proračunskega zneska pomeni, da bo potrebno 
skrajšati odsek, kar je s tehničnega vidika možno. To pa tudi 
pomeni potencialno nevarnost zaprtja ceste in s tem doline 
ob vsakem večjem neurju ter upočasnitev rekonstruiranja v 
prihodnje. 

1612-471 Hrastnik - Dol 60.000.000 SIT 
R336/1222: v km 1,560 dolžini 340 m; občina Hrastnik O SIT 
Izveden je projekt za most na novi lokaciji, za priključne ceste 
in za regulacijo struge potoka Brnica na sicer regionalni cesti, 
ki pa predstavlja pomembno povezavo v Zasavju, ker magi- 
stralka nima ustreznih elementov za to (izmenično enosmeren 
promet). Sredstva, predvidena v letu 95 so bila realizirana za 
odkupe zemljišč, plačilo spremembe namembnosti in priprav- 
ljalna dela. Prometna obremenitev - PLDP = 3864 vozil/dan 
od tega 89 avtobusov in 310 tovornjakov (89 tov. 7t). Izveden 
je bil razpis za izvedbo, ocenjena vrednost investicije je 60 
mio SIT. 
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Ker rekonstrukcija še ni začeta, jo je smotrno preložiti na 
naslednje leto, vsekakor pa je potrebno poudariti, da ostaja 
problem prometne varnosti na odseku skozi Dol nerešen, 
vozišče pa je zelo poškodovano. 

1853—471 Železniški nadvoz v Laškem 45.000.000 SIT 
M10-3/328: v km 11,770 v dolžini 15 m; občina Laško pred- 
log proračuna O SIT 
Zgrajen je nov železniški nadvoz v Laškem, ker je bil star 
neustreznih dimenzij in konstrukcije, nahaja pa se na eni 
najpomem-bnejših magistralnih cest. Za dokončno rešitev 
varnega in nemotenega prometa pa je potrebno rekonstruirati 
in kompletno opremiti s strojno in hidromehansko opremo 
črpališče. Izveden je bil razpis za izvedbo. Vrednost teh del je 
po predračunu PUV Celje 44.4 mio SIT. Ta sredstva pa niso 
bila predvidena v plana 1995. Prometna obremenitev - PLDP 
= 9000 mv/dan od tega 91 avtobusov in 1014 tovornjakov (318 
tov 7t). 

Neizvedba črpališča oziroma njegova preložitev pomeni pro- 
metno zaporo magistralne ceste ob vsakem večjem dežju. 

2680-471 Cesta na Mangart 40.000.000 SIT 
R301 A/1019: v km 2,000 v dolžini 7000 m; občina: Bovec O 
SIT 
S planiranimi sredstvi 40 - 50 mio SIT bi dokončali večja 
vzdrževalna dela makadamskega vozišča predvsem z ukrepi 
na odvodnjavanju (34 propustov je saniranih) in delnem asfal- 
tiranju kritičnih odsekov predvsem v krivinah, kjer voda pov- 
zroča neprestane poškodbe. PLDP je razmeroma nizek, ker je 
cesta večji del leta zaprla, pomembna pa je za turistični 
promet in kot najvišje ležeča državna cesta v obmejnem 
področju. V sezoni pripelje na Mangartsko sedlo tudi 500 vozil 
dnevno. Z deli je potrebno nadaljevati; potrebno je dokončati 
sanacijo propustov, postaviti manjkajoče varovalne ograje in 
urediti makadamsko vozišče, ki je bilo erodirano preko zime, 
predvsem pa je potrebno urediti vozišče in odvodnjavanje 
skozi tunele. Vsako odlašanje potrebnih ukrepov zaradi stalne 
erozije viša stroške dokončne sanacije, viša pa tudi stroške 
vsakoletnega rednega vzdrževanja te ceste. 

če niso na razpolago vsa sredstva naenkrat v eni, sezoni, ni 
smotrno pričeti z deli. 

2681-471 Obvozi v času gradnje objektov 20.000.000 SIT 
10.000.000 SIT 
S to postavko se bodo pokrivali večji stroški, ki nastajajo z 
ureditvijo obvozov v času gradnje novih objektov. Ti obvozi 
potekajo večinoma po neprimernih lokalnih cestah, ki so po 
koncu obvoza precej poškodovane zaradi povečanega pro- 
meta, ter jih je zato potrebno obnoviti. Ker smo v letu 95 
omejili nosilnost kar precej objektom, bodo stroški obvozov 
presegali običajne. 

^ primeru nezadostnih sredstev bodo stroški, ki nastanejo z 
obvozi bremenili osnovne proračunske postavke, ki sedaj 
tega ne upoštevajo, to pa bo imelo za posledico nedokonča- 
nje enega ali dveh nadomestnih objektov. 

2704-471 Todrai - Brebovnica 180.000.000 SIT 
R324/1144: v km 2,800 v dolžini 2391 m; občina Gorenja 
vas—Poljane O SIT 
Izvaja se zelo zahtevna modernizacija 2,4 km odseka regi- 
onalne ceste, ki zahteva ve$je posege zaradi zahtevnega 
terena in poteka skozi naseljeno področje. Izvedena so 
zemeljska dela, zidovi, regulacija potoka, projekti in odkupi. 
Do sedaj so oporni zidovi ob pobočju zgrajeni na cca 80 % 
dolžine in vozišče urejeno na 30 % dolžine. Nadaljevati je 
potrebno z izdelavo zgornjega ustroja skozi naselja in dokon- 
čati vsa druga dela po projektu in vodnogospodarskem 
soglasju. PLDP = 402 voz/dan od tega 2 avtobusa in 19 
tovornjakov. Na podlagi dvoletne pogodbe in priglasitve del 
so bili z razpoložljivimi sredstvi v letu 1995 izvedeni zidovi v 
vrednosti 18,8 mio SIT. S planiranimi sredstvi za leto 1996 bo 
lr°*no dokončati oporne zidove na celotnem odseku v dolžini 2391 m, v celoti dokončati odvodnjavanje ter na cca 40 % 
celotne dolžine urediti brežine, oziroma podorne zidove ob 

potoku ter na teh delih vozišče tudi asfaltirati. Za dokončanje 
odseka v celoti bi bilo potrebno v prihodnjih letih zagotovili še 
61,5 mio SIT. Odsek pa je možno razdeliti tudi ha krajše, 
funkcionalno zaključene celote, ki bodo prilagojeni razpolož- 
ljivim sredstvom. 

Nezagotavljanje sredstev za začeto gradnjo, ki sedaj traja že 
dve leti povzroča tako škodo na gradbišču kot problem vzdr- 
ževanja take ceste predvsem v zimskem času, predvsem pa je 
oteženo normalno odvijanje prometa. 

2712-471 Feaslblllty študije (EBRD) 30.000.000 SIT 
S to postavko se krijejo stroški in pogodbene obveznosti pri 
izdelavi feasibility študij, ki so potrebne za vse investicije, ki 
se sofinanciranjo s krediti. V to postavko so vključene deloma 
tudi izdelave predštudij upravičenosti, s katerimi se šele izbi- 
rajo vrste ukrepov ter projekti za prijavo v sofinanciranje tujih 
bank za nekatere pomembnejše smeri (Keltika, Zasavska, 
Koroška, zahodna obvoznica MB in druge). 

Z dvoletno pogodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva v 
višini 9,5 mio SIT za izvedbo že angažirana v obdobju začas- 
nega financiranja. Sredstva na tej postavki so zato namenjena 
poravnavi obveznosti iz pogodbe. 

2714-471 Svetovalne storitve (EBRD) 30.000.000 SIT 
10.000.000 SIT 
S to postavko se krijejo stroški pogodbenih obveznosti pri 
svetovalnih storitvah za ukrepe, ki se sofinancirajo iz sredstev 
EBRD. 

Nezagotavljanje lastnih sredstev ogroža realizacijo kreditne 
pogodbe med EBRD in R Slovenijo. 

2716-471 čušperk - Videm 55.000.000 SIT 
R375/1368: v km 8,750 v dolžini 1600 m; občina Dobrepolje 
V letu 96 bi dokončali še zadnji pododsek v dolžini 1,6 km že 
pred leti začete modernizacije regionalne cest. Omogoča 
hitrejši razvoj severnega dela Suhe krajine, saj predstavlja 
edino prometno povezavo z državno cestno mrežo za novo 
občino Dobrepolje, ki ima sedež v Vidmu. Modernizacija 
obsega: izvedbo zgornjega ustroja, izvedbo BD in AB, izvedbo 
odvodnjavanja. Prestaviti je potrebno tudi železniški PTT 
kabel. PLDP = 1193 voz/dan od tega 22 avtobusov in 79 
tovornjakov (29 tov.7t). 

Na podlagi priglasitve del in izbire najugodnejšega izvajalca 
je bila ob koncu leta 1995 sklenjena dvoletna pogodba v višini 
53,4 mio SIT. Med gradnjo na odseku od km 8,750 v dolžini 
1705 m so se pojavila še nepredvidena dodatna dela zaradi 
nenosilnih tal. Vrednost teh del je ocenjena na 12 mio SIT. 

'» 
2717-471 Rakitna - Cerknica 41.000.000 SIT 
R372/1362: v km 4,845 v dolžini 3605 m; občina Cerknica 
V letu 96 bo dokončana 3,6 km dolga modernizacija ceste, ki 
predstavna zaključeno celoto med naselji. PLDP = 453 voz/ 
dan od tega 3 avtobusi in 18 tovornjakov s turističnimi koni- 
cami. 

V letu 1995 niso bila zagotovljena sredstva za plačilo že 
izvedenih del (zmanjkalo je 19 mio SIT). Za dokončanje zače- 
tih del na rekonstrukciji celotnega odseka pa je potrebno po 
dvoletnem aneksu zagotoviti še 22 mio SIT, skupno torej 41 
mio SIT. 

2718-471 Kalce - Hruilca 80.000.000 SIT 
R387/1412: v km 3,300 v dolžini 3700 m; občina Logatec O SIT 
S predvidenimi sredstvi bodo dokončana dela na moderniza- 
ciji cca 3 km makadamskega vozišča na tej regionalni cesti. 
Zaradi zahtev spomeniškega varstva je bilo potrebno speci- 
alno urediti brežine, okolico ceste in rešiti problem tehnolo- 
gije gradnje zaradi križanj s plinovodom. Sanirati je bilo 
potrebno tudi pred leti izvedeno plinsko omrežje. Moderniza- 
cija je izvedena delno po gozdni cesti, ki je bila usposobljena 
za promet ob izgradnji plinovoda, ki je porušil obstoječo 
regionalko. Zaradi slabih elementov te gozdne ceste je bila 
modernizacija zahtevna in obsežna. Istočasno ie bil odprav- 
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Ijen tudi vzpon 22%, ki je posebej v zimskem času onemogo- 
čal odvijanje prometa. 

Prometna obremenitev - PLDP = 50 mv/dan (ocena), ob 
sneženju zaprta. Nedokončanje ceste je negospodarno, saj 
povzroča dodatne stroške vzdrževanja gradbišča. 

Na tem mestu je potrebno opozoriti, da je v letu 95 začeta 
modernizacija na novem gradbenem odseku iz sredstev te 
planske postavke, v planu 96 pa je zato predvidena nova 
planska postavka. Dokumentacija bo urejena skladno s 
postavkami 96. 

2728-471 PHARE program (Učja) 5.000.000 SIT 
R301B/1020: v km 5,850 v dolžini 1800 m; obilna Bovec 
S pomočjo sredstev iz PHARE programa bo s sredstvi, predvi- 
denimi v planu 96 dokončana modernizacija vozišča pred 
mejnim prehodom Učja, kjer so že zgrajeni podporni zidovi, 
manjka pa še modernizacija vozišča. MP Učja je edini medna- 
rodni mejni prehod v Sloveniji, ki je še v makadamu. Pro- 
metna obremenitev - PLDP =130 voz/dan (ocena) s turistič- 
nimi konicami v sezoni tako letni kot zimski in vikendih. 

Ocenjena investicijska vrednost del znaša 16,6 mio SIT. Dela 
se bodo izvajala na podlagi priglasitve ter dvoletne pogodbe, 
po kateri je predvidena poraba v letu 1995 v višini 13 mio SIT, 
razlika 3,6 mio SIT pa v letu 1996 s čimer bi bila modernizacija 
tega odseka v celoti zaključena. 

2728-471 PHARE program (Robli) 150.000.000 SIT 
M 10-10/1031: v km 0,200 v dolžini 500 m; občina Kobarid, O 
SIT 
S pomočjo sredstev iz PHARE programa bo s sredstvi 
dokončno rekonstruiran del ceste pred mejnim prehodom, ki 
niveletno ne ustreza, ker je bil mejni prehod že rekonstruiran 
po projektu, cesta pa ne. Cesta predstavlja pomembno med- 
narodno povezavo in magistralno cesto, ki povezuje Severno- 
primorsko z osrednjo Slovenijo. Del predvidene rekonstruk- 
cije je možno izvesti takoj, saj je projekt izpred let ostal 
nedokončan, zanj pa je že bilo izdano gradbeno dovoljenje. 
Projekt za dokončno sanacijo še preostalega odseka pa je v 
delu. Celotna investicijska vrednost še ni ocenjena. Prometna 
obremenitev - PLDP = 2829 voz/dan od tega 7 avtobusov in 
46 tovornjakov. 

S predvidenimi sredstvi bi dokončali dela na območju mej- 
nega prehoda, ki so ostala neizvedena pred leti. 

2732-471 Obvoznica Šentjur 250.000.000 SIT 
M10-8/1274: v km 9,300 v dolžini 1900 m; obilna Šentjur pri 
Celju 180.000.000 SIT 
Sredstva bodo omogočila postopen zaključek pred več kot 10 
leti začetih in večkrat prekinjemh del. Občina Šentjur gradnjo 
sofinancira. Dela na sami obvoznici so praktično gotova. 
Nedokončan ostane priključek vzhod, začasni priključek za 
Novo vas, zaključna dela II. faza, ter most čez Voglajno na 
lokalni cesti, ki je zgrajen vendar brez priključnih cest. Gre za 
pomembno magistralno cesto. PLDP presegajo 11000 vozil/ 
dan od tega 178 avtobusov in 830 tovornjakov (194 tov. >7t). 

Za financiranje teh del je že sklenjena večletna pogodba 
(občina); če ne bo na razpolago sredstev, lahko pričakujemo 
izterjavo deleža, ki bi ga morala prispevati država. V letu 1996 
je potrebno zagotoviti za plačilo izvedenih del sredstva v višini 
162,0 mio SIT in sredstva za dokončanje investicije v znesku 
74,0 mio SIT. Torej je v planu za leto 1996 potrebno zagotoviti 
skupno s podražitvami 256,0 mio SIT. 

2735-471 Vinica - Stari trg 0 SIT 
R364/1343: v km 3,180 v dolžini 4300 m; obilna Črnomelj 
V gradnji je odsek makadamske ceste v obmejnem demograf- 
sko ogroženem območju, ki povezuje več naselij z Vinico in 
naprej od km 3,180 do Sinjega vrha v dolžini 3,3 km. Za 
sredstva v planu 94 je bila asfaltirana cesta v dolžini 1 km, v 
nadaljevanju trase pa so izvedena zemeljska dela. Izvesti je 
potrebno še asfaitbeton in prometno signalizacijo na že v BD 
zgrajenem pododseku, ter dokončati v celoti preostali začeti 
pododsek. Med gradnjo v letu 95 je prišlo do dodatnih del 

zaradi nenosilnih temeljnih tal. Obstoječi material je bilo 
potrebno nadomestiti s kvalitetnim. Dodatna dela so bila 
izvršena v vrednosti 22 mio SIT. S predvidenimi sredstvi bo 
dokončan odsek v gradnji. PLDP =300 voz/dan od tega 4 
avtobusi in 19 tovornjakov. 

V letu 1995 je bil izveden asfaitbeton in prometna signalizacija 
na v letu 1994 začetem pododseku ter v celoti dokončan 
preostali odsek v dolžini 4300 m. 

2735-471 Vlnlca-Stari trg (Radenci - Stari trg) 110.000.000 
SIT 
R364/1343: v km 17,200 v dolžini 2940 m; obilna Črnomelj 
predlog proraiuna 10.000.000 SIT 
Nadaljevala se bo modernizacija regionalne ceste na odseku 
Vi niča-Stari trg v obmejnem območju ob Kolpi. Moderniza- 
cija sodi v sklop ukrepov, ki jih je Državni zbor opredelil kot 
prednostne. Pripravljen je projekt na pododseku Radenci - 
Stari trg. Dela se izvajajo na priglasitev. Z izvajalcem je bila 
sklenjena dvoletna pogodba. Ocenjena vrednost investicije 
znaša 110 mio SIT. V letu 1995 so bila izvedena pripravljalna 
dela v vrednosti 2 mio SIT. V proračunu za leto 1996 zagotov- 
ljena sredstva bodo narekovala faznost izvedbe in časovni 
okvir. PLDP =300 voz/dan od tega 4 avtobusi in 19 tovornja- 
kov. 

Modernizacija bo v letu 96 samo začeta, nadaljevala pa se bo 
v naslednjih letih. 

2744-471 Radeče - Loka pri Zidanem moatu 30.000.000 SIT 
R330/1192: v km 0,400 v dolžini 640 m; obilni Radeče In 
Sevnica 
Zaradi težkih geološko-geomehanskih razmer še vedno ni 
končana modernizacija 640 m regionalne ceste. V letu 95 bo 
izvedenih 65% gradbenih del. Zgrajen bo sistem odvodnjava- 
nja, spodnji ustroj, podporni zidovi in ploščati propusti v dveh 
globokih grapah, humuziranje brežin, ukopov in nasipov. 
Manjka celotni zgornji ustroj in oprema ceste. Rekonstrukcija 
se izvaja po projektu izvedenem skladno s predpisi za tako 
vrsto cest. PLDP = 654 voz/dan od tega 3 avtobusi in 43 
tovornjakov. Dela se izvajajo na priglasitev po dvoletni 
pogodbi. Ker investicije ni možno deliti na več delov, je za 
dokončanje celotnega odseka v dolžini 640 m (od km 0.400 do 
km 1,040) potrebno zagotoviti 30 mio SIT. S temi sredstvi 
bodo dela na tem pododseku v celoti zaključena. 

Nedokončanje del predstavlja potencialno nevarnost prože- 
nja plazov in s tem prekinitve prometne zveze ter večje gospo- 
darske škode. 

2755-471 Trbovlje - Hraatnlk 145.000.000 SIT 
R336/1221: v km 1,140 v dolžini 1960 m; obilna Trbovlje 0 SIT 
Gre za dokončanje modernizacije krajšega odseka makadam- 
ske ceste, ki pa zaradi poteka ob potoku Bobnarica zahteva 
precejšnja dela na sanaciji potoka, sanaciji plazov, izgradnjo 
opornih in podpornih zidov. Logično je nadaljevanje rekon- 
strukcije ceste, ki je v gradnji do km 1,840. Zaradi plazov in 
usadov so bile izdelane dodatne geološke raziskave in pro- 
jekti, na podlagi katerih je potrebno izvesti drenaže (izviri), 
preprečiti nadaljnje drsenje oziroma plazenje terena s pod- 
pornimi in opornimi zidovi ter kaštami. Potrebno je bilo nare- 
diti nov ploščati propust čez potok Bobnarico, izdelati tež- 
nostne pregrade, ki med drugim služijo tudi za deponijo 
izkopanega materiala, delno prekritje potoka in vegetativno 
zaščito saniranih pobočij. Gradnja je zelo zahtevna in prepre- 
čuje nastanek večje škode. Dela se vsled tega ne bi smela 
prekiniti. Rekonstrukcija tega odseka je tudi pogoj za rekon- 
strukcijo Zasavske ceste M 10-9, sicer ne bodo možne preu- 
smeritve prometa. 

V letu 1994 je bila sklenjena dvoletna pogodba za rekonstruk- 
cijo ceste od km 1,140 do km 3,100 na podlagi priglasitve del. 
V letih 1994 in 1995 so bila izvedena gradbena dela od km 
1,140 do km 1,840 v vrednosti 106 mio SIT. Za dokončanje 
gradbenih del na tem pododseku je potrebno zagotoviti v letu 
1996 še 65 mio SIT. Za dokončanje celotnega odseka bi bilo 
potrebno zagotoviti še 80 mio SIT, skupno torej 145 mio SIT v 
letu 1996. Nerealizacija tega ukrepa lahko pomeni tudi preki- 

poročevalec, št. 49 62 



nitev te prometne povezave. V zvezi z regulacijo potoka Bob- 
narica je potrebno zgraditi še pet težnostnih zaplavnih pre- 
grad in urediti brežine samega potoka, kgr predstavlja 
finančni strošek v višini 35 mio SIT. Izgradnja težnostnih 
zaplavnih pregrad je predpogoj za nadaljno gradnjo. V pri- 
meru, da bo Ministrstvo za okolje in prostor prispevalo svoj 
delež, je v letu 1996 za dokončanje odseka dolžine 1960 m 
potrebno zagotoviti v proračunu 145,0 mio SIT. Prometna 
obremenitev - PLDP = 990 voz/dan od tega 13 avtobusov in 
160 tovornjakov. 

Nerealizacija te modernizacije skupaj s sanacijo plazu Marko 
bo lahko povzročila popolno zaporo ceste. 

2766-471 Črna - Šentvid 198.000.000 SIT 
R342/1265: v km 16,690 v dolžini 2000 m; občina Črna na 
Koroškem 50.000.000 SIT 
V letu 95 je bila začeta modernizacija tega težkega odseka 
makadamske regionalne ceste, ki predstavlja najkrajšo pove- 
zavo Koroške z osrednjo Slovenijo oz. edino neposredno 
povezavo doline črne proti osrednji Sloveniji. Prometna obre- 
menitev ceste znaša zaradi izjemno slabih razmer 100 vozil/ 
dar>, zato pa se nekaj avtobusov delavcev vsak dan preko 
Raven in SI. Gradca vozi v Velenje na delo, dijaki v šolo in zato 
porabijo več ur na dan ali morajo bivati v internatu. Ukrepi na 
tem odseku so kljub racionalnim rešitvam, zaradi geološko 
zahtevnega terena zelo obsežni in dragi. Modernizacijo je 
zaradi visokih stroškov in nizke prometne obremenitve pro- 
metno-ekonomsko sicer težko opravičiti, so pa stroški sana- 
cij zaradi sproženih zemeljskih plazov večkrat na leto nezane- 
marljivi. Ko bodo izboljšane vozne razmere, je možno pričako- 
vati bistveno višji promet. Dela se izvajajo na odseku od km 
16,692 v dolžini 2016 m. Vrednost oddanih del na navedenem 
odseku je 217 mio SIT. V letu 1995 bodo opravljena dela v 
vrednosti 19 mio SIT, tako bi bilo potrebno v letu 1996 zagoto- 
viti za dokončanje odseka, oziroma izpolnitev dvoletne 
pogodbe, 198 mio SIT. 

Glede na to, da za navedena dela ni sofinancerja (soglasoda- 
jalec je predvidel obsežna dela na regulaciji potoka) ter glede 
na predvidena planska sredstva za leto 1996, bo potrebno 
odsek ustrezno skrajšati, kar je s tehničnega vidika možno, 
ker gre za traso izven naselja, kjer lahko dela prekinemo v 
Poljubni točki odseka, tako bo za zmanjšana sredstva odsek 
ustrezno skrajšan. Dela se izvajajo na osnovi priglasitve. 

2768-471 Seldlova cesta-Novo mesto 25.000.000 SIT 
M 4/253: v km 1,400 v dolžini 300 m; občina Novo mesto O SIT 
Na podlagi gradbenega dovoljenja je v teku rekonstrukcija 
mestne ceste z vso pripadajočo infrastrukturo. Na celotni 
dolžini so zaradi zahtevnega terena postavljeni oporni in 
podporni zidovi višine do 4 m. Soinvestitor del je Mestna 
občina Novo mesto, s katero se delijo stroški rekonstrukcije v 
razmerju 50:50. 

Koncem meseca septembra 1995 so se pri rekonstrukciji 
ceste pojavila dodatna, s projektom nepredvidena dela (grad- 
nja podpornih zidov v dolžini 42 m, prestavitev komunalne 
infrastrukture in ureditev dostopov do objektov - odstopanje 
tehnične dokumentacija od dejanskega stanja). Za ta dodatna 
dela bi bilo potrebno v planu 1996 zagotoviti cca 25 mio SIT. 
(če bo možno, bodo sredstva zagotovljena že v letu 95). 

Stroški celotne investicije bodo tako znašali cca 360 mio SIT. 
Ministrstvo za promet in zveze je v letu 1994 sklenilo z izvajal- 
cem del dvoletno pogodbo v skupni višini 155 mio SIT. Dela 
bodo predvidoma končana v letu 95. 

2770-471 Impoljca - Zavratec 70.000.000 SIT 
R363/1337: v km 0,275 v dolžini 1650 m; občina Sevnica 
Rekonstrukcija regionalne ceste poteka na 1.650 m dolgem 
odseku. V letu 95 so bili sanirani obsežni plazovi med km 
0.750 in km 0.925, regulacija Impoljskega potoka z zaščito 
brežin, ureditev sistema odvodnjavanja in zgraditev spod- 
njega ustroja ceste (do tamponske plasti). V letu 96 bo izve- 
den zgornji ustroj ceste, zgraditi bo potrebno štiri betonske 
mostove razpeti ne do 10m s pripadajočo regulacijo potoka v 

njihovem območju, izvesti opremo ceste in druga zakljuina 
dela. Prav tako bo potrebno obnoviti lokalno cesto, ki je 
služila v času popolne zapore ceste za obvoz. Prometna 
obremenitev - PLDP = 400 vozJdan(v zadnjem letu je cesta 
zaprta). Dela se izvajajo z gradbenim dovoljenjem po dvoletni 
pogodbi. S proračunskimi sredstvi v letu 1996 bodo dela na 
odseku dolžine 1650 m (od km 0,275 do km 1,925) v celoti 
zaključena. oc. n < 

Sredstva za realizacijo je treba zagotoviti, sicer ni možno 
zagotoviti nujne prevoznosti oziroma, cesto bo potrebno 
popolnoma zapreti. 

2771-471 Vrbanskl plato 610.000.000 SIT 
M3/245: v km 18,500 v dolžini 2400 m; občina Maribor 
80.000.000 SIT 
Začelo se je rekonstruirati odsek magistralne ceste, ki poteka 
na za Maribor najpomembnejšem vodozbirnem področju, 
nima pa ustreznih elementov, zaradi česar je na tem odseku 
omejen tovorni promet. Ker zaradi ugodnejše povezave tovor- 
njaki kljub kršitvam vozijo po tem odseku, predstavlja to 
stalno nevarnost za podtalnico na področju MB. Prometna 
obremenitev - PLDP = 6000 voz/dan od tega 96 avtobusov in 
474 tovornjaki (89 tov. >71). Ocenjena vrednost investicije je 
660 mio SIT. Dela se izvajajo na podlagi dvoletne pogodbe, ki 
predvideva za leto 1995 70 mio SIT, razliko do celotne vredno- 
sti investicije pa v letu 1996. 

Za predvidena ^Fedstva v letu 1996 v vrednosti 80 mio SIT se 
lahko izvedejo pripravljalna dela ob obstoječi trasi na dolžini 
400 m. Pri tem gre za sledeča dela: 
- izgradnja premostitvenega objekta na potoku Kamniška 
graba v P 31, 
- izgradnja propusta čez Kamniški potok v P 56-57, 
- izgradnja propusta čez Rošpoški potok v P 66-67, 
- izgradnja zidu F v profilu P 51-54, 
- tekalna kanalizacija ter nekatera zemeljska dela med P 50 
-70. 

Navedena dela bi se izvajala izven obstoječega cestnega 
profila. 

2774-471 Petrovo Brdo - Podroit 15.000.000 SIT 
R314/1074: v km 6,100 v dolžini 2000 m; občina: Železniki 
Dokončali bi modernizacijo enega makadamskega podod- 
seka na cestni povezavi med Selško dolino in Baško grapo. 
Modernizacija te ceste ima visoko prioriteto saj cesta pred- 
stavlja pomembno povezavo severne Primorske z osrednjo 
Slovenijo. Razmeroma nizka prometna obremenitev PLDP = 
ca 200 v/dan - je v veliki meri posledica slabega stanja ceste. 
Trenutno je v gradnji 2,0 km modernizacije. Glede na slabo 
povezanost Zgornjesoške doline z Zgornjesavsko je to le 
manjši prispevek k izboljšanju razmer. Dela se izvajajo na 
podlagi priglasitve in v letu 1994 sklenjene dvoletne pogodbe 
v višini 92,7 mio SIT. Med gradnjo so se pojavila dodatna dela 
(zamenjava materiala spodnjega ustroja, prestavitev PTT 
vodov, in na zahtevo vodnega gospodarstva tudi izgradnja 3 
ploščatih propustov). 

Visoke vode v septembru 1995 so pokazale, da je potrebno ob 
reki Sori dodatno zgraditi cca 250 m kamnitih zložb za varova- 
nje ceste ob visokih vodah, ter vgraditi dodatne propuste. 
Gradbišče je že odprto (zemeljska dela, odvodnjavanje), zato 
bi zmanjšanje predvidenih sredstev povzročilo večje stroške 
za zapiranje gradbišča in kasnejše nadaljevanje del. 

S planiranimi sredstvi bo na najbolj izpostavljenih mestih ob 
reki Sori zgrajena kamnita zložba. 

2780-471 Kranj (Zavarovalnica — Jaka), most 30.000.000 
SIT 
R322/1135: v km 1,700 v dolžini 2000 m; občina Kranj 
Sredstva so namenjena dokončanju rekonstrukcije 2,0 km 
odseka mestne regionalne ceste, sanaciji mostu preko Kokre 
in izvedbi primerne prometne ureditve ene najbolj obremenje- 
nih kranjskih cest. Pri realizaciji finančno sodeluje tudi mesto 
Kranj. Delež države je bil v letu 95 145 mio SIT. Za dokončanje 
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je potrebno zagotoviti še 30 mio SIT. Prometna obremenitev 
- PLDP je po oceni preko 10.000 voz/dan. 

če sredstva za ta dela ne bodo zagotovljena, ostane zaprta 
ena najpomembnejših vpadnic mesta Kranj, kar že sedaj pov- 
zroča velike spremembe v prometnem režimu in bistveno 
povečane stroške uporabnikov. 

2784-471 Domžale - Črnuče (EBRD) 2.504.000.000 SIT 
M10/294.295: v km 1,800 v dolžini 4400 m; občini Domžale In 
LJubljana predlog proračuna 200.000.000 SIT 
Cesta je prometno tako obremenjena, da je potrebna štiripa- 
sovnica. Zastoji trajajo po nekaj ur na dan. To je glavna 
vpadnica iz Štajerske v Ljubljano in bo tudi po izgradnji 
avtoceste prevzemala zelo velike prometne obremenitve, ki so 
posledica praktično somestja, ki nastaja v tej smeri na 
obrobju Ljubljane. Financirala se bo tudi s kreditom EBRD. 
Začel se bo graditi pododsek od Depale vasi do občinske 
meje Ljubljana v dolžini 3,5 km, v nadaljevanju pa še podod- 
sek do Črnuč v dolžini 900 m. Rekonstrukcija se bo izvajala 
fazno tako, da se bo najprej zgradila nova polovica, nato pa 
rekonstruirala še stara polovica ceste. Prometna obremenitev 
- PLDP = 33331 voz/dan, od tega 404 avtobusov in 3669 
tovornjakov (1347 tov. >7t). Investicijska vrednost vseh del je 
ocenjena na 2.504.000.000,00 SIT. Za predvidena sredstva v 
letu 1996 bi se lahko izvedla samo nekatera od sledečih 
pripravljalnih del, vendar vsako samo v celoti: 
- odkupi zemljišč in sprememba namembnosti - 220 mio SIT, 
- prestavitev železniške proge - 260 mio SIT, % 
- izvedba deviacij, potrebnih pred pričetkom gradnje v vred- 
nosti 240 mio SIT. 

Vsa ta dela bi se izvajala izven obstoječega cestnega telesa. 
Nezagotavljanje lastnih sredstev ogroža realizacijo kreditne 
pogodbe med EBRD in R Slovenijo. 

Predvidena sredstva ne zagotavljajo niti odkupov in spre- 
membe namembnosti, kar pomeni, da bo izvedba preložena v 
naslednja leta, kar pomeni nadaljnje večanje vsakodnevnih 
zastojev, kar povzroča izredno velike stroške uporabnikov in 
negativne vplive na okolje. 

2786-471 Zelena meja (Zavrč, Mirtovlčl, Bezgarj!) 
64.000.000 SIT 
L ceste: občine Zavrč, Kočevje, Oallnlca 
S predvidenimi sredstvi bi lahko le delno pokrili velike 
potrebe, na cestnem omrežju ob hrvaški meji, ki so posledica 
novih razmer. 

Dela na obvozni cesti Zavrč se izvajajo po dvoletni pogodbi 
1994/95 v znesku 61,6 mio SIT. Za gradnjo nove obvozne ceste 
je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Projektna dokumen- 
tacija obstaja (PNZ, ing. Potočnik). V letu 1995 so bila angaži- 
rana sredstva v višini 30,1 mio SIT. Večji del ceste poteka po 
novi trasi (dolžina 920 m), zato je bilo potrebno nekvalitetni 
material iz izkopa zamenjati z dravskim gramozom. Za dokon- 
čanje del je bil pripravljen aneks v znesku 26 mio SIT z 
dinamiko 0/26,0 mio SIT v letu 1996, kolikor bi bilo potrebno 
zagotoviti v proračunu 1996. 

Na odseku Bezgarji-Bezgovica dolžine 2,075 km je bilo izve- 
deno v letu 1995 po dveletni pogodbi za 26 mio SIT gradbenih 
del. Za realizacijo dvoletne pogodbe bi bilo potrebno v letu 
1996 zagotoviti 14 mio SIT. Ocenjena vrednost dodatnih del, 
nastalih zaradi težavnega plazovitega terena in dobave nasip- 
nega materiala (ker izkopani ni nosilen), znaša 30 mio SIT. 
Dela se izvajajo na podlagi priglasitve in projekta. S planskimi 
sredstvi v letu 1996 bo odsek izveden v krajši dolžini, tako da 
cestna povezava od Bezgovice do Bezgarjev v letu 1996 še ne 
bo vzpostavljena. Za dokončanje celotnega odseka v dolžini 
2,075 km bi bilo v naslednjih letih potrebno zagotoviti torej 37 
mio SIT. 

2906-471 Ptuj železniški nadvoz (EBRD) 1.100.000.000 SIT 
M3/248,249: v km 0,600 v dolžini 630 m; obilna Ptuj 
280.000.000 SIT 
Postopno bi odpravili nivojsko križanje magistralne ceste z 
železnico v središču naselja, ki je za prometne razmere popol- 

noma neustrezno. Za ukrep, ki se bo sofinanciral tudi s 
kreditom EBRD, je izdelana študija upravičenosti, ki izkazuje 
visoko stopnjo prometno-ekonomske upravičenosti. Pridob- 
ljeno je bilo gradbeno dovoljenje. Prometna obremenitev - 
PLDP = 22000 voz/dan (ocena). Investicijska vrednost je oce- 
njena na 1,1 mrd SIT. Sklenjena je sofinancerska pogodba z 
Mestno občino Ptuj. Po tej pogodbi bo od investicijske vred- 
nosti 1,1 mrd SIT MO Ptuj pokrivala 70 mio SIT. Glede na to, 
da je v letu 1995 predvidena poraba 286 mio SIT, bi bilo 
potrebno za leto 1996 s proračunom zagotoviti okoli 750 mio 
SIT. Po oceni pa bi bilo za funkcionalni zaključek del 
potrebno zagotoviti vsaj 700 mio SIT. Za zmanjšana sredstva v 
letu 1996 je sicer možno zgraditi posamezne objekte (podvoz 
pod železniško progo in del podvoza na Ormoško cesto, 
podvoz pri Zvezni cesti), vendar je organizacija gradbišča in 
funkcioniranje prometa predvideno tako, da to predstavlja 
celoto, ki je nedeljiva.. 

Tudi ob nedokončanem gradbišču lahko promet v času grad- 
nje poteka po obstoječih cestah, ki z gradnjo ne bodo tangi- 
rane. 

Nezagotavljanje lastnih sredstev ogroža tudi realizacijo kre- 
ditne pogodbe med EBRD in R Slovenijo. Če sredstva za ta 
poseg ne bodo odobrena, pomeni to v naslednjih letih nadalj- 
nje večanje vsakodnevnih zastojev, kar povzroča izredno 
velike stroške uporabnikov in negativne vplive na okolje. 

3812-471 Oprema za kontrolo cest 25.000.000 SIT 
Da bi lahko ustrezno načrtovali posege na cestah in objektih 
na njih, je potrebno izvajati določene meritve in opazovanja in 
zato je potrebno imeti ustrezno opremo. Postavka je name- 
njena razvoju merilne opreme za ugotavljanje stanja cest in 
razvoju števne opreme. Za predvidena sredstva bo nabavljena 
oprema za ugotavljanje drsnega trenja vozišč. Event. zmanj- 
šanje sredstev bi omejilo pridobivanje ustreznih teoretičnih 
osnov za planiranje ukrepov na cestah. 

3839-471 Dravograd 0 SIT 
M 10-8/1257: v km 0,250 v dolžini 470 m; občina Dravograd 
predlog proračuna 25.000.000 SIT 
Zaradi pozne pridobitve gradbenega dovoljenja v letu 1995 ni 
bilo mogoče dokončati rekonstrukcije, sredstva so bila delno 
prerazporejena na druge postavke. Razpisana vrednost dela 
je bila 63,2 mio SIT. Za dokončanje bi v proračunu za leto 
1996 potrebovali 25 mio SIT. 

3887-471 Ljubljanica - Kurja vas 40.000.000 SIT 
R324/1144: v km 12,600 v dolžini 1500 m; občina Dobrova- 
-Horjul-Polhov Gradec 
V letu 94 so se začela izvajati zemeljska dela in spodnji ustroj, 
v letu 95 pa nadaljevala dela na modernizaciji regionalne 
ceste skozi Kurjo vas v dolžini 800 m. Za omenjeni odsek je 
bila izdelana projektna dokumentacija. Dela se izvajajo na 
priglasitev. V letu 1994 je bil izveden razpis za odsek dolžine 
1500 m in z izbranim izvajalcem sklenjena dveletna pogodba 
1994/95 za odsek dolžine 800 m v znesku 40 mio SIT. V letu 
1995 so bila dela izvedena na odseku dolžine 800 m (položen 
je bil BNOS). Za dokončanje razpisanega odseka je bil v letu 
1995 sklenjen aneks v znesku 40 mio SIT z dinamiko 1,3 mio 
SIT v letu 1995 in preostanek v letu 1996. S sredstvi v prora- 
čunu za leto 1996 bo možno dela na drugem delu odseka v 
celoti zaključiti. V ta projekt ni zajeta eventualna razširitev 
objekta, ki bo tako do nadaljnjega predstavljal zoženje in 
omejitev. 

Prometna obremenitev - PLDP = 402 voz/dan, od tega 2 
avtobusa in 10 tovornjakov. 

3889-471 Naselje Veliki Gaber (Medvedjek) 7.000.000 SIT 
R331/1197: v km 6,200 v dolžini 1000 m; občina Trebnje 0 SIT 
V letošnjem letu se bo dokončala modernizacija 1,0 km 
odseka Medvedjek-Pluska. Za predvidena sredstva bo rekon- 
struirano križišče na dodatno zahtevo. Neizvedba ne bo pov- 
zročila bistvenega poslabšanja prometne varnosti. 

Prometna obremenitev - PLDP = 320 voz/dan. 
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4708-471 Študije In Investicijski programi 100.000.000 SIT 
70.000.000 SIT 
Iz sredstev te postavke se bodo financirale izdelave prometnih 
študij predvsem za območja naselij, ter študije in primerjave 
variantnih potekov predlaganih rešitev. Del sredstev pa je 
namenjen za financiranje izdelave investicijskih programov, 
ki so po zakonodaji obvezni. 

Event. zmanjšana dela bi omejila možnosti realizacije posa- 
meznih planskih postavk v tem letu ter preprečila pridobiva- 
nje ustreznih osnov za planiranje ukrepov v prihodnje. 

4762-471 Žužemberk - Dobrava 45.000.000 SIT 
R326/1159: v km 1,260 v dolžini 2182 m; občina: Novo mesto 
Dokončati je potrebno še 2,182 km modernizacije ceste, ki 
predstavlja pomembno povezavo med dvema regijama, delno 
pa poteka tudi po demografsko ogroženem območju ter nave- 
zuje to področje na magistralno cesto M 1. Na podlagi dve- 
letne pogodbe in priglasitve del so se dela pričela izvajati v 
oktobru 1995 na odseku 2,200 do km 3,442, na preostalem 
odseku pa se bodo dela pričela in končala v letu 1996, za kar 
bo pridobljeno v začetku leta 1996 tudi gradbeno dovoljenje. 
Proračunska sredstva bodo zadoščala za dokončanje po pro- 
lektu predvidenih del. PLDP = 575 voz/dan, od tega 15 avto- 
busov in 20 tovornjakov. 

S tem se končuje investicija v to prometno povezavo, zato bo 
eventualno odlaganje zmanjšalo učinkovitost investicije in 
povzročilo stroške vzdrževanja gradbišča. 

4822-471 Vresje - Sorlca 85.000.000 SIT 
i™ 0/1128: v km 4'600 v dolžini 2200 m v km 0,000 v dolžini 2000 m; občina Železniki; občina Bohlnl 25.000.000 SIT 

letu 1994 je bila z izvajalcem del sklenjena dveletna 
??9°db? za izvedbo del na obeh odsekih v skupni vrednosti 
103,6 mio SIT. Dela so se izvajala na priglasitev. V letu 1994 so 
oila izvedena dela v vrednosti 50 mio SIT. S sredstvi iz prora- 
čuna 1995 (30 mio SIT) je po dveletni pogodbi dokončana 
modernizacija ceste na prvem odseku do zimskošportnega 
centra iz škofjeloške strani. V letu 1996 se bodo nadaljevala 
i a na drugem odseku (km 0,000 do km 2,000) v dolžini 2 km. 
nvesticijska vrednost tega odseka znaša po projektantskem 

Predračunu 85 mio SIT. V okviru proračunskih sredstev (25 
7"° SIT) bo izvedena modernizacija na najbolj kritičnih odse- 

"• *ier so potrebni podporni zidovi. V prihodnjih letih je 
Potrebno dokončati še odsek od km 2,000 do km 4,600, s 
Cl.me' bo celotna cestna povezava med Škof jo Loko in Bohinj- 
sko Bistrico preko Soriške planine modernizirana. 

Prometna obremenitev - PLDP je po oceni 50 - 100 voz/dan, 
lzrazitimi sezonskimi konicami sezonske obremenitve. 

i9*1'"1 Meja Madžarska - Kobilje 38.000.000 SIT 
»351/1299: v km 0,000 v dolžini 4130 m; občina Kobilje 
r°!*°nčati je potrebno modernizacijo regionalne ceste po 
zaelanem projektu. Prometna obremenitev 

. pLDP = 50 voz/dan. Smiselno bi bilo vzpostaviti tudi 
°™e!n' mejni prehod. Dela se izvajajo na priglasitev po 

P1 ojektu PGD, PZI - projektant Projektivni biro Kranj. Dela se 
™a'al° P° dveletni pogodbi 1994/95 v vrednosti 79,7 mio SIT, 

SIT so bila v letu 1995 izv°dena dela v znesku 50,2 mio 'i. Med izvajanjem se je ugotovilo, da predvideni materiali 
nnf

pr°iekta) niso Mi primerni za vgraditev, zato jih je bilo 
rol « zameniati s kvalitetnim prodom iz gramoznice ob bki Muri. Povečali so se tudi stroški prevoza izkopanega 
materiala na deponijo, upoštevati pa je potrebno tudi podraži- 

nih v.,ladu s pogodbo. Skupni stroški nepredvidenih dodat- ael ln podražitev v skladu s pogodbo znašajo 38 mio SIT. 

?j>Ži6C1S!v' v Proračunu 1996 bi lahko investicijo v celoti 
birju) S'Cer b° °S,ala investic')a nedokončana (v bitodro- 

Rawi4l?-,P?Jičane ~ Zg PolJčane 60.000.000 SIT 
Bistrim nn

km °'000 v dolžini 1500 m; občina Slovenska uistrlca 25.000.000 SIT 
etu 95 bo rekonstruiran del ceste in zgrajen nov most čez 

Dravinjo, ker je bil star jeklen, dotrajan (nosilnost omejena na 
5t). Ob vsakem večjem dežju je odsek ceste poplavljen. Dela je 
potrebno dokončati skladno s pogoji soglasodajalcev. Pre- 
nizko planirana sredstva v letu 95 so povzročila upočasnitev 
vseh del na projektu, kar pomeni neuporabnost novozgraje- 
nega mostu brez rekonstruirane ceste na novi trasi, saj niso 
bili izvedeni priključki na novi most, stari objekt na obstoječi 
trasi pa je tik pred porušitvijo. Sredstva je potrebno nujno 
zagotoviti. Vrednost celotne investicije bo 105 mio SIT. Sred- 
stva v vrednosti 25 mio SIT bodo predvidoma zadoščala za 
dokončanje vseh del. Prometna obremenitev - PLDP = 2147 
voz/dan, od tega 41 avtobusov in 222 tovornjakov (51 tov. 
>7t). saj odsek predstavlja del pomembne povezave Štajerske 
s Posavjem. 

4987-471 žlče - Dramlje 42.000.000 SIT 
R345/1279: v km 3,532 dolžini 1468 m; občina Slovenske 
Konjice 0 SIT 
Nadaljevali bi z modernizacijo ceste na odseku Žiče-Špitalič. 
Gre za krajše odseke med že izvedenimi modernizacijami, ki 
jih je potrebno povezati v celoto. Cesta se je namreč mestoma 
deviirala zaradi izgradnje avtoceste. Prometna obremenitev - 
PLDP = 450 voz/dan (ocena). Dela na odseku od km 3,532 v 
dolžini 1440 m se bodo izvajala na osnovi priglasitve ter 
dveletne pogodbe (v letu 95 je angažirano 37 mio SIT). 
Skupna vrednost investicije znaša 80 mio SIT (v letu 95 je 
sklenjena dveletna pogodba za 37 mio SIT, preostanek je 
potrebno predvideti v letu 96). Na modernizaciji začeta dela v 
letu 1995 bi bilo potrebno funkcionalno zaključiti, oziroma 
skrajšati odsek. Glede na predvideni proračunski znesek v 
letu 1996 investicije v tem letu ne bo možno nadaljevati. 

4989-471 Osllnlca-Čačlč-Borovec-Kočevska Reka 
132.000.000 SIT 
R364/1345: v km 0,000 v dolžini 9000 m; občina Osllnlca, 
Kočevje 90.000.000 SIT 
Ukrep predstavlja delno novogradnjo, delno modernizacijo 
obstoječega omrežja lokalnih cest. Cesto je potrebno zgraditi 
po sklepu DZ kot regionalno povezavo obkolpske doline z 
notranjostjo države. V letu 95 se je izvajala modernizacija 
odseka lokalne ceste Kočevska Reka-Borovec v dolžini 4,585 
km. Na celotni dolžini trase so izvedena zemeljska dela in 
protizmrzlinski sloj in položen bitudrobir v celotni dolžini. Na 
tej dolžini je urejeno tudi odvodnjavanje. Dodatno je bilo 
potrebno izvesti po zahtevi vodnogospodarskega soglasja 
zavarovanje podzemnih voda. Za predlagani znesek bi bilo 
možno dokončati gradbišče iz leta 95 in položiti asfaltbeton. S 
sredstvi v letu 96 bi nadaljevali z deli na naslednjem odseku 
Borovec-Dragarji, za kar je dokumentacija v zaključni fazi. Za 
druge pododseke, kjer se bo zgradila nova cesta, pa se 
izdeluje dokumentacija. Glede na to, da se pospešeno gradijo 
komunikacije ob Kolpi in Čabranki, ki bodo povezale naselja 
ob njih po slovenski strani, po našem mnenju lahko zahtevna 
novogradnja Osilnica-Borovec počaka oziroma se njena 
izgradnja upočasni. 

4990-471 Vrhovo - Hotemež 70.000.000 SIT 
M10—3/3321 v km 1,850 v dolžini 2140 m; občina Radeče 0 
SIT 
Rekonstrukcija magistralne ceste je potrebna kot posledica 
ukrepov v zvezi z izgradnjo HE Vrhovo. Projekt je bil razdeljen 
v dve fazi: izgradnjo pilotne stene in podpornih zidov ter 
drugih podpornih konstrukcij v skupni dolžini 500 m in rekon- 
strukcija ceste Hotemež-Vrhovo od km 1.820 do km 2.375 ter 
rekonstrukcijo ceste skozi Vrhovo od km 3.100 do km 5.240 s 
pločniki, prekritjem potoka in drugimi potrebnimi deli. Med 
delom so se pojavila večja dela zaradi nepopolnih projektov, 
ki so bili na razpolago za razpis. Dela se izvajajo na osnovi 
gradbenega dovoljenja. Na osnovi dveletnih aneksov k osnov- 
nim pogodbam (za oba odseka) bi z deli končali v letu 1996. 
Za dokončanje oziroma plačilo vseh del bi v letu 1996 potre- 
bovali 70 mio SIT. V kolikor v letu 1996 ne bo zagotovljenih 
sredstev za dokončanje, določena dela ne bodo izvršena. 
Prometna obremenitev - PLDP = 4675 voz/dan, od tega 53 
avtobusov in 589 tovornjakov (1804 tov. >7t). Ker je cesta v 
takem stanju, da ima polovično zaporo, je dokončanje del 
potrebno, da se izognemo večjim stroškom obratovanja (gre 
za pomembno medregionalno magistralno cesto) pa tudi 
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zaradi večjih stroškov, Ki bi nastali ob zavlačevanju gradnje. 
Izgradnja je tudi pogoj (lok. dovoljenje Ur. I. SRS 35/87) za 
uporabno dovoljenje HE Vrhovo. 

4991-4J,1Hadeče - priključek M 10-3, 75.000.000 SIT 
R330/1191; v.kpi 27,000 v dolžini 900 m; občina Radeče 
Rekonstrukcija cca 850 m ceste je vezana na pogoj sprejetega 
odloka za L,fy\tfE Vrhovo, ker je v trasi varovalnega nasipa 
akumulacije vzdolž Save in Sopote. Z ukrepom se tudi 
bistveno izboljšajo elementi R 330, ker obstoječa trasa skozi 
strnjeno naspfjp^ nima zadostne širine, niti urejenega peš 
prometa. Prometna obremenitev - PLDP = 2000 voz/dan brez 
lokalnega prometa. Dela se izvajajo po gradbenem dovolje- 
nju, ki so ga pridobile Savske elektrarne. Javni razpis za 
oddajo del je bil izveden. Tako bi v letu 96 ob zagotovitvi 
zadostnih sredstev delo lahko končali. Po dveletni pogodbi je 
potrebno zagotoviti 95 mio SIT. V letu 1995 je bilo porabljenih 
28 mio SIT, v letu 1996 je potrebno še 75 mio SIT. Če sredstva 
ne bodo zagotovljena, HE ne bo dobila uporabnega dovolje- 
nja (lok. dovoljenje Ur. I. SRS 35/87). 

5558-471 Kapca - Hotiza, 120.000.000 SIT 
M10—1/322: v km 4,550 v dolžini 2930 m; občina Lendava 
50.000.000 SIT 
Odsek predstavlja še edini nerekonstruiran del magistralne 
ceste v dolžini 2,0 km na potezu Počehova-Lendava. Vozišče 
je neustrezno tako glede zgornjega ustroja kot cestnih ele- 
mentov. PLDP = 5446 vozil/dan, od tega 90 avtobusov in 651 
tovornjakov (415 tov. >7t). Zaradi intenzivnega tovornega 
prometa in še ne skorajšnje izgradnje avtoceste MB-Len- 
dava, je odsek z vidika prometne varnosti neustrezen, vozišče 
je poškodovano do te mere, da je sanacija potrebna zaradi 
negativnih vplivov na okoliške zgradbe, pa tudi zaradi zaščite 
cestne substance, ki bo sicer poškodovana. Ker pridobivanje 
projektne dokumentacije zaradi sogiasodajalcev in siceršnje 
zahtevnosti rekonstrukcije kasni, v letu 1995 ni bilo možno 
pričeti z rekonstrukcijo. Ta pododsek ceste namreč ob pri- 
pravi kompletne rekonstrukcije ceste, ki je bila končana v letu 
95, ni izkazoval potrebe po ukrepih, ker je bil nazadnje obnov- 
ljen v letu 1988. Skozi naselje Hotiza se predvideva izgradnja 
pločnikov in kolesarskih stez, izven naselja pa tudi ureditev 
traktorskih poti. Projekt bo končan do maja 1996, izveden pa 
bo na gradbeno dovoljenje, ki bo pridobljeno predvidoma do 
oktobra 1996. Predvideva se sofinanciranje s strani občine. 
Ocenjena vrednost investicijskih del znaša 120 mio SIT, zato 
za predvidenih 50 mio SIT ne bo možno zaključiti vsega 
sprojektiranega odseka. V fazni izdelavi je projektna doku- 
mentacija za odsek od km 4,550 v dolžini 2930 m. Za rekon- 
strukcijo tega odseka bi bilo po oceni potrebno zagotoviti 200 
mio SIT. Za predvidena sredstva v proračunu za leto 1996 bi 
lahko izvedli rekonstrukcijo na krajšem odseku dolžine 800 m 
in na delu izven naselja. Variantna rešitev bi bila le preplasti- 
tev v obstoječih gabaritih, kar bi bilo skozi naseljeno območje 
vprašljivo s stališča prometne varnosti, glede na predvideno 
izgradnjo avtoceste pa bi zadostovalo. 

5611-471 Stročja vas - Ljutomer, 80.000.000 SIT 
R358C/1327: v km 0,200 v dolžini 2100 m; občina Ljutomer 
Nadaljevanje v preteklih letih začete rekonstrukcije na odseku 
od 0,2 do 1,34 km. Zgornji ustroj na tem odseku je bil zelo 
slab. Rekonstrukcijo je narekovala tudi slaba prometna var- 
nost. Prometna obremenitev - PLDP = 1100 voz/dan (ocena). 
V letu 1995 je bil izveden asfaltbeton na že rekonstruiranem 
odseku, cca 850 m še nerekonstruiranega odseka pa bo 
zgrajen v letu 96. Tudi ta del je bil predmet istega razpisa in so 
bila dela že oddana s pogodbo. Vrednost do sedaj opravljenih 
del je 127 mio SIT, za dokončanje, oziroma za izpolnitev 
dvoletne pogodbe je potrebno zagotoviti v letu 1996 78,3 mio 
SIT. Sofinancerske pogodbe ni, dela pa se izvajajo na osnovi 
gradbenega dovoljenja. Stanje vozišča in prometne razmere 
na še nerekonstruiranem delu odseka je izredno kritično, tako 
da je dokončanje rekonstrukcije nujno. 

6458-471 Križišče Valburga, 10.000.000 SIT 
R314/1079: v km 3,850 v dolžini 100 m; občina Medvode 0 SIT 
Za dokončno sanacijo neustreznega odseka regionalne ceste 
je potrebno rekonstruirati še križišče z lokalno cesto v Val- 
burgi in nekatere neustrezne individualne priključke posa- 

meznih objektov. V ta namen je potrebno odkupiti tudi en 
objekt. Predvideno je sofinanciranje občine - plačila pločni- 
kov in nekaterih ureditev, zahtevanih v soglasjih lastnikov 
zemljišč. Prometna obremenitev - PLDP = 2426 vozil/dan, od 
tega 40 avtobusov in 210 tovornjakov (60 tov. >7t). S predvi- 
denimi sredstvi bo mogoče dokončati dela, če bo prišlo do 
sporazuma glede nerešenih zemljiških problemov (za gospo- 
darsko poslopje lastnik zahteva 300.000 DEM - uradna ceni- 
tev je 160.000 DEM). V kolikor do te ne bo prišlo, postavke ne 
bo mogoče realizirati in bomo odstopili od nadaljnjega reše- 
vanja problema. Zadeva se namreč vleče že nekaj let. Ker smo 
v letu 1995 predvidena planska sredstva prerazporedili, je 
potrebno v letu 1996 v planu zagotoviti sredstva za rešitev 
zemljiškega problema in dokončanje križišča v skupnem zne- 
sku 25 mio SIT. V kolikor ne bo prišlo do dogovora o odškod- 
nini za objekt v križišču, ki ga je potrebno rušiti, se predvideva 
razlastitev. Vloga je pripravljena (postopek traja cca 2 leti). 

6460-471 Most čez Kotredeščlco v Zagorju, 55.000.000 SIT 
R336/1219: v km 1,790 v dolžini 50 m; občina Zagorje ob Savi, 
10.000.000 SIT 
Pred leti je plaz Ruardi zasul del regionalne ceste in narejena 
je bila začasna deviacija in na njej postavljen provizorični 
objekt. Za dokončno sanacijo tega pododseka ceste je 
potrebno najprej zgraditi nov most. Projekt PGD, PZI je nare- 
jen. V teku je pridobivanje zemljišč, za kar se je obvezala 
občina. Ko bodo urejene vse formalnosti, bo mogoče pričeti z 
deli. Prometna obremenitev - PLDP = 2478 vozil/dan, od tega 
99 avtobusov in 198 tovornjakov (38 tov. >7t). Zmanjšana 
sredstva bodo v vsakem primeru zadostovala le za pričetek 
del in bo most potrebno dokončati v letu 1997. V primeru, da 
sredstva ne bi bila zagotovljena, bosta provizorični objekt, ki 
ni bil namenjen trajnejši uporabi, in obvoznica še nadalje 
prevzemala vse obremenitve, za katere nista usposobljena. To 
bo zahtevalo dodatna sredstva za obnovo teh provizorijev. 

6461-471 Most čez Vuhredilco v Orlici, 95.000.000 SIT 
R370/1353: v km 3,450 v dolžini 300 m; občina Podvelka- 
- Ribnica, 70.000.000 SIT 
Zgraditi je potrebno nadomestni objekt, ker je obstoječ dotra- 
jan in od vsakoletnih neurij poškodovan. Projekt novega 
mostu je izdelan, poleg objekta je predvidena še krajša rekon- 
strukcija ceste in zid. Pridobljeno je lokacijsko dovoljenje. V 
postopku je razpis za izvedbo. Sklenjena je dvoletna pogodba 
za 95 mio SIT. Z deli bo mogoče pričeti takoj, ko bo gotov 
most čez Dravo v Podvelki, ker je trenutno celoten promet 
usmerjen čez ta objekt. Prometna obremenitev - PLDP = 380 
vozil/dan, od tega 21 avtobusov in 25 tovornjakov (5 tov. >7t). 
Izvedbe se ne da deliti na posamezne faze, objekt je potrebno 
zgraditi v celoti. V primeru, da sredstva ne bi bila zagotov- 
ljena, pričakujemo, da bo potrebno prometno povezavo preki- 
niti. 

6462-471 Most čez Dravlnjo v Majšperku, 60.000.000 SIT 
R346/1284: v km 15,030 v dolžini 50 m; občina Majiperk, 
35.000.000 SIT 
Most je dotrajan in potrebno je zgraditi novega. Obstoječa 
konstrukcija preko dveh polj ima kamnite opornike, ki so se 
pričeli rušiti. Celotna konstrukcija je deformirana do te mere, 
da je edina rešitev nov objekt. Omejitev nosilnosti je 10 t. 
Pridobljeno je lokacijsko dovoljenje, PGD in PZI. Sklenjena je 
dvoletna pogodba. Ocenjena vrednost investicije je 60 mio 
SIT. Gradbišče novega mostu je bilo začeto. PLDP = 1000 
vozil/dan (ocena). Ker se dela izvajajo fazno (leva in desna 
polovica) in ni bilo mogoče izdelati provizorija ali vzpostaviti 
obvoza, bo v primeru, da sredstva ne bi bila zagotovljena, 
promet oviran ali celo zaprt, odvisno od faze gradbišča. 

 -471 Most čez Llmarlco v Trenti, 80.000.000 SIT 
R302/1029: v km 0,100 v dolžini 100 m; občina Bovec 
Na pred leti rekonstruirani cesti je potrebno zgraditi še štiri 
nadomestne objekte, ker so obstoječi dotrajani, predvsem pa 
neustrezne širine, saj so večinoma samo enosmereni z neu- 
streznimi dostopi. Omejitev nosilnosti je 5 t. Pridobljeno je 
bilo lokacijsko dovoljenje, PGD, PZI je v delu in bo gotov v 
januarju 96. Ocenjena vrednost po projektantskem predra- 
čunu je 80 mio SIT. Projekt ni deljiv po fazah, objekt je 
potrebno zgraditi v celoti. Izgradnja tega mostu je v navezi z 
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izgradnjo predhodnega mostu čez Sočo, saj sta funkcionalno 
in trasno povezana. Prometna obremenitev - PLDP = 475 
vozil/dan, od tega 36 avtobusov in 10 tovornjakov z izrazitimi 
sezonskimi konicami. Nezagotavljanje sredstev bo povzročilo 
predvsem turistični obisk Gornjesoške doline, saj je most 
praktično neprevozen za avtobuse. 

6465-471 Most čez Bukovnlco v Dobrovnlku, 35.000.000 SIT 
R357/1318: v km 11,000 v dolžini 100 m; obilna Moravske 
Toplice 
Sedanji leseni objekt, sicer razpetine, manjše kot 5 m, je tako 
v slabem stanju, da predstavlja na cesti Martjanci-Dobrovnik- 
- Dolga vas oviro predvsem za tovorni promet, ki ga je vse več 
zaradi bližine mejnega prehoda. Zgrajen bo nov objekt ustrez- 
nih dimenzij ter rekonstruiran del ceste, ki je potreben za 
funkcioniranje mostu. V delu je PGD, PZI, ki bo gotov v 
/anuarju 95. Ocenjena vrednost po projektantskem predra- 
čunu je 35 mio SIT. Prometna obremenitev - PLDP = 1350 
vozil/dan (ocena). Nezagotavljanje sredstev pomeni omejitev 
nosilnosti lesenega propusta za tovorni in avtobusni promet. 

Mostova čez Pako v Hudi luknji, 140.000.000 SIT 
"*[0-8/1260: v km 4,500 v dolžini 150 m; občina Velenja v km 
*,660 v dolžini 150 m 
Na zelo pomembni magistralni cesti sta še vedno dva lesena 
mostova čez Pako. Sta v slabem stanju, na njiju se izvaja 
stalna sanacija, kar predstavlja že prevelike stroške. Zgraditi 
/e potrebno nova mostova, ki imata omejeno nosilnost na 101, 
m del magistralne ceste med njima. Glede na pomembno 
v>ogo, ki jo cesta M 10-8 ima v slovenskem cestnem omrežju, 
je izgradja nujna. Eventualne omejitve bi namreč povsem 
ohromile promet celotne regije. V izdelavi je PGD, PZI projekt, 
ki bo gotov januarja 96. Ocenjena vrednost del je 130 mio SIT. 
teoretično je seveda možno graditi vsak most posebej, ne bi 
Pastem odpravili problemov. Prometna obremenitev - PLDP 
~ ~300 vozil/dan, od tega 96 avtobusov in 647 tovornjakov 
(i80 tov. >7t). Nezagotavljanje sredstev pomeni omejitev 
predvsem tovornega prometa in s tem onemogočanje gospo- 
darskega življenja na Koroškem. 

Most čez Sočo v Trenil, 80.000.000 SIT 
»J02/1029: v km 0,000 v dolžini 100 m; občina Bovec 

Pred leti rekonstruirani cesti je potrebno zgraditi še štiri 
na, ,estne objekte, ker so obstoječi dotrajani, predvsem pa 
vtri širina, saj so večinoma samo enosmereni z neu- 
Prn 'S dostopi. Pridobljeno je bilo lokacijsko dovoljenje, 

Jz' i° v delu 'n b° gotov v januarju 96. Ocenjena 
po- Pr°iektantskem predračunu je 80 mio SIT. Pro- 

Ohef"■ deli'v P° fazah, objekt je potrebno zgraditi v celoti, 
nar mo*n°st dodatnih del po zahtevah Triglavskega 
t&na Par^a- ki pa trenutno še niso poznane. Izgradnja 
funi mostu i° v navezi z izgradnjo mostu čez Limarico, saj sta 
PinD°naJno 'ntrasno povezana. Prometna obremenitev - 
z iyr vozil/dan od tega 36 avtobusov in 10 tovornjakov 
Dnur"^lseionsklmi konicami. Nezagotavljanje sredstev bo 
i Pradvsem turistični obisk Gornjesoške doline, saj most praktično neprevozen za avtobuse. 

Vf?~471 Ljubljanica - Vrzdenec, 90.000.000 SIT 
-uZJ145: v km 0 000 v dolžini 1530 m; občina Dobrova- 
PrJri! >h°v Gr*dec, O SIT 
\Zrh!!aSamo nuino nadaljevanje modernizacije ceste proti 
onu, a doliini 153 km, predvsem tudi zaradi poškodb, ki jih 
n/i., ° vs8kokraten dež, ker cesta nima ustreznega odvod- 
narfrj3; PojovIMo se odškodninski zahtevki, ki bodo še 
ohrJ '■ v kolikor ne pride do celovite sanacije. Prometna 
l() t£ ~ PLDP = 402 voz/dan, od tega 2 avtobusov in 
" ?*°rn!ak°v Izdelan je projekt modernizacije vozišča. Dela 

Drin?! ■. lzvaiala na Odseku od km 0,000 v dolžini 1530 m na 
Pm mr, 9eJ. Projektantska vrednost del znaša 90 mio SIT. ojekt se lahko izvaja po fazah. 

Mlo~inl*0rnl* R*dgona - Mele, 85.000.000 SIT 
R.dgona 6Š,Tm ^ " ***" 700 m 0bčln'- : Gornla 

laT^bnrJL?k°,nstruirati križišče in krajši odsek ceste. Izde- 
doliin? Z™ rekonstrukcije ceste na odseku od km 2,155 v °0 m. kier Petrol gradi novo bencinsko črpalko. 

Pridobljeno je lokacijsko dovoljenje. Projektantska vrednost 
del znaša 70 mio SIT. Odseka ni možno deliti v več faz, ker 
poteka od uvoza oz. izvoza na bencinsko črpalko. Dela se 

* bodo izvajala na gradbeno dovoljenje, ki bo pridobljeno v 
marcu 1996. Gre za odsek na pomembni magistralni povezavi, 
ki je bila v preteklih letih na večjem delu rekonstruirana, ta del 
~*ste pa še ostaja. Prometna obremenitev - PLDP = 8288 
voz/dan, od tega 216 avtobusov in 1157 tovornjakov (525 tov. 
>7t). 

Če sredstva ne bodo zagotovljena, ne bo omogočena nave- 
zava bencinskega servisa na magistralno cesto, torej gre za 
izpad obratovanja servisa, ki je na tako obremenjeni magi- 
stralni cesti nujno potreben. 

6471-471 Medvode, 250.000.000 SIT 
M1/212: v km 1,750 v dolžini 2000 m; občina, Medvode 
55.000.000 SIT 
Na magistralni cesti skozi Medvode je potrebno rekonstruirati 
potek ceste skozi naselje z ureditvijo križišč. V letu 95 začeta 
ureditev dveh križišč v Medvodah (križišči »Bojt« In »Color«) 
se bo nadaljevala, istočasno pa načrtujemo celovito rešitev 
Medvod, študija je pokazala, da je skozi Medvode potrebno 
zgraditi štiripasovnico kot dokončno rešitev. Za tako pa še ni 
izdelana projektna dokumentacija. Za odsek od km 2.770 v 
dolžini 360 m so izdelani projekti. Priglasitev je izdana. V letu 
1995 je bila z izvajalcem del sklenjena dvoletna pogodba v 
višini 70 mio SIT. Dela zajemajo ureditev dveh križišč in dveh 
avtobusnih postajališč s pripadajočimi potrebnimi prestavi- 
tvami komunalne infrastrukture. Z občino Medvode je skle- 
njena sofinancerska pogodba v višini 12 mio SIT. Dela se 
izvajajo na podlagi priglasitve del. Zaradi poznega pričetka 
gradnje je bilo v letu 1995 možno izvesti dela le v vrednosti 40 
m\o SIT. Kljub dodatnim delom zaradi širitve ceste in s tem 
izgradnje dveh novih avtobusnih postajališč ter potrebnih 
prestavitev komunalne infrastrukture bodo sredstva po pred- 
logu plana zadoščala za dokončanje vseh del. Za križišče »Na 
klancu- se pridobiva lokacijsko dovoljenje in izdeluje projekt 
PGD. Ocenjena vrednost del je 250 mio SIT. Investicijo je 
možno deliti na več faz. Sofinanciranje ni možno. Prometna 
obremenitev - PLDP = 20.000 voz/dan, od tega 372 avtobu- 
sov in 1876 tovornjakov (644 tov. >7t). 

Eventualno zmanjšanje sredstev za ta dela bi imelo za posle- 
dico nadaljnje slabšanje že tako kritične prometne in promet- 
no-varnostne situacije v naselju. 

6472-471 Priključek SI. Bistrica (EBRD) 615.000.000 SIT 
M3—3/1290: v km 1,800 v dolžini 1000 m obilna: Slovanska 
Bistrica O SIT 
Za magistralno cesto SI. Bistrica-Ptuj-Ormož in naprej proti 
Lendavi trenutno ni izvoza z avtoceste Maribor-Celje, zato 
mora ves promet skozi celotno naselje SI. Bistrica. Tako 
priključevanje je zelo neprimerno, pot se bistveno podaljša, 
razmere v naselju pa so slabe. Ukrep predstavlja nov izvenni- 
vojski priključek na avtocesto. PLDP = 4004 voz/dan, od tega 
32 avtobusov in 515 tovornjakov (127 tov. >7t). Za ukrep, kije 
tudi prijavljen v sofinanciranje EBRD, je izdelana študija upra- 
vičenosti, ki dokazuje upravičenost investicije. Ukrep se bo 
izvajal istočasno z dograditvijo drugega voznega pasu na 
odseku Hoče - Arja vas, zato je terminsko vezan na to 
gradnjo. Rešitev pa vpliva tudi na spremembo cestninskega 
sistema, sicer bi bilo potrebno na priključek zgraditi začasno 
cestninsko postajo. 

Nezagotavljanje sredstev na tej postavki ogroža realizacijo 
kreditne pogodbe z EBRD do leta 97. 

6475-471 Obvoznica Novo mesto 400.000.000 SIT 
M4/253: v km 2,000 v dolžini 842 m obilna: Novo mesto 
149.600.000 SIT 
Obvoznica Novo mesto bo predvsem tranzitni promet proti 
Metliki, ki se bo še povečal po izgradnji avtoceste Karlova- 
c-Reka speljala po severni strani mesta na most čez Krko in 
se tako izognila staremu mestnemu jedru, skozi katerega 
poteka danes magistralna cesta. Obenem bo razrešila pro- 
blem nivoiskeaa križan i a ceste R331 z železnico in zožitve 
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ceste na bršljinskem mostu in prispevala k primernemu urba- 
nističnemu razvoju Novega mesta, ki se s svojimi primestnimi 
bivalnimi naselji širi na desni breg Krke. 

Prometna obremenitev - PLDP ceste M 4, ki na tem področju 
prevzema tudi funkcijo mestne ceste, je ca 13.000 voz/dan; od 
tega naj bi se po prognozah na obvoznico preselilo ca 8.000 
vozil/dan. 

Izdelan je idejni projekt severne obvoznice Novega mesta, ki 
je deljen v dve fazi: I. faza zajema odsek od Bučne vasi do 
Muhaberja od km 2,000 v dolžini 842 m, II. faza pa odsek od 
Bučne vasi do Ločne v dolžini 2175 m. 
Za I. fazo je že izdelan in sprejet lokacijski načrt, v mesecu 
oktobru 1995 je bil vložen zahtevek za izdajo lokacijskega 
dovoljenja. 

Projektantska vrednost I. faze znaša skupno z odkupi zemljišč 
410 mio SIT in je ni možno deliti v pododseke. Predvideva se 
izgradnja viadukta nad železniško progo in potokom ter prik- 
ljučne rampe nanj. 

Za II. fazo bo po pridobitvi lokacijske odločbe naročen projekt 
PGD predvidoma v mesecu maju 1996. Za I. fazo bo izveden 
razpis, del za izvedbo skupno z izdelavo projekta v mesecu 
novembru 1995, če bodo zagotovljena sredstva v proračunu. 
Gradbeno dovoljenje za I. fazo bo pridobljeno predvidoma v 
juniju 1996. Z zmanjšanimi sredstvi bi lahko pričeli z deli na I. 
fazi. 

6476-471 Velenje - križišče Šaleške-Gorlike 5.000.000 SIT 
M10—8/1260: v km 11,000 v dolžini 100 m občina: Velenje 
Križišče na magistralni cesti je Se zadnje neurejeno križišče v 
centru Velenja tik pred predorom Šalek. Ker je v bližini še 
bencinska črpalka, je ustrezno odvijanje prometa dodatno 
ogroženo. Potrebno je urediti zavijalne pasove. 
Izdeluje se projekt ureditve križišča Šaleške in Goriške ceste z 
dodatnim pasom za desne zavijalce. Izdelan bo v februarju 
1996. Dela na 150 m dolgem odseku se bodo predvidoma 
izvajala na priglasitev del. Predračunska vrednost še ni znana. 
Sofinanciranje občine ni predvideno. Prometna obremenitev 
- PLDP = 8000 voz/dan, od tega 62 avtobusov in 888 tovor- 
njakov (309 tov. >7t) plus mestni promet. 

6477-471 Grabnarjev most na Jezerskem 35.000.000 SIT 
R319/1105: v km 7,400 v dolžini 50 m občina: Preddvor O SIT 
Most se nahaja na cesti Kranj - Jezersko in je dotrajan. 
Potrebno je zgraditi novega. Jekleni nosilci so korodirani. 
Lesene nosilne mostnice so zamočene in prhle. Na mostu je 
omejitev nosilnosti 5t. Asfalt na vozišču je razpokan. V izde- 
lavi je lokacijska dokumentacija za skupno osem mostov na 
celotnem potezu od Preddvora do Jezerskega. Projekt bo 
naročen takoj, ko bo izdana lokacijska odločba. 

Zgrajen bo nov most. Ocenjujemo, da bo vrednost investicije 
znašala 35 mio SIT. 

Prometna obremenitev - PLDP = 380 voz/dan, od tega 2 
avtobusov in 4 tovornjakov (2 tov. >7t). 

6478-471 Hudlnov most na Jezerskem 35.000.000 SIT 
R319/1105: v km 9,900 v dolžini 50 m občina: Preddvor O SIT 
Most se nahaja na cesti Kranj - Jezersko in je dotrajan. 
Potrebno je zgraditi novega. Jekleni nosilci so korodirani. 
Lesene nosilne mostnice so zamočene in prhle. Zaenkrat 
omejitve nosilnosti sicer še ni, bo pa potrebna v letu 96, v 
kolikor ne pričnemo graditi novega objekta. Asfalt na vozišču 
je razpokan. V izdelavi je lokacijska dokumentacija za skupno 
osem mostov na celotnem potezu od Preddvora do Jezer- 
skega. Projekt bo naročen takoj, ko bo izdana lokacijska 
odločba. Prometna obremenitev - PLDP = 380 voz/dan, od 
tega 2 avtobusov in 4 tovornjakov (2 tov. >7t). 

Predvidena sredstva omogočajo le pričetek izvedbe serije 
petih mostov, katere je vse potrebno nadomestiti s trajnejšimi 
konstrukcijami, tako da ne bo potrebno omejevati nosilnosti. 

6480-471 Križišče v Mostah pri Komendi 100.000.000 SIT 
R314/1081: v km 0,000 v dolžini 100 m občina: Kamnik O SIT 
Križanje dveh regionalnih cest, od katerih je ena (Kranj-Br- 

* nik- Mengeš) zelo obremenjena, predstavlja skoraj nemo- 
goče prečkanje v smeri Vodice-Moste, pa tudi zavijanje proti 
Kamniku brez zavijalnih pasov ovira promet. Situacijo še 
poslabšuje dejstvo, da se praktično v tem križišču odcepi še 
lokalna cesta v Komendo, tako da je prepletanje prometa s 
stališča prometne varnosti skrajno neprimerno. 

Prometna obremenitev - PLDP = 10000 voz/dan, od tega 98 
avtobusov in 697 tovornjakov (162 tov. >7t) na Brniški cesti in 
5500 mv/dan, od tega 39 avtobusov in 395 tovornjakov (38 tov. 
>7t) na smeri proti Kamniku, v križišče pa se steka tudi 
lokalna cesta za Komendo. V izdelavi je idejni projekt v dveh 
variantah. Po osvojitvi variante predvidoma v mesecu januarju 
1996 bo naročena lokacijska dokumentacija in vložena za 
lokacijsko odločbo. Dela se bodo izvajala na odseku dolžine 
200 m na gradbeno dovoljenje, ki bo predvidoma pridobljeno 
v oktobru 1996. Predračunska vrednost del ni znana. Dela pri 
izvedbi križišča je potrebno izvesti v celoti. Ni možna delna 
izvedba križišč. Sofinanciranje s strani občine ni predvideno. 

6481-471 Mlaka - Kokrlca 120.000.000 SIT 
R322/1134: v km 11,560 v dolžini 3000 m občina: Kranj O SIT 
Na cesti Golnik - Kranj je prehod skozi naselje Mlaka zelo 
neprimerno (preozko, vozišče je zelo poškodovano). Sicer pa 
je cesta do naselja v zadnjih letih rekonstruirana po predpisih. 
Prometna obremenitev - PLDP = 4300 voz/dan, od tega 65 
avtobusov in 166 tovornjakov (15 tov. >7t). Izdelan je idejni 
projekt ceste in sprejet je lokacijski načrt. Zaprošeno je za 
izdajo lokacijske odločbe, ki bo izdana predvidoma v febru- 
arju 1996. V izdelavi je projekt PGD, ki bo izdelan do februarja 
1996. Ocenjena vrednost del znaša 120 mio SIT. Možno je 
odsek deliti v pododseke in jih prilagoditi finančnim zmožno- 
stim. Dela na odseku od km 13,050 v dolžini 1590 m se bodo 
izvajala na gradbeno dovoljenje, ki bo pridobljeno predvi- 
doma v avgustu 1996. Sofinanciranje občine je predvideno. 

6482-471 Zlatorog - Savica 60.000.000 SIT 
R315/1093: v km 4,400 v dolžini 3800 m občina: Bohinj pred- 
log proračuna 10.000.000 SIT 
Potrebna je modernizacija 4 km ceste v Bohinju do Savice, ki 
je načrtovana ža več let. Cesta je v turistični sezoni zelo 
obremenjena, (2000 voz/dan), okolica je zato od prahu zelo 
onesnažena, srečevanje vozil je oteženo, mnogo ljudi tudi 
pešači. Za normalni razvoj turističnega prometa v tem delu 
Slovenije je realizacija tega ukrepa nujna. V izdelavi je spre- 
memba že pred leti izdelanega projekta modernizacije v 
ožjem profilu, tako kot ga zahteva TNP in bo končan predvi- 
doma v juniju 1996. Dela se bodo izvajala na priglasitev. 
Predračunska vrednost del še ni znana. Odsek pa bo možno 
deliti v pododseke in dolžino prilagoditi finančnim možnostim 
proračuna. 

6483-471 Mirna 30.000.000 SIT 
M326/1162: v km 5,800 v dolžini 1500 m občina: Trebnje 
predlog proračuna 10.000.000 SIT 
Na tudi sicer prometno neprimerni cesti Trebnje - Mokronog 
(prvih 5 km je preozkih, zgornji ustroj poškodovan, neu- 
strezna so nivojska križanja z železnico) je najbolj problemati- 
čen prehod v območju Mirne. Most iz prejšnjega stoletja je 
dotrajan. Za postopno ureditev te ceste je predlagan kot prvi 
odsek ta skozi Mirno. V izdelavi PZI s pločnikom. Projekt je v 
reviziji. Dela bi se lahko izvajala na priglasitev. Prometna 
obremenitev - PLDP = 3248 voz/dan, od tega 67 avtobusov in 
230 tovornjakov (44 tov. >7t). 

Zmanjšanje sredstev pomeni odmik reševanja problema v leto 
97. 

6484- 471 Sostro - Besnlca 300.000.000 SIT 
R330/1189: v km 0,700 v dolžini 4310 m občina: Ljubl/ana O 
SIT 

Še cca 5 km makadama na pragu Ljubljane, na regionalni 
cesti, po kateri poteka tudi precej tovornega prometa (ker je 
to edini dostop do Besnice za tak promet - premajhen objekt 
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pri tovarni ARBO v Podgradu), je velika ovira za normalni 
razvoj tega področja. Odsek ceste je potrebno modernizirati. 
Prometna obremenitev - PLDP = 500 vozil/dan od tega 13 
avtobusov in 28 tovornjakov (5 tov. >7t). 

Izdelan je projekt modernizacije vozišča. Dela se bodo izva- 
jala na priglasitev. Ocenjena vrednost del znaša 300 mio SIT. 
Dela je možno izvajati po odsekih, ki bodo sledili finančnim 
možnostim proračuna. 

6485- 471 Pavličevo sedlo 70.000.000 SIT 
R340A/1252: v km 0,000 v dolžini 2000 m občina: Luče O SIT 

V dogovoru z Avstrijo je potrebno usposobiti obmejni mejni 
prehod Pavličevo sedlo, ki bo pomemben za celo zgornjo 
Savinjsko dolino, ki tako edina nima povezave z zamejstvom v 
svoji občini. Pričeti je potrebno z modernizacijo regionalne 
ceste, ki bo tako omogočila ustrezen dostop do meje in preko 
nje na cesto Jezersko-Železna Kapla. Prometna obremenitev 
- PLDP = 50 voz/dan (ocena) z izrazitim sezonskim turistič- 
nim prometom. V izdelavi je projekt PGD, PZI za 2 km ceste v 
dolini. Dela se bodo izvajala na gradbeno dovoljenje, ki bo 
pridobljeno predvidoma v septembru 1996, v kolikor bo 
izdano pozitivno soglasje ZVNKD. 

Ocenjena vrednost del je 70 mio SIT. Gradbena dela se lahko 
izvajajo po odsekih, ki bodo prilagojeni finančnim zmožno- 
stim proračuna. 

6486- 471 Llmbui - Laznlca 120.000.000 SIT 
R343B/1431: v km 6,020 v dolžini 1243 m občina: Maribor 
50.000.000 SIT 

Rekonstrukcija prehoda skozi naselja je načrtovana že dalj 
časa, ker je cesta preozka, potek neprimeren, zgornji ustroj 
slab. Predvsem so kritične razmere s stališča prometne varno- 
sti. Cesta Maribor - Ruše je delno že rekonstruirana, zato 
pritegne več prometa, kar razmere še poslabšuje. Prometna 
varnost v naselju je slaba, zato je začetek reševanja problema 
na *ei pomembni mestni vpadnici prepotreben. Preddela so se 
začela skozi Laznico. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno 
v začetku oktobra 1995. Gradbena dela začeta v letu 1995 se 
"Odo nadaljevala v letu 1996. Ocenjujemo, da bomo za izpol- 
nitev dveletne pogodbe za dokončanje del potrebovali 120 
mio SIT. Prometna obremenitev - PLDP = 4137 voz/dan, od 
tega 81 avtobusov in 354 tovornjakov (73 tov. >7t). 

Zmanjševanje sredstev pomeni, da bo potrebno skrajšati 
gradbeni odsek, kar je s tehničnega vidika možno, ni pa 
Primerno s prometno-varnostnega, saj nedokončana dela v 
naselju ogrožajo tako promet kot prebivalce. 

6488- 471 Podmeia 140.000.000 SIT 
«368/1351: v km 12,760 v dolilnl 1240 m občina: Trbovlje O 

3e vedno je edina povezava Zasavja s Savinjsko dolino v 
makadamu. Potrebno je nadaljevati z že pred leti začeto 
modernizacijo te ceste. Idejni projekt je izdelan za vseh 7,5 
j- Zaradi gospodarskih povezav Zasavja in Savinjske doline 
Ie Potrebno usposobiti za normalni promet to edino povezavo 
med regijama. Prometna obremenitev - PLDP = 515 voz/dan 

i h&3a 4 avt°busov in 56 tovornjakov (9 tov. >7t) je posledica slabe cestne povezave. Za to rekonstrukcijo je potrebno v 
prihodnje zagotoviti 140 mio SIT. V letu 1995 je bila sklenjena 

veletna pogodba, po kateri so se v septembru 1995 pričela 
gradbena dela od km 12,465 v dolžini 1385 m na podlagi 
Priglasitve. Zaradi izjemno slabih geoloških razmer je bil 
proyeKf za izvedbo dopolnjen. Dopolnitev projekta zajema 
'gradnjo 162 m opornih zidov, 135 m podpornih zidov in 700 
m kamnitih zložb. 

nnl?anJšanimi sredstvi bo ostalo gradbišče nedokončano, 
Ovir* fa so taki- da se ne da odseka funkcionalno krajšati. 
Drnml', ne onemogočen (glede na stanje gradbišča) bo vvmei na pomembni medregionalni povezavi. 

6489-471 Ljubljanica - Brlie 50.000.000 SIT 
R376/1369: v km 5,000 v dolžini 2100 m 

občina: Dobrova-Horjul-Polhov Gradec O SIT 

Postopno je potrebno dokončati modernizacijo ceste Polhov 
gradeč - Ljubljanica. Tudi nova občina, predvsem pa priza- 
deti krajani, je pokazala interes in skrb ter pričela z aktiv- 
nostmi za realizacijo, saj so sedanje razmere zelo slabe. 
Makadamska cesta na obrobju Ljubljane zahteva čimprejšnjo 
sanacijo. Razpis se lahko izvede takoj, ko bodo zagotovljena 
sredstva. 

Prometna obremenitev PLDP = 520 voz/dan. 

6490-471 Škotja Loka (Žabnlca-Grenc) 150.000.000 SIT 
R319/1109: v km 4,536 v dolžini 900 m 

občina: škofja Loka 80.000.000 SIT 

Rekonstruirati je potrebno prvi 900 m dolg pododsek ceste. 
Cesta poteka skozi strnjena naselja v predmestju škofje Loke, 
kritične so prometno-varnostne razmere. Problematični so 
tudi tehnični elementi in poškodovano vozišče. 

Prometna obremenitev - PLDP = 10.000 voz/dan od tega 119 
avtobusov in 456 tovornjakov (77 tov. >7t). Projekt PGD se 
popravlja in bo izdelan do konca leta 1995. Izdano je lokacij- 
sko dovoljenje, pridobivajo se zemljišča. Dela se bodo izvajala 
na gradbeno dovoljenje, ki bo pridobljeno predvidoma do 
junija 1996. Ocenjena vrednost del na odseku od km 4,536 v 
dolžini 1964 m znaša 150 mio SIT. 

Z manjšimi sredstvi je možno dela izvajati po odsekih. V 
podpisovanju je sofinancerska pogodba z občino. 

Zaradi neizvedene rekonstrukcije bo ostal problem prometne 
varnosti nerešen. 

6491-471 Pleilvlca - Luče 40.000.000 SIT 
R327/1174: v km 3,000 v dolžini 1370 m 

občina: Grosuplje O SIT 

Med dvema odsekoma že gotove, je ostal odsek regionalne 
ceste v makadamu. Smiselno ga je dokončati. V kolikor bodo 
sredstva zagotovljena, je možen takojšen razpis. 

Prometna obremenitev PLDP = 500 voz/dan od tega 5 avtobu- 
sov in 70 tovornjakov (15 tov. >7t). 

6492-471 Selo - Nova Gorica (Črnlče) 100.000.000 SIT 
M10-5/347: v km 1,200 v dolžini 2000 m 

občina: Ajdovščina 35.000.000 SIT 

Neustrezen prehod skozi naselje Črniče je potrebno sanirati 
zaradi nevzdržnih prometnih razmer na magistralni cesti. 
Predvsem je zaradi neustreznih elementov ceste ogrožena 
prometna varnost pešcev; poškodovano je tudi vozišče. Pred- 
videna rekonstrukcija ceste skozi naselje, v skromnem 
obsegu, z ureditvijo križišč, sanacijo zidov in vozišča. 

Rekonstrukcija ceste skozi črniče se bo izvajala fazno. VI. fazi 
je predvidena rekonstrukcija v dolžini 600 m in popravilo 
oziroma obbetoniranje starih podpornih zidov. Dela se bodo 
izvajala na priglasitev in po dvoletni pogodbi (v letu 1995 30 
mio SIT in v letu 1996 predvidoma 32 mio SIT). 

Zaradi težavnostne stopnje projekta, večkratne revizije in 
naknadnih dopolnitev, dela kasnijo. S predvidenimi sredstvi 
bodo dela na omenjenem pododseku končana. 

Prometna obremenitev - PLDP = 7383 voz/dan od tega 41 
avtobusov in 1090 tovornjakov (626 tov. >7t). 

Nadaljevati in končati pa bi bilo potrebno celotno s projektom 
predvideno rekonstrukcijo. 

6493-471 Lenari 164.000.000 SIT 
M10-1/314,315: v km 13,000 v dolžini 1500 m 

občina: Lenart 64.000.000 SIT 
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Na rekonstruirani cesti Počehova - Gornja Radgona je ostal 
odsek pred naseljem in sam prehod skozi Lenart neurejen in 
zato prometno-varnostno problematičen. Vozišče je za pro- 
met preozko, zgornji ustroj uničen, neprimeren je tudi 
vzdolžn^popik. Urediti je potrebno centralno križišče z regi- 
onalno cesto v naselju ter križišče za cesto v Voličino, priklju- 
čevanja v^asslju ter zagotoviti varnost. V letu 95 se je izvedla 
delna obnovavyozišča pred Lenartom (Agata) s križiščem za 
Voličino, v letu 96 pa se bo izvedla rekonstrukcija križišča z 
regionalno cepto in magistralna cesta skozi Lenart. 

ne- 
prometna obremenitev - PLDP = 8.000 voz/dan od tega 182 
avtobusov in 1113 tovornjakov (485 tov. >7t). Za dokončanje 
obnove v dolžini 1020 m pred Lenartom, bomo po dvoletni 
pogodbi v letu 1996 potrebovali 64 mio SIT. Za odsek skozi 
Lenart pa bi predvidoma potrebovali še dodatnih 100 mio SIT. 
Dela se izvajajo na osnovi gradbenega dovoljenja, sofinancer- 
ska pogodba je v pripravi. 

Če sredstva na bodo zagotovljena, bo še nadalje ogrožena 
prometna varnost in stavbe ob cesti v starem centru, saj 
načrtovana avtocesta proti Lendavi še ne bo tako hitro zgra- 
jena. 

6498-471 Križišče Strunjan 100.000.000 SIT 
M2/373: v km 7,000 v dolžini 200 m 

občina: Piran 5.000.000 SIT 

Magistralna cesta 2 je izjemno obremenjena cesta (PLDP93 
na odseku Ruda-Valeta je 12950 mv/dan), še posebej pa v 
turistični sezoni, ko je dodatno problematično stransko vklju- 
čevanje lokalnega (turističnega) prometa. Iz prometno-var- 
nostnega vidika cesta v celoti izstopa od povprečja v Slove- 
niji. Prečkanje pešcem je praktično onemogočeno. Križišče 
Strunjan predstavlja črno točko, na kateri se zgodi veliko 
prometnih nesreč in to predvsem zaradi neustrezne oblike 
križišča. Predvidena je rekonstrukcija z zavijalnimi pasovi in 
semaforsko ureditvijo ter razširitvijo mostu. Prometne obre- 
menitve - PLDP = 11886 mv/dan od tega 82 avtobusov in 492 
tovornjakov (104 tov. >7t). 

V izdelavi je projekt PGD za križišče, vložen je zahtevek za 
izdajo lokacijske odločbe, ki bo izdana predvidoma v decem- 
bru 1995. Dela na odseku od km 7,000 v dolžini 300 m se bodo 
izvajala na gradbeno dovoljenje, ki bo pridobljeno do junija 
1996. Predvidena vrednost znaša 100 mio SIT. Gradbena dela 
se ne morejo deliti v več odsekov zaradi funkcionalnosti 
križišča. 

Z rekonstrukcijo ni smiselno pričeti, v kolikor ne bodo zago- 
tovljena vsa potrebna sredstva. S 5 mio SIT bodo poravnane 
obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije. 

6513-471 Hotemaže - Brltol 150.000.000 SIT 
R319/1107: v km 2,200 v dolžini 3550 m 

občini: Šenčur in Kranj O SIT 

Odsek 3 km ceste je še edini neizgrajen pododsek na potezu 
Kranj - Predvor. Obstoječa ceste poteka takorekoč skozi 
strnjeno naselje, saj se naselja vrstijo eno za drugim, širina 
vozišča je bistveno preozka, križišča neprimerna čeprav je 
bilo vozišče v zadnjem času obnovljeno. Ker je predvideni 
odsek na sredi med dvema že zgrajenima odsekoma in sta 
priključka na staro cesto izvedena pravokotno, predstavlja 
zelo nevarno črno točko, kjer se redno dogajajo prometne 
nesreče. Zato je čimprejšnja sanacija nujna. 

Prometna obremenitev - PLDP = 6368 voz/dan od tega 68 
avtobusov in 275 tovornjakov (31 tov. >7t). 

6569-471 Most čez Idri/co v Idriji 140.000.000 SIT 
M10-10/1034: v km 0,440 v dolžini 50 m 

občina: Idrija 100.000.000 SIT 

Objekt je v tako slabem stanju, da je nosilnost omejena na 5t. 
Po detajlnem pregledu mostu se je vseeno vzpostavil eno- 
smerni izmenični promet po sredini mostu za vsa vozila. 
Potrebno je izvesti sanacijo celotne premostitvene konstruk- 

cije in cestišča in razširitev tako za vozišče kot pločnike. 
Poleg tega je nujna in načrtovana izvedba kompletne rekon- 
strukcije križišča na levem bregu Idrijce, kar zahteva tudi 
delno razširitev mostu za en vozni pas. Izveden je razpis za 
izvedbo. Sklenjena je dvoletna pogodba. Ob sami gradnji se 
lahko izkažejo dodatna dela saj je most mestnega značaja, 
kjer je potrebno poudariti tudi videz. 

Vrednost celotne investicije skupaj z odkupi je 140 mio SIT. 

Predvidena sredstva za leto 1996 bodo predvidoma zadoščala 
za dokončanje v letu 1995 pričetih del na sanaciji mostu in 
cestnih priključkih na most. 

Prometna obremenitev -PLDP po oceni je 4000 voz/dan od 
tega 70 avtobusov in 271 tovornjakov (48 tov. >7t). 

Sredstva za izvedbo so nujna, ker most predstavlja prometni 
zamašek. Omejitev praktično onemogoča normalno vključe- 
vanje celotne regije v prometni sistem Slovenije. 

6570-471 Križni vrh 120.000.000 SIT 
R338/1236: v km 3,680 v dolžini 2180 m 

občina: Slovenska Bistrica 40.000.000 SIT 

Na 2,2 km dolgem odseku bodo v letu 95 izvedeni odkupi 
zemljišč in tako pripravljene osnove za pričetek rekonstruk- 
cije ceste v letu 1996, ki ima zelo slabo vozišče. Rešitev samo 
z obnovo ceste ni racionalna, ker je potrebno zaradi slabe 
nosilnosti zamenjati tudi nosilni sloj, tako da bi obnova ne 
zadostovala. Istočasno bo ublažen tudi vzpon, ki predstavlja 
za precejšen delež tovornjakov kar problem. Rekonstrukcija, 
ceste je nujna; cesta predstavlja pomembno medregionalno 
povezavo, na katero se je po osamosvojitvi preselil še del 
prometa med Dolenjsko oz. Posavjem in štajersko. Prometna 
obremenitev - PLDP = 2900 voz/dan od tega 39 avtobusov in 
388 tovornjakov (82 tov. >7t). 

Dela se izvajajo na osnovi priglasitve del in sklenjene dvoletne 
pogodbe. V pripravi je sofinancerska pogodba z občino Slo- 
venska Bistrica, ki naj bi sofinancirala gradnjo pločnikov. Za 
dokončanje odseka po dvoletni pogodbi bi za dela, predvi- 
dena v projektu, v letu 1996 potrebovali 120 mio SIT. 

Glede na razpoložljiva proračunska sredstva v letu 1996 bo 
potrebno ustrezno skrajšati gradbeni odsek, kar je s tehnič- 
nega vidika možno. 

6691-471 Radlje - Klanci (obvoznica) 200.000.000 SIT 
M3/242: v km 14,500 v dolžini 2500 m občina: Radlje ob Dravi 

predlog proračuna 10.000.000 SIT 

Potek magistralne ceste pred in v naselju Radlje je neustrezen 
in ga je potrebno bistveno izboljšati. Vozišče v območju 
klancev je bilo tako poškodovano, da ni bilo več mogoče 
normalno predvsem zimsko vzdrževanje in jih je bilo potrebno 
sanirati. Klanci pa predstavljajo predvsem za tovorni promet 
kar precejšen problem. Projekt se je pripravljal temeljito z 
vsemi predhodnimi postopki že več let. 

Sprejet je bil lokacijski načrt, ki predvideva izgradnjo celotne 
obvoznice naenkrat. V letu 95 je bil izdelan PGD, PZI, grad- 
beno dovoljenje se pridobiva za celoto. Ob morebitnih zaple- 
tih pri odkupih bi obvoznico lahko razdelili v dve etapi, saj je v 
prvi fazi rešitev klancev pomembnejša. Pričeta bo torej grad- 
nja, ki se bo nadaljevala še v naslednjih letih. 

Prometna obremenitev - PLDP = 4300 voz/dan od tega 67 
avtobusov in 321 tovornjakov (62 tov. >7t). 

S predvidenimi sredstvi bi pričeli le z odkupi, odlaganje inve- 
sticije pa bi pomenilo odlaganje reševanja prometne varnosti 
skozi naselje. 

6692-471 Huda luknja 210.000.000 SIT 
M10—8/1260: v km 1,190 v dolžini 600 m občina: Mislinja 

Magistralna cesta ima neustrezne elemente, poleg tega pa se 
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že podirajo zidovi na tem odseku, ki je neprestano ogrožen od 
erozije reke Pake. Zaradi pomembnosti ceste ima ukrep naj- 
višjo prioriteto. Obenem je to praktično edina povezava Koro- 
ške z osrednjo Slovenijo. Prometna obremenitev - PLDP = 
5300 voz/dan od tega 96 avtobusov in 631 tovornjakov (180 
tov. >71). 

Zaradi razmer na cesti oz. spodjedanja ceste, je možno priča- 
kovati tudi popolno zaporo odseka, če se razmere ne sanirajo. 
Promet je že omejen na en vozni pas, zato predstavijo ta del 
ceste oviro za ustrezno povezavo celotne regije. Zastoji ali 
event. celo daljši obvozi (možni obvozi so 40 km daljši) 
bistveno večajo stroške uporabnikov. 

Vrednost oddanih del je 270 mio SIT. Dela se izvajajo na 
osnovi gradbenega dovoljenja in sklenjene dvoletne 
pogodbe. V letu 1995 so bila opravljena dela v vrednosti 69 
mio SIT, torej je za izpolnitev dvoletne pogodbe, oziroma 
dokončanje rekonstrukcije potrebno v letu 1996 zagotoviti 
210 mio SIT. Sofinancerja za navedeno rekonstrukcijo ni, 
kljub temu da velik del stroškov odpade na dela na vodotoku. 

8698-471 Šentjakob - Radeče (Ribče-Litija) 
200.000.000 SIT 

M10-9/1182: v km 0,500 v dolžini 4750 m občina: Litija 
predlog proračuna 10.000.000 SIT 

Pomembna magistralna cesta na odseku Ribče-Hotič ima 
neustrezne horizontalne in vertikalne elemente, prav tako pa 
/e neprimerna tudi širina vozišča (min. 4,5 m) ter priključki 
stranskih cest. Prometna obremenitev - PLDP = 5900 mv/dan 
od tega 51 avtobusov in 503 tovornjakov (105 tov >7t). 

V letu 95 je bila izdelana projektna dokumentacija, pridob- 
ljena lokacijska odločba in gradbeno dovoljenje za dolžino 
4750 m z začetkom v km 0,500. Izvršeni bodo odkupi zemljišč 
m pričeta pripravljalna dela. Izbrana rešitev je predpogoj za 
normalizacijo stanja pri obstoječi prometni obremenitvi ne 
glede na kategorijo bodoče ceste. Praktično enosmernega 
prometa pa čeprav samo na razdalji 1 km si ne bi smeli 
dovoliti. 

Za realizacijo investicije bi glede na fazno gradnjo letno 
potrebovali vsaj po 170 mio SIT sicer del ni smotrno priče- 
njati. 

6699-471 Črnollca -Lealčno 50.000.000 SIT 
H *45/1281: v km 13,520 v dolžini 1500 m 

občina: Šentjur pri Celju 5.000.000 SIT 

^elJa Kozjansko pomembne regionalne ceste je še vedno v 
makadamu. Modernizacija se izvaja že vrsto let, vendar 
poteka le-ta zelo počasi. 

a^?nl6tna obremenitev - PLDP94 = 470 mv/dan od tega 17 avtobusov in 31 tovornjakov (5 tov. >7t) Dela se izvajajo na 
osnovi dvoletne pogodbe in priglasitve del. Za dokončanje je 
Potrebno v letu 96 zagotoviti 50 mio SIT. 

S 5 mio SIT bodo poravnane obveznosti iz dvoletne pogodbe. 

l7°l~471 PetroveI naselje 50.000.000 SIT 3S8/1317: v km 1,700 v dolžini 800 m občina: Gornji Petrove! 
predlog proračuna 10.000.000 SIT 

Naselje Gornji Petrovci je značilna panonska vas, ki se razpro- 
stira ob regionalni cesti. Potek je iz stališča prometne varnosti 

Ces,a i° potrebna rekonstrukcije predvsem v omočju šole, kjer je peš promet še posebej intenziven. Cesta 
ustrezne širine in slab zgornji ustroj, sanirati je potrebno usad v območju Oš G. Petrovci. 

= 660 mv/dan (brez lokalnega prometa v naselju) od °ga avtobusov in 30 tovornjakov (6 tov. >7t). 

br^Sil"a dokumentacija je v fazi izdelave. Dela se bodo 1 na priglasitev. Sredstva za investicijo je potrebno 

zagotoviti v celoti sicer ni smotrno pričeti z deli. Vrednost 
investicije ocenjujemo na 50 mio SIT. 

6704-471 Križišče Podgorje 35.000.000 SIT 
R 314/1081: v km 2,700 v dolžini 200 m občina: Kamnik O SIT 

Na regionalni cesti Moste-Kamnik je neustrezno pravokotno 
križišče v naselju v strnjenem sklopu hiš. Predvidena rekon- 
strukcija bi izboljšala prometno varnostne razmere, to je pred- 
vsem preglednost, ki je sedaj praktično ni, ni zavijalnih pasov, 
širina same ceste pa je tudi neprimerna. Križišče je precej 
obremenjeno tudi z lokalnim prometom, saj je lokalna cesta iz 
Podgorja, ki se priključi v križišču pomembna vpadnica za 
Kamnik. 

V izdelavi je projekt rekonstrukcije križišča v km 2,700 v 
dolžini 200 m. Dela se bodo izvajala na gradbeno dovoljenje, 
ki bo pridobljeno predvidoma v septembru 1996, pričetek del 
pa v oktobru 1996. Ocenjena vrednost del znaša 35 mio SIT, 
gradbena dela je potrebno izvesti v celoti in jih ni možno 
deliti. Sofinanciranje s strani občine ni predvideno. 

Prometna obremenitev - PLDP 94 = 5500 mv/dan od tega 39 
avtobusov in 395 tovornjakov (38 tov. >7t) 

6705-471 Petanjd-Muraka Sobota (Cankarjeva ceata) 
150.000.000 SIT 

M10-1/318: v km 8,250 v dolžini 1700 m 
občina: Muraka Sobota 

predlog proračuna 10.000.000 SIT 

Magistralna cesta skozi Mursko Sobota je vsled povečanega 
tovornega prometa na relaciji Maribor - Dolga vas poškodo- 
vana do te mere, da je prizadeta tudi komunalna infrastruk- 
tura. Samo vozišče je bilo delno sanirano, potrebno pa je 
sanirati tudi kanalizacijo in vodovod. PLDP 94 = 6584 mv/dan 
(brez mestnega prometa), od tega 153 avtobusov in 877 tovor- 
njakov (381 tov. >7t) 
Projektna dokumentacija je v fazi izdelave. Verjetno bo 
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Z občino Murska 
Sobota bo pripravljena sofinancerska pogodba. Delež soinve- 
stitorja je ocenjen na 20% investicijske vrednosti. Investicijo 
ocenjujemo na 150 mio SIT. Glede na izvedeno sanacijo se 
lahko rekonstrukcija tudi odloži za krajši čas. 

6706-471 Sevnica-Planina 50.000.000 SIT 
R 326/1166: v km 12,900 v dolžini 1600 m 

občina: Šentjur pri Celju O SIT 

Terensko in geološko zelo zahteven potek regionalne ceste je 
prav zato še vedno makadamski. Postopno bi cesto moderni- 
zirali, saj predstavlja pomembno povezavo Kozjanskega in 
novih lokalnih skupnosti z magistralno cesto v Zasavju. Cesta 
je praktično enosmerna, povsem pa v času voznega reda 
avtobusa. 
Dokumentacija (PZI) je v delu za 800 m ceste. Predvidena so 
obsežna dela ob vodotoku in objektih. Sofinanciranja vodar- 
jev ni pričakovati. V pripravi pa je tudi projekt sanacije vozišča 
in plazov v Planini, ki so še ostali neizvedeni. Izvedba se bo 
lahko prilagodila razpoložljivim sredstvom. 

Prometna obremenitev - PLDP 94 = 500 mv/dan, od tega 10 
avtobusov in 30 tovornjakov (5 tov. >7t) 

6707- 471 Jurkloiter - Dežno 130.000.000 SIT 
R 336/1224: v km 0,000 v dolžini 1500 m občina: Laiko O SIT 

Zadnji odsek regionalne ceste na poteku Šmarjeta - Šentjur 
je ostal nemoderniziran. Prvi del predstavlja modernizacijo 
ceste skozi naselje Jurkiošter. Postopno bi modernizirali 
odsek v celoti. V pridobivanju je lokacijsko dovoljenje za 1,5 
km dolg makadamski odsek vozišča. Odstopne izjave lastni- 
kov zemljišč je težko pridobivati, ker so zemljišča lastnikov v 
denacionalizacijskem postopku. Zato smo v letu 1995 začeli z 
modernizacijo prvih 720 m, kjer so zemljiški problemi rešeni. 
Občina je pristala na skromnejšo rešitev od dovoljene po 
predpisih. 
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Dela se izvajajo na osnovi dvoletne pogodbe in priglasitve del 
brez sofinanciranja občine. Za izpolnitev dvoletne pogodbe 
(za 720 m ceste) bi v letu 1996 potrebovali 60 mio SIT, za 
nadaljnjih 780 m modernizacije pa še 70 mio SIT. 

Prometna obremenitev - PLDP 94 = 450 mv/dan 

6708-471 Sp. Duplek-Zg. Duplek-Dvorjane 100.000.000 SIT 
R 348/1292: v km 9,000 v dolžini 1200 m obilna: Zg. Duplek 

predlog proračuna 10.000.000 SIT 

Potek pomembne regionalne ceste Maribor - Ptuj poteka 
med drugimi tudi skozi naselja Duplek in Dvorjane. Prometna 
varnost v naseljih je minimalna, po cesti se vrši ves peš 
promet v šolo. Prav tako je poškodovan zgornji ustroj. Občina 
bi želela urediti tudi komunalno infrastrukturo. Rekonstruk- 
cija predvideva predvsem ureditev ustrezne širine ceste, ploč- 
nikov in komunalne infrastrukture. 
Prometna obremenitev - PLDP 94 = 2090 mv/dan od tega 58 
avtobusov in 241 tovornjakov (142 tov. >7t) 
Projektna dokumentacija bo izdelana v decembru 1995. Za 
investicijo je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Predvi- 
doma bo pridobljeno v začetku leta 1996. Proračunska sred- 
stva iz leta 1995 so bila porabljena delno za plačilo spre- 
membe namembnosti, delno pa so bila prerazporejena. Ker 
cesta poteka skozi naselje, se predvideva sofinanciranje 
občine Duplek za izgradnjo pločnikov in ureditev komunalnih 
vodov. S predvidenimi proračunskimi sredstvi za leto 1996 (80 
mio SIT) bi bilo investicijo na tej prvi fazi mogoče zaključiti. 

Glede na to, da so bila dela v letu 95 začeta, s predvidenimi 
sredstvi ni mogoče nadaljevati teh del in bodo služila za 
konzervacijo gradbišča in vzpostavitev prevoznosti po grad- 
bišču do zagotovitve zadostnih sredstev. Nezagotavljanje 
sredstev pomeni nerešen problem prometne varnosti v nase- 
lju, ob pričetem gradbišču pa še poslabšanje stanja. 

6717-471 Zreče križišče 70.000.000 SIT 
R343/1430: v km 20,766 v dolžini 500 m 

občina: Zreče 2.000.000 SIT 

V naselju Zreče, ki se je razvilo v velik turistični kraj, je 
potrebno rekonstruirati križišče regionalke in mestne ulice ter 
urediti avtobusno postajo. Prometna varnost je slaba, preple- 
tanje prometa brez zavijalnih pasov predstavlja črno točko. 
Revidiran je PGD, PZI, vsebuje obnovo ceste in rekonstrukcijo 
križišča. Izdana je lokacijska odločba, gradbeno dovoljenje za 
križišče bo izdano še v letu 95, obnova pa se pričenja na 
priglasitev. 
PLDP 94 (brez mestnega prometa) = 920 mv/dan, od tega 20 
avtobusov in 69 tovornjakov (32 tov. >7t) 

Vrednost 2 mio SIT predstavlja obveznosti iz leta 95. 
Nezagotavljanje sredstev letu 1996 investicije pomeni, da ne 
bo možno investicije zaključiti, problem, ki je bil vzrok, pa bo 
ostal nerešen. 

6786-471 Rakitna - Cerknica 80.000.000 SIT 
R372/1362: v km 1,160 v dolžini 3685 m 

občini: Brezovica In Cerknica O SIT 

V letu 96 bi nadaljevali modernizacijo ceste od km 1,1 -3,7 
tako, da bi združili odseke med seboj in približali turistični 
center Rakitna uporabnikom. Projekt PZI je pripravljen, dela 
se bodo izvajala na priglasitev. Vozišče je predvideno v širini 5 
m po obstoječi trasi. Dinamika gradnje bo prilagojena razpo- 
ložljivim sredstvom. 
Prometna obremenitev - PLDP = 400 mv/dan, s turističnimi 
konicami v sezoni. 

6787-471 Petrovo Brdo - PodroSt 140.000.000 SIT 
R314/1074: v km 0,800 v dolžini 1600 m občina: Železniki 

predlog proračuna 20.000.000 SIT 

Nadaljevali bi modernizacijo makadamskega odseka 1074 na 
cestni povezavi med Selško dolino in Baško grapo. Moderni- 
zacija te ceste ima visoko prioriteto, saj cesta predstavlja 

pomembno povezavo severne Primorske z osrednjo Slove- 
nijo. 
Odsek od km 0,800 v dolžini 5270 m je razdeljen v tri gradbene 
faze. Izdelan je projekt PZI za I. fazo v dolžini 1,6 km. Oce- 
njena vrednost del znaša 140 mio SIT. 
Ob neurju v mesecu septembru je bila cesta na več odsekih 
popolnoma uničena, tako da promet ni možen. Za vzpostavi- 
tev prevoznosti, ki obsega izgradnjo najnujnejših opornih in 
podpornih konstrukcij ter zaščito ceste pred naraslimi vodami 
z vzpostavitvijo v makadamu, je potrebnih cca 180 mio SIT. Ta 
sredstva bodo predvidoma zagotovljena s posebnim inter- 
ventnim zakonom o sanaciji poškodb po neurju 1995. Za 
celotno modernizacijo ceste v dolžini 5270 bi bilo potrebnih 
cca 400 mio SIT. Upoštevajoč ukrepe sanacije po neurjih bi 
bilo tako za dokončno modernizacijo ceste v celotni dolžini 
potrebnih 320 mio SIT. 

Razmeroma nizka prometna obremenitev PLDP = ca 200 v/ 
dan - je v veliki meri posledica slabega stanja ceste. 

Za predvidena sredstva bi vzpostavili prevoznost in zgradili 
zid. 

6788-471 Zg. Beanlca-Trebeljevo 100.000.000 SIT 
R330/1189: v km 14,548 v dolžini 1572 m občina: Litija 

predlog poračuna 10.000.00 SIT 
S sredstvi se bodo nadaljevala v letu 1994 začeta dela na 
modernizaciji R ceste na pododseku v dolžini 1,6 km za 
katerega se projekt šele pripravlja. S tem bi bil odsek Besnica 
- Šmartno pri Litiji moderniziran. 

Prometna obremenitev - PLDP = 500 vozil/dan od tega 13 
avtobusov in 28 tovornjakov (5 tov. >7t). 

Projekt je v izdelavi. Pododsek bo izveden na podlagi priglasi- 
tve del. Izgradnja bo prilagojena razpoložljivim sredstvom. 

6789-471 Šentvld-Šoštan/ 90.000.000 SIT 
R342/1266: v km 2,800 v dolžini 1800 m občina: Šoštanj O SIT 

Nadaljevati je potrebno z modernizacijo za Koroško zelo 
pomembne regionalne ceste. Širina vozišča je predvidena 5 m 
z razširitvami v krivinah, kar je minimum za tako cesto. Izdelan 
je projekt PZI modernizacije. Dela se bodo izvajal na odseku 
od km 2,800 v dolžini 1800 m na priglasitev. Ocenjena vred- 
nost del znaša 90 mio SIT. 
Gradbena dela se lahko delijo na pododseke in bodo prilago- 
jena razpoložljivim finančnim sredstvom. Prometna obreme- 
nitev (PLDP =100 voz/dan) je nizka, ker sedanje stanje ceste 
ne omogoča normalnih voznih razmer, čeprav gre za 
pomembno povezavo doline Črne oz. Koroške z osrednjo 
Slovenijo. 

6790-471 Rogatec-Stoperce 150.000.000 SIT 
R346/1284: v km 3,100 v dolžini 2600 m 

občini: Rogatec In Rog. Slatina 
predlog proračuna 10.000.000 SIT 

Gre za cesto, ki je pomembna medregionalna povezava. Pro- 
met bi bil nedvomno precej večji, če bi bila cesta modernizi- 
rana, sedaj se namreč precejšen del prometa proti Ptuju 
odvija po lokalni cest skozi Žetale. 
Prometna obremenitev - PLDP = 526 voz/dan, od tega 14 
avtobusov in 54 tovornjakov (13 tov. >7t). Od km 1.092 - 
3.092. je izvedena modernizacija v bitodrobirju, ki jo je treba 
dokončati. Manjka AB in ureditev brežin. Ocenjena vrednost 
teh del je 40 mio SIT. 
S sredstvi iz plana 96 je predvideno dokončanje teh del (torej 
izgradnja asfaltbetona), da se prepreči nadaljnje propadanje 
ter nadaljnja modernizacija naslednjega pododseka maka- 
damske ceste. Modernizacija bo zelo zahtevna, veliko bo 
podpornih in opornih konstrukcij, teren je plazovit. Investicija 
bo večletna. 
Projekt je pripravljen. Investicijo bi bilo možno deliti na še 
manjše zaključene celote in jih prilagoditi finančnim možno- 
stim, vendar ne manj, kot je 40 mio SIT ali več. 
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6791-471 Kalce-Hrušica 50.000.000 SIT 
R387/1412: v km 9,000 v dolžini 2200 m občina: Logatec 

predlog proračuna 10.000.000 SIT 

S predvidenimi sredstvi bodo nadaljevana dela na moderniza- 
ciji cca 3 km makadamskega vozišča na tej regionalni cesti. 
Prometna obremenitev - PLDP = 50 mv/dan (ocena). 

Odsek se izvaja na priglasitev po dvoletni pogodbi. V letu 
1995 so bila delno izvedena pripravljalna dela in začeta 
zemeljska dela v vrednosti 7 mio SIT. Odsek bo možno skraj- 
šati in dela zaključiti v višini razpoložljivih sredstev. Za dokon- 
čanje celotnega odseka dolžine 2200 m bo potrebno zagoto- 
viti še 43 mio SIT. 

6792-471 Zelena meja (Pungart, Črni potok) 100.000.000 SIT 
I- ceste občine: Osllnlca, Loška dolina 30.000.000 SIT 

S predvidenimi sredstvi bi lahko le delno pokrili velike 
potrebe na cestnem omrežju ob hrvaški meji, ki so posledica 
novih razmer. V letu 96 bi nadaljevali graditi povezavo od 
omenjenih naselj do obstoječih komunikacij z matično 
aržavo. Projekti so v zaključni fazi. Rešitve so minimalne 
2Qo"a voz'šča 3,5 m). Teren je gorski, plazovit, vzponi bodo 

V izdelavi so projekti PZI, ki bodo končani do aprila 1996. Dela 
se bodo izvajala na priglasitev. Predračunske vrednosti del še 
niso znane. S predvidenimi sredstvi bi dela pričeli in gradbene 
faze prilagodili možnostim. 

6793-471 Lendava (obvoznica) 500.000.000 SIT 
M 12—1/323—325: dolžina 6000 m 

občine: Lendava 50.000.000 SIT 
Na čedalje bolj pomembnem območju, ki postaja tudi pro- 
metno iz dneva v dan pomembnejše, je potrebno sanirati 
prometne razmere. Predvsem potek skozi Lendavo in mejni 
prehod Dolga vas sta kritični del. 

Izdelavi je študija primerjave variant poteka obvoznice in 
vrednotenje teh. Varianta naj bi bila izbrana do konca septem- 
bra, ko bi se začel izdelovati idejni projekt in lokacijski načrt, 
*' pa ga bo pripravila občina. Ta naj bi bil sprejet v začetku 
e'f 96

; ko bi lahko zaprosili za lokacijsko odločbo in pričeli z 
odkupi zemljišč. Izdelati bo treba še PGD, PZI, tako da se bo 
gradnja zavlekla tudi še v leto 97. 
Program del je zastavljen zelo optimistično in tako, da ne 
upošteva poteka aktivnosti v zvezi z avtocesto Maribor-Len- 
dava. 
Prometne obremenitve - PLDP = 1809 mv/dan, od tega 42 
avtobusov in 658 tovornih (403 tov. >7t) 

nfii?lan'rana sredstva 50 mio SIT bo možno samo pričeti z oakupi zemljišč in plačati spremembo namembnosti kmetij- 
skih zemljišč. 
6J94~471 Sodražlca-žleblč 180.000.000 SIT 
"320/1120: v km 1,000 v dolžini 2100 m občina: Ribnica 

predlog proračuna 10.000.000 SIT 

S sredstvi bi se celoten odsek primerno rekonstruiral v 
ustrezni širini in saniralo bi se vozišče, ki je bilo ob izgradnji 
Pred več kot dvajsetimi leti izvedeno samo v bitogramozu. 
rekonstrukcija ima zelo visoko prioriteto, saj cesta predstav- 
il pomembno medregijsko povezavo, ima slabe elemente in 
un<čen zgornji ustroj. Projekt IP je v reviziji, do konca leta bo 
gg ena LD in vloženo za LO. PZI bi bil pripravljen spomladi 

Pr°™otna obremenitev - PLDP = 1975 voz/dan, od tega 21 
avtobusov in 302 tovornjaka (77 tov. >7t). 
rekonstrukcijo je možno razdeliti v več gradbenih faz glede 
hi ™/P°Jožliiva sredstva v proračunu. S predvidenimi sredstvi P"čeli s pripravljalnimi deli oziroma odkupi. 

6Riin/l?LSopota (Rodkum) -Jagnjenica " J J°/1191: od km 14,500 v dolžini 3000 m 
50.000.000 SIT 

občine: Zagorje ob Savi 
predlog proračuna 10.000.000 SIT 

Makadamska regionalna.cesta Vel. Reka - Radeče je posebej 
na tem pododseku zelo pomembna kot nadomestna povezava 
Zasavski cesti. Prav zato bi modernizacijo razdelili v več 
pododsekov predvsem glede na pomembnost posameznega 
po prometu in funkcionalni povezavi naselij med seboj. 
Prometna obremenitev - PLDP = 1984 mv/dan v Jagnjenici, 
od tega 37 avtobusov in 120 tovornjakov (18 tov. >7t) in ne 
velja za odsek do Vel. Reke. 
Pripravlja se projekt. Rešitev bo mestoma problematična oz. 
zahtevna, ker je teren delno plazovit. 

S predvidenimi sredstvi bi pričeli s pripravljalnimi deli ozi- 
roma odkupi. 

t 
6796-471 Radeče-Loka pri Zidanem mostu 101.000.000 SIT 
R330/1192: v km 1,040 v dolžini 670 m občini: Sevnica 

predlog proračuna 70.000.000 SIT 

V letu 95 se dokončuje modernizacija 600 m tega zelo visoko 
prioritetnega ukrepa. S predvidenimi sredstvi pa bi dokončali 
še preostalo modernizacijo ceste do Loke. Geološko zelo 
zahteven projekt bi moral biti izveden v enakem profilu kot do 
sedaj, saj je že za današnji promet težko opravičiti enosmerno 
varianto, rekonstrukcije pa se praviloma planirajo za obdobje 
20 let. 
PLDP = 630 voz/dan, od tega 3 avtobusi in 43 tovornjakov. 
Projekt PZI je izdelan. Sledi še racionalizacija projekta zaradi 
spremembe elementov trase. Dela na odseku dolžine 670 m 
(od km 1,040 do km 1,710) se bodo izvajala na priglasitev v 
letu 1996. Vrednost investicije je sicer ocenjena na 101 mio 
SIT, racionaliziran projekt pa še ni ovrednoten, predposatv- 
Ijamo, da bi 80 mio SIT zadostovalo za dokončanje del. 

Zaradi zahtevnosti terena investicije ni možno deliti na posa- 
mezne zaključene celote. Premalo sredstev pomeni upočas- 
njeno gradnjo in končanje v letu 97. 

6797-471 Obvoznica Šempeter 67.000.000 SIT 
R301/1012: v km 0.000 v dolžini 1000 mooobčinl: Nova Gorica 

Gre za dokončanje že pred leti delno izgrajene ceste v 
območju naselja Šempeter. Del je bil zgrajen v okviru gradnje 
priključne avtoceste in kot tak ne služi prometu, ker se slepo 
konča. Gre za sofinanciranje z DARS-om. 

PLDP = 7500 mv/da brez lokalnega prometa v naselju od lega 
76 avtobusov in 289 tovornjakov (52 tov. >7t). 

6798-471 Celje - severna magistrala 100.000.000 SIT 
M 10/282: v km 6,500 v dolžini 1600 m oooooooooobčini: Celje 

predlog proračuna 10.000.000 SIT 

Takoimenovana Mariborska cesta je potrebna rekonstrukcije. 
Postopke je pričela voditi občina, pripravljena je idejna štu- 
dija, izvršeni so tudi že nekateri odkupi s katerimi bi bilo 
potrebno nadaljevati. 

i 
Prometna študija Celja je v delu. Dokončni poteki obvoznih 
cest so še v fazi idejnih zamisli. Promet na omenjenem 
odseku je tako mestni kot magistralni, saj se promet iz prik- 
ljučka »Celje" prav tu usmerja proti Krškemu ali Rogatcu. 

Projektna dokumentacija je v pripravi. Predvidena sredstva 
bodo zadostovala samo za pričetek pripravljanih del oz. od- 
kupov. 
6799-471 Škofja Loka (Staridvor-Petrol) 100.000.000 SIT 
R314/1077: v km 0,000 v dolžini 1600 m občini: škofja Loka 

predlog proračuna 10.000.000 SIT 

Vozišče regionalne ceste je popolnima dotrajano. S projek- 
tom bo izvedena rekonstrukcija ceste s pločniki, sanacijo 
uvozov na avtobusno postajo, semaforizacija križišča pri 
Petrolu, komunalna infrastruktura in drugo. Predvideno je 
sofinanciranje občine. 

LN se zaključuje in bo predvidoma sprejet do konca leta 95. 
Sledi izdelava PZI. Vrednost del še ni mogoče oceniti. 
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Prometne obremenitve brez mestnega prometa = 9000 m v/ 
dan Neizgradnja predlagane rekonstrukcije pomeni tudi v 
bodoče težke prometne razmere v samem mestnem jedru. 

Predvidena sredstva bodo zadostovala samo za pričetek pri- 
pravljalnih del oz. odkupov. 

6975-471 Zelena meja (Bezgarji, Sp. Bllpa-taga) 
85.000.000 SIT 

L ceate: L3616, L3617, L3612 
občine: Kočevje, Črnomelj 40.000.000 SIT 

Pred leti je bila v makadamu zgrajena pomembna lokalna 
cesta v dolini Kolpe, ki predstavlja predvsem za turizem v tem 
območju pomembno povezavo na relaciji Vinica - Petrina - 
Osilnica. Modernizacija te ceste bo še približala turistično 
zanimive znamenitosti širši Sloveniji in tujini, predvsem pa bo 
zadržala prebivalstvo na demografsko ogroženem obmejnem 
območju. 

Tudi po sklepu DZ je modernizacija te ceste prednostna 
naloga. 

PLDP - prometne obremenitve še niso bile ugotavljane, vse- 
kakor pa ne morejo biti odločujoč faktor pri odločitvi o 
ukrepu. 

V letu 1995 je bilo na podlagi projekta za priglasitev del 
izvedeno asfaltiranje ceste žaga-Bilpa-Dol. Laze v celotni 
dolžini 10000 m. Po dvoletni pogodbi je bilo v letu 1995 
plačano 14 mio SIT, v letu 1996 pa je potrebno plačati 
37.726.558,80 SIT za že izvedena dela. 

6976-471 Cankova 135.000.000 SIT 
R 349/1296: v km 0,000 v dolžini 2000 m 

občina: Cankova—Tišina 45.000.000 SIT 

Skozi naselje Cankova je regionalna cesta, ki vodi tudi na 
mednarodni mejni prehod Kuzma, prometno neurejena. 
Vozišče je poškodovano v prvi prioriteti, prometna varnost ni 
zagotovljena. Občina je pričela z urejanjem komunalne infra- 
strukture (predvsem kanalizacije) v naselju Cankova. Ker je 
bilo ugotovljeno tudi slabo stanje regionalne ceste predvsem 
iz vidika prometne varnosti, je bila variantno preverjena reši- 
tev z obvoznico ali rekonstrukcijo ceste skozi naselje. Raci- 
onalnejša se je izkazala rešitev z rekonstrukcijo. 

PLDP94 = 2400 mv/dan (brez lokalnega prometa) od tega 39 
avtobusov in 217 tovornjakov (105 tov. >7t) 

Projektna dokumentacija je pridobljena (PGD, PZI). Dela se 
izvajajo po dvoletni pogodbi v vrednosti 160 mio SIT na 
priglasitev del. Pridobiva se gradbeno dovoljenje. V letu 1995 
so bila izvedena dela v vrednosti 25,9 mio SIT, razliko 135 mio 
SIT pa je potrebno zagotoviti v letu 1996. Odseka ni možno 
krajšati, ker poteka skozi naselje. Komunalni vodi ob trasi 
ceste so že zgrajeni. 

Z zmanjšanimi sredstvi v letu 1996, bi bilo možno izvesti le 
razširitve in zamenjati slabo nosilni tamponski sloj. V primeru, 
da se ne zagotovi vseh potrebnih sredstev, ostaja odsek v 
rekonstrukciji nedokončan in prometno nevaren. Potrebna 
bodo tudi dodatna sredstva za vzdrževanje in odškodnine za 
nastalo škodo na fasadah bližnjih stanovanjskih objektov. 

6977-471 Prapetno 100.000.000 SIT 
M10—10/1040: v km 4,300 v dolžini 500 m občini: Tolmin 

predlog proračuna 10.000.000 SIT 

Na 'Keltiki« na odseku Tolmin-Most na Soči je dolga leta 
aktiven plaz, ki je bil po potrebi vedno saniran z začasnimi 
ukrepi, ki pa ne dajo prave rešitve. Zato je bil pripravljen idejni 
projekt v več variantah, katere predstavljajo dokončno rešitev 
problema. V območju plazu bo potrebno graditi objekt in 
krajšo rekonstrukcijo ceste. 

PLDP = 3323 voz/dan od tega 62 avtobusi in 181 tovornjakov 
(25 tov. >7t). . 

Neizgradnja tega objekta pomeni potencialno nevarnost za 
možno prekinitev magistralne ceste. Predvidena sredstva 
bodo namenjena za pričetek odkupov in pripravljalnih del. 

6978-471 Gorenja vaš-Ljubljanica 10.000.000 SIT 
R324/1144: v km 10,260 v dolžini 2360 m 

občini: Dobrova-Horjul-P. 
predlog proračuna 10.000.000 SIT 

Na odseku regionalne ceste Gorenja vas - Vrhnika je treba 
prečiti Polhograjske Dolomite. Cesta na obravnavanem 
pododseku, to je Suhi dol - Kurja vas, je makadamska v 9% 
vzponu z dvema serpentinama. Vsako večje deževje povzroči 
tako obsežne poškodbe, da jih z ukrepi rednega vzdrževanja 
ni več mogoče sanirati, škoda pa nastaja tudi na obcestju in 
sosednjih travnikih na katerih se zbira sprani gramoz. V delu 
je projekt modernizacije. S prometno obremenitvijo ni 
mogoče opravičevati investicije. Prav tako še ni mogoče oce- 
niti vrednosti del. 

Prometna obremenitev - PLDP = 402 voz/dan od tega 2 
avtobusa in 10 tovornjakov. 

Predvidena sredstva bodo omogočila pričetek pripravljalnih 
del in odkupov. 

6979-471 Moat čez Dreto v Gornjem Gradu 50.000.000 SIT 
R314/1085: v km 10,300 v dolžini 300 m 

občini: Gornji Grad 30. 000.000 SIT 

Most je lesen, v zelo slabem stanju, tako da je sanacija ni več 
možna. Nosilnosti sicer še nima omejene, bo pa to potrebno 
storiti v zelo bližnji prihodnosti. Zgraditi je potrebno nov 
most. V razpisu je izdelava projekta PGD, PZI, ki bo končan 
predvidoma februarja 96. Zaradi smerne neustreznosti bo 
korigiran tudi potek ceste v dolžini približno 300 m. Ocenju- 
jemo, da bo celotna vrednost 50 mio SIT. 

PLDP = 1834 voz/dan od tega 16 avtobusov in 135 tovornja- 
kov (17 tov. >7t). 

Nezagotavljanje sredstev lahko povzroči prekinitev prometne 
povezave z Gornjegraško in Zadrečko dolino. 

6982-471 Dve Inundacljl v Veržeju 120.000.000 SIT 
R351/1302: v km 5,520 In 5,840 v akupnl dolžini 400 m 

občini: Ljutomer 40.000.000 SIT 

Na zelo obremenjeni regionalni cesti je zaradi prečenja 
poplavnega območja Mure cela vrsta mostov, ki so še sedaj 
leseni in je njihovo vzdrževanje postalo neracionalno. Obrav- 
navani inundaciji imata omejitev nosilnosti na 12t. Prometna 
povezava ima velik gospodarski pomen saj trenutno pomenijo 
oviro predvsem za tovorni promet. 

Mostova sta lesena, v zelo slabem stanju, tako da je sanacija 
ni več možna. Zgraditi je potrebno nova. Projektna dokumen- 
tacija bo pripravljena do februarja 96. 

PLDP 94 = 3315 mv/dan od tega 73 avtobusov in 403 tovornja- 
kov (113 tov. >7t). 

Zmanjšanje vrednosti pomeni, da bo cesta neprevozna za 
težja vozila kljub izgradnji enega objekta. 

6983-471 Moat čez Staro Muro v Veržeju 80.000.000 SIT 
R351/1302: v km 5,620 v dolžini 200 m občini: Ljutomer 0 SIT 

Na zelo obremenjeni regionalni cesti je zaradi prečenja 
poplavnega območja Mure cela vrsta mostov, ki so še sedaj 
leseni in je njihovo vzdrževanje postalo neracionalno. Tudi 
obravnavani most je lesen, v zelo slabem stanju. Zgraditi je 
potrebno nov most. PLDP 94 = 3315 mv/dan od tega 73 
avtobusov in 403 tovornjakov (113 tov. >7t). 

Zmanjšanje sredstev pomeni, da bo cesta neprevozna za težja 
vozila. Skupaj z inundacijama predstavljajo enoten problem, 
ki parcialno ne rešuje problematike. 
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6985—471 Križišče Podplat 100.000.000 SIT 
M10—8/1276: v km 0,000 v dolžini 530 m 

občini: Šmarje pri Jeliah O SIT 

Križišče magistralne in regionalne ceste je iz prometno-var- 
nostnega stališča neprimerno. Celo je poudarjena smer SI. 
Bistrica-Rogaška Slatina, kar glede na prometne tokove ni 
primerno. Križišče je nujno rekonstruirati z ustreznimi ele- 
menti za promet, ki se odvija po magistralni cesti. PLDP = 
3938 vozil/dan od tega 56 avtobusov in 325 tovornjakov (85 
tov. >7t). 

Izdelan je idejni projekt križišča, ki zajema rekonstrukcijo 530 
m magistralne ceste in 230 m regionalne ceste. Dela se bodo 
izvajala na gradbeno dovoljenje, ki bo pridobljeno novembra 

Ocenjena vrednost del znaša 100 mio SIT. Faznost del je 
vprašljiva zaradi funkcionalnosti križišča. Sofinanciranje 
občine je predvideno. Z zmanjšanimi sredstvi bi bilo možno 
izvesti pripravljalna dela in z deli pričeti. 

7239-471 Ajdovščina križišča 120.000.000 SIT 
M10-5/346: v km 0,000 v dolžini 1000 m 

občina: Ajdovščina 80.000.000 SIT 

Zaradi zelo povečanega predvsem tovornega prometa na 
magistralni cesti je postal prehod skozi naselje Ajdovščina 
kritičen predvsem s stališča prometne varnosti. Cesta je pre- 
ozka, križišča neustrezna (brez zavijalnih pasov), izgradnja 
avtoceste, ki bo delno izboljšala razmere pa še časovno 
odmaknjena. Prometna varnost je slaba, saj se na odseku 
zgodi več 10 nesreč na leto. PLDP= v centru mesta, na 
področju križišča 22.000 vozil/dan; problematičen je zlasti 
močan tovorni promet (1319 tovornjakov od tega 734 >7t). 

Tudi za razmere po izgradnji ac je zaradi zahtev mestnega 
prometa ureditev križišča nujna. S predvidenimi sredstvi bi 
poleg rekonstrukcije centralnega in najbolj obremenjenega 
križišča uredili tudi še nekatera druga najbolj nevarna mesta 
na Prehodu skozi naselje. Neizgradnja tega odseka bo pov- 
zročila stalne zastoje v mestu in bistveno poslabšanje pro- 
metne varnosti. 

V letu 95 bodo izvedena preddela in odkupi na enem od 

iqo č za katere9a bo pripravljena dokumentacija. V oktobru 1995 je bila tudi vložena dokumentacija za pridobitev lokacij- 
odloćbe- Gradbeno dovoljenje bo pridobljeno do junija 1996. Investicijo je možno deliti na dve križišči. Ocenjena 

vrednost prvega križišča, ki ga je možno izvesti v letu 1996, je 
80 mio SIT. 

7240-471 Križišče Kalce 110.000.000 SIT 
MiO—10/1033: v km 11,000 v dolžini200 m 

občina: Logatec 0 SIT 

Potrebno je rekonstruirati križišči M 10-10/ M-10 in M 
10-10/R-387. To križišče bo pridobilo na prometu predvsem 
ko bo v celoti moderniziran odsek ceste proti Colu. 

Prometna obremenitev - PLDP = 2609 voz/dan od tega 37 
avtobusov in 286 tovornjakov (76 tov. >7t). 

Za samo križišče je izdelan idejni projekt, za katerega je 
Potrebno še pridobiti lokacijsko in gradbeno dovoljenje. 
Le-to bo pridobljeno predvidoma konec leta 1996. Ocenjena 
vrednost investicije znaša 100 mio SIT in je ni možno deliti na 
manjše zaključene celote. 

7uV~471 °bvoz Pragerako (EBRD) 300.000.000 SIT "3—3/1290: v km 4,700 v dolžini 4900 m 
občini: SI. Bistrica In Kidričevo 0 SIT 

Nivojsko železniško križanje v naselju Pragersko je zaprto do 
"> ur na dan, ker se nahaja preblizu postaje. Ker je v strnje- 
JV naselju, izvennivojsko križanje na isti lokaciji ni možno, 

° /e predvidena 4,9 km dolga obvoznica. Ker ta magistralna 

cesta predstavlja alternativo proti Lendavi in je zelo prometna 
je po sklepu DZ rekonstrukcija prednostna. 

Prometna obremenitev - PLDP = 4004mv/dan od tega 32 
avtobusov in 515 tovornjakov (127 tov. >7t). 

Za realizacijo plana EBRD in dokončanje obvozmce Prager- 
sko bi bilo potrebno v letu 1996 pripraviti vsO'p&tVSfcno doku- 
mentacijo in zagotoviti sredstva za odkupe zemljišč ter plačilo 
spremembe namembnosti zemljišč v vrednosti 300 mio SIT. V 
kolikor omenjene aktivnosti ne bodo realizirane, obvoznice 
ne bo možno zgraditi do konca leta 1997. 

Nezagotavljanje lastnih sredstev ogroža realizacijo kreditne 
pogodbe med EBRD in R Slovenijo po predvideni dinamiki do 
konca leta 97. 

7242-471 Debro-Laško 44.000.000 SIT 
M 10-3/328: od km 9,900 v dolžini 200 m občina: Laško 

Občina Laško gradi nov most čez Savinjo v območju zdravi- 
lišča, kjer načrtuje posodobitev turistične cone. Most bo prik- 
ljučen na desnem bregu na magistralno cesto v območju že 
dalj časa načrtovane rekonstrukcije ceste skozi Debro (900 
m). Izdelan je bil investicijski program, kjer je bila investicija 
upravičena in predviden delež države. Dela se že izvajajo. 
Sklenjena je sofinancerska pogodba z občino Laško kjer 
znaša delež države 67 mio SIT. Celotna investicijska vrednost 
je 250 mio SIT. Izvedba križišča na magistralni cesti, ki pred- 
stavlja drugo fazo celotne investicije, bo realizirana v letu 
1996. 

Ukrep predstavlja sofinanciranje izgradnje križišča in priključ- 
nih cest v območju magistralne ceste. 

Prometna obremenitev na M 10-3 PLDP 94 = 8070 mv/dan od 
tega 91 avtobusov in 1014 tovornjakov (310 tov. >7t) 

7244-471 Moat čez Sušico v Leslčnem 20.000.000 SIT 
R345/1282: v km 0,200 v dolžini 15 m občini: Kozje 

Most je lesen, v zelo slabem stanju, tako da je sanacija ni več 
možna. Nosilnost je omejena na 5 t. Zgraditi je potrebno nov 
most. Cesta predstavlja pomembno povezavo Kozjanskega s 
svetom. Kljub omejeni nosilnosti se stanje mostu hitro slabša 
in ga bo ob nerealizaciji potrebno zapreti za ves promet. 
Vrednost investicije ocenjujemo na 20 mio SIT. Projekt je v 
delu. 

PLDP = 420 voz/dan od tega 14 avtobusov in 33 tovornjakov 

7245-471 Moat čez Svečlno v Plaču 25.000.000 SIT 
R359A/1330: v km 1,080 v dolžini 15 m 

občini: Kungota 20.000.000 SIT 

Na regionalni cesti, ki se navezuje na obmejni mejni prehod z 
Avstrijo je lesen most, v zelo slabem stanju, tako da je sana- 
cija ni več možna. Nosilnost je omejena na 5t. Zgraditi je 
potrebno nov most. Kljub omejeni nosilnosti se stanje mostu 
hitro slabša in ga bo ob nerealizaciji potrebno zapreti za ves • 
promet. Vrednost investicije ocenjujemo na 25 mio SIT. Pro- 
jekt je v delu. 

PLDP = 220 voz/dan 

201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

1139-478 Ukrepi za odpravo črnih točk 160.000.000 SIT 

S to postavko se bodo financirala dela za odpravo nekaterih 
najbolj kritičnih črnih točk na slovenskih cestah. Ukrepi se 
bodo izvajali predvsem z izboljšano in dodatno prometno 
opremo in ohrapavljenjem vozišč. 

Postavitev sprenenljive signalizacije se je izkazala za zelo 
primeren ukrep. Izvedeni bodo tudi ukrepi za izboljšanje pro- 
metne varnosti, ki so bili določeni v posebni študiji »Idejne 
rešitve za izboljšanje prometne varnosti«. Konkreten spisek 
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odsekov in ukrepov bo pripravljen kasneje. Preveriti bo 
potrebno tudi stanje na novo razvrščenih državnih cest in 
pripraviti program dela. 

Sredstva na postavki bodo porabljena za: 

dokončanje v letu 1995 pričetih del 

• postavitev spremenljive svetlobne signalizacije na nasled- 
njih lokacijah: 

- križišče na R 351 v Dokležovju, 
- križišče na M 2 na Valeti, 
- cesta M 10 pri naselju Rižana, 
- križišče R 323 in R 314 v Vodicah, 
- cesta M 10-5 opozorilna signalizacija za nevarnost vetra, 

• sanacija drsnih vozišč na območju Cestnega podjetja Ljub- 
ljana odprava prometno nevarnih mest po seznamu za leto 
1995 (neovrednoten seznam je bil pripravljen v mesecu juliju) 
za katere bo ugotovljeno, da je izboljšanje prometne varnosti 
možno doseči z minimalnimi ukrepi (oprema, signalizacija, 
izboljšanje tornih sposobnosti), za katere ni potrebno lokacij- 
sko in gradbeno dovoljenje, 

30% sredstev je rezerviranih za odpravo prometno vevarnih 
mest, ki zaradi različnih razlogov niso v seznamu prometno 
nevarnih mest (nova prometno nevarna mesta, pomanjkljivi 
podatki o prometnih nezgodah, spremembe prometnih 
razmer....). 

Vsako zmanjšanje sredstev na postavki ogroža prometno var- 
nost, ker ne bodo sanirana vsa predvidena nevarna mesta. 

1146-478 Osvetlitev prehodov za pešce 80.000.000 SIT 
50.000.000 SIT 

Ta postavka je namenjena predvsem postavitvi nove opreme 
za osvetlitev prehodov za pešce na M in R cestah, v skladu z 
Zakonom o prometni varnosti. Konkreten spisek odsekov in 
ukrepov bo pripravljen kasneje. Preveriti bo potrebno tudi 
stanje na novo razvrščenih državnih cest in pripraviti program 
dela. 

Zmanjšanje sredstev pomeni za cca 40% manjši obseg del, 
kar se bo odražalo na še naprej slabi prometni varnosti na 
neosvetljenih križiščih in prehodih za pešce. 

1151-478 Oprema cest 55.000.000 SIT 
40.000.000 SIT 

Iz te postavke se bo financirala dopolnitev obstoječe opreme 
predorov, semaforizacije in javne razsvetljave križišč, v kate- 
rih je s projektom upravičenosti semaforizacije izkazana 
potreba po namestitvi semaforskih naprav. Poleg tega se iz 
postavke finacira tudi vzdrževanje opreme obstoječih počiva- 
lišč in izogibališč (sanitarni kontejnerji, posode za odpadke in 
ostalo). Iz te postavke se financirajo tudi protihrupne in druge 
zaščite. 

Zaradi zmanjšanja del ne bodo možne nobene investicije v 
opremo za ceste na novokategoriziranih cestah, vprašljiva pa 
je tudi realizacija v letu 1995 pričetih del (postavitev proti- 
hrupne zaščite na M 2 v Luciji in R 301 I). 

1153-478 Počivališča In avtobusne posta/» 20.000.000 SIT 
10.000.000 SIT 

V letu 1996 bomo nadaljevali z urejanjem počivališč in avto- 
busnih postaj ob najbolj pomembnih cestah. 

• 
Ureditev teh objektov je bistvena za povečanje prometne 
varnosti, zato do zmanjševanja sredstev ne bi smelo priti. 

Zaradi zmanjšanja sredstev na postavki bo možno v letu 1996 
dokončati le v letu 1995 pričeta dela. Izgradnja novih postaja- 
lišč ne bo možna. 

1164-478 Dodatna dela po tehničnih pregledih 
30.000.000 SIT 

Sredstva so namenjena odpravi tistih pomanjkljivosti, ugotov- 
ljenih na tehničnih prevzemih, ki niso bile predvidene s pro- 
jektom posega. Brez sredstev za te ukrepe nekateri objekti ne 
bodo mogli dobiti uporabnega dovoljenja, kar pomeni neizko- 
riščenje že realiziranih projektov. 

Z zmanjšanim planskim zneskom vseh potrebnih del za 
odpravo pomanjkljivosti ne bo možno izvesti. Zaradi tega 
nekateri objekti ne bodo mogli dobiti uporabnega dovoljenja. 

1167-478 Ostalo In sofinanciranje 150.000.000 SIT 
predlog proračuna 87.785.000 SIT 

Sredstva so namenjena sofinanciranju del za katera prispe- 
vajo del sredstev za izvedbo drugi zainteresirani. Predvsem 
gre za posege v naseljih - ko občine istočasno urejajo komu- 
nalno infrastrukturo, iz sredstev proračuna pa se sofinanci- 
rajo nujna dela na cestiščih. 

Z event. manjšimi sredstvi bi tudi nekaterim občinam onemo- 
gočili realizacijo njihovega dela, ali pa bodo vozišča ob zače- 
tih delih na komunalni infrastrukturi, ki posegajo v ceste, 
zaradi nezaščitenosti hitreje propadala. 

1174-478 Popravila lesenih mostov 30.000.000 SIT 

Po posebnem programu so ta sredstva namenjena popravi- 
lom lesenih mostov na magistralni in regionalnih cestah in 
sicer zamenjava lesenih nosilnih in obrabnih mostnic, zame- 
njava lesenih dotrajanih ograj, zamenjava lesenih podpor itd. 

V kolikor sredstva za sanacijo ne bodo na razpolago, bodo v 
naslednjih letih potrebne na teh mostovih najprej omejitve 
nosilnosti, večji posegi ali celo nadomestitev z novimi, beton- 
skimi. 

1220-478 Segovcl-Podgrad 80.000.000 SIT 
R352/1307: v km 13,300 v dolžini 2440 m 

občina: Gornja Radgona O SIT 

Sredstva so namenjena dokončanju del na 1180 m dolgem 
odseku, na katerem je bil v letu 1994 zgrajen most in delna 
obnova ceste. V proračunu 95 namenjena sredstva niso 
zadoščala za dokončanje del, neizvedena je ostala obloga 
korita in zidu pred visoko vodo ter nadaljevanje rekonstruk- 
cije po istem projektu. 

Prometna obremenitev - PLDP = 1904 voz/dan od tega 18 
avtobusov in 72 tovornjakov (10 tov. >7t). 

Projektna dokumentacija je pridobljena, projektant je PTB 
Maribor. Po razpisu je bila z izvajalcem sklenjena dvoletna 
pogodba v višini 103 mio SIT. Od tega bodo v letu 1995 
realizirana dela v višini 21,8 mio SIT (kolikor znaša znesek v 
proračunu 1995). Za dokončanje celotnega odseka bi bilo 
potrebno v proračunu 1996 zagotoviti 80 mio SIT. 

Z zmanjšanimi sredstvi odseka ni možno funkcionalno zaklju- 
čiti, niti ni možno krajšati odseka, ker se dela izvajajo na 
rekonstrukciji odseka skozi naselje Podgrad. 

1254-478 Elementar - naravne nesreče M ceste 
50.000.000 SIT 
30.000.000 SIT 

Postavka je namenjena takojšnjim intervencijam - zagotav- 
ljanju prevoznosti ob elementarnih dogodkih (neurja, 
poplave, plazovi, itd.). Na podlagi izkušenj iz preteklih let, bi 
bilo potrebno zagotoviti vsaj 150 mio SIT. 

Manjša sredstva na tej postavki bi onemogočila nujne inter- 
vencije oz. vzpostavitev prevoznosti po elementarnih ne- 
srečah. 
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1255-478 Elementar - naravne nesreče R ceste 
150.000.000 SIT 
100.000.000 SIT 

Postavka je namenjena takojšnjim intervencijam - zagotav- 
ljanju prevoznosti ob elementarnih dogodkih (neurja, 
poplave, plazovi, itd.). Na podlagi izkušenj iz preteklih let, bi 
bilo potrebno zagotoviti vsaj 400 mio SIT. 

Manjša sredstva na tej postavki bi onemogočila nujne inter- 
vencije oz. vzpostavitev prevoznosti po elementarnih ne- 
srečah. 

1634-478 Razdrto-Manče 15.000.000 SIT 
"10—5/344: v km 9,300 v dolžini 150 m občina: Vipava 

Izvedena je bila obnova magistralne ceste skozi Podnanos 
vendar je ostala v naselju ožina zaradi obstoječega župnišča, 
ki predstavlja prometno izredno nevarno točko. Za ureditev te 
ožine je bilo v letu 1995 delno porušeno župnišče. S planskimi 
sredstvi bo urejena še cesta v dolžini 150 m v območju 
zupnišča. S tem bo cesta skozi Podnanos v celoti obnovljena. 

Prometna obremenitev - PLDP = 4408 voz/dan od tega 53 
avtobusov in 1188 tovornjakov (618 tov. >7t). 

1639-478 Manjša Intervencijska popravila 100.000.000 SIT 
80.000.000 SIT 

Ta Postavka je namenjena manjšim nujnim poravilom 
poškodb na obstoječih objektih, ki se bodo pojavile med 
letom in jih ni možno vnaprej predvideti npr. popravila ograj, 
popravilo dilatacij, popravilo ležišč, popravilo asfaltnih vozišč 
'H'zolacij itd. Ocena potrebnih sredstev je narejena na osnovi 
izkušenj prejšnjih desetletij ter ocene sedanjega stanja. 

Sredstva za realizacijo teh nalog so potrebna, sicer bodo v 
naslednjih letih za te posege potrebna že večja sredstva za 
anacijo, poleg tega pa so to naloge, ki izrazito vplivajo na 

prometno varnost. 

l6,t6~478 Petrove/-Martjancl 31.000.000 SIT "355/1315: v km 8,300 v dolžini 2137 m občina: Puconcl 

»5no"^an'e Y Pre,eklem letu začete obnove na odseku od km 
' P d°lžini 2,137 km. Zgornji ustroj na tem odseku je bil zeio slab. Obnovo je narekovala tudi slaba prometna varnost 

w v k* °dseku. Doslej so izvedena dela v bitodrobirju. Zgra- bo potrebno še asfaltbeton. Na območju gradbišča se je 
prožil tudi plaz, ki je le začasno saniran za vspostavitev 

Prevoznosti. 

Dela se izvajajo na priglasitev. Po razpisu v letu 1994 je bila z 

m oit6"1 skleniena dvoletna pogodba 1994/95 v znesku 99,9 
<?/r / ^ 'efu so *"'a 'zved&na dela v vrednosti 49,2 mio ^ (Proračun 1995). Zaradi spremembe projekta in poveča- nega obsega zemeljskih del in tampona je v letu 1996 
Potrebno zagotoviti še 31 mio SIT. 

^ometna obremenitev - PLDP = 2477 voz/dan od tega 45 
avtobusov in 218 tovornjakov (69 tov. >7t). 

1655-478 Sanacija brežln na M In R cestah 70.000.000 SIT 
50.000.000 SIT 

Sodstva so namenjena za sanacijo kritičnih brežin, kjer je 

vlrn .ruš,enia ali Plazenja ogrožena prometna varnost in ,0 okolnih objektov. Nepravočasno izvedene sanacije ianko povzroče veliko večjo materialno škodo. 

za!a dela sredstva ne bodo zagotovljena, se bodo 
<sa; večje zahteve v naslednjih letih (plazovi, elementar), 1 erodirane nezaščitene brežine niso stabilne. 

702-478 Prebold 
H368/1351: v km 2,307 v dolžini 1226 m 30.000.000 SIT 

občina: Žalec 

Dokončati je potrebno v letu 94 začeto urejanje prehoda skozi 
naselje od km 2,307 v dolžini 1,226 km kot je predvideno s 
projektom (urejanje hišnih priključkov, pločnikov in drugo) in 
po zahtevah vodarjev zgraditi nov propust. 

S sredstvi iz plana 95 ni bilo mogoče zaključiti oziroma plačati 
izvedenih del, zato bi bilo potrebno v letu 96 zagotoviti 30 mio 
SIT. 

Prometna obremenitev - PLDP = 515 voz/dan brez lokalnega 
prometa od tega 4 avtobusov in 56 tovornjakov (9 tov. >7t). 

Z zmanjšanimi sredstvi v proračunu bo možno dela funkci- 
onalno zaključiti (vozišče bo izvedeno v bitudrobirju). 

2715-478 KrižaJ-Ćatež ob Savi 25.000.000 SIT 
R333/1206: v km 0,000 v dolžini 1800 m občina: Krško 

Nadaljevati je potrebno v letu 94 začeta dela na obnovi zgor- 
njega ustroja, ki je bil ob prvotni izgradnji nedokončan (v 
bitogramozu) in zato dotrajan. Projekt za izvedbo del je pri- 
pravljen. Izgradnjo je možno prilagoditi razpoložljim sred- 
stvom. 

Prometna obremenitev - PLDP = 2481 voz/dan od tega 39 
avtobusov in 113 tovornjakov (17 tov. >7t). 

Event. odložitev del bi predstavljala večjo gospodarsko 
škodo, saj vozišče v bitugramozu hitreje propada. 

2721 -478 Trebnje-Mokronog 90.000.000 SIT 
R326/1162: v km 2,000 v dolžini 2000 m 

občina: Trebnje 30.000.000 SIT 

Na tudi sicer prometno neprimerni cesti Trebnje - Mokronog 
(prvih 5 km je preozkih, zgornji ustroj poškodovan, neu- 
strezna nivojska križanja z železnico) je najbolj nujno urediti 
zgornji ustroj obenem pa ustrezno prilagoditi najneugodnejša 
mesta. 

PLDP v letu 1994 = 3100 mv/dan od tega 67 avtobusov in 223 
tovornjakov (44 tov. >7t), gre za pomembno medregionalno 
povezavo. 

V izdelavi je projekt PZI rekonstrukcije ceste, ki bo izdelan v 
novembru 1995. Dela se bodo izvajala na odseku od km 2,000 
v dolžini 2 km na gradbeno dovoljenje, ki bo predvidoma 
pridobljeno v avgustu 1996. Ocenjena vrednost projektnih del 
znaša 90 mio SIT. Gradbena dela se lahko delijo na podod- 
seke. Sofinanciranje ni predvideno. 

2726-478 Kostanjevlca-Krlžaj 25.000.000 SIT 
R333/1205: v km 8,075 v dolžini 1945 m občina: Krško 

Dokončati je potrebno pred leti začeto obnovo vozišča. Na 
odseku od km 8,075 do 10,020 bo izdelano odvodnjavanje, 
sanacija spodnjega ustroja in izdelan nov zg. ustroj v dolžini 
1,0 km in AB ter izveden nov ploščati propust. 

Ocenjujemo, da bo za dokončanje del v letu 1996 potrebno 
zagotoviti 25 mio SIT. 

Prometna obremenitev - PLDP = 2238 voz/dan od tega 49 
avtobusov in 192 tovornjakov (29 tov. >7t). 

Event. odložitev del bi predstavljala večjo gospodarsko 
škodo, saj nedokončano vozišče hitreje propada. 

2752-478 Šentilj-Trate 141.000.000 SIT 
R352/1306: v km 0,200 v dolžini 800 m 

občina: Šentilj 30.000.000 SIT 

V letu 95 bo začeta obnova ceste, ki je zaradi industrijskega 
območja Sladkega vrha in ugodne povezave z Gornjo Rad- 
gono in naprej, zelo pomembna in zato precej prometna. Dela 
bodo začeta na 1 km ceste. Občina je vodila lokacijski posto- 
pek. Pozno pridobljeno gradbeno dovoljenje bo povzročilo, 
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da z deli ne bo možno pričeti prej kot novembru. Tako bodo v 
letu 95 pridobljena zemljišča in plačana sprememba namemb- 
nosti zemljišč ter pripravljalna dela. 

Prometna obremenitev - PLDP = 1046 voz/dan od tega 41 
avtobusov in 109 tovornjakov (14 tov. >7t). 

Vrednost oddanih del je 170 mio SIT. Dela se izvajajo po 
dvoletni pogodbi in na osnovi priglasitve del. V letu 1995 bodo 
opravljena dela v vrednosti 29 mio SIT, torej bi za izpolnitev 
dvoletne pogodbe oziroma dokončanje rekonstrukcije bilo 
potrebno v letu 1996 zagotoviti 141 mio SIT. 

Glede na možna proračunska sredstva v letu 1996 bo 
potrebno odsek, predviden za rekonstrukcijo, ustrezno skraj- 
šati, kar je s tehničnega vidika možno. Event. odložitev reali- 
zacije bi pomenila predvsem stalno večanje stroškov nepo- 
srednih uporabnikov, saj je na cesto vezan močan gospodar- 
ski potencial. 

2754-478 Žaga-Kobarid 80.000.000 SIT 
R301/1004: v km 3,800 v dolžini 2200 m 

občini: Bovec In Kobarid 
predlog proračuna 10.000.000 SIT 

Nadaljevati je nujno sanacijo vozišča, ki je zelo poškodovano 
in zato izpostavljeno nadaljnjemu propadanju, saj so vremen- 
ski in drugi pogoji v ozki Soški dolini težavni. 

Prometna obremenitev - PLDP = 1639 voz/dan od tega 24 
avtobusov in 78 tovornjakov (16 tov. >7t). 

Izdelan je projekt PZI obnove vozišča. Projektantska vrednost 
del znaša 40 mio SIT. Predvidena sredstva ne bodo zadoščala 
za dokončanje projektiranega odseka od km 3,800 v dolžini 
2200 m. Gradbena dela se lahko delijo na pododseke in se 
bodo izvajala na priglasitev. 

2757- 478 Obvozi v času sanacij objektov 15.000.000 SIT 

S to postavko se pokrivajo stroški obnove lokalnih cest, ki 
služijo kot obvozi v času gradenj sanacij mostov na M in R 
cestah in niso predvidene za take prometne obremenitve. 

V primeru nezadostnih sredstev bodo onemogočena tudi dela 
na nujnih sanacijah objektov, saj objektov oz. cest za čas 
sanacije ne bo možno zapreti za promet. 

2784-478 Sanacije propuatov 100.000.000 SIT 
80.000.000 SIT 

Na cestah je veliko objektov, ki so manjši od 5 metrov, zato 
niso uvrščeni med »mostove«, potrebujejo pa popravila, 
obnove in sanacije. Stanje propustov je, zaradi dotrajanosti in 
večletnega premajhnega vlaganje v sanacije, tako kritično, da 
so nekateri propusti že porušeni in imamo na nekaterih odse- 
kih cest že polovične zapore. 

2789-478 Blzeljako 110.000.000 SIT 
R338/1241,1242: v km 5,900 v dolžini 1590 m 

občina: Brežice 40.000.000 SIT 

Pomembna regionalna cesta, ki poteka v obmejnem območju, 
je potrebna obnove. Na obravnavanem odseku cesta ni imela 
ustreznih elementov, vozišče je bilo dotrajano. V letu 94 
začeta obnova, nadaljevana v letu 95 bo tako končana z delno 
preplastitvijo in izvedbo betonskega mostu. 

Prometna obremenitev - PLDP = 1400 voz/dan, od tega 14 
avtobusov in 112 tovornjakov (29 tov. >7t). 

Izdelan je projekt v dolžini 1590 m (od km 5,900 do km 7,490). 
Za predvidena dela je potrebno pridobiti gradbeno dovolje- 
nje, ki bo pridobljeno do konca leta 1995. Investicija se lahko 
razdeli na dva dela: 

• izgradnja premostitvenih objektov s pripadajočo regulacijo 
potoka, 
• rekonstrukcija ceste z ostalo regulacijo potoka. 
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Občina Brežice sofinancira izgradnjo kanalizacije. Predvi- 
deno je tudi sofinanciranje Ministrstva za okolje in prostor za 
izvedbo regulacije potoka. Delo se bo izvajalo po dveletni 
(večletni) pogodbi. Investicija je bila pričeta v letu 1995 v 
znesku 22 mio SIT. S temi sredstvi so bili izvedeni armirano- 
betonski propusti in plačane odškodnine. Za sredstva v prora- 
čunu v letu 1996 bo zgrajena regulacija potoka in obnovljen 
del ceste. S sredstvi plana 1995 in 1996 cesta ne bo v celoti 
obnovljena. Za dokončanje obnove celotnega odseka bi bilo v 
naslednjih letih potrebno ob upoštevanju sofinancerskih 
deležev zagotoviti 110 mio SIT. 

2777-478 Zaporni alojl In površinske prevleke 
700.000.000 SIT 

predlog proračuna 520.000.000 SIT 

V preteklosti je zaradi pomanjkanja sredstev ostalo več cest- 
nih odsekov nedokončanih: manjkajo zaporni sloji, kar 
bistveno pospešuje propadanje vozišča; na nekaterih odsekih 
pa bi bilo potrebno zamenjati oz. obnoviti obrabno plast. 
Sredstev za te naloge je premalo, so le za najnujnejše, v 
preteklosti zaostale primere. Pripravljen je plan odsekov za 
preplastitve, ojačitve in prevleke s prioriteto, vsi pa predstav- 
ljajo najbolj poškodovana vozišča. Skupno je v Sloveniji takih 
vozišč skoraj 500 km, sredstva zadoščajo le za najnujnejše 
sanacije. 

Predlagani obseg sredstev je min. še nadaljnje zmanjševanje 
bi povzročilo opustitev več potrebnih sanacij, kar pomeni, da 
bodo zaradi pospešenega propadanja na teh odsekih v pri- 
hodnje potrebna dražja dela kompletnih rekonstrukcij. 

Preplastitve bodo izvedene na odsekih na kasneje priloženem 
spisku. 

2782-478 Sanacije zidov 300.000.000 SIT 
120.000.000 SIT 

Dotrajani zidovi se podirajo. Predvidena sredstva pokrivajo le 
manjši del potrebnih podbetoniranj že spodjedenih zidov. 

Predlagani obseg sredstev je min. še nadaljnje zmanjševanje 
bi povzročilo opustitev več potrebnih sanacij, kar pomeni, da 
bodo zaradi pospešenega propadanja teh objektov v prihod- 
nje potrebna dražja sanacijska dela, na nekaterih odsekih pa 
lahko pride celo do porušitev in delne zapore cest. Predlagani 
spisek predstavlja večino potrebnih sanacij zidov, ki jih pa s 
predvidenimi sredstvi ne bo mogoče izvesti. 

Kobdilj-Manče 
v km 4,740 

v km 8,795 
v km 0,100 
v km 4,560 
v km 8,100 
v km 15,000 

v km 11,500 
v km 0,550 
v km 3,700 
v km 5,900 
v km 5,700 
v km 24,945 
v km 14,500 
v km 3,650, 3,670, 4,600, 
4,900 

78 

R306 1050 
M10/1 1038 
0 

1034 
1040 
1036 

R 370 1355 
R303 1032 
A 
R 333 1206 
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R 324 
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M 6 
R 331 
R 327 

R 372 
R 319 
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drugi 

1033 v km 6,400 

1145 v km 8,720, 12,800, 12,990, 
13,400 

1146 v km 2,700 
1374 v km 7,700, 11,870, 12,100, 

14,430, 14,450 
261 v km 1,510 
1194 v km 3,000 
1174 v km 5,000, 13,850, 14,075, 

14,100 
1436 v km 1,100, 2,100 
1112 v km 5,600, 1,250 
1074 v km 1,700, 1,900, 2,100, 

2,150, 2,400 
1075 v km 2,650, 2,700 

7S.000.000 SIT Selca-Praprotno 
R314/1076: v km 3,250 v dolžini 4950 m 

občini: Železniki In Škofje Loka 55.000.000 SIT 

V letu 1992 in 1993 je bil rekonstruiran odsek od km 3,250 do 
km 4,200. 

V letu 94 so se začela izvajati večja obnovitvena dela na 
odseku od km 4.200 do km 9.425. Opravljena so bila sledeča 
dela: oporni zid med km 8.208 in km 8.337, sidrani zid med km 
S 742 in km 8.867 ter rekonstrukcija ceste med km 8.200 in km 
9.200. Po zakoličbi je bilo ugotovljeno, da del vozišča posega 

že v zemljišče, ki ga upravlja Vodnogospodarsko podjetje 
Kranj. Na njihovo zahtevo je bilo potrebno oporni zid ob reki 
Sori podaljšati za cca 120 m, kar s projektom ni bilo predvi- 
deno. Dodatna dela pa so nastala tudi pri ureditvi komunalne 
infrastrukture v naselju Bukovica. Rekonstrukcijo je treba 
dokončati po projektu. <»» voeui 

V Dolenji vasi je potrebno obnoviti most preko Sore, kar s 
projektom obnove ceste ni predvideno, tako da bi stroški 
dokončanja znašali cca 70 mio SIT. 

•j. ■ 
PLDP = 2741 voz/dan, od tega 41 avtobusov <m 135 tovornja- 
kov (40 tov. >7t). 

Zaradi zgoraj navedenih dodatnih del je bil s proračunskimi 
sredstvi iz leta 1995 v celoti dokončan le odsek od Dolenje 
vasi (km 5,200) do km 9,425. Za dokončanje preostalega dela 
odseka (od km 4,200 do km 5,200) znašajo stroški dokončanja 
55 mio SIT. 

V Dolenji vasi je potrebno obnoviti most preko Sore, kar s 
projektom obnove ceste ni predvideno, tako da bi stroški 
dokončanja znašali cca 70 mio SIT. 

V okviru proračunskih sredstev je odsek možno dokončati 
brez obnove mostu. 

4022-478 Sanacije plazov 800.000.000 SIT 
350.000.000 SIT 

Pripravljen je seznam tistih sanacij plazov, za katere je tudi 
pripravljena projektna dokumentacija in ogrožajo prevoznost 
cest. Ker gre praviloma pri teh sanacijah za delne rekonstruk- 
cije krajših odsekov cest z dragimi ukrepi. Ker že več let niso 
zagotovljena zadostna sredstva, se razmere hitro slabšajo in 
prihaja do vse več porušitev. 

Manjši obseg sredstev bi povzročil opustitev več potrebnih 
sanacij, kar pomeni, da bodo zaradi pospešenega propadanja 
na teh odsekih v prihodnje potrebna dražja sanacijska dela. 
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Z zmanjšanjem zneska bomo lahko realizirali le polovico 
predvidenih in nujnih sanacij. To obenem pomeni, da ne bo 
možno realizirati vseh sanacij, predvidenih v srednjeročnem 
planu. Ker se vsako leto praviloma pojavljajo novi plazovi, 
realizacija sanacij zaradi zmanjševanja za to predvidenih 
sredstev ne dohaja potreb. Nepravočasno izvedene sanacije 
povzročajo v skrajnih primerih porušitve vozišča in prekinitev 
prometa. Ker so sanacije izvedene praviloma na ravni rekon- 
strukcije, oziroma drugače - predstavljajo trajne rešitve, bi 
morali težiti k temu, da izvajamo sanacije pravočasno in v 
predvidenem obsegu. 

4023—478 Zasaditve In ozelenitve brežin 30.000.000 SIT 
20.000.000 SIT 

Sredstva so namenjena vegetativni zaščiti novejših brežin in 
večjih površin, ki se ne kosijo. Sredstva so nujna, sicer bodo 
zaradi nezaščitenih brežin v prihodnjih letih potrebna večja 
sanacijska dela. 

4081—478 Ig 25.000.000 SIT 
R324/1148: v km 0,160 v dolžini 480 m občina: Ig 

Od km 0.160 v dolžini 0,480 km se s sofinanciranjem občine 
izvaja modernizacija ceste skozi naselje. V marcu 1995 so bili 
dodelani projekti za izvedbo obojestranskih robnikov na zah- 
tevo občine Ig. Do konca maja so bili robniki položeni, prav 
tako bitudrobir. Izvedeno je tudi dodatno odvodnjavanje, kot 
tudi meteorni kanal. Za dokončanie tega odseka je potrebno 
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izvesti še rekonstrukcijo križišča pri potoku Draščica in s tem 
tudi razširiti ploščati propust čez Draščico, rekonstruirati 
ploščati propust čez potok Jelenovka, plačati zemljiško- 
pravne odškodnine in izvesti ustrezno horizontalno ter verti- 
kalno signalizacijo, za kar pa v letu 95 ni bilo sredstev. 

Prometna obremenitev - PLDP = 400 voz/dan 

4852-478 Obnove cest po odločbah PIRŠ 50.000.000 SIT 
30.000.000 SIT 

Sredstva so namenjena hitremu reševanju zadev, za katere 
izda/o odločbe o nujnem ukrepu, ki ogroža predvsem pro- 

metno varnost, inšpektorji PIRS. Gre za manjša popravila 
poškodovanega vozišča, opreme in signalizacije in drugo. 

4853-478 Nadvozi Višnja gora—Obrežje 50.000.000 SIT 
22.000.000 SIT 

■-•ur. 
Zaradi dotrajanosti in zmanjšane nosilnosti je potrebno sani- 
rati šest nadvozov na magistralni cesti Ljubljana-Zagreb 
Dela so se pričela že v letu 94 na enem objektu v Trebnjem, 
nadaljevala pa v 95 še na preostalih, ki jih je potrebno končati. 
Izveden je razpis za izvedbo za 2 nadvoza. Sklenjena bo 
dveletna pogodba v vrednosti 22 mio SIT. Preostali trije nad- 
vozi bodo sanirani v letu 1996 skladno s finančnimi mož- 
nostmi. 

V delu so, oziroma bodo naslednji objekti: 

odsek stacionaž 
a 

ime vredno 
st/mio 

SIT 

postopek omejitev 
nosilnosti 

0412 

0226 
0227 
0224 
0220 
0222 

0.095 

2.600 
5.480 
2.340 
7.190 
0.080 

priključek 
Trebnje 
Zaloke 
Sveti Urh 
Dol. Kronovo 
Pluska II 
Karteljevo 

12 

12 
10 
10 
10 
10 

že izveden v letu 1995 

v razpisu 
v razpisu 
v letu 1996 
v letu 1996 
v letu 1996 

101 
5 t 

.^gotavljanje sredstev za sanacijo je lahko razlog za prene- a<ero prometno nesrečo zaradi padanja betonskih delov iz 
nadvozov na magistralno cesto. 

4o^f~478 Mod-Soteska 23.000.000 SIT HJ15/1089: v km 2,790 v dolžini 1100 m občina: Bled 

on6!" 1995 se izvaiala rekonstrukcija pomembne regi- 
v Mačko°Ste V območju rekonstrukcije je plazovito območje 

Dela so se pričela v letu 1994 na podlagi dveletne pogodbe v 

nr wS"1/ mio S/7". Za izvedbo del je bilo izdano gadbeno dovoljenje. Zaradi izredno zahtevnih geoloških raz- 
®r ®° bile med obnovo odseka izvedene dodatne geološke 

Dnh 'zdelan nov projekt za dosego stabilnosti 
7inJh \ nidrani slopi• PodPorni in oporni zidovi ter kamnite ozDe). Dodatna dela po novem projektu znašajo 53 mio SIT. 

V le tu 1995 je bilo možno, zaradi zahtevne gradnje (delo po 

<;row5fda'' v treh n,vojih), izvesti dela le v okviru proračunskih 
, . Za dokončanje odseka je potrebno v letu 1996 

gotoviti še 23 mio SIT. Območje plazu je potrebno dokon- cati v celoti. 

2597 ™v/dan, od tega 48 avtobusov in 128 tovornja- kov (24 tov. >7t) 

*984-478 Zaloiče 
»301 F/1024: v km 0,800 v dolžini 700 m 

občina: Nova Gorica 50.000.000 SIT 

Z»tni^atD *e Potrebno začeto obnovo vozišča skozi naselje 
ciio J^' *fallf!rana ie ie sanac'ia opornega zidu in del sana- 
infroctl. Dela so POtret}na zaradi urejevanj komunalne 
sknri 7 1*?' M i° dela ob6'na Projekt PZI za obnovo ceste 
atauL~aJ°Z . bo dokončan v mesecu oktobru 1995, zato bo 
umrtitut n 1letu 96 Istočasno občina pripravlja projekt 
omnni^ erka' Postavlja neposredno nadaljevanje 
delovala62-a proiek,a\ da bi komunalna infrastruktura lahko 
zana iih *er ?'a Projekta Zalošče in Dornberk tesno pove- 1 le potrebno reševati istočasno. 

125.000.000 SIT 

Dela se bodo izvajala na priglasitev in po dvoletni sofinancer- 
ski pogodbi. Ocenjena vrednost celotne investicije za obe 
naselji je 150 mio SIT (v letu 95 je bilo s pogodbo že angažira- 
nih 24 mio SIT za pripravljalna dela in zid). 

Za dokončanje del je v proračunu za leto 1996 potrebno 
zagotoviti 125 mio SIT. 

PLDP = 2004 voz/dan od tega 19 avtobusov in 198 tovornja- 
kov (45 tov. >7t) 

4988-478 Videm ob Ščavnlcl-Okoslavcl 70.000.000 SIT 
R 345/1293: v km 0,700 v dolžini 1600 m 

občina: Sv. Juri/ 15.000.000 SIT 

Projektna dokumentacija obstaja (Lineal Maribor). Dela se 
izvajajo na priglasitev. Z izvajalcem del je bila sklenjena dvo- 
letna pogodba v vrednosti 97 mio SIT. V letu 1995 so bila 
izvedena dela v višini 26,5 mio SIT (proračunski znesek je 
znašal 48,3 mio SIT). Za dokončanje del po projektu bi bilo 
potrebno v proračunu 1996 zagotoviti 70 mio SIT. 

S predvideno vrednostjo proračuna 1996 bo investicija ostala 
nezaključena. Možno bi bilo funkcionalno zaključiti dela na 
dolžini cca 400 m 

5557-478 Jesenice 180.000.000 SIT 
M1/368: v km 3,800 v dolžini 600 m obilna: Jesenice 

predlog proračuna 10.000.000 SIT 

Na magistralni cesti skozi Jesenice je ostalo poškodovano 
vozišče še iz časa gradnje avtoceste Hrušica-Vrba. Poleg 
tega mora občina urediti komunalno infrastrukturo, sanirati 
podhod, kar vse zahteva hkratno urejanje vozišča. Na vozišču 
so registrirane globoke kolesnice in udarne jame. Po projektu 
je predvidena kompletna zamenjava zg. ustroja v debelini cca 
60 cm in ureditv celotne infrastrukture. Projekt obnove 
vozišča je izdelan v dveh fazah od km 3.0 do 3.9 (križišče za 
Golico do žel. postaje) in od km 3.9 do 4.8 (od žel. postaje do 
gimnazije). 

Investicija je ocenjena na 180 mio SIT. V okviru proračunskih 
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sredstev bo potrebno odsek skrajšati in ga zgraditi etapno. Ta 
način je vprašljiv glede na izvedbo komunalnih vodov. 

Prometna obremenitev PLDP = 5000 voz/dan (ocena). 
w tal 

6274-478 Sanacije objektov na M In R cestah 
235.000.000 SIT 

Seznam objektov, ki jih je potrebno sanirati je pripravljen, za 
večino potrebnih sanacij so na razpolago tudi projekti ali pa 
bodo do gradbene sezone. Glede na nujnost ukrepanja, da bi 

se preprečile večje škode ali celo porušitve objektov predvi- 
dena sredstva ne zadoščajo za sistematičen pristop k sana- 
cijam. 

S predvidenimi sredstvi bi dokončali v letu 95 začete sanacije! 
V primeru zmanjševanja sredstev, če torej sanacije v letoš- 
njem letu ne bodo možne, bodo omejitve potrebne na več 
objektih, nakatere pa bo treba celo zapreti. 

Seznam potrebnih sanacij vsebuje tudi že zahtevane omejitve 
nosilnosti zaradi dotrajanosti objekta. 

Cesta Ods Naziv Prorač Pla omejitve 

M 1 0203 Most čez Hladnik v Gozd 16 0 
R 301 1007 Most čez čmico v Volčah 11 0 
R 341 1255 Most čez Mežo v Prevaljah 40 0 
R 346 1289 Most čez Muro v Tratah 40 0 
M 6 0261 Most čez Bajdinski potok na 20 0 
R 355 1316 Most čez Ledavo v Murski 8 0 
R 330 1190 Most čez črni potok v šmartnem 10 3 5 t 
R 330 1165 Most čez Reko v šmartnem p. 15 25 5 t 
R 1227 Most čez Lesji potok v Izlakah 4 8 5 t 
M 10- 0345 Most čez Vipavo v Vipavi 5 10 151 
M 10- 1038 Most čez Bačo v Bači pri 5 15 101 
R 1045 Most čez Kozbanjšček v Neblu 20 10 
M 10- 1005 Most čez Idrijo v Mlinskem 4 4 101 
R 322 1138 Most čez Pšato v Mengšu 4 6 101 
M 11 0352 Nadvoz za železnico v Hajdini 28 27 
R 318 1104 Most čez Savo v Javomiku 10 30 151 
M 3 0244 Most čez čermenico v Ožbaltu 20 20 
M 10- 1238 Most čez Mestnjščico v 2 8 
R 342 1268 Most čez Ložnico v Polzeli 8 8 
R 324 1148 Most čez želimeljščico na Igu 10 30 

Ta postavka predstavlja predvidoma potrebna sredstva za 
nadaljevanje in zaključek del, pričetih v letu 1995. 

6494-478 Solkan-Lokve 37.000.000 SIT 
R312A/1067: v km 0,500 v dolžini 1500 m občina: Nova Gorica 

Turistično pomembna cesta, pa tudi edina povezava Trnovske 
planote z Gorico ima na nekaj odsekih zelo slab zgornji ustroj. 
Predvidena je postopna obnova. 

Izdelan je projekt preplastitve vozišča v dolžini 1500 m. Cesta 
na tem odseku je dotrajana, vrhnja plast je zglajena in ob 
dežju spolzka. Zato je potrebna pleplastitev s katero se bodo 
korigirali prečni skloni in vzdolžne neravnine. Obstoječi kam- 
niti in betonski zidovi bodo nadvišani z betonskimi kronami. 
Obstoječi propusti profila 40 cm bodo zamenjani s profilom 
60 cm. Na nekaterih mestih bo potrebno obstoječo odbojno 
ograjo dvigniti, predvideno je tudi 1223 m nove ograje. V letu 
95 je bil izveden razpis in podpisana dvoletna pogodba. 

PLDP = 700 voz/dan 
Dela se bodo izvajala na priglasitev in po dvoletni pogodbi (v 
letu 1995 18.871.040,00 SIT in v letu 1996 37 mio SIT). 

S predlaganimi sredstvi bo odsek v celoti končan. 

6495-478 Boh. Bistrica-Jezero 140.000.000 SIT 
R315/1092: v km 0,000 v dolžini 2970 m 

občina: Bohinj 56.000.000 SIT 

Dostop po regionalni cesti do Bohinjskega jezera je neprime- 
ren, saj je zgornji ustroj uničen, vozišče preozko, tehnični 
elementi neustrezni. Izvesti je potrebno nujno sanacijo 
vozišča. V jeseni 95 se bodo pričela dela na sanaciji, ki pa se 
bodo zaradi zgodnje zime v Bohinju zavlekle v leto 96. 

Prometna obremenitev - PLDP = 1854 voz/dan od tega 68 
avtobusov in 103 tovornjaki (38 tov. >7t) z izrazitimi sezon- 
skimi konicami, pa tudi konicami ob koncih tedna. 

V teku je obnova 1,254 km dolgega odseka ceste. V letu 1995 
je bilo možno izvesti dela v višini 10 mio SIT. Glede na 
sredstva v predlogu proračuna 1996 bo odsek ustrezno skraj- 
šan in gradbišče funkcionalno zaključeno. 

Za dokončanje celotnega odseka v dolžini 2970 m je po oceni 
v naslednjih letih potrebno zagotoviti dodatno 140 mio SIT. 

6496—478 Vrhovo—Žužemberk 50.000.000 SIT 
R327/1175: v km 11,000 v dolžini 2000 m 

občina: Novo mesto 0 SIT 
Nadaljevati je potrebno z obnovo pomembne regionalne 
ceste, ki povezuje Suho in Belo Krajino z osrednjo Slovenijo 
in ima na omenjenem odseku uničen zgornji ustroj ter pre- 
ozko vozišče. Tudi nekatera priključevanja karjevnih poti so 
neustrezna, tako da je prometna varnost slaba. Izdeluje se PZI 
obnove. 

PLDP = 2384 voz/dan od tega 43 avtobusov in 190 tovornja- 
kov (60 tov >7t). 
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ft*7~47B Višnja gora-Obreije 920.000.000 SIT M1/221 -229: v $kupni dolžini 42,600 km 
obilne: NM, Sevnica, Kriko, Brežice 170.000.000 SIT 

V prodlogu so predvidena tudi sredstva za nadaljevanje 
obnove betonskega vozišča na cesti M 1 Višnja gora - 
Obrežje, ki bodo morda lahko tudi sofinancirana s sredstvi 

k'er vlo9a za t0- Obstoječe betonsko vozišče je razbito, kar povzroča izjemno neugodne vozne razmere, 
povečuje stroške uporabnikov ter veča negativne vplive na 
okolje in zmanjšuje prometno varnost. Prvotna rešitev je bila 
spremenjena in je racionalnejša saj bistveno bolj upošteva 
bodočo izgradnjo avtoceste, ki bo delno uporabila obstoječo 
magistraiko. študija ekonomske upravičenosti je pokazala 
visoko stopnjo donosnosti. Gre za eno najpomembnejših pro- 
metnih smeri v državi. 

Prometna obremenitev - PLDP = 5000 do 13.500 voz/dan od 

>7t* 75 ~154 avtobusov in 530 ~ 1594 tovornjakov (260 - 549 

V kolikor za realizacijo projekta ne bodo zagotovljena lastna 
sredstva, ne bo možno črpati sredstev kredita EBRD, ki so za 
w objekt že odobrena. 

Na magistralni cesti M 1 bi bilo potrebno obnoviti še 42,6 km 
ceste. Investicijska vrednost teh del je 920 mio SIT. S tem bi 
oni na tej cesti obnovljeni vsi kritični odseki. Za predvidena 
sredstva v višini 170 mio SIT bi bilo možno obnoviti 7 km 

cefo?e lnves,'c''° i® mo*no deliti še na krajše zaključene 

2?!1~47S Rlbnlca-Dolenla vat 40.000.000SIT M 6/263: od km 4,700 v dolžini2570 m občina: Ribnica 

Na magistralni cesti Ljubljana - Kočevje - Petrina je kar 
nekaj prehodov skozi naselja neustreznih s stališča prometne 
varnosti. Izdelana je projektna dokumentacija obnove vozišča 
z enostranskim pločnikom skozi naselje Dolenja vas v skupni 
dolžini 2.350 m. 

95 so bila za Predvidena sredstva dela pričeta na dolžini iJOO m. Zaradi poznega pričetka del v letu 1995 so bila 
sredstva prerazporejena. 

= 4100 mv/cian (brez lokalnega prometa skozi nase- ,e> od toga 78 avtobusov in 241 tovornjakov (149 tov. >7t). 

Z 'zbranim izvajalcem je sklenjena dvoletna pogodba v vred- 

li?1 mio SIT' 0cl ,e9a bodo v letu 1995 zaradi poznega «cetka del realizirana dela v višini 10 mio SIT. Sklenjena je 
sorinancerska pogodba z občino Ribnica o sofinanciranju pri 
uvedbi pločnikov in javne razsvetljave. Za dokončanje investi- 
cij » 'e,u bodo s proračunom predvidena sredstva zadoščala. 

6B^7.'ilačrnom0,l~V,n,ca 50.000.000 SIT « 335/1214: od km 0,000 v dolžini 1500 m 
obilna: Črnomelj 20.000.000 SIT 

"a Pomembni regioanlni cesti, ki predstavlja povezavo 
novega mesta (Ljubljane) preko Bele Krajine do Hrvaške je še 
precej pododsekov z neustreznimi elementi predvsem pa sla- 

ustrojem vozišča. Ukrep predstavlja obnovo vozišča in delno rekonstrukcijo dveh križišč v Kanižarici. 

kov p04 7ov°>7t)V/dan °d tegB 56 aVt°buSOV ln 302 tovorn!a- 

DoLtaiirf0/"!0 fPrejetga proračuna s katerim je bila ta 
ZZiele

J
do?ana v plan 95 ni bil° možno dokončati azpisanega odseka od km 0,520 v dolžini 960 m. 

Dela'a<?f>ai!LPro'ek,na dokumentacija (Dolenjska projektiva). 
skleniena h !°.na Pr'9'as,tev- 2 izbranim izvajalcem je bila 
bilo v letutt "a £°fl^a,V znesku 59 mi0 SIT- 0d ,e9a i® 
tavlianiJm 1995'*vedenih del v znesku 10 mio SIT. Z nezago- sredstev za leto 1996 investicije ne bo možno 

zaključiti. Možno bi bilo dela zaključevati po funkcionalnih 
etapah. 

6697-478 Krka-Žužemberk (Marinča vas) 6.000.000 SIT 
R 327/1175: v km 3,100 v dolžini 400 m 

občina: Ivanina Gorica 
;*• 

Skozi Zagradec je bila v letu 1994 rekonstruirana regionalna 
cesta. Zelo poškodovano vozišče in preozko cesto na 
območju naselja Marinča vas pa ni bilo mogoče rekonstruirati> 
zaradi nestrinjanja enega lastnika s posegom v posest. Zato je 
bila v letu 95 predvidena preplastitev vozišča na dolžini 400 m 
v obstoječi širini z ureditvijo odvodnjavanja in postavitvijo 
ustrezne signalizacije za omejitev širine in hitrosti. Sklenjen je 
bil dvoletni aneks v višini 14,8 mio Sit z dinamiko 9,7 mio SIT 
v letu 95 in preostanek v letu 96. Dela bodo končana. 

PLDP 94 = 2400 mv/dan od tega 43 avtobusov in 190 tovornja- 
kov (60 tov. >7t). 

6702—478 Sanacija objektov med Krko In Savo 
86.000.000 SIT 

L 2257: v dolžini 301 m obilna Brežice 

V letih 1991 in 1992 sta bila obnovljena jeklena mostova čez 
reko Krko in Savo v Brežicah na lokalni cesti L 2257. Ker je AB 
konstrukcija inundacije (dolžina I = 301 m), ki je locirana med 
omenjenima mostoma, v zelo slabem stanju, je cesta zaprta za 
motorni promet. 

Sanacija inundacijskega objekta je bila smotrna in nujna 
zaradi vzpostavitve prevoznosti in dejstva, da je ta inundacij- 
ski objekt hkrati tudi redek tehnični in kulturni spomenik, 
katerega ohranitev ni pomembna le v občinskem, temveč tudi 
v državnem merilu. V letu 96 se bodo dela na sanaciji nadalje- 
vala. Dela so bila razpisana in oddana. Za dokončanje bi bilo 
potrebno zagotoviti 90 mio SIT PLDP 94 = trenutno se preko 
mostov odvija samo peš promet! 

V kolikor hočemo vzpostaviti prevoznost preko inundacije in 
že saniranih mostov čez Savo in Krko, investicije ni mogoče 
deliti na faze. 

6703-478 Pudob 70.000.000 SIT 
R 374/1365: od km 6,800 v dolžini 1500 m 

obilna: Loška dolina 
predlog proraiuna 10.000.000 SIT 

Regionalna cesta, ki vodi na mednarodni mejni prehod Babno 
polje je poškodovana in jo je potrebno obnoviti. V letu 95 
začeta dela na prvem pododseku iz predvidenega projekta se 
bodo nadaljevala in predvidoma končala v letu 97. 

PLDP = 2279 - 814 mv/dan od tega 49 - 22 avtobusov in 140 
- 96 tovornjakov (36 - 35 tov. t). Na podlagi projektne 
dokumentacije od km 6,810 do km 8,170 in od km 0,000 do km 
0,080 je bila sklenjena dvoletna pogodba. Pridobljena je pri- 
glasitev del od km 6,810 do km 7,729. V juniju 1996 bo 
pridobljeno gradbeno dovoljenje za pododsek od km 7,729 do 
km 8,184 in od km 0,000 do km 0,080. Vrednost izvedenih del v 
letu 1995 znaša 21 mio SIT, v letu 1996 pa je potrebno 
zagotoviti 50 mio SIT. V pripravi je pogodba o sofinanciranju 
hodnikov za pešce. 

6712-478 Plaz Dankovcl 90.000.000 SIT 
R 355/1315: od km 8,000 v dolžini 100 m 

obilna: Puconcl 30.000.000 SIT 

Plaz Dankovci je na pomembni regionalni cesti, ki povezuje 
M. Soboto preko MMP Hodoš z Madžarsko in naj bi po 
dogovoru občasno služil tudi za razbremenjevanje Dolge vasi. 
Izdelan je bil projekt sanacije plazu in projekt pilotne stene. 
Ker je bil projekt izdelan pozno, bo v letu 95 vzpostavljena 
prevoznost plazu. V letu 96 pa bo plaz saniran, šele tedaj bi 
bilo tudi smotrno razmišljati o delni preusmeritvi tovornega 
prometa iz Dolge vasi ob eventualnih preobremenitvah. 
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PLDP 94 = 2477 mv/dan od tega 45 avtobusov in 217 tovornja- 
kov (69 tov. >7t). 

Zaradi razširitve plazu spomladi 1995 na dolžino cca 100 m 
pripravljamo dopolnitev projekta sanacije. V letu 1995 pričeta 
sanacija predstavlja le prvo fazo, sicer bo za nemoten promet 
potrebno izvesti celovito sanacijo, za kar pa predvidena sred- 
stva ne zadoščajo. 

6800-478 Bača-Godovlč 200.000.000 SIT 
M10—10 razni odseki 

občina: Idrija, Cerkno, Tolmin 65.000.000 SIT 

V letu 1995 je potrebno sistematično pristopiti k obnovi magi- 
stralne ceste imenovane Keltika. Izdelana je predštudija eko- 
nomske upravičenosti, s katero so bili določeni potrebni 
ukrepi oz. odseki, na katerih se bodo ti ukrepi izvajali. Za 
nekatere predvidene ukrepe je že pripravljena ustrezna doku- 
mentacija. 

Za en pododsek je bil v letu 95 že izveden razpis. Dela se 
izvajajo na priglasitev. Po dvoletni pogodbi bo za dokončanje 
del potrebno predvideti 65 mio SIT. 

Na odseku 1034 v km 2700 dolžine 900 m se izdeluje projekt 
obnove vozišča skozi Idrijo. Vrednost del še ni znana. Dela se 
bodo na priglasitev. Na odseku 1039 še ni projektov. 

Prometne obremenitve so različne po odsekih - max. PLDP 
= 3300 voz/dan od tega do 70 avtobusov in 300 tovornjakov 
(60 tov >7t) . 

V primeru, da teh sredstev ne bi bilo na razpolago, bi cesta 
pospešeno propadala; slabe vozne razmere bistveno poveču- 
jejo stroške uporabnikov na cesti, na katero je vezan pomem- 
ben gospodarski potencial, saj je cesta najpomembnejša pro- 
metna povezava Tolminske in področja Idrije z osrednjo Slo- 
venijo. 

6801-478 Man/še sanacije objektov 700.000.000 SIT 
260.000.000 SIT 

Med manjše sanacije objektov se uvrščajo obnove, katerih 
vrednost ne presega 20 mio SIT. Pri manjših rekonstrukcijah 
se v glavne obnavlja zgornji ustroj objektov, hodniki za pešce, 
ograje, hidroizolacije, odvodnjavanje, dilatacije in lokalno 
nosilne elemente objektov. 

Za planiranih 700 mio SIT bo mogoče sanirati cca 50 objektov. 
Detajinejši spisek objektov manjših sanacij bo mogoče izde- 
lati, ko bo izdelana analiza stanja objektov na M in R cestah 
po izvedenih rednih in glavnih pregledih pooblaščene organi- 
zacije. V tabeli so prikazani le tisti objekti za katere že danes 
vemo, da so sanacije neobhodne za preprečitev nadaljnjega 
propadanja in v izogib posledicam omejitev. Spisek ni tudi 
prioriteta! 

Zag šifra Ces Odse stac. Ime premostitve Krai  
1 CE00 10 277 6830 OPLOTNICA TEPANJE 
2 CE00 10 281 1008 DREZNICA VIŠNJA VAS 
3 CE01 10 290 9050 BOLSKA BRODE 
4 CE01 10 291 150 MOTNIŠNICA LOČICA 
5 CE02 10- 331 30 SAVINJA ZIDANI MOST 
6 CE05 336 1224 4870 GRAČNICA DEŽNO 
7 CE05 336 1224 5010 GRAČNICA DEŽNO 
8 CE12 10- 1262 3950 PIRESICA PIREŠICA- 
9 GO02 301 1003 7100 SUŠEČ PODSELA 
10 GO03 301 1004 1500 SUŠEČ SRPENICA 
11 GO09 301 1021 2050 KOKOŠNJAK IDRSKO 
12 G012 10- 1037 1085 JESENICA REKA 
13 G013 305 1045 400 REKA DOBROVO 
14 G015 312 1068 8300 TREBUŠICA DOLENJA 
15 G017 377 1370 5000 HUDOURNIK DOLENJA 
16 KP00 2 236 150 RIŽANA DEKANI 
17 KP03 10- 339 9150 MRZLEK- MRZLEK 
18 KP03 10- 340 20 MRZLEK RIBNICA 
19 KP03 10- 340 1830 NARINSKI ŽLEB JAKS 
20 KP04 10- 341 750 RATOVSKI GOR.BITNJA 
21 KP04 10- 343 3220 DOLENJSKI DOL.ZEMON 
22 KP04 10- 343 8080 MRZLJAK DOLENJE 
23 KP07 311 1062 220 BADAŠEVICA ŠKOCJAN 
24 KP07 313 1069 30 REKA SPODNJA BITNJA 
25 KR01 1 206 4420 ZAVRŠNICA ŽIROVNICA 
26 KR05 1- 232 0 LJUBELJ LJUBELJ 
27 KR18 378 1375 3080 ZABREZNIK SELO 
28 KR18 321 1429 3100 PERAČICA POSAVEC 
29 LJ003 1 212 4350 BABNIŠNICA MEDNO 
30 U019 1 216 490 ŽELEZNICA ŠKOFLJICA 
31 LJ053 1 218 3190 KRAJEVNA ZG.DRAGA 
32 U085 10 293 4285 R 371 DOMŽALE 
33 LJ086 10 294 150 ŽELEZNICA DOMŽALE 
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34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

L J094 10 299 1420 GLINŠČICA 
LJ101 10 301 780 KLIS 
LJ129 324 1145 150 MALA VODA 
LJ151 10- 1183 8030 PASJEK 
LJ176 331 1195 8620 VISNJICA 
LJ181 336 1217 3920 DRTlJščICA 
LJ217 371 1358 1780 KANAL PŠATE 
MB01 3 245 3230 ŠTURMOV 
MB04 10 274 1018 POLSKAVA 

1 225 3220 COLNIŠKI 
1 225 5530 POTOK 
1 225 5610 POTOK RAČNA 
1 227 9900 R 333,KRKA 
1 Podvoz za priklj. 
3 250 1430 SEJANCA 
3 250 1846 LESNICA 

PT14 346 1284 1135 SKRALSKA 

NM03 
NM04 
NM04 
NM06 
NM 
PT03 
PT03 

VIČ 
VRHNIKA 
LJUBLJANICA 
MOŠENIK 
VIŠNJA GORA 
GORA PRI 
JARŠE 
VURMAT 
ZG.POLSKAVA 
COLNIŠČE 
GMAJNA 
GMAJNA 
KRŠKA VAS 
OTOČEC 
TRGOVIŠČE 
ORMOŽ 
ZG.SVEČA 

Sanacije se bodo izvajale v skladu s finančnimi sredstvi v 
proračunu. Prioriteta sanacij bo določena glede na ugotov- 
Ijeno stanje po končanih rednih in glavnih pregledih. 

"02-478 Večje sanacije objektov 1.100.000.000 SIT 
380.000.000 SIT 

več pa jih je poškodovanih do te mere, da se bo to zgodilo 
prav kmalu. Iz te postavke bi začeli načrtno sanirati bolj 
poškodovane objekte, pri katerih so dela obsežnejša in stro- 
kovno zahtevna in pri katerih z delnimi ukrepi ne dosežemo 
učinka. To so naslednji objekti po prioriteti kot je navedena v 
tabeli: 

V letu 95 je bila kar 40 objektom že omejena nosilnost, mnogo 

cest odse stac ime _kraj_ vredno kumulat stanje 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

14 
15 

17 
18 

315 
335 

3 
10-8 
352 
314 
357 

1 
326 

10 380 
11 380 
12 380 
13 10- 

10- 
1 

16 314 

19 1-1 
20 1-1 
21 362 
22 362 

1090 900 
1211 2800 
244 3500 

1257 60 
1306 7750 
1073 650 
1318 1025 
218 3400 

1162 1215 
1378 1000 
1378 1208 
1378 1885 
1040 550 
1040 400 
203 4130 

1084 3150 
206 4420 
262 100 
232 1110 
232 1150 

1334 0 
1333 1600 

SAVA 
LAHINJA 
JAVNIŠKI 
DRAVA 
KANAL MURE 
BAČA 
RATIŠČE 
R 
MIRNA 
REKA 
REKA 
SUSAĆKI 
INUNDACIJA 
SOČA 
SAVA 
ČRNA 
ZAVRŠNICA 
ROKAV 
FUŽINE 2 
FUŽINE 3 
SAVA 
SAVA 

mio mio SIT 6.10.96 
MOKRI LOG 40 40 v delu 
PRIMOSTEK 25 65 v 
JAVNEK 60 125 v delu 
DRAVOGRAD 80 205 \/ 
SLADKI VRH 25 230 v 
PODBRDO 25 255 v 
FILOVCI 30 285 izdelan 
MALO HUDO 70 355 v 
PUŠČAVA 30 385 v 
TREBČANE 25 410 v 
ZABIČE 25 435 v 
NOVOKRAČINE 25 460 v 
PERŠETI 40 500 izdelan 
PERŠETI 60 560 izdelan 
GOZD 40 600 izdelan 
POTOK V ČRNI 40 640 
MOSTE 70 710 izdelan 
RAŠICA 30 740 
TRŽIČ 60 800 izdelan 
TRŽIČ 30 830 izdelan 
KRŠKO 190 1020 
BRESTANICA 80 1100 

Sj0C*stev pomeni toliko manj saniranih objektov 
obmn?n, ° Več !fiav v Pr°me*u- Vsak objekt je na tistem ploh 

1 Pomemben tako za gospodarstvo kot življenje nas- 

6803-478 Hoče-Areh 50.000.000 SIT 
R361/1332: v km 5,300 v dolžini 2000 m 

obilna: Maribor 30.000.000 SIT 
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Ukrep predvideva nadaljevanje v preteklem letu začete 
obnove. Zgornji ustroj na tem odseku je zelo slab. Problem je 
tudi plazovitost terena. Cesta navezuje zimsko športno sre- 
dišče na Pohorju z Mariborom. Zaradi zelo slabega stanja 
vozišča grozi avtobusni prevoznik z ukinitvijo proge. Projekt 
je pripravljen, postopek še ni definiran. Če bo potrebno GD, je 
izvedba v letu 96 lahko vprašljiva. Prometna obremenitev - 
PLDP = 700 voz/dan. 

Zaradi velikega turističnega pomena ceste in zaradi stalne 
ogroženosti zaradi usadov, ki grozijo cesto tudi zapreti, je 
sanacija nujna, kar sicer obstaja nevarnost popolne zapore 
ceste. 

6916-478 Solkan-Lokve 50.000.000 SIT 
R312A/1067: v km 3,000 v dolžini 1500 m 

občina: Nova Gorica O SIT 

Turistično pomembna cesta, pa tudi edina povezava Trnovske 
planote z Gorico ima na nekaj odsekih ( v skupni dolžini 12 
km) zelo slab zgornji ustroj. 

PLDP = 760 voz/dan od tega 4 avtobusi in 46 tovornjakov (5 
tov. >7t). 

Predvidena je postopna obnova s katero smo pričeli v letu 95. 

6986-478 Šlkole-Hajdlna 50.000.000 SIT 
M3-3/1290: v km 11,400 v dolžini 2000 m občini: Kidričevo 

V letu 1994 je bila pričeta obnova vozišča na zelo pomembni 
magistralni cesti SI. Bistrica-Ormož-meja RH, ki pa je bila 
prekinjena zaradi odločbe PIRŠ, ki je odredil najprej sanacijo 
skozi Pragersko, nato pa omenjeni odsek. Zaradi premalo 
odobrenih sredstev proračuna obnova ni končana. Izvedena 
je bila delna korekcija širine vozišča in bankin, gradbišče je 
ostalo v makadamu. 

Odsek se nahaja v trasi, ki jo je tudi Državni zbor označil kot 
prioritetno na smeri zahod-vzhod in bo kasneje vključen v 
celovito rekonstrukcijo te povezave. 

Prometna obremenitev - PLDP = 4004mv/dan od tega 32 
avtobusov in 515 tovornjakov (127 tov. >7t). 

Z zmanjšanimi sredstvi v proračunu za leto 1996 manjkajo- 
čega odseka ne bo možno zaključiti. 

6987-478 Brezovica-Sinja Gorica 150.000.000 SIT 
M10/300: v km 0,000 v dolžini 1300 m 

občini: Ljubljana In Brezovica 
predlog proračuna 30.000.000 SIT 

Magistralna cesta M 10 ima zelo dotrajan zgornji ustroj, ki 
zahteva temeljito sanacijo. Ob njej se neprekinjeno vrstijo 
naselja; na cesti in ob njej (po vzporednem makadamskem 
pasu) je tudi precej nemotornega prometa. Zato so prometno- 
vamostne razmere kritične, potrebno je nadaljevati z že 
začeto postopno obnovo tega odseka ceste. PGD, PZI za 
rekonstrukcijo je izdelan. 

PLDP = cca 13.000 mv/dan od tega 203 avtobusov in 821 
tovornjakov (172 tov. >7t). 

Dela se bodo izvajala na odseku od km 0,000 v dolžini 1300 m 
na gradbeno dovoljenje, ki bo pridobljeno predvidoma do 
junija 1996. Ocenjena vrednost del znaša 150 mio SIT, zato bi 
z zmanjšanimi sredstvi dela le pričeli, končali pa leta 97. 
Sofinanciranje občine ni predvideno. 

6988-478 Višnja vas-Dobrna 50.000.000 SIT 
R339/1245: v km 1,250 v dolžini 2500 občina: Vojnik 

predlog proračuna 50.000.000 SIT 

Na turistično in gospodarsko pomembni povezavi so nekateri 
pododseki v zelo slabem stanju; zgornji ustroj je poškodovan, 
tehnični elementi ceste pa tudi ne ustrezajo. Pred leti je že 

bila pričeta rekonstrukcija, ki pa je ostala nedokončana. 
Nadaljevali bi po veljavnem projektu. 

PLDP = cca 2499 mv/dan od tega 51 avtobusi in 200 tovornja- 
kov (33 tov. >7t). 

6989-478 Sp. Brnik-Cerklje 30.000.000 SIT 
R323/1143: v km 3,000 v dolžini 1320 

občina: Cerklje na Gorenjskem 

Na omenjenem odseku je cesta v dolžini od km 0,000 do 
odcepa za Grad (km 7,000) praktično neustrezna. Skozi Sp. in 
Zg. Brnik je preozka, radiji so minimalni, preglednost zelo 
slaba, tako da bo potrebno načrtovati precej obsežno rekon- 
strukcijo. S predlaganim ukrepo pa bi pričeli s sanacijo 
vozišča in urejevanjem prometno-varnostnih razmer skozi 
naselje Cerklje. Občina bi želela sofinancirati in urediti svoj 
del, vozišče pa seveda država. S predlaganimi sredstvi bi dela 
pričeli. Investicije še ne moremo oceniti, ker se je projekt šele 
pričel izdelovati. 

Prometna obremenitev - PLDP = 1000 mv/dan z izrazitimi 
turističnimi konicami. 

6990-478 Podgrad-ll. Bistrica 30.000.000 SIT 
R381/1379: v km 8,000 v dolžini 2000 m občina: II. Bistrica 

predlog proračuna 10.000.000 SIT 

Gospodarsko precej pomembna regionalna cesta je na 
enem delu še ostala poškodova, sicer je bila pred kratkim 
delno obnovljena. Projekt je potrebno še naročiti, zato del ni 
možno ovrednotiti. S predvidenimi sredstvi bi v letu 96 
pričeli s sistematično obnovo zelo poškodovanega vozliča. 

Prometna obremenitev - PLDP = 2143 mv/dan od tega 29 
avtobusov In 136 tovornjakov (35 tov. >7t) 

6991-478II. Bistrica 20.000.000 SIT 
R381/1380: v km 16,300 v dolžini 600 m občina: II. Bistrica 

Regionalna cesta Pivka - II. Bistrica predstavlja razbreme- 
nilno cesto magistralki, ki tudi nima potrebnih tehničnih ele- 
mentov za promet, ki se po njej odvija. Posebej je cesta 
obremenjena v času turistične sezone. Vozišče v II. Bistrici je 
močno poškodovano in ga je nujno sanirati. Projekt bo 
potrebno še izdelati. 

PLDP = 2071 mv/dan od tega 31 avtobusov in 161 tovornjakov 
(18 tov. >7t) 

6992-478 Prem-Obrov 40.000.000 SIT 
R313/1069: v km 8,450 v dolžini 2350 m občina: II. Bistrica 

predlog proračuna 10.000.000 SIT 

Regionalna cesta povezuje Brkine s svetom. Cesta je geograf- 
sko precej pestra, poteka po gričevnatem območju Brkinov in 
ima zato tudi zahtevne elemente. Zgornji ustroj je dotrajan, 
saj je bil asfalt narejen že pred mnogo leti. Delno je bilo 
vozišče že sanirano v preteklem obdobju, predlaganega pa je 
potrebno sanirati takoj v izogib hujšim posledicam na sub- 
stanci ustroja. PLDP = 2071 mv/dan od tega 31 avtobusov in 
161 tovornjakov (18 tov. >7t) 

Projekt je potrebno še naročiti, zato del ni možno ovrednotiti. 
S predvidenimi sredstvi bi v letu 96 le pričeli s sistematično 
obnovo zelo poškodovanega vozišča. 

7237-478 Most čez Dravo v Ptuju 55.000.000 SIT 
M 3/248: od km 0,350 v dolžini 100 m 

občina: Ptuj 48.000.000 SIT 

Na zelo prometni magistralni cesti v Ptuju je poškodovan 
most do te mere, da ga je potrebno sanirati, saj smo morali na 
njem omejiti promet. Celotna vrednost sanacije bo znašala 
103 mio SIT ( v letu 95 je bilo s proračunom zagotovljeno 42,5 
mio SIT in s prerazporeditvijo 13 mio SIT). Glede na to, da 
sanacije ni mogoče razpoloviti, bi bilo potrebno že v letu 1995 
zagotoviti manjkajočih cca 50 mio SIT. Ker to ni bilo mogoče 
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bo potrebno nadaljevati s sanacijo v letu 1996, ko bodo to 
dopuščale vremenske razmere. Med tem bo promet čez most 
zelo oviran, kar bo predstavljalo veliko prometno oviro. 

PLDP 94 = 17000 mv/dan (ocena v naselju) 

Sredstva ne bodo zadostovala za zaključek del, pričetih v letu 
1995, saj ne pokrivajo niti vrednosti dvoletne pogodbe. To pa 
pomeni nadaljevanje motenj v prometu. 
7238-478 Most čez Muro v Verieju 55.000.000 SIT 
R 351/1302: od km 5,170 v dolžini 100 m 

občina: Ljutomer 45.000.000 SIT 

Most je poškodovan do te mere, da ga je bilo potrebno 
sanirati ali v najkrajšem času omejiti nosilnost. Skupna vred- 
nost investicije znaša 87 mio SIT( v letu 95 je bilo s proraču- 

<?rn za9ot°vljeno 42,5 mio SIT in s prerazporeditvijo 13 mio olT). Glede na to, da sanacije ni mogoče razpoloviti, bi bilo 
potrebno že v letu 1995 zagotoviti manjkajočih cca 35 mio 

Ker to ni mogoče, bo potrebno dela v mesecu oktobru 
prekiniti ali upočasniti in nadaljevati s sanacijo šele v mesecu 
marcu 1996, ko bodo to dopuščale vremenske razmere kar bo 
povzročilo dodatna dela oziroma stroške. Med tem bo promet 
cez most zelo oviran (enosmeren izmenično), kar bo predstav- 
ijo veliko prometno oviro. PLDP 94 = 3315 mv/dan od tega 
J avtobusov in 403 tovornjakov (113 tov. >7t). 

2 zmanjšanimi sredstvi del ne bo mogoče zaključiti. 

°JJr~478 Sre<ll*če ob Dravi 110.000.000 SIT H354/1313: v km 7,755 v dolžini 2200 m 
občina: Ormož 48.000.000 SIT 

Podaljšek magistralne ceste Ptuj-Ormož proti mednarod- 
nemu mejnemu prehodu Središče ob Dravi je ena najpo- 
membnejših povezav proti vzhodu. Cesta ima neustrezne 
horizontalne elemente, na nekaj pododsekih dotrajan zgornji 
ustroj, najslabši pa so prehodi skozi naselja. Prometna var- 
nost predvsem pešcev je pri velikem deležu tovornjakov 
(predvsem težkih) minimalna. Pripravljen je projekt ureditve 
poteka ceste skozi Središče ob Dravi. 

PJ3 = 2634 mv/dan od tega 23 avtobusov in 516 tovornjakov (340 tov. >7t). 

[zdeianj so projekti PZI, pridobljeno je lokacijsko dovoljenje. 
ueia se bodo izvajala na odseku od km 7,755 v dolžini 2200 m 
"a gradbeno dovoljenje, ki bo pridobljeno do marca 1996. 
»rednost del znaša 110 mio SIT, občina bo sofinancirala dela. 
otrebno je izvesti dela v višini 48 mio SIT, kar predstavlja 

zakliučeno celoto. 

7o/J~478 Lesce-Radovljica 20.000.000 SIT »321/1121: v km 0,000 v dolžini 500 m obilna: Radovljica 

Zaradi zelo poškodovanega vozišča, ki ga je potrebno celo 
zamenjati in iz prometno-varnostnega vidika neustreznega 
križišča z regionalno cesto R 315, je potrebno izvesti obnovo 
tega pododseka. Po pripravljenem projektu obnove bo izve- 
dena sanacija tako vozišča kot odvodnjavanja. Projekt kri- 
žišča še ni pripravljen, ker je potrebno izdelati fazno rešitev 
zaradi predvidene rekonstrukcije ceste R 315 Lesce-Bled, ki 
le ena redkih regionalnih cest s preseženo kapaciteto. 

P'-DP =1179 mv/dan (brez lokalnega prometa); ocenjujemo, 
ob le prometna obremenitev na obravnavanem pododseku 
cca 4000 mv/dan od tega cca 100 avtobusov in cca 150 
tovornjakov 

2418 PROMETNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE 

2 MATERIALNI STROŠKI 

4534-403 Materialni stroški 18.705.000 SIT 

iknvStVa k°do Porabljena za kritje klasičnih materialnih stro- 0r93na. Postavka vključuje tudi sredstva za nabavo zaš- 

čitne opreme in delovnih pripomočkov za inšpektorje, ki 
delajo na terenu. 

III. PRILOGE 

Priloga 1 

Obseg sprotnega vzdrževanja SV in TK naprav: 
- postajnih relejnih SV naprav; 
- postajnih elektro-mehanskih SV naprav; 
- postajnih mehanskih SV naprav; 
- postajnih elektronskih SV naprav; 
- naprav APB; 
- naprav medpostajne odvisnosti; 
- SV naprav na cestnih prehodih; 
- teiekomandnih naprav; 
- drčnih naprav; 
- elektro-alarmnih naprav (EAN); 
- izredno sprotno vzdrževanje SV naprav; 
- železniških telefonskih naprav; 
- železniških avtomatskih telefonskih central (ŽAT); 
- linij in kablov; 
- telegrafskih naprav; 
- radijskih naprav; 
- VF naprav; 
- naprav za prenos podatkov; 
- ostalih telekomunikacijskih naprav; 
- telekomunikacijskih naprav za postajna opravila s potniki; 
- izredno sprotno vzdrževanje TK naprav. 

Priloga 2 

Obseg sprotnega vzdrževanja vozne mreže in elektroenerget- 
skih naprav: 
- stabilnih naprav za elektro vleko 
- naprav in napeljav jakega toka 
- naprav za ogrevanje kretnic 
- elektronapajalnih naprav (ENP) 
- vzdrževanje zgradb 

Priloga 3 

V okviru planiranih sredstev zagotavljamo izvrševanje sprot- 
nega vzdrževanja: 
- objektov za varovanje pred vodnimi tokovi 
- pobočij, usekov, nasipov, jarkov in kanalov 
- odstranjevanje snega in ledu, ogrevanje kretnic 
- predorov, galerij in mostnih konstrukcij 
- zidov 
- progovne opreme, preglednih jarkov kretnic 
- dostopnih poti, površin na postajah, peronov in klančin 
- odpravljanje posedkov in blatnih vreč 
- potnih prehodov 
- redni pregledi proge in varovanje proge 
- zatiranje rastja 
- meritve proge in kretnic 
- strojna regulacija tira 
- vračanje premaknjenih tirnic 
- premeščanje posameznih tirnih sestavin 
- brušenje tirnic 
- mazanje tirnic, mazanje in čiščenje kretnic 
- regulacija kretnic 
- sprotno vzdrževanje visokih zgradb. 

Priloga 4 

Detaljno so dela podana v naslednji razpredelnici: 
Zamenjava vozne žice 
Antikorozijska zaščita 
Sanacija temeljev 
Zamenjava AKU baterij 
Sanacija transformatorjev 
Remont ENP RK II 
Sanacija ozemljitev 
Antikorozijska zaščita 
Zamenjava les. drogov 
Zamenjava poškodovanih kablov na območju SŽ 
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Obnova razdelilnikov in odjemnih mest 
Generalna obnova 50 t. preše 
Generalna obnova električnih agregatov za razsvetljavo in 
varjenje * 
Generalno popravilo vagonov 
Generalno popravilo TMD 
Vgradnja hidravličnih podpor na TMD 
Vgradnja električnih agregatov 

Priloga S 

Detaljno so dela podana v naslednji preglednici: 

Obnova TK naprav 
Obnova žATc Novo mesto 
Obnova kab. jaškov in korit 
Obnova lok. kablov 
Zamenjava dotrajanih teleprinterjev s telefaksi 
Umerjanje merilne opreme 
Zamenjava napajalnika DC/DC za lok. 
Zamenjava poškodovanih prenosnih UKV naprav 
Zamenjava ojačeval. za ozvočenje 
Zamenjava mikrofonov 
Zamenjava duplex ojačevalnikov 
Zamenjava interfonskih ojačevalnikov 
Zamenjava katodnih cevi videoterminalov 
Obnova instalacij za prenos podatkov v Ljubljani 
Obnova base band modemov 
Obnova MUX in X. 25 naprav 
Obnova AKU baterij 
Obnova usmernikov 
Zamenjava signalnih svetilk fi 136 
Obnova avtomatike pl. gretja 
Obnova mehanskih zapornic 
Obnova cestnih signalov 
Obnova vklopnega tokokroga 
Obnova merilnih mest 
Sanacija prostorov SVTK 
Razširitev žAT-c Nova Gorica 
Popravilo progovnih telef. kablov na območju sekcij 
Zaščita telefonskih naprav 
Ureditev ozemljitev 
Menjava kretniških pogonov 
Prenapetostna zaščita SV naprav 
Zamenjava meh. signalov s svetlobnimi 
Zamenjava dirigentskih telefonov na stranskih progah 
Zamenjava napajalnih naprav 
Dogradnja centrale v Celju 
Obnova TK linij 
Vzdrževanje RDZ stolpov 
Nabava in vgradnja registrofonov 
Obnova kretniškega gretja 
Obnova števcev osi 
Obnova PZ pogonov 

Priloga 6 

Generalna popravila težkih motornih drezin 
Popravila drobno tirne mehanizacije in električnega orodja 
Popravilo osebnih vozil 
Popravilo priklopnih voz 
Popravilo ostale mehanizacije 
Sanacije: 
- propustov 
- mostov 
- zidov 
- potnih prehodov 
- odvodnjavanja 
Zamenjava tirnic 
Zamenjava kretniških delov 
Zamenjava pragov 
Sejanje gramozne grede 
Zamenjava drobno tirnega materiala 
Zamenjava mostovnega lesa 
Investicijsko vzdrževanje zgradb 

Priloga 7 

PREDPISI S PODROČJA CEST 

1. Pravilnik o vrsti vzdrževalnih del na javnih cestah ter nivoju 
rednega vzdrževanja javnih cest 
2. Uredba o določitvi povračila za čezmerno uporabo javnih 
cest 
3. Uredba o določitvi povračila za uporabo prometnih površin 
izven vozišča javne ceste in za površine ob njej, ki so dolo- 
čene za opravljanje spremljajočih dejavnosti 
4. Uredba o določitvi cestnih taks za prevoze s tujimi motor- 
nimi in priklopnimi vozili 
5. Pravilnik o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s 
stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti 
njihove graditve 
6. Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
javnih cestah 
7. Pravilnik o označevanju in zavarovanju del na javni cesti 
8. Pravilnik o tehničnih normativih in minimalnih pogojih, ki 
jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča 
9. Pravilnik o minimalnih elementih, ki jih morajo izpolnjevati 
priključki na državno cesto 
10. Pravilnik o določitvi preglednega trikotnika in pregledne 
berme 

PODROČJE ZRAČNEGA PROMETA 

Predvidevamo, da bo v začetku leta 1996 sprejet novi Zakon o 
zračnem prometu, na podlagi katerega bo treba spremeniti 
stare in pripraviti nove podzakonske akte ter jih objaviti v 
skladu z zakonskimi določili (del v Uradnem listu Republike 
Slovenije, del pa v Zborniku letalskih informacij, ki ga izdaja 
Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo) 

a) Spremembe sedanjih podzakonskih aktov (v oklepaju »o 
navedeni Uradni listi objave): 

1. Pravilnik o načinu zaznamovanja stez za vzletanje in prista- 
janje in drugih stez na civilnih letališčih ter o nameščanju 
orientacijskih znamenj na objekte v coni civilnih letališč 
(Uradni list SFRJ št. 24-250/66), 

2. Pravilnik o delu in instrumentalni opremi meteoroloških 
postaj in drugih služb za meteorološko pomoč v letalstvu na 
letališčih, ki so odprta za javni zračni promet (Uradni list 
SFRJ, št.45-589/67), 

3. Odločba o otvoritvi letališča »Ljubljana- za mednarodni 
javni zračni promet (Uradni list SFRJ, št. 51-703/63), 

4. Uredba o varnosti in redu na javnem letališču (Uradni list 
SFRJ, št. 73-956/87), 

5. Uredba o pridobivanju soglasja ter pogojih in načinu za 
izstreljevanje raket za obrambo proti toči (Uradni list SFRJ, št. 
32-435/87), 

6. Odlok o oznaki državne pripadnosti zrakoplovov (Uradni 
list RS, št. 9-390/93), 

7. Odlok o načinu izvajanja 208. in 209. člena Zakona o zračni 
plovbi (Uradni list SFRJ, št. 17-252/87), 

8. Pravilnik o projektiranju, graditvi in rekonstrukciji civilnih 
letališč in njihovi klasifikaciji (Uradni list SFRJ, št. 2-19/66 in 
popravek v Uradnem listu SFRJ, št. 4/66-87), 

9. Pravilnik o obrazcu stalne in začasne prepustnice za giba- 
nje na javnem letališču (Uradni list SFRJ, št. 32-488/75), 

10. Pravilnik o službi za prvo pomoč na letališču (Uradni list 
SFRJ, št. 57-876/78), 

11. Pravilnik o načinu vpisovanja letališč v vpisnik civilnih 
letališč in vzletišč v vpisnik vzletišč (Uradni list SFRJ, št. 
11-203/79), 
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12. Pravilnik o gasilski službi na letališču (Uradni lisi SFRJ, št. 
13-254/79, 61-904/00, 23-212/81 in Uradni list RS, št. 
50-2660/92), 

13. Pravilnik o zaznamovanju stez za vzletanje in pristajanje in 
drugih stez ter letališke ploščadi na letališču (Uradni list 
SFRJ, št. 47- 719/79), 

14. Pravilnik o načinu zaznamovanja stez za vzletanje in 
pristajanje in drugih stez na civilnih letališčih ter o namešča- 
nju orientacijskih znamenj na objekte v coni civilnih letališč 
(Uradni list SFRJ, št. 24/66 v zvezi s 197. členom, Pravilnik o 
zaznamovanju stez za vzletanje in pristajanje in drugih stez 
tor letališke ploščadi na letališču (Uradni list SFRJ, št. 
47-719/79 v skladu z navedenimi določbami se uporabljajo 
samo 52. do 74. člen), 

15. Pravilnik o vzdrževanju objektov, opteme in instalacij, 
pomembnih za varnost zračne plovbe na letališču (Uradni list 
SFRJ št. 9-03/04), 

16. Pravilnik o službi za sprejem in odpremo letal, potnikov in 
stvari na javnem letališču (Uradni list SFRJ, št. 66-080/07 in 
57-070/90), 

17. Odredba o minimumu opreme za kontrolo zrakoplovov, 
potnikov, prtljage in blaga (Uradni list SFRJ, št. 12-140/75), 

10. Pravilnik o prostorih, tehnični opremi in načinu pregledo- 
vanja letal, potnikov in stvari na javnem letališču (Uradni list 
SFRJ, št. 0-70/09, 24-331/09 in 61-954/90), 

19. Pravilnik o vzletiščih (Uradni list RS, št. 58-2658/92), 

20. Odlok o ustanovitvi služb za letališko kontrolo letenja 
(Uradni list SFRJ, št. 29-481/80 in 29-411/86), 

21. Pravilnik o letenju letal (Uradni list SFRJ, št. 10-186/79 in 
4-34/83), 

22. Pravilnik o postopku in načinu ugotavljanja sposobnosti 
letal za plovbo (Uradni list SFRJ, št. 35-507/80), 

23. Pravilnik o načinu oddaje in vrnitve orožja in streliva v 
javnem prevozu v zračnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 
40-641/80 in 14-176/82), 

24. Pravilnik o načinu metanja kemičnih sredstev iz letala 
(Uradni list SFRJ, št. 62-935/80 in 52-610/83), 

25. Pravilnik o amaterski izdelavi letal (Uradni list SFRJ, št. 
19-210/82), 

26. Pravilnik o napravah in opremi, ki morajo biti vdelani v 
letalo odvisno od njegove kategorije in namena (Uradni list 
SFRJ, št. 59-632/84), 

27. Pravilnik o prevozu otrok v javnem prevozu v zračnem 
prometu (Uradni list SFRJ, št. 2-20/87), 

28. Pravilnik o civilnem jadralnem letalstvu (Uradni list FLRJ, 
it. 52-559/55), 

29. Pravilnik o zmajarstvu (Uradni list SFRJ, št. 17-261/87 in 
57-874/90), 

30- Odredba o pogojih za letnje z napravami za prosti let 
(Uradni list SRS, št. 13-698/77), 

31- Pravilnik o padalstvu (Uradni list SFRJ, št. 73-1145/89 in 
57-873/90), 

Pravilnik o načinu preiskovanja letalskih nesreč (Uradni 
hst SFRJ, št. 66-879/07), 

° Preiskovanju ogrožanja varnosti letal (Uradni ust SFRJ, št. 79-1029/07), 

34. Pravilnik o pogojih za prevoz živali v javnem prevozu v 
zračnem prometu (Uradni list SFRJ št. 42-550/00, popravek v 
št 45-1291/00, 57-072/90), 

35. Pravilnik o homologaciji letala, motorja, propelerja, 
padala, balona, zmaja in opreme letala (Uradni list SFRJ, št. 
54 - 709/00), 

36. Pravilnik o posebnih pogojih za izdelavo in spremembe na 
letalu, motorju, propelerju, padalu in opremi letala, načinu 
izdelave tehnično-tehnološke dokumentacije in tehnični 
kontroli izdelave (Uradni list SFRJ, št. 75-978/08), 

37. Pravilnik o vsebini glavne knjige registra zrakoplovov 
(Uradni list RS, št. 2-95/92), 

30. Pravilnik o načinu izdajanja dovoljenj za lete zrakoplovov 
(Uradni list RS, št. 50-2659/92), 

39. Pravilnik o številu in sestavi članov posadke letala (Uradni 
list SFRJ, št. 57-075/70 in 7-90/03), 

40. Pravilnik o kroju, barvi, označbah, vrsti materiala in upo- 
rabi službene obleke delavcev Zveznega letalskega inšpekto- 
rata (Uradni list SFRJ, št. 57-077/70), 

41. Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za 
delo letalskega tehničnega osebja kontrole letenja (Uradni list 
SFRJ, št. 13-256/79), 

42. Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za 
delo kontrolorjev letenja (Uradni list SFRJ, št. 62-051/79), 

43. Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za 
delo članov posadke letal (Uradni list SFRJ, št. 2-7/00, 
31-529/00, 53-800/00, 43-400/01 in 10-130/05), 

44. Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za 
delo strokovnega osebja, ki opravlja dela, pomembna za var- 
nost zračne plovbe (Uradni list SFRJ, št. 64-955/00, 63-671/ 
81 in 77-902/82), 

45. Pravilnik o obrazcu dovoljenja za delo strokovnega 
osebja, ki opravlja dela, pomembna za varnost zračne plovbe 
(Uradni list SRS, št. 39-1552/83), 

46. Odlok o službeni obleki delavcev službe za varnost zračne 
plovbe (Uradni list SFRJ, št. 62-905/77), 

47. Pravilnik o službeni obleki osebja kontrole letenja in 
osebja meteorološke varnosti zračne plovbe (Uradni list 
SFRJ, št. 13-235/87), 
48. Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposablja- 
nju, izpitih, dovoljenjih in pooblastilih letasko-tehničnega 
osebja in letalskega osebja tehnične priprave (Uradni list 
SFRJ, št. 35-484/87, popravek v št. 12-392/88 in 8-69/89), 

49. Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem izpitu, dovo- 
ljenju za delo in delu, ki ga sme opravljati osebje službe za 
zvezo (Uradni list SFRJ, št. 62-1046/74), 

50. Pravilnik o obrazcu izkaznice inšpektorja za varnost 
zračne plovbe (Uradni list SFRJ, št. 47-666/75), 

51. Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposablja- 
nju, izpitih, dovoljenjih in pooblastilih osebja službe za zveze 
pri kontroli letenja (Uradni list SFRJ, št. 12-135/80), 

52. Pravilnik o strokovni izobrazbi strokovnem usposabljanju, 
izpitih, dovoljenjih in pooblastilih letalsko-prometnega 
osebja (Uradni list SFRJ, št. 37-466/80), 

53. Pravilnik o času letenja, času letenja v prometu na dolgih 
linijah, času nočenga letenja, dnevnem delovnem času, šte- 
vilu vzletov in pristankov med delovnim časom in trajanju 
dnevnega počitka članov letalske posadke (Uradni list SFRJ, 
št. 42-549/00, 1-4/09 in 57-071/90), 
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54. Pravilnik o trajanju izmen, trajanju nepretrganega dela in 
trajanju dnevnega počitka kontrolorjev letenja in pomočnikov 
kontrolorjev letenja (Uradni list SFRJ, št. 6-42/89 in 40-622/ 
89), 

55. Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposablja- 
nju, izpitih, dovoljenjih in pooblastilih, osebja, ki dela pri 
meteorološki varnosti zračne plovbe (Uradni list SFRJ, št. 
36-566/89 in 50- 790/90), 

56. Pravilnik o zdravstvenih pogojih za opravljanje del letal- 
skega in drugega strokovnega osebja in o posebnih pogojih 
za opravljanje zdravniških pregledov letalskega in drugega 
strokovnega osebja, ki jih morajo izpolnjevati zdravstvene 
organizacije združenega dela (Uradni list SFRJ, št. 81-1262/ 
89).), 

57. Odredba o pristojbini za uporabo naprav in storitev kon- 
trole letenja (Uradni list RS, št. 36-1516/93), 

58. Odredba o zračnih poteh (Uradni list SFRJ, št. 79-1031/ 
87, 22-279/89 in 22-267/91), 

59. Odredba o mejnih koridorjih (Uradni list SFRJ, št. 
79-1032/87, 22-280/89 in 22-266/91), 

60. Odredba o pristojbini za preverjanje strokovne usposob- 
ljenosti letalskega osebja (Uradni list RS, št. 60-2171/93), 

61. Odredba o pristojbini za pregled zrakoplova (Uradni list 
RS, št. 60-2172/93), 

62. Odredba o obratovalnem času javnih letališč (Uradni list 
RS, št. 60/93), 

63. Odlok o denarnih zneskih, do katerih je omejena odgovor- 
nost prevoznika v zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 48-639/ 
88), 

64. Pravilnik o carinskem nadzoru in postopkih v mednarod- 
nem letalskem prometu (Uradni list SFRJ, št. 13/83, 40/86 in 
34/89), 

65. Pravilnik o pogojih za prevoz živali v javnem prevozu v 
zračnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 42/88), 

66. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati šole ali šolski 
centri za usposabljanje zrakoplovnoga osebja (Uradni list RS, 
št. 23/95).' 

b) Priprava podzakonskih aktov, ki do sedaj niso bili priprav- 
ljeni in objavljeni, ali so Izredno pomanjkljivi (urejajo samo 
del prespisanega): 

1. o iskanju in reševanju letal (219. člen zakona) 

2. o delih in nalogah kontrole letenja, ki se opravljajo po 
nalogu Ministrstva za obrambo (182. člen zakona) 

3. o posebnih pogojih, ki jih mora izpolnjevati prevoznik za 
opravljanje zračnega prometa (28. člen zakona) 

4. o posebnih pogojih, ki jih mora izpolnjevati izvajalec stori- 
tev, ki ne spadajo v prevoz oseb in stvari (37. člen zakona) 

5. o posebnih pogojih za opravljanje storitev v kmetijstvu, 
gozdarstvu in zdravstvu (38. člen zakona) 

6. o posebnih pogojih, ki jih mora izpolnjevati podjetje za 
vzdrževanje in tehnično kontrolo vzdrževanja letala, motorja, 
propelerja, padala in opreme letala (90. člen zakona) 

7. o pogojih, ki jih mora izpolnjevati šola ali šolski center za 
usposabljanje letalskega in drugega strokovnega osebja (136. 
člen zakona) 

8. o dovoljeni jakosti hrupa in količini dima pri vzletu in 

pristanku letala (4. člen zakona o izdelavi, vzdrževanju in 
načinu uporabe padal, balonov in zmajev (20. člen zakona) 

9. o pogojih za prevoz oseb in stvari za lastne potrebe (39. 
člen zakona) 

10. o vsebini, listinah in knjigah letala ter načinu njihovega 
vodenja (106. člen zakona) 

11. o vzdrževanju in kontroli brezhibnosti maneverskih povr- 
šin, ploščadi, objektov, instalacij, naprav in opreme, potreb- 
nih za varno zračno plovbo na letališču, 

12. o požarni varnosti na letališču in vzletišču, službi za 
sprejem in odpremo letal, potnikov in stvari ter gasilski službi 
na javnem letališču (130. člen zakona) 

13. o oskrbovanju letala z gorivom in mazivom na javnem 
letališču (131. člen zakona) 

14. o redu na javnem letališču (134. člen zakona) 

15. o strokovni izobrazbi in drugih pogojih, ki jih mora izpol- 
njevati zvezni letalski inšpektor (260. člen zakona) 

16. o pogojih in načinu opravljanja kontrole letenja (180. člen 
zakona) 

17. o vzdrževanju tehničnih sredstev, opreme in naprav za 
kontrolo letenja (201. člen zakona) 

18. o načinu, postopkih in drugih pogojih za varno vzletanje in 
pristajanje na javnem letališču oz. vzletišču, na katerem je 
organizirana kontrola letenja (181. člen zakona, pristojnost 
Uprave Republike Slovenije za zračno plovbo) 

19. o minimalni varni višini za letenje letal nad ovirami (185. 
člen zakona, pristojnost Uprave Republike Slovenije za 
zračno plovbo) 

20. o načinu meteorološkega opazovanja na letaliških mete- 
oroloških postajah, izdelavi analiz in vremenskih napovedi za 
potrebe zračne plovbe, načinu, izdelavi in pošiljanju meteoro- 
loških informacij, obvestil in opozoril o meteoroloških poja- 
vih, pomembnih za zračno plovbo (208. člen zakona, pristoj- 
nost Uprave Republike Slovenije za zračno plovbo) 

21. o tehničnih pogojih za sposobnost določene vrste in 
kategorije letal za plovbo (73. člen zakona) 

22. o letalih posebne kategorije (86. člen zakona) 

23. o posebnih tehničnih in drugih pogojih za projektiranje, 
gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje letališč (117. člen za- 
kona) 

PREDPISI S PODROČJA TELEKOMUNIKACIJ 
I. Predpisi za radijske naprave 

1. Pravilnik o eksploatacijskih in tehničnih pogojih za radijske 
postaje, ki so namenjene za fiksne in kopenske mobilne 
storitve v frekvenčnem območju med 29.7 in 960 MHz 

2. Pravilnik o vseevropskem digitalnem mobilnem sistemu 
GSM 

3. Pravilnik o izdaji radijskih dovoljenj 

4. Pravilnik o digitalnih evropskih brezvrvičnih telekomunika- 
cijah DECT 

5. Pravilnik o delu radijskih postaj 

6. Pravilnik o radijskih napravah male moči 

7. Pravilnik o tehničnih lastnostih in pogojih za uporabo 
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radijskih postaj male moči za daljinsko krmiljenje naprav in 
igrač 

S. Pravilnik o radiodifuznih oddajnikih 

9. Pravilnik o celičnih sistemih z uporabo razpršenega spektra 
(SST) in nižjo močjo za prenos podatkov oziroma telemetrijo 

10. Pravilnik o radijskih lokalnih mrežah »RLAN« z uporabo 
razpršenega spektra SST 

11. Pravilnik o snopovnih (trunked) sistemih (TETRA) 

12. Pravilnik o tehničnih lastnostih radijskih postaj za eno- 
smerno klicanje v sistemu ERMES 

13. Pravilnik o tehničnih pogojih za digitalne brezvrvične 
telefonske aparate CT2 

'h Prav'ln'k o načinu delovanja telekomunikacijskih zvez za obrambo, zaščito, reševanje, notranje zadeve in druge 
državne organe 

Pravilnik o prizemeljski digitalni zvokovni radiodifuziji 
' ~DAB 

16. Tehnične zahteve za radarske naprave 

17. Tehnične zahteve za radijske naprave za prenos podatkov 
Pod 1000 MHz 

18. Tehnične zahteve za radijske naprave za zaščito zračnega 
prometa v frekvenčnih pasovih od 108-137 MHz 

željan'/'1'1'1* ° uporab' mednar°dno usklajenih frekvenc za 

20- Pravilnik o vrstah amaterskih radijskih postaj in tehničnih 
Pogojih za njihovo uporabo 

r h Prav'ln'k o tehničnih in eksploatacijskih pogojih, ob kate- se smejo uporabljati brezžični telefoni 

22. Pravilnik o tehničnih in eksploatacijskih pogojih, ob kate- 
r*n se smejo uporabljati radijske postaje v skupnih radijskih 
zvezah na območju občine 

23- Pravilnik o tehničnih in eksploatacijskih pogojih, ob kate- 
ih se smejo uporabljati radijske postaje za amplitudno modu- 
>rane radiotelefonske oddaje z enim bočnim pasom 

Zvfo^Zj0 radllsklh pristopnih sistemih za priključitev na 

25. Pravilnik o tehničnih pogojih za satelitske zveze 

28. Pravilnik o radiofrekvenčnih pasovih v Sloveniji 

Pravilnik o tehničnih karakteristikah in eksploatacijskih 
Pogojih radijske postaje za telefonijo v radiofrekvenčnih 
waročiih, namenjenih občanom 

.Prav'''n,'r o tehničnih pogojih za analogne brezvrvične 
telefonske aparate (CT1+) 

Pr*dPl*i o elektromagnetni združljivosti 

'• Pravilnik o elektromagnetni združljivosti 

Podpisi za terminalne naprave 

^^^m'zarač^^van^e^^0^^ ™ telefonske aparate 7 aWo" 

Bvilnik o tehničnih pogojih za telefonske terminale 

P ošne tehnične zahteve za opremo, namenjeno priključe- 

vanju na analogni priključek javnega telekomunikacijskega 
omrežja 

4. Pravilnik o priključitvenih zahtevah za terminalsko opremo, 
ki se priključuje na tokokrogovno komutirano podatkovno 
omrežje in najete linije ter uporablja vmesnike po priporočilu 
CCITT/X 21 

5. Pravilnik o priključitvenih zahtevah za podatkovno termi- 
nalsko opremo, ki se priključuje na paketno kumulirano javno 
podatkovno omrežje in uporablja vmesnike v skladu s pripo- 
ročilom CCITT/X 25 s hitrostmi prenosa do 1920 kbit/s 

6. Tehnični pogoji za modeme 

7. Tehnični pogoji za naročniške telefonske centrale 

IV. Predpisi za naprave Javnih omrežil 

1. Pravilnik o tehničnih pogojih za radiorelejne sisteme za 
sinhrono digitalno hierarhijo 

2. Pravilnik o tehničnih normativih za kabelske razdelilne 
sisteme in skupne antenske sisteme 

3. Tehnični predpisi za analogne radiorelejne sisteme 

4. Pravilnik o tehničnih pogojih za digitalni večkanalni naroč- 
niški sistem 

5. Pravilnik o tehničnih pogojih za digitalne optične linijske 
terminale za plesiohrono digitalno hierarhijo od 2 Mbit/s do 
140 bit/s 

6. Pravilnik o tehničnih pogojih za digitalne radiorelejne 
sisteme od 1.5 GHz do 40 GHz za plesiohrono digitalno 
hierarhijo od 2 Mbit/s do 140 Mbit/s 

7. Pravilnik o tehničnih pogojih za naprave sinhrone digitalne 
hierarhije (SDH) 

8. Pravilnik o tehničnih pogojih za digitalni koncentrator 

9. Pravilnik o tehničnih pogojih za ISDN omrežje in terminale 

10. Tehnični pogoji za analogne in digitalne telefonske cen- 
trale 

11. Tehnični pogoji za analogne in digitalne multipleksne in 
linijske sisteme 

V. Predpisi v zvezi z naročniškimi razmerji 

1. Pravilnik o postopku za pridobitev in zakup telekomunika- 
cijskih vodov 

2. Pravilnik o splošnih pogojih za opravljanje telekomunikacij- 
skih storitev 

VI. Procedurnl In drugI predplal 

1. Pravilnik o pristojbinah za uporabo radijskih frekvenc 

2. Pravilnik o tehničnem pregledu telekomunikacijskega 
omrežja in opreme 

3. Pravilnik o preverjanju naprav (atestiranju) 

4. Pravilnik o temeljni tehnični in tehnološki zasnovi sistema 
zvez v Sloveniji (Generalni plan) 

5. Pravilnik o načinu delovanja telefonskih govorilnic 

6. Pravilnik o zagotavljanju telekomunikacijskih storitev za 
opravljanje nujnih storitev 

7. Pravilnik o vrsti in obsegu telekomunikacijskih storitev za 
invalide 
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8. Pravilnik o merilih za strokovno usposobljenost za opravlja- 
nje določenih vrst telekomunikacijske opreme 

9. Pravilniko primerih, v katerih je potrebno Upravi RS za 
telekomunikacije plačati pristojbino za izdane podatke 

10. Pravilnik o kakovosti javnega omrežja in storitev 

PREDPISI S PODROČJA POMORSKEGA PROMETA 
1. Predpisi o plovbi na teritorialnem morju 
2. Predpisi o objektih za varnost plovbe na plovnih poteh in 
njihovem vzdrževanju 
3. Predpisi o varstvu človekovega življenja na morju 
4. Predpisi o izogibanju trčehj na morju 
5. Pravilnik o najmanjšem številu strokovno usposobljenih 
članov posadke, ki ga morajo imeti ladje trgovske mornarice 
RS za varnost plovbe 
6. Pravilnik o vpisovanju plovil in plavajočih naprav v vpisnik 
7. Pravilnik o vsebini, obrazcih in načinu vodenja ladijskih 
listin in knjig ladij ter drugih obrazcih, ki jih izdajajo pristojni 
upravni organi 
8. Pravilnik o imenih in oznakah ladij ter o klicnih znakih ladij, 
o kategorijah plovbe ladij in o evidenci o imenih ladij 
9. Pravilnik o preiskovanju ladijskih nesreč 
10. Pravilnik o izpitnem programu za voditelje čolnov in izpit- 
nem postopku 
11. Pravilnik o pogojih za opravljanje varnega prometa in 
vzdrževanje reda v pristaniščih in preostalih delih teritorial- 
nega morja in notranjih voda 
12. Pravilnik o čolnih in plavajočih napravah 
13. Pravilnik o pogojih in načinih vleke glede na zahteve 
varnosti plovbe v pristaniščih 
14. Pravilnik o minimalnih varnostnih pogojih za opravljanje 
posameznih gospodarskih dejavnosti za šport in razvedrilo na 
morju 
15. Pravilnik o pooblastilih podjetja za pregledovanje zloženo- 
sti vkrcanega nevarnega tovora ter o tarifi za takšne preglede 
16. Pravilnik o prevozu nevarnih snovi in o potrebnih listinah 
17. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pristanišča 
za mednarodni promet 

PREDPISI S PODROČJA ŽELEZNIŠKEGA PROMETA 

I. Strokovno področje prometa 
1. Zbirka prometnih navodil: 
- navodilo za računanje časa na slovenskih železnicah; 
- navodilo za izdelavo in izvajanje voznega reda 
2. Zbirka prometnih navodil: 
- navodilo za prevoz nevarnih snovi; 
- navodilo za ravnanje in ukrepe po izrednih dogodkih; 
- navodilo za prevoz izrednih pošiljk 

II. Strokovno področje trženja 
Predpisi 
- predpisi za mednarodni ekspresni promet - PIEX Zbirka 
navodil za notranji potniški promet: 
- navodilo za prevoz potnikov v notranjem prometu; 
- navodilo o rezervaciji sedežev 
Zbirka navodil za notranji tovorni promet: 
- navodilo za manipulacijo s pošiljkami; 
- navodilo za uporabo ravnih in box palet; 
- navodilo za poizvedovalni reklamacijski postopek; 
- pogodba o prevozu poštnih pošiljk 
Zbirka navodil za notranji vozni promet: 
- navodilo za rabo tovornih voz in nakladalnih pripomočkov; 
- priloge k zgoraj navedenemu navodilu; 
- navodilo za popis tovornih voz; 
- navodilo za obdelavo podatkov popisa voz; 
- navodilo za analizo zadrževanja voz 
7. Zbirka navodil za transportno računovodstvo 1996: 
- navodilo za transportno računovodstvo v potniškem pro- 
metu; 
- navodilo za transportno računovodstvo v tovornem pro- 
metu 
8. Zbirka ostalih navodil in službenih pripomočkov: 
- seznam prepovedi; 
- pregled transportnih omejitev 

III. Strokovno področje vleke vlakov In voznih sredstev 
Zbirka navodil: 
- navodilo za vzdrževanje zavor na železniških vozilih; 
- navodilo za vzdrževanje kolesnih dvojnic; 
- navodilo za eksploatacijo in vzdrževanje podstavnih vozič- 
kov Y-25 in Y-27; 
- navodilo za mazanje vagonov; 
- navodilo za vzdrževanje drsnih ležajev tirnih vozil; 
- navodilo za nego železniških vozil; 
- navodilo za vgrajevanje naprav na tekoči plin v železniška 
vozila; 
r- navodilo za tehnične pogoje vzdrževanja TMD 911; 
- navodilo za vgradnjo, preizkušanje, predajo v obratovanje 
in vzdrževanje varnostnih naprav vlečnih vozil 
Zbirka navodil: 
- navodilo za tehtanje in preizkusne vožnje železniških vozil; 
- navodilo za tehnične pogoje uporabe olj v napravah vlečnih 
vozil; 
- navodilo za oplemenitenje vode za dizelska vlečna vozila; 
- navodilo za merjenje ohmske upornosti kolesnih dvojnic; 
- navodilo za garažiranje in deponiranje železniških vozil 
Zbirka navodil: 
- tehnični podatki za izdelavo voznega reda; 
- navodilo za vodenje evidence dejavnosti vleke in vzdrževa- 
nja vlečnih vozil; 
- navodilo za vodenje evidence tehnično-vagonske dejav- 
nosti 

IV. Strokovno področje Infrastrukture - gradbena dejavnost 
Pravilniki 
- pravilnik o ureditvi in zavarovanju cestnih prehodov čez 
železniško progo; 
- pravilnik o pogojih prostega profila; 
- pravilnik o pogojih za posege v varovalnem progovnem 
pasu; 
- pravilnik o vzdrževanju zgornjega ustroja; 
- pravilnik o zavarovanju železniške proge pred elementar- 
nimi nevarnostmi in požari; 
- pravilnik o zavarovanju železniškega prometa pozimi; 
- pravilnik o določitvi in varovanju objektov, posebno 
pomembnih za varen železniški promet in o dostopu udele- 
žencev v železniškem prometu in cestnih vozilih na železniško 
območje; 
- pravilnik o prostorih, napravah in opremi prometnih mest; 
- pravilnik o preizkusu in poizkusnem obratovanju železni- 
ških prog in objektov; 
- pravilnik o mostovih; 
- pravilnik o predorih; 
- pravilnik o oznakah na železniški progi; 
- pravilnik o železniških vozilih, mehanizaciji, orodju in meril- 
nih napravah za vzdrževanje železniških prog 

V. Strokovno področje Infrastrukture - SV In TK dejavnost: 
- pravilnik o projektiranju in gradnji TK naprav 
Zbirka navodil: 
- navodilo za poskusno obratovanje in preizkušanje SV na- 
prav; 
- navodilo za poskusno obratovanje in preizkušanje TK na- 
prav; 
- navodilo o pregledu in nadzoru SV naprav; 
- navodilo o pregledu in nadzoru TK naprav; 
- navodilo o evidenci podatkov SV naprav; 
- navodilo o evidenci podatkov TK naprav; 
- navodilo o sodelovanju vzdrževalnih in prometnih služb 
Zbirka navodil: 
- navodilo za vzdrževanje postajnih SV naprav; 
- navodilo za vzdrževanje varnostnih naprav na cestnih pre- 
hodih; 
- navodilo za vzdrževanje APB in MO; 
- navodilo za vzdrževanje naprav TK; 
- navodilo za vzdrževanje SV naprav na drči; 
- navodilo za vzdrževanje akumulatorskih baterij; 
- navodilo za vzdrževanje mehanskih SV naprav; 
- navodilo za vzdrževanje progovnega dela AS naprav 
sistema 1-60; 
- navodilo za vzdrževanje SV kablov in kabelske opreme 
Zbirka navodil: 
- navodilo za vzdrževanje TK kablov; 
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- navodilo za vzdrževanje TK linij; 
- navodilo za vzdrževanje AT central; 
- navodilo za vzdrževanje radijskih in UKV naprav; 
- navodilo za vzdrževanje naprav RDZ; 
- navodilo za vzdrževanje telegrafskih naprav; 
- navodilo za vzdrževanje terminalske in komunikacijske 
opreme; 
- navodilo za vzdrževanje registrofonov; 
- navodilo za vzdrževanje VF telefonskih naprav 
Zbirka predpisov: 
- navodilo za vzdrževanje postajnih in progovnih telefonskih 
naprav; 
- navodilo za vzdrževanje naprav za obveščanje potnikov in 
službenega osebja; 
Zbirka navodil: 
- navodilo za ravnanje s SV napravami; 
- navodilo za ravnanje s TK napravami 

VJ- Strokovno področje infrastrukture - elektroenergetska 
de/avnost 
Zbirka navodil: 
-"Budilo za varno delo s kontrolnim odjemnikom toka na 
IMD serije 911; 

o o vzdrževanju in uporabi elektro alarmnih naprav 

Zbirka navodil: 
- navodilo o meritveh in preizkušanju voznega omrežja; 
- navodilo o uporabi stabilnih naprav električne vleke; 
_ navodilo o vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke; 

navodilo za strego stikal na elektrificiranih progah 
Zbirka navodil: 
- navodilo za opravljanje službe na progah, elektrificiranih z 
enosmernim sistemom 3 kV; 

navodilo za opravljanje službe na progah, elektrificiranih z 
enofaznim sistemom 25 kV; 
~ navodilo za opravljanje službe na progah, elektrificiranih z 
enofaznim sistemom 15 kV, 16 2J3 Hz 

Opravi?"!?0*"0 P0<*r0^l° kadrovsplošnih ter pravnih zadev 
~ pravilnik o službeni obleki; 

pravilnik o načinu preverjanja duševne in telesne zmožnosti 
_ delavce, ki neposredno sodelujejo v železniškem prometu; 
~ pravilniki o strokovni izobrazbi, strokovni usposobljenosti, 
Programih usposabljanja in opravljanja izpitov železniških 
delavcev; 
Zbirka navodil: 
- navodilo o dokumentaciji na Slovenskih železnicah; 
_ navodilo o pisarniškem poslovanju; 

navodilo o varovanju in hranjenju podatkov na Slovenskih 
železnicah; 
- navodilo o štampiljkah in žigih na SŽ; 
~ navodilo o hranjenju in arhiviranju dokumentacije na SŽ; 
_ navodilo za uporabo tehničnih predpisov in standardov; 
~ navodilo za označevanje standardov 

25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Predlog proračuna za Ministrstvo za okolje in prostor je 
'n fP na osnov' sedanjega obsega delovanja ministrstva in poštovanjem novih nalog, ki so bile prenesene na ministr- 
pr°Ji za^onom 0 državni upravi in zakonom o ministrstvih, i-rediog je usklajen z memorandumom za leto 1996 Za ovred- 

°Zni,e Programov ministrstva so bila upoštevana memoran- dumska izhodišča za leto 1996. 

Potrebe po sanaciji mnogih ekoloških problemov, zaščita in 

skihVar>le narave ter nujnost nadaljevanja izvajanja sanacij- 
DmhiPr09r?mov na P°dročju varstva in urejanja voda so 
vian=6mi' teriajo posebno pozornost. Sorazmerno majhna 
vla

9"'a za ,e namene v preteklih letih terjajo bistveno večja 
nnHr„la V naslednjih letih, če želimo preprečiti, da ne bo to 
nena r postal° omejitveni faktor gospodarskega in kultur- 
ustvari=V°IB države- s splošnim gospodarskim razvojem in 
tokovi * k"1 osnov za vključevanje v evropske gospodarske 
da sb <«fm ta Pr°blematika še zaostrovala, zato je potrebno, 
nai hi „pr0/e odločimo za večja vlaganja za te namene, kar omogočilo postopno sanacijo in zaščito na tem 

področju. Nekaj več sredstev bi bilo nujno nameniti tudi za 
opravljanje dela, ki je bilo z zakonom o državni upravi prene- 
seno na Ministrstvo za okolje in prostor. Podatki poslovanja v 
prvem polletju leta 1995 kažejo, da sredstva, prenesena na 
MOP, za prenesene naloge ne bodo zadoščala za normalno 
delo. Velik problem pa je tudi slaba in zastarela opremljenost 
upravnih služb ministrstva (inšpekcija, geodetske službe, 
HMZ), kar zmanjšuje učinkovitost dela ministrstva. 

Za zagotovitev nemotenega izvajanja nalog Ministrstva za 
okolje in prostor v letu 1996 bi bila potrebna sredstva (brez 
sredstev za OD MOP) v višini 14.217,012.000 SIT, kar je sicer 
več kot v letu 1995, vendar pa je to povečanje bistveno 
manjše, če izločimo predvidena sredstva za nove programe in 
nove naloge. V okviru tega zneska so bila na novo predvidena 
sredstva za dokapitaiizacijo Ekološko razvojnega sklada v 
višini 1 mlrd SIT, nova je obveza za zagotovitev sredstev 
lastnega deleža pri koriščenju sredstev po programu PHARE v 
višini 400 mio SIT, nova obveznost je bila tudi zagotovitev 
manjkajočih sredstev Geodetski upravi RS v višini cca 900 
mio SIT in pa Inšpektoratu RS za okolje in prostor v višini cca 
500 mio SIT. Za sanacijo in vzdrževalna dela na področju voda 
je bilo predvideno občutno (45%) povečanje potrebnih sred- 
stev pri Upravi RS za varstvo narave. Večji odstotki povečanja 
potrebnih sredstev so še pri Upravi RS za jedrsko varnost, 
Hidrometeorološkem zavodu in Upravi RS za geofiziko, ki pa 
zaradi nizkih zneskov na skupni odstotek povečanja bistveno 
ne vplivajo. 

Na osnovi izhodišč memoranduma pa se je uskladil predlog 
proračuna v višini 11.318.263.000 SIT skupaj s sredstvi za 
osebne dohodke, kar je 67% od prvotnega predloga Ministr- 
stva za okolje in prostor. 

Predlog predvidenih sredstev za leto 1996 pomeni 95,65% od 
sredstev iz leta 1995. Največje zmanjšanje je na ožjem ministr- 
stvu pri postavki Dokapitalizacija Stanovanjskega sklada RS 
in Upravi za varstvo narave, pri postavki Odprava posledic 
neurja s poplavo. Prenizko je ovrednoten tudi obseg potreb- 
nih sredstev za delo Geodetske uprave RS, ostalim organom v 
sestavi pa se zagotavljajo najnujnejša sredstva v okviru 
obsega iz leta 1995. 

Podrobnejša obrazložitev in utemeljitev potrebnih sredstev za 
leto 1996 je podana v nadaljevanju v okviru obrazložitev 
posameznih organizacijskih enot. 

2511 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Osrednja enota ministrstva opravlja osnovne vodstvene orga- 
nizacijske in druge temeljne naloge ministrstva kot celota. Da 
je zagotovljena zadostna strokovna podlaga za pripravo zako- 
nov in drugih predpisov ter navodil, je nujno, da je financira- 
nje temeljnih raziskovalnih projektov opredeljeno kot pred- 
nostna naloga. V okviru osrednje enote ministrstva se zago- 
tavljajo sredstva za raziskovalne projekte na področju varstva 
okolja in urejanja prostora z raziskavami graditve objektov in 
stanovanjskim področjem, ki so osnova za gospodarjenje in 
reševanje problematike na teh področjih. V okviru osrednje 
enote ministrstva je potrebno prednostno zagotavljati tudi 
sredstva za promocije, publiciranje in informiranje za ministr- 
stvo kot celoto. Pri pripravi proračuna za to enoto so bila 
upoštevana navodila Ministrstva za finance za pripravo prora- 
čuna za leto 1996, s tem da se predvidevajo le minimalna 
sredstva za do sedaj znane nove naloge, ki jih bo ministrstvo v 
naslednjem letu moralo izvajati. 

1750 - 409 SODELOVANJE Z ECE 

Iz letošnjega poslovanja ugotavljamo, da so sredstva za ta 
namen nezadostna. Ob upoštevanju predvidene aktivnosti v 
naslednjem letu je potrebno, da se sredstva za ta namen 
povečajo od letošnjih 398 tisoč SIT na 716 tisoč SIT. 

3340 - 403 MATERIALNI STROŠKI 

Za materialne stroške je predvideno za 4% več sredstev kot v 
letu 1995. Podatki poslovanja v sedmih mesecih letošnjega 
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leta potrjujejo dejstvo, da je bito letos za ta namen planirano 
premalo sredstev, saj planirana sredstva kljub strogemu var- 
čevanju ne bodo zadoščala za pokritje vseh nastalih stroškov. 
Da se omogoči vsaj kolikor toliko normalno delo ministrstva, 
je tolikšno povečanje nujno. Povečanje temelji na dodatnih 
stroških selitve v nove prostore in povečanih stroških zaradi 
reorganizacije uprave in novih pristojnosti ministrstva - 
povečano število delavcev, ki se močno odražajo in se bodo 
tudi v letu 1996 odražali na povečanih stroških. 

3664 - 409 DRUGI ODHODKI ZA DELO NA DRUGIH 
PODROČJIH 

Poraba sredstev za te namene se znižuje le za 15%, kar je v 
okviru navodil, s tem da je upoštevano več stroškov zaradi 
povečanih obveznosti mednarodnega sodelovanja na 
področju varstva okolja in prostora (sprejete konvencije v letu 
1996). 

4404 - 409 PREDPISI 

Normativno urejanje okoljevarstvenega in prostorskega 
področja bo tudi v letu 1996 intenzivno potekalo. Za plačila 
dela zunanjih izvajalcev bo nujno zagotoviti potrebna sred- 
stva v višini 60 mio SIT. Ta naloga je ena od prioritetnih nalog 
ministrstva in bi bilo omejevanje sredstev za ta namen nespre- 
jemljivo. Naj omenimo najpomembnejše predpise, ki bodo 
pripravljeni v letu 1996: Zakon o urejanju prostora in graditvi, 
Zakon o vodah, Zakon o varstvu narave, Zakon o lastninjenju 
stavbnih in drugih zemljišč v družbeni lastnini, Zakon o jamah 
ter približno 30 uredb s področja varstva okolja. Posebej 
stroškovno zahtevno pa je tudi usklajevanje naše zakonodaje 
z mednarodnimi predpisi in konvencijami. 

5043 - 409 SREDSTVA ZA DELO GIS 

Za realizacijo programov GIS so predvidena sredstva v višini 
18.648 tisoč SIT, kar je za 14% manj kot v letu 1995. Sredstva 
za delo GIS so namenjena delovanju nacionalne geoinforma- 
cijske infrastrukture, t. j. Geoinformacijskega centra kot strež- 
niškega sistema v okviru Ministrstva za okolje in prostor, za 
zagotavljanje odgovorne rabe geokodiranih podatkovnih baz, 
vzdrževanje baze podatkov o podatkih in vodenju ustreznih 
uporabniških politik in standardizacije. Geokodirane podat- 
kovne baze (geodetske, geološke, nepremičninske, prostor- 
ske, okoljske in druge) so priloga za učinkovito delovanje 
javne uprave - zlasti davčne in premoženjske in postopkov 
službe statistike, planiranja in gospodarjenja z naravnimi in 
drugimi viri ter zasebnega sektorja (nepremičninskega, inve- 
sticijskega, svetovalnega in drugega). 

4405 - 409 PROMOCIJE, RAZSTAVE IN PUBLIKACIJE 
MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Sredstva za te namene so bila v letu 1995 ob združevanju 
proračunskih postavk neutemeljeno zmanjšana za 33%, 
zaradi česar bo program ministrstva na tem področju 
bistveno okrnjen. Da bi bilo možno nadaljevati z že pričetimi 
aktivnostmi, je potrebno, da v 1996. letu sredstva za te 
namene ostanejo vsaj na nivoju leta 1995. Sredstva na tej 
postavki predstavljajo skoraj vsa sredstva ministrstva (z vsemi 
organi v sestavi) za usklajene namene promocije in publici- 
stike. Publicistične aktivnosti v ožjem okviru pa vodita sami le 
še Uprava RS za varstvo narave in Uprava RS za jedrsko 
varnost. 

6342 - 409 ALPSKA KONVENCIJA 4343 - 409 HABITAT 

Sredstva za te namene se znižujejo skoraj za polovico, glede 
na leto 1995. 

5496 - 439 SOFINANCIRANJE DRUŠTEV ZA VARSTVO 
OKOUA 

Veliko število programov in razvejana aktivnost pri relativno 
majhnih sredstvih v proračunu za leto 1995 (2.487.000 SIT) so 
narekovali, da se za sofinanciranje društev za varstvo okolja v 
letu 1996 nameni več sredstev v skupni višini 3.000 tisoč SIT. 

1747 - 451 NASTAVITEV DIGITALNE TOPOGRAFSKE BAZE 
6339 - 451 NASTAVITEV DRUGIH GEOORIENTIRANIH 
DIGITALNIH BAZ 

Za nadaljevanje izvajanja programa vzpostavitve in moderni- 
zacije baze podatkov na področju geodezije se predvideva 
minimalno povečanje sredstev, kar naj bi bilo realno enako ali 
celo manj kot v letu 1995. Za nadaljevanje del na programu 
nastavitve drugih geoorientiranih digitalnih baz, ki jih sofi- 
nancira Ministrstvo za okolje in prostor, se predvidevajo sred- 
stva v višini 60.000 tisoč SIT, kar je nominalno le 0,5% več kot 
v letu 1995. Sredstva naj bi zagotavljala ustrezen lastni delež 
pri koriščenju kredita IBRD. 

6335 - 451 CILJNI RAZISKOVALNI PROJEKTI ZA PROSTOR 
6336 - 451 CILJNI RAZISKOVALNI PROJEKTI ZA STANO- 
VANJA 
6517 - 451 CIUNI RAZISKOVALNI PROJEKTI ZA OKOUE 

Ciljni raziskovalni projekti so ena od prioritetnih nalog Mini- 
strstva za okolje in prostor. Sredstva za te namene so načrto- 
vana v skladu s proračunskimi izhodišči s tem, da se na 
področju prostora in stanovanj zaradi potreb po dodatnih 
raziskavah načrtuje le 0,5% več sredstev, kot v letu 1995. 

CRP za stanovanja: 
- zagotoviti dovolj ustreznih stanovanj na pravih lokacijah 
- omogočiti dostop do stanovanj različnim uporabnikom 
- ustvarjati primerno in raznoliko kakovost stanovanja 
- racionalno gospodariti in prenavljati Stanovanjski sklad 

CRP za prostor: 
- prostorski in regionalni razvoj Slovenije v evropskih inte- 
gracijah 
- javne dobrine in usmerjanje prostorskega razvoja 
- usklajevanje prostorskih vidikov v razvojnih strategijah 
vladnih resorjev 
- prostorski vidiki sodobnih informacijsko komunikacijskih 
sistemov 
- temeljne družbene vrednote in cilji prostorske politike 
- instrumenti regulacije prostorskega razvoja Slovenije 
- kriteriji za določitev minimalne opremljenosti stavbnih zem- 
ljišč z objekti in napravami lokalnih gospodarskih in družbe- 
nih služb 
- prostorski vidiki turizma 
- trendi v procesu urbanizacije in vprašanja zasnove sistema 
poselitve 
- urbanizem v pogojih družbe in države v tranziciji 
- morfologija slovenskih mest 
- morfologija slovenskih krajin 

CRP za okolje: 
- ravnanje z odpadki - zmanjšanje količin in ponovna upo- 
raba odpadkov 
- reciklaža gradbenih odpadkov 
- atmosferski procesi in kakovost zraka 
- kakovost sladkovodnih in morskih voda 
- kakovost tal in podtalnice 
- okolje in zdravje človeka 
- družbeni vidiki okolja 
- kultura in naravna krajina 

Poleg omenjenih projektov bodo na podlagi sodelovanja z 
Ministrstvom za znanost in tehnologijo izoblikovane še 
dodatne teme, ki bodo financirane v letu 1996. 

7617 - 451 DELOVANJE GEOINFORMACIJSKEGA SISTEMA 

Sredstva za delovanje geoinformacijskega sistema so predvi- 
dena nominalno le za 4% večje na istem obsegu kot v letu 
1995. 

6514 - 478 PROJEKT »TIMAV« IN ZAŠČITA GORICE 
»PHARE« 

Sredstva v višini 53.000 tisoč SIT naj bi zagotavljala lastno 
udeležbo nadaljevanja, v letu 1995 pričetega programa, ki je 
sofinanciran po programu PHARE (TIMAV in zaščita Gorice). 
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6386 - 484 DOKAPITAUZACIJA STANOVANJSKEGA 
SKLADA 

Za izvedbo stanovanjskega nacionalnega programa bi bilo 
potrebno zagotoviti nekaj čez 6 milijard SIT, da bi zgradili 
načrtovanih 2.300 stanovanjskih enot. S proračunom leta 
1995 je bilo zagotovljenih le ena tretjina potrebnih sredstev. V 
letu 1996 se zagotavlja le 1.500.000 tisoč SIT, kar pomeni 
podaljševanje realizacije izvedbe stanovanjskega nacional- 
nega programa. 

2512 GEODETSKA UPRAVA RS 

S sprejemom zakona o upravi so bile s 1.1.1995 prenešene vse 
naloge geodetske službe iz bivših občin na državo, torej tudi 
izvajanje vseh geodetskih del, tako v zvezi z vodenjem predpi- 
sanih obstoječih geodetskih evidenc, kot tudi obnovo ozi- 
roma novo vzpostavitvijo teh evidenc. Vendar pa s proraču- 
nom za leto 1995 niso bila zagotovljena sredstva, ki bi omogo- 
čala nadaljevanje geodetskih del v enakem obsegu kot pred 
letom 1995. V proračunu se je namreč odrazil prenos pristoj- 
nosti iz občin na državo le pri zagotovitvi sredstev za materi- 
alne in druge stroške, ne pa tudi pri zagotovitvi sredstev za 
izvedbo storitev, kamor spadajo geodetska dela obnove, ozi- 
roma nove vzpostavitve geodetskih evidenc. Za zagotovitev 
enakega standarda geodetskih evidenc kot ga je omogočala 
geodetska služba države in občin pred 1.1.1995 primanjkuje v 
državnem proračunu za leto 1995 za geodetska dela okrog 
750 milijonov tolarjev. 

Zaradi navedenega drastičnega zmanjšanja proračunskih 
sredstev v državnem proračunu so že predlagani določeni 
sanacijski ukrepi pri zagotavljanju sredstev v letu 1995 za 
geodetska dela, in sicer: 

~ da bi preprečili vsaj staganacijo geodetskih evidenc, zlasti 
nepremičninskih, bodo praktično vsa sredstva zagotovljena v 
proračunu Republike Slovenije za namene vodenja geodet- 
skih evidenc in programa geodetskih del, porabljena za mini- 
malno vzdrževanje; 

- izvedbo geodetskih del, ki so nujno potrebna za druge 
državne organe (nova zemljiškokatastrska izmera za avtoce- 
ste in druge posege v prostor, evidenca stavbnih zemljišč, 
register stavb, vzpostavitev digitalnih zemljiškokatastrskih 
načrtov, nastavitev digitalnih državnih topografskih kart, ...) 
skoraj v celoti financirajo tangirani državni organi; 

- za izvedbo najnujnejših geodetskih del potrebnih v zvezi z 
izvajanjem zakona o denacionalizaciji je potrebno v letu 1995 
zagotoviti dodatna sredstva iz proračunske rezerve oziroma s 
prerazporeditvijo sredstev iz drugih proračunskih postavk. Z 
dodatnimi sredstvi je potrebno takoj pričeti z deli in nalogami 
potrebnimi pri denacionalizaciji, in sicer: vzpostavitev evi- 
dence podržavljenih zemljišč, ureditev zemljiškokatastrskih 
podatkov, uskladitev že izdelanih elaboratov izmer infrastruk- 
turnih objektov s sedanjim stanjem in izvedba v zemljiškem 
katastru ter nabava računalniške opreme za realizacijo nave- 
denih del. 

Predlagane sanacijske ukrepe iz leta 1995 pri zagotovitvi 
dodatnih sredstev za geodetska dela je treba upoštevati tudi 
pri zagotovitvi sredstev za izvedbo geodetskih del v letu 1996, 
tako da se v državnem proračunu nameni za ta dela naslednja 
sredstva: 

- 635 milijonov SIT za vodenje geodetskih evidenc (osnovne 
geodetske mreže, državna meja, zemljiški kataster, register 
prostorskih enot, državne karte, zemljepisna imena); 

~ 61 milijonov SIT za nabavo specialne geodetske opreme; 

~ milijonov SIT za sanacijo zemljiškega katastra za 
potrebe denacionalizacije; 

milijonov SIT za obnovo oziroma vzpostavitev geodet- 
om evidenc (sanacija geodetskih mrež, začetek določitve 
zavne meje s Hrvaško, nastavitev evidence stavbnih zem- 

ljišč in registra stavb za 1/6 države, nova zemljiškokatastrska 
izmera za 600 ha za avtoceste in druge posege v prostor, 
vzpostavitev digitalnih načrtov zemljiškega katastra za 1/6 
države, ciklično aerosnemanje za 1/3 države, začetek izdelave 
državnih topografskih kart in vzpostavitev digitalnih topograf- 
skih kart). 

Zaradi izpada navedenih sredstev bo ogrožena vrsta državnih 
funkcij in projektov: izvajanje zakona o denacionalizaciji, 
nadaljevanje lastninskega preoblikovanja, otežkočena bo 
izgradnja avtocest ter predvsem urejanje zemljiškoknjižnega 
stanja po izgradnji avtocest, doslddno in pravično izvajanje 
davčne politike, povsem pa bo onemogočeno preoblikovanje 
davčne politike na področju nepremičnin, zaradi nepopolnih 
geodetskih podatkov bodo poslabšane pogajalske pozicije pri 
določevanju državne meje z R Hrvaško, otežkočeno bo izvaja- 
nje obrambnih funkcij in približevanje NATO paktu... 

3137 401 DRUGI OSEBNI ODHODKI 

Pri izračunu drugih osebnih odhodkov (prejemkov) je upošte- 
vano število zaposlenih 30.6.1995 (596) ter predvideno 10% 
povečana zaposlitev v letu 1996. Pri tem so upoštevani 
odhodki za regres za prehrano, prevoz na delo, regres za letni 
dopust, odpravnine in jubilejne nagrade. Za pridobitev izo- 
brazbe so predvideni stroški za 73 zaposlenih, s katerimi so 
sklenjene pogodbe o izobraževanju. 

1813 409 VLADNA KOMISIJA ZA STANDARDIZACIJO ZEM- 
LJEPISNIH IMEN 

V zvezi s standardizacijo zemljepisnih imen bo v skladu z 
mednarodnimi obveznostmi ustanovljena posebna vladna 
komisija, ki bo usklajevala ustrezno problematiko na državni 
ravni ter sodelovala v mednarodnih institucijah. 

3353 403 MATERIALNI STROŠKI 

Sredstva za materialne stroške je potrebno zagotoviti za nor- 
malno delovanje celotne Geodetske uprave Republike Slove- 
nije, ki obsega Glavni urad, 12 območnih geodetskih uprav in 
46 izpostav teh uprav. V navedenih enotah Geodetske uprave 
Republike Slovenije je bilo 30.6.1995 zaposleno 596 ljudi, ki 
so imeli v uporabi 95 avtomobilov ter nad 14.000 m2 poslovnih 
prostorov ter razno opremo, katerih knjižna vrednost znaša 
okrog 385 milijonov tolarjev. 

4407 409 STROKOVNE KOMISIJE ZA PREIZKUS ZNANJA 

Sredstva za strokovne komisije za preizkus znanja so 
potrebna za opravljanje preizkusov znanja, ki jih opravljajo 
pooblaščeni zunanji izvajalci geodetskih storitev, katerih je 
trenutno 79, vendar se bo njihovo število še povečalo. 

4409 409 KOMASACIJSKE PRITOŽBE 

V zvezi z reševanjem komasacijskih pritožb je potrebno zago- 
toviti potrebna sredstva za sodelovanje posebnih ekspertov z 
agronomskega, pravnega in geodetskega področja. Obseg 
dela v letu 1996 bo enak kot v letu 1995. 

6344 409 PREDPISI 

Sredstva za predpise so potrebna za pripravo izvršilnih pred- 
pisov, ki jih je potrebno pripraviti v skladu z zakonom o 
geodetski službi ter za pripravo strokovno tehničnih predpi- 
sov v zvezi z modernizacijo in avtomatizacijo geodetskih 
evidenc. Navedenih nalog ni mogoče v celoti pripraviti z 
redno zaposlenimi kadri in v rednem delovnem času. 

6345 409 VODENJE GEODETSKIH EVIDENC 

S sredstvi za vodenje geodetskih evidenc naj bi se financiral 
dosedanji standard obstoječih geodetskih evidenc z njihovim 
rednim vzdrževanjem, in sicer: 

- temeljnih geodetskih mrež višjih in nižjih redov situacijske 
in višinske mreže; 
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- evidence o državni meji; 
- zemljiškega katastra; 
- registra prostorskih enot; 
- temeljnih topografskih načrtov 1:5.000 in 1:10.000; 
- državne topografske karte 1:25.000; 
- preglednih kart Slovenije 1.250.000, 1:400.000, 1:750.000 in 
1:1.000.000; 
- evidence zemljepisnih imen; 
- digitalnih topografskih baz. 

Vodenje geodetskih evidenc, ki jih bodo opravili zunanji izva- 
jalci na podlagi javnih razpisov, zajema zlasti naslednje 
naloge: 

- primerjava stanja podatkov v evidenci z dejanskim stanjem 
v naravi; 

- izvedba geodetskih del in postopkov, ki so potrebni za 
spremembo že obstoječih podatkov; 

- javno razgrnitev evidence oziroma podatkov; 

- evidentiranje (vnos) podatkov v evidenco; 

- preračunavanje podatkov; 

- vzdrževanje programske opreme za vodenje geodetskih 
evidenc; 

- skaniranje podatkov geodetskih evidenc. 

1811 451 OPREMA ZA IZVEDBO PROGRAMA GEODETSKIH 
DEL 

V okviru sredstev za »plačilo storitev« so na postavki oprema 
za Izvedbo programa geodetskih del predvidena sredstva za 
nabavo najnujnejše opreme, ki jo potrebujejo organizacijske 
enote Geodetske uprave Republike Slovenije, to je Glavni 
urad ter Območne geodetske uprave z izpostavami. Gre za 
specialno geodetsko opremo potrebno za geodetska terenska 
in pisarniška dela pri vodenju geodetskih evidenc, in sicer: 
relativni gravimeter, total station, nivelir, GPS sprejemnik, 
vektorski valjni risalnik. 

Preostala sredstva za plačilo storitev pa so potrebna za 
izvedbo geodetskih del v zvezi z obnovo obstoječih oziroma 
vzpostavitvijo novih geodetskih evidenc, in sicer: 

6811 - Sanacija geodetske položajne In višinske ter gravl- 
matrične mreže 
Po osamosvojitvi je Republika Slovenija prevzela vodenje in 
razvoj temeljnih državnih geodetskih mrež, to je položajne, 
višinske in gravimetrične mreže. V bivši SFRJ je skrbel za te 
podatke Vojaški geografski inštitut in zato Slovenija nima 
vseh podatkov osnovnega geodetskega sistema na katerih 
sloni celotna geodetska mreža in državni kartografski sistem. 

Zaradi potreb uporabnikov po natančnih in sodobni tehnolo- 
giji prilagojenih geodetskih podatkih je bilo nujno pričeti s 
sanacijo temeljnih državnih geodetskih mrež. Poleg domačih 
uporabnikov slovenskega kartografskega sistema (MOP, MO, 
MNZ, MPZ, MZT, vsa geodetska in gradbena podjetja) je 
sanacija geodetskih mrež potrebna za vključitev v evropske 
gospodarske in tehnološke tokove. S pomočjo evropskega 
združenja geodetskih uprav CERCO, je bila v letu 1994 izve- 
dena povezava položajne mreže Republike Slovenije v evrop- 
ski referenčni koordinatni sistem EUREF, v letu 1995 pa je 
pričeta sanacija celotne položajne mreže ob znatni pomoči 
Inštituta za uporabno geodezijo iz Frankfurta. Na področju 
gravimetrije je stanje še slabše kot pri drugih državnih 
geodetskih mrežah, saj je celoten elaborat gravimetrične 
mreže v Beogradu in nam ni dostopen. Mednarodno združe- 
nje za gravimetrijo nam je ponudilo pomoč pri izvedbi najbolj 
natančnih meritev absolutnega pospeška sile teže. Z Geodet- 
sko upravo Avstrije je dogovorjena izvedba relativnih gravi- 
metričnih meritev in povezava višinske mreže naše države z 
avstrijsko ter s tem z evropsko višinsko mrežo. 

V letu 1996 je potrebno zagotoviti ustrezna sredstva za nada- 
ljevanje sanacije temeljnih državnih geodetskih mrež, kar bo 
tudi omogočilo nadaljnjo pomoč evropskih in mednarodnih 
združenj za geodezijo in gravimetrijo pri sanaciji. 

6812 — Določitev državne meje s Hrvaško 

Za potrebe ugotovitve državne meje s Hrvaško bodo pričeta 
ustrezna terenska dela. Predhodno pa je potrebno dokončati 
poslovnike in navodila za delo na državni meji ter pripraviti 
kvalitetne geodetske podatke na celotnem območju meje, še 
posebej pa na neusklajenih območjih. 

6814 - Nastavitev evidence stavbnih zemljišč In registra 
stavb za 1/15 države 

Predloženi projekt je pogoj za kvalitetno izvedbo načrtovane 
razširitve pobiranja davkov od zgradb in stanovanj. Ocenjeno 
je, da obstaja v državi približno 700.000 zgradb in stanovanj, 
ki bi jih bilo potrebo evidentirati. Vir podatkov je obstoječi 
zemljiški kataster, komunalna in druga podjetja in evidentira- 
nje na terenu. 

6816 - Vzpostavitev digitalnih načrtov zemlllikega katastra 
za 1/15 države 

Za celotno državo že obstaja skupna digitalna baza opisnih 
(atributnih) podatkov zemljiškega katastra, ki je že postala 
neobhodna podlaga za izvajanje številnih funkcij države 
(davki, planiranje, sklad kmetijskih zemljišč in gozdov...). 
Enak interes obstaja tudi za digitalizirane lokacijske podatke, 
ki omogočajo hitro in kvalitetno planiranje in nadzor nad 
prostorom. Že v letu 1995 bodo izdelani digitalni katastrski 
načrti za vse odseke avtocest, na katerih je predviden pričetek 
gradnje v letu 1996. Digitalni katastrski načrti so pa potrebni 
tudi pri izvedbi drugih projektov, predvsem pri vzpostavitvi 
evidence stavbnih zemljišč in registra stavb. 

6817 — Ciklično aerosnemanje 1/3 države 

Slovenija je snemana iz zraka v rednem triletnem ciklu. Gra- 
divo v približnem merilu 1:17000 je namenjeno izdelavi kart 
velikih meril, za potrebne registracije državne meje, ugotavlja- 
nju poškodb zemljišč ob naravnih ali drugih katastrofah, za 
spremljanje degradacije ali izboljšanja okolja, za izdelavo 
digitalnega ortofota, planiranje in vrsto drugih aktivnosti. 

6818 - Projekt In začetek Izdelave državnih topografskih 
kart 

Državne topografske karte so bile v domeni jugoslovanske 
vojske. Ob osamosvojitvi Slovenije je vse izdelavno gradivo 
ostalo v Beogradu. Razpoložljivo tiskano kartografsko gra- 
divo je že močno zastarelo poleg tega pa je praktično že 
pošlo. Slovenija si mora, tako kot vsaka samostojna država, 
sama izdelati sistem vodenja in izdelave topografskih kart v 
merilih 1:25 000 (200 listov), 1 :50 000 (63 listov), 1 : 100 000 
(22 listov) in 1 : 200 000 (6 listov) ter letalskih in pomorskih 
kart. Treba je začeti z inicialnimi aktivnostmi, ki jih predstavlja 
program za izdelavo projektov ter v nadaljevanju določitev 
vsebine, oblike, izgleda ter metodologij in tehnologij izdelave 
in vodenja kart s projekti, redakcijskimi načrti in prototipi 
kart. Karte so namenjene planiranju na vseh prostorsko orien- 
tiranih področjih in orientaciji vsem uporabnikom prostora. 

6819 - Vzpostavitev digitalnih topografskih kart 

Državni topografsko kartografski sistem bo vodil podatkovne 
baze glavnih za državo pomembnih podatkov na način, ki bo 
omogočal njihovo uporabo in posredovanje v obliki standard- 
nih izdelkov v grafični in numerični ter v digitalni in analogni 
kartografski obliki. Obstoječe analogne karte je treba posto- 
poma prevesti v digitalno obliko, še neizdelane karte pa 
zasnovati in voditi v digitalni obliki. S tem bo vodenje vsebine 
kart ažurnejše in omogočena bo uporaba v računalniški 
obliki. Treba je začeti z inicialnimi aktivnostmi, ki jih predstav- 
lja program za izdelavo projektov ter v nadaljevanju: določitev 
vsebine ter metodologij in tehnologij izdelave in vodenja 
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digitalnih podatkovnih baz in digitalnih kart s projekti, redak- 
cijskimi načrti in prototipi kart. 

1812 467 ČLANSTVO V MEDNARODNIH GEODETSKIH ASO- 
CIACIJAH 

Sredstva za članstvo v mednarodnih geodetskih asociacijah 
s° Potrebna za plačilo članarine v geodetskih združenjih 
t rr 'n MEGR,N ter za sodelovanje v teh združenjih, kot tudi za druge aktivnosti mednarodnega sodelovanja na 
geodetskem področju. 

2513 UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 

1319 - 409 - Publikacije In obveščanje javnosti 

Za obveščanje javnosti o jedrski varnosti nujno potrebujemo 
sredstva, da bi bila zagotovljena transferentnost dela naše 
uprave tako med strokovno, kot predvsem tudi laično jav- 
"osfyo. Prevodi in izdaja najosnovnejših mednarodnih stan- 
H

a/ v (npr. Basic Safety Standards) so izredno zahtevni ter a9'. prav tako pa tudi izredno potrebni. 

3355 - 403 - Materialni stroški 

Za materialne stroške so predvidena sredstva v višini 8.330 
tisoč SIT, kar je 14% manj kot v letu 1995. 

3679 — 409 — DrugI odhodki za delo na drugih področjih 

//»cWr te P°stavke s°di v prvi vrsti osnovno šolanje delavcev 
r/l v domovini in tujini. Sem sodijo predvsem jezikovni in £~un*lnl&ki tečaji v domovini ter seminarji in tečaji v okviru 
n w Evopske Unije ter OECD/NEA, ki pokrivajo strokovno področje dela naše uprave. V primerjavi z letom 1995 se ta 
sredstva znižujejo za 18%. 

*411 - 409 - Varstvo pri delu 

Specifičnost pristojnosti dela URSJV narekujejo tudi posebno 
sKrb varstva pri delu, zato v okviru te postavke uvrščamo 
eane letne zdravniške preglede delavcev URSJV, s tem v 
Je.z' pa ttJdi izvajanje osebne dozimetrije ter osebno varo- valno opremo in zaščitno obleko za inšpektorje za jedrsko 
varnost. 

^Je,u 1995 zagotovljena sredstva ne omogočajo izvedbe 
dravniških pregledov inšpektorjev ter nabavo varovalne 

opreme in zaščitne obleke. 
4412 - 409 - Knjižnica URSJV 

ima ie sedai zel° obsežno interno knjižnico (preko 
,jr° enot), poleg tega pa naročenih tudi vrsto tujih in doma- 

strokovnih publikacij. Sodelovanje s tujimi upravnimi 
,r9ani in agencijami nam omogoča pridobitev mnogih stro- 
ovnih del, ki so bistvenega pomena za tekoče strokovno 

informiranje In ukrepanje. Pretežno število strokovnih publi- 
ac'l Pa jo kljub temu možno pridobiti zgolj preko naročil. 

zagotovljena sredstva ne zadoščajo niti za nabavo 
Publikacij MAAE po subvencioniranih cenah. 

5019 - 409 - Strokovna komlsl/a za jedrsko varnost In 
Preverjanje znanja operaterjev 

Komisiji, ki delujeta v okviru URSJV na podlagi Zakona o 
uvajanju varstva... Ur. list SRS, št.28/80 in Pravilnika o stro- 
kovni izobrazbi... Ur. list SFRJ, št.86/87, opravljata izredno 
pomembno strokovno delo, ki ne sme biti prepuščeno volon- 
erskemu pristopu. Tako je potrebno poleg kritja stroškov 

Priprave gradiv v okviru te postavke zagotoviti tudi minimalne 
onorar/e za člane teh komisij. Poleg teh stroškov pa so s to 

riaiiu Pr°dvideni tudi stroški honorarjev članov ad-hoc 
riiJt ■ S^upin, ki po potrebi, za posamezna specifična gra- 
nh?„pripravii° recenzije, preglede oz. poročila, ki jih nato obravnava in sprejema komisija. 

5060 — 409 - Enkratne naloge /edrske varnosti 

Aktivnosti v letu 1995 so bile usmerjene na revidiranje tez za 
zakon o jedrski varnosti in varstvu pred sevanjem ter pripravi 
predloga Pravilnika o strokovnem usposabljanju operaterjev 
reaktorja. Prav tako je bilo s te postavke krito sodelovanje 
predstavnika RS v delu stalnega komiteja pri MAAE za revizijo 
Dunajske konvencije o odgovornosti za jedrsko škodo, ter 
priprava in sprejem Skupnega protokola k Dunajski in Pariški 
konvenciji. V letu 1996 bo potrebno angažirati domače in tuje 
strokovnjake pri pripravi podzakonskih predpisov. 

5061 — 409 — Trajne naloge Iedrske varnosti 

V tej postavki so zajete naloge, ki zadevajo sodelovanje RS z 
MAAE, z OECD/NEA in komisijami Evropske Unije. To sodelo- 
vanje zajema kritje stroškov udeležbe slovenske delegacije na 
Generalni konferenci MAAE, sodelovanje na Svetu guverner- 
jev, sodelovanje ter servisiranje različnih strokovnih teles 
MAAE, koordinacija in izvajanje projektov tehnične pomoči, 
raziskovalnih projektov, itd. V okvir te postavke sodijo tudi 
pripravljalne aktivnosti za članstvo RS v OECD/Nuclear 
Energy Agency, s katero intenziviramo sodelovanje. 

V okviru Komisije evropske Unije je najintenzivnejše sodelo- 
vanje na področju PHARE programa - podprogram RAMG, ki 
predstavlja pomoč CEU upravnim organom pristojnim za jedr- 
sko varnost. Ker se pretežni del programa izvaja v naši državi, 
je potrebno zagotoviti sredstva za pripravo in izvedbo kon- 
kretnih oblik pomoči. 

6356 - 409 - Vzdrževanje pripravljenosti 

Ta postavka obsega pokrivanje stroškov, ki nastanejo z vzdr- 
ževanjem pripravljenosti osebja URSJV in zunanjih strokov- 
njakov v ekspertnih skupinah ob izrednem dogodku. Od teh 
strokovnjakov se pričakuje pomoč pri izdelavi postopkov, 
redna prisotnost na vajah in analiza vaj, udeležba na ustreznih 
tečajih, zato je potrebno zagotoviti sredstva za vzdrževanje 
računalniške opreme za izračun doz, za honorarje in za šola- 
nje strokovnjakov ter za organizacijo vaj. 

6809 - 409 Razširitev nadzora Jedrskih materialov 

MAAE je pripravila načrt, da se pod nadzor uvoza In izvoza 
vključijo, poleg jedrskega goriva, še drugi jedrski materiali ter 
posebna oprema in tehnologija, ki se lahko uporablja kot del 
proizvodnega procesa pri izdelavi jedrskega orožja. Bivša 
SFRJ kot podpisnica sporazuma o nadzoru jedrskih materi- 
alov, razširjenega sporazuma, ki bi upošteval poleg uvoza in 
izvoza jedrskih materialov tudi opremo in tehnologijo, ki je 
potrebna v procesu izdelave jedrskega orožja, ni podpisala, 
zato URSJV tega nadzora do zdaj sploh ni izvajala. Kot večina 
drugih evropskih držav, pa mora imeti Slovenija, ki bo letos 
podpisala tak sporazum, urejeno področje nadzora jedrskih 
materialov na novih osnovah. 

1298 - 451 - Geotektonske raziskave za oceno varnosti 
Med mnogimi predlogi in zahtevki po ponovni oceni seiz- 
mične varnosti NE Krško v preteklih letih (Odbori Državnega 
zbora, Državni svet, Vlada) je zahtevo po dodatnih raziskavah 
posebno natančno opredelila Mednarodna komisija za neod- 
visno analizo varnosti NE Krško (ICISA). 

5020 — 451 — Jedrska varnost 

Na podlagi 1. odst. 20. člena zakona o izvajanju varstva pred 
ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objek- 
tov in naprav (Ur. list SRS, 28/80) je IS Skupščine Republike 
Slovenije na 229. seji dne 19.4.1990 sprejel Republiški pro- 
gram ukrepov za varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko 
varnost. 
Z republiškim programom ukrepov se za območje Republike 
Slovenije določajo potek, obseg in način izvajanja ukrepov za 
varstvo pred ionizirajočimi sevanji ter ukrepov za varnost 
jedrskih objektov in naprav, ki imajo pomen za vso republiko 
in ki jih predpisuje 4. člen republiškega zakona in 7. člen 
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zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in posebnih var- 
nostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije. 

V okviru tega programa se med drugim izvajajo: 

- razvoj, vzdrževanje in uporaba računalniških programov za 
deterministične in verjetnostne varnostne analize. 
- analiza možnih izboljšav in modifikacij NEK, 
- koordinacija sodelovanja v sistemu Nuc Net. 

Program ukrepov se bo izvajal preko sklenitve pogodb s 
pooblaščenimi organizacijami. 

Standardni obseg vsakoletnega izvajanja programa je 
potrebno razširiti zaradi analiz resnih nesreč povezanih z 
načrtom ukrepov v sili in ocene verjetnostnih varnostnih ana- 
liz. Prav tako sodijo v ta okvir priprave na strokovno delo 
uprave za načrtovano zamenjavo uparjalnikov. 

1299 - 451 - Center za analizo ponezgodnlh stani 

Cilj projekta je postavitev centra za analizo ponezgodnih 
stanj, v katerem se bodo ekspertne skupine ob podpori 
ustreznih rač. informacijskih sistemov lažje odločale o nadalj- 
njih postopkih v primeru ponezgodnega stanja. Center smo 
začeli graditi že v letu 1994. Do danes smo v njem že vzposta- 
vili informacijski sistem za zajem in prikaz zbirke parametrov 
iz simularnega procesa NEK; ekološki informacijski sistem; 
radiološki alarmni merilni sistem; geografski informacijski 
sistem z baznimi podatki. V ožjem geografskem področju 
Krškega in evakuacijski poti; programsko podporo za napo- 
ved posledic razširjenja radioaktivnosti v atmosfero. V letu 
1995 smo po planu uredili prostor računalniškega centra in 
postavili sistem za računalniški prikaz na velikem ekranu ali 
steni. 

V letu 1996 bomo center priključili direktno na procesni 
informacijski sistem NEK-a; dodali aplikacijo za spremljanje 
poti radiološkega oblaka v ožjem, srednjem in širšem geo- 
grafskem področju; in izgradili integralni informacijski 
sistem, ki bo avtomatiziral vse zajeme in prenose podatkov 
med zgoraj naštetimi aplikacijami oz. informacijskimi sistemi. 

4413 - 479 - Simulacija translentov—analizator NEK 

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) se pri 
svojem delu srečuje s problemom analiziranja prehodnih in 
nezgodnih pojavov v Nuklearni Elektrarni Krško (NEK). Naša 
želja je, da bi dobili zmogljivo programsko orodje, ki bi bilo 
zmožno simulirati in analizirati na delovni postaji prehodne 
pojave in nezgode na modelu jedrske elektrarne kakršna 
obstoji v Krškem. 

Glavni namen razvoja Analizatorja NEK je predvsem: 

- Preko simulacije delovanja jedrske elektrarne omogočiti 
kakovostnejše šolanje strokovnega kadra na URSJV in v osta- 
lih organizacijah, ki delajo na področju jedrske varnosti. 

- Z analizami nezgodnih scenarijev bi ekspertna skupina za 
oceno ponezgodnih stanj imela kvalitetno orodje in možnosti 
za napovedovanje dogajanj. 

Višina načrtovanih sredstev za leto 1996 ostaja na nivoju leta 
1995. 

5021 - 474 - Dozimetri 

Za zagotavljanje nadzora skladno z Zakonom o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri 
uporabi jedrske energije (Ur. list SFRJ, št.62/84) mora biti 
URSJV usposobljena za samostojno ocenjevanje stopnje 
sevanja v jedrskih objektih. V ta namen je potrebno v letu 1996 
nabaviti dodatne instrumente, s katerimi bi lahko zaznali 
morebitno povečanje radioaktivnosti zaradi kontaminacije 
okolja. V postavki so zajeti tudi stroški vzdrževanja obstoječe 
opreme in vsakoletna kalibracija instrumentov. 

5409 - 479 - Povezave NEK, URSJV, RŠCZ - II. faza 

To je nadaljevanje projekta, ki ni časovno omejen. Novi 
tehnologije na področju računalniških komunikacij zahtevajc 
stalno dopolnjevanje že vzpostavljenih računalniških poveza» 
med URSJV, Reaktor Podgorica, NEK, URSZR, MOP, CW 
HMZ in ostalimi računalniškimi centri. Te povezave nait 
dajejo možnost hitre izmenjave generičnih informacij, mete 
oroloških in radioloških podatkov in delo na drugih računalni■ 
ških sistemih. Ta podpora je nujna za učinkovito zagotavljanji 
jedrske varnosti. Projekt vključuje tudi nabavo komunikacij- 
ske, strojne in programske opreme. 

5410 — 479 - Nacionalna mreža zgodnjega obveščanja C 
radioloških nesrečah — II. laza 

Cilj projekta je pravočasno ugotoviti in opozoriti upravni 
organe in prebivalce Slovenije na povečano radioaktivnost > 
okolju zaradi nekontroliranih izpustov iz jedrskih objektov, 
nesreč pri prevozu radioaktivnih snovi ali nesreč na tujih 
jedrskih objektih, ki bi povzročili onesnaženje preko državnih 
meja. V ta namen se postopoma izgrajuje mreža merilnih mest 
v celotni državi. Zahteve izhajajo iz obstoječe domače zako- 
nodaje in iz mednarodne konvencije o zgodnjem obveščanju 
v primeru jedrskih nesreč. Predlog projekta je pogojno spre- 
jela Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAEj 
Avstrijska vlada obljublja finančno pomoč pri izgradnji mreže 
Projekt bomo poskusili vključiti tudi med projekte v okviru 
programa pomoči PHARE. 

3139 — 401 - Drugi osebni odhodki (prejemki) 

Poleg drugih stroškov, ki se krijejo s te postavke, morajo 
določeni delavci za opravljanje del in nalog v URSJV nujno 
pridobiti in obnavljati znanje s področij kot so: 

- obratovanje jedrskih elektrarn (tečaji iz jedrske tehnologije 
šolanja na simulatorju) 
- radiološka zaščita 
- zagotovitev kakovosti , 
- analiza dogodkov 

Za ta področja obstojajo specializirani programi šolanja, * 
okviru ameriške jedrske komisije (US NRC), ki jih osebje 
URSJV lahko obiskuje na podlagi sporazuma URSJV US NRC, 
zato je potrebno zagotoviti sredstva, da bo ta možnost lahko 
izkoriščena. Tudi osebje URSJV mora razpolagati z ekviva- 
lentnim znanjem kot ga imajo v tujini. 

2514 URAD RS ZA PROSTORSKO PLANIRANJE 

1799-451 Prostorske analize In prostorski plan Slovenije 

V letu 1996 bo potekala intenzivna priprava novega prostor- 
skega plana Republike Slovenije (dosedaj so bila sredstva it 
te postavke namenjena le za spremembe in dopolnitve pro- 
storskega plana RS). Znotraj te postavke bodo krite: 

- raziskave, študije in analize za pripravo prostorskega plana 
RS. 
- priprava variant in vrednotenje variantnih možnosti prostor- 
skega razvoja Slovenije, 
- priprava zasnove posameznih sestavin prostorskega plane 
RS. 

1802-451 Prostorski Izvedbeni akti RS In druga dokumenta- 
cija 

Zagotoviti je potrebno nadaljevanje programa priprave pro- 
storskih izvedbenih aktov za državne infrastrukturne objekte 
predvsem za avtoceste, železniško omrežje in del energet- 
skega omrežja. Poleg tega so bile dane že pobude in zahteve 
za nekatere kmetijske in vodnogospodarske posege v prostor 
Potrebna pa bo tudi priprava prostorskih izvedbenih aktov zi 
varovana območja državnega pomena. Predlagana sredstvB 
bodo zagotavljala le nadaljevanje začetih projektov, medtem 
ko je obseg novih nalog odvisen od pobud pristojnih organov 
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3752-409 DrugI odhodki za delo na drugih področ/lh 

Ta sredstva so predvidena za pripravo strokovnih gradiv in 
sodelovanje pri delu mednarodnih skupnosti in komisij na 
osnovi sprejetih programov in pooblastil Vlade RS in Ministr- 
stva za okolje in prostor. Namenjena pa so tudi za izobraževa- 
le v tujini za potrebe opravljanja nalog Urada in za pridobitev 
tuje strokovne literature. 

6351-451 Regionalne priprave za prostorsko planiranje 

Z regionalnimi pripravami za prostorski plan se zagotavljajo 
sredstva za pripravo planerskih delavnic in drugih oblik stro- 
kovnega dela na regijski ravni, ki vsebujejo predvsem analize 
prostora ter reševanje ključnih prostorskih problemov v posa- 
meznih regijah. Dosedaj izpostavljene regije so: obalna, 
posavska in pomurska regija. 

6352-451 Intervencije pri Izdelavi občinskih planskih aktov 

V letu 1996 bodo zaradi drugačnih pristojnosti občin na 
področju urejanja prostora in delitvi na več občin, občine 

ot}st°ječe planske in izvedbene akte starih občin, 
jiede na dosedanje izkušnje je pričakovati, da bo v posamez- 
en primerih verjetno morala intervenirati tudi država da bi 
oosegla vzpostavitev pravnega stanja v prostoru, ki je podlaga 

'zvajanje lokacijskih načrtov, ki so v pristojnosti države. 

6353-451 Prostorski In komunalni standardi In normativi 

Za reformo sistema urejanja prostora, komunalne in zemljiške 
dejavnosti gospodarstva je potrebno v naslednjih letih pripra- 
viti celoten sklop normativov in standardov, navodil za pri- 
pravo planskih aktov ter priročnikov za izvajanje posegov v 
prostor. V letu 1996 predvidevamo le dokončanje začetih del. 

6354-451 Planska kartografija In Informatika Predvidena je 
vpostavitev PIS-a za potrebe urejanja prostora na državni in 
lokalni ravni. Potrebno je zagotoviti geokodirane podatke za 
potrebe izdelave prostorskega plana države. Za potrebe pri- 
prave prostorskega plana je potrebno izdelati ustrezne karto- 
grafske znake - računalniško podprte znake za kartografske 
izrise. Zagotoviti je potrebno kontinuirano strokovno - raču- 
nalniško usposabljanje delavcev. Potrebno pa je tudi zagoto- 
viti sredstva za grafične oziroma kartografske izrise planskih 
dokumentov, vključno s tiskom. 

3428-409 Materialni stroški 

Sredstva za materialne stroške se znižujejo za 9% v primerjavi 
z letom 1995, kljub povečanju števila delavcev na Uradu RS za 
prostorsko planiranje. Sredstva so predvidena za: 

- nabave pisarniškega materiala 
~ potnih stroškov 
- izobraževanja zaposlenih 
~ nabavo strokovne literature 
~ fotokopiranje strokovnih gradiv 
- reprezentanco itd. 

2516 HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD RS 

Potrebna sredstva za realizacijo programa HMZ za leto 1996 
so predvidena približno v enaki višini, kot v letu 1995, razen za 
tiste postavke, kjer sredstva že v letu 1995 ne bodo zadoščala 
za normalno delo in izpolnjevanje mednarodnih obveznosti in 

omačih zakonov (Zakon o varstvu okolja). To se nanaša 
Pf~v

Af
em na vzdrževanje in obnovo merske mreže, kakovost 

podatkov in nove zadolžitve. 

3142 DrugI osebni odhodki (prejemki) 

vornu8/1^0 (20 0°/o) smo predvideli zaradi večjih stroškov pre- 
n,_ . (opazovalnice imamo po vsej Sloveniji) in izobraževa- n/a (v Sloveniji ni ustreznih šol). 

MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

1791 Llmnoloika postaja Bled. Sredstva so predvidena za 
pokrivanje stroškov limnološke postaje, pri tem, da sredstva 
ne zadoščajo za prevzem in obratovanje natege. 

1794 Kakovost zraka - mednarodne zadolžitve. Kot samo- 
stojna država in podpisnica sporazumov je Slovenija dolžna 
opazovati tudi meddržavni transport onesnaženega zraka. V 
letu 1994 smo pri Iskrbi (Kočevska Reka) postavili EMEP 
opazovalno postajo, ki jo moramo vzdrževati in poskrbeti za 
delovanje. Iz mednarodnih konvencij izhajajo še druge 
naloge, ki jih ne bomo mogli financirati iz te postavke. 

1795 Redne publikacije. Obseg izdajanja rednih publikacij: 
dekadno agrometeorološko poročilo, mesečno meteorološko 
in hidrološko poročilo, letna poročila o kakovosti zraka in 
voda, klimatografija, Razprave - Papers in druge smo že 
skrčili, zaradi nezadostnega povečanja bo krčenje nujno tudi 
v prihodnje. 

5009 Kakovost zraka - monltorlng. Za monitoring kakovosti 
zraka bo nujno potrebno (načrtovali smo že v letu 1993) začeti 
z obnavljanjem avtomatskih postaj (stare so že skoraj 15 let) 
in merilnih instrumentov, zato smo predvideli v letu 1995 
nakup vsaj enega kompleta postaje in merilnikov, a sredstev 
nismo prejeli. V kolikor ne bomo začeli z obnavljanjem v letu 
1996, predvidena sredstva ne bodo zadoščala za redno vzdr- 
ževanje tega monitoringa. 

5011, 5012, 5013 Monltoringl. Predvidena sredstva bodo za 
redno delo sicer zadoščala, a bodo honorarni opazovalci še 
nadalje odpovedovali pogodbe, saj so za zneske od 45 do 186 
SIT brutto na dan le redki pripravljeni podaljšati pogodbe. 

1792 Mednarodni projekt 7SWT. Projekt bo v letu 1996 v 
zaključni fazi, zato bi bila v letu 1996 potrebna nekoliko večja 
sredstva. 

5010 Kakovost voda - monltorlng. Glede na zahteve po 
meritvah kakovosti v realnem času smo predvideli delo z 
avtomatskimi merilnimi postajami. Postopoma bi morali opre- 
miti vsaj 7 mernih točk na slovenskih vodotokih. Avtomatiza- 
cijo monitoringa kakovosti voda je prioritetno zahteval Slo- 
venski ekološki projekt. Že od leta 1993 amo prisiljeni zmanj- 
ševati program tega monitoringa (število merjenih parame- 
trov v podtalnici in izvirih, število zajemov v jezerih in morju, 
število analiz toksičnih spojin v vodi) in ne bomo mogli začeti 
z monitoringom v okviru Donavske konvencije. 

5015 Mednarodne komunikacije. Število zakupljenih medna- 
rodnih računalniških linij (ARNES, Internet) in obseg izme- 
njave podatkov se je povečal, cene pa se gibljejo na osnovi 
zlatega franka. 

i 
6359 Zagotavl/anje kakovosti podatkov (OA/OC). V kolikor 
ne bomo stalno skrbeli za izboljšanje kakovosti merjenih 
podatkov, ne bodo ti več primerljivi v mednarodni izmenjavi in 
nas bodo postopoma izločili iz mednarodne izmenjave podat- 
kov. To pa pomeni tudi postopno izolacijo in omejitev 
dostopa do izsledkov v merilni tehniki. 

Monitoringi zahtevajo stalno preverjanje kvalitete merjenih 
podatkov (EN 45001 in EN 45002). Postavka vključuje nabavo 
potrebnih dokumentov, izdelavo programske opreme in 
ekspertno svetovanje, kot predvideva zakon o meroslovju. 

6820 Integralni Informacijski sistem varstva okolja. Naloge 
so opredeljene v Zakonu o varstva okolja in delež našega 
Zavoda se nanaša na podatke, informacije in monitoringe 
zraka in voda. 

6821 Mednarodni projekt LACE. Projekt je naša Vlada potr- 
dila. Za delovanje centra za vremenske napovedi in analize v 
srednjeevropskem prostoru in distribucijo produktov moramo 
zagotoviti potrebna sredstva. 
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6822 Mednarodni kongres alpske meteorologije. Kongres 
vsaki dve leti organizira ena od šestih alpskih držav. Doslej je 
v 12 letnem ciklu to obvezo prevzemala bivša Jugoslavija 
(trikrat), prihodnje leto je na vrsti Slovenija. Organizator - 
HMZ je bil na lanskem kongresu že potrjen in prva obvestila 
smo že razposlali. Kongres bo na Bledu od 9. do 13. septem- 
bra 1996. 

9823 Naloge v zvezi a Konvencijo o klimatskih spremembah. 
V prvi fazi moramo pripraviti nacionalno poročilo v okviru 
konvencije in narediti klimatski program z meritvami in obde- 
lavami podatkov za spremljanje spreminjanja podnebja ter 
izdelati katastre emisij in ponorov. 

6824 Mednarodni monitoring voda. Za meddržavne vodotoke 
je Slovenija dolžna vzpostaviti monitoring v porečju Donave 
(tedenski zajemi na dveh postajah) in izvajati zgodnje obveš- 
čanje v okviru konvencije. 

6825 Monitoring vodnih virov. HMZ bo prevzel kataster izvirov 
in meritve izdatnosti izvirov, zato so potrebna predlagana 
sredstva za materialne stroške. 

6826 Vzdrževanje skupnih Infrastrukturnih naprav Integral- 
nega Informacijskega sistema varstva okolja. Sredstva so 
nujno potrebna za delovanje informacijske tehnologije, 
komunikacijske in telekomunikacijske opreme na skupnem 
vozlišču Vojkova. 

6827 Nacionalni meteorološki telekomunikacijski center - 
informacijski sistem smo bili prisiljeni prenesti iz sklopa -13 
Investicije in investicijsko vzdrževanje« v sklop »Materialni in 
drugi stroški«, ker sredstva ne zadoščajo niti za redno vzdrže- 
vanje, kaj šele za investicije. 

S partnerji se povezujemo s sodobno komunikacijsko opremo 
po svetlobnih vodnikih. Pri uporabi globalne komunikacijske 
hrbtenice (CVI) je potrebno dopolniti opremo regionalnih 
centrov z zmogljivo programsko opremo (nujno bi bilo dopol- 
niti tudi strojno opremo) ter kriti stroške vzdrževanja. 

11 DRUGI ODHODKI 

4421 Članstvo v nevladnih mednarodnih organizacijah. 
Sredstva v višini 3.860 tisoč SIT so potrebna za prispevek 
Slovenije v okviru LACE - centra: center za prognostične 
modele na omejenem področju srednje Evrope s sedežem na 
Dunaju. 

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

5008 In 6528 Ekološki laboratorij - merilna oprema In monl- 
torlngl - Instrumentalna oprema. Glede na to, da v zadnjih 
štirih letih Zavod ni dobil skoraj nobenih sredstev za obnovo 
in posodobljanje merilne opreme in so nekatere aparature že 
trikrat amortizirane ter postajajo stroški vzdrževanja popol- 
noma neekonomični je nujno zagotoviti vsaj minimalna sred- 
stva. V nasprotnem se bo začela merske mreža rušiti, kar pa 
pomeni neizpolnjevanje zakonov. 

5017 Računski center - nabava računalniške In specifične 
programske opreme. Sedanje računalniške sisteme je 
potrebno dopolniti z dodatnimi usmerjevalniki ter delovnimi 
postajami. To zahteva prehod na nov način sprejema progno- 
stičnega gradiva prek lastne satelitske povezave. Izpolnitev 
zahteva tudi novo specifično programsko opremo. 

5429 MRC Slavnlk. V prihodnjem letu naj bi postavili meteoro- 
loški radar, ki že 5. leto leži v skladišču. Radar naj bi postavili 
na dosedanji lokaciji (Slavnik). 

6357 Letališka meteorološka oprema (nakup in montaža). S 
prevzemom te dejavnosti HMZ žal ni dobil tudi sredstev (razen 
v letih 1992 in 1993, nato jih je MPZ - URSZP prerazporedil za 
svoje potrebe) in je tako opremljanje slovenskih letališč s 
potrebno meteorološko opremo zastalo. 

6360 Razvoj novih merilnih metod. Operativna služba zahtevi 
aplikacijo in razvoj novih merilnikov in merilnih metod. V 
postavki je vključena oprema za oba observatorija in elektron- 
ski laboratorij ter mehanske delavnice. 

2517 UPRAVA RS ZA GEOFIZIKO 

1753 409 Potresno Inženlrstvo: Nadaljevanje naloge iz leti 
1995. Poseben poudarek na regulativi - priprava slovenski 
verzije predpisa Eurocode 8 - potresno inženirski del■ 
Potrebno strokovno izpopolnjevanje za izvajanje te naloge. 

1754 409 Inženirska selzmologlja: Nadaljevanje naloge iz leti 
1994. 

1755 409 Državna mreža potresnih opazovalnic: Nadaljeva- 
nje naloge iz leta 1995. Načrt državnega seizmološkega moni- 
toringa predvideva mrežo 25 potresnih opazovalnic z digital- 
nimi trikomponentnimi seizmografi, povezanih telemetrično s 
centrom za obdelavo podatkov. Ker doslej država ni zagoto- 
vila oz. mogla zagotoviti sredstev za izvedbo celotne mreže, 
smo se odločili za postopno izvedbo. Poleg cene uvozni 
opreme (omenjene seizmološke opreme ni mogoče nabaviti 
doma) je treba upoštevati tudi precejšnje stroške izdelavi 
opazovalnice (zemljišče, gradbena dela, instalacije). Predla- 
gan državni seizmološki monitoring je namenjen kvalitetnejši 
registraciji potresnih pojavov in natančnejšemu določanju 
potresnih parametrov (predvsem velikost in lokacija potresa) 
za hitro ukrepanje, skupaj z monitoringom močnih potresov 
pa za ocene potresne nevarnosti in ogroženosti ter za pri- 
pravo izboljšanih predpisov za potresno varno gradnjo. Pred- 
videna sredstva na tej postavki vključujejo tudi izobraževanje 
kadra za vzdrževanje instrumentov. Program za leto 1996: tri 
nove opazovalnice. 

1757 409 Monitoring močnih potresov: Nadaljevanje nalogi 
iz leta 1995. Poleg monitoringa pretežno šibkih potresov, ki 
ga bo zagotovila državna mreža opazovalnic s seizmografi, ji 
treba zagotoviti nekoliko gostejšo mrežo opazovalnic močnih 
potresnih pojavov, ki so opremljene z akcelerografi. Zapisi 
potresnih pojavov te mreže bodo neposredno rabili za ocene 
potresne nevarnosti in ogroženosti na ozemlju Slovenije ter 
za pripravo novih predpisov za potresno varno gradnjo. Načrt 
predvideva najmanj 25 takih opazovalnic. V letu 1996: 3 opa- 
zovalnice. 

2963 409 Geofizikalni monitoring: Nadaljevanje naloge iz leta 
1995. V letu 1996: Priprava težnostnega in geomagnetnega 
monitoringa. 

2964 409 Geološki monitoring: Nadaljevanje naloge iz leti 
1995. Geološke raziskave pomembnejših seizmogenih obmo- 
čij v Sloveniji (tu gre za geološko ovrednotenje območij mož- 
nih močnejših potresov za potrebe ocenjevanja potresne 
nevarnosti, ki je še posebej pomembno kot strokovna podlagi 
za tehnične predpise o potresno varni gradnji): 

3359 403 Materialni stroški: Materialni stroški so predvideni V 
višini 13.508 tisoč SIT, kar je 9% manj kot v letu 1995. 

5006 409 Seizmološki monitoring ob povečanih potresnih 
aktivnostih: Nadaljevanje naloge iz leta 1995. Pokrivanje 
dodatnih stroškov ob povečani potresni aktivnosti. 

7630 409 Refrakcljska aelzmlka: Nadaljevanje naloge iz leta 
1995. Plitve refrakcijske seizmične meritve na novih lokacijah 
državnega seizmološkega in geofizikalnega monitoringa. 

9003 Seizmološka programska oprema: Za nakup posebni 
seizmološke programske opreme pri obdelovanju digitalnih 
zapisov potresov predvidevamo v letu 1996 1.683 tisoč SIT. 

9004 Geološki Informacijski sistem: Področje geologije je pO 
letu 1991 opazno nazadovalo, saj republiške regulative za 
delovanje javnih služb sploh ni bilo. Za ponovno vzpostavitev 
javne službe na področju geologije je potrebno za enak obseg 
delovanja kot leta 1991, zagotoviti sredstva v višini 25.000 
tisoč SIT. 
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Delovanje javne službe obsega: 

1- posodabljanje in urejanje geoloških podatkovnih baz 
2. vzpostavljanje računalniških podatkovnih baz v osnovnem 
podatkovnem sistemu 
3. izdelava digitaliziranih tematskih geoloških kart Republike 
Slovenije. 

5005 479 Modernizacija seizmološke mreže: Nadaljevanje 
naloge iz preteklih let. Oprema obstoječih seizmoloških opa- 
zovalnic v Sloveniji je zastarela, pomanjkljiva in iztrošena. 
Zato jo moramo postopoma zamenjati s sodobnejšo digitalno, 
snokomponentni zapis pa s trikomponentnim. Ker gre za 
specialno opremo namenjeno beleženju potresov menimo, da 
je najsmotrneje, da realizacijo takšne investicije vodimo na 
URSG. Tako nameravamo v letu 1996 nabaviti opremo za 
postavitev mreže potresnih opazovalnic v Ljubljanski kotlini. 
Pri tem gre za 8 telemetrično povezanih potresnih opazoval- 
nic. V letu 1996 pa nameravamo nabaviti tudi 3 instrumente za 
registracijo močnih potresov. 

6363 467 Mednarodne članarine: Nadaljevanje naloge iz leta 
1995. Gre za plačilo članarin 8 mednarodnim organizacijam, 
*i jih je doslej deloma plačevalo Ministrstvo za zunanje 
zadeve, deloma pa naša uprava. Te organizacije so: Internati- 
onal Seismological Centre, Centre Sismologique Euro- 
Mediterraneen, European Geophysical Society, European 
Union of Geosciences, European Association of Exploration 
Geophysicists, Seismological Society of America, American 
Geophysical Union, Society of Exploration Geophysicists. 

6364 409 Priprava osnov za zakonodajo: Nadaljevanje naloge 
iz leta 1995. URSG mora prek zunanjih izvajalcev čimprej 
poskrbeti za izdelavo manjkajoče zakonodaje (predvsem raz- 
nih tehničnih predpisov) za področje svojega dela ter za 
zamenjavo trenutno še veljavnih zakonov SRS in SFRJ s teh 
področij. 

6365 409 Strokovna srečanja: Nadaljevanje naloge iz leta 
'995. Redno organiziranje strokovnih srečanj, na katerih bi 
večinoma obravnavali strokovne podlage za zakonodajo in 
njihovo sprotno posodabljanje. 

2521 UPRAVA RS ZA VARSTVO NARAVE 

5982 - 401 DrugI osebni odhodki (prejemki) 

Zaradi planiranega povečanja števila delavcev v letu 1996 se 
povečujejo tudi sredstva te proračunske postavke, ki so 
namenjena za regres za prehrano, prevoz na delo, regres za 
letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, izobraževanje, 
idr. 

6546 — 410 Plače regionalnih zavodov 

Sredstva so planirana v skladu s proračunskimi usmeri- 
tvami. 

1784 — 409 Strokovne obveznosti po mednarodnih konven- 
cijah 

V okviru te postavke so predvidena sredstva za: 
- Članarina po obveznosti podpisane in notificirane Barce- 
lonske konvencije za leto 1995, ki bo plačana v letu 1996. 
- Raziskave kakovosti morja v obsegu, ki ga je Slovenija 
sprejela s podpisom protokola o onesnaževanju morja s kop- 
nega po Barcelonski konvenciji. 
-Raziskave kakovosti Drave, Mure in pritokov na mejnih 
odsekih, ki jih je treba izvajati skupaj z Avstrijci v obsegu, ki je 
sprejet s sklepom slovensko- avstrijske Komisije za Dravo oz. 
siovensko-avstrijske Komisije za Muro. 

Po sklepu slovensko - avstrijske Komisije za Dravo bo 
potrebno nadaljevati s skupnimi raziskavami vodnih virov v 
Karavankah v približno enakem obsegu kot letos. 
■ delovanje obeh meddržavnih komisij z Avstrijo za Dravo 
tiir ^er se skupno rešuje vodnogospodarska problema- tika na vplivnih mejnih odsekih so potrebna ustrezna stro- 

kovna gradiva, študije, mnenja ali vključevanja strokovnjakov 
drugih inštitucij na sestankih komisij ali podkomisij. 

1844 - 409 Pospeševanje razvoja javnih služb 
'-.O'.: t' 

Sredstva, predvidena za pospeševanje javnih služb zajemajo 
predvsem razvoj javnih služb v pogojih lokalne samouprave - 
pomoč pri izvajanju nove ureditve republiških in lokalnih 
javnih služb na področju varstva okolja, pomoč pri urejanju 
premoženjskih bilanc in financiranja komunalnih dejavnosti v 
pogojih lokalne samouprave, organiziranje posvetovanj za 
republiške in lokalne javne službe, organiziranje regijskih 
posvetovanj in seminarjev za pomoč pri razreševanju proble- 
matike povezane z uresničevanjem zakonodaje s področja 
gospodarskih javnih služb in varstva okolja ter pristojnosti 
lokalnih skupnosti in države. 

3430 - 403 Materialni stroški 

Za ta namen so predvidena sredstva v višini 60.860 tisoč SIT, 
kar je za 14% manj kot v letu 1995: 

3754 - 409 DrugI odhodki za delo na drugih področjih 

Ti stroški so predvideni kot materialni stroški v zvezi z medna- 
rodno dejavnostjo uprave. 

5047 - 409 Nacionalni program varstva okolja 

Pripravo nacionalnega programa varstva okolja opredeljujeta 
47. in 48. člen Zakona o varstvu okolja in sodi med najzahtev- 
nejše naloge na področju okolja v letu 1996. Nadaljevanje 
pričetih aktivnosti priprave NPVO prehaja s Poročilom o sta- 
nju okolja v osrednjo, temeljno fazo dela, ko opredelitvi pro- 
blemov okolja sledi postavitev in razprava o temeljnih ciljih in 
usmeritvah, da bi temu sledile strategije s scenariji priprave 
instrumentov in ukrepov ter konkretnih nalog za uporabo 
NPVO, vključno s časnovno dimenzijo in nosilci aktivnosti. V 
ta namen bo za pripravo strokovnih podlag z vključitvijo 
zunanjih strokovnjakov potrebnih 25.500 tisoč SIT. 

Med strokovnimi podlagami je najzahtevnejša priprava doku- 
mentov po okoljskih temah - klimatske spremembe in kvali- 
teta zraka, ravnanje z vodami, odpadnimi vodami in odpadki, 
varstvo narave in biološka raznovrstnost ter odpravljanje 
motenj, temu sledi priprava dokumentov po ciljnih skupinah 
in področjih, instrumenti okoljske politike, strokovne osnove 
za novo strategijo za okolje in trajnostni razvoj ter opredelitev 
ekonomskih in prostorskih implikacij NPVO. 

5418 - 409 Poročilo o stanju okolja 

Priprava poročila o stanju okolja je po 75. členu ZOV vsako- 
letna naloga, zato ga bo potrebno ažurirati in v primerni obliki 
izdati tudi v letu 1996. Vključiti bo potrebno tudi izvajanje 
nacionalnega programa varstva okolja, poskrbeti za nadalje- 
vanje prikaza trendov posameznih pojavov in parametrov, 
izpopolniti šibka in nezadovoljivo pokrita področja poročila o 
stanju okolja za leto 1995. 

Ob tem je potrebno razmisliti o dopolnilni publikaciji k poro- 
čilu, v katerem bodo sistematično objavljeni samo okoljski 
podatki, ki bi s strokovnim krogom in širši javnosti lahko 
služili za nadaljnje analize in kot natančnejše informacije. 

6055 - 409 Mednarodne konvencije - varstvo narave 

Predvidena sredstva so namenjena za pristop k mednarodnim 
konvencijam, sporazumom in protokolom s področja varstva 
narave, njihovo ratifikacijo in uresničevanje in sicer za: 
- konvencijo o varstvu svetovne kulturne in naravne dediš- 
čine, 
- konvencijo o varstvu močvirij, ki imajo mednarodni pomen 
zlasti kot prebivališča močvirskih ptic, 
- konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi vrstami 
samonikle, flore in favne, 
- konvencija o ohranitvi migratornih vrst prostoživečih živali, 
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- konvencija o varstvu evropske flore, favne in naravnih 
habitatov, 
- konvencija o biotopski raznovrstnosti, 
- konvencija o varstvu alp. 
Sredstva so namenjena tudi za sodelovanje z organi za var- 
stvo narave v drugih državah in z drugimi mednarodnimi 
organizacijami in za sodelovanje z mednarodnimi nevladnimi 
organizacijami - IUCN, CIPRA, CEDIP, WWF, REC, IWRB. 

6066 - 409 Priprava baz podatkov In strokovnih podlag 
varstva okolja 
Sredstva so namenjena za dokončanje oz. izvedbo meril in 
kriterijev za financiranje kolektivne komunalne rabe, priprave 
metodologije za oblikovanje cen komunalnih proizvodov in 
storitev, spremljanje uresničevanja kolektivne pogodbe za 
gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavno- 
sti in vodnega gospodarstva in določitev meril za ugotavljanje 
obsega potrebnih sredstev za nujne investicije na področju 
kolektivne komunalne rabe in individualne komunalne rabe. 

6067 - 409 Ukrepanje pri ekoloikih nesrečah 

V primeru ekoloških nesreč manjšega obsega je zelo 
pomembno hitro ukrepanje za preprečitev ali zmanjšanje 
posledic nesreč. V primeru, da storilec ni znan pa je to tudi 
edini način za pokrivanje stroškov intervencije. 

6069 - 409 Kartiranje habitatov 

Sredstva so namenjena za opredelitev metode, izvedbo posa- 
meznih vzorčnih primerov in izvajanje kartiranja. 

6071 - 409 Publikacije za varstvo narave 

Sredstva so namenjena za pripravo publikacij s področja 
varstva narave (vzgojno - izobraževalni plakati, zloženke, 
brošure, redna številka revije Varstvo narave). 

6373 - 409 Vodnogospodarski Informacijski sistem - baze 
In evidence 
Sredstva so namenjena izpolnjevanju obveznosti, ki izhajajo 
iz Zakona o varstvu okolja in osnutka novega Zakona o vodah, 
mednarodnega sodelovanja na osnovi podpisanih mednarod- 
nih konvencij in potrebe po zahtevani modernizaciji poslova- 
nja. Sredstva iz te postavke bodo porabljena za vzdrževanje in 
prenovo obstoječega prostorskega informacijskega sistema 
vodnega gospodarstva. Sredstva se bodo namensko koristila 
tudi za nadaljevanje dela na obstoječih kot tudi novih temelj- 
nih katastrih in drugih evidencah vodnega gospodarstva kot 
so hidrografski kataster, kataster vodnogospodarskih objek- 
tov in naprav, kataster MHE, kataster vodnih virov in zavarova- 
nih območij, kataster onesnaževalcev voda itd. 

6377 - 409 Mednarodni promet z odpadki 

Sredstva so namenjena za pripravo strokovnih podlag za 
predpise in evidence na osnovi Bazelske konvencije, za sode- 
lovanje s Sekretariatom Bazelske konvencije in državami ude- 
leženkami konvencije, za strokovno sodelovanje z instituci- 
jami sosednjih držav, za sodelovanje na delavnicah in kongre- 
sih SIT in za prevajanje dokumentov. 

6377 - 409 Komisija za oceno škod po naravnih nesrečah 

S predlaganimi sredstvi je predvideno pokrivanje materialnih 
in drugih stroškov zunanjih sodelavcev komisije vključno s 
stroški recenzij predlogov za sanacijske ukrepe. 

6549 - 413 Materialni stroški regionalnih zavodov 

Sredstva za te namene so predvidena v skladu s proračun- 
skimi usmeritvami. 

6572 - 449 Spominski park Trebče 

Planirana sredstva so namenjena za osebne dohodke, materi- 
alne stroške izvajanja parkovnega programa in amortizacijo. 

6573 - 449 Triglavski narodni park 

Planirana sredstva so namenjena za osebne dohodke, materi- 
alne stroške izvajanja parkovnega programa in amortizacijo. 

6576 — 449 Škocjanske Jame 

Sredstva so namenjena za zagotovitev materialnih, kadrov- 
skih in organizacijskih pogojev za ustanovitev in delovanje 
javnega zavoda. 

6072 - 6079 -451 Javna vodnogospodarska služba 

Planirana sredstva so namenjena za izvajanje javne vodnogo- 
spodarske službe, ki jo izvajajo javna vodnogospodarska 
podjetja. Delovna opravila, ki se izvajajo v okviru dela javne 
vodnogospodarske službe so organizacijska, planska, nad- 
zorna služba nad sladkimi vodami in morjem in vodnimi 
objekti, sodelovanje pri upravnih postopkih, za izdelavo pred- 
logov vodnogospodarskih aktov, sodelovanje in spremljanje 
študijsko raziskovalnih programov, informacijskega sistema, 
nalogam v izvajanju vzdrževanja in vodenja investicij vodno- 
gospodarskih objektov in za naloge v zvezi z zemljiško prav- 
nimi zadevami. 

Sredstva so razdeljena po posameznih vodnih območjih po 
sprejetih kriterijih, ki zajemajo značilnosti vsakega povodja. 

6080 - 451 Javna vodnogospodarska služba - skupni pro- 
gram 
V navedeni postavki so predvidena sredstva za tisti del oprav- 
ljanja vodnogospodarske službe, ki se izvaja oz. organizira na 
državni ravni preko predvidoma javnega zavoda oz. podjetja, 
trenutno pa s pogodbo z Vodnogospodarskim inštitutom 
Ljubljana. 

6081 - 451 Služba varstva obalnega morja SVOM 

Sredstva so namenjena za izvajanje nalog službe varstva 
obalnega morja, ki zajema predvsem preventivno dejavnost 
na morju in obali, vzdrževanje opreme in plovil, dežurstvo, 
nabavo čistilnih sredstev in čistilne opreme in za varovanje 
opreme. Službo izvaja podjetje HIDRO Koper. 

6098 - 449 Intervencije - naravna dediščina 

Planirana sredstva so namenjena za sanacijske, vzdrževalne 
in nujne preventivne zaščitne ukrepe na najpomembnejših 
objektih in območjih narave. 

6574 - 449 Akcije varstva narave 

Planirana sredstva so namenjena za zagotovitev vzdrževalnih, 
zaščitnih, prezentacijskih, vzgojnih in informacijskih dejavno- 
sti po posebnem programu javnih služb s področja varstva 
narave. 

1782 - 451 Recenzije In revizije 
Uprava zagotavlja nadzor nad kakovostjo izdelane strokovne 
dokumentacije t. j. elaboratov in programov. Glede na zahte- 
vano specifično strokovnost in nezasedenost določenih 
delovnih mest mora del recenzij in zahtevnih ekspertiz uprava 
naročati pri priznanih usposobljenih institucijah ali ekspertih. 

Obveznosti, ki jih prevzema uprava pod to proračunsko 
postavko se urejajo ločeno od ostalega dela dejavnosti in se 
nanašajo predsem na področje gospodarjenja z vodami. 

Glede na značaj problemov in manjko zadostno usposoblje- 
nih strokovnih kadrov se pričakuje še porast teh stroškov. 

4424 - 451 Strokovne podlage za vodnogospodarsko In 
prostorsko dokumentacijo 

Prioritetna naloga uprave je izdelava strokovnih podlag oz. 
osnov za pripravo programov in načrtov vodnih območij, 
povodij ali delov povodii, katerih vsebina in metodologija bo 
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predpisana z novim zakonom o vodah. V okviru teh sredstev 
pa je predvideno tudi razreševanje posameznih problemov 
vezanih na področje gospodarjenja z vodami. 

5046 -451 Informacijski sistem varstva okol/a 

Gre za enaka sredstva kot v letu 1995. Sredstva se bodo 
koristila za naloge na področju dela informacijskega sistema 
varstva okolja ter drugih podatkovnih baz, katere niso zajete v 
sklopu vodnogospodarskega informacijskega sistema npr. 
evidence odpadkov, kataster komunalnih čistilnih naprav, 
meta - podatki o okoljskih podatkovnih bazah. Sredstva so 
nadalje namenjena nalogam, ki bodo povezane z razmejitvijo 
mforamcijskih potreb državne uprave in lokalne samouprave, 
standardizacijo in metodologijami s področja varstva okolja 
in v zvezi z informacijskim sistemom, vse v skladu z Zakonom 
o varstvu okolja. 

5048 - 451 Studila ranljivosti okolja 

< frfr'' *am'ka pri pripravi podzakonskega akta na področju studije ranljivosti okolja bodo sredstva v letu 1996 namenjena 
potrebam natančnejše razdelave podzakonskega akta in pri- 
pravi vzorčnega primera. 

5049 - 4si Presoje vplivov na okolje 

Sredstva so namenjena potrebam natančnejše razdelave pod- 
zakonskega akta, ki zadeva presojo vplivov na okolje. Do 
konca leta 1995 bosta pripravljena dva podzakonska akta s 
področja presoj vplivov na okolje zato bodo ta sredstva name- 
njena potrebam izvajanja postopkov presoje vplivov na okolje 
v letu 1996. 

5423 — 451 Intervencije ob naravnih nesrečah 

Sredstva v višini 14.500.000 SIT predstavljajo skromen 
rezervni sklad v primeru naravnih nesreč. Predlagana sred- 
stva seveda ne zagotavljajo možnosti za najnujnejšo sanacijo 
posledic poplav, kar bo treba urediti v okviru sistemskih 
rešitev, ki so v pripravi. 

6060 - 4S1 Upravna In razvojna dokumentacija 

Zaradi izredne obsežnosti in strokovne zahtevnosti tematike, 
ki jo ureja Zakon o vodah bodo sredstva porabljena za dopol- 
njevanje že izdelanega osnutka Zakona o vodah in drugih 
gradiv potrebnih za njegovo utemeljevanje in analize. 

6070 - 451 Študije In raziskave 

Sredstva so namenjena za študije in raziskave na naravnih 

vantl°tah 28 spreiemani0 varstvenih ukrepov in izvajanje 

6564 - 451 Vzdrževanje vodnega režima 

Sredstva za vzdrževanje vodnega režima se glede na leto 1995 
10 Malenkostno (1,4%) povečujejo, kljub temu, da je bilo 
redno vzdrževanje vodnogospodarskih objektov in naprav ter 
naravnih vodotokov v zadnjih petih letih zaradi stalnega 
zmanjševanja sredstev močno zanemarjeno. V okviru memo- 
randumskih izhodišč ni bilo možno zagotoviti večjih sredstev. 

Posledice nezadostnega vzdrževanja objektov in naprav se 
a?eyo v hitrem zaraščanju in zamuljevanju urejevanih vodo- 
kov, 2manjšani provodni sposobnosti in pogostejših popla- an, na naravnih vodotokih - koritih pa v vedno bolj erodira- 

in m nezavarovanih brežinah, povečanem meandriranju, 

na^ ju kmetijskih in gozdnih zemljišč ter splošnemu pro- 
«anfnjU ^°"e^ stabilnih hidrosistemov. Predvsem hitro slab- 
st 'e ravnovesno - stabilnostnih razmer ob hudourniških 

ugah lahko povzroči verižna rušenja že zgrajenih sistemov 
kih posledicami in škodami na nižinskih odse- 
nmJ: . ° 'n t0 na urbaniziranih področjih z gosto mrežo Prometnic m ostale infrastrukture. 

6571 - 451 Zavarovana območja narave 

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za izde- 
lavo strokovnih podlag, plansko usklajevanje in pripravo prav- 
nih aktov s pomočjo zunanjih sodelavcev popularizacijo, izo- 
braževanje kadrov za nadzor in izvajanje varstva za manjša 
območja in objekte narave ter za velika območja, kot so 
območja Kolpe in Kočevja, Pohorja, Notranjskih kraških polj, 
Kamniško - Savinjskih alp in dela Karavank, Krasa, Kozjan- 
skega, Ljubljanskega barja, Soče in Mure in za ustanavljanje 
organizacij za upravljanje zavarovanih območij. 

6831 - 451 Standardi komunalne oskrbe 

Predvidena sredstva zajemajo pripravo oskrbovalnih, organi- 
zacijskih, tehničnih, vzdrževalnih in drugih standardov za 
izvajanje različnih javnih služb na področju komunalnih 
dejavnosti in varstva okolja. 

6832 - 451 Notranjski park - Life program 

Sredstva so namenjena za obveznosti sofinanciranja medna- 
rodnega programa life za projekt Notranjski park. 

6666 - 451 Azil za zavarovane živalske vrste 

Redna dejavnost v azilu in na renaturacijskih postajah. 

5191 - 455 Prezaposlitev delavcev v RUŽV 

Planirana sredstva so v skladu s proračunskimi usmeritvami 
povečana z indeksom 101,4. 

6371 - 468 Nadomestila za Izvajanje režimov varstva 
narave 
Planirana sredstva so namenjena za nadomestila gospodar- 
skih učinkov lastnikov zemljišč zaradi uveljavljanja režimov 
varstva narave. 

6575 - 468 Odškodnine In varstvo živalskih vrst 

Sredstva so namenjena za odškodnino za škodo, ki jo povzro- 
čijo zavarovane živalske vrste, za preventivne ukrepe za pre- 
prečevanje škode in za pripravo metod za izvajanje varstva 
vrst. 
5472 - 471 Zapiranje Rudnika urana Žirovaki vrh 

Sredstva za te namene so predvidena v skladu s proračun- 
skimi možnostmi, kar pa pomeni, da bo možno program 
zapiranja izvajati le postopno, saj višina sredstev iz leta 1995 
ne omogoča hitrega poteka zapiranja. 

6378 - 471 Ekološka sanacija Rudnika Žirovaki vrh 

Predvidena sredstva so namenjena za izvajanje programa 
ekološke sanacije RUŽV v skladu z zakonom o sanaciji RUZV 
in na podlagi že pridobljenih dovoljenj, kijih je rudnik pridobil 
za poseg v prostor. 

6380 - 477 Odkup nepremičnin na zavarovanih območjih 
narave 

Planirana sredstva so namenjena za odkup zemljišč zaradi 
zagotavljanja varstva in uveljavljanja zakonske pravice pred- 
nostnega odkupa. 

6668 - 478 Dokončanje informacijskega centra TNP 

Planirana sredstva bodo namenjena ureditvi okolice informa- 
cijskega centra (rušenje oz. sanacija k centru pripadajočih 
objektov). 

alnem 1845 - 477 Vzdrževalno - ureditvena dela nt 
morju 

V predlaganem znesku so predvsem obveznosti za plačilo 
anuitet za vračilo kredita. 
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2954 - 470 Primorski vodovod In kanalizacija 

Za Primorski vodovod je potrebno zagotoviti 245.000 tisoč SIT 
in sicer za sofinanciranje 5. faze Primorskega vodovoda. 
Glede na to, da je v mednarodni pogodbi z IBRD o najetju 
kredita motno tudi sofinanciranje kanalizacijskih kolektorjev 
do že zgrajene čistilne naprave v Kopru planirana sredstva ne 
bodo zadoščala tudi za dokončanje 5. faze Primorskega vodo- 
voda. 

2956 - 470 HE Golica - programi Iz odškodnine KELAG 

Dokončanje del po pogodbi in programu. 

4425 - 477 HE Vrhovo - sofinanciranje za urejanje zalednih 
voda 

Skupaj z investitorjem HE Vrhovo se bo nadaljevalo z ureja- 
njem erozijskih žarišč, plazovitih območij in prodnih zadrže- 
valnikov na Sopoti s pritoki. 

5425 — 470 Komunalna Infrastruktura - javne službe In 
varstva okolja 

Sredstva zajemajo sofinanciranje komunalnih investicij in so 
namenjena za gradnjo čistilnih naprav, kanalizacij, ravnanja z 
odpadki, za investicije na področju varstva zraka in za vodoo- 
skrbo. 

5427 -471 Gradnja vodnogospodarskih objektov In naprav 

V znesku je zajeto samo plačilo najnujnejših upravičenih 
odškodninskih zahtevkov za investicije iz preteklih obdobij. 
To seveda pomeni, da ne bomo nadaljevali in dokončali že 
začete investicije (akumulacija Medvedci, ipd.), obnavljali 
porušenih jezov, niti zagotavljali sredstev za sofinanciranje 
obrežnih zavarovanj in obrambnih nasipov za povečanje 
poplavne varnosti na urbaniziranih področjih. 

6063 — 470 Vlaganja v komunalno Infrastrukturo In varstvo 
okol/a 

Sredstva so namenjena za pokritje prenesenih pogodbenih 
obveznosti po razpisu za komunalno infrastrukturo za leto 
1995 in deloma za program leta 1996. 

2522 INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Izhodišče za plan je planirano število 176 uslužbencev v 
Inšpektoratu RS za okolje in prostor v letu 1996. 

Inšpekcija za prostor ima trenutno zaposlenih 63 uslužben- 
cev, v letošnjem letu je prevzela še 21 gradbenih inšpektorjev. 
Zaradi povečanega obsega dela je potrebno zaposliti še 40 
inšpektorjev za področje inšpekcije za prostor. Inšpekcija za 
okolje ima trenutno zaposlenih 23 uslužbencev. Ob reorgani- 
zaciji je Inšpektorat RS za okolje in prostor dobil veliko 
pristojnosti od drugih inšpektoratov in s tem tudi dela, zato je 
potrebno zaposliti 28 novih inšpektorjev in administrativnih 
delavcev v inšpekciji za okolje. 

5983 401 DrugI osebni odhodki 

Planiran znesek je izračunan na osnovi prej omenjenega 
stanja, ki pogojuje odhodke za izobraževanje, usposabljanje 
pripravnikov, regres, prevoz na delo, prehrano. Zaradi zapo- 
slovanja novih delavcev bomo potrebovali precej sredstev 
zlasti za usposabljanje novosprejetih delavcev. 

4526 403 Materialni stroikl 

Pri izračunu smo upoštevali 176 uslužbencev ob predvideva- 
nju, da bomo dobili nujno potrebna nova osnovna sredstva, ki 
jih bo potrebno tudi vzdrževati. 

5004 409 Sredstva za analize Izven rednega programa 

To postavko smo povečali samo za stopnjo inflaciie. Predvi- 

SG 
devamo, da bodo planirani stroški zadostovali, kljub povečtso 
nemu obsegu dela. jzt 

po 6834 Izvržbe odločb (stan. In okoljska Inip.) 00 
, bo 

Ce je ogrožena imovina, zdravja ali življenje ljudi se moraliza 
inšpekcijski ukrepi hitro izvesti in s tem preprečiti večji /el 
škodo, zato je predvidena izvršba po tretji osebi. Predvidel 
smo finančna sredstva za ta namen zlasti v primerih vodnih oc 
objektov v splošni rabi, če bo zaradi nepredvidenih dogodki 
objekt potrebno čim prej sanirati. ro 

ni, 
P' 
lo 

Zaradi nelegalnih posegov v prostor je potrebno porušit Di 
nelegalno zgrajene objekte. Planiran znesek za rušenje W /e 
omogočil le nujne izvršbe. j 

le 
450 Izvedenska mnenja n, 

j n* 
Glede na dosedanje izkušnje pri delu Inšpektorata je predrt p< 
dena minimalna vrednost za pridobitev mnenj strokovnih rr 
izvedencev ali preiskav. 

26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN 
SOCIALNE ZADEVE 

5001 450 Rušenje nedovoljeno Izgrajenih objektov 

21 MATERIALNI STROŠKI - DRŽAVNI ORGANI 

3335 - Materialni stroški 

V sredstva za materialne stroške so vključena za prihodnji 
leto sredstva na dosedanjih petih proračunskih postavkah /" 
sicer poleg ožjih materialnih stroškov, drugi odhodki za dele 
na drugih področjih (3659), izobraževanje (4428), sodelovanji 
s strokovnimi institucijami (5253) in delo organov in komisij 
(6185). 

Višina sredstev je planirana na osnovi dejanskeih potreb ol 
porabe ob upoštevanju povečanega obsega nalog nI 
področju vključevanja širše strokovne javnosti in institucij' 
oblikovanje v oblikovanje sistemskih sprememb in priprav» 
podzakonskih aktov, pa tudi delu nad 15 novoustanovljeniJ 
organov in komisij na vseh področjih dela ministrstva. Sred- 
stva so planirana za delo ministrstva s tem, da ne vključujejo 
stroškov plačilnega prometa. 

9004 - Stroški plačilnega prometa Glede na obseg celotni 
proračunskih sredstev ministrstva so sorazmerno vlsold 
tudi stroški plačilnega prometa, zato je potrebno sredstva' 
ta namen zagotoviti na samostojni postavki. 

9005 — Mednarodno sodelovanje (seda/ 7172) 

Sredstva so načrtovana za plačilo članarin v različnih medni' 
rodnih organih in organizacijah, ki niso vključena v okvil 
sredstev Ministrstva za zunanje zadeve (MOD), za finančni 
obveznosti na področju bilateralnih pogajanj in sklepanji 
sporazumov in na področju multilateralnih odnosov za sode- 
lovanje z MOD in Svetom Evrope. Sredstva so načrtovana tuđ 
za udeležbo predstavnikov oz. delegacij Slovenije na medni' 
rodnih konferencah in drugih oblikah mednarodnega sodel? 
vanja s področja dela ministrstva, za usklajevanje zakonodaji 
Evropske unije, za stroške strokovne literature in stroški 
prevodov. 

A - SOCIALNI TRANSFERJI 

41 TRANSFERI ZAPOSLOVANJE 

1826 — DN In DN v enkratnem znesku 
7022 - Denarna pomoč 

Že v letu 1994 se je začelo zmanjševati število prejemnikom 
denarnih nadomestil in ta trend se je nadaljeval tudi v prvif 
petih mesecih letošnjega leta. Zmanjševanje je bilo na račun 
bistveno manjšega pritoka presežnih delavcev v odkrito brez- 
poselnost v primerjavi s predhodnimi leti, po drugi strani p* 
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£t
se le velikemu številu upravičencev denarno nadomestilo, ki 

9a pridobili v času množičnega odpuščanja presežkov, že 
izteklo. Kljub temu pa najnovejši podatki o stečajih in prisilnih 
poravnavah kažejo, da bo v drugi polovici leta 1995 prešlo v 
? *.rlto brezposelnost okrog 7 tisoč presežnih delavcev, ki 

■(bodo uveljavljali tudi pravico do DN. Ocenjujemo, da bo 
P°vPročno mesečno število upravičencev do DN v 

tel®'u |995 okrog 31.000. V primerjavi s povprečnim mesečnim 
DŠtevilom upravičncev do DN v letu 1994 (37.458), predstavlja 
A za loto 1995 zmanjšanje za 17%. V kolikor ne bo v letu 

6 Prišlo do večjega odpuščanja presežnih delavcev ozi-' 
rama bo število odpuščenih presežnih delavcev celo nekoliko 
niz/e kot v letu 1995, bo v letu 1996 poprečno mesečno število 

it>iieTaakov DN okro9 29-500 ali okrog 5% manj od ocene za }/( Zj?. 7995 prav tako ocenjujemo, da se število tistih, ki jim bo 
bt tat lfnn^Bno v enkratnem znesku, ne bo spremenilo glede na 

l?nn l0r bo tako v letu 1995 kot v letu 1996 štelo okrog 
lat oseb- Število prejemnikov denarne pomoči je v zadnjem ru m pol upadalo še hitreje kot število prejemnikov denar- 

n 
ga nadomestila. Januarja 1994 je namreč pričela veljati 
*®'a Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brez- 

i" me<fstl'.P° kateri se je čas prejemanja DP skrajšal na 6 ®ecev\ Se zadnjim upravičencem, ki jim je bila DP odmer- 
Dom n°Ve'o Zakona, se bo v drugi polovici leta 1995 ta 
ririi!? '^kla, zato pričakujemo, da število prejemnikov DP v 
iemn p? 'ci lgta 1995 ne bo več tako hitro upadalo. Ocenju- 
lati it on b° P°vPrečno mesečno število prejemnikov DP v 
lini a °krog 7.900, kar predstavlja za dobro polovico 
toin'S08" mani kot i0 bil° v poprečju leta 1994 (15.996). Za o 1996 ocenjujemo, da se bo število prejemnikov DP usta- 

(° 
na ravni okrog 7000 poprečno mesečno (slaba četrtina 

»99s na evll° Prejemnikov DN). V primerjavi z oceno za leto 
j" 12y 28 *man'šanie poprečnega števila prejemnikov za 

si stilTfn^10 mfseino število prejemnikov denarnega nadome- 
letu bo na osn°vi gornjih ocen v letu 1995 38.900, v 
tretiinn i 36 500, kar v obeh Primerih predstavlja slabo <1 poselnih oceno Povprečnega števila registrirano brez- 

ii 

10 42 Tf,ANSFERI - OTROŠKO VARSTVO 

} 4429 ~ Starševski dodatek 

stvu^ntrJ^L. dodatek je denarna pomoč staršem ob in po roj- 
(oče) ki „a 'co do starševskega dodatka ima vsaka mati 
mestila , '/Poinjuje pogojev za pravico do denarnega nado- 

Id nadomoJtn*, P°rodniške9a dopusta ali kakšnega drugega 
V niie in ,rj

la Plače, pod pogojem, da je državljanka R Slove- 
tek ieanal SJn ° Prebivališče v R Sloveniji. Starševski doda- 
preiema odstotkom zajamčene plače, upravičenec pa ga 
staUZlf "? yto Ocenjujemo, da bo v letu 1996 prejemalo ki dodatek približno 3.100 upravičencev. 

11 dodatka podla9a za priznanje pravice do starševskega 
e 

r 93?ak°n 0 družinskih prejemkih (Ur. list R Slovenije, št. 65/ 
ii 
i 7011 ~. Nadomestilo plače v času porodniškega dopusta 

e nadomestiL ~?S}avke.se fa90tavljajo sredstva za denarno 
za neon in , *e za dopusta ob rojstvu otroka, dopusta 
varstvo ntm f d° otroka fer dalisega dopusta za nego in 
smo DredviHal J' Prlpravi finančnega načrta za leto 1996 
enako knt „ ?. os,a'° število upravičencev v glavnem o "ot v letu 1995 (cca. 17.400). 

Porodniškega dopusta ^e"'0 pravice do nadomestila za čas 

1 93?*k°n ° družinskih prejemkih ( Ur. list R Slovenije, št. 65/ 
i 

j Prejemkih (Ur^R^št Zakona 0 družinskih 

7013 - Družbene pomoči otrokom 

V januarju 1996 se bodo iz te postavke zagotavljala sredstva 
za izplačilo družbenih pomoči otrokom za mesec december 
1995 za upravičence po 57. členu Zakona o družinskih pre- 
jemkih (za cca. 235.000 otrok), od februarja do decembra pa 
sredstva za izplačila otroških dodatkov upravičencem po 32. 
členu zakona (ocena maksimalnega števila otrok je 513.000). 
Ocena potrebnih sredstev je pripravljena na predpostavki, da 
bodo vsi potencialni upravičenci zaprosili za otroški dodatek. 
Ker pa v praksi to ne drži, bo verjetno tako število otrok kot 
tudi potrebna masa sredstev nižja od ocenjene. 

Pravna podlaga za priznavanje pravice do otroškega dodatka 
je: 

- Zakon o družinskih prejemkih (Ur. list R Slovenije, št. 65/ 
93); 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o družinskih 
prejemkih (Ur. list RS, št. 71/94). 

7014 — Pomoč pri opremi novorojenca 
Postavka vsebuje sredstva za zavitek za novorojenca oziroma 
za denarno pomoč ob rojstvu otroka, katerega mati ali oče 
imata stalno prebivališče v R Sloveniji. Ocenjujemo, da bo v 
letu 1996 krog upravičencev do pomoči za opremo novoro- 
jenca ostal približno enak kot v letu 1995 (cca. 1.600 upravi- 
čencev mesečno). Pri planiranju sredstev smo upoštevali 
predvideno realizacijo v letu 1995 in planirano rast cen na 
drobno v letu 1996. 

Pravna podlaga za priznanje pravice do pomoči pri opremi 
novorojenca: 

- Zakon o družinskih prejemkih (Ur. list R Slovenije, št. 65/ 
93). 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o družinskih 
prejemkih (Ur. list RS, št. 71/94). 

43 TRANSFERI - VARSTVO BORCEV 

Vlada Republike Slovenije je na 151. seji dne 29.6.1995 dolo- 
čila besedilo 

- Predloga zakona o vojnih Invalidih In predloga amandma- 
jev za tretjo obravnavo; 
- Predloga zakona o vojnih veteranih In predloga Amand- 
manjev za tretjo obravnavo In 
- Predloga zakona o žrtvah vojnega naallja In predloga 
Amandmajev za tretjo obravnavo. 

Ker je predvideno, da bo tretja obravnava navedenih predlo- 
gov zakonov in predlogov amandmajev v Državnem zboru 
potekala predvidoma v septembru 1995 in ker je predviden 
rok veljavnosti zakonov OKTOBER 1995 smo predlog finanč- 
nega načrta za to področje financiranja za leto 1996 v tem 
času že pripravili z upoštevanjem navedenega. Sprejete 
sklepe Vlade prilagamo k tej obrazložitvi. 

1. Predlog zakona o vojnih Invalidih 
Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v določbi tret- 
jega odstavka 50. člena Ustave Republike Slovenije. V predla- 
ganem zakonu je zajeto varstvo vojaških vojnih invalidov, 
vojaških mirnodobnih invalidov, civilnih invalidov vojne in 
varstvo žrtev vojaške agresije na Republiko Slovenijo v letu 
1991, za katere je uporabljen enotni termin vojni invalid. Ta 
zakon naj bi sledil tretjemu akcijskemu programu Evropske 
skupnosti za pomoč prizadetim osebam - Helios 11.1993 do 
1997 in koncepcije razvojne strategije invalidskega varstva v 
Sloveniji iz začetka leta 1991 in gradi na temeljnih načelih 
funkcionalne rehabilitacije, izpolnitve izobrazbe, poklicne 
rehabilitacije, ekonomske in socialne integracije in zagotav- 
ljanja neodvisnega življenja invalidnih oseb. 

V predlogu zakona so predvidene spremembe določenih pra- 
vic, spremembe v odstotkih odmere invalidnin od odmerne 
osnove, ukinitev določenih sedaj veljavnih pravic ter isto- 
časno tudi predlogi za priznanje določenih novih pravic, 
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dodatkov in doplačil predvsem s področja funkcionalnih oblik 
pomoči v smislu zagotavljanja neodvisnega 'življenja invalid- 
nim osebam. Najpomembnejše pravice iz predloga zakona o 
vojnih invalidih so sledeče: invalidnina, dodatek za pomoč in 
postrežbo, zdravstveno varstvo, zdraviliško in klimatsko 
zdravljenje, rehabilitacija, invalidski dodatek, popust pri vož- 
nji, povračilo potnih stroškov, posmrtnina. 

Predlagani zakon o vojnih invalidih bo združeval naslednje 
sedaj veljavne proračunske postavke SOCIALNIH TRANSFER- 
JEV - VETERANOV IN ŽRTEV VOJNE 

7036-423 Žrtve agresije na RS 
7038-423 Invalidski dodatki vojaškim invalidom 
7039-423 Varstvo civilnih invalidov vojne 
7045-423 Invalidnine in drugi invalidski prejemki vojaških 
invalidov v RS 
7046-423 Invalidnine in drugi prejemki invalidov v tujini 

Vse naštete postavke so predlagane v eno postavko z nazivom 

6838 - Varstvo vojnih Invalidov. 

V tej postavki so upoštevane naslednje temeljne pravice iz 
predloga zakona o vojnih invalidih: 
a) invalidnina in družinska invalidnina 
b) dodatek za posebno invalidnost 
c) dodatek za pomoč in postrežbo 
d) oskrbnina 
e) invalidski dodatek in družinski dodatek 
f) dodatek za samohranilce. 

Vse ostale pravice po tem zakonu, te pa so: povračilo prispev- 
kov za socialno zavarovanje, zdravstveno varstvo, zdraviliško 
in klimatsko zdravljenje, poklicna rehabilitacija, sofinancira- 
nje prilagoditve prostorov in tehnične opreme ter delovnega 
mesta, funkcionalne oblike pomoči, popust pri vožnji, povra- 
čilo potnih stroškov za prevoz posmrtnih ostankov vojnega 
invalida ipd., pa so zajete v postavkah 7048-Druge zakonske 
pravice VI, VV in ŽVN in 7047-Zdraviliško in klimatsko zdrav- 
ljenje VI, VV in ŽVN. Pri izdelavi ocene sredstev za leto 1996 v 
višini 5.100,000.000,00 SIT za navedeno postavko so upošte- 
vane predlagane pravice, ki se izračunavajo oziroma odmer- 
jajo v določenih odstotkih od takoimenovane ODMERNE 
OSNOVE, ki je v 20. členu predloga zakona določena v višini 
92.600,00 SIT. Odmerna osnova predstavlja temeljno podlago 
za določanje večine mesečnih denarnih pravic po zakonu o 
vojnih invalidih. Poleg višine odmerne osnove pa je v oceno 
potrebnih sredstev upoštevano tudi sedanje število upravi- 
čencev do posameznih pravic, njihov trend upadanja zaradi 
visoke starosti ter ocena potencialnega števila upravičencev, 
ki bodo po novem zakonu izpolnjevali določene pogoje za 
priznanje pravic. V tej postavki pa so zajeta tudi sredstva za 
financiranje delovanja pisarne zveze vojnih invalidov v Italiji in 
za financiranje določenih nujnih oblik socialnih pomoči upra- 
vičencem v zamejstvu. Pri izdelavi skupne ocene potrebnih 
sredstev pa so upoštevana tudi podana izhodišča, ki jih je za 
planiranje posredovalo Ministrstvo za finance dne 27.6.1995. 

2. Predlog zakona o vojnih veteranih 
Pravna podlaga za izdajo Zakona o vojnih veteranih je podana 
v določbi tretjega odstavka 50. člena Ustave Republike Slove- 
nije, po kateri je vojnim veteranom zagotovljeno posebno 
varstvo v skladu z zakonom. S predlaganim zakonom se 
zagotavlja status vojnega veterana in pravice na tej podlagi. 

Predvidena je preureditev veljavnih pravic in njihova raciona- 
lizacija. Glede na določene predloge in amandmaje sprejete 
ob drugi obravnavi v Državnem zboru pa tudi do novega 
kroga upravičencev. Zakon predvideva naslednje pravice: 
veteranski dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo, letni 
prejemek, zdravstveno varstvo, zdraviliško in klimatsko zdrav- 
ljenje, brezplačna vožnja, pogrebnina in priznanje pokojnin- 
ske dobe. 

Predlagani zakon o vojnih veteranih bo združeval naslednje 

sedaj veljavne proračunske postavke SOCIALNIH TRANSFER- 
JEV - VOJNIH VETERANOV IN ŽRTEV VOJNE: 
7040-423 Varstvo borcev za severno mejo 
7043-423 Občinske priznavalnine 
Ti dve postavki se bosta združili v eno z nazivom 

6839 — Varstvo vojnih veteranov 

V tej postavki so upoštevane naslednje pravice iz predloga 
zakona o vojnih veteranih: 
a) veteranski dodatek 
b) dodatek za pomoč in postrežbo 
c) pokojninska doba 

Ostale pravice po tem zakonu, te pa so: letni prejemek, 
zdravstveno varstvo, zdraviliško in klimatsko zdravljenje pa so 
zajete v postavkah 7048-Druge zakonske pravice VI, VV IN 
ŽVN in postavki 7047- Zdraviliško in klimatsko zdravljenje. 

V predlaganem obsegu sredstev 1.927,000.000,00 SIT za to 
postavko v letu 1996 je upoštevana predlagana višina 
odmerne osnove po Zakonu o vojnih invalidih na katero se 
prav tako po Zakonu o vojnih veteranih vežejo določene 
pravice, ki imajo značaj rednih mesečnih prejemkov vojnih 
veteranov ob izpolnjevanju določenih zakonskih pogojev, 
kakor tudi druge predlagane pravice z upoštevanjem podat- 
kov o obstoječem številu upravičencev in ocene o potencial- 
nem novem številu posameznih novih oseb, ki bodo izpolnje- 
vali predpisane pogoje za priznanje določenih pravic. 

3. Predlog zakona o žrtvah vojnega nasilja 
Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v določbi tret- 
jega odstavka 50. člena ustave, po kateri je žrtvam vojnega 
nasilja zagotovljeno posebno varstvo v skladu z zakonom. 
Temeljno načelo predlaganega zakona je zagotovitev poseb- 
nega varstva žrtvam vojnega nasilja, to je opredelitev njihovih 
posebnih pravic, glede na to, da je bila država dolžna med 
vojno skrbeti za svoje državljane, pri čemer pa predstavlja 
opustitev skrbi podlago za njene obveznosti. Te se glede na 
druge državljane odražajo v posebnem varstvu. Ta zakon 
predlaga ob izpolnjevanju določenih zakonskih pogojev vklju- 
čitev v varstvo naslednje kategorije žrtev vojnega nasilja: 
izgnance, taboriščnike, zapornike, delovne deportirance, 
internirance in prisilno mobilizirane. Zakon predlaga nasled- 
nje vrste pravic: zdravstveno varstvo, zdraviliško in klimatsko 
zdravljenje, povračilo potnih stroškov, priznanje pokojninske 
dobe in pravica do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji. 

Ker je predloženi zakon nov zakon smo temu ustrezno predla- 
gali novo proračunsko postavko z nazivom 

6840 - Varstvo žrtev vojnega nasilja 
V tej postavki so upoštevane naslednje pravice iz predloga 
zakona o žrtvah vojnega nasilja: 
a) pokojninska doba 
b) pokojnina pod ugodnejšimi pogoji 

Ostale pravice po tem zakonu kot so: zdravstveno varstvo, 
zdraviliško in klimatsko zdravljenje, povračilo potnih stroškov 
ipd. pa so zajete v postavkah 7048-423-Druge pravice VI, VV 
in ŽVN in postavki 7047-423 Zdraviliško in klimatsko zdravlje- 
nje. 

Vsi izračuni potrebnih sredstev za posamezne pravice po tem 
zakonu so izdelani z upoštevanjem ocen možnega števila 
upravičencev do posameznih pravic, časa trajanja nasilja, 
spol žrtve in ostalih dejstev, zaradi česar lahko pride tudi do 
kasnejših odstopanj v oceni potrebnega obsega sredstev v 
letu 1996. 

7042 — Republiške priznavalnine 
Republiške priznavalnine se izplačujejo iz državnega prora- 
čuna na podlagi Zakona o republiških priznavalninah (Ur. I. 
SRS št. 27/71). Republiške priznavalnine se dodeljujejo posa- 
meznim borcem NOV in posebej zaslužnim občanom na pod- 
lagi odločitve pristojne komisije Vlade Republike Slovenije. 
Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (Ur. I. RS št. 9/92) pa imajo upravičenci, ki so 
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prejemniki repuDiiSKih priznavalnin pravico do zdravstvenega 
varstva, če niso zavarovani iz drugega naslova. Prejemniki 
republiških priznavalnin imajo tudi pravico do zdraviliškega in 
klimatskega zdravljenja. 

Za leto 1996 predlagamo, da se za financiranje republiških 
priznavalnin zagotovijo finančna sredstva v višini 
77,000.000,00 SIT. Upoštevali smo veljavno višino prejemkov v 
tem času, število upravičencev ter sredstva za plačilo prispev- 
kov iz naslova zdravstvenega varstva. 

7047 — Zdraviliško In klimatsko zdravljenje 
Pravica do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja je zajeta 
za vojne invalide v Predlogu zakona o vojnih invalidih (30. 
Men), za vojne veterane v Predlogu zakona o vojnih veteranih 
(15. člen) in za žrtve vojnega nasilja v Predlogu zakona o 
žrtvah vojnega nasilja (11. člen). Natančnejše pogoje in traja- 
nje zdravljenja pa bo predpisoval podzakonski akt, to je pra- 
vilnik o zdraviliškem in klimatskem zdravljenju VI. 

Ob upoštevanju sedanjih cen v naravnih zdraviliščih Repu- 
blike Slovenije, ocenjenega možnega števila upravičencev do 
zdravljenja ter dolžine zdravljenja ocenjujemo potrebna 
finančna sredstva v višini 292,000.000,00 SIT. 

7048 - Ortop. pripomočki, prispevki za zdravstveno zavaro- 
vanje In d. p. 
Pravna osnova za druge zakonske pravice, ki nimajo značaja 
rednih mesečnih prejemkov vojnih invalidov, vojnih veteranov 
in žrtev vojnega nasilja kot so: zdravstveno varstvo, rehabilita- 
cija, funkcionalne oblike pomoči, popust pri vožnji, letni pre- 
jemek in podobno je ob izpolnjevanju predpisanih pogojev 
opredeljena v predlogu Zakona o vojnih invalidih, v predlogu 
Zakona o vojnih veteranih in v predlogu Zakona o žrtvah 
vojnega nasilja. Način uveljavljanja in uživanja posamezne 
pravice pa bo predpisan z ustreznimi podzakonskimi akti v 
Pravilnikih za posamezna področja pravic. 

Z uporabo predvidenih višin zneskov za posamezne vrste 
pravic, višin prispevkov za zdravstveno varstvo in povračil ter 
ocenjenega števila upravičencev do posamezne vrste pravic, 
ki se bodo financirale v okviru te postavke, ocenjujemo, da se 
za leto 1996 za ta namen zagotovijo sredstva v višini 
1-512,400.000,00 SIT. 

44 TRANSFERI - SOCIALNO VARSTVO 

7016 - Denarne pomoči - edini vir 
Pravna podlaga postavke je Zakon o socialnem varstvu (UL 
RS št. 54/92). V letu 1995 prejema denarno pomoč kot edini vir 
Povprečno mesečno 1.661 upravičencev: 1.555 upravičencev 
Prejema le denarno pomoč edini vir, 106 upravičencev pa še 
dodatek za tujo pomoč v višini 30% edinega vira. Za leto 1996 
Ig planiranih povprečno 1.600 prejemnikov edinega vira. 
Poleg samih denarnih pomoči je v planiranem znesku upošte- 
van tudi strošek poštnine za nakazila prejemnikom, ki znaša 
za prvo polletje leta 1995 5,002 milijona SIT. 

7017 - Denarni dodatak 
Z.r*vna podlaga postavke je Zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/92). Po uveljavitvi zakona o socialnem varstvu je od 
1-1-1994 do konca leta prejemalo denarni dodatek povprečno 
mesečno 20.874 družin po zakonsko opredeljenih višinah. V 
Povprečju je družina prejemala 11.977,00 SIT mesečno. Od 
meseca januarja 1994 do decembra se je število prejemnikov 
"fnarnega dodatka povečalo od 19.969 na 22.320, kar pomeni 
12%-no povečanje. 

povprečno v letu 1995 prejema denarni dodatek 24.530 dru- 
*in. kar pomeni 17,5% več od povprečnega števila v letu 1994. 
Povprečna višina izplačanega denarnega dodatka v prvem 
Polletju znaša 15.410,50 SIT. 
število prejemnikov se iz leta v leto povečuje in se mesečno 
Prem inja, saj se pravica dodeljuje začasno (največ za dobo 6 

mesecev). Dinamika izplačil je večja v zimskih mesecih in 
6ez P°,etie- Za leto 1996 je planirano 26.983 prejemni- denarnega dodatka, kar pomeni 10%-no povečanje šte- 

vila prejemnikov denarnega dodatka glede na prvo polletje 
1995. V planirani postavki so zajeta sredstva za izplačilo 
denarnih dodatkov, izjemnih enkratnih pomoči in PTT strošek 
za izplačila. 

Graf: Povprečno število prejemnikov denarnega dodatka in 
povprečna višina na prejemnika od 1.1.1993 do 30.6.1995 
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7018 - Družbeno varstvo duševno In telesno prizadetih 
oseb 
Pravna podlaga postavke je Zakon o družbenem varstvu 
duševno in telesno prizadetih oseb (UL SRS št. 41/83). V letu 
1995 prejema nadomestilo za invalidnost po zakonu pov- 
prečno 5.141 oseb, 442 oseb pa razliko do nadomestila in 
2061 oseb dodatke za pomoč pri opravljanju osnovnih živ- 
ljenjskih potreb. Od skupaj 5583 prejemnikov pravic po 
zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih 
oseb je 3434 invalidov I. stopnje, 888 invalidov II. stopnje, 447 
invalidov III. stopnje in 814 invalidov IV. stopnje. Invalidna 
oseba po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno 
prizadetih oseb je v letu 1994 prejela povprečno 15.614,00 
SIT. Višina pravic je po zakonu vezana na povprečno plačo v 
Republiki Sloveniji in sicer se meseca aprila vsako leto višina 
pravic uskladi s povprečno neto plačo v Republiki Sloveniji, 
doseženi v preteklem letu. Glede na nestriktno izpolnjevanje 
določb zakona je bil sprožen ustavni spor, v katerem je 
Ustavno sodišče z odločbo U-l-127/94-9 z dne 25.5.1995 
ugotovilo, da »Sklep Vlade o valorizaciji nadomestila za inva- 
lidnost in določitvi dodatka za tujo nego in pomoč (UL RS št. 
21/94) ni bil v skladu z zakonom.« 

Zato je v planiranem znesku za leto 1996 za 5.666 prejemnikov 
pravic po zakonu upoštevana določba 10. člena zakona o 
valorizaciji nadomestila za invalidnost. 

8503 - Zdravstveno zavarovanje prejemnikov edinega vira 
Pravna podlaga je zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstve- 
nem zavarovanju (UL RS št. 9/92). Planirana sredstva zagotav- 
ljajo plačilo zdravstvenega zavarovanja za 1.919 prejemnikov 
edinega vira, kakor tudi za tiste občane, ki sicer bivajo v 
socialnih zavodih, pa jim oskrbne stroške plačuje socialno 
varstvo (upravičenci do edinega vira, če bi bivali doma) in niso 
iz drugega naslova zdravstveno zavarovani (16. točka 15. 
člena). 

8504 - Zdravstveno zavarovanje duševno In telesno priza- 
detih oseb 
Pravna podlaga je zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstve- 
nem zavarovanju (UL RS št. 9/92). Poleg same pravice iz 
naslova zakona o družbenem varstvu duševno in telesno 
prizadetih oseb je država po zakonu o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju dolžna zagotoviti tudi plačilo 
zdravstvenega zavarovanja tistim prejemnikom, ki iz drugega 
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naslova niso zavarovani (16. točka 15. člena). Takih upravi- 
čencev je 3.010. 

45 TRANSFERI - ŠTIPENDIJE 

7054 - Republiške štipendije 
V letu 1996 bo obseg republiških štipendij in štipendij za 
nadarjene podoben obsegu v letu 1995. Tako bo republiške 
štipendije in Zoisove štipendije prejemalo okrog 55.000 dija- 
kov in študentov. V letu 1996 bo Republiški zavod za zaposlo- 
vanje izboljšal in povečal obseg informacij, namenjenih šti- 
pendistom in delodajalcem o štipendistih, ki zaključujejo 
šolanje. V skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti in Pravilnikom o štipendiranju bo 
zavod zagotovil razpis kadrovskih štipendij in republiških 
štipendij. Za nadarjene bo zavod, v sodelovanju z drugimi 
institucijami, organiziral različne aktivnosti (tabori za nadar- 
jene) z namenom razvoja njihovih potencialov. 

46 TRANSFERI - OSTALO 

5629 - Subvencioniranje študentske prehrane 
Obseg programa subvencioniranja študentske prehrane bo v 
letu 1996 realno enak kot v letu 1994. Ocenjujemo, da bo 
število redno vpisanih študentov v vseh letnikih okrog 38.000. 

B - DOTACIJE 51 

DOTACIJE JAVNIM ZAVODOM IN USTANOVAM 

7089 - Sofinanciranje tiska (del za družino) 
Sredstva za sofinanciranje revije in časopisa se zagotavljajo, v 
skladu s spremenjenim dogovorom o sofinanciranju mladin- 
ske periodike in v dogovoru z Ministrstvom za finance, iz 
republiškega proračuna že od leta 1990. Predlagana višina 
sredstev je v skladu s predlogom Odbora za mladinsko peri- 
odiko pri Ministrstvu za kulturo. 

7091 - Zveza prijateljev mladine Slovenije 
Zveza prijateljev mladine Slovenije prejema sredstva v skladu 
z dogovorjenimi merili za izvajanje programa Zveze družin in 
delo Komisije za otrokove pravice. 

8505 - Materinski dom 
Pravna podlaga je zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/ 
92). 

Sredstva na postavki so namenjena pokrivanju fiksnih stro- 
škov delovanja Materinskega doma v Ljubljani (plače s pri- 
spevki delodajalca za zaposlene, materialne stroške in amorti- 
zacijo). Prav tako začenja z delom tudi Materinski dom v 
Novem mestu, za katerega bo morala država zagotovili pokri- 
vanje fiksnih stroškov poslovanja doma. 

8707 - Terapevtski center 

Sredstva so namenjena programu Srečanje in programu člo- 
vek, edinima terapevtskima skupnostma v Sloveniji. Del sred- 
stev je namenjen investiciji v dekliško skupnost, ki jo name- 
rava odpreti Slovenska Karitas v okviru projekta Srečanje. 
Drugi del sredstev je namenjen investiciji v tretji, zadnji del 
projekta človek za obnovo stavbe za socialno reintegracijo. S 
planiranimi sredstva bi bile investicije in državno sofinancira- 
nje v imenovana projekta zaključene. 

Nova postavka: 6841 — KRIZNI CENTRI 
V letu 1995je pričel z delom Krizni center za mlade v Ljubljani, 
kjer se ukvarjajo z izveninstitucionalnim obravnavanjem mla- 
doletnikov s težavami v vedenju in težavami v družini (soci- 
alna indikacija). Gre za novo obliko pomoči mladim, ki je s 
strokovnega vidika uspešnejša oblika pomoči od zavodske. 
Za leto 1996 planiramo tudi začetek delovanja Kriznega cen- 
tra za mlade v Mariboru. V planirani postavki so zagotovljena 
sredstva za pokrivanje fiksnih stroškov kriznih centrov, zato 
predlagamo novo postavko, ki bo zagotovila finančno pod- 
poro novi obliki skrbi za mladostnike. 

C - PLAČILO STORITEV 

53 PLAČILO STORITEV JAVNIM ZAVODOM IN USTANOVAM 

7140 - Stroški Izvajan/a Zakona o družinskih prejemkih 
Postavka vključuje naslednje stroške: 
- stroški PTT v zvezi z direktnimi izplačili družinskih prejem- 
kov v višini 10 mio SIT; 
- stroški računalniških storitev v zvezi z direktnimi izplačili v 
višini 13 mio SIT (vzdrževanje programov in izvajanje obde- 
lave za vse družinske prejemke - zbiranje in kontrola podat- 
kov, posredovanih s strani CSD, prenos le teh v podatkovno 
bazo na računalniku CVI, obdelava na IBM, priprava disket oz. 
trakov ter vseh seznamov za potrebe izplačil in priprava stati- 
stik za potrebe ministrstva): 
- stroški za delo komisij za razvrščanje otrok glede na upravi- 
čenost do povišane DPO, stroški za delo zdravniških komisij 
zaradi podaljšanja pravice do nadomestila, stroški za delo 
konzilija Pediatrične klinike v Ljubljani - v skupni višini 13 
mio SIT: - stroški spremljanja kakovosti zavitka za novoro- 
jenca - 1,5 mio SIT: 
- ostali stroški (izdelava in tiskanje obrazcev, dodatne obde- 
lave podatkov,...) - v skupni višini 13 mio SIT. 

Pravna podlaga: 
- Zakon o družinskih prejemkih (Ur. list R Slovenije, št. 65/ 
93). 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o družinskih 
prejemkih (Ur. list R Slovenije, št. 71/94). 

Nova postavka: 1275 - Stanovanjske skupine 
V proračunu za leto 1995 smo predlagali, da se postavka 1275 
stanovanjske skupine združi v postavko 7094. Glede na 
potrebe in obstoj stanovanjskih skupin v slovenskem prostoru 
predlagamo ponovno »aktiviranje« postavke Stanovanjske 
skupine. V Sloveniji namreč deluje stanovanjska skupina 
Zavoda Hrastovec-Trate, poleg tega pa še vrsta manjših 
stanovanjskih skupin, ki so v času nastajanja in oblikovanja 
bremenile razvojne programe. 

1276 - Vodenje, varstvo In zaposl. pod posebnimi pogoji 
Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/ 
92). Postavka zagotavlja sredstva za delovanje 40 VDC. Število 
VDC se ne spreminja, predvidene pa so dodatne finančne 
obveznosti (ki smo jih planirali že za leto 1995, pa v zagotov- 
ljenih sredstvih v proračunu za leto 1995 niso upoštevane) in 
sicer: 
1. predvideva se bistvena sprememba v številu varovancev, ki 
je bila planirana že za leto 1995, pa nerealizirana. Decembra 
1994 je bilo v varstveno delovnih centrih vključeno v dnevno 
varstvo 1160 varovancev, ki se naj bi do konca leta 1995 
povečalo na 1560, 
2. S sprejemom približno 100 varovancev, ki naj bi jih vključili 
v dnevno varstvo že v začetku leta 1995, bomo v letu 1996 
zapolnili obstoječe kapacitete (večina sprejemov bi morala 
biti izvršena že v letu 1994, česar pa zaradi pomanjkanja 
sredstev ni bilo storjeno), preostale varovance pa bodo VDC 
sprejeli po opravljenih adaptacijah oz. razširitvenih investicij- 
skih delih, 
3. povečanje števila varovancev bo pomenilo bistveno pove- 
čanje zaposlenih delavcev v VDC in s tem večja sredstva za 
OD kakor tudi ostalih pripadajočih stroškov, 
4. z uveljavitvijo Pravilnika o standardih in normativih social- 
novarstvenih storitev se bo povečal obseg storitev, ki jih bo 
nudil VDC in sicer prvo socialno pomoč, osebno pomoč, 
pomoč družini za dom, na domu in socialni servis, institucio- 
nalno varstvo ter vodenje, varstvo ter zaposlitev pod poseb- 
nimi pogoji, 
5. glede na sprejeti zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, 
državnih organih in v organih lokalnih skupnostih (UL RS št. 
18/94) se povečuje tudi del stroškov VDC, namenjenih zago- 
tavljanju sredstev za plače zaposlenih. 

Sredstva, predvidena s predlogom proračuna, ne bodo omo- 
gočila realizacije vseh dodatnih finančnih obveznosti, obsega 
storitev in programov. 
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- Institut -SV 
Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/ 
92). 
V postavki 1279 sta za leto 1995 združeni postavki inštitut SV 
in Socialna zbornica Slovenije. Glede na koncept oblikovanja 
m dela inštituta, ki bo organiziran kot inštitucija pri Visoki šoli 
za socialno delo za leto 1996, predlagamo postavko 1279 - 
Inštitut SV, ki bo zagotavljala sredstva le za delovanje inštituta 
v višini 16 mio SIT. 

1280 - Preventivni programi 
Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/ 
92). Glede na vsakoletne potrebe sofinanciranja preventivnih 
Programov, ki se pokažejo ob letnih razpisih, ugotavljamo vse 
večji razkorak med možnostmi in potrebami. Načrtovalci in 
izvajalci preventivnih programov socialnega dela, ki ima po 
zakonu prioriteto, so številni tako v javnih zavodih kot drugih 
institucijah. Prijavljeni programi za leto 1993, 1994 in 1995 so 
bili ocenjeni pozitivno, zato v predlogu za leto 1996 predla- 
gamo in skušamo zagotoviti večji obseg sredstev, zlasti zaradi 
doseženih uspehov pri dosedanjem načrtovanju in vodenju 
Preventivnih programov, še zlasti pa, ker s sredstvi pokrivamo 
tudi podporo voluntersko neprofitnomu sektorju. Predvidena 
sredstva širitve teh programov ne bodo omogočala. 

1283 - Delavnost centrov za socialno delo 
Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (UL RS 54/92). 
Ker podzakonskega akta, ki določa standarde in normative 
storitev po zakonu o socialnem varstvu, še ni, upoštevamo za 
®fo 1996 obstoječe stanje v centrih za socialno delo v Repu- 
bliki Sloveniji tako glede stanja zaposlenosti (po izdanih 
soglasjih k prvi razporeditvi delavcev po novi zakonodaji in že 
izdanih soglasjih za nove zaposlitve) kot ostalih stroškov. 
Glede na predvideni podzakonski akt ugotavljamo, da je v 
centrih zaposleno premalo strokovnih delavcev, zato je v 
P«nu predvideno povečanje njihovega števila za 5%, kar bo 

9 vedno pod predvidenimi normativi. 

VPostavki so tako zajete plače s prispevki zaposlenih, materi- 
?' stroški kot 20 %-ni delež v strukturi sredstev in amortiza- 

cija kot 5%-ni delež skupnih sredstev. Poleg tega bomo 
rodno mesečno zagotavljali sredstva za plačila najemnin, sofi- 
nanciranje pripravništva v višini 40 % zajamčene plače in 
'r°ške komisij za razvrščanje, disciplinskih centrov, postpe- 

"Ble in upravičenega nujno potrebnega pogodbenega dela 
™ centre, ki še nimajo redno zaposlenih nujno potrebnih 
Kadrov: pravniki, računovodje, čistilke), stroške najemnin za 
1'Porabo poslovnih prostorov in razliko sredstev za financira- 
nj0 Pripravnikov po določilih kolektivne pogodbe za dejav- 
°st zdravstva in socialnega varstva. 

2?*a Postavka: 1275 - Socialna zbornica a leto 1996 predvidevamo ponovno samostojno postavko za 
^nciranje socialne zbornice, saj se je izkazalo, da združitev 
Postavke s postavko inštituta ni najboljša. Planirana sredstva 
?°° namenjena pokrivanju obveznosti države do socialne 
ornice skladno z zakonom o socialnem varstvu. 

stva ~ Strokovno usposabljanje delavcev socialnega var- 

QofW1-? Podlaga je *Zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/ 
za* i uveHaviMi° zakona o socialnem varstvu je država 
hr t 

s sistematično podporo sofinanciranja stroškov izo- 
let^ao*8 in usP°sabljanja delavcev socialnega varstva. V 
nik bodo planirana sredstva porabljena skladno s pravil- nom o izobraževanju delavcev socialnega varstva, ki je bil 
sPre/et v letu 1994. 

1286 - Strokovni nadzor 

9P) c? podla9a 1° Zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/ 
stmilrokovn' n°dzor mora zagotavljati država in v celoti kriti 
nadi stro^njakov s posameznih področij, ki sodelujejo v 
nari y letu 1995 so imenovane komisije za strokovni 
I996°r pri6ele s svojim delom, ki ga bodo nadaljevale v letu 

ZtfncT lntervenclje In Izvenlnstltuclonalne obl. varstva 
Predvidene izjemne primere, ki jih ni možno opredeliti v 

okviru dogovorjenih nalog drugih postavk v proračunu, in 
terjajo takojšnje ukrepanje in sanacijo nastalega problema v 
javnih zavodih s področja socialnega varstva, je nujno zagoto- 
viti določena sredstva, ki se lahko uporabijo le za interventne 
namene. 

6184 - Socialna rehabilitacija zasvojenih 
Sredstva so namenjena oskrbi zasvojenih (s prepovedanimi 
drogami) v tretmaju v eni izmed terapevtskih skupnosti v 
Sloveniji. Zajemajo oskrbni dan terapevtske skupnosti človek 
in sofinanciranje oskrbe v projektu Srečanje. Sredstva so 
namenjena obema terapevtskima skupnostma v Sloveniji in 
samopomočnim društvom z namenom finančne pomoči 
tistim, ki so na tretmaju v tujini. 

7019 - Zdravstveno In pokojninsko zavarovanje rejnlc In 
rejnikov 
Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/ 
92). V Republiki Sloveniji je 140 rejnic in rejnikov, ki opravljajo 
rejništvo kot samostojen poklic. Za plačilo njihovega zdrav- 
stvenega in pokojninskega zavarovanja je potrebno v prora- 
čunu zagotoviti sredstva, katerih višina je odvisna od veljav- 
nih prispevnih stopenj po zakonu o prispevkih za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlova- 
nje (UL RS št. 48/90) in pokojninske osnove. 

Obveznost plačila prispevkov rejnic in rejnikov za zdravstveno 
zavarovanje ureja zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstve- 
nem zavarovanju (UL RS št. 9/92, 13/93) in se glede na dose- 
danja plačila prispevkov v letu 1995 in 1996 povečuje. Od 
1.3.1992 je socialno varstvo po dogovoru v okviru Ministrstva 
za zdravstvo, družino in socialno varstvo (kot sestavna enota 
ministrstva) financiralo le prispevke rejnic kot zavarovanih 
oseb. Skladno z 51. členom zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju je zavezanec dolžan plačati pri- 
spevke za obvezno zdravstveno zavarovanje po stopnji, dolo- 
čeni za zavarovance in po stopnji, določeni za delodajalce, 
kakor tudi prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bole- 
zen. V letu 1995 je glede na razkorak med dosedanjim plače- 
vanjem prispevkov za zdravstveno zavarovanje in zakonskimi 
določbami prišlo do dogovora med MDDSZ in ZZZS o rednem 
mesečnem plačevanju obveznosti po določbah zakona. Zato 
so v planirani postavki, ki predstavlja za 159% večji obseg 
sredstev kot v letu 1995, zagotovljena sredstva za: 

1. tekoče mesečno plačevanje prispevkov za 140 poklicnih 
rejnic in rejnikov v Sloveniji, 
2. kakor tudi del sredstev za pokritje obveznosti do ZZZS iz 
leta 1995, ki jih proračun za leto 1995 ne zagotavlja. 

7057 - Rejnine 
Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/ 
92). V Sloveniji je v letu 1995 povprečno 1685 rejencev v 
rejniških družinah. Za rejnike je po samoupravnem spora- 
zumu o skupnih osnovah in merilih za določanje rejnine in o 
plačevanju rejnine (UL SRS št. 22/86) potrebno zagotoviti 
sredstva za povračilo materialnih stroškov rejencev in tudi za 
p/ačilo dela rejnic oziroma rejnikov. Po zakonu o proračunu 
se rejnine usklajujejo z zajamčeno plačo v Sloveniji. V letu 
1995 znaša povprečna rejnina (s plačilom za delo rejnika) 
29.378,72 SIT na rejenca. Za leto 1996 planiramo 1795 rejen- 
cev, ker se število otrok v rejniških družinah spreminja in se v 
letu 1995 mesečno povečuje. 

7094 -Institucionalno varstvo v zavodih 
Pravna podlaga je zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/ 
92). Gre za varstvo in bivanje otrok in mladostnikov na uspo- 
sabljanju v zavodih. V Sloveniji je povprečno 2.230 otrok in 
mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, ki 
bivajo in se usposabljajo v zavodih za duševno prizadete, 
vzgojnih zavodih, zavodih za slušno in govorno prizadete, 
telesne invalide, slepe in slabovidne in otroke in mladostnike 
z drugačnimi oziroma kombiniranimi motnjami. 

Povečan obseg financiranja institucionalnega varstva otrok in 
mladostnikov na usposabljanju v letu 1994, se že v letu 1995 
zmanjšuje zaradi prenosa financiranja oskrbe otrok in mla- 
dostnikov v zavodih, katerih ustanovitelj je MŠš na ustanovi- 
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tel ja. Tako so v planiranih sredstvih za leto 1996 na postavki 
upoštevana le sredstva za pokrivanje stroškov oskrbe institu- 
cionalnega varstva v zavodih, katerih ustanovitelj je Ministr- 
stvo za delo, družino in socialne zadeve: Dornava, Draga, 
Črna na Koroškem, Radovljica, Dobrna in Otroški dom Mari- 
bor. V navedenih zavodih je na usposabljanju 600 otrok in 
mladostnikov. Obračunska enota v zavodih je oskrbni dan, 
cene oskrbnega dne pa ureja Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen soci- 
alnovarstvenih storitev (UL RS št. 37/95). 

Nova postavka: 7095 Prehodni dom za tujce - oddelek za 
mladoletnike 
V letu 1995 je bila postavka združena v postavko 7094, vendar 
v letu 1996 ponovno ločeno planiramo sredstva za pokrivanje 
stroškov v Prehodnem domu za tujce, ki se nanašajo na delo z 
mladoletniki. Stroške v oddelku za mladoletnike krije MDDSZ 
po pogodbi, sklenjeni z Ministrstvom za notranje zadeve. Gre 
za pokrivanje stroškov strokovnih delavcev in sodelavcev, ki 
zagotavljajo nujne ukrepe socialnih storitev za mladoletne 
tujce, ki so nastanjeni v Prehodnem domu za tujce. 

7145 -Sofinanciranje strokovnega tiska 
Pravna podlaga je zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/ 
92). Ministrstvo sofinancira strokovni tisk, ki se nanaša na 
področje socialnega varstva: Socialno delo, razne publikacije 
oziroma revije, ki obravnavajo teme s področja socialnega 
varstva. 

57147 - Interventni centri 
Pravna podlaga je zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/ 
92). Sredstva so namenjena za izvajanje programa regijskih 
interventnih služb, ki se ukvarjajo s problematiko hitrega 
ukrepanja in namestitve begavcev, trpinčenih, zlorabljenih 
oziroma mladih v stiski, ki potrebujejo takojšnjo namestitev in 
obravnavo. V Sloveniji deluje enajst regijskih interventnih 
služb, kaže pa se potreba po dveh dodatnih regijskih inter- 
ventnih službah, tako da bi pokrili področje celotne države. 
Sredstva so namenjena najemu prostorov za delovanje inter- 
ventnih centrov in zagotavljanju 24-urne dežurne socialne 
službe v posamezni regiji za interventne primere. 

7148 — Prevozi slepih 
Ministrstvo krije invalidnim osebam: slepim, živčno bolnim in 
živčno-mišično bolnim in njihovim spremljevalcem stroške 
prevoza v javnem potniškem prometu na območju države 
Slovenije. 

7149 - Oskrba oseb neznanega bivališča 
Pravna podlaga je zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/ 
92). V Sloveniji je 6 oseb neznenga bivališča, ki so nameščene 
v socialno varstvenih zavodih. Stroške njihovega bivanja in 
oskrbe krije ministrstvo. 

8506 - Izgradnja neprofltnega sektorja 
Pravna podlaga je zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/ 
92). Sredstva so potrebna za pokrivanje stroškov Centra za 
razvoj neprofitno-volunterskega sektorja, ki bo skladno s 
pogodbo opravljal naloge za ministrstvo in razvil podporno 
servisne dejavnosti za razvoj in delovanje neprofitno-volun- 
terskih organizacij v Sloveniji. Center bo za potrebe ministr- 
stva opravljal naslednje naloge: 
1. vodil in koordiniral izvedbo podprojekta, ki se nanaša na 
izboljšanje vodenja, in nuđenja socialnih storitev in zajemanja 
ciljnih skupin prebivalstva ter na decentralizacijo - pluraliza- 
cijo socialnih servisov in servisov za družine v okviru Phare 
programa pomoči Sloveniji z naslovom »Program zaposlova- 
nja in socialnih reform v Sloveniji«; 
2. strokovne naloge za delovanje Nacionalnega odbora za 
razvoj neprofitno-volunterskih organizacij v Sloveniji; 
3. oblikoval Informacijsko-dokumentacijski center neprofit- 
no-volunterske organizacije 
4. kontinuirano organiziral in izvajal izobraževalne seminarje 
iz neprofitnoga menedžmenta za neprofitno-volunterske 
organizacije. 

Center bo skladno z dogovorom med ministrstvom, centrom 
in Inštitutom za politične študije na John Hopkins univerzi 

nadaljeval tudi z izvajanjem nalog na projektu »Izgradnja 
tretjega sektorja v centralni in vzhodni Evropi«. 

8507 - Razvoj terapevtskih skupin na področju zasvojenosti 

Pravna podlaga je zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/ 
92). 
Sredstva so namenjena: 
1. sofinanciranju dejavnosti terapevtskih skupin ter tretman 
zasvojenih s prepovedanimi drogami v Sloveniji pri projektu 
človek, Srečanje, Center za odvisnosti Kranj, Center za odvis- 
nosti Maribor, Sprejemni centri Postojna, Krško in Izola, 
2. izvedbi izobraževanja socialnih delavcev, ki se pri delu 
srečujejo z zasvojenimi, 
3. sofinanciranju skupin, ki se ukvarjajo z obravnavo alkoholi- 
kov, 
4. sofinanciranju samopomočnih društev Up, Svit, Zarja za 
razvoj dejavnosti. 

Nova postavka: 6844 - Izvenlnstltuclonalne oblike pomoči 
starim In Invalidnim osebam 
Sredstva so namenjena delnemu kritju stroškov izveninstitu- 
cionalnih oblik pomoči starim in invalidnim osebam kot Life- 
-line sistem pomoč na domu, ki že poteka v DU Tabor in bo 
organizirana v letu 1996 tudi v Kranju. 

4432 — Republiški zavod za zaposlovanje 
Pri planiranju sredstev za delo Republiškega zavoda za zapo- 
slovanje v letu 1996 je bilo osnovno izhodišče obseg predvi- 
denih nalog ter iz tega izhajajoča potreba po zaposlenih in 
sredstvih za materialne stroške in amortizacijo. 

V letu 1996 je predvideno povprečno 800 zaposlenih, kar je 
glede na veljavne normative (987 zaposlenih) še vedno le 81% 
-na kadrovska izpopolnitev. 

Predviden obseg sredstev za materialne stroške upošteva 
obseg dejavnosti, število zaposlenih in predvideno 8%-no 
rast cen v letu 1996. 

V okviru sredstev za delo zavoda so planirana tudi sredstva za 
amortizacijo po predpisanih minimalnih stopnjah. 

7171 — Raziskave, razvoj 
Sredstva so namenjena raziskavam in razvoju na vseh 
področjih dela ministrstva, predvsem nalogam, ki so 
pomembne za postavitev strokovnih osnov za nove sistemske 
rešitve. 

8663 - Sofinanciranje Institucij In programov Izobraževanja 
odraslih 
Sredstva so namenjena sofinanciranju programov različnih 
institucij, predvsem za podporo prestrukturiranju in prilagaja- 
nju znanj za spremenjene delovne programe. Glede na to so 
sredstva pomembna oblika za dosego ciljev in ukrepov, začr- 
tanih s poračunskim memorandumom na področju zaposle- 
nosti oz. zmanjševanju nezaposlenosti. Večji delež teh sred- 
stev je načrtovan za sofinanciranje Andragoškoga centra Slo- 
venije, kot obveznost republike, sprejete ob ustanovitvi cen- 
tra. * 

4430 — Uresničevanje Resolucije o družinski politiki 
Postavka vsebuje sofinanciranje programov v skladu z Reso- 
lucijo o temeljih oblikovanja družinske politike v R Sloveniji 
(Ur. I. RS št.40/93) in v skladu s priporočilom št. R(94)14 
odbora ministrov članic Sveta Evrope z dne 22. novembra 
1994 o skladni in integrirani družinski politiki. To so programi 
ustvarjanja družini in otrokom prijaznega okolja (pristopi v 
stavbe za otroške vozičke, voščila porodnicam ob rojstvu 
otroka, razvoj in izvajanje zunajšolskih vzgojnoizobraževalnih 
programov, varnosti otrok v prometu na zelenicah in v naravi; 
vzpodbujanje družinskih dejavnosti v športu, kulturi, prostem 
času, družini prijazni programi medijev), priprava na življenje 
v dvoje in starševstvo, strokovna podpora preventivnim 
posvetovalnim skupinam zakoncev, vzpodbujanje programov 
povezave med možnimi dobrotniki in donatorji ter pomoči 
potrebnimi družinami. Predvidene so akcije v sredstvih obveš- 
čanja, podpora obstoječim nevladnim organizacijam s tako 
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dejavnostjo in vzpodbujanje nastajanja novih nevladnih orga- 
nizacij, ki bi po možnosti brez državnega sofinanciranja, ali 

minimalnem sofinanciranju trajno izvajale določene pro- 
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4434 - Zagotavljanje celotne zaposlitve 
Sredstva so namenjena enemu od ukrepov na tržišču dela, ki 
omogoča obstoj podjetij oz. dejavnostim, odvisnih od sezon- 
skih vplivov (predvsem turizem) in morajo ohraniti ustrezno 
kadrovsko sestavo za doseganje ustrezne kvalitete poslova- 

. nia. Sofinanciranje oz. združenje kadrov v času mrtve sezone 
Pomeni finančno cenejšo obliko od odpuščanja delavcev. 

4438 - Prispevki delodajalcem za novozaposlene 
vbseg programa je v stalnem porastu, še posebej zaradi 
Povečanega vključevanja iskalcev prve zaposlitve, ki se zaradi 
Podaljšanja čakalne dobe na ukrepu subvencioniranja pri- 
pravništva ne morejo vključevati s pomočjo tega ukrepa. 

V letu 1996 bomo s pomočjo tega ukrepa vključili cca 5.000 
Orezposelnih. 

6530 - Presežki v državnih podjetjih 
Sredstva so namenjena zagotavljanju pravic presežnim delav- 
cem na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (nadomestilo OD 
'času odpovednega roka in odpravnine) v državnih podjetjih, 
jer ima država vlogo delodajalca. Doslej so bila sredstva 
zagotovljena na postavkah za posamezne dejavnosti (žele- 
zarne, železnica, gozdarstvo). V predlogu proračuna za letoš- 

*e leto so sredstva v te namene predvidena v skupni združeni 
reitavl<'. da bi 9,ede na izkušnje omogočili lažje in hitrejše osevanje posameznih problemov. V postavki so zajeta tudi 

MežfVa ZS> reSevanie Pr°sežkov v Rudniku svinca in cinka 

Sredsfva so planirana okvirno, saj so osnova za dodeljevanje 
n sredstev sprejeti programi za razreševanje presežnih 

eiavcev. s sredstvi na skupni postavki, ki je bila v proračunu 
Ugotovljena pred letošnjim letom, bi omogočili lažje in 
trejše reševanje posameznih problemov. 

~ presežkl v državnih organih edstva so predvidena za financiranje pravic morebitnih 
es°žnih delavcev po reorganizaciji državne uprave. 

~~ PrlPrava brezposelnih na zaposlitev 
30 /vvfran7e Pr'Prave na zaposlitev se bo v letu 1996 vključilo 2 i brezposelnih, kar pomeni 150% povečanje v primerjavi 

' tra m 1994- Zaradi izjemno naraščajočega števila dolgo- 
Dro° brezP°selnih 'n starejših je potrebno povečati obseg P °9ram°v motivacije in psihosocialne rehabilitacije ter 
Oant> pri iskaniu nadaljnjih zaposlitvenih možnosti. 
ud"*"1' Rrol}l0m te ciljne skupine brezposelnih je izrazit o?j" Motivacije in drsenje v trajne oblike marginalizacije kot 

Jektivne posledice dolgotrajne brezposelnosti. 

®lovenija si kot država z omejenimi kadrovskimi resursi ne 

Popu,t
0l90ročno Pr'v°ščiti izgube tolikšnega deleža aktivne 

^ f a 
razvramen smo v letu 1995 s P°moči° zunanjih izvajalcev 
bom n°Ve oblike dela s tem' skupinami brezposelnih in jih 
Pon V le,u 199^ UV0dH kot novo obliko pomoči s ciljem 
za °vne9a aktiviranja za iskanje zaposlitve in usposabljanja 
prJt°ve^anie njihove konkurenčnosti na trgu delovne sile. 
bre?nos,ne skupine pri vključevanju v te programe bodo 
vseh>KSelni brez temeljne poklicne izobrazbe (slaba polovica 
Peni ,.rezP°selnih), starejši od 40 let vseh izobrazbenih sto- 
po)L.tjina vseh brezposelnih) in mladih z neustreznimi enimi znanji glede na potrebe delodajalcev. 

Prohilezna P°k,icna usposobljenost je namreč drugi največji 
kijuh r™, bre*Poselnih, ki se posledično kaže v tem, da RZZ eiativno visoki stopnji brezposelnosti ne more ustrezno 

odgovarjati na vse bolj naraščajoče potrebe delodajalcev po 
novih znanjih. 

Da bi lahko te programe kvalitetno izvedli in dosegli predvi- 
deno realizacijo, je potrebno povečati obseg vseh oblik infor- 
miranja (pisnih, skupinskih, informiranja preko javnih medi- 
jev, informiranja v okviru lastnih poklicnih informacijskih cen- 
trov in splošnih motivacijskih oblik, ki jih bodo izvajali bodoči 
centri za aktiviranje lokalnih potencialov itd...). 

Za preprečevanje novega priliva v brezposelnost iz vrst šola- 
joče mladine bomo določene nove oblike svetovalne pomoči 
poskusno uvajali tudi v delo z mladimi, ki ne nadaljujejo 
šolanja. V prihodnjem letu načrtujemo, da bomo v te oblike 
zajeli okoli 10% šolajoče populacije, kar pomeni cca. 4200 
oseb. 

Ob tem bomo v dosedanjem obsegu izvajali tudi standardne 
oblike priprave na zaposlitev (prekvalifikacije, dokvalifikacije, 
usposabljanje na delovnem mestu itd....). 

7024 — Pospeševanje novega zaposlovanja 
Vzpodbude pri vključevanju v pripravništvo bomo zagotovili 
za cca. 30% priliva šolajoče mladine (5000 iskalcev prve 
zaposlitve), kar pomeni, da bomo vzpodbujali predvsem vklju- 
čevanje dolgotrajno brezposelnih. Na podlagi dosedanjih 
izkušenj ocenjujemo, da bo za realizacijo ciljev tega pro- 
grama potrebno za dolgotrajno brezposelne uvesti višjo stop- 
njo subvencije. 

Vključevanje ostalih bomo spodbujali s pomočjo ukrepa sub- 
vencioniranja prispevkov. 

7025 - Pospeševanje zaposlovanja Invalidnih oseb 

Program vključuje več podprogramov: 
- usposabljanje 
- adaptacijo delovnih mest 
- subvencioniranje novih delovnih mest 
- subvencije invalidskim podjetjem 

V stalnem porastu je predvsem obseg subvencij invalidskim 
podjetjem, ki nastajajo kot posledica prestrukturiranja velikih 
gospodarskih sistemov. 

V programe usposabljanja bomo vključili cca. 1.500 invalidov, 
ostala sredstva pa bodo namenjena predvsem subvencijam, 
kjer se bo obseg povečal iz letošnjih povprečno 2.900 na 
predvidoma 3.500. 

7027 - Preusposabljanje In dokupi delovne dobe 
Program je namenjen predvsem preprečevanju prehajanja 
zaposlenih v odprlo brezposelnost, zato bo Republiški zavod 
za zaposlovanje nudil strokovno in finančno pomoč pri preu- 
sposabljanju zaposlenih v procesu prestrukturiranja podjetij. 

V ta program bo v letu 1996 vključenih cca. 1.200 delavcev, ki 
bi brez vključitve v ta program prešli v odprto brezposelnost. 

7029 - Javna dela 
Javna dela postajajo vse pomembnejši instrument za vključe- 
vanje dolgotrajno brezposelnih, še posebej starejših in so 
hkrati oblika usposabljanja za kasnejšo zaposlitev. Da bi v 
celoti izpolnila to funkcijo, jih bomo še tesneje povezovali z 
različnimi oblikami strokovnega usposabljanja. 

Načrtujemo, da bomo v programe javnih del v letu 1996 
vključili cca. 6.000 oseb. 

Republiški zavod za zaposlovanje bo v primeru, da bo spre- 
jeta pobuda za spremembo statusa vključenih v programe 
javnih del v delovno razmerje za določen čas, izdelal stro- 
kovne osnove za izvajanje javnih del v Sloveniji. Hkrati bo 
zavod izdelal tudi oceno potrebnih sredstev za izvedbo pro- 
gramov javnih del v načrtovanem obsegu (6.000 vključenih 
oseb) v spremenjenih pogojih. 
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7032 - Nadomestitev dela stroškov za ohranitev delovnih 
mest 
Sredstva so namenjena eni od oblik aktivne politike zaposlo- 
vanja, ki omogoča ohraniti delovna mesta, ki so ekonomsko 
utemeljena, s prevzemom določenih stroškov delovne sile v 
določenem krajšem obdobju tistim podjetjem, ki se program- 
sko ali tržno preusmerjajo, imajo ustrezen program ter mož- 
nosti razvoja in tega ne bi mogle doseči brez pomoči. 

8664 - Izvajanje sanac. In prestrukt. podjetij (SRSP) 
Z načrtovanimi sredstvi bi omogočili nadaljevanje izvajanja 
sanacijskih programov preko Sklada RS za razvoj s prevzema- 
njem dela stroškov za zagotavljanje sredstev za nadomestilo 
plač delavcem - trajnim presežkom, za izvajanje drugih pra- 
vic presežnih delavcev in izvajanje ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja v podjetjih, ki so prenesla sredstva v Sklad RS 
za razvoj. Teh bo še nad 50. 

V okviru teh sredstev so planirana tudi sredstva za reševanje 
podjetja TAM, v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije 
in Državnega odbora. 

8665 — Tehnična Izvedba IPP 
Sredstva so načrtovana za nadaljevanje izvajanja projekta 
Socialni programi v okviru integralnega projekta prestrukturi- 
ranja gospodarstva oz. za stroške tehnične izvedbe tega pro- 
jekta. Vključena je zahtevna strokovna pomoč v podjetjih, 
preverjanje in spremljanje učinkov programov, svetovanje, 
delo strokovnih komisij za oceno elaboratov in drugi stroški 
strokovnega dela, ki jih zahteva izvajanje programov. Ti se 
bodo nadaljevali tudi v prihodnjem letu, zato je potrebno 
zagotoviti sredstva v realno enaki višini kot letos. 

8674 — Pomoč pri aamozaposlovanju 
Program ostaja kot zelo pomemben instrument nastajanja 
novih delovnih mest, zato v letu 1996 načrtujemo enako 
število vključenih v standardne oblike (4.500). Poleg tega pa 
bomo razvijali nove oblike pospeševanja samozaposlovanja 
(kooperative in delo na domu), namenjene predvsem specifič- 
nim ciljnim skupinam (mladi, polkmetje, osebe s psihosocial- 
nimi omejitvami, starejši). Ocenjujemo, da bomo v nove oblike 
pomoči v okviru tega programa dodatno vključili še okoli 400 
brezposelnih. 

V sodelovanju z Ministrstvom za gospodarske dejavnosti 
načrtujemo preobrazbo sedanjih nepovratnih oblik subvencij 
ob samozaposlitvi, v oblike ugodnih povratnih pomoči. 

8666 - Uresničevanje sporazuma o Integraciji z ZRN 
Po sporazumu med Vlado RS in Vlado ZRN o finančni pomoči 
za ustvarjanje eksistenc in poklicnem vključevanju kvalificira- 
nih delavcev RS je Slovenija dolžna zagotoviti v letu 1995 
protivrednost 5 mio DEM, to je tolarsko protivrednost deviz- 
nim sredstvom, ki jih nemška vlada zagotavlja za delavce, v 
primeru vračanja iz ZRN. 
V načrtovana sredstva so vključena tudi sredstva, ki jih v letu 
1994 v ta namen po sporazumu nismo zagotovili glede na 
porast deviznega tečaja od planiranih sredstev do nakazila 
sredstev. 

9 DRUGI ODHODKI 

4904 - Sofinanciranje ZZB-NOV 
6178 - Sofinanciranje OOZZB-NOV 
Na podlagi 1. člena Zakona o financiranju Zveze združenj 
borcev narodnoosvobodilne vojne Slovenije (Ur. list RS, št. 8/ 
90) se sredstva za delovanje zveze zagotavljajo v roračunih 
družbenopolitičnih skupnosti. Sredstva za financiranje zveze 
zagotavljajo na podlagi letnega programa dela zveze za 
namene, kot je to določeno za sredstva za delo organov 
države in občin. 

Po določbah 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list 
RS, št. 72/93) občina samostojno opravlja lokalne zadeve 
javnega pomena, ki jih določi s splošnim aktom občine ali so 
določene z zakonom. Dejavnost Zveze združenj borcev NOB 
Slovenije, kot nepolitične veteranske organizacije, zajema 

delovanje za mir, varnost, demokracijo in obrambo, ohranja- 
nje in razvijanje zgodovinskih izročil, skrb za uresničevanje 
posebnega družbenega varstva borcev in mednarodno sode- 
lovanje. 

Po zakonu o financiranju Zveze združenj borcev NOV je bila 
zveza, kar zadeva njene teritorialne organizacijske enote - 
njena občinska združenja, financirana iz občinskih proraču- 
nov. Dejavnost zveze in vanjo vključenih združenj, kot je 
opredeljena v zakonu o financiranju Zveze združenj borcev 
NOV Slovenije, pa presega naravo lokalnih zadev javnega 
pomena, zato je predvideno enotno financiranje iz sredstev 
državnega proračuna. 

Sredstva za leto 1995 so predvidena glede na višino sredstev, 
ki je bila za ta namen zagotovljena v letu 1994, ter z upošteva- 
njem odstotka rasti povprečne plače v letu 1995. 

6180 - Sofinanciranje Zveze veteranov vojne 1991 
Zakon o reorganizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. 
I. RS, št. 71/94) določa, da Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve med drugim opravlja zadeve, ki se nanašajo 
na varstvo in pravice vojnih veteranov. V ta sklop spada tudi 
zakonska pravica, ki jo imajo vojni veterani na uporabi prora- 
čunskih sredstev za širšo dejavnost. 

Na podlagi upoštevanja višine sredstev, ki so zagotovljena v 
proračunu Republike Slovenije za leto 1995 (Ur. I. RS št. 40/ 
95) ter z upoštevanjem povprečnih rasti posameznih ekonom- 
skih kazalcev v letu 1996 napram letu 1995 skladno s poda- 
nimi navodili Ministrstva za finance, predlagamo za ta namen 
finančna sredstva v višini 17,187.000,00 SIT. 

6181 — Sofinanciranje vet. org. slov. polic. »SEVER« 
Pravna podlaga za predlagani obseg sredstev v tej postavki je 
enaka kot pod točko 9. te obrazložitve. Predlagana sredstva 
za ta namen v letu 1996 v višini 3,223.000,00 SIT pomenijo 
minimalna sredstva za sofinanciranje veteranskih organizacij 
slovenske policije z imenom Združenje SEVER. Izhodišče za 
oblikovanje obsega teh sredstev je bilo v višini Združenja 
veteranov vojne za Slovenijo po glavi v letu 1994 in števila 
veteranov Združenja Sever ter povečano za stopnjo rasti pov- 
prečne plače v letu 1996 napram letu 1995 v Republiki Slove- 
niji. 

6846 - Druge organ Iz. žrtev vojnega nasilja 
Pravna osnova za predlagani namen financiranja organizacije 
žrtev vojnega nasilja izhaja v povezavi z Ustavo Republike 
Slovenije, po kateri imajo žrtve vojnega nasilja posebno var- 
stvo. 

Upoštevali smo izhodišča organizacij žrtev vojnega nasilja o 
številu članov organizacije in njihovih programskih dejavnosti 
in predlagali višino sredstev v znesku 16,400.000,00 SIT. 

6847 - Sofinanciranje zveze društev Izgnancev Slovenije 
Pravna osnova za predlagani namen financiranja smiselno 
izhaja iz posebnega varstva žrtvam vojnega nasilja po ustavi, 
izgnance pa se prav tako šteje v žrtve vojnega nasilja. Upošte- 
vali smo izhodišča društva izganancev Slovenije o njihovem 
številu in predvidenih programskih aktivnostih v letu 1996 in 
predlagali višino sredstev v znesku 4,000.000,00 SIT. 

7190 — Priznanja socialnega varstva 
Pravna podlaga je zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/ 
92). 
Pravilnik o priznanjih socialnega varstva določa pogoje in 
merila za priznanja socialnega varstva, ki jih bo MDDSZ prvič 
podelilo leta 1995, zato je potrebno v ta namen tudi v letu 1996 
zagotoviti potrebna sredstva. 

7193 - Sofinanciranje društev 
Sredstva so načrtovana v realno enaki višini kot so bila zago- 
tovljena letos. Namenjena so sofinanciranju društev z vseh 
področij dela ministrstva, ki nimajo drugega, rednega vira 
sredstev za svoje delo. 
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7197 — Vzdrževanje grobov v RS 
Pravno osnovo za financiranje navedenega področja pred- 
stavlja Zakon o zaznamovanju in vzdrževanju pokopališč in 
grobov pripadnikov zavezniških in drugih tujih armad v Jugo- 
slaviji (Ur. I. SFRJ, št. 60/75). S 1. 1. 1995 pa je po Zakonu o 
upravi (Ur. I. RS št. 67/94) in Zakona o organizaciji in delov- 
nem področju ministrstev (Ur. I. RS št. 71/94) na državo in s 
tem v proračun tega ministrstva tudi naloge s področja var- 
stva, urejanja in vzdrževanja grobišč in grobov borcev 
skladno z Zakonom o grobiščih in grobovih borcev (Ur. I. 
SflS, št. 4/78). Na ozemlju Republike Slovenije so večja poko- 
pališča zavezniških in drugih tujih armad v Ljubljani, Novi 
Gorici, Ptuju, Sežani, Tolminu in še v 33 drugih občinah. 

Upoštevali smo okvirno kalkulacijo predvidenih del na posa- 
meznih grobiščih, predvidene cene izvajalcev in cene gradbe- 
nega materiala z ugotovljeno oceno potrebnih sredstev v 
tišini 42,000.000,00 SIT. 
7198 — Vzdrževan/e grobov v tujini 
Pravno osnovo za financiranje navedenega področja pred- 
stavlja Zakon o pokopališčih in grobovih borcev v tujini (Ur. I. 
SFRJ, št. 29/73 in 29/76) in na njegovi podlagi sprejeti pravil- 
nik o načinu urejanja in vzdrževanja pokopališč in grobov 
borcev v tujini ter zbiranja podatkov in vodenja evidence (Ur. 
' SFRJ, št. 56/77). Evidentirana so pokopališča v Italiji, 
Avstriji, na Madžarskem, na Korziki, na Hrvatskem. 

Upoštevali smo okvirno kalkulacijo predvidenih sanacijskih in 
vzdrževalnih del, cen storitev in gradbenega materiala z ugo- 
tovljeno oceno potrebnih sredstev v višini 7,520.000,00 SIT. 

4433 - Sofinanciranje PHARE programov 
Ob zagotovljenem financiranju PHARE programov na 
področju dela ministrstva v višini 6 mio ECU-jev, to je 
potrebno zagotoviti določena proračunska sredstva za reali- 
zacijo teh programov. 
105 INVESTICIJE - JAVNI ZAVODI IN USTANOVE 
^05 INV. VZDRŽEVANJE - JAVNI ZAVODI IN USTANOVE 
A- NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA 
°ržava Republike Slovenije je po zakonu o socialnem varstvu 
ustanoviteljica javnih socialno varstvenih zavodov: centrov za 
socialno delo, domov za starejše, posebnih socialno varstve- 
nih zavodov, varstveno delovnih centrov, domov za otroke, 
socialno varstvenih zavodov za usposabljanje. Glede na vzpo- 
stavljanje mreže v slovenskem prostoru je ustanovitelj dolžan 
zagotoviti najnujneše pogoje za delovanje javnih socialno 
varstvenih zavodov. Od leta 1994 postopoma rešujemo najbolj 
Pereče investicijske probleme navedenih javnih zavodov, ven- 
dar je potreb za sanacijo veliko. Iz plana investicij in investicij- 
skega vzdrževanja za leto 1995 ostaja finančno nepokrita več 
kot polovica potrebnih investicijskih vlaganj, zato so sredstva 
v republiškem proračunu za leto 1996 predvidena za: 
'■ Postavki: 4441 in 4442 Investicije centrov za socialno 
"°lo: nadaljevanje tekoče obveznosti ustanovitelja kot sofi- 
nanciranja ali odkupa objektov, adaptacij obstoječih prosto- 
rov> najnujnejše opreme, zamenjave dotrajanih avtomobilov, 
nabave novih potrebnih službenih vozil. V letu 1996 je nujno 
zagotoviti poslovne prostore za naslednje centre za socialno 
delo: Novo mesto, Jesenice, Trebnje, Ptuj, Dravograd in Bre- 
zice. Večja adaptacija bo v centru za socialno delo Murska 
Sobota, v ostalih centrih so potrebna manjša adaptacijska 
aela. Potrebno je tudi zamenjati zastarelo opremo nekaterih 
centrov, kar bomo reševali dolgoročno. 
2 Postavka: 4443 Investlclle varstveno delovnih centrov: 
objekti in oprema 
sredstva za delovanje VDC so do sprejema zakona o social- 
nem varstvu zagotavljale občine kot ustanoviteljice. S preno- 
som ustanoviteljstva na republiko ugotavljamo zelo različno 
stanje tako v osnovnih pogojih za delovanje (objekti, oprema) 
*ot 'udi glede kadrovskih in tehničnih normativov. Ker je bil 
on"?1"" namen prenosa ustanoviteljstva zagotoviti čimbolj enake kvalitativne in kvantitativne pogoje, to zahteva 
ranil 0 PodPoro, ki jo mora zagotoviti ustanovitelj. V plani- anth sredstvih so upoštevana najnujnejša investicijska dela, 

so ostala iz leta 1995. 

3. Postavka 4444 Investicije socialno varstvenih zavodov za 
usposabljanje: nadaljevanje in dokončanje izvedbe pro- 
grama prenove zavodov za usposabljanje in izobraževanje 
otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem 
razvoju. Sredstva so planirana za dokončanje začete investi- 
cije v Dragi pri Igu. V letu 1996 bo glede na poročilo ZMRK o 
nujni sanaciji celotnega gradu nujno zagotoviti nove prostore 
za preselitev zavoda iz Dobrne. 

4. Postavki 6190 In 6191 domovi za stare/te: 
v planiranih sredstvih sta vključeni novogradnji v občini Treb- 
nje in Šentjur, ki sta ostali kot nepokriti investiciji iz leta 1995. 

5. Postavka 6195 Investicijsko vzdrževanje socialnega var- 
stva: srestva so namenjena zagotavljanju tekočih investicij- 
sko vzdrževalnih del javnih zavodov, katerih ustanovitelj je 
država. 

2456 - Poslovni prostori RZZ 
Prostorske kapacitete zavoda so bile grajene za šestkrat 
manjši obseg števila brezposelnih in v sedanjih razmerah v 
nekaterih območnih enotah in uradih za delo ne zagotavljajo 
najosnovnejših pogojev za delo s strankami. 

S predvidenimi sredstvi za letošnje leto bo mogoče končati le 
investicije, ki so bile začete že v letu 1993. 

1288 — Računalniška oprema za uvedbo Int. sistema 
Pravna podlaga je zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/ 
92). Centrom za socialno delo kot glavnim izvajalcem storitev 
socialnega varstva skladno z zakonom je potrebno zagotoviti 
ustrezno tehnično opremo kakor tudi ustrezen računalniški 
program. Glede na slabo tehnično opremljenost centrov gre 
za postopno posodabljanje in zamenjavo obstoječe zastarele 
opreme s premajhnimi kapacitetami. 

7139 - Razvoj In vzdrževanje Informacijske podpore za 
Izvajanje zakona 
Planirana sredstva bodo namenjena razvoju informacijskega 
sistema (povezava med zunanjim izvajalcem računalniških 
storitev in ministrstvom preko javnega omrežja in elektronske 
pošte, modemska povezava CSD z IBM na CVI, organizacija 
oblikovanja in koriščenja baze podatkov, izobraževanje delav- 
cev centrov in nadaljnje opremljanje centrov z najnujnejšo 
računalniško opremo, prilagajanje informacijskega sistema 
zakonskim spremembam, prilagajanje obdelave spremem- 
bam v sistemskem software-u, dopolnitve programov in baz 
podatkov na osebnih računalnikih na posameznih centrih). 
Specifikacija potrebnih sredstev: 
- nabava 50 računalnikov s tiskalniki - 15 mio SIT; 
- razvoj in dopolnjevanje informacijskega sistema - 6 mio 
SIT; 
- lokalne mreže za CSD - 16,5 mio SIT; 

6194 - Vzpostavitev rač. programa za arhiviranje dok. v 
CSD 
Gre za novo nalogo, ki izhaja iz utemeljene potrebe po uredi- 
tvi arhivskega gradiva centrov za socialno delo z metodo 
računalniško podprtega mikroarhiviranja. Ker gre na centrih 
za socialno delo za ogromne količine gradiva, ki je potrebno 
arhiviranja, je k realizaciji zastavljenega programa nujno pri- 
stopiti in realizirati nalogo. 

6499 - Vzpostavitev Informacijskega sistema na področju 
varstva borcev 
Informacijski sistem na tem področju je bil delno vzpostavljen 
že leta 1987 in sicer za občinski nivo. Nujno potrebno ga je 
nadgraditi zaradi zastarelosti, zaradi prenosa nalog na 
upravne enote, predvsem pa s ciljem, da omogočimo realiza- 
cijo novih zakonov, zakona o vojnih veteranih, zakona o 
žrtavh vojnega nasilja in zakona o vojnih invalidih. Projekt 
mora biti enoten za celotno področje, ki je v pristojnosti 
ministrstva. Z novim sistemom je potrebno zagotoviti zajem in 
obdelavo podatkov za 60.000 novih upravičencev poleg dose- 
danjih 30.000. Vključene bodo upravne enote, ki so prevzele 
naloge na tem področju iz občin. Cilj projekta je tudi poenote- 
nje in avtomatizacija finančnega poslovanja. V letu 1995 so v 
proračunu zagotovljena sredstva za pričetek tega projekta - 

\ 
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izdelava programske opreme ter prva faza najnujnejših naku- 
pov potrebnih računalnikov in tiskalnikov, za leto 1996 pa so 
predlagan sredstva predvidena za nakup računalniške 
opreme še za preostale uporabnike - za področje varstva 
vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja v upravnih enotah ter 
za tekoče vzdrževanje programske opreme. 

2612 - Urad za varstvo In zdravje pri dalu 
Urad za varstvo in zdravje pri delu je nov organ v sestavi 
ministrstva, ki bo ob zagotovljenih minimalnih prostorskih in 
kadrovskih pogojih začel z delom v prihodnjem letu. 

Za delo urada je potrebno zagotoviti poleg sredstev za materi- 
alne stroške, ki so namenjena tudi najemnini poslovnih pro- 
storov, tudi sredstva za obsežnejše naloge urada, kot je pri- 
prava enajstih podzakonskih aktov na osnovi novega Zakona 
o varstvu pri delu, ki je v obravnavi, izdajanju strokovnih 
informacij in sporočil ter sodelovanju z mednarodnimi sorod- 
nimi organi in institucijami, kar je za uspešno delo in razvoj 
tega področja predpogoj. 

II. INŠPEKTORAT RS ZA DELO 

4527 - Materialni stroški 
Sredstva so planirana za izvajanje redne dejavnosti inšpekcije 
za delo, ki je določena z zakonom o inšpekciji dela in drugimi 
predpisi. V letu 1996 se tako predvideva več stroškov v zvezi z 
- reorganizacijo dela Inšpektorata RS za delo in enot inšpek- 
torata 
- izvajanjem novega zakona o varnosti in zdravju pri delu 
- delom v zvezi z izdelavo nove podzakonske zakonodaje in 
predpisov glede na zahteve standardizacije 
- kadrovska popolnitev delovnih mest glede na sprejeti akt o 
sistemizaciji delovnih mest (v letu 1995 - 79 zaposlenih, v letu 
1996 - 105 zaposlenih) 
- plačilom zavarovalne premije za kolektivno nezgodno zava- 
rovanje delavcev 
- zavarovalnimi premijami za službene avtomobile Inšpekto- 
rata RS za delo in enot 
- plačili stroškov plačilnega prometa enot inšpektorata 
- nabavo zaščitne opreme delavcev, ki opravljajo delo nad- 
zora v posebnih dejavnostih in plačilo obdobnega zdravni- 
škega pregleda 

9001 - Izobraževanja (nova postavka) 
V letu 1996 je potrebno zagotoviti sredstva na postavki izobra- 
ževanje zaradi realizacije posameznih določb zakona o 
inšpekciji dela in podzakonskih predpisov, in sicer: 
- stroški organa in plačilo članov komisije za izpit in preverja- 
nje znanja inšpektorjev in drugih delavcev s pooblastili, ki se 
izvedejo vsako leto 
- plačilo izobraževanja inšpektorjev za pridobitev visoke izo- 
brazbe, ki jo morajo pridobiti v roku 7 let, v nasprotnem 
primeru jim na podlagi zakona o inšpekciji dela preneha 
delovno razmerje 
- izobraževanje drugih delavcev za pridobitev manjkajoče 
izobrazbe 
- strokovno izobraževanje iz posameznega področja dela 
inšpektorata glede na spremenjeno zakonodajo, izvajanje 
zakonodaje ter nalogami na področju delovne zakonodaje in 
varstva pri delu. 

27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 

I. PREDSTAVITEV TEMELJNIH SMERI POLITIKE MINISTR- 
STVA ZA ZDRAVSTVO ZA LETO 1996 

Ministrstvo za zdravstvo bo s proračunskimi sredstvi v letu 
1996 zagotavljalo uresničevanje nalog iz svoje pristojnosti 
upoštevaje zdravstveno politiko Republike Slovenije. Na 
osnovi analiz s področja zdravstvenega stanja prebivalstva, 
stopnje razvoja zdravstvene dejavnosti in medicinske stroke, 
predvsem pa ob upoštevanju usmeritev v Planu zdravstve- 
nega varstva Republike Slovenije Zdravje v Sloveniji do leta 
2000 (v nadaljevanju: Plan zdravstvenega varstva), bo ministr- 
stvo dajalo prednost zdravstvenemu osveščanju prebivalstva, 
preprečevanju bolezni in krepitvi zdravja ljudi. 

Za sprejem ustreznih ukrepov in za vodenje zdravstvene poli- 
tike bo ministrstvo zagotavljalo kvalitetno in ažurno spremlja- 
nje zdravstvenega stanja in zdravstvenih potreb prebivalstva. 

Obenem bo ministrstvo spodbujalo razvoj medicinske stroke 
preko klinik, inštitutov in razširjenih strokovnih kolegijev na 
posameznih področjih. Posebej pa bo usmerjalo in usklaje- 
valo uvajanje novih dejavnosti in postopkov, ob uvajanju nove 
medicinske tehnologije in v skladu z novimi medicinskimi 
spoznanji. 
V skladu s prenosom javnih pooblastil na Zdravniško zbor- 
nico Slovenije in na Lekarniško zbornico Slovenije bo ministr- 
stvo tudi v letu 1996 zagotovilo opravljanje strokovnega nad- 
zora in drugih nalog, ki so pogoj za kvalitetnejše delo zdrav- 
stvenih. strok. Večjo pozornost bo ministrstvo posvetilo tudi 
izvajanju drugih vrst nadzora nad zdravstveno dejavnostjo. 

V letu 1996 bomo zagotavljali aktivno vključevanje sloven- 
skega zdravstva v mednarodni prostor. Posebnega pomena 
bo zato organizacija in izvedba ministrske konference Sve- 
tovne zdravstvene organizacije o reformah sistemov zdrav- 
stvenega varstva v Evropi. Preko Urada WHO se bo Republika 
Slovenija vključevala v 29 specializiranih programov WHO, v 
njihovo oblikovanje in potek na nacionalni ravni. Z intenziv- 
nim vključevanjem v mednarodni prostor bomo skušali uve- 
ljavljati slovensko zdravstvo doma in v tujini. Pospešili bomo 
tudi pripravo novih, oziroma revizijo in preoblikovanje obsto- 
ječih sporazumov o sodelovanju Slovenije z drugimi državami 
na področju zdravstva in pri urejanju vprašanj zdravstvenega 
zavarovanja na meddržavni ravni. 

S sprejemom Plana zdravstvenega varstva bo ministrstvo 
določilo natančnejša merila za mrežo javne zdravstvene 
službe na vseh ravneh v skladu z zakonskimi pristojnostmi. 
Tako določeno mrežo javne zdravstvene službe bo upoštevalo 
pri investicijskih vlaganjih v javne zdravstvene zavode na 
sekundarni in terciarni ravni, kjer je Republika Slovenija pri- 
stojna zagotavljati materialne pogoje za delo in poslovanje. 
Zagotavljali bomo tudi nujno investicijsko vzdrževanje v teh 
zdravstvenih zavodih, ko le-to zaradi svoje zahtevnosti pre- 
sega možnosti zdravstvenih zavodov iz amortizacijskih sred- 
stev in to zahtevajo prostorski ter drugi materialni pogoji za 
izvajanje dejavnosti. 
Zaradi reorganizacije lokalne samouprave bo ministrstvo v 
letu 1996 tesneje sodelovalo in se povezovalo z novo nasta- 
limi občinami zaradi zagotavljanja izvajanja nalog iz njihove 
pristojnosti na področjih zdravstvenega varstva (organizacija 
posvetov, priprava dodatnih gradiv, intenzivnejše delo na 
usklajevanju mreže javne zdravstvene službe na primarni 
ravni). Posebej si bomo prizadevali, da bi glede na določila 
Zakona o financiranju občin uveljavili merila za zagotovljeno 
porabo občin, ki bi jim omogočala sofinanciranje nezadostno 
razvite mreže v skladu s sprejetim Planom zdravstvenega 
varstva. 

V skladu z veljavnim Zakonom o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev (Ur. I. RS 71/94) ima MZ v svoji sestavi 
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, ki je prevzel v 
svojo pristojnost opravljanje nalog sanitarne inšpekcije iz 
občin in izvajanje drugih zakonsko določenih nalog tega 
inšpektorata. 

V letu 1996 bo predvidoma veljala nova zakonodaja s 
področja nalezljivih bolezni, evidenc v zdravstvu ter zdravil in 
strupov. Z zakonom se bo posodobila ureditev prometa z 
zdravili v državi in uskladila z zakonodajo Evropske unije in 
drugimi razvitimi državami. Z zakonom o zdravilih je predvi- 
dena ustanovitev Urada za zdravila pri ministrstvu, ki bo 
deloval kot organ v sestavi. 

V letu 1996 bo ministrstvo nadaljevalo s postopki priprave 
zakonov na področju mamil, psihotropnih substanc in prekur- 
zorjev ter o zdravljenju zasvojenih, ki bodo v fazi prve obrav- 
nave predloženi Državnemu zboru že v letu 1995; po sprejetju 
le-teh pa bo ministrstvo pripravilo ustrezne spremembe 
druge zakonodaje ter vrsto podzakonskih aktov za operativno 
izvedbo. 
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Ministrstvo za zdravstvo bo sodelovalo pri dograjevanju 
sistema pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja pred- 
vsem glede določanja razmerja med obsegom obveznega 
zdravstvenega zavarovanja in doplačil (oziroma prostovolj- nega zdr. zavarovanja) in opredeljevanja standardov zdrav- 
stvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in po 
potrebi predlagalo spremembo zdravstvene zakonodaje. 

Ministrstvo bo v letu 1996 nadaljevalo s pripravo zakonodaje 
in podzakonskih aktov na področju prometa s strupi in nevar- 
nimi snovmi in vzpostavilo ažurnejši pretok informacij na vseh 
lokacijah, kjer se nadzoruje promet s strupi in nevarnimi 
snovmi. 

Tudi na področju zdravstvenega nadzora nad živili in pred- 
meti splošne rabe bo ministrstvo v letu 1996 nadaljevalo s 
pripravo zakona in podzakonskih aktov. 

Za pokrivanje izgub pri poslovanju bolnišnic, ki povzročajo 
likvidnostne in druge motnje pri tekočem poslovanju ter vpli- 
vajo na povečanje stroškov tekočega poslovanja, bodo v letu 
1996 na osnovi ustanoviteljskih pristojnosti in ob izdelanih 
Programih sanacije za posamezne bolnišnice ter v skladu z 
odločitvami ustanovitelja postopno zagotovljeni materialni in 
drugi pogoji za pozitivno tekoče poslovanje teh bolnišnic in 
odpravo posledic nepokritih izgub iz preteklih let. 

VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PROGRAMOV MINISTRSTVA 
ZA ZDRAVSTVO IN ORGANOV V SESTAVI 

Uresničevanje programov, ki bodo v letu 1996 financirani s 
Proračunskimi sredstvi Ministrstva za zdravstvo, je povezano 
* izvajanjem zdravstvene zakonodaje, uresničevanjem ciljev 
"lana zdravstvenega varstva ter zagotavljanjem materialnih 
Pogojev za delovanje javnih zdravstvenih zavodov v sekun- 
darni in terciarni ravni v Republiki Sloveniji. 
pri tem bodo imeli prednost naslednji programi: 

~ nacionalni program za področje raziskovanja zdravja prebi- 
valstva z zagotavljanjem strokovnih in analitičnih podlag za 
sPrejem ukrepov in za doseganje poglavitnih ciljev na 
Področju zdravstva 

~ razvijanje in uresničevanje republiških programov in ukre- 
pa pospeševanja in krepitve zdravja ter izvajanje zdravstveno 
**Vojnih programov 

~ omogočanje razvoja strokovne dejavnosti na terciarni ravni 
(Vprašanja medicinske doktrine, izpopolnjevanje programa 
"ansplantacij) 

Z razvoj enotnega zdravstveno informacijskega sistema v 
^publiki Sloveniji 

~ zdravstveno raziskovalno delo na področju zdravstva s 
P°Sebnim poudarkom na raziskavah s področja varovanja 
zaravja in na javno zdravstvenem področju s pričetkom 

0ve9a projekta -Zdravje«. 

~ zagotavljanje z zakonom določenega obsega zdravstvenih 
loritev določenim kategorijam oseb, za katere po zakonu o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zagotavlja 
sredstva proračun RS. 

uresničevanje letnega programa investicij ob upoštevanju potrebne mreže javne zdravstvene službe in dokončanja inve- 
jolf, nadaljevanje, oziroma dokončanje nadomestnih gra- 

ni bolnišničnih objektov ter dograditev ali nadomestne 

z^vodo dotraian'h ,n nefunkcionalnih stavb, bolnišnic ter 

va
Pn0krrn'e dela izkazanih in še nepokritih izgub pri poslo- 

DnJ
u bolnišnic na podlagi izdelanih programov sanacij za 

odnmeZne bolnišnice ter na osnovi sprejetih ukrepov za Pravo izgub v okviru ustanoviteljskih pristojnosti. 

Izvajanje dejavnosti nadzora v okviru Zdravstvenega 

inšpektorata Republike Slovenije kot organa v sestavi Ministr- 
stva za zdravstvo; v tem okviru bodo izvajani pregledi vzorcev 
vode, živil in predmetov splošne rabe, ustrezne meritve in 
analize misij onesnaženosti ter izvajanje nadzora nad viri 
ioniziranih sevanj v skladu s sprejetimi programi ukrepov na 
navedenih področjih. 

III. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH 
POSTAVK 

7081 - Mednarodno sodelovanje 
Glede na polnopravno članstvo RS v OZN, WHO in ostalih 
mednarodnih institucijah bo ministrstvo zagotavljalo medna- 
rodno vključevanje zdravstva s sofinanciranjem udeležbe na 
mednarodnih strokovnih srečanjih, izobraževanjem in izpo- 
polnjevanjem slovenskih strokovnjakov s področja zdravstva 
na tečajih, seminarjih, učnih delavnicah in v drugih oblikah 
ter izvajanje mednarodnih projektov in uresničevanje progra- 
mov, ki se odvijajo v naši državi. Z izmenjavo strokovnjakov, 
nemotenega pretoka znanja, izkušenj in spoznanj v zdravstvu 
bo sprotno zagotovljen dotok novih znanj in mednarodnih 
primerjav na tem področju. 

Zaradi prevzema novih ter širjenja in poglabljanja že obstoje- 
čih obveznosti po nekaterih biletaralnih sporazumih bodo 
nastopile tudi nove obveznosti na področju stroškov medna- 
rodnega sodelovanja. 

085 - Svet za zdravje - programi krepitve zdravja 
Krepitev in pospeševanje zdravja je sestavni del planskih 
ciljev na področju zdravstvenega varstva. Gre za dejavnosti, ki 
bistveno presegajo okvire zdravstvene službe, saj morajo 
glede na naravo programov in ciljne skupine vključevati orga- 
nizacije, skupine In druge dejavnike zunaj obstoječe zdrav- 
stvene strukture. V letu 1992 oblikovano strategijo te nove 
dejavnosti, ki je vključena v Plan zdravstvenega varstva RS, 
smo pričeli izvajati v preteklih 2 letih in jo bomo nadaljevali 
tudi v letu 1996. To pomeni povezati in uskladiti aktivnosti v 
okviru akcij -Zdrava mesta«, program CINDI, -Zdrave šole« in 
druge programe, namenjene spodbujanju in utrjevanju zdra- 
vega načina življenja, spremljanju zdravih življenjskih navad 
oziroma opuščanju razvad, tako da bodo programi in informa- 
cije dostopne kar največjemu številu ljudi v njihovem vsakda- 
njem okolju. 

7086 - Zbiranje krvi In organov za presajanje 
V skladu z določilom 7. člena zakona o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju bo ministrstvo zagotavljalo 
financiranje organiziranja krvodajalskih akcij na območju 
Slovenije in pokritje dogovorjenih stroškov na krvodajalca, 
povezanih z odvzemom krvi. Ob tem bomo zasledovali cilj, da 
obdržimo dosedanjo raven krvodajalstva v Sloveniji. Ministr- 
stvo bo sofinanciralo tudi nekatere projekte za pričetek orga- 
nizirane izmenjave organov in tkiv za presajanje v Sloveniji. 

1292 - Sekundarl/I 
S 1. marcem 1993 je nastopila nova obveznost za republiški 
proračun po tretjem odstavku 34. člena in po prvem odstavku 
98. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. I. RS, št. 9/92). 
Z zakonom je bil uveden dveletni obvezni sekundariat za 
zdravnike. Ta zakonska določba pomeni, da se zdravnik v tem 
času usposablja za samostojno delo v svoji stroki, v času 
sekundariata pa sme delati le pod vodstvom mentorja. Zdrav- 
stveni zavodi so dolžni sprejeti na usposabljanje sekundarije, 
tudi če imajo že zasedena vsa z normativi predvidena delovna 
mesta. Sredstva za plačilo plače, prispevkov za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje ter za zdravstveno zavarovanje v 
skladu z določbo 3. odstavka 34. člena zakona poravnava 
državni proračun. 

Zdravnikov sekundarijev, za katere zagotavlja sredstva prora- 
čun, je bilo v začetku leta 1995 115. Do konca leta 1995 bo po 
predvideni dinamiki 210 zdravnikov sekundarijev. Glede na 
sprejete spremembe in dopolnitve Zakona o zdravstveni 
dejavnosti (Ur. I. RS, št. 37/95), po katerih zdravniki opravljajo 
pripravništvo v času sekundariata v skupnem trajanju 2 leti, se 
bodo obveznosti iz proračuna povečale, in sicer kot posledica 
spremenjene dinamike vstopanja zdravnikov po končanem 
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študiju v sekundariat. Ocenjujemo, da se bo število sekundari- 
jev v letu 1996 povečalo za 100 zdravnikov glede na prvotno 
planirano število. 

5218 - Zdravstveno varstvo pred Ionizirajočimi sevanji 
Na podlagi Zakona o izvajanju varstva pred ionizirnimi sevanji 
in ukrepih za varstvo jedrskih objektov in naprav (Ur. I. SRS, 
št 28/8) ter pravilnikom ministrstvo zagotavlja izvajanje meri- 
tev radioaktivnosti življenjskega okolja po programu meritev, 
ki je bil potrjen v okviru republiškega programa ukrepov za 
varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnostjo. Za 
tekoče leto predložijo pooblaščeni izvajalci meritev letni pro- 
gram meritev s specifikacijo stroškov za program nadzora 
radioaktivnosti življenjskega okolja. 

5617 - Programi preprečevanja zlorabe drog 
Iz vsebine nacionalnega programa preprečevanja zlorabe 
drog izhaja, da je reševanje te problematike zahtevno in terja 
koordinirano delovanje ter stalno povezovanje strokovnih 
institucij, skupin civilne družbe in države. V okviru Ministrstva 
za zdravstvo bomo v letu 1996 namenjali sredstva te postavke 
za razvojno raziskovalne programe na tem področju, za pre- 
ventivne, izobraževalne in terapevtske programe, medijske 
akcije ter delovanje lokalnih akcijskih skupin, ki delujejo že 
od leta 1992. Sredstva bo ministrstvo razporedilo po opravlje- 
nih javnih razpisih in v skladu s prioritetnimi cilji iz sprejetega 
nacionalnega programa. 

Zaradi pomanjkanja sredstev v letu 1995 bomo v letu 1996 v 
okviru planiranih povečanih sredstev v te namene finančno 
podprli predvsem delo nevladnih organizacij na področju 
preventive in kurative, za vzpostavljanje in podpiranje nacio- 
nalnih programov vladnih ustanov pa bo vzpostavljena mreža 
za zbiranje podatkov na področju zlorabe drog. Na tej podlagi 
bo omogočeno načrtovanje in evalvacija preventive, kurative 
in socialne rehabilitacije. 

Na osnovi sklepa Vlade se je Slovenija vključila v projekt 
Sveta Evrope Skupina Pompidou in UNDCP z naslovom Raz- 
širitev mreže mest na srednjo in vzhodno Evropo, ki je name- 
njen začetni fazi zbiranja mednarodno primerljivih podatkov 
na področju zlorabe drog. Po zaključku mednarodnega pro- 
jekta Mreža mest bo Vlada RS prevzela odgovornost za 
nadaljnje zbiranje mednarodno primerljivih podatkov. Za 
zagotavljanje koordinacije projekta Mreža mest in zbiranja 
podatkov na nacionalnem nivoju je v skladu s priporočili 
strokovnjakov Skupine Pompidou nujna vzpostavitev 
ustrezne nacionalne enote v okviru Inštituta za varovanje 
zdravja RS in lokalnih enot. 

V letu 1996 bo potrebno za normalno delovanje mreže centrov 
za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih 
drog zagotoviti zagonska sredstva za izvajanje sprejete dok- 
trine zdravljenja odvisnosti v omenjenih centrih. Sprejeta dok- 
trina zdravljenja vsebuje redne teste urina in krvi, ki so nujni 
del uspešne obravnave odvisnosti. 

Za preprečevanje zasvojenosti z mamili na nacionalnem 
nivoju nujno potrebujemo dobro razvito in sistematično pre- 
ventivo. 

7075 — Raziskovalne naloge 
6130 - Ciljni raziskovalni projekt »Zdravje« 
V 7. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju je določeno, da RS zagotavlja finančna sredstva 
za znanstvenoraziskovalno dejavnost na področju zdravstva. 
Ministrstvo bo v letu 1996 zagotavljalo nadaljevanje sofinanci- 
ranja raziskovalnih nalog, ki jih sofinancira tudi Ministrstvo za 
znanost in tehnologijo. Na osnovi javnega razpisa bo ministr- 
stvo sofinanciralo tudi raziskovalne naloge, ki so posebnega 
pomena za javno zdravstveno področje in za nadaljevanje 
dolgoročnih raziskav na področju zdravstva ter za študije, ki 
potekajo v okviru SZO. V letu 1996 bo ministrstvo strokovno in 
finančno sodelovalo v ciljnem raziskovalnem projektu 
»Zdravje«. 

6855 - Nacionalni programi boja proti AIDS 
Na osnovi nacionalnega programa boja proti AIDS-u (sprejet 

predvidoma do konca leta 1995) bodo določene naloge in 
aktivnosti, ki so posebnega republiškega pomena in finančno 
niso ovrednotene v postavkah zdravstvene vzgoje, oziroma v 
rednem financiranju preko zdravstvenih storitev. Pri tem gre 
omeniti predvsem naloge, kot so anonimno testiranje za jav- 
nozdravstvene namene in zdravstvenovzgojna gradiva za 
rizične skupine prebivalstva. 

6856 — Nujna medicinska pomoč 
Na podlagi 6. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ter 71., 
75., 100. in 115. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami se državljanom RS zagotavlja nujna medi- 
cinska pomoč. 

Nujna medicinska pomoč se organizira kot reševalna služba, 
ki je na voljo 24 ur dnevno in je odvisna od privatizacijskih 
rešitev v zdravstvu. Je enotno organizirana za celotno 
področje Slovenije, s predpisano opremo in kadri. V skladu z 
navedenima zakonoma se financiranje službe izvaja delno 
tudi iz proračuna. V okviru razpoložljivih proračunskih sred- 
stev bo MZ v letu 1996 pripravilo projekt ustrezne organizacije 
reševalne službe. 

7077 — Univerzitetne naloge 
Ministrstvo bo financiralo naloge v zvezi z oblikovanjem dok- 
trine in opredeljevanjem dejavnosti na terciarni ravni, ki jih 
bodo izvajali razširjeni strokovni kolegiji. Pri tem bo ministr- 
stvo upoštevalo letne programe dela posameznih razširjenih 
Strokovnih kolegijev in v odvisnosti od le-te zagotavljalo 
sofinanciranje teh nalog. Ta dejavnost se po zakonu financira 
iz državnega proračuna. 

7079 432 — Aplikativne študije 
V skladu z določili 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju bo Ministrstvo za zdravstvo naro- 
čalo najnujnejše aplikativne študije za proučitev zahtevnejših 
strokovnih vprašanj kot podlago za pripravo in sprejem pred- 
pisov in ukrepov na posameznih področjih delovanja ministr- 
stva. Izvesti bo potrebno tudi določene predhodne študije o 
sodelovanju strokovnjakov iz različnih institucij za prilagodi- 
tev naših predpisov zahtevam Evropske unije. 

7082 Zdravstveno Informacijski sistem 
V skladu z obveznostjo RS za zagotavljanje enotnosti zdrav- 
stveno informacijskega sistema bo ministrstvo zagotovilo 
dokončanje projekta »Elementi enotnosti zdravstveno infor- 
macijskega sistema«. Cilj je zagotoviti koordiniran razvoj 
zdravstveno informacijskega sistema in podsistemov, v 
skladu z uresničevanjem prednostnih nalog na področju 
zdravstvenega varsta. 

7083 - Zdravstvena prosveta In vzgoja 
Založniška dejavnosti v okviru organizirane zdravstveno- 
vzgojne dejavnosti prebivalstva je pomembna obveznost RS 
na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju in Plana zdravstvenega varstva RS do leta 2000. 
Zdravstvenovzgojna dejavnost je pomemben element vseh 
prednostnih ciljev, navedenih v planu in obsega navajanje na 
zdrav način življenja in spremljanje zdravju škodljivih vzorcev 
vedenja za vse prebivalstvo in usmerjeno po posameznih 
skupinah prebivalstva. Aktivnosti bodo usmerjene zlasti v 
preprečevanje kajenja, čezmernega uživanja alkoholnih pijač, 
uvajanju zdrave prehrane, povečanju telesne aktivnosti ljudi, 
pospeševanju zdrave spolnosti, zboljševanju duševnega 
zdravja, preprečevanju nesreč v prometu ter preprečevanje 
narkomanije. 

Zdravstvenovzgojna gradiva so nujen pogoj za izvajanje nave- 
denih aktivnosti in za doseganje zastavljenih ciljev. Sistema- 
tično in usklajeno delo na področju zdravstvene vzgoje prebi- 
valstva zahteva, da za to namenimo ustrezna proračunska 
sredstva. 

7084 - Spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva 
V skladu z določili 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju ter 22. člena zakona o zdravstveni 
dejavnosti na tej osnovi pa z letnim delovnim programom 
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije v sodelova- 
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nju z območnimi zavodi za zdravstevno varstvo izvaja soci- 
alno medicinsko, higienskoepidemiološko in zdravstvenoeko- 
loško dejavnost. 

Program dejavnosti in nalog na nacionalni ravni za tekoče 
leto vsebuje natančno opredelitev ciljev in vsebine nalog z 
roki za pripravo in oddajo statističnih zbirk, poročil ter projek- 
tov. 

Naloge obsegajo proučevanje in spremljanje zdravstvenega 
stanja prebivalstva in drugih razmer, ki vplivajo na zdravje 
ljudi, programiranje in usklajevanje zdravstvene vzgoje, obli- 
kovanje, spremljanje, koordiniranje ter evalviranje programov 
republiškega pomena za krepitev, ohranitev in povrnitev 
zdravja. Program obsega tudi pripravo strokovnih podlag za 
razvoj in organizacijo zdravstvene dejavnosti, zdravstveno 
ekonomiko ter upravljanje pri uresničevanju zdravstvenega 
varstva. 

V program so vključene tudi naloge posebnega republiškega 
pomena za izvajanje in delovanje zdravstvenega in zdravstve- 
no- ekološkega informacijskega sistema ter vodenje baz 
podatkov in evidence s področja zdravstvenega varstva. 

7121 - Plačilo obveznega psihiatričnega zdravljenja 
V skladu s 13. alineo 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju zagotavlja RS plačilo zdravstve- 
nih storitev za osebe, ki jim je izrečen varnostni ukrep obvez- 
nega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem 
zavodu, oziroma obvezno zdravljenje alkoholikov in narkoma- 
nov. Ministrstvo poravnava izstavljene račune za opravljene 
zdravstvene storitve. 

7122 — Nujno zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb 
Obveznost zagotavljanja nujnega zdravstvenega varstva neza- 
varovanih oseb izhaja iz 14. alineje 7. člena Zakona o zdrav- 
stvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Ministrstvo 
poravnava račune za nujne zdravstvene storitve v primerih, ko 
zdravstveni zavodi niso mogli zagotoviti plačila od oseb, ki so 
nezavarovane, oziroma so iz držav, s katerimi ni sklenjenih 
konvencij. Republika Slovenija še nima sklenjenih konvencij s 
sosednjimi državami, zato ministrstvo planira povečanje pro- 
računskih postavk za nujno zdravstveno varstvo, posebej tudi, 
ker je prenehala veljati določba o zavarovanju ožjih družin- 
skih članov, ki v RS nimajo stalnega prebivališča in zato, ker 
je v RS veliko število oseb iz bivših jugoslovanskih republik 
brez statusa begunca in možnosti plačila za nujne zdrav- 
stvene storitve. 

7123 - Strokovni nadzor In lavna pooblastila 
po določilih 85. in 86. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti 
ter 39. in 41. člena Zakona o lekarniški dejavnosti opravljata 
Zdravniška zbornica Slovenije in Lekarniška zbornica Slove- 
nije strokovni nadzor s svetovanjem. Te naloge izvajata zbor- 
nici kot javna pooblastila in so financirane iz proračuna. 
Ministrstvo bo v letu 1996 financiralo strokovni nadzor in 
javna pooblastila na osnovi sprejetega letnega programa stro- 
kovnega nadzora na obeh področjih. 

7124 — Obrambne priprave 
Sredstva za obrambo in zaščito bo ministrstvo uporabilo 
skladno z obrambnim načrtom zdravstvenega varstva za vzdr- 
ževanje zalog zdravil in sanitarnega materiala v zdravstvenih 
zavodih ter medicinske opreme ter za opremljanje ministrstva 
za izvajanje nalog iz obrambnega načrta. 

Sredstva bo ministrstvo namenilo tudi za naloge na področju 
°brambnih priprav zdravstva in katastrofne medicine. Zdrav- 
stvena oskrba slovenske vojske temelji v večinskem delu na 
storitvah javne zdravstvene službe, zato v Ministrstvu za 
zdravstvo načrtujemo način in izvedbo zdravstvenih pregle- 
dov nabornikov, organizacijo zdravstva v primeru vojne 
i"Poljske bolnišnice«, mobilne kirurške ekipe ipd.), njihovo 
°premo in kadrovsko zasedbo. 

Programi delovanja zdravstva v primeru naravnih in drugih 
nesreč (katastrofna medicina) zagotavljajo organizacijo in 
Pogoje za delovanje zdravstva v teh primerih. 

Na podlagi Zakona o obrambi se zagotavlja materialno zdrav- 
stvena oskrba preko obstoječih zdravstvenih zavodov, pri- 
prave na to, ki presegajo redno dejavnost, pa bi moral zago- 
tavljati Proračun RS. 

7125 - Publicistična dejavnost 
Ministrstvo bo zdravstvene zavode in ostalo zainteresirano 
javnost obveščalo o svoji dejavnosti in v ta namen redno 
izdajalo Informativni bilten. Po potrebi bodo objavljena tudi 
druga gradiva, publikacije in brošure, v katerih bodo 
pomembnejše informacije s področja zdravstva. 

1964 - Medicinski tisk 
Pri izvajanju programov s področja zdravstvenega varstva so 
posebno pomembni ustrezni medicinski učbeniki, tematski 
zborniki in druga strokovna gradiva, ki so nujno potrebna za 
širitev in prenos znanja. 
Ministrstvo za zdravstvo bo zato sofinanciralo izdajo strokov- 
nih publikacij, zbornikov in monografij v primerih, ko gre za 
strokovna gradiva, ki pomenijo predvsem prispevek k izgrad- 
nji, razširjanju in uporabi strokovne doktrine na posameznih 
področjih in omogočajo dostopnost doktrinarnih usmeritev 
vsej zdravstveni službi. Razen tega v določenih primerih ta 
gradiva predstavljajo tudi promocijo slovenske zdravstvene in 
medicinske stroke v domovini in izven nje. 

7184 - Demografsko ogrožena območja 
Za delovanje osnovne zdravstvene in lekarniške dejavnosti na 
demografsko ogroženih območjih v RS bo ministrstvo v 
skladu z določilom 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju zagotavljalo dopolnilna sredstva 
za vzdrževanje dežurne in reševalne službe na teh območjih. 
Pri tem bodo upoštevani kriteriji za zagotavljanje dopolnilnih 
sredstev zdravstvenim zavodom na demografsko ogroženih 
območjih. 

7189 - Nagrade In priznanja 
Na podlagi 73. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti bo 
ministrstvo v letu 1996 na osnovi pravilnika zagotovilo podeli- 
tev posebnih družbenih priznanj na področju zdravstvenega 
varstva. 

7195 - Sofinanciranje druitev s področja zdravstva 
Skladno z določilom 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju zagotavlja ministrstvo sredstva 
za aktivnosti humanitarnih, invalidskih, strokovnih in drugih 
društev in organizacij, skladno z opredelitvami iz plana zdrav- 
stvenega varstva. Ministrstvo bo na podlagi predloženih 
delovnih načrtov in programov društev in organizacij na 
področju zdravstvenega varstva zagotovilo sofinanciranje 
aktivnosti teh društev v letu 1996 na podlagi javnega razpisa. 

2446 - Investicije v zdravstvu 
Ministrstvo za zdravstvo bo v letu 1996 izvajalo investicijska 
vlaganja v javne zdravstvene zavode v skladu s predpisi s 
področja zdravstva, posebej z mrežo javne zdravstvene 
službe, določene v Planu zdravstvenega varstva Republike 
Slovenije do leta 2000, ki je v končni fazi potrditve v Državnem 
zboru, programom investicij po določilih Zakona o investici- 
jah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Repu- 
blika Slovenija, za obdobje 1994 - 1999 in drugih obveznostih 
po sklepih Vlade, ki se nanašajo na investicijska vlaganja. 

Na področju investicij, investicijskega vzdrževanja in drugih 
tovrstnih obveznosti predlagamo za proračun v letu 1996 
naslednje postavke: 
1. 2446 - Investicije v zdravstvu 
Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih usta- 
novitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994 - 1999 opre- 
deljuje, da se investicijska vlaganja v javne zdravstvene 
zavode v obdobju 1994 - 1999 izvaja po letnih programih 
investicij, ki ga določa Vlada Republike Slovenije. 

V programu za leto 1996 predvidevamo: 

- dokončanje investicij, ki so v teku (Splošna bolnišnica 
Izola, Splošna bolnišnica Novo mesto, Inštitut Republike Slo- 
venije za rehabilitacijo), 
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- nadaljevanje dograditve in prenove Kliničnega centra Ljub- 
ljana, Onkološkega inštituta, Splošne bolnišnice Maribor in 
Splošne bolnišnice Celje, 
- ureditev dotrajanih in nefunkcionalnih stavb bolnišnic, 
Inštituta za varovanje zdravja in Zavoda za zdravstveno var- 
stvo (Splošna bolnišnica Jesenice, Splošna bolnišnica Mari- 
bor, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Splošna bolnišnica 
Slovenj Gradec, Splošna bolnišnica Trbovlje, Inštitut za varo- 
vanje zdravja, Zavod za zdravstveno varstvo Koper), 
- delno prenovo psihiatričnih oddelkov v Republiki Sloveniji 
(Psihiatrična bolnišnica Ormož, Psihiatrična bolnišnica Begu- 
nje, Psihiatrična klinika Ljubljana.) 

2. 6385 - Odplačilo kreditov za Univerzitetni Klinični center 
Ljubljana 
Izvršni svet skupščine Republike Slovenije je s sklepom z dne 
4.5.1990 prevzel finančne obveznosti iz pogodbe, sklenjene 
med Univerzitetnim kliničnim centrom. Ljubljana in Siemens 
AG v znesku 14,2 mio DEM za nakup rentgenske opreme ter 
se zavezal, da bo v naslednjih petih letih zagotavljal ustrezna 
sredstva v proračunu za pokrivanje teh obveznosti. 

Glede na to, da je bila ta postavka že za proračun 1995 
uvrščena kot dodatna posebna postavka v plan odhodkov 
Ministrstva za zdravstvo za področje investicij in investicij- 
skega vzdrževanja, čeprav vsebinsko ni v okviru Zakona o 
investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je 
Republika Slovenija, za obdobje 1994 - 1999 ter da ta kredit 
še ni odplačan, predlagamo tudi za leto 1996 to postavko v 
navedenem znesku. 

3. 6936 - Odplačila kreditnih obveznosti nekaterih javnih 
zdravstvenih zavodov po sklepih Vlade RS V preteklih letih je 
Vlada Republike Slovenije sprejela sklepe glede zagotavljanja 
sredstev iz proračuna za pokrivanje kreditnih obveznosti 
nekaterih javnih zdravstvenih zavodov za nakup opreme. Vse 
te obveznosti še niso v celoti plačane in bodo nekatere 
zapadle v plačilo v letu 1996. Ob tem moramo povedati, da 
Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih usta- 
novitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994 - 1999 po 
svoji vsebini neposredno ne predvideva uporabo sredstev za 
odplačilo tovrstnih obveznosti. Sredstva v planirani višini 
vključujejo tiste obveznosti, ki jih je Vlada RS prevzela, ozi- 
roma katerih naslednik je. 

2568 - Investicijsko vzdrževan/o v zdravstvenih zavodih 
V programu investicijskih vlaganj za leto 1996 je predvideno 
tudi nekaj večjih investicijskih vzdrževanj objektov nekaterih 
javnih zdravstvenih zavodov. Kot ena od največjih investicij- 
skih vzdrževanj je planirana sanacija fasade hospitalne kirur- 
ške stolpnice v Splošni bolnišnici Maribor. 

6936 - Sofinanciranje PHARE programa 
V okviru sodelovanja RS v mednarodnem PHARE- projektu 
za vzpostavitev informacijskega sistema na področju zlorabe 
drog nastopajo po sklenjenih pogodbah tudi določene 
finančne obveznosti, ki smo jih planirali za leto 1996. 

6563 - Sanacija Izgub 
Na podlagi določil Zakona o zavodih (Ur. I. RS, št. 12, 8., 49. 
člen), določil zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (Ur. I. RS št. 9, 7. člen) ter v skladu z določili 
ustanovitvenih aktov javnih zavodov na sekundarni in terci- 
arni ravni je Republika Slovenija kot ustanovitelj bolnišnic in 
drugih zdravstvenih zavodov dolžna zagotoviti za pokrivanje 
izgub pri poslovanju. 

Nekatere bolnišnice so v preteklih letih poslovale z izgubami 
po zaključnem računu, ki niso bile pokrite in ki zaradi deleža v 
celotnem prihodku vplivajo na tekočo likvidnost, dražijo 
tekoče poslovanje in v posameznih bolnišnicah že povzročajo 
resne motnje pri izvajanju dejavnosti (visoke neporavnane 
obveznosti do dobaviteljev, zaračunavanje zamudnih obresti, 
zaustavitev dobav). 

Ministrstvo za zdravstvo je v teh bolnišnicah zagotovilo izde- 
lavo sanacijskih programov in izvajanje ukrepov za odpravo 
izgub. Cilj je vzpostavitev pozitivnega tekočega poslovanja, 

kar pa ni izvedljivo brez določenega dela kritja obveznosti iz 
naslova nepokritih izgub v posameznih bolnišnicah. 

Leto 1994 je 8 bolnišnic zaključilo z izgubo pri poslovanju v 
višini 1.532.222 tisoč SIT. Nepokrita izguba iz prejšnjih let p» 
znaša za bolnišnice v RS 1.597.019 tisoč SIT. 

Proračunska sredstva v višini 48.330 tisoč SIT, namenjene 
sanaciji izgub v letu 1995, ne omogočajo uresničevanja pred- 
laganih ukrepov sanacije po že izdelanih sanacijskih progra- 
mih kot tudi ne po programih sanacije v pripravi. Zato so v 
proračunu za leto 1996 predvidena sredstva v višini, ki bi 
zagotovila pokrivanje določenega dela nepokritih zapadlih 
obveznosti bolnišnic. 

2713 ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS 

V letu 1996 bo deloval Zdravstveni inšpektorat RS kot samo- 
stojen organ v sestavi ministrstva. Na podlagi Zakona o orga- 
nizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. I. RS 71/94) je 
Zdravstveni inšpektorat s 1. 1. 1995 prevzel 110 delavcev, ki so 
doslej opravljali naloge sanitarne inšpekcije v občinah. Zdrav- 
stveni inšpektorat bo v letu 1996 nadaljeval z izvajanjem 
svojih pristojnosti; inšpektorat ima sedež v Ljubljani, na 11 
lokacijah zdravstvene inšpekcije na državni meji ter na 16 
delovnih enotah zdravstvene inšpekcije z 29 izpostavami. 

6135 Meritve In analize Imlslj onesnaženosti 
Zdravstveni inšpektorat RS bo opravljal nadzor z vidika varo- 
vanja zdravja ljudi na področju imisije - zrak, imisije - tla, 
hrupa, vibracij in odpadkov. Za izvajanje nadzora na navede- 
nih področjih so zagotovljene ustrezne pravne podlage, razen 
za področje vibracij, kjer je predpis v pripravi. 

6136 Pregled vzorcev 
Na podlagi Zakona o zdravstveni neoporečnosti živil in pred- 
metov splošne rabe (Ur. I. SFRJ, št. 55/78 in 58/85) bodo 
zdravstveni inšpektorji v okviru izvajanja zdravstveno-inšpek- 
cijskega nadzora nad zdravstveno neoporečnostjo živil in 
predmetov splošne rabe odrejali odvzeme vzorcev živil. Pri 
pripravi plana odvzema vzorcev bo upoštevana usmeritev 
svetovne zdravstvene organizacije, da naj bi na 1000 prebival- 
cev odvzeli 15 vzorcev. V skladu s Pravilnikom o higienski 
neoporečnosti pitne vode (Ur. I. SFRJ, št. 33/87) bo Zdrav- 
stveni inšpektorat nadzoroval vzorce pitne vode in ugotavljal 
higiensko neoporečnost. 

6137 lonlzlrna sevanja 
Nadzor nad ionizirnimi sevanji bo Zdravstveni inšpektorat 
Republike Slovenije izvajal na podlagi Zakona o izvajanju 
varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost 
jedrskih objektov in naprav (Ur. I. SRS, št. 28/80), Zakona o 
varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih varnostnih 
ukrepih pri uporabi jedrske energije (Ur. I. SFRJ, št. 62/84) in 
Zakona o prevozu nevarnih snovi (Ur. I. SFRJ, št. 27/90). 

Glavne naloge bodo posodabljanje evidence in racionaliza- 
cije nadzora nad viri ioniziranih sevanj, izvajanje sistematič- 
nih preiskav radioaktivnih imisij iz rudniških, zdravstvenih, 
jedrski in drugih objektov, kjer lahko pričakujemo ionizirani 
sevanja nad predpisano mejo in posodabljanje in racionaliza- 
cija mreže merilnih mest za zgodnjo opozarjanje pred radio- 
aktivnimi imisijami. 

2712 URAD RS ZA SODELOVANJE S WHO 

Urad RS za sodelovanje s WHO kot organ v sestavi ministrstvi 
bo v letu 1996 usklajeval in vodil vključevanje in sodelovanje V 
programe WHO. Na podlagi srednjeročnega programa o 
sodelovanju med WHO in Ministrstvom za zdravstvo 
1996-1997 bo potekala priprava novih in preoblikovanje ozi- 
roma dopolnitev že obstoječih sporazumov o sodelovanju 
zdravstva RS z drugimi državami članicami. 

V okviru urada bo potekalo usklajevanje dela nacionalnih 
koordinatorjev, ki bodo v letu 1996 delovali predvsem ni 
področju promocije zdravja in preprečevanja motenj. 
poškodb in obolenj na vseh nivojih. 
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Ministrstvo bo po sklepu Vlade RS v sodelovanju z usposob- 
ljenimi nacionalnimi institucijami in ERU WHO/EURO v 
Kobenhavnu organizator Evropske ministrske konference 
»Zdravstveni sistem v prehodnem obdobju«, ki bo v Republiki 
Sloveniji junija 1996. V ta namen bo ministrstvo že v letu 1996 
izvedlo dokončne priprave in organizacijo konference, obe- 
nem pa tudi zagotovilo kritje dogovorjenega dela sredstev na 
osnovi v letu 1995 sklenjenega sporazuma med Vlado RS in 
Svetovno zdravstveno organizacijo. 

Urad bo v letu 1996 skrbel za ustrezno medresorsko povezavo 
pri uresničevanju kompleksnih nalog, skrbel za neprekinjeno 
prisotnost slovenskega zdravstva v WHO in v spremljajočih 
mednarodnih institucijah ter sodeloval z ustreznimi vladnimi 
in nevladnimi inštitucijami doma in v tujini. 

33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

Ministrstvo za šolstvo in šport ocenjuje, da bo v letu 1996 za 
najmanjši obseg dejavnosti na področju izobraževanja, mla- 
dine in športa ter predšolske vzgoje potrebno zagotoviti 
naslednja sredstva: 

- za izobraževanje 101.217,0 milijona SIT 
- za mladinski program 196,3 milijona SIT 
- za šport 901,0 milijona SIT 
- za predšolsko vzgojo 67,6 milijona SIT 
- za delo organov 619,1 milijona SIT 
SKUPAJ sredstva dejavnosti: 103.001,0 milijona SIT 

V nadaljevanju podajamo kratko obrazložitev, iz katere so 
razvidni najpomembnejši cilji, ki jih z razporejanjem prora- 
čunskih sredstev na posameznih področjih izobraževanja 
ministrstvo želi doseči v letu 1996. 

I. IZOBRAŽEVANJE 

Na področju izobraževanja bo v letu 1996 ob utečeni dejavno- 
sti potrebno uresničiti nekatere nove naloge, ki jih narekujejo 
v parlamentarno razpravo predloženi zakonski dokumenti, ki 
na novo urejajo posamezna področja izobraževalne dejavno- 
sti. Spremembe se nanašajo tako na prenos obveznosti finan- 
ciranja nekaterih nalog iz lokalne na državno raven, kot na 
ustanovitev ali financiranje nekaterih novih institucij in nalog, 
ki jih v nadaljevanju izčrpneje predstavljamo. 

V letu 1996 bo za srednje in visoko šolstvo še vedno značilno, 
da bo v šolanje vključenih več mladine kot v letu poprej, saj se 
v to leto prenaša učinek močnejših vpisanih generacij v pred- 
hodnih letih. Pri vpisu v prve letnike (šolsko leto 1996/1997) pa 
pričakujemo postopno umiritev dosedanjega vsakoletnega 
večodstotnega povečevanja števila vpisanih generacij, kar pa 
globalno še ne bo vplivalo na zmanjšanje obveznosti financi- 
ranja celotnega obsega izobraževalne dejavnosti. 

Leto 1996 bo leto, v katerem je predvideno intenzivno uresni- 
čevanje Zakona o šolskem tolarju, tako na investicijskem 
področju kot tudi pri opremljanju osnovnih in srednjih šol z 
računalniki in zalaganju osnovnošolcev z učbeniki. 

V nadaljevanju predstavljamo osnovne namene proračunske 
porabe sredstev v letu 1996, s posebnim poudarkom na nalo- 
gah, ki zahtevajo večja sredstva ter na uvedbi novih postavk. 

1- Osnovno šolstvo 
» osnovnem šolstvu se bodo v letu 1996 nekoliko izboljšali 
materialni pogoji dela, kar bo po eni strani odraz sprememb 
kolektivne pogodbe za izobraževalno dejavnost ter predvide- 
nega uveljavljanja novih zakonskih rešitev v financiranju 
Posameznih elementov izobraževalnih stroškov. 

® spremembami panožne kolektivne pogodbe (ki velja tudi za 
druga vzgojnoizobraževalna področja) je bolje urejeno finan- 
ciranje popoldanskega dela zaposlenih in dela v deljenem 
delovnem času, dela učiteljev na ekskurzijah ter pri pouku 
Predmetov, ki se zunanje preverjajo. Izboljšano je vrednotenje 
nazivov, kot elementa napredovanja pedagoških in strokovnih 
delavcev. Uveljavitev teh sprememb v tem seamentu bo ob 

valorizaciji sredstev zaradi rasti plač zahtevala~3,7% dodatnih 
sredstev za plače in prispevke delodajalca. 

Z novo zakonodajo so predvidene nekatere spremembe, ki za 
uveljavitev zahtevajo dodatna sredstva v obsegu 0,6%. Najbolj 
zahtevni elementi so: uveljavitev 1/2 ure invidivualnega dela z 
otroki na oddelek tedensko, financiranje šole v naravi, pove- 
čan vpis v nekatere nove programe glasbenega izobraževanja 
ter postopna integracija otrok s posebnimi potrebami v redne 
oddelke osnovne šole. 

Bistveno spremembo v financiranju osnovnošolskega izobra- 
ževanja bo v letu 1996 predstavljal prenos obveznosti zago- 
tavljanja sredstev za nekatere naloge, ki se v skladu z obsto- 
ječo zakonodajo doslej financirajo v lokalnih skupnostih. Po 
predlogu Zakona o organiziranju in financiranju izobraževa- 
nja bodo namreč nekatere obveznosti (npr. zagotavljanje 
splošnih materialnih stroškov in dela osebnih prejemkov 
zaposlenih v osnovnih šolah) prešle na državo. 

V proračunu Ministrstva za šolstvo in šport te obveznosti še 
niso vključene, pač pa bo po sprejetju šolske zakonodaje 
potrebno opraviti prenos sredstev v okviru postavk državnega 
proračuna. 

Razvojne naloge osnovne Sole 

V letu 1996 bo v šolah izpeljanih nekaj projektov, ki so se 
vsebinsko pripravljali v letu 1995 in sicer: Zdrava šola, Projekt 
o drogah, Projekt o varnosti v prometu. Ker je osnovnih šol 
veliko, je participacija zelo skromna in ne zadošča za izvedbo 
širše akcije. 

Preverjanje znanja osnovnošolcev In vpis v osnovne šole je 
bila naloga, ki jo je v letu 1995 koordiniral Zavod Republike 
Slovenije za šolstvo: s sredstvi se krijejo stroški dela in materi- 
alni stroški v šolah, povezani s temi postopki. 

2. Srednje šolstvo 

V srednjem šolstvu je pričakovati, da se vpis dijakov v 1. 
letnike srednješolskih programov v šolskem letu 1996/1997 ne 
bo več tako povečal, kot se je v preteklih letih, temveč se bo 
ustalil okrog 1.200 oddelkov. Zaradi dosedanjih vpisnih tren- 
dov pa bo obseg dejavnosti, izražen s številom oddelkov vseh 
letnikov, še vedno večji za okrog 5%, saj so predhodno vpi- 
sane generacije v preteklosti oblikovale med 4 in 5% oddelkov 
več v vsakem šolskem letu, uvedba mature in izbirnosti pred- 
metov ter sprememb v poklicnem izobraževanju z uvedbo 
koncesij pa so obseg izobraževalnega dela še povečevale (v 
šolskem letu 1994/1995 na primer za skupaj 8%). 

Ob spremenjeni programski strukturi bodo v srednjem šolstvu 
močni tudi vplivi sprememb kolektivne pogodbe dejavnosti 
(ocenjeno je povečanje vrednosti programov do 5,4%). Pri 
tem največ sredstev zahtevajo popravki količnikov za nazive 
svetovalec in svetnik ter dodatki za pouk maturitetnih pred- 
metov v 3. letnikih srednjih šol: zaradi velikega števila šol, ki 
delujejo v dveh izmenah, pa je finančno zahteven tudi doda- 
tek za popoldansko delo zaposlenih. 

Tako kot v osnovnem se tudi v srednjem šolstvu še vedno 
izvajajo upravni postopki, povezani z napredovanjem pedago- 
ških in strokovnih delavcev. Intenzivnost je sicer manjša kot v 
preteklih letih, izdane odločbe pa vplivajo na tekoče, med- 
letno povečevanje količnikov za plače teh zaposlenih. Skupno 
je zato na tem segmentu potrebno zagotoviti 22,7% več sred- 
stev za rast plač in povečano dejavnost. 

Glede sredstev za kritje materialnih stroškov je srednje šol- 
stvo zelo podcenjeno. Če se je v prejšnjem desetletju delež 
sredstev za materialne stroške in amortizacijo v primerjavi s 
sredstvi za plače gibal med 25 ter 30%, se je po letu 1992 
bistveno znižal. V letu 1995 je znašal le 21,8%, za leto 1996 pa 
predvidevamo 21,6% delež. S temi sredstvi bistvenih spre- 
memb v kvaliteti pouka ni mogoče doseči, zato bi bila 
potrebna večja dodatna sredstva. Zagotavljamo le kritje 
dodatnih stroškov pouka zaradi več vpisanih otrok in več 
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zaposlenih učiteljev, več najetih prostorov za izvedbo pouka 
(predvsem praktičnega) ter izvedbo dodatno predpisanih vaj 
pri maturitetnih naravoslovnih predmetih tudi v nižjih letnikih. 
Sredstva za amortizacijo so zagotovljena še vedno le v 
obsegu 30% obračunane celotne minimalne amortizacije. 

Kot posledica povečanega števila dijakov v srednjih šolah se 
povečujejo tudi stroški na naslednjih postavkah: 

Zdravniški pregledi učencev, ki morajo biti pregledani pred 
vstopom na delovno prakso, in praktični pouk (v agroživilskih, 
trgovskih, pedagoških šolah), k čemur jih zavezujejo predpisi, 
cenik zdravstvenih storitev pa ni pod nadzorom in te cene 
neprestano naraščajo. 

Priprava In Uvedba mature 

V letu 1996 je predvideno, da bo maturo opravljalo okrog 
9.500 dijakov, kar je okrog 24% več kot junija 1995. Nadalje- 
vala se bo tudi priprava izpitnih katalogov ter izpitnih vpra- 
šanj, kar vse bo delo republiških predmetnih komisij. 
Postavka, s katero se zagotavljajo sredstva za kritje teh stro- 
škov, se zato ustrezno povečuje. 

Dijaški domovi predstavljajo del srednješolske vzgoje in izo- 
braževanja, za katerega veljajo nova določila kolektivne 
pogodbe. Glede na to, da se večji del vzgojnega procesa vrši v 
popoldanskem času, bo zaradi tovrstnih sprememb kolek- 
tivne pogodbe potrebno zagotoviti cca 6% dodatnih sredstev 
glede na obseg plač v letu 1995. Spremembe v obsegu v 
domove vključenih dijakov niso predvidene. 

3. Zavodi za usposabljanje otrok In mladostnikov z motnjami 
v telesnem In duševnem razvoju 

Zahtevek po povečanju sredstev za plače je odraz predvsem 
treh vplivov: 
• uveljavljene bodo spremembe kolektivne pogodbe, saj 
imajo v zavodih s celodnevno organizacijo dela najbolj 
neugodne delovne razmere, 
• predvidena je pospešena organizacija in delovanje mobil- 
nih specialno-pedagoških služb, ki otrokom s posebnimi 
potrebami lahko nudijo strokovno pomoč v šoli ali na domu, 
kar posledično zahtevajo zakonske spremembe, 
• izveden bo sistem napredovanja pedagoških in strokovnih 
delavcev v predšolskih oddelkih zavodov, katerih vloge so v 
upravnem postopku v letu 1995, obveznosti proračuna in 
dviga plač pa bodo realizirane v letu 1996. 

Materialni stroški in sredstva za nadomestno opremo v zavo- 
dih so postali s postopno izgradno in preseljevanjem v nove, 
večje in bolje opremljene prostore izrazito podcenjeni, saj 
predstavljajo v letu 1995 le 16,6% delež, v letu 1996 pa 16,1- 
odstotnega. Izboljšanje gmotnih razmer je zato naloga za 
prihodnje obdobje. 

Soclalno-varstvene storitve 

Z novo šolsko zakonodajo, ki naj bi se uveljavila v letu 1996 in 
zagotavlja pravne osnove, je predviden prevzem obveznosti 
financiranja socialno varstvenih storitev za otroke s poseb- 
nimi potrebami, ki so vključeni v zavode ali domove za 
učence. Te storitve so bile doslej financirane preko Ministr- 
stva za delo, družino in socialne zadeve. 

4. Visoko šolstvo 

Zaradi povečane ponudbe novih študijskih programov in s 
tem tudi zagotovitve dodatnih vpisnih mest ter zaradi zmanj- 
šanja osipa predvsem v prvih letnikih se že nekaj let sreču- 
jemo z intenzivnim naraščanjem števila študirajočih v progra- 
mih visokega šolstva. Ocenjujemo, da se bo v prihodnjem 
šolskem letu število vseh vpisanih študentov gibalo okrog 
35.000, kar bo okrog 3% več kot v tekočem študijskem letu. 

Poleg že uveljavljenih programov so za leto 1996 predvidena 
naslednja nova področja izobraževanja z okrog 500 vpisnimi 
mesti več kot v preteklem študijskem letu: 

• študijski programi za pridobitev visoke strokovne izo- 
brazbe: javna uprava (VUŠ), visoka poslovna šola (EF), labora- 
torijska biomedicina (FFA), predšolska vzgoja (PEF UL) in 
• študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe: 
vzhodnoazijske študije (FF) ter slovenski jezik in književnost 
(PEFMB). 

V navedenem študijskem letu bodo visokošolski zavodi v 
višjih letnikih nadaljevali z novimi študijskimi programi, ki so 
bili uvedeni v preteklih letih, in sicer: 

- na Univerzi v Mariboru: 
• 5. semester zdravstvene nege (VŠZ), 
• 4. letnik visokošolskega strokovnega študija sadjarstvo in 
vinogradništvo ter 
• 2. letnik visokošolskega strokovnega študija poljedelstvo in 
vinogradništvo (VKŠ), 
• 3. letnik pedagoška fizika ter 
• 3. letnik pedagoška matematika ter 
• 4. letnik računalništvo z matematiko ter 
• 3. letnik dvopredmetnega študijskega programa filozofija 
in sociologija ter 
• 3. letnik nemški jezik s književnostjo (PEF), 
• 3. letnik gospodarsko inženirstvo (FERI, FS, FG), 
• 3. letnik promet (FG) 
• 9. semester elektrotehnika ter 
• 9. semester računalništvo in informatika (FERI), 
• 4. letnik prenovljenega visokošolskega programa ekono- 
mija (EPF). 

- na Univerzi v Ljubljani: 
• 3. letnik visokošolskega študija mikrobiologije (BF), 
• 4. letnik prenovljenega visokošolskega programa ekono- 
mije (EF), 
• 3. letnik komunikologije ter 
• 2. letnik kulturologije (FDV), 
• 9. semester elektrotehnike ter računalništva in informatike 
(FER), 
• 9. semester farmacije (FFA), 
• 4. letnik smer andragogika ter 
• 3. letnik prevajalstvo na anglistiki in germanistiki (FF), 
• 4. letnik cerkvene glasbe (AG) in 
• 4. letnik zdravstvene vzgoje (VŠZ in PEF). 

V letu 1996 se bo nadaljevalo financiranje 2. letnika programa 
hotelirstvo in turizem, ki ga izvaja Visoka šola za hotelirstvo in 
turizem, ki ji je Vlada Republike Slovenije podelila koncesijo 
za izvajanje omenjenega programa. Glede na možnosti usta- 
navljanja zasebnih visokošolskih zavodov je predvidena 
podelitev vsaj še ene nove koncesije. Prav tako ocenjujemo, 
da bo v razpis uvrščenih nekaj novih univerzitetnih oziroma 
visokošolskih strokovnih programov (računalništvo v pedago- 
ški usmeritvi, grafična tehnika, konfekcijska tehnika, menedž- 
ment, predšolska vzgoja v Kopru, nekateri novi programi pa 
so še v postopku). 

Skupaj z izvajanjem novih programov ocenjujemo, da se bo 
obseg dejavnosti v letu 1996 realno povečal za 5,8%, potrebna 
sredstva za plače pa za 21,8%. Sredstva za kritje materialnih 
stroškov in amortizacije se zaradi povečane dejavnosti pove- 
čujejo nekoliko hitreje od rasti cen, v nominalni rasti (12,3%), 
pa kljub temu pomenijo le 23% sredstev za plače v visokem 
šolstvu. V preteklem desetletju so se ta sredstva gibala med 
35 in 45%, zato bo potrebnih nekaj nadaljnih let za postopno 
izboljšanje materialnega stanja v tem segmentu. 

Kritja stroškov Individualnega znanstvenega In umetni- 
škega dela, v letu 1996 ne bo mogoče razširiti tudi na asi- 
stente, kot je bilo to predvideno, saj bi za to potrebovali več 
sredstev. Tako bodo kot doslej namenjene le pedagoškim 
delavcem, ki imajo najmanj naziv docent. 

Lektorati 
Ker za leto 1996 ni bilo mogoče zagotoviti realno večjih 
sredstev, bo v tem letu mogoče financirati le doslej delujoče 
lektorate, ne bo pa mogoče finančno podpreti novih sloven- 
skih lektoratov v Avstraliji, na Poljskem, v Bolgariji in v Italiji. 
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Podiplomski študij 
Sofinanciranje podiplomskega študija bo v letu 1996 na ravni 
80% leta 1995, s čimer ne bo mogoče realizirati zahteve po 
večjem vložku javnih sredstev in povečani stimulaciji tega 
izobraževanja. 

Asistenti - stažisti 
Ze zmanjšanje sredstev te postavke v letu 1995 je zahtevala 
zmanjšanje števila pogodbeno vezanih asistentov in prenos 
dela obveznosti v leto 1996. Trenutno je pogodbeno vezanih 
255 asistentov stažistov; nezadostna proračunska sredstva 
močno upočasnjujejo projekt kadrovske prenove Univerze. 

Računalniška dejavnost In univerzitetna informacijsko—ko- 
munikacijska mreža 
V okviru postavke računalniška dejavnost se financira pred- 
vsem dejavnost, ki jo računalniška centra obeh slovenskih 
univerz opravljata za članice univerze. 

Zaradi novih organizacijskih rešitev glede delovanja in pove- 
zanosti članic univerze v enoten informacijsko-komunikacij- 
ski sistem bi bila nujno potrebna posodobitev zastarele in 
neustrezne obstoječe opreme na obeh univerzah, kar bi po 
Preliminarnih ocenah zahtevalo sredstva v obsegu 69 milijo- 
nov SIT. Glede na proračunske možnosti bo v letu 1996 to 
na/ogo mogoče le začeti in se bo nadaljevala v prihodnjih 

Visokošolske knjižnice 
v okviru sredstev na tej postavki prvenstveno financiramo dve 
samostojni knjižnici, Univerzitetno knjižnico Maribor in Cen- 
tralno tehnično knjižnico Ljubljana. Kljub nujnosti zagotovi- 
tve realno večjih sredstev za nabavo tuje literature, ki se je v 
zadnjih letih razpolovila, tega ob danih sredstvih ne bo 
mogoče zagotoviti. 

Visokošolski študij na daljavo 
v tem letu bo Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani pri- 
dala eksperimentalno izvajati program Poslovne šole, v obliki 
študija na daljavo. V okviru PHARE projekta načrtujemo pred- 
vsem sredstva za opremo in usposabljanje učiteljev - tutor- 
lav, zagotoviti pa je treba tudi sredstva za oblikovanje učnih 
9radiv, ki jih je potrebno prilagoditi našim razmeram. 
Jovrstna oblika izvajanja študija je dolgoročno perspektivna 
m v končni fazi za državo tudi cenejša, saj študij temelji na 
mdividualizaciji izvajanja, s čimer se ublaži pritisk na redni 
študij v univerzitetnih središčih. Zato je začetek in razvoj 
tovrstnega študija smiselno tudi finančno podpirati, saj omo- 
9oča večjo vključevanje kandidatov v visokošolsko izobraže- 
vanje, ob manjših skupnih stroških zanj. 
s- Izobraževanje odraslih 

Načelno so programi izobraževanja odraslih iz javnih sredstev 
'inancirani 30-odstotno. Glede na izreden odziv na razpis teh 
Programov za šolsko leto 1995/1996 bi za sofinanciranje vseh 
ustreznih programov potrebovali dvakrat toliko sredstev, kot 
°o razpoložljivih v letu 1996. Ob razvojnem, strokovnem in 
raziskovalnem delu Andragoškoga centra Slovenije bo v 
dosedanjem obsegu s temi sredstvi financirana tudi mreža 
lavnih zavodov za izobraževanje odraslih. 

Ob pogoju ustanovitve Univerze za tretje življenjsko obdobje v 
letu 1995 je za leto 1996 predvideno sofinanciranje delovanja 
te institucije, za kar predlagamo novo proračunsko postavko. 

Za leto 1996 predvidevamo delovanje Centra za mlajše odra- 
sle še vedno le na eni lokaciji. To novo obliko so razvili v 
Andragoškom centru Republike Slovenije, po vzoru nekaterih 
Pozitivnih izkušenj v skandinavskih državah pri izobraževal- 
nam delu z mlajšimi odraslimi. Gre za alternativni način prido- 
"'vanja za vsakdanje življenje potrebnih znanj, kombiniranih z 
**Hčnimi oblikami poklicnega usposabljanja. Obliko bi 

„.oraH eksperimentalno preizkusiti vsaj vpetih izobraževalnih 
lupinah. 

6. Ostale naloge v šolstvu 

Republiški Izpitni center se bo v letu 1995 dokončno kadrov- 
sko popolnil, tako da bo v prihodnjem letu potrebno zagotav- 
ljati celoletna sredstva za plače in osebne prejemke; glede na 
večji predviden obseg števila kandidatov za maturo v letu 
1996 se v istem obsegu povečujejo tudi direktni materialni 
stroški, povezani s pripravo gradiv ter ocenjevanjem rezulta- 
tov znanj. 

Izobraževanje zunanjih ocenjevalcev za maturo 
Od predvidenih 32 milijonov je bilo s proračunom leta 1995 za 
to izobraževanje možno zagotoviti le 15 milijonov SIT, zato se 
je del tega izobraževanja v izvedbi prenesel v leto 1996. 

Center šolskih In obšolsklh delavnosti se širi tako po obsegu 
kadrov kot po obsegu dejavnosti, ki jo opravlja. V letu 1995 bo 
odprtih skupno že 10 objektov, v letu 1996 pa je predvidena 
obnova nadaljnjih šestih objektov, ki bodo prav tako za svoje 
delovanje potrebovali tako kadre kot materialna sredstva. 
Pospešena obnova teh objektov je smiselna, saj je interes 
osnovnih šol za izvajanje šole v naravi na teh lokacijah izre- 
den, ker nudijo dobre in cenene pogoje za delo z učenci. 

Izobraževanje učiteljev 
Izobraževanje učiteljev je eden temeljev za kvalitativno pre- 
novo osnovnega in srednješolskega izobraževanja. Ob vseh 
zakonskih spremembah bo v letu 1996 poudarek na izobraže- 
vanju za uvajanje sprememb v predmetnikih in učnih načrtih, 
novih didaktičnih metodah ter seznanjanju z razvojem tehno- 
logij v strokah. Glede na dejstvo, da je bilo s proračunom za 
leto 1995 možno nominalno zagotoviti le 90% sredstev leta 
1994, so se sredstva, ob izrazitejši rasti plač visokošolskih 
učiteljev, realno razpolovila. Predvideno povečanje sredstev v 
letu 1996 torej omogoča realno le 50% doseganje obsega 
programov, realiziranih v letu 1994. 

Šola za ravnatelje 
V letu 1995 je bila ustanovljena Šola za ravnatelje, kar bo 
omogočilo večji obseg izobraževanja za vodstvene funkcije v 
izobraževanju. Pričetek delovanja šole zahteva sredstva po 
predlogu. 

Sofinanciranje šolnin učltel/em 
Kadrovsko strukturo učiteljev v osnovni in srednji šoli je 
potrebno čimprej izboljšati, saj mnogi učitelji ne izpolnjujejo 
pogojev za zasedbo delovnega mesta. V nekaterih primerih so 
se učiteljem od nastopa delovnega mesta zahteve po izo- 
brazbi zaostrile in je namesto višješolske izobrazbe zahtevana 
visokošolska. V letu 1996 bo zato prednostno sofinanciran 
izredni dodiplomski študij učiteljev za pridobitev ustrezne 
usposobljenosti za poučevanje prednostnih programov oz. 
smeri (predvsem razredni pouk, tuji jeziki, matematika, fizika). 
Nekaj sredstev se v tem okviru namenja sofinanciranju pro- 
gramov specialnih didaktik ter izrednega podiplomskega štu- 
dija matematike, fizike, slovenskega jezika in književnosti, 
angleškega jezika in književnosti, nemškega jezika in književ- 
nosti, ter glasbene pedagogike. 

Izobraževanje otrok zdomcev 
Sredstva se namenjajo dopolnilnemu pouku slovenskega 
jezika in kulture za otroke naših državljanov v tujini, za sofi- 
nanciranje nakupa učil in didaktičnih pripomočkov ter stro- 
kovno izobraževanje učiteljev. 

Šolstvo narodnosti In zamejstva 
je utečena naloga; s sredstvi proračuna se sofinancira izobra- 
ževalna dejavnost v skladu s posebnim zakonom, subvenci- 
onirajo se učbeniki z nizko naklado, zagotavlja se sodelovanje 
šol z matičnim narodom. V zamejstvu pa subvencioniramo 
dejavnost slovenskih glasbenih šol in domov ter zagotavljamo 
učencem slovenske učbenike ter izobraževanje in strokovne 
ekskurzije po domovini za učitelje v zamejskih šolah. 

Priprave na uvedbo poklicnega Izobraževanja 
Zakonodaja s področja poklicnega izobraževanja prinaša 
novost, ki pomeni zapolnitev vrzeli, nastale po uveljavitvi 
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Zakona o visokem šolstvu, in sicer uvajanje višjih šol oziroma 
višješolskih programov. Glede na dosedanje pripravljalno 
obdobje in aktivnosti, ki jih načrtujemo v sklopu PHARE VET 
projekta, bo verjetno mogoče vključiti v razpis in v jeseni 1996 
pričeti izvajati vsaj štiri programe, ki bodo zaradi regionalne 
razpršenosti in izrabe že obstoječih prostorskih kapacitet 
zahtevali predvsem sredstva za zagon ter nabavo ustrezne 
opreme ter sredstva za izvedbo novih programov. 

Center poklicnega Izobraževanja je bil s sklepom Vlade 
Republike Slovenije ustanovljen sredi leta 1995. Za njegovo 
delovanje na področju poklicnega izobraževanja je potrebno 
zagotoviti sredstva; delno s prenosom sredstev, v letu 1995 
namenjenih delovanju Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, 
ter z dofinanciranjem v tekočem letu. 

Projekt Informatizacije šolstva prehaja v izvedbeno fazo, ko 
je potrebno v skladu z rešitvami projekta zagotoviti opremo za 
dodatna štiri regionalna komunikacijska vozlišča, priklop cca 
500 osnovnih in srednjih šol na informacijsko omrežje in 
zagotoviti njihovo povezavo z vozlišči. Za vse šole je potrebno 
nabaviti programski paket elektronske pošte ter zagotoviti 
sredstva za izdelavo programskega paketa šolskega kadrov- 
sko-informacijskega sistema, na osnovi katerega bo mogoča 
tudi elektronska obdelava sredstev za plače izvajalcev v šol- 
stvu. 

Pro/ekt prenova slovenskega jezika In književnosti je večle- 
ten projekt, katerega cilj je proučiti problematiko pouka slo- 
venskega jezika in književnosti ter pripraviti strokovne pod- 
lage za vsebinsko prenovo predmetnikov in učnih načrtov. 

Razvoj knjižničarstva v iolah je projekt, ki bi tudi moral od 
svoje zasnove preiti v izvedbeno fazo. V letu 1996 je bila 
predvidena nadaljnja usposobitev ter opremljanje dveh ali 
treh srednješolskih knjižnic kot učnih centrov, v katerih se 
bodo izobraževali šolski knjižničarji ter tako prenašali znanje 
uporabe novih tehnologij v svoje lokalno okolje, vendar bo ta 
program izveden v zelo skrčenem obsegu. 

Zavod Republike Slovenije za Šolstvo je sredi leta 1996 po 
sklepu Vlade Republike Slovenije pričel delovati kot javni 
zavod. V letu 1996 je zavodu za izvedbo nalog potrebno 
zagotoviti nekoliko višja sredstva, kot so mu bila dodeljena s 
proračunom doslej, saj nekateri stroški (najemnine, opremlja- 
nje, vzdrževanje osnovnih sredstev) v osnovo niso bili všteti, 
ker so se poravnavali preko posebnih vladnih služb. 

Slovenski šolski muze/ 
Zaradi finančnih omejitev so bila s proračunom leta 1995 
zavodu zagotovljena le sredstva za izplačilo enajstih plač, ker 
je bil opravljen zamik v izplačilnem dnevu. V letu 1996 pa je 
zopet potrebno zagotoviti dvanajst akontacij, za kar je tudi 
predvidenih nekaj več sredstev. 

Strokovni sveti In področna ter predmetna kurlkularna komi- 
sija 
Zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja, ki je v 
parlamentarni razpravi, predvideva ustanovitev in delovanje 
treh novih strokovnih svetov na področju izobraževanja. 

Za intenzivno in usklajeno delo pri prenovi vzgojnoizobraže- 
valnih programov predšolske vzgoje, osnovnega, splošnega 
srednjega in poklicnega izobraževanja ter izobraževanje 
odraslih pa je predvidena ustanovitev ter delovanje naci- 
onalne kurikularne komisije ter področnih in predmetnih kuri- 
kularnih komisij. To sta novi postavki, sredstva so namenjena 
delovanju svetov in komisij. 

Učbeniki In učna tehnologija 
Sredstva se namenjajo odkupu avtorskih pravic za učbenike 
ter sofinanciranju in pospeševanju video in multimedijske 
produkcije kot didaktičnih pripomočkov v šolah. 

Raziskovalne naloge 
V letu 1996 se bo nadaljevalo raziskovalno delo na razpisanih 
nalogah ter novo razpisanih temah izobraževalnega področja. 

Strokovne naloge 
Sredstva so namenjena financiranju strokovnega dela p' 
izvedbi napredovanja ter pripravi strokovnih podlag in anali' 
ki jih pripravljajo zunanji sodelavci ali institucije. 

Mednarodna šola 
Sofinanciranje izobraževanja kadrov ter dejavnosti medni 
rodnega vrtca, osnovne in srednje šole se intezivirajo v let 
1996, še posebej, ker v letu 1995 le-teh ni bilo dovolj # 
uresničitev predvidenega programa. Brez kvalitetnih uspo 
sobljenih kadrov pa verifikacija mednarodne šole ni mogoči 

Dopolnilni pouk za Imigrante je potrebno organizirati ' 
skladu z meddržavnimi sporazumi. Glede na že sprejeti 
obveznosti v letu 1996 predvidevamo organizirati pouk maki 
donskega jezika in kulture, arabskega jezika in kulture, albaft 
skega jezika in kulture ter nemškega jezika in kulture. 

Mednarodna dejavnost na področju Izobraževanja je zarad1 

omejenih sredstev močno selekcionirana. Močno se povečit 
jejo potrebe po izdatnejšem financiranju mednarodnegl 
sodelovanja na področju srednjega šolstva, predvsem zarad 
sodelovanja partnerjev ob pripravi na višješolske programi 
izobraževanja ter strokovnega usposabljanja srednješolskih 
učiteljev. 

Mednarodna Izmenjava učiteljev naj bi se po predvidevanjih 
razširila še na nemško in francosko jezikovno področje ' 
primeru možnosti pokritja določenih stroškov, ki nastanejo l 
bivanjem tujih učiteljev asistentov pri nas. 

Šolski sejmi In razstave 
Sredstva se namenjajo predvsem izvedbi razstave Dnevi sle 
venskega izobraževanja, ter mednarodnim predstavitvam sle 
venskega izobraževanja (Didacta, interpedagogica). 

Strokovna literatura In mladinska periodika ter društva 
V okviru te postavke sofinanciramo izdajanje strokovne liter* 
ture, ki je prvenstveno namenjena uporabi učiteljev v šolah te' 
subvencioniranju nekaterih izdaj mladinske periodike, katera 
cena na ta način postane učencem dostopnejša. 

S sofinanciranjem izobraževalne dejavnosti v drugih pa sW 
šamo pospeševati obšolsko interesno dejavnost učenceK 
vendar so glede na potrebe ta sredstva preskromna. 

Nagrade v Izobraževanju postajajo stalna proračunsK1 

postavka po več letih, od kar so se najbolj zaslužnim za razvol 
na področju izobraževanja v letu 1994 podelile prvič v skladu 
z novim zakonom. 

Tekmovanja učencev In dl/akov 
Zaradi spodbujanja priprav na tekmovanja učencev v pos* 
meznih področjih znanja je državnih tekmovanj vse več tu<f 
na poklicnih področjih, kjer so bila doslej bolj redka. Glede 
ostre kriterije financiranja je potrebno zagotoviti vsaj miri' 
malna sredstva za pripravo tekmovalnih programov 
nagrade učencem. 

7. Socialni transferjl 

Štipendije . 
Kljub deficitarnosti nekaterih predmetnih področij, *1^ 
poučujejo neustrezno usposobljeni učitelji, v letu 1996 ne o 
mogoče razpisati več štipendij kot v letu poprej. Štipendira 
bomo okrog 700 bodočih učiteljev za naslednja področij 
matematiko, računalništvo z matematiko, fiziko, slovens* 
jezik s književnostjo, angleški jezik s književnostjo, latins* 
jezik in glasbeno pedagogiko. 

Študentski domovi . 
Zanje je v letu 1996 namenjenih realno toliko sredstev K° 
doslej, predvsem za investicijsko vzdrževanje stavb in opreti" 
ter plače zaposlenih v centrih. 

Regresiranje prevozov dl/akov In študentov med kraj'& 
bivanja in šolo narašča zaradi prenosa obveznosti pla&L 
računov prevoznikov za zadnji mesec leta 1995 v januar I9f 
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ter povečanja števila tistih, ki so upravičeni do subvencije 
prevozov. 

Regresirana prehrana osnovnošolcev in dijakov 
Glede na velike potrebe ter pozitivno oceno dosedanjega 
regresiranja šolske prehrane, v katerega je bilo vključenih 20 
% šolajočih otrok in mladine, predlagamo nadaljevanje tega 
subvencioniranja v skladu s socialnimi kriteriji. Ker smo v letu 
1995 zagotovili le sredstva za 9-mesečno obveznost, 
moramo v letu 1996 zagotoviti eno mesečno akontacijo sred- 
stev več, subvencija pa bo ostala na ravni leta 1995. 

Regresiranje potovanj 
Na tem področju so bile aktivnosti do sedaj usmerjene v 
regresiranje prevozov za otroke in mladino. Obstoječi sistem 
bi bilo potrebno kvalitetno preoblikovati in zagotoviti meha- 
nizme za spodbujanje mobilnosti mladih, ki bi poleg doseda- 
njih popustov zagotovili še številne druge popuste za celotno 
Populacijo. V letu 1996 pa se bo delež regresiranja iz javnih 
sredstev zaradi finančnih omejitev moral zmanjšati za 40 
odstotkov. 

B. Investicije 

So planirane upoštevajoč njihov minimalni obseg po Zakonu 
o zagotavljanju sredstev za nekatere razvojne programe 
Republike Slovenije v vzgoji in izobraževanju ter delno tudi 
sklep Državnega zbora Republike Slovenije o nadomestitvi 
upada sredstev šolskega tolarja iz leta 1995 v letu 1996. 

9. Drugi razvojni projekti 

Računalniško opismenjevanje Projekt naj bi v letu 1996 prešel 
faze izobraževanja učiteljev za uporabo računalnika ter 

priprave in nakupa programske opreme v intenzivno fazo 
večletne nabave računalniške opreme, v skladu z dogovorje- 
nimi normativi in standardi projekta. 

Tuji jeziki 
Za leto 1996 je v skladu s projektom predvideno subvencioni- 
ranje tečajev tujih jezikov za odrasle ter intenzivno vključeva- 
nje tujih učiteljev - asistentov - lektorjev v slovenske šole. 

Odkup In zalaganje učbenikov 
S predvidenimi sredstvi bodo v letu 1996 zagotovljeni subven- 
cionirani učbeniki za učence, predvidoma od 1. ali 2. do 6. 
razreda, odvisno od števila prijavljenih. Nadomeščeni bodo 
zastareli učbeniki v učbeniških fondih šolskih knjižnic ter 
omogočen dokup izrabljenih knjig obstoječim učbeniškim 
skladom. 

"■ MLADINSKI program 

V letu 1996 se bo nadaljevalo z že začetimi aktivnostmi za 
celovito vključevanje mladih v družbene procese. Še posebej 
se bodo pripravile akcije na tistih področjih, kjer je do sedaj 
vJadala praznina. Med predvidenimi aktivnostmi bo prioriteta 
dana: 
• spodbujanju večje strpnosti med mladimi 
• pomoči pri zagotavljanju osnovne infrastrukture za mladin- 
sko delo (pomoč pri zagotavljanju prostorov za mlade, razvija- 
le informiranja in svetovanja za mlade, obnova in izgradnja 
™adinskih prenočišč, itd. 
• vključevanju neorganizirane, hendikepirane mladine in 
[Mladih z manjšimi možnostmi za normalno vključevanje v 
družbeno življenje 
• razvoju mehanizmov za večje ugodnosti in popuste mladih 
Pri potovanju in pri udeležbi v različnih programih 

koordinaciji delovanja institucij in organov. 

Mladinski program 
'etu 7995 je prišlo do dodatnega povečanja programov in 

Projektov na področju dela z mladimi. V Sloveniji je finančno 
Podprtih že približno 450 programov, ki jih izvaja okrog 300 
le dnih organizacij. Kljub temu je v te programe vključenih 

okrog 10 % mladih. Zato bodo usmeritve v tem zajele 
Predvsem vključevanje neorganizirane mladine in marginalne 

skupine mladih. V koliko želimo v letu 1996 doseči postav- 
ljene cilje, je potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva. 

Mladinske raziskava 
V letu 1996 bo raziskava na študentski populaciji prešla v 
zaključno fazo. V istem letu se bo začela pripravljati popula- 
cijska raziskava za leto 1997 ter nekatere nove pilotske razi- 
skave. 

Mladinska prenočišča 
Slovenija ima primerjalno s svetom slabo razvito mrežo mla- 
dinskih prenočišč. Ocenjujemo, da mora država sodelovati pri 
izgradnji in posodobitvi takih prenočišč vsaj s 30% deležem. 
V letu 1996 se načrtuje začetek del na objektu Bledeč na 
Bledu in na prenočišču v Ljubljani. 

Mednarodna dejavnost mladih 
V letu 1996 še pričakujemo porast predvsem bilateralnih oblik 
mednarodnega sodelovanja, kot rezultat sprejetih bilateralnih 
programov sodelovanja na področju mladine. To sodelovanje 
izhaja iz sporazumov o sodelovanju na področju šolstva, 
kulture in znanosti, ki je najintenzivnejše z Avstrijo, Nemčijo, 
Francijo, Luxemburgom in Slovaško. 

Informiranje in svetovanje za mlade 
V letu 1996 bodo podprte različne akcije in programi, ki bodo 
predvsem mladim na lokalnem nivoju zagotovili hitre, brez- 
plačne in kar najširše informacije, ki jih mladi potrebujejo. 

Mladinski centri 
V letu 1995je prišlo do prvih pozitivnih korakov pri zagotavlja- 
nju osnovne infrastrukture za mlade na lokalnem nivoju. Oce- 
njujemo, da bo v srednjeročnem obdobju do leta 2000 nastala 
mreža mladinskih centrov, ki bo služila neformalni edukaciji 
in socializaciji mladih na lokalnem nivoju. Pri tem se pričakuje 
podpora s strani občinskih upravnih organov. 

Evropska mladinska akcija 
Akcija se je začela v jeseni leta 1994 in bo v letu 1996 prešla v 
najpomembnejšo fazo - to je aplikacijo vsebin in modelov 
strpnosti ter podpore različnih organizacij in institucij, ki 
uspešno konkretno uveljavljajo modele boja proti vsem obli- 
kam nestrpnosti na lokalnem nivoju. 

III. ŠPORT 

Osnovni program športa 
V financiranju vrhunskega športa v Sloveniji se pojavljajo 
nekatere značilnosti, ki niso tipične za razvite države sveta. 
Delež za šport iz proračuna je nizek, možnosti za financiranje 
iz privatnega sektorja so manjše kot v državah Evropske 
skupnosti. Zaradi tega mora država Slovenija podpirati vrhun- 
ski šport, če bo hotela zadržati dosedanjo raven izjemne 
uspešnosti. S sredstvi te proračunske postavke se sofinancira 
osnovni program priprav in nastopov (objekti, kader) vrhun- 
skih športnikov. 

štlpendi/e športnikom 
so namenjene športnikom, dobitnikom olimpijskih medalj, za 
dokončanje njihovega rednega šolanja in pridobitve izo- 
brazbe. 

Nezgodno zavarovanje vrhunskih športnikov 
Sredstva so namenjena za plačilo premij nezgodnega zavaro- 
vanja športnikov svetovnega, mednarodnega in perspektiv- 
nega razreda. 

Pokojninsko In Invalidsko zavarovanje vrhunskih športnikov 

Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo prispevkov 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja vrhunskih športni- 
kov. 

Zdravstveno varstvo športnikov 
Športnikom svetovnega razreda se z nadstandardnim zdrav- 
stvenim zavarovanjem zagotavlja prednost pri specialističnih 
pregledih, rehabilitaciji in hospitalizaciji. S tem se omogoči, 
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da se športniki v najkrajšem možnem času ponovno vključijo 
v proces treninga in tekmovanja. 

Šport otrok In mladine 
Sredstva so namenjena odpravi plavalne nepismenosti, šport- 
nim tekmovanjem in sofinanciranju dejavnosti športa v pouka 
prostih dnevih. Namenjena so tudi izdajanju revije Šport mla- 
dih, študentskemu športu, športu športno nadarjenih v sred- 
njih šolah in eksperimentalnim programom športa. 

Zavod ta šport Slovenl/e 
Ta postavka vključuje sredstva, ki so namenjena delovanju 
Zavoda za šport Slovenije. Dejavnost tega zavoda je usmer- 
jena predvsem v naslednje aktivnosti: izdelavo strokovnih 
podlag za načrtovanje, vodenje in izvajanje športa v Sloveniji, 
informacijski sistem na področju športa, organizacijo in izva- 
janje strokovnih nalog na področju vrhunskega športa, itd. 

Strokovne naloge športa 
Za kvalitetno opravljanje nalog na področju športa je nujno 
permanentno usposabljanje kadrov doma in v tujini. Sredstva 
so poleg tega namenjena izdajanju strokovne literature s 
področja športa, izdajanju drugih periodičnih in občasnih 
športnih publikacij, načrtovanju in spremljanju razvoja vrhun- 
skega športa in športne rekreacije, sodelovanju s Slovenci v 
zamejstvu in mednarodnemu sodelovanju. 

Urad tekmovanj športnikov Invalidov 
S temi sredstvi se omogoča nastopanje športnikov-invalidov 
na domačih in mednarodnih tekmovanjih. 

Olimpijske Igre 
V letu 1996 se bodo športniki udeležili olimpijskih iger v 
Atlanti. Večja sredstva so potrebna za aklimatizacijo športni- 
kov, za katere je zaradi drugačne klime od naše potreben 
daljši čas bivanja v tujini. Planirana sredstva predstavljajo le 
polovico željenih sredstev. 

Priznanja Stanka Bloudka 
Sredstva so namenjena podelitvi priznanj najbolj zaslužnim 
na področju športa. 

Obnova visokogorskih planinskih postojank 
V letu 1996 se bodo na visokogorskih planinskih postajankah 
s predvidenimi sredstvi dokončala začetna dela in ekološka 
sanacija teh postojank. 

Tehnološka posodobitev vrhunskega športa 
Tudi v letu 1996 se bo nadaljevalo s posodabljanjem športnih 
centrov s sodobno tehnološko opremo. Le takšna oprema 
zagotavlja sodobno vodenje in spremljanje procesa treninga 
nadarjenih otrok in mladine ter vrhunskih športnikov. 

Sofinanciranje zavoda Planica 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za izplačilo 
plače 1,5 zaposlenega. Prav tako pa se pokrivajo tudi nujni 
materialni stroški in redno letno vzdrževanje na planiških 
objektih. 

šport za vse 
Obsega pripravo novih in posodobitev obstoječih športnih 
programov, sofinanciranje eksperimentalnih programov 
posebnih skupin (starostniki, narkomani, alkoholiki, invalidi, 
itd.), propagandnim akcijam, sofinanciranju športnih objek- 
tov, itd.. 

Tehnološka posodobitev športnorekreatlvnlh objektov 
Sredstva so namenjena predvsem posodobitvi trim stez, več- 
namenskih športnih površin in zunanjih športnih igrišč. 

Svetovno prvenstvo v smučanju 
Slovenci imamo od vseh športnih zvrsti največ možnosti za 
dosego dobrih rezultatov prav v smučanju. Z ustrezno 
finančno podporo je nadaljnje doseganje vrhunskih rezulta- 
tov verjetno. Sredstva pod to postavko so nova in namenjena 
prav pripravi in udeležbi naših smučarjev na svetovnem 
prvenstu. 

Raziskovalne naloge športa 
Osnovni namen raziskav v športu je izpeljava temeljnih in 
aplikativnih raziskav v športu in prenos izsledkov teh raziskav 
v prakso. Brez ustreznih raziskav na področju športnih aktiv- 
nosti je naše nazadovanje v dosežkih neizogibno. 

Obnova bazenov 
Ob tem, da je veliko število bazenov v Sloveniji zaradi dotraja- 
nosti zaprtih, ugotavljamo, da kar 40 odstotkov slovenskih 
državljanov ne zna plavati. Obnova bazenov bi v času ko smo 
izgubili veliko počitniških kapacitet na Hrvaškem, omogočila 
odpravo plavalne nepismenosti. 

Nadarjeni za vrhunski šport 
Če želimo biti v bodoče prisotni v mednarodnem merilu in 
dosegati vrhunske rezultate, je treba slediti tehnologiji tre- 
ninga, ki iz leta v leto napreduje. Z mladimi moramo delati bolj 
kvalitetno in zvišati raven pogojev uspešnosti, kajti kritična 
masa perspektivnih športnikov je pod ravnijo, ki bi v prihodnje 
zagotavljala dosedanjo uspešnost. 

Olimpijski komite — delovanje 
Sredstva so namenjena delovanju Olimpijskega komiteja Slo- 
venije, ki kot združenje športnih zvez deluje kot krovna orga- 
nizacija in je temelj povezovanja športa v svetovnem merilu. 

'S Nacionalne športne zveze — delovanje 
Sredstva so namenjena delovanju nacionalnih športnih zvez, 
ki so nosilke športa mladih, kakovostnega in vrhunskega 
športa. Omogočajo tudi vključevanje slovenskih športnikov v 
mednarodne tekmovalne sisteme. 

IV. PREDŠOLSKA VZGOJA 

Iz republiškega proračuna zagotavljamo sredstva za nekatere 
skupne programe, ki so pomembni za razvoj tega področja, 
dejavnost vrtcev pa je financirana preko lokalnih skupnosti. 

Razvojno In strokovno delo za predšolsko vzgojo 
Ob pripravi zakonodaje ter drugih predpisov, ki so v pripravi 
za ureditev področja predšolske vzgoje, so bile v letu 1995 
oblikovane študijske skupine, v katerih sodelujejo predstav- 
niki vrtcev in pomenijo strokovno bazo za pripravo in sprem- 
ljanje programskih sprememb na tem področju. 

Predšolska vzgoja narodnosti je v preteklem letu doživela 
močno krčitev proračunskih sredstev, tako da vseh obvezno- 
sti, ki izhajajjo iz posebnega zakona in kolektivne pogodbe v 
letu 1995 ne bo mogoče pokriti; obveznosti v letu 1996 so zato 
toliko večje. 

Soflnanclran/e strokovne literature In društev za predšolsko 
vzgojo je bilo ob prevzemu obveznosti financiranja od Mini- 
strstva za delo, družino in socialne zadeve zelo skromno, zato 
že majhno nominalno povečanje izzove visoko indeksno rast, 
ki pa kljub vsemu ne bo omogočila velikega premika v financi- 
ranju. Omogočila bo le večjo subvencijo reviji Otrok in dru- 
žina ter nekaj več akcij društev za predšolsko vzgojo. 

34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 

'J411 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 

Predlog proračuna MZT za leto 1996 izhaja iz Nacionalnega 
raziskovalnega programa, ki ga je sprejel Državni zbor (U. '• 
RS, št. 8/95) in je sestavni del politike na področju znanosti /" 
tehnologije za leto 1996. Politiko sprejme Vlada RS in jo V 
okviru proračunske razprave poda v obravnavo Državnemu 
zboru RS. 

Postavka 6140 - Ustanoviteljske obveznosti MZT 
Pokrivajo se obveznosti do 30 javnih raziskovalnih zavodov ni 
podlagi ustanoviteljske pogodbe, ki obsegajo del plač /" 
materialnih stroškov skladno z normativi (U. I. RS, št. 21/95): 
Razen tega pa ministrstvo iz te postavke pokriva ustanovitelj- 
ske obveznosti do fundacij in skladov, ki spodbujajo znan- 
stveno in raziskovalno dejavnost. 
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Postavka 6141 - Temeljne In aplikativne raziskave 
Pokrivajo se stroški za temeljne in aplikativne raziskave na 
področju: naravoslovja, tehnike, medicine, biotehnike, druž- 
boslovja, humanistike, ciljne (delno) raziskave, stroški za 
podoktorsko raziskovanje, za izvajanje programa pospeše- 
nega razvoja strok ter za program raziskav naravne in kul- 
turne dediščine. 

V raziskovalne projekte bo v letu 1996 vključeno okrog 4.000 
raziskovalcev iz raziskovalnih inštitutov, univerz in razvojnih 
skupin v gospodarskih družbah. 

Postavka 6142 — Usposabljanje In razvoj znanstvenih ka- 
drov 
Pokrivajo se stroški za izvajanje programa usposabljanja mla- 
dih raziskovalcev, sofinancira se 25 programov podiplom- 
skega študija, izvajajo se programi podiplomskih štipendij, 
festivala znanosti, centrov znanosti, gibanja znanost mladini 
ter znanstvenega izpopolnjevanja v tujini. 

V program mladih raziskovalcev bo vključeno okrog 1400 
kandidatov. Pričakujemo, da jih bo v letu 1996 100 zaključilo 
doktorat in 200 magisterij. 

Postavka 6143 — Znanstveno Informiranje In komuniciranje 

Pokriva se izvajanje programa Akademske računalniške 
mreže (ARNES), Inštituta za informacijske znanosti (IZUM) ter 
sofinancira delovanje 75 knjižnic, 10 informacijsko dokumen- 
tacijskih centrov, nabava 12.000 naslovov tuje znanstvene 
literature, 120 znanstvenih srečanj z izdanimi zborniki ali 
poročili, 100 domačih znanstvenih in strokovnih revij ter 50 
monografij. 

Postavka 6144 — Promocija znanstveno raziskovalne delav- 
nosti MZT 
Pokrivajo se stroški za izdajo 8 številk revije Raziskovalec, 24 
številk posebne priloge Znanje za razvoj - Scientia, 10 številk 
posebne izdaje Znanost in tehnologija, Teden slovenske zna- 
nosti za razvoj (z vzporednimi aktivnostmi) ter nekatere znan- 
stveno izobraževalne oddaje in prireditve (RTV - Male sive 
celice). 

Postavka 6145 - Analize In ekspertize za razvoj znanosti 
Pokrivajo se stroški domačih in tujih recenzentov in ekspertov 
pri evalvaciji raziskovalnih projektov, delo koordinatorjev 
raziskovalnih polj, področnih raziskovalnih svetov, nacional- 
nega sveta za znanost in tehnologijo, delo Sveta za znanost in 
tehnologijo pri Vladi RS ter stroški priprave posebnih eksper- 
tiz in primerjalnih študij (domačih in tujih), za pripravo zakon- 
skih in podzakonskih aktov. 

Postavka 4494 - Tehnološko razvojni In drugI ciljni pro- 
grami 
Pokrivajo se stroški za izvajanje 207 projektov tehnološkega 
razvoja (zlasti za tehnološko posodabljanje izvozno naravna- 
nih podjetij), 150 razvojnih projektov (raziskovalne faze), 50 
inovacijskih projektov, 20 subvencij za plače doktorjev znano- 
sti, ki se bodo zaposlili v podjetjih, delovanje 40 tehnoloških 
centrov in 2 tehnoloških parkov. 

Postavka 7058 - Programi mednarodnega sodelovanja 
Pokrivajo se stroški za bilateralno, multilateralno in regi- 
onalno sodelovanje, delovanje slovenskih znanstvenih in stro- 
kovnih združenj v svetu, udeležbo na mednarodnih znanstve- 
nih srečanjih, organiziranje in koordinacija tuje tehnične 
pomoči za Slovenijo ter predstavitve raziskovalnih dosežkov 
na mednarodnih sejmih in drugih prireditvah. 

Pri tem bo imelo prednost sodelovanje v evropskih programih 
in v programih sosednjih držav, ki prispeva k nadaljnemu 
razvoju gospodarskega sodelovanja ter prenosu znanja in 
tehnologij. 

Postavka 7186 - Nagrade na področju znanosti 
Pokrivajo se stroški za vsakoletne državne nagrade za vrhun- 
sko znanstvene in razvojne dosežke ter nagrade za »ambasa- 
dorje znanosti«. 

Postavka 2452 - Raziskovalna oprema 
Sofinancira se nabava srednje in velike raziskovalne opreme v 
raziskovalnih inštitutih in obeh univerzah. 

Postavka 2453 — Univerzitetna knjižnica v Ljubljani 
Pokrivajo se stroški začetka izgradnje Univerzitetne knjižnice 
v Ljubljani (zakon). 

Postavka 4492 - Informacijska In komunikacijska Infra- 
struktura 
Pokrivajo se stroški za nabavo komunikacijske opreme v 
lokalna omrežja za Akademsko raziskovalno mrežo (ARNES) 
in računalniško podprt knjižnični informacijski sistem. 

Postavka 6147 - Dom podlplomcev v LJubljani 
Pokrivajo se stroški začetka izgradnje doma podiplomcev v 
Ljubljani. 

Postavka 6148 - Biološko sredliče 
Sofinancira se dokončevanje investicije za biološko središče 
v Ljubljani (sklep Državnega zbora). 

3412 URAD ZA STANDARDIZACIJO IN MEROSLOVJE 

Postavka 6150 - Splošni sektor 
Pokrivajo se stroški dejavnosti notifikacije na podlagi 5. točke 
drugega odstavka 3. člena Zakona o ratifikaciji marakeškega 
sporazuma (U. I. RS, št. 36/95). 

Postavka 4495 — Vzdrževanje štedljivosti nacionalnih etalo- 
nov 
Pokrivajo se stroški vzdrževanja sledljivosti meroslovnih eta- 
ionov, ter delo zunanjih ekspertov pri pripravi rešitev na 
področju meroslovja. 

Postavka 6149 - AkredltacIJa 
Pokrivajo se stroški akreditacije certifikacijskih organov, 
laboratorijev ter nadzornih organov. 

Postavka 6151 - Standardizacija 
Pokrivajo se stroški izdajanja slovenskih standardov, priprava 
podzakonskih aktov na področju standardizacije ter postopki 
pri homologaciji motornih vozil. 

Postavka 6152 NPKRS - Nagrade za Nacionalni program 
kakovosti RS 
Pokrivajo se stroški priprav za izvajanje Zakona o priznanju 
RS za kakovost in to celoten sistem kriterijev in postopkov za 
izbor najboljših dosežkov na področju kakovosti. 

Postavka 6943 - Infrastruktura meroslovnih etalonov 
Pokrivajo se stroški za vodenje javnih razpisov, hranjenje in 
vzdrževanje nacionalnih etalonov, in zagotavljanje sledljivosti 
etalonov na mednarodni ravni. 

3413 URAD ZA INTELEKTUALNO LASTNINO 

Stroški za izvajanje programa dejavnosti urada so vezani na 
zakonske obveznosti in mednarodne pogodbe. Program bo 
možno uresničiti le z dodatnimi prihodki, ki jih bo urad prido- 
bil s prihodki od prijav patentnih in drugih pravic iz naslova 
industrijske in intelektualne lastnine. 

3414 URAD SLOVENSKE NACIONALNE KOMISIJE ZA 
UNESCO 

Urad Slovenske nacionalne komisije za Unesco opravlja 
zadeve, ki se nanašajo na sodelovanje Republike Slovenije z 
Unescom; na uresničevanje ciljev Unesca v Republiki Slove- 
niji ter na sodelovanje z nacionalnimi komisijami in telesi 
drugih držav ter nevladnih organizacij. 

Pri izvajanju prej omejenih nalog Urad na osnovi programa 
komisje spremlja delo Unescovih organov in aktivnosti, orga- 
nizira izvajanje sprejetih obveznosti in aktivnosti v Republiki 
Sloveniji, pospešuje sodelovanje slovenskih strokovnjakov in 
drugih v aktivnostih, projektih, strokovnih in znanstvenih sre- 
čanjih, sodeluje z nacionalnimi komisijami in telesi drugih 
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držav pri izvajanju obveznosti, aktivnosti, programa in ciljev 
Unesca. Pri tem opravlja tudi zadeve v zvezi z diseminacijo 
informacij o Unescovih dejavnostih, dejavnostih Urada in 
drugih nacionalnih komisij, podpira prevajanje Unescovih 
strokovnih publikacij in drugih gradiv v slovenščini. 

3511 MINISTRSTVO ZA KULTURO 

1. TEMELJNE USMERITVE KULTURNE POLITIKE V LETU 
1996 

Predlog proračuna za leto 1996 temelji predvsem na tistih 
elementih slovenskega nacionalnega kulturnega programa, ki 
so se dosedaj oblikovali v okvirih Ministrstva za kulturo, Sveta 
za kulturo in bili jeseni 1994 obravnavani v okviru Vlade 
Republike Slovenije. 

Izhajajoč iz tega predlog proračuna za leto 1996 temelji na 
predpostavki, da stanje na področju kulture v primerjavi z 
drugimi področji družbenih dejavnosti in kulturo drugih 
evropskih državah narekuje vsaj nujno ohranitev sedanjega 
stanja ter sanacijo nekaterih področij, ne pa restrikcije tega 
področja. Pomembno podporo taki usmeritvi predstavlja sta- 
lišče Vlade Republike Slovenije ob obravnavi delovnega bese- 
dila Zakona o nujnih investicijah na področju kulture, ker je 
bilo izrecno ugotovljeno, da se skrb države v tem trenutku 
mora okrepiti zlasti na področju nakupa knjižničnega gradiva 
in varstva naravne in kulturne dediščine, umetniške dejavno- 
sti in mednarodno kulturno sodelovanje pa je potrebno 
pospeševati tudi s ciljem, da se bosta slovenska umetnost in 
kultura lahko čimprej enakovredno vključili v evropske kul- 
turne (institucionalne, posredniške, produkcijske) mreže in 
prevzela kulturne in produkcijske standarde razvitih držav. 

V tem smislu proračun temelji na naslednjih osnovah: 

1. na nujnosti za hitrejšo izvedbo nekaterih nalog na področju 
varstva kulturne dediščine, ki so potrebne za očuvanje fondov 
muzejskih predmetov in ostalih predmetov slovenske kul- 
turne dediščine (odkupi denacionaliziranih predmetov in 
drugi odkupi, pridobivanje dragocenih zbirk kulturne zapuš- 
čine), ter na dodatni usposobitvi za upravljanje kulturne in 
naravne dediščine, ki je v državni lasti. 

2. na potrebi postopne prilagoditve nekaterih ustanov novim 
tehničnim možnostim (torej izboljšanje delovanja), ki so bile 
vzpostavljene z novogradnjami, sanacijami prostorov, prido- 
bitvijo novih prostorskih možnosti. Gre za dve novi gledališči 
in dve muzejski ustanovi, ki jim dosedaj ni bilo mogoče 
zagotoviti optimalnega izkoriščanja novo pridobljenih zmog- 
ljivosti; smotrno je zagotoviti nove kadre in opremo. 

3. na nujni sanaciji pogojev dela na nekaterih področjih 3 
kulturnih dejavnosti, kjer slaba tehnična in prostorska oprem- 
ljenost ustanov, ki razpolagajo z neprimernimi stavbami in 
opremo močno ogroža normalno delovanje; torej gre za 
področje predvsem investicijskega vzdrževanja. Seveda pa 
sem vključujemo tudi ostale prednostne ukrepe, s katerimi naj 
bi uredili ta položaj na področju filmske dejavnosti, glasbe, 
deloma tudi likovne dejavnosti; na teh področjih se namreč 
začenja zaostanek za drugimi evropskimi deželami kazati kot 
zelo problematičen. 

4. na zahtevi, da se Slovenija na kulturnem področju bistveno 
bolj vključi v skupne evropske in svetovne projekte (v okvirih 
mednarodnih organizacij), oz. preko kulture izoblikuje bolj 
poudarjene instrumente svoje zunanje promocije. 

Razumljivo je, da je kriterij skladnega razvoja kulturnih dejav- 
nosti v Sloveniji še dodaten kriterij, ki bistveno vpliva na 
kulturno politiko, ki naj jo omogoči proračun naslednjega 
leta. Ta kriterij naj bi svojo potrditev dobil predvsem v okvirih 
nacionalnega kulturnega programa, katerega sprejetje načr- 
tujemo v letu 1996. 

2. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK 

3511 MINISTRSTVO ZA KULTURO 

21 Materialni stroški — državni organ 

3349 Materialni stroški 
V skladu s splošnim izhodiščem so ti stroški v primerjavi z 
lanskimi znižani za 15 %. V ministrstvu poleg standardnih 
poslovnih stroškov (pisarniško poslovanje, dela svetovalnih in 
drugih teles, strokovno izobraževanje, pravne storitve zaradi 
pooblastil v zvezi z ZDEN) naraščajo zlasti stroški, ki so v zvezi 
z vse večjimi protokolarnimi in drugimi obveznostmi, ki jih 
povzroča vključenost Slovenije v mednarodne okvire ter skrb 
za vzdrževanje objektov (Metelkova, Roška), ki so od nedavna 
v upravljanju ministrstva, zaradi česar bo ministrstvo moralo 
del teh obveznosti opustiti. 

12 Plače - Izvajalske organizacije 
22 Materialni atroikl — Izvajalske organizacije 
V skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa na 
področju kulture so sredstva namenjena za izvajanje kultur- 
nih programov v javnih zavodih na vseh področjih, kjer le-ti 
obstajajo. Sredstva so namenjena za plače, materialne stro- 
ške za obratovanje in izvedbo programa ter amortizacijo. Pri 
tem so materialni stroški in amortizacija planirani v skladu z 
občo metodologijo (indeks 107). 

.•••> , 
45 Transfer - štipendije 
7052 Kultura — štipendije 
Program štipendij je večinoma sestavljen iz štipendij za 
poklice, ki jih načrtujejo zavodi v skladu s svojimi kadrovskimi 
potrebami. Večina sredstev štipendij predstavlja obveznost iz 
prejšnjih let, v letu 1996 tako načrtujemo le 10 novih štipendij. 

46 Transferi - ostalo 
1049 Transferi — samostojni ustvarjalci 
S sredstvi ohranjamo sedanji obseg in število povračil, name- 
njenih za plačilo prispevkov za pokojninsko in socialno var- 
stvo samostojnih ustvarjalcev. 

51 Dotacije javnim zavodom In ustanovam 
6154 Dotacl/e javnim zavodom 
Pod to postavko se v skladu z Zakonom o uresničevanju 
javnega interesa na področju kulture zagotavljajo sredstva 
nekaterim društvom in drugim ustanovam, ki trajneje zagotav- 
ljajo kulturne potrebe na svojem področju. 

6878 Sklad za Ijubltel/sko kulturno dejavnost 
Predvidoma bo v letu 1996 stopil v veljavo tudi nov Zakon o 
skladu za ljubiteljsko kulturo, s katerim se na državo prenaša 
obveznost financiranja mreže strokovne službe, ki jo je dose- 
daj zagotavljala Zveza kulturnih organizacij Slovenije. V tem 
sklopu bo država zagotavljala sredstva za plače in ustrezna 
materialna sredstva za izvedbo programa za okrog 120 zapo- 
slenih. 

53 Plačilo storitev javnim zavodom In ustanovam 
1966 Enciklopedija Slovenije 
Gre za projekt založbe Mladinska knjiga, ki bo v naslednjem 
letu izdala svoj deveti zvezek, hkrati pa - v skladu z zahtevami 
sodobne enciklopedike - začela s preverjanjem razlag gesel 
iz svojih prvih zvezkov in njihovo širitvijo. 

6155 Knjižnično nadomestilo 
Glede na izračun potrebnih sredstev za to postavko, izraču- 
nan po primerljivih mednarodnih standardih, je povračilo v 
letu 1995 predstavljalo le približno polovico potrebnih sred- 
stev. Planirani obseg sredstev zvišuje to osnovo, tako da bo 
znašala okrog 75 % potrebnega nadomestila. 
6156 Izva/anje zakona o arhivih 
Postavka predvideva nadaljevanje pospešene aktivnosti pri 
odkupovanju, presnemavanju in zaščiti dragocenega arhiv- 
skega gradiva subjektov, ki so prenehali obstajati in je njihovo 
gradivo ostalo nezaščiteno. 
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7102 Gledališka dejavnost 
Produkcija na tem področju dejavnosti, ki izpričuje praktično 
največjo kvaliteto med skoraj vsemi umetniškimi dejavnostmi, 
je v nagli rasti. V letu 1996 je mogoče podpreti le majhen del 
relativno najkvalitetnejši del te produkcije, ne pa vlagati v 
eksperiment. 

7103 Glasbena dejavnost 
Yečina povečanih sredstev bo uporabljena za stimulacijo 
izvirne ustvarjalnosti in podporo kvalitetnim glasbenim sreča- 
njem in festivalom. 

7104 Likovna dejavnost 
Načrtujemo realizacijo vsaj enega temeljnega projekta (retro- 
spektivna razstava z vso analitsko - študijsko in založniško 
dejavnostjo) več, saj gre za že kritični primanjkljaj v razvoju 
slovenske umetnostne zgodovine; načrtovana je tudi večja 
Podpora delovnim programom samostojnih likovnikov. 

71 OS Založništvo 
Načrtujemo uresničitev podpore za okrog 200 naslovov javno 
Pomembnih založniških projektov (letos okrog 178). 

7106 Knjižničarstvo 
Načrtujemo predvsem postopno sanacijo slabega stanja pri 
nakupovanju knjig ter nadaljevanje razvoja informacijskega 
sistema javnih knjižnic s prehajanjem na sistem COBISS. 

7110 Filmska delavnost 
Načrtujemo normalno rast sredstev za snemanje celovečernih 
filmov ob pričakovanju, da bo filmskemu skladu uspelo reali- 
zirati nekaj sredstev v obliki donacij in sponzorstva tudi poleg 
sredstev proračuna. 

7111 ZKOS 
Zaradi zaostajanja sredstev za to postavko v zadnjih letih 
načrtujemo zlasti za potrebe izobraževanja za ljubiteljsko 
kulturno dejavnost majhno realno rast sredstev. 

7112 Raziskovalne naloge 
potrebe po kulturoloških raziskavah naglo naraščajo, pri 
čemer je planirana vsota dovolj predvsem za ohranitev 
sistema raziskav (CRP: Kultura kot prostor drugačnosti), ki je 

postavljen skupaj z MZT. 

7113 RTV 
Ob dejstvu, da bo potrebno v prihodnosti doseči bistveno 
drugačen način sodelovanja z RTV, načrtovana sredstva 
zadostujejo za sedanji, dokaj majhen obseg sodelovanja kul- 
turnih ustanov in RTV Slovenija. 

7114 Mednarodno sodelovanje 
dejstvu, da se Sloveniji vendarle vse bolj uspeva vključe- 

vati v razvejan sistem stikov z Evropo in je v porastu tudi 
število sklenjenih meddržavnih pogodb, je leto 1996 zazna- 
movano z naslednjimi večjimi projekti: Plečnikovo razstavo v ragi, mednarodnim festivalom Exodos s sočasnim »sej- 
mom- slovenske kulture v Ljubljani, pomembno slovensko 
udeležbo v evropski kulturni prestolnici Koebenhavnu ter 
Predstavitvijo (oz. evalvacijo) slovenske kulturne politike pred 
Svetom Evrope v Strasbourgu. Zato je realna rast sredstev na ern področju razumljiva. 

7115 Nepredvidene akcije 
Sanirali smo sredstev za minimalne intervencije (podražitev, 
nepredvidene pomembne aktivnosti). 
77 Subvencije - ostalo 
1s&7 Arboretum Volčji potok 
~redstva so načrtovana za poravnavanje dela stroškov tega 
naravnega parka, saj večino stroškov ta javni zavod pokriva z ru9imi (komercialnimi) dejavnostmi. 
11 °rugi odhodki , 

Demografsko ogroženi 
eostva so namnjena za nakup knjig za javne knjižnice, 

gledališka in glasbena gostovanja ter obnovo in opremo knjiž- 
nic na demografsko ogroženih območjih in so na nivoju 
lanske vrednosti. 

7185 Prešernov sklad 
Gre za sredstva, namenjena nagradam in počastitvi kultur- 
nega praznika. 

7199 Kulturni program narodnosti, Romov In priseljencev v 
Republiki Sloveniji 
Kulturni program obeh narodnosti je glede na določila ustave 
v glavnem pristojnost obeh samoupravnih skupnosti, rast 
sredstev pa je enaka povprečni rasti sredstev za kulturo. 

7202 Kulturna dejavnost Slovencev zunaj RS 
Zlasti Slovenci v Itaaliji so trenutno izpostavljeni kar hudim 
finančnim težavam, hkrati pa je očitno vse bolj nujen razvoj 
kulturnih institucij v našem zamejstvu. Realna rast sredstev v 
te namene je zato logična. 

1105 Investicije - javni zavodi In ustanove 

1862 Kulturni dom Lendava 
Nadaljevanje gradnje tega doma po meddržavnem dogovoru. 

22003 PDG Nova Gorica 
Gledališče je končano, gre pa za sredstva za odplačilo nekate- 
rih najetih kreditov. 

2002 Narodna galerija Ljubljana 
V letu 1996je predvidena izgradnja povezovalnega trakta med 
novo in staro stavbo. 

2477 Investicije v kulturi 
Tudi v letu 1996 bodo sredstva na tej postavki namenjena 
tistim najnujnejšim investicijam v javnih zavodih, ki bodo 
uvrščene v program za tekoče leto. 

2478 ZVNKD — Skupna nabava računalnikov 

2479 Arhivi - Skupna nabava računalnikov 
Večletni projekt računalniškega opremljanja zavodov za var- 
stvo naravne in kulturne dediščine ter arhivov se bo nadalje- 
val tudi v letu 1996. 

6157 Vojašnica Metelkova - Slovenski etnografski muzeI 
Predlagana sredstva bodo namenjena za nadaljevanje uspo- 
sabljanja dela bivše vojašnice na Metelkovi za potrebe Slo- 
venskega etnografskega muzeja, Moderne galerije in Narod- 
nega muzeja. 

6158 Vojašnica Roška 
Usposabljanje prostorov bivše vojašnice na Roški cesti za 
potrebe Arhiva Republike Slovenije, Zgodovinskega arhiva 
Ljubljana in Restavratorskega centra Slovenija, ki se je začelo 
v letu 1995, se bo nadaljevalo tudi v letu 1996. 

6577 Vlba film 
Že v letu 1995 smo pričeli z reševanjem prostorske problema- 
tike FS Viba film, ker je cerkev sv. Jožefa v denacionalizacij- 
skem postopku in bo do konca letošnjega leta vrnjena Cerkvi. 
Planirana sredstva so potrebna za nakup opreme. 

6879 SNG Drama Ljubljana 
V letu 1996 načrtujemo začetek obnove stavbe SNG Drama 
Ljubljana, saj je stavba v izredno slabem stanju. 

205 Investicijsko vzdrževanje - javni zavodi In ustanove 

8596 Investicijsko vzdrževanje 
Na področju kulture so izkazane potrebe po sredstvih za 
investicijsko vzdrževanje vsako leto večje. To je posledica 
stalno nezadostnih zagotovljenih sredstev za ta namen in tudi 
prenizkih sredstev za amortizacijo. Posamezni zavodi načrtu- 
jejo nujno modernizacijo in razširitev prostorov, saj obstoječe 
stanje že onemogoča standardom ustrezno izvajanje njihove 
dejavnosti in zato posegov ni mogoče odlagati. Pri tem velja 
še opozoriti, da večina muzejev in arhivov deluje v stavbah, ki 
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sodijo med kulturno dediščino. Za leto 1996 planirana sred- 
stva naj bi vsaj preprečila nadaljnje drastično slabšanje polo- 
žaja. 

3512 UPRAVA RS ZA KULTURNO DEDIŠČINO 

21 Materialni stroški 

3360 Materialni stroški 
Sredstva za materialne stroške so planirana po splošnem 
načelu, torej zmanjšana. Glede na to je ogrožena izvedba 
planiranega programa, tako da bo potrebno plan dejavnosti 
morda med letom prilagoditi obstoječim možnostim. 

6160 Kotizacije, članarine 
Sredstva so planirana na podlagi dejanskega vključevanja v 
mednarodne organizacije v letu 1995 in širitve obsega v letu 
1996 (ICCROM, ICOMOS, ICOM, EUROPA NOSTRA, mladi in 
dediščina, ICOM, ...) 

6161 Šolnine (Izobraževanje) 
Sredstva so planirana za vključevanje zaposlenih v informacij- 
ski sistem, za zagotavljanje pridobivanja strokovnih znanj 
(tečaji) in izpopolnjevanje strokovne usposobljenosti. 

53 Plačilo storitev javnim zavodom In ustanovam 

6162 Odškodnine lastnikom kulturnih spomenikov 
Zaradi uveljavljanja prednosti nacionalnega programa in 
spričo vračanja spomenikov (premičnih in nepremičnih) v last 
nekdanjim lastnikom in ne v posest, je država imetnikom 
dolžna zagotoviti odškodnino. 

7107 Muze/ska dejavnost 
Sredstva so planirana za izvajanje prednostnih nalog na 
področju varstva premične kulturne dediščine: odkupi muzej- 
skega gradiva, nadaljevanje postavitev stalnih razstav in 
dogovorjenih občasnih ter izvajanja skupnih nalog muzejev 
(skupna nabava sredstev za konservatorske delavnice iz 
uvoza, uvajanje dokumentacijskih sistemov, Valvazorjeve 
nagrade) 

7100 Arhivski programi 
Akcije na področju arhivske dejavnosti so planirane za izdajo 
virov, inventarjev in drugih publikacij s področja arhivske 
dejavnosti, odkupe arhivskega gradiva in sofinanciranje cerk- 
venih arhivov. 

7109 Programi zavodov 
Sredstva so planirana za letne razstave konservatorskih in 
restavratorskih posegov na področju vseh zavodov z izdajo 
kataloga in vsakoletnega zbornika. Letna Steletova nagrada. 
Z vključevanjem v program Sveta Evropa se veča medinstitu- 
cionalno sodelovanje državnih institucij in vladnih organiza- 
cij, ki se posvečajo posameznim panogam varstva kulturne 
dediščine. 

205 Inv. vzdržev. - javni zavodi In ustanove 

1974 Nujni posegi - Intervencije 
Z vračanjem objektov nekdanjim lastnikom in z vzpostavitvijo 
lokalne samouprave se s strani le teh zelo povečuje interes za 
obnovo spomenikov, ki so večinoma v izjemno slabem stanju 
(čez 50 graščin). 

1975 Arheologija 
Ob gradnji avtocest se odpirajo nova nahajališča in vrste te! 
kaže prezentirati in obdelati najdeno gradivo. V okviru pozi* 
antičnih nahajališč je predvideno raziskovalno izkopavanje i' 
reprezentacija izjemno dobrega in ohranjenega nahajališč 
Tonacov grad. 

1976 Lesena plastika in restavratorstvo 
Zaradi izjemne ogroženosti približno tristotih »zlatih« o/M' 
jev, srednjeveškega stenskega slikarstva ter začetka sistemi 
Učnega reševanja poslikav Jerneja iz Loke, Toneta Kralja " 
Avgusta Černigoja, so predvidena nekoliko višja sredstva. 

2494 Projekt izmer 
Sredstva so namenjena nadaljevanju meritev naše najp? 
membnejše stavbne dediščine v okviru programa izmer, * 
načrtno poteka že od leta 1991. Program ima namen pridobi 
ustrezne tehnične posnetke stavbne dediščine, zato da bi i 
zagotovili osnovno raven varstva (t. i. dokumentacijsko vif 

stvo) in kot osnovo za pripravo konservatorskih programov t 
projektov njegove obnove. 

2495 Projekt Skansen 
V letu 1996 se bo nadaljeval projekt nacionalne mreže mutf 
jev na prostem Račji dvor pri Mariboru, Rogatec, Brdo P' 
Kranju in Pleterje. 

6381 Kulturna krajina 
Sredstva so namenjena uveljavitvi tega področja pod prištet 
nostjo varstva kulturne dediščine in sicer v letu 1996 prei 
vsem dograditvi metodoloških osnov za ugotavljanje in vBt 
stvo dediščinske kultivirane in oblikovane krajine ter $ 
poskusni izbor nacionalno pomembnih območij. 

8594 Spomeniki 
Planirana sredstva so nekoliko realno višja od lanskih, kar nI 
bi pripomoglo k uresničitvi nacionalnega programa P' 
obnovi, restavriranju in reprezentaciji najpomembnejših spc 

menikov kulturne dediščine - gradovi in graščine (urban' 
sakralni, utrdbeni in bojni, stnološki, tehnični, memorialni11 

arheološki). 

3513 ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE 

21 Materialni stroški 

3362 Materialni stroški 
Glede na splošna načela planiranja teh stroškov je postav0 
zmanjšana za 15%, kar bo nedvomno zahtevalo naknadi* 
korekture med letom. V tem okviru namreč Arhiv RS načrtof 
nekaj arhivskih objav, 2 arhivski razstavi, dokaj obširno me6 

narodno sodelovanje ter velik mednarodni simpozij o konse' 
viranju knjige in papirja, odkupe pomembnega arhivske9' 
gradiva ter vse (včasih zelo zahtevne) opravke v zvezi s čuv> 
njem arhivskega gradiva. 

3514 INŠPEKTORAT ZA KULTURNO DEDIŠČINO 

V postavki so predvideni materialni stroški za poslovanje te9J 
organa, ki bo vsaj v začetku in tudi v letu 1996 delal 
razmeroma skrčeni zasedbi, razen v primeru, da bi novi zaK£ 
o varstvu kulturne dediščine postavil drugačna izhodišč' 
Postavka predvideva le nabavo osebnega avtomobila - ' 
povezavi s servisom skupnih služb. 

* 
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