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Nadaljevanje iz Poročevalca št. 41 

v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog upo- Predlog 

1 9 9 6 rabnika 1997 Indeks vlade 1997 Indeks 

42 VIŠJA IN OKROŽNA SODISCA 

4223 Okrožno sodišče v Krškem 

4=3/2*100 6=5/2*100 

Skupaj 4223 Okrožno sodišče v Krškem 

42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA 

4224 Okrožno sodišče na Ptuju 

5669 Materialni stroški 

Skupaj 21 Materialni stroški ■ državni organi 

71.064 106.022 149.19 75,900 

56.249 91.500 

56.249 91.500 

162.67 

162.67 

59.000 

59.000 

106.81 

104.89 

104.89 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 56.249 91.500 162.67 59.000 104.89 

Skupaj 4224 Okrožno sodišče na Ptuju 56.249 91.500 162.67 59.000 104.89 

42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA 

4225 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu 

5670 Materialni stroški 52.266 

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi 52.266 

75.980 

75.980 

145.37 

145.37 

55.800 

55.800 

106.76 

106.76 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 52.266 75.980 145.37 55.800 106.76 

Skupaj 4225 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu 52.266 75.980 145.37 55.800 106.76 

Skupaj 42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA 1.702.109 2.452.461 144.08 1.798.037 105.64 
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v tisoč tolarjih 

Realizacij« Predlog upo- Predlog 
Postavka Naziv postavke 1 9 9 6 rabnika 1997 Indeks vlade 1997 Indeks 

1 2 3 4-3/2*100 5 6-6/2*100 

44 TOŽILSTVA 

4411 Državno tožilstvo RS 

3378 Materialni stroški 9.876 65.775 665.98 19.800 200 48 
3786 Drugi odhodki ■ strokovno izobraževanje 5.731 0 0.00 0 0.00 
6891 Izobraževanje 3.133 0 0.00 0 0.00 
6892 Delo personalne komisije 1.022 0 0.00 0 0.00 

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi 19.762 65.775 332.83 19.800 100.19 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 19.762 65.775 332.83 19.800 100 19 

Skupaj 4411 Državno tožilstvo RS 19.762 65.775 332.83 19.800 100.19 

44 TOŽILSTVA 

4412 Višje državno tožilstvo v Celju 

3383 Materialni stroški 3.093 3.531 114.17 3.100 100.23 

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi 3.093 3.531 114.17 3.100 100.23 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 3.093 3.531 114.17 3.100 100.23 

Skupaj 4412 Višje državno tožilstvo v Celju .3.093 3.531 114.17 3.100 100.23 

44 TOŽILSTVA 

4413 Višje državno tožilstvo v Kopru 

3384 Materialni stroški 1.893 2.200 116.22 1.900 100.38 

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi 1.893 2.200 116.22 1.900 100.38 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 1.893 2.200 116.22 1.900 100.38 

Skupaj 4413 Višje državno tožilstvo v Kopru 1.893 2.200 116.22 1 900 100.38 

44 TOŽILSTVA 

4414 Višje državno tožilstvo v Ljubljani 

3385 Materialni stroški 2,115 23.435 1107.91 2 600 122.92 
6895 Izobraževanje 434 0 0.00 0 0 00 
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v tisoč tolarjih 

Realizacija Predlog upo Predlog 
Postavka Naziv postavke 1 9 9 6 rabnika 1997 Indeks vlade 1997 Indeks 

4=3/2*100 5 6=5/2*100 

44 TOŽILSTVA 

4414 Višje državno tožilstvo v Ljubljani 

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi 2.549 23.435 919.38 2.600 102.00 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 2.549 23.435 919.38 2.600 102.00 

Skupaj 4414 Višje državno tožilstvo v Ljubljani 2.549 23.435 919.38 2.600 102.00 

44 TOŽILSTVA 

4415 Višje državno tožilstvo v Mariboru 

3386 Materialni stroški 1.933 2.423 125.35 2.000 103.47 

Skupaj 21 Materialni stroški ■ državni organi 1.933 2.423 125.35 2.000 103.47 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 1.933 2.423 125.35 2.000 103.47 

Skupaj 4415 Višje državno tožilstvo v Mariboru 1.933 2.423 125.35 2.000 103.47 

44 TOŽILSTVA 

4416 Okrožno državno tožilstvo v Celju 

3405 Materialni stroški 10.800 13.791 127.69 11.000 101.85 
2407 Stroški kazenskega postopka 0 1.000 • 0 - 
7982 Izobraževanje 0 500 « 0 - 

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi 10,800 15.291 141.58 11.000 101.85 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 10.800 15.291 141.58 11.000 101.85 

Skupaj 4416 Okrožno državno tožilstvo v Celju 10.800 15.291 141.58 11.000 101.85 

44 TOŽILSTVA 

4417 Okrožno državno tožilstvo v Kopru 

3406 Materialni stroški 7.136 18.734 262.55 7.200 100.90 
2408 Stroški prevajanja listin 0 600 - 0 

Skupaj 21 Materialni stroški ■ državni organi 7.136 19.334 270.95 7.200 100.90 
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v tisoč tolarjih ■ 

Realizacija Predlog upo- Predlog 
Postavka Naziv postavke 1 9 9 6 rabnika 1997 Indeks vlade 1997 Indeks 

1 2 3 4-3/2*100 • 5 6-5/2*100 

44 TOŽILSTVA 

4417 Okrožno državno tožilstvo v Kopru 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 7.136 19.334 270.95 7.200 100.90 

Skupaj 4417 Okrožno državno tožilstvo v Kopru 7.136 19.334 270.95 7.200 100.90 

44 TOŽILSTVA 

4418 Okrožno državno tožilstvo v Kranju 

3407 Materialni stroški 4.668 6.700 143.53 4.900 104.97 

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi 4.668 6.700 143.53 4.900 104.97 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 4.668 6.700 143.53 4.900 104.97 

Skupaj 4418 Okrožno državno tožilstvo v Kranju 4.668 6.700 143.53 4.900 104.97 

44 TOŽILSTVA 

4419 Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani 

3408 Materialni stroški 24.196 32.414 133.96 24.200 100.02 
6900 Izobraževanje 0 0 0.00 0 0.00 
7986 Predkazenski in kazenski postopek 0 1.981 « 0 » 

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi 24.196 34.395 142.15 24.200 100.02 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 24.196 34.395 142.15 24.200 100.02 

Skupaj 4419 Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani 24.196 34.395 142.15 24.200 100.02 

44 TOŽILSTVA 

4420 Okrožno državno tožilstvo v Mariboru 

3409 Materialni stroški 7.785 10.576 135.85 8.200 105.33 

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi 7.785 10.576 135.85 8.200 105.33 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 7.785 10.576 135.85 8.200 105.33 
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• v tisoč tolarjih • 

Realizacija Predlog upo- Predlog 
Postavka Naziv postavke 1 9 9 6 rabnika 1997 Indeks vlade 1997 Indeks 

1 2 3 4-3/2*100 5 6-5/2*100 

44 TOŽILSTVA 

4420 Okrožno državno tožilstvo v Mariboru 

Skupaj 4420 Okrožno državno tožilstvo v Mariboru 7.785 10.576 135.85 8.200 105.33 

44 TOŽILSTVA 

4421 Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti 

3410 Haterialni stroški 4.821 4.821 100.00 4.900 101.64 

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi 4,821 4.821 100.00 4.900 101.64 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 4.821 4.821 100.00 4.900 101.64 

Skupaj 4421 Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti 4.821 4.821 100.00 4.900 101.64 

44 TOŽILSTVA 

4422 Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici 

3411 Materialni stroški 6.905 8.345 120.85 7.000 101.38 

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi 6,905 8.345 120.85 7.000 101.38 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 6.905 8.345 120.85 7.000 101.38 

Skupaj 4422 Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici 6.905 8.345 120.85 7.000 101.38 

44 TOŽILSTVA 

4423 Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu 

3412 Materialni stroški 3.591 5.640 157.06 3.600 100.25 
V 

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi 3.591 5.640 157.06 3.600 100.25 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 3.591 5.640 157.06 3.600 100.25 

Skupaj 4423 Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu 3.591 5.640 157.06 3.600 100.25 
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• v tisoč tolarjih • 

Realizacija Predlog upo- Predlog 
Postavka Naziv postavke 1 9 9 6 rabnika 1997 Indeks vlade 1997 Indeks 

1 2 3 4-3/2*100 5 6-5/2*100 

44 TOŽILSTVA 

4424 Okrožno državno tožilstvo v Krškem 

5683 Materialni stroški 2.906 5.501 189.33 3.000 103.25 

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi 2.906 5.501 189.33 3.000 103.25 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 2.906 5.501 189.33 3.000 103.25 

Skupaj 4424 Okrožno državno tožilstvo v Krškem 2.906 5.501 189.33 3.000 103.25 

44 TOŽILSTVA 

4425 Okrožno državno tožilstvo na Ptuju 

5689 Materialni stroški 5.539 6.039 109.03 5.300 95.69 

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi 5.539 6.039 109.03 5.300 95.69 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 5.539 6.039 109.03 5.300 95.69 

Skupaj 4425 Okrožno državno tožilstvo na Ptuju 5.539 6.039 109.03 5.300 95.69 

44 TOŽILSTVA 

4426 Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu 

6042 Materialni stroški 3.095 7.165 231.52 7.469 241.34 

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi 3.095 7.165 231.52 7.469 241.34 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 3.095 7.165 231.52 7.469 241.34 

Skupaj 4426 Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu 3.095 7.165 231.52 7.469 241.34 

Skupaj 44 TOŽILSTVA 110.671 221.171 199.85 116.169 104.97 
♦★♦♦♦♦a**********************************#***#**********###*#*****##*#**###*#*#****#***#********#***##*#*#*******#***#**#*****#**** 

poročevalec, št. 41/1 8 11. avgust 1997 



v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog upo- Predlog 

1 9 9 6 rabnika 1997 Indeks vlade 1997 Indeks 

45 PRAVOBRANILSTVA 

4512 Družbeni pravobranilec RS 

3374 Materialni stroški 
6171 Drugi odhodki 

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi 

11.630 
218 

4-3/2*100 

20.000 
0 

171.97 
0.00 

13.388 
0 

11.848 20.000 168.80 13.388 

6=5/2*100 

115.11 
0.00 

113.00 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 11.848 20.000 168.80 13.388 113.00 

Skupaj 4512 Družbeni pravobranilec RS 

45 PRAVOBRANILSTVA 

4514 Državno pravobranilstvo RS 

3376 Materialni stroški 

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi 

11.848 20.000 168.80 13.388 

38.983 

38.983 

181.183 

181.183 

464.77 

464.77 

43.799 

43.799 

113.00 

112.35 

112.35 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 38.983 181.183 464.77 43.799 112.35 

Skupaj 4514 Državno pravobranilstvo RS 38.983 181.183 464.77 43.799 112.35 

Skupaj 45 PRAVOBRANILSTVA 50.831 201.183 395.79 57.187 112.50 
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v tisoč tolarjih • 

Realizacija Predlog upo- Predlog 
Postavka Naziv postavke 1 9 9 6 rabnika 1997 Indeks vlade 1997 Indeks 

1 2 3 4=3/2*100 5 6=5/2*100 

49 REPUBLIŠKI SENAT ZA PREKRŠKE 

4911 Republiški senat za prekrške 

3375 Materialni stroški 5.608 5.608 99.99 4.714 84.05 

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi 5.608 5.608 99.99 4.714 84.05 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 5.608 5.608 99.99 4.714 84.05 

Skupaj 4911 Republiški senat za prekrške 5.608 5.608 99.99 4.714 84.05 

Skupaj 49 REPUBLIŠKI SENAT ZA PREKRŠKE 5.608 5.608 99.99 4.714 84.05 
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v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog upo- Predlog 

1 9 9 6 rabnika 1997 Indeks vlade 1997 Indeks 

4=3/2*100 

50 DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA 

5011 Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani 

4103 Materialni stroški 11.398 16.500 

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi 11.398 16.500 

144.76 

144.76 

12.424 

12.424 

6=5/2*100 

109.00 
» 

109.00 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 11.398 16.500 144.76 12.424 109.00 

Skupaj 5011 Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani 11.398 16.500 144.76 12.424 109.00 

50 DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA 

5012 Delovno sodišče v Celju 

4113 Materialni stroški 

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi 

8.875 

8.875 

17.200 

17.200 

193.81 

1^3.81 

9.674 

9.674 

109.01 

109.01 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 8.875 17.200 193.81 9.674 109.01 

Skupaj 5012 Delovno sodišče v Celju 8.875 17.200 193.81 9.674 109.01 

50 DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA 

5013 Delovno sodišče v Kopru 

4123 Materialni stroški 11.250 13.264 117.90 12.263 109.00 
2409 Neporavnana najemnina za čas od 01.07.1995 do 0 1.209 » 0 « 

31.12.1996 

Skupaj 21 Materialni stroški ■ državni organi 11,250 14.473 128.65 12.263 109.00 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 11.250 14.473 128.65 12.263 109.00 

Skupaj 5013 Delovno sodišče v Kopru 11.250 14.473 128.65 12.263 109.00 

50 DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA 

5014 Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 

4133 Materialni stroški 52.277 73.609 140.81 54.000 103.30 
2410 Izvedenine? 0 1.500 0 « 

11. avgust 1997 

1 
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- v tisoč tolarjih ■ 

Realizacija Predlog upo- Predlog 
Postavka Naziv postavke 1 9 9 6 rabnika 1997 Indeks vlade 1997 Indeks 

1 2 3 4=3/2*100 5 6-5/2*100 I 

50 DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA 

5014 Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi 52.277 75.109 143.67 54.000 103.30 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

Skupaj 5014 Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 

50 DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA 

5015 Delovno sodišče v Mariboru 

4143 Materialni stroški 
8720 Fizično varovanje objekta 

Skupaj 21 Materialni stroški • državni organi 

52.277 75.109 143.67 54.000 103.30 

52.277 75.109 . 143.67 

20.139 46.305 229.93 
0 3.240 

20.139 49.545 246.02 

54.000 103.30 

25.277 125.51 
0 

25.277 125.51 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 20.139 49.545 246.02 25.277 125.51 

Skupaj 5015 Delovno sodišče v Mariboru 20.139 49.545 246.02 25.277 125.51 

Skupaj 50 DELOVNA IN SOCIALNA S0OIŠČA 103.939 172.827 166.28 113.638 109.33 
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v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog upo- Predlog 

1 9 9 6 rabnika 1997 Indeks vlade 1997 Indeks 

4-3/2*100 6-5/2*100 

51 SODNIKI ZA PREKRŠKE 

5111 Sodniki za prekrške 

6013 Materialni stroški 

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi 

412.483 560.289 135.83 493.009 119.52 

412.483 560.289 135.83 493.009 119.52 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 412.483 560.289 135.83 493.009 119.52 

Skupaj 5111 Sodniki za prekrške 412.483 560.289 135.83 493.009 119.52 

Skupaj 51 SOONIKI ZA PREKRŠKE 412.483 560.289 135.83 493.009 119.52 

Skupaj vse: 2.412.893 3.662.152 151.77 2.612.652 108.28 

8. PODROBNA RAZČLENITEV ODHODKOV 
PRORAČUNA ZNOTRAJ POSAMEZNIH 
EKONOMSKIH NAMENOV 

Zaradi lažje primerjave podajamo tudi pregled državnega 

l 

proračuna, kjer postavke niso grupirane po proračunskih 
uporabnikih, pač pa po ekonomskih namenih. 
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POSEBNI DEL PRORAČUNA PO EKONOMSKIH NAMENIH 

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI 

Postavka Naziv postavke 

v tisoč tolarjih 

Realizacija Predlog proračuna Indeks 
1 9 9 6 1 9 9 7 rasti 97/96 

1 

PREDSEDNIK RS 3000 Plače 
PREDSEDNIK RS 3108 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
PREDSEDNIK RS 3216 Prispevki delodajalca 

Skupaj 11 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE 

137.478 
7.958 

28.166 

173.602 

155.004 
11.256 
32.347 

198.607 

4=3/2*100 

112.75 
141.44 
114.84 

114.40 

DRŽAVNI ZBOR 3001 Plače 
DRŽAVNI ZBOR 3109 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
DRŽAVNI ZBOR 3217 Prispevki delodajalca 

Skupaj 121 DRŽAVNI ZBOR 

1.208.214 
94.836 

244.818 

1.547.868 

1.986.722 
164.110 
450.863 

2.601.695 

164.43 
173.05 
184.16 

168.08 

DRŽAVNI SVET 8131 Plače 
DRŽAVNI SVET 8132 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
DRŽAVNI SVET 8133 Prispevki delodajalca 

Skupaj 122 DRŽAVNI SVET 

76.632 
4.572 

16.188 

97.392 

84.244 
6.175 

18.363 

108.782 

109.93 
135.07 
113.43 

111.69 

REP.VOLIL.KOM. 7660 Plače 
REP.VOLIL.KOM. 7668 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
REP.VOLIL.KOM. 7669 Prispevki delodajalca 

Skupaj 123 REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA 

7.426 
981 

1.466 

9.873 

9.942 
1.049 
1.979 

12.970 

133.89 
106.97 
134.97 

131.37 

VARUH ČL.PRAV. 3095 Plače 
VARUH ČL.PRAV. 3203 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
VARUH ČL.PRAV. 3311 Prispevki delodajalca 

Skupaj 124 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC 

78.974 
6.075 

16.630 

101.679 

97.661 
8.369 

23.252 

129.282 

123.66 
137.76 
139.82 

127.15 

USTAV.SODIŠČE 3007 Plače 
USTAV.SODIŠČE 3115 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
USTAV.SODIŠČE 3223 Prispevki delodajalca 

Skupaj 131 USTAVNO SODIŠČE 

200.983 
13.016 
42.811 

256.811 

249.596 
18.327 
60.469 

328.392 

124.19 
140.80 
141.25 

127.87 

RAČUN.SODIŠČE 5911 Plače 
RAČUN.SODIŠČE 5912 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
RAČUN.SODIŠČE 5913 Prispevki delodajalca 

Skupaj 132 RAČUNSKO SODIŠČE 

235.762 
14.860 
49.021 

299.643 

305.000 
25.600 
69.000 

399.600 

129.37 
172.28 
140.76 

133.36 

AG.REVIDIRANJE 7278 Plače 
AG.REVIDIRANJE 7279 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
AG.REVIDIRANJE 7280 Prispevki delodajalca 

Skupaj 133 AGENCIJA ZA REVIDIRANJE POSTOPKOV LASTNINSKEGA 
PREOBLIKOVANJA 

29.222 
1.129 
5.986 

36.338 

112.000 
9.516 

22.000 

143.516 

383.27 
842.65 
367.50 

394.95 

U.PRED.VLADE 3002 Plače 
U.PRED.VLADE 3110 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
U.PRED.VLADE 3218 Prispevki delodajalca 

333.807 
36.433 
70.321 

374.102 
50.610 
82.745 

112.07 
138.91 
117.67 
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1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI 
v tisoč tolarjih - 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

4=3/2*100 

Skupaj 14 URAD PREDSEDNIKA VLADE 440.562 507.457 115.18 

VLADA 3005 Plače 
VLADA 3113 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
VLADA 3221 Prispevki delodajalca 
VLADA 3006 Plače 
VLADA 3114 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
VLADA 3222 Prispevki delodajalca 
VLADA 7672 Plače 
VLADA 7673 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
VLADA 7674 Prispevki delodajalca 
VLADA 7678 Plače 
VLADA 7679 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
VLADA 7680 Prispevki delodajalca 
VLADA 3003 Plače 
VLADA 3111 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
VLADA 3219 Prispevki delodajalca 
VLADA 3014 Plače 
VLADA 3122 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
VLADA 3230 Prispevki delodajalca 
VLADA 3013 Plače 
VLADA 3121 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
VLADA 3229 Prispevki delodajalca 
VLADA 1287 Nadurno delo organov 
VLADA 1838 Sredstva za delovno uspešnost in nove 

zaposlitve upravnih organov 
VLADA 3004 Plače 
VLADA 3112 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
VLADA 3220 Prispevki delodajalca 
VLADA 3102 Plače 
VLADA 3210 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
VLADA 3318 Prispevki delodajalca 
VLADA 3103 Plače 
VLADA 3211 Drugi osebni odhodki (prejemki), 
VLADA 3319 Prispevki delodajalca 
VLADA 3033 Plače 
VLADA 3141 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
VLADA 3249 Prispevki delodajalca 
VLADA 1983 Plače 
VLADA 1984 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
VLADA 1985 Prispevki delodajalca 
VLADA 4735 Plače 
VLADA 4745 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
VLADA 4755 Prispevki delodajalca 
VLADA 4736 Plače 
VLADA 4746 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
VLADA 4756 Prispevki delodajalca 
VLADA 4737 Plače 
VLADA 4747 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
VLADA 4757 Prispevki delodajalca 

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE 

39.537 
3.136 
7.962 

229.952 
50.139 
44.017 
27.765 
2.707 
5.483 

19.127 
1.830 
3.813 

13.014 
721 

2.614 
71.190 
6.380 

14.573 
74.715 
6.959 

14.913 
0 
0 

66.316 
8.523 

13.222 
142.261 
31.095 
27.283 

111.807 
11.724 
22.365 

560.208 
93.933 

110.411 
864.815 
82.789 

246.715 
42.068 
3.476 
8.676 

13.124 
916 

2.622 
13.007 

1.270 
2.645 

3.121.821 

619.823 

38.960 
5.611 
7.784 

238.790 
51.577 
45.504 
21.180 
2.546 
4.227 

18.657 
1.956 
3.709 

10.258 
806 

2.069 
68.382 
7.156 

13.891 
75.144 
8.184 

14.819 
1.548.285 
2.000.000 

73.510 
11.577 
14.475 

187.642 
45.898 
35.169 

120.867 
16.692 
24.016 

645.559 
106.934 
126.219 
941.663 
103.254 
267.043 
52.114 
10.699 
12.002 
10.692 
1.709 
2.085 

14.369 
1.284 
2.878 

7.017.845 

98.54 
178.92 
97.77 

103.84 
102.87 
103.38 
76.28 
94.06 
77.09 
97.54 

106.87 
97.26 
78.82 

111.77 
79.15 
96.06 

112.17 
95.32 

100.57 
117.60 
99.37 

110.85 
135.84 
109.48 
131.90 
147.61 
128.91 
108.10 
142.37 
107.38 
115.24 
113.84 
114.32 
108.89 
124.72 
108.24 
123.88 
307.78 
138.33 
81.47 

186.57 
79.52 

110.47 
101.10 
108.81 

224.80 

FINANCE 3008 Plače 665.405 107.35 
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1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI 
- v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 

3116 Drugi osebni odhodki 
3224 Prispevki delodajalca 
3030 Plače 
3138 Drugi osebni odhodki 
3246 Prispevki delodajalca 
3096 Plače 
3204 Drugi osebni odhodki 
3312 Prispevki delodajalca 
5917 Plače 
5918 Drugi osebni odhodki 
5919 Prispevki delodajalca 
5920 Plače 
5921 Drugi osebni odhodki 
5922 Prispevki delodajalca 
5923 Plače 
5924 Drugi osebni odhodki 
5925 Prispevki delodajalca 
7233 Plače 
7234 Drugi osebni prejemki 
7235 Prispevki delodajalca 

(prejemki) 

(prejemki) 

(prejemki) 

(prejemki) 

(prejemki) 

(prejemki) 

(odhodki) 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

88.448 
123.452 

3.391.710 
442.942 
675.066 

3.985.050 
590.394 
795.138 
21.395 

1.911 
4.281 

25.090 
3.753 
5.172 

37.599 
5.278 
7.617 

32.000 
3.330 
6.394 

98.669 
133.036 

4.891.990 
723.548 
967.584 

4.318.937 
717.783 
853.641 
20.510 
3.424 
4.086 

25.628 
3.908 
5.082 

43.256 
7.276 
8.535 

33.810 
4.190 
6.719 

10.865.842 13.537.017 

4=3/2*100 

111.56 
107.76 
144.23 
163.35 
143.33 
108.38 
121.58 
107.36 
95.86 

179.19 
95.44 

102.15 
104.14 
98.26 

115.04 
137.84 
112.06 
105.66 
125.84 
105.09 

124.58 

NOTR.ZADEVE 3107 Plače 
NOTR.ZADEVE 3215 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
NOTR.ZADEVE 3323 Prispevki delodajalca 
NOTR.ZADEVE 6025 Plače 
NOTR.ZADEVE 6026 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
NOTR.ZADEVE 6027 Prispevki delodajalca 

Skupaj 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

15.673.853 
2.203.346 
4.306.766 

83.195 
15.253 
19.879 

16.822.025 
1.975.474 
4.594.897 

94.686 
13.991 
22.374 

22.302.291 23.523.447 

107.33 
89.66 

106.69 
113.81 
91.73 

112.55 

105.48 

ZUNANJE ZADEVE 3015 Plače 
ZUNANJE ZADEVE 3123 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
ZUNANJE ZADEVE 3231 Prispevki delodajalca 
ZUNANJE ZADEVE 2539 Drugi osebni odhodki (prejemki) DKP 
ZUNANJE ZADEVE 6019 Plače 
ZUNANJE ZADEVE 6021 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
ZUNANJE ZADEVE 6023 Prispevki delodajalca 
ZUNANJE ZADEVE 6020 Plače 
ZUNANJE ZADEVE 6022 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
ZUNANJE ZADEVE 6024 Prispevki delodajalca 

Skupaj 18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 

342.020 
44.017 
68.293 

0 
18.783 

430 
3.780 

25.757 
1.113 
5.156 

509.349 

361.434 
70.760 
72.997 
29.742 
20.093 
2.887 
4.060 

36.329 
7.397 
7.146 

612.845 

105.68 
160.76 
106.89 

oo 
106.97 
671.63 
107.41 
141.04 
664.77 
138.60 

120.32 

OBRAMBA 3009 Plače 
OBRAMBA 3117 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
OBRAMBA 3225 Prispevki delodajalca 
OBRAMBA 4921 Plače 
OBRAMBA 4922 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
OBRAMBA 4923 Prispevki delodajalca 
OBRAMBA 4951 Plače 
OBRAMBA 4952 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
OBRAMBA 4953 Prispevki delodajalca 

11.481.700 
1.643.694 
2.899.750 

137.157 
17.124 
33.019 

167.054 
16.540 
42.299 

12.142.540 
2.061.007 
3.029.099 

137.951 
22.786 
33.012 

179.267 
21.520 
44.865 

105.76 
125.39 
104.46 
100.58 
133.07 
99.98 

107.31 
130.11 
106.07 
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1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI 
• v tisoč tolarjih - 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

4=3/2*100 

Skupaj 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 16.438.336 17.672.047 107.51 

PRAVOSODJE 3010 Plače 
PRAVOSODJE 3118 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
PRAVOSODJE 3226 Prispevki delodajalca 
PRAVOSODJE 6028 Plače 
PRAVOSODJE 6029 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
PRAVOSODJE 6030 Prispevki delodajalca 

Skupaj 20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

148.536 
17.437 
30.342 

1.553.459 
209.272 
433.630 

2.392.677 

182.953 
24.728 
37.921 

1.614.047 
265.301 
444.504 

2.569.454 

123.17 
141.81 
124.98 
103.90 
126.77 
102.51 

107.39 

GOSPOD.DEJAV. 3018 Plače 
GOSPOD.DEJAV. 3126 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
GOSPOD.DEJAV. 3234 Prispevki delodajalca 
GOSPOD.DEJAV. 5932 Plače 
GOSPOD.DEJAV. 5933 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
GOSPOD.DEJAV. 5934 Prispevki delodajalca 
GOSPOD.DEJAV. 5935 Plače 
GOSPOD.DEJAV. 5936 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
GOSPOD.DEJAV. 5937 Prispevki delodajalca 
GOSPOD.DEJAV. 5938 Plače 
GOSPOD.DEJAV. 5939 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
GOSPOD.DEJAV. 5940 Prispevki delodajalca 
GOSPOD.DEJAV. 5941 Plače 
GOSPOD.DEJAV. 5946 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
GOSPOD.DEJAV. 5951 Prispevki delodajalca 
GOSPOD.DEJAV. 5942 Plače 
GOSPOD.DEJAV. 5947 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
GOSPOD.DEJAV. 5952 Prispevki delodajalca 
GOSPOD.DEJAV. 5943 Plače 
GOSPOD.DEJAV. 5948 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
GOSPOD.DEJAV. 5953 Prispevki delodajalca 
GOSPOD.DEJAV. 5944 Plače 
GOSPOD.DEJAV. 5949 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
GOSPOD.DEJAV. 5954 Prispevki delodajalca 
GOSPOD.DEJAV. 5945 Plače 
GOSPOD.DEJAV. 5950 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
GOSPOD.DEJAV. 5955 Prispevki delodajalca 

Skupaj 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

270.554 
27.269 
54.814 
4.787 

268 
962 

0 
0 
0 

6.529 
608 

1.306 
739 

36 
147 

8.239 
752 

1.647 
113.797 

9.867 
22.874 
25.955 

1.799 
6.160 

15.764 
1.935 
3.173 

579.982 

259.024 
24.702 
52.706 
6.983 

556 
1.404 
3.866 

834 
768 

9.082 
867 

1.825 
.3.908 

278 
792 

8.297 
834 

1.667 
122.968 
11.214 
24.440 
27.220 
2.231 
6.424 

16.757 
1.111 
3.356 

594.114 

95.74 
90.59 
96.15 

145.88 
207.26 
145.93 

139.09 
142.54 
139.73 
528.51 
776.54 
538.23 
100.70 
110.87 
101.24 
108.06 
113.65 
106.85 
104.87 
124.04 
104.28 
106.30 
57.43 

105.78 

102.44 

EKON.ODNOSI 3019 Plače 
EKON.ODNOSI 3127 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
EKON.ODNOSI 3235 Prispevki delodajalca 
EKON.ODNOSI 5956 Plače 
EKON.ODNOSI 5960 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
EKON.ODNOSI 5958 Prispevki delodajalca 
EKON.ODNOSI 5957 Plače 
EKON.ODNOSI 5961 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
EKON.ODNOSI 5959 Prispevki delodajalca 
EKON.ODNOSI 5962 Plače 
EKON.ODNOSI 5964 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
EKON.ODNOSI 5963 Prispevki delodajalca 
EKON.ODNOSI 3032 Plače 

225.711 
26.394 
45.428 

1.996 
94 

397 
10.515 

837 
2.230 

11.425 
1.448 
2.278 

118.638 

238.772 
34.386 
49.404 
5.243 

666 
•1.067 
10.330 
1.566 
1.992 

14.626 
2.335 
2.893 

128.360 

105.79 
130.28 
108.75 
262.63 
709.97 
268.58 
98.25 

187.19 
89.33 

128.01 
161.29 
126.97 
108.19 
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1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

1 

EKON.ODNOSI 3140 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
EKON.ODNOSI 3248 Prispevki delodajalca 
EKON.ODNOS I 5965 Plače 
EKON.ODNOSI 5966 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
EKON.ODNOS I 5967 Prispevki delodajalca 

Skupaj 22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 

13.376 
23.823 

391.028 
37.574 
78.155 

991.347 

17.090 
25.522 

435.338 
53.108 
86.416 

1.109.114 

4=3/2*100 

127.76 
107.13 
111.33 
141.34 
110.57 

111.88 

KMETIJSTVO 3020 Plače 
KMETIJSTVO 3128 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
KMETIJSTVO 3236 Prispevki delodajalca 
KMETIJSTVO 5968 Plače 
KMETIJSTVO 5971 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
KMETIJSTVO 5974 Prispevki delodajalca 
KMETIJSTVO 5969 Plače 
KMETIJSTVO 5972 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
KMETIJSTVO 5975 Prispevki delodajalca 
KMETIJSTVO 5970 Plače 
KMETIJSTVO 5973 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
KMETIJSTVO 5976 Prispevki delodajalca 

226.453 
19.847 
45.897 

349.185 
29.733 
69.691 
22.294 

1.958 
4.476 

348.426 
32.235 
69.781 

266.824 
37.413 
54.655 

372.208 
33.226 
73.807 
26.159 
2.732 
5.197 

374.500 
34.250 
74.163 

Skupaj 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN PREHRANO 1.219.976 1.355.134 

117.83 
188.51 
119.08 
106.59 
111.75 
105.91 
117.34 
139.54 
116.10 
107.48 
106.25 
106.28 

111.08 

PROMET 3021 Plače 
PROMET 3129 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
PROMET 3237 Prispevki delodajalca 
PROMET 3039 Plače 
PROMET 3147 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
PROMET 3255 Prispevki delodajalca 
PROMET 3097 Plače 
PROMET 3205 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
PROMET 3313 Prispevki delodajalca 
PROMET 3098 Plače 
PROMET 3206 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
PROMET 3314 Prispevki delodajalca 
PROMET 3091 Plače 
PROMET 3199 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
PROMET 3307 Prispevki delodajalca 
PROMET 5977 Plače 
PROMET 5978 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
PROMET 5979 Prispevki delodajalca 

Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 

198.801 
25.401 
39.985 
70.097 
10.291 
13.801 

297.836 
47.289 
67.622 
53.249 
6.155 

10.830 
113.918 
14.318 
22.521 

125.434 
10.326 
25.109 

1.152.982 

233.612 
47.731 
47.512 
68.971 
10.587 
13.700 

350.518 
51.761 
78.907 
57.070 
11.982 
11.279 

127.043 
21.871 
24.995 

142.021 
28.056 
28.201 

1.355.817 

117.51 
187.91 
118.82 
98.39 

102.88 
99.27 

117.69 
109.46 
116.69 
107.18 
194.67 
104.14 
111.52 
152.75 
110.99 
113.22 
271.71 
112.31 

117.59 

OKOLJE 3016 Plače 
OKOLJE 3124 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
OKOLJE 3232 Prispevki delodajalca 
OKOLJE 3029 Plače 
OKOLJE 3137 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
OKOLJE 3245 Prispevki delodajalca 
OKOLJE 3031 Plače 
OKOLJE 3139 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
OKOLJE 3247 Prispevki delodajalca 
OKOLJE 3104 Plače 
OKOLJE 3212 Drugi osebni odhodki (prejemki) 

311.743 
32.913 
62.099 

1.000.901 
171.995 
196.801 
72.719 
7.053 

14.536 
105.679 
12.832 

343.478 
48.979 
69.034 

1.080.017 
208.135 
211.364 
76.612 
9.633 

15.202 
122.159 
17.866 

110.18 
148.81 
111.17 
107.90 
121.01 
107.40 
105.35 
136.57 
104.58 
115.59 
139.23 
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1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI 

Postavka Naziv postavke 

v tisoč tolarjih 

Realizacija Predlog proračuna Indeks 
19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

4=3/2*100 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

3320 Prispevki delodajalca 
3034 Plače 
3142 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3250 Prispevki delodajalca 
3035 Plače 
3143 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3251 Prispevki delodajalca 
5980 Plače 
5982 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
5984 Prispevki delodajalca 
5981 Plače 
5983 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
5985 Prispevki delodajalca 

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

21.032 
406.465 
57.502 
80.757 
46.484 
5.170 
9.255 

241.289 
28.631 
47.687 

328.791 
30.683 
65.820 

3.358.839 

24.203 
450.054 
69.094 
89.007 
49.531 
8.080 
9.785 

253.606 
38.934 
50.173 

357.360 
45.678 
71.015 

3.718.999 

115.08 
110.72 
120.16 
110.22 
106.55 
156.28 
105.72 
105.10 
135.99 
105.21 
108.69 
148.87 
107.89 

110.72 

DELO 
DELO 
DELO 
DELO 
DELO 
DELO 
DELO 
DELO 
DELO 

3011 Plače 
3119 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3227 Prispevki delodajalca 
5986 Plače 
5988 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
5990 Prispevki delodajalca 
5987 Plače 
5989 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
5991 Prispevki delodajalca 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 

293.119 
27.243 
59.021 
10.467 
1.106 
2.066 

237.149 
22.020 
47.554 

699.745 

308.727 
35.656 
62.370 
9.170 
1.740 
1.814 

266.472 
31.810 
52.840 

770.599 

105.32 
130.88 
105.67 
87.61 

157.29 
87.82 

112.36 
144.46 
111.12 

110.13 

ZDRAVSTVO 3023 Plače 
ZDRAVSTVO 3131 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
ZDRAVSTVO 3239 Prispevki delodajalca 
ZDRAVSTVO 5992 Plače 
ZDRAVSTVO 5994 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
ZDRAVSTVO 5996 Prispevki delodajalca 
ZDRAVSTVO 5993 Plače 
ZDRAVSTVO 5995 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
ZDRAVSTVO 5997 Prispevki delodajalca 
ZDRAVSTVO 8222 Plače 
ZDRAVSTVO 8223 Drugi osebni odhodki ( prejemki ) 
ZDRAVSTVO 8224 Prispevki delodajalca 

Skupaj 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 

128.815 
17.006 
26.012 
5.529 

215 
1.112 

373.627 
41.111 
74.879 
8.434 

530 
1.663 

678.932 

154.204 
22.402 
32.448 
4.887 
2.587 

950 
401.026 
47.001 
79.562 
18.559 
3.139 
3.689 

770.454 

119.71 
131.73 
124.74 
88.38 

1205.01 
85.45 

107.33 
114.33 
106.25 
220.04 
592.12 
221.86 

113.48 

ŠOLSTVO 3024 Plače 
ŠOLSTVO 3132 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
ŠOLSTVO 3240 Prispevki delodajalca 
ŠOLSTVO 3037 Plače 
ŠOLSTVO 3145 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
ŠOLSTVO 3253 Prispevki delodajalca 
ŠOLSTVO 3099 Plače 
ŠOLSTVO 3207 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
ŠOLSTVO 3315 Prispevki delodajalca 
ŠOLSTVO 5998 Plače 
ŠOLSTVO 5999 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
ŠOLSTVO 6000 Prispevki delodajalca 

322.183 
35.383 
64.639 
34.949 
2.903 
7.029 

16.171 
1.677 
3.286 

21.724 
2.301 
4.367 

362.837 
47.402 
73.110 
27.761 
4.115 
5.531 

14.396 
2.216 
2.843 

24.041 
4.434 
4.799 

112.62 
133.97 
113.10 
79.43 

141.77 
78.69 
89.02 

132.14 
86.51 

110.67 
192.73 
109.90 

11. avgust 1997 19 poročevalec, št. 41/1 



1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI 

Postavka Naziv postavke 

v tisoč tolarjih • 

Realizacija Predlog proračuna Indeks 
19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

4=3/2*100 

Skupaj 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 516.611 573.485 111.01 

ZNANOST 3026 Plače 
ZNANOST 3134 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
ZNANOST 3242 Prispevki delodajalca 
ZNANOST 3100 Plače 
ZNANOST 3208 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
ZNANOST 3316 Prispevki delodajalca 
ZNANOST 3101 Plače 
ZNANOST 3209 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
ZNANOST 3317 Prispevki delodajalca 
ZNANOST 6001 Plače 
ZNANOST 6002 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
ZNANOST 6003 Prispevki delodajalca 

242.760 
22.481 
49.215 

148.680 
18.421 
29.535 

103.038 
11.489 
20.501 
6.603 

186 
1.326 

250.186 
27.637 
51.532 

172.028 
25.520 
33.777 

110.955 
20.139 
21.881 
3.915 

278 
807 

103.06 
122.94 
104.71 
115.70 
138.54 
114.36 
107.68 
175.29 
106.73 
59.29 

149.26 
60.87 

Skupaj 34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 654.235 718.655 109.85 

KULTURA 3025 Plače 
KULTURA 3133 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
KULTURA 3241 Prispevki delodajalca 
KULTURA 3036 Plače 
KULTURA 3144 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
KULTURA 3252 Prispevki delodajalca 
KULTURA 3038 Plače 
KULTURA 3146 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
KULTURA 3254 Prispevki delodajalca 
KULTURA 6004 Plače 
KULTURA 6005 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
KULTURA 6006 Prispevki delodajalca 

133.857 
11.849 
27.283 
70.463 
9.895 

14.266 
134.121 
18.430 
26.675 
6.271 

173 
1.248 

145.628 
16.685 
30.540 
73.352 
11.170 
14.491 

153.800 
26.433 
30.403 
9.392 

556 
1.911 

108.79 
140.81 
111.94 
104.10 
112.89 
101.58 
114.67 
143.42 
113.97 
149.77 
320.82 
153.13 

Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 454.532 514.361 113.16 

SAZU 
SAZU 
SAZU 

3092 Plače 
3200 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3308 Prispevki delodajalca 

70.342 
11.466 
13.862 

77.007 
15.627 
14.386 

109.48 
136.29 
103.78 

Skupaj 39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 95.670 107.020 111.86 

VRHOVNO SOD. 3053 Plače 
VRHOVNO SOD. 3161 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
VRHOVNO SOD. 3269 Prispevki delodajalca 

Skupaj 41 VRHOVNO SODIŠČE 

263.951 
15.486 
53.063 

332.500 

293.113 
23.652 
63.508 

380.273 

111.05 
152.73 
119.68 

114.37 

V.in T.SOD. 3055 Plače 
V.in T.SOD. 3163 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
V.in T.SOD. 3271 Prispevki delodajalca 
V.in T.SOD. 3056 Plače 
V.in T.SOD. 3164 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
V.in T.SOD. 3272 Prispevki delodajalca 
V.in T.SOD. 3057 Plače 
V.in T.SOD. 3165 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
V.in T.SOD. 3273 Prispevki delodajalca 
V.in T.SOD. 3058 Plače 

96.137 
9.550 

19.122 
101.031 
14.466 
20.111 

383.762 
39.791 
75.758 

182.171 

109.845 
12.787 
23.754 

115.165 
16.816 
24.162 

424.247 
59.722 
89.309 

200.778 

114.26 
133.89 
124.22 
113.99 
116.25 
120.14 
110.55 
150.09 
117.89 
110.21 
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1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI 
- v tisoč tolarjih - 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

1 9 9 6 1 9 9 7 rasti 97/96 

V.in T.SOD. 3166 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
V.in T.SOD. 3274 Prispevki delodajalca 
V.in T.SOD. 3073 Plače 
V.in T.SOD. 3181 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
V.in T.SOD. 3289 Prispevki delodajalca 
V.in T.SOD. 3074 Plače 
V.in T.SOD. 3182 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
V.in T.SOD. 3290 Prispevki delodajalca 
V.in T.SOD. 3075 Plače 
V.in T.SOD. 3183 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
V.in T.SOD. 3291 Prispevki delodajalca 
V.in T.SOD. 3076 Plače 
V.in T.SOD. 3184 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
V.in T.SOD. 3292 Prispevki delodajalca 
V.in T.SOD. 3077 Plače 
V.in T.SOD. 3185 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
V.in T.SOD. 3293 Prispevki delodajalca 
V.in T.SOD. 3078 Plače 
V.in T.SOD. 3186 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
V.in T.SOD. 3294 Prispevki delodajalca 
V.in T.SOD. 3079 Plače 
V.in T.SOD. 3187 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
V.in T.SOD. 3295 Prispevki delodajalca 
V.in T.SOD. 3080 Plače 
V.in T.SOD. 3188 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
V.in T.SOD. 3296 Prispevki delodajalca 
V.in T.SOD. 4540 Plače 
V.in T.SOD. 4571 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
V.in T.SOD. 5632 Prispevki delodajalca 
V.in T.SOD. 4546 Plače 
V.in T.SOD. 4577 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
V.in T.SOD. 5638 Prispevki delodajalca 
V.in T.SOD. 4547 Plače 
V.in T.SOD. 4578 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
V.in T.SOD. 5639 Prispevki delodajalca 

Skupaj 42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA 

23.500 
36.040 

500.928 
64.718 
98.859 

330.542 
46.954 
65.327 

288.809 
42.048 
57.257 

1.093.205 
150.862 
215.902 
464.156 
64.139 
91.371 

212.449 
31.094 
41.916 

213.940 
29.818 
42.511 

221.319 
30.249 
43.845 

131.828 
20.173 
26.148 

126.711 
16.312 
25.294 

113.031 
13.806 
22.693 

5.939.652 

29.399 
41.767 

573.386 
77.212 

118.267 
399.411 
65.007 
84.790 

349.107 
54.806 
72.357 

1.291.034 
176.172 
266.740 
548.928 
86.077 

112.744 
242.518 
38.873 
49.847 

255.466 
36.074 
52.471 

253.967 
37.186 
52.739 

161.102 
31.383 
33.033 

145.127 
19.504 
29.662 

129.375 
17.603 
26.982 

7.036.701 

4=3/2*100 

125.10 
115.89 
114.46 
119.31 
119.63 
120.84 
138.45 
129.79 
120.88 
130.34 
126.37 
118.10 
116.78 
123.55 
118.26 
134.20 
123.39 
114.15 
125.02 
118.92 
119.41 
120.98 
123.43 
114.75 
122.93 
120.29 
122.21 
155.57 
126.33 
114.53 
119.57 
117.27 
114.46 
127.50 
118.90 

118.47 

TOŽILSTVA 3054 Plače 
TOŽILSTVA 3162 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
TOŽILSTVA 3270 Prispevki delodajalca 
TOŽILSTVA 3059 Plače 
TOŽILSTVA 3167 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
TOŽILSTVA 3275 Prispevki delodajalca 
TOŽILSTVA 3060 Plače 
TOŽILSTVA 3168 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
TOŽILSTVA 3276 Prispevki delodajalca 
TOŽILSTVA 3061 Plače 
TOŽILSTVA' 3169 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
TOŽILSTVA 3277 Prispevki delodajalca 
TOŽILSTVA 3062 Plače 
TOŽILSTVA 3170 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
TOŽILSTVA 3278 Prispevki delodajalca 
TOŽILSTVA 3081 Plače 
TOŽILSTVA 3189 Drugi osebni odhodki (prejemki) 

91.115 
5.063 

18.501 
17.686 

914 
3.553 

10.833 
1.299 
2.184 

62.741 
3.049 

12.780 
33.257 

1.296 
6.901 

103.394 
6.042 

101.412 
9.286 

22.282 
19.656 
1.044 
4.224 

14.370 
874 

3.117 
67.748 
5.438 

14.939 
36.211 
3.860 
8.510 

119.464 
7.978 

111.30 
183.42 
120.44 
111.14 
114.23 
118.90 
132.65 
67.31 

142.74 
107.98 
178.37 
116.90 
108.88 
297.94 
123.32 
115.54 
132.04 
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1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI 

Postavka 

v tisoč tolarjih 

Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

TOŽILSTVA 3297 Prispevki delodajalca 
TOŽILSTVA 3082 Plače 
TOŽILSTVA 3190 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
TOŽILSTVA 3298 Prispevki delodajalca 
TOŽILSTVA 3083 Plače 
TOŽILSTVA 3191 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
TOŽILSTVA 3299 Prispevki delodajalca 
TOŽILSTVA 3084 Plače 
TOŽILSTVA 3192 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
TOŽILSTVA 3300 Prispevki delodajalca 
TOŽILSTVA 3085 Plače 
TOŽILSTVA 3193 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
TOŽILSTVA 3301 Prispevki delodajalca 
TOŽILSTVA 3086 Plače 
TOŽILSTVA 3194 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
TOŽILSTVA 3302 Prispevki delodajalca 
TOŽILSTVA 3087 Plače 
TOŽILSTVA 3195 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
TOŽILSTVA 3303 Prispevki delodajalca 
TOŽILSTVA 3088 Plače 
TOŽILSTVA 3196 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
TOŽILSTVA 3304 Prispevki delodajalca 
TOŽILSTVA 4560 Plače 
TOŽILSTVA 4591 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
TOŽILSTVA 5652 Prispevki delodajalca 
TOŽILSTVA 4566 Plače 
TOŽILSTVA 4597 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
TOŽILSTVA 5658 Prispevki delodajalca 
TOŽILSTVA 6039 Plače 
TOŽILSTVA 6040 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
TOŽILSTVA 6041 Prispevki delodajalca 

Skupaj 44 TOŽILSTVA 

20.660 
71.656 
3.856 

14.708 
76.665 
5.263 

15.331 
203.552 

13.932 
40.631 

115.143 
7.307 

23.195 
53.144 
3.483 

10.885 
48.252 
3.106 
9.880 

48.585 
3.172 
9.902 

25.633 
2.067 
5.130 

32.311 
2.107 
6.477 

25.500 
1.862 
5.286 

1.289.288 

25.729 
77.410 
5.941 

17.500 
90.715 
8.616 

19.507 
251.759 

19.826 
54.079 

139.673 
9.498 

30.117 
61.570 
4.418 

13.453 
52.141 
3.937 

11.288 
61.073 
4.531 

13.516 
24.890 
2.274 
5.233 

39.688 
2.940 
8.431 

30.463 
2.327 
6.734 

1.539.690 

4-3/2*100 

124.53 
108.03 
154.08 
118.98 
118.33 
163.72 
127.24 
123.68 
142.30 
133.10 
121.30 
129.98 
129.84 
115.85 
126.86 
123.59 
108.06 
126.76 
114.25 
125.70 
142.87 
136.49 
97.10 

110.01 
102.00 
122.83 
139.52 
130.17 
119.46 
124.99 
127.39 

119.42 

PRAVOBRANIL 
PRAVOBRANIL 
PRAVOBRANIL 
PRAVOBRANIL 
PRAVOBRANIL 
PRAVOBRANIL 

3050 Plače 
3158 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3266 Prispevki delodajalca 
3052 Plače 
3160 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
3268 Prispevki delodajalca 

Skupaj 45 PRAVOBRANILSTVA 

58.780 
5.910 

11.789 
189.324 
16.721 
37.890 

320.414 

54.488 
8.441 

11.635 
212.595 
32.625 
46.378 

366.162 

92.70 
142.82 
98.69 

112.29 
195.11 
122.40 

114.28 

REP.SENAT.PREK 3051 Plače 
REP.SENAT.PREK 3159 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
REP.SENAT.PREK 3267 Prispevki delodajalca 

Skupaj 49 REPUBLIŠKI SENAT ZA PREKRŠKE 

103.577 
6.293 

20.721 

130.591 

109.887 
9.985 

22.071 

141.943 

106.09 
158.66 
106.52 

108.69 

DEL.IN SOC.SOD 4100 Plače 
DEL.IN SOC.SOD 4101 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
DEL.IN SOC.SOD 4102 Prispevki delodajalca 
DEL.IN SOC.SOD 4110 Plače 
DEL.IN SOC.SOD 4111 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
DEL.IN SOC.SOD 4112 Prispevki delodajalca 

82.350 
5.772 

16.443 
27.362 
2.636 
5.489 

57.566 
9.794 

12.351 
18.909 
3.486 
3.996 

69.90 
169.67 
75.11 
69.11 

132.27 
72.79 
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1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI 

Postavka Naziv postavke 

v tisoč tolarjih 

Realizacija Predlog proračuna Indeks 
19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

DEL.IN 
DEL.IN 
DEL.IN 
DEL.IN 
DEL.IN 
DEL.IN 
DEL.IN 
DEL.IN 
DEL.IN 

1 

SOC.SOD 4120 
SOC.SOD 4121 
SOC.SOD 4122 
SOC.SOD 4130 
SOC.SOD 4131 
SOC.SOD 4132 
SOC.SOD 4140 
SOC.SOD 4141 
SOC.SOD 4142 

4=3/2*100 

Plače 
Drugi osebni odhodki (prejemki) 
Prispevki delodajalca 
Plače 
Drugi osebni odhodki (prejemki) 
Prispevki delodajalca 
Plače 
Drugi osebni odhodki (prejemki) 
Prispevki delodajalca 

Skupaj 50 DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA 

51.520 
4.612 

10.268 
152.281 
17.644 
30.247 
66.542 
5.573 

13.358 

492.096 

33.821 
9.566 
7.091 

111.603 
250.865 
23.590 
56.175 
8.797 

12.003 

619.613 

65.65 
207.41 
69.06 
73.29 

1421.80 
77.99 
84.42 

157.85 
89.85 

125.91 

SOD.ZA PREKR. 6010 Plače 
SOD.ZA PREKR. 6011 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
SOD.ZA PREKR. 6012 Prispevki delodajalca 

Skupaj 51 SODNIKI ZA PREKRŠKE 

969.202 
105.694 
193.003 

1.267.898 

997.367 
175.929 
198.190 

1.371.486 

102.91 
166.45 
102.69 

108.17 

UPRAV.ENOTE 6014 Plače 
UPRAV.ENOTE 6015 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
UPRAV.ENOTE 6016 Prispevki delodajalca 

4.910.228 
804.174 
966.832 

5.514.703 
901.769 

1.074.004 

112.31 
112.14 
111.08 

Skupaj 52 UPRAVNE ENOTE 6.681.233 7.490.476 112.11 

Skupaj 11 Plače • državni organi 85.450.608 99.897.052 116.91 

OKOLJE 6546 Plače regionalnih zavodov 
OKOLJE 6547 Drugi osebni odhodki (prejemki) 

regionalnih zavodov 
OKOLJE 6548 Prispevki delodajalca regionalnih zavodov 

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

42.267 
5.544 

8.415 

56.226 

59.000 
8.300 

11.741 

79.041 

139.59 
149.71 

139.52 

140.58 

srednje šolstvo 
srednje šolstvo 

visoko šolstvo 
visoko šolstvo 

ŠOLSTVO 6672 Plače - osnovno šolstvo 
ŠOLSTVO 6678 Drugi osebni prejemki • osnovno šolstvo 
ŠOLSTVO 6679 Prispevki delodajalca • osnovno šolstvo 
ŠOLSTVO 6676 Plače • srednje šolstvo 
ŠOLSTVO 6533 Drugi osebni prejemki - 
ŠOLSTVO 6534 Prispevki delodajalca - 
ŠOLSTVO 6675 Plače • visoko šolstvo 
ŠOLSTVO 6535 Drugi osebni prejemki - 
ŠOLSTVO 6536 Prispevki delodajalca • 
ŠOLSTVO 6674 Plače - zavodi za usposabljanje 
ŠOLSTVO 6677 Drugi osebni prejemki • zavodi za 

usposabljanje 
ŠOLSTVO 6538 Prispevki delodajalca - zavodi za 

usposabljanje 
ŠOLSTVO 6673 Plače - dijaški domovi 
ŠOLSTVO 6539 Drugi osebni prejemki ■ 
ŠOLSTVO 6540 Prispevki delodajalca ■ 
ŠOLSTVO 8733 Plače ■ višje šolstvo 
ŠOLSTVO 8734 Drugi osebni prejemki ■ 
ŠOLSTVO 8735 Prispevki delodajalca ■ 
ŠOLSTVO 8736 Plače • pripravnikov PVŠ 

dijaški domovi 
dijaški domovi 

višje šolstvo 
višje šolstvo 

35.005.900 
3.275.041 
6.321.067 

15.492.330 
1.948.020 
2.843.665 
9.970.420 

919.774 
1.879.941 
1.255.077 

156.855 

227.921 

902.764 
110.607 
172.385 

0 
0 
0 
0 

40.542.980 
5.193.000 
7.338.020 

18.290.950 
2.205.000 
3.327.050 

11.668.120 
990.000 

2.204.880 
1.605.110 

215.000 

294.890 

1.128.913 
137.700 
215.800 
99.832 
2.200 

18.968 
44.500 

115.82 
158.56 
116.09 
118.06 
113.19 
117.00 
117.03 
107.64 
117.28 
127.89 
137.07 

129.38 

125.05 
124.49 
125.19 
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1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

ŠOLSTVO 8737 Drugi osebni prejemki • PVŠ 
ŠOLSTVO 8738 Prispevki delodajalca 

Skupaj 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

0 
0 

80.481.766 

7.752 
7.072 

95.537.737 

4=3/2*100 

118.71 

KULTURA 7006 Plače 
KULTURA 7007 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
KULTURA 7008 Prispevki delodajalca 

Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 

4.163.857 
612.770 
852.481 

5.629.108 

4.745.766 
695.928 
961.746 

6.403.440 

113.98 
113.57 
112.82 

113.76 

Skupaj 12 Plače • izvajalske organizacije 86.167.100 102.020.218 118.40 

Skupaj 1 PLAČE. PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI 171.617.708 201.917.270 117.66 
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2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 
• v tisoč tolarjih - 

Realizacija Predlog proračuna Indeks 
Postavka Naziv postavke 1996 1997 rasti 97/96 

1 2 3 4=3/2*100 

PREDSEDNIK RS 3324 Materialni stroški 49.854 52.986 106.28 
PREDSEDNIK RS 3432 Amortizacija 2.733 0 0.00 
PREDSEDNIK RS 3540 Drugi odhodki za delo na področju obrambe 2.339 0 0.00 

Skupaj 11 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE 54.926 52.986 96.47 

DRŽAVNI ZBOR 3325 Materialni stroški 269.930 275.236 101.97 
DRŽAVNI ZBOR 3649 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 224.505 230.000 102.45 

Skupaj 121 DRŽAVNI ZBOR 494.435 505.236 102.18 

DRŽAVNI SVET 8134 Materialni stroški 42.000 47.439 112.95 
DRŽAVNI SVET 8139 Drugi odhodki za delo " 99.280 100.000 100.72 

Skupaj 122 DRŽAVNI SVET 141.280 147.439 104.36 

REP.VOLIL.KOM. 7670 Materialni stroški 6.260 12.030 192.17 

Skupaj 123 REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA 6.260 12.030 192.17 

VARUH ČL.PRAV. 3419 Materialni stroški 39.885 33.120 83.04 

Skupaj 124 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC 39.885 33.120 83.04 

USTAV.SODIŠČE 3331 Materialni stroški 37.862 46.800 123.61 
USTAV.SODIŠČE 3439 Amortizacija 2.707 3.140 115.99 
USTAV.SODIŠČE 3655 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 8.666 11.600 133.86 

Skupaj 131 USTAVNO SODIŠČE 49.235 61.540 124.99 

RAČUN.SODIŠČE 5914 Materialni stroški 
RAČUN.SODIŠČE 5916 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
RAČUN.SODIŠČE 6400 Raziskovalne naloge 
RAČUN.SODIŠČE 6401 Delo zunanjih strokovnjakov 
RAČUN.SODIŠČE 6503 Izobraževanje 
RAČUN.SODIŠČE 6504 Amortizacija 

Skupaj 132 RAČUNSKO SODIŠČE 

AG.REVIDIRANJE 7281 Materialni stroški 

Skupaj 133 AGENCIJA ZA REVIDIRANJE POSTOPKOV LASTNINSKEGA 
PREOBLIKOVANJA 

35.810 
3.577 

0 
8.787 
7.532 
5.165 

60.871 

13.844 

13.844 

54.196 
500 
500 

5.787 
7.174 

0 

68.157 

42.004 

42.004 

151.34 
13.98 

oo 
65.86 
95.25 
0.00 

111.97 

303.41 

303.41 

U.PRED.VLADE 3326 Materialni stroški 91.085 100.000 109.79 
U.PRED.VLADE 1823 Financiranje projektov 12.962 16.100 124.20 
U.PRED.VLADE 2474 Stroški za delo S0DP 0 2.000 
U.PRED.VLADE 3650 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 180.834 167.100 92.41 
U.PRED.VLADE 4900 Sistem varovanja 21.411 20.000 93.41 

Skupaj 14 URAD PREDSEDNIKA VLADE 306.292 305.200 99.64 

VLADA 3329 Materialni stroški 5.762 9.000 156.20 
VLADA 3653 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 155.341 188.438 121.31 
VLADA 3330 Materialni stroški 44.758 47.907 107.04 
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2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 
- v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

4=3/2*100 

VLADA 
VLADA 
VLADA 
VLADA 
VLADA 
VLADA 
VLADA 
VLADA 
VLADA 
VLADA 

VLADA 
VLADA 
VLADA 

VLADA 

VLADA 

VLADA 
VLADA 
VLADA 

VLADA 

VLADA 
VLADA 
VLADA 
VLADA 
VLADA' 
VLADA 
VLADA 
VLADA 
VLADA 
VLADA 
VLADA 
VLADA 
VLADA 
VLADA 
VLADA 

EU 

7675 Materialni stroški 
7681 Materialni stroški 
8755 UNDP projekt (20 t soudeležba) 
3327 Materialni stroški 
3338 Materialni stroški 
6206 Komisija za usklajevanje zakonodaje z 
3337 Materialni stroški 
6202 Strokovno usposabljanje 
3328 Materialni stroški 
3652 Sredstva za državna odlikovanja in 

kadrovsko evidenco 
3426 Materialni stroški 
1825 Tekoče vzdrževanje zgradb in prostorov 
1875 Najemnine poslovnih prostorov in drugi 

stroški 
6662 Najemnine poslovnih prostorov uprave na 

lokalni ravni 
6925 Tekoče vzdrževanje skupnih površin na 

mejnih prehodih 
6961 Stroški odprodaje vojaških stanovanj 
3427 Materialni stroški 
6457 Vzdrževanje informacijskega sistema 

državnih organov 
6512 Vzdrževanje informacijskega sistema v 

upravnih enotah 
3357 Materialni stroški 
1886 Uporaba tal 
2493 Lastna udeležba - PHARE 
5211 Mednarodno sodelovanje 
6967 Redne letne raziskave • ankete 
6968 Razvojne naloge 
1988 Materialni stroški 
1989 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
8792 Oborožitev in strelivo 
8793 Posebna tehnična sredstva 
8794 Zaščitna oprema 
4733 Drugi materialni stroški 
7380 Projekt "Pokrajine v Republiki Sloveniji" 
4720 Materialni stroški 
4767 Materialni stroški 

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE 

14.915 
20.308 

0 
1.323 
6.524 
4.419 

36.302 
823 

8.242 
613 

7.616 
66.323 

622.662 

515.615 

110.030 

14.659 
47.609 

793.365 

182.342 

81.468 
1.430 

0 
10.123 
58.124 
14.931 

262.499 
100.619 

4.134 
14.867 
1.184 

25.940 
0 

3.143 
5.735 

3.243.747 

15.964 
21.337 
2.000 
1.416 

17.948 
7.760 

38.236 
1.500 
9.478 
1.500 

17.000 
68.384 

699.613 

468.468 

171.000 

6.500 
66.272 

1.100.000 

192.000 

85.062 
2.000 
1.000 

11.000 
71.700 
7.000 

289.600 
98.412 
1.000 

19.758 
1.500 

27.765 
5.000 
3.664 

11.139 

3.787.321 

107.03 
105.07 

oo 
107.01 
275.10 
175.61 
105.33 
182.30 
115.00 
244.70 

223.22 
103.11 
112.36 

90.86 

155.41 

44.34 
139.20 
138.65 

105.30 

104.41 
139.84 

oo 
108.66 
123.36 
46.88 

110.32 
97.81 
24.19 

132.89 
126.70 
107.04 

oo 
116.58 
194.22 

116.76 

FINANCE 3332 Materialni stroški 144.559 
FINANCE 4600 Tekoče vzdrževanje informacijskega 560.124 

sistema MF 
FINANCE 6314 Stroški vzpostavljanja nove davčne uprave 7.364 
FINANCE 3354 Materialni stroški 1.636.320 
FINANCE 3678 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 163.868 
FINANCE 3420 Materialni stroški 853.452 
FINANCE 4501 Materialni stroški 14.337 
FINANCE 4502 Materialni stroški 6.349 
FINANCE 4503 Materialni stroški 7.061 
FINANCE 7236 Materialni stroški 10.337 

145.000 
639.500 

2.127.081 
0 

885.000 
16.400 
6.500 
7.200 

10.500 

100.30 
114.17 

0.00 
129.99 

0.00 
103.70 
114.39 
102.38 
101.96 
101.57 
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2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 
J- - v tisoč tolarjih ■ 

Realizacija Predlog proračuna Indeks 
Postavka Naziv postavke 1996 1997 rasti 97/96 

1 2 3 4=3/2*100 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 3.403.772 3.837.181 112.73 

NOTR.ZADEVE 3431 Materialni stroški 
NOTR.ZADEVE 1925 Mejni prehodi - tekoče vzdrževanje 
NOTR.ZADEVE 3755 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
NOTR.ZADEVE 4700 Učni center - materialni stroški 
NOTR.ZADEVE 6214 Materialni stroški Uprave za sistem 

državne uprave 
NOTR.ZADEVE 7400 Lastna udeležba • PHARE - reorganizacija 

državne uprave 
NOTR.ZADEVE 5345 Materialni stroški 
NOTR.ZADEVE 5354 Prehrana tujcev v prehodnem domu 
NOTR.ZADEVE 6232 Prevozi tujcev 
NOTR.ZADEVE 6233 Oskrba tujcev 

3.407.971 
82.500 

304.589 
85.000 
34.000 

50.885 
22.477 
18.775 
10.934 

3.523.195 
84.000 

310.000 
85.000 

0 

20.000 

58.893 
24.500 
25.900 
10.707 

103.38 
101.82 
101.78 
100.00 

0.00 

115.74 
109.00 
137.95 
97.92 

Skupaj 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 4.017.131 4.142.195 103.11 

ZUNANJE ZADEVE 3339 Materialni stroški 
ZUNANJE ZADEVE 3663 Meddržavno sodelovanje 
ZUNANJE ZADEVE 5198 Raziskovalne naloge 
ZUNANJE ZADEVE 7432 Vključevanje RS v NATO in VS OZN 
ZUNANJE ZADEVE 4504 Materialni stroški 
ZUNANJE ZADEVE 4505 Materialni stroški 
ZUNANJE ZADEVE 7439 Lastna udeležba - PHARE 
ZUNANJE ZADEVE 8770 EU sporazum 
ZUNANJE ZADEVE 8771 Strokovni dialogi 
ZUNANJE ZADEVE 8772 Usposabljanje 
ZUNANJE ZADEVE 8773 Prevajanje 
ZUNANJE ZADEVE 8774 Ekspertize c 

ZUNANJE ZADEVE 8775 INDOK 

184.617 
218.660 

3.966 
0 

8.059 
21.218 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

200.000 
210.000 

0 
17.136 
6.000 

17.800 
2.000 
1.200 
1.200 
4.000 
1.000 
2.000 

800 

108.33 
96.04 
0.00 

oo 
74.45 
83.89 

Skupaj 18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 436.519 463.136 106.10 

OBRAMBA 
OBRAMBA 
OBRAMBA 
OBRAMBA 
OBRAMBA 
OBRAMBA 

OBRAMBA 
OBRAMBA 
OBRAMBA 

OBRAMBA 
OBRAMBA 
OBRAMBA 

OBRAMBA 

OBRAMBA 
OBRAMBA 

3333 Materialni stroški 
6280 Prehrana enot rezervnega sestava 
6281 Mednarodno sodelovanje NATO, PZM 
6283 Inšpekcije s praktičnimi preverjanji 
6284 Mednarodni program - CISM 
6285 Stroški za dejavnost vojaško diplomatskih 

predstavništev 
6286 Civilno služenje vojaškega roka 
6287 Medicina dela 
6288 Zdravstvena, kurativna in lekarniška 

dejavnost 
6289 Zdravstveno preventivna dejavnost 
6290 Vaje Slovenske vojske 
6291 Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih 

sredstev Slovenske vojske 
6292 Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih 

sredstev ostalih uprav in organov v 
sestavi MORS 

6544 Obvezno cepljenje 
6948 Usposabljanje rezervne sestave za zaščito 

in reševanje 

2.874.995 
42.381 

136.584 
1.011 

27.451 
110.660 

26.696 
62.498 

181.639 

18.852 
39.563 

729.931 

173.735 

93.597 
0 

3.481.862 
18.000 

167.064 
1.600 

14.500 
167.500 

28.952 
58.400 

151.000 

21.000 
47.000 

1.000.000 

148.785 

95.200 
7.000 

121.11 
42.47 

122.32 
158.21 
52.82 

151.36 

108.45 
93.44 
83.13 

111.39 
118.80 
137.00 

85.64 

101.71 
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2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

- v tisoč tolarjih - 

Realizacija Predlog proračuna Indeks 
Postavka Naziv postavke 1996 1997 rasti 97/96 

2 3 4=3/2*100 

OBRAMBA 8193 Obveznosti iz finančnih razmerij 30.434 0 
OBRAMBA 8226 Sredstva za pokritje izgube 177.073 0 
OBRAMBA 8274 Mirovna operacija Zora 0 43.781 
OBRAMBA 8802 Usposabljanje zaposlenih za delo v vojni 201.668 174.008 
OBRAMBA 8803 Usposabljanje rezervnega sestava 309.980 180.000 

Slovenske vojske 
OBRAMBA 8804 Usposabljanje vojakov na služenju 576.073 530.000 

vojaškega roka 
OBRAMBA 8805 Zdravstveni pregledi nabornikov 455.370 460.000 
OBRAMBA 8806 Prehrana vojakov na služenju vojaškega 1.294.629 1.400.000 

roka 
OBRAMBA 8807 Vojaško šolstvo 106.253 99.491 
OBRAMBA 8808 Obrambne vaje 3.381 4.450 
OBRAMBA 8809 Usposabljanje republiškega odreda za 1.504 2.200 

zveze 
OBRAMBA 8810 Usposabljanje pokrajinskih enot za zveze 3.153 2.800 
OBRAMBA 8812 Spremljanje mobilizacijske priprave 9.064 9.900 
OBRAMBA 8813 Popolnitev z vojaškimi obvezniki 11.153 12.700 
OBRAMBA 8814 Nabor 44.009 47.949 
OBRAMBA 8815 Napotitev 15.230 16.600 
OBRAMBA 8817 Izobraževalna dejavnost COU 14.300 14.000 
OBRAMBA 8818 Spremljajoča dejavnost COU 8.525 14.700 
OBRAMBA 8819 Tekoče vzdrževanje objektov 493.070 417.182 
OBRAMBA 8820 Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih 204.022 185.340 

sredstev Tehničnega zavoda 
OBRAMBA 4925 Materialni stroški 86.617 51.672 
OBRAMBA 4457 Usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite 61.415 18.806 
OBRAMBA 4459 Izobraževalni programi, učna sredstva, 30.922 28.900 

informativna dejavnost 
OBRAMBA 4461 Informacijski sistemi o nesrečah -'5.997 1.503 
OBRAMBA 4463 Izobraževalni center Ig 14.882 15.221 
OBRAMBA 4464 Preizkušanje in razvijanje opreme 1.876 100 
OBRAMBA 4926 Usposabljanje zaposlenih za delo v vojni 90 30 
OBRAMBA 4927 Tekoče vzdrževanje objektov 5.345 2.750 
OBRAMBA 4928 Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih 8.979 9.476 

sredstev 
OBRAMBA 4929 Štab RS za CZ in specializirane enote CZ 9.980 4.000 
OBRAMBA 4930 Vaje, tekmovanja, demonstracije 15.567 12.350 
OBRAMBA 4931 Varstvo pred NUS in drugi zaščitni ukrepi 22.501 21.381 
OBRAMBA 6306 Regijski štabi in specializirane enote • 17.438 10.400 

tekoči odhodki 
OBRAMBA 6307 Razvojno - raziskovalni projekti 17.084 15.000 
OBRAMBA 8824 Usposabljanje državljanov z ugovorom 3.382 4.200 

vesti za zaščito in reševanje 
OBRAMBA 8829 Nacionalni preventivni programi • tekoči 1.492 900 

odhodki 
OBRAMBA 8833 Mednarodno sodelovanje 6.229 9.984 
OBRAMBA 8837 Operativno načrtovanje 3.773 400 
OBRAMBA 4955 Materialni stroški 25.472 20.000 
OBRAMBA 4956 Usposabljanje zaposlenih za delo v vojni 525 1.000 
OBRAMBA 4957 Tekoče vzdrževanje objektov 117 253 
OBRAMBA 4961 Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih 2.440 2.000 

sredstev 

0.00 
0.00 

00 
86.28 
58.07 

92.00 

101.02 
108.14 

93.64 
131.61 
146.27 

88.80 
109.22 
113.87 
108.95 
109.00 
97.90 

172.43 
84.61 
90.84 

59.66 
30.62 
93.46 

25.06 
102.28 

5.33 
33.33 
51.45 

105.53 

40.08 
79.33 
95.02 
59.64 

87.80 
124.19 

60.32 

160.29 
10.60 
78.52 

190.42 
217.06 
81.97 
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2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 
• v tisoč tolarjih - 

Realizacija Predlog proračuna Indeks 
Postavka Naziv postavke 1996 1997 rasti 97/96 

1 2 3 4=3/2*100 

Skupaj 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 8.820.606 9.253.290 104.91 

PRAVOSODJE 3334 Materialni, stroški 
PRAVOSODJE 3658 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
PRAVOSODJE 5250 Strokovno izpopolnjevanje delavcev v 

pravosodnih organih 
PRAVOSODJE 6393 Kazenska evidenca 
PRAVOSODJE 6500 Najemnine poslovnih prostorov upravnih 

sodišč 
PRAVOSODJE 6917 Ekspertize pri zakonodajnih nalogah, 

raziskave s področja pravne informatike 
PRAVOSODJE 8776 Materialni stroški pri investicijah za 

pravosodne organe 
PRAVOSODJE 8777 Strokovne naloge - dodelitev in odvzem 

licenc stečajnim upraviteljem 
PRAVOSODJE 4508 Materialni stroški 
PRAVOSODJE 6392 Drugi odhodki URSIKS 
PRAVOSODJE 6395 Izobraževanje delavcev uprave zavodov IKS 
PRAVOSODJE 6680 Oprema PUO in obsojencev 
PRAVOSODJE 6681 Usposabljanje, oborožitev, posebna oprema 

in zdravstveno varstvo 
PRAVOSODJE 7448 Zdravstveno zavarovanje obsojencev 

29.263 
10.329 
55.072 

1.001 
120.317 

0 

0 

516.593 
95.926 
11.982 
28.870 
30.147 

37.000 
19.000 
55.000 

0 
120.500 

6.000 

10.000 

4.000 

534.390 
3.000 

10.695 
24.182 
25.000 

94.500 

126.44 
183.94 
99.87 

0.00 
100.15 

103.45 
3.13 

89.26 
83.76 
82.93 

Skupaj 20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 899.500 943.267 104.87 

GOSPOD. 
GOSPOD. 
GOSPOD. 
GOSPOD. 
GOSPOD, 
GOSPOD 
GOSPOD 
GOSPOD 
GOSPOD 

DEJAV. 
DEJAV. 
DEJAV. 
DEJAV. 
DEJAV. 
DEJAV. 
DEJAV. 
DEJAV. 
DEJAV. 

3342 
4509 
4511 
4512 
4513 
4514 
4515 
4516 
4517 

Materialni 
Materialni 
Materialni 
Materialni 
Materialni 
Materialni 
Materialni 
Materialni 
Materialni 

stroški 
stroški 
stroški 
stroški 
stroški 
stroški 
stroški 
stroški 
stroški 

147.493 
3.010 

43 
4.727 

408 
11.916 
30.058 
9.346 
3.074 

164.000 
2.704 
2.500 

12.000 
2.000 

13.500 
33.000 
13.000 
3.500 

111.19 
89.83 

5753.74 
253.87 
490.25 
113.29 
109.79 
139.10 
113.85 

Skupaj 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 210.075 246.204 117.20 

EKON.ODNOSI 3343 Materialni stroški 134.481 140.104 
EKON.ODNOSI 1687 Lastninski certifikati 6.500 9.000 
EKON.ODNOSI 1948 Stroški delegacij in gospodarskega 18.988 20.000 

sodelovanja s tujino 
EKON.ODNOSI . 4518 Materialni stroški 1.275 2.500 
EKON.ODNOSI 7689 Priprava nacionalnega programa študija 0 1.000 
EKON.ODNOSI 4519 Materialni stroški 1.700 3.000 
EKON.ODNOSI 7691 Udeležba na mednarodnih konferencah in 0 500 

seminarjih 
EKON.ODNOSI 4520 Materialni stroški 21.978 22.000 
EKON.ODNOSI 3356 Materialni stroški 27.484 19.965 
EKON.ODNOSI 1957 Strategija gospodarskega razvoja: 9.071 9.887 

spremljanje, raziskave, ipd. 
EKON.ODNOS I 3680 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 3.819 14.163 
EKON.ODNOSI 4521 Materialni stroški 53.051 63.000 

104.18 
138.46 
105.33 

196.08 
oo 

176.47 

100.10 
72.64 

109.00 

370.82 
118.75 
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2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

4=3/2*100 

Skupaj 22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 278.348 305.119 109.62 

KMETIJSTVO 3344 Materialni stroški 98.651 130.000 131.78 
KMETIJSTVO 1509 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 15.244 15.000 98.40 
KMETIJSTVO 4522 Materialni stroški 72.068 95.000 131.82 
KMETIJSTVO 4523 Materialni stroški 5.073 6.500 128.13 
KMETIJSTVO 4524 Materialni stroški 66.879 67.000 100.18 

Skupaj 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN PREHRANO 257.915 313.500 121.55 

PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 

PROMET 

PROMET 
PROMET 
PROMET 

PROMET 

PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PRQ^ET 
proHet 

3345 Materialni stroški 
1568 Stroški TER projekta 
3669 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
5498 Strokovno razvojne naloge 
3363 Materialni stroški 

stroški 
stroški 
stroški 

za pomorski promet 

vodenja zračnega 

5556 Materialni 
3421 Materialni 
3815 Materialni 

prometa 
1577 Izdelava študije za mednarodni center KL 

in izdelave drugih študij 
3745 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
5220 Šolanje kontrolorjev letenja 
7738 Strokovno usposabljanje in urjenje 

letalskega in drugega osebja 
7739 Zagotavljanje varnosti in rednosti 

prometa (alternativna letališča) 
3422 Materialni stroški 
3746 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
3415 Materialni stroški 
1130 Informiranje 
1131 Izobraževanje 
1152 Redni pregledi objektov M.R 
1580 Plačila članarin (PIARC) 
4534 Materialni stroški 

73.390 
0 

44.979 
34.453 
19.760 
6.325 

10.105 
343.424 

0 

3.739 
68.763 

0 

24.442 
5.315 

78.469 
1.899 
3.502 

21.080 
0 

23.988 

144.000 
4.000 

52.000 
37.500 
20.000 
6.900 

11.000 
375.000 

10.000 

5.600 
75.000 
14.000 

15.000 

26.642 
5.793 

107.300 
3.500 
5.000 

0 
600 

26.147 

196.21 
oo 

115.61 
108.84 
101.22 
109.09 
108.85 
109.19 

149.76 
109.07 

109.00 
108.99 
136.74 
184.34 
142.79 

0.00 
oo 

109.00 

Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 763.633 944.982 123.75 

152.93 

0.00 
0.00 

99.35 
92.40 
53.63 
99.37 

0.00 
110.03 
179.33 

207.57 

OKOLJE 3340 Materialni stroški 
OKOLJE 1597 Sodelovanje v okviru OZN 
OKOLJE 1599 Sredstva za delo sistema slovenske 

geoinformacijske infrastrukture 
OKOLJE 1750 Sodelovanje z ECE 
OKOLJE 3664 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
OKOLJE 4404 Predpisi 
OKOLJE 4405 Promocije, razstave in publikacije 
OKOLJE 5043 Sredstva za delo GIS 
OKOLJE 6342 Alpska konvencija 
OKOLJE 6343 Habitat (programsko sodelovanje z OZN) 
OKOLJE 3353 Materialni stroški 
OKOLJE 1813 Vladna komisija za standardizacijo 

zemljepisnih imen 
OKOLJE 1932 Promocije, razstave, publikacije 
OKOLJE 4407 Strokovne komisije za preizkus znanja 

73.645 
0 
0 

671 
10.554 
57.374 
24.351 
18.648 
4.025 
1.016 

336.283 
2.286 

0 
241 

112.623 
5.000 
4.000 

0 
0 

57.000 
22.500 
10.000 
4.000 

0 
370.000 

4.100 

5.000 
500 
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2 MATERIALNI IN DRUGI STROSKI 
- v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

4=3/2*100 

OKOLJE 4409 Komasacijske pritožbe 3.910 0 
OKOLJE 6344 Predpisi 1.774 0 
OKOLJE 6345 Vodenje geodetskih evidenc 406.211 390.800 
OKOLJE 3355 Materialni stroški 11.823 20.160 
OKOLJE 1319 Publikacije in obveščanje javnosti 401 900 
OKOLJE 3679 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 1.170 2.310 
OKOLJE 4411 Varstvo pri delu 533 1.155 
OKOLJE 4412 Knjižnica URSJV 305 485 
OKOLJE 5019 Komisija za jedersko varnost in 985 2.225 

preverjanje operaterjev 
OKOLJE 5060 Enkratne naloge jedrske varnosti 2.341 3.850 
OKOLJE 5061 Trajne naloge s področja jedrske varnosti 3.052 5.005 
OKOLJE 6356 Vzdrževanje pripravljenosti 1.037 1.925 
OKOLJE 6809 Razširitev nadzora jedrskih materialov 311 485 
OKOLJE 3428 Materialni stroški 25.715 47.000 
OKOLJE 1806 Računalniška in kartografska obdelava 46 0 
OKOLJE 3358 Materialni stroški 50.250 62.370 
OKOLJE 1791 Limnološka postaja Bled 510 830 
OKOLJE 1792 Mednarodni projekt 7SWT 1.699 500 
OKOLJE 1794 Kakovost zraka - mednarodne zadolžitve 10.336 5.500 
OKOLJE 1795 Redne publikacije 7.734 9.300 
OKOLJE 3756 Kotizacije in potni stroški v mednarodnih 4.515 4.600 

organizacijah 
OKOLJE 5009 Kakovost zraka • monitoring 11.845 12.900 
OKOLJE 5010 Kakovost voda • monitoring 46.724 51.000 
OKOLJE 5011 Hidrološki monitoring 20.313 23.000 
OKOLJE 5012 Agrometeorologija • meteorološki 20.392 23.000 

monitoring 
OKOLJE 5013 Merjenje ionizirajočega sevanja 1.613 1.200 
OKOLJE 5014 Meteorološka zaščita letalskega prometa 4.420 5.900 
OKOLJE 5015 Mednarodne komunikacije 11.056 8.500 
OKOLJE 5016 Umerjanje meteoroloških in hidroloških 3.868 4.000 

instrumentov 
OKOLJE 5018 Obramba pred točo - HMZ 3.363 3.400 
OKOLJE 6358 Varnost: zaščita premoženja, podatkov 2.378 2.600 
OKOLJE 6359 Zagotavljanje kvalitete podatkov 1.847 2.000 
OKOLJE 6361 Kataster emisij v zrak 758 800 
OKOLJE 6820 Informacijski sistem varstva okolja 4.165 3.000 
OKOLJE 6821 Mednarodni projekt LACE in komunikacije 5.336 3.500 
OKOLJE 6822 Mednarodni kongres alpske meteorologije 1.698 0 
OKOLJE 6823 Naloge v zvezi s Konvencijo o klimatskih 3.802 3.000 

spremembah 
OKOLJE 6824 Mednarodni monitoring voda 5.089 4.000 
OKOLJE 6825 Monitoring vodnih virov 2.951 2.500 
OKOLJE 6826 Vzdrževanje skupnih infrastrukturnih 2.604 3.000 

* naprav • Vojkova 
OKOLJE 6827 Nacionalni meteorološki 1.231 1.400 

telekomunikacijski center 
OKOLJE 7824 Promocijska dejavnost 0 2.000 
OKOLJE 3359 Materialni stroški 13.364 17.500 
OKOLJE 1753 Potresno inženirstvo 2.258 2.300 
OKOLJE 1754 Inženirska seizmologija 2.150 2.300 
OKOLJE 1755 Državna mreža potresnih opazovalnic 12.269 11.500 
OKOLJE 1757 Monitoring močnih potresov 2.233 0 
OKOLJE 2963 Geofizikalni monitoring 5.165 8.400 

0.00 
0.00 

96.21 
170.51 
224.18 
197.40 
216.70 
158.80 
225.87 

164.48 
163.99 
185.64 
155.97 
182.77 

0.00 
124.12 
162.75 
29.43 
53.21 

120.24 
101.89 

108.91 
109.15 
113.23 
112.79 

74.39 
133.48 
76.88 

103.41 

101.11 
109.35 
108.29 
105.57 
72.02 
65.59 
0.00 

78.92 

78.60 
84.71 

115.22 

113.75 

130.95 
101.87 
106.98 
93.73 
0.00 

162.64 
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2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 
• v tisoč tolarjih • 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

1996 1997 rasti 97/96 

4=3/2*100 

OKOLJE 2964 Geološki monitoring 2.671 
OKOLJE 5006 Seizmološki monitoring ob povečanih 2.083 

aktivnostih 
OKOLJE 6364 Priprava osnov za zakonodajo 1.515 
OKOLJE 6365 Strokovna srečanja 1.418 
OKOLJE 6828 Seizmološka programska oprema 1.483 
OKOLJE 6829 Geološki informacijski sistem 21.729 
OKOLJE 3430 Materialni stroški 67.400 
OKOLJE 1784 Strokovne obveznosti po mednarodnih 15.994 

konvencijah 
OKOLJE 1844 Pospeševanje razvoja javnih služb £50 
OKOLJE 2951 Pogodbene obveznosti iz predhodnega leta 300 
OKOLJE 3754 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 5.843 
OKOLJE 5047 Nacionalni program varstva okolja 24.280 
OKOLJE 5418 Poročilo o stanju okolja 3.700 
OKOLJE 5420 Manipulativni stroški in rezerve 2.463 
OKOLJE 6055 Mednarodne konvencije • varstvo narave 6.801 
OKOLJE 6066 Priprava baz podatkov in strokovnih 5.600 

podlag-varstva okolja 
OKOLJE 6067 Ukrepanje pri ekoloških nesrečah 967 
OKOLJE 6069 Karti ranje habitatov 2.860 
OKOLJE 6071 Publikacije za varstvo narave 10.475 
OKOLJE 6373 Vodnogospodarski informacijski sistem - 11.193 

baze in evidence 
OKOLJE 6377 Mednarodni promet z odpadki 4.293 
OKOLJE 6830 Komisija za oceno škod po naravnih 3.422 

nesrečah 
OKOLJE 7832 Naravovarstveno usposabljanje 0 
OKOLJE 4526 Materialni stroški 72.300 
OKOLJE 5004 Sredstva za vzorce in analize izven 3.520 

rednega programa 

2.500 
3.000 

1.500 
1.600 

0 
10.640 
77.235 

0 

930 
0 
0 
0 

5.000 
1.000 
6.000 

0 

.000 
0 
0 

.000 11. 

4. 
3. 

000 
500 

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 1.529.803 

1.500 
65.400 
2.600 

1.559.228 

93.60 
144.02 

99.04 
112.80 

0.00 
48.97 

114.59 
0.00 

109.41 
0.00 
0.00 
0.00 

135.14 
40.60 
88.23 
0.00 

516.81 
0.00 
0.00 

98.28 

93.17 
102.28 

90.46 
73.86 

101.92 

DELO 
DELO 
DELO 
DELO 
DELO 
DELO 
DELO 
DELO 
DELO 
DELO 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 

3335 Materialni stroški 78.593 88.333 
3659 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 15.190 1.900 
4428 Izobraževanje 2.637 3.500 
5253 Sodelovanje s strokovnimi institucijami 4.101 7.000 
6185 Delo organov in komisij 1.097 3.000 
4527 Materialni stroški 4.059 4.559 
6850 Mednarodno sodelovanje 815 888 
4528 Materialni stroški 40.810 48.000 
7888 Varstvena oprema, varstvo pri delu 0 2.400 
7889 Izobraževanje 0 1.800 

147.302 161.380 

112.39 
12.51 

132.71 
170.67 
273.55 
112.32 
109.01 
117.62 

109.56 

ZDRAVSTVO 3347 Materialni stroški 
ZDRAVSTVO 3671 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
ZDRAVSTVO 6138 Sredstva za delo odbora za investicije v 

javne zdravstvene zavode 
ZDRAVSTVO 7891 Zdravstveni svet 
ZDRAVSTVO 7892 Verifikacija prostorov za zasebno 

zdravstveno delo 
ZDRAVSTVO 7893 Strokovni izpiti 

83.707 
,192 
,324 

0 
0 

83.700 
1.200 
2.700 

1.700 
5.200 

2.000 

99.99 
100.67 
116.18 
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2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

ZDRAVSTVO 8730 Medresorska komisija za ravnanje z 
nevarnimi snovmi 

ZDRAVSTVO 4529 Materialni stroški 
ZDRAVSTVO 4530 Materialni stroški 
ZDRAVSTVO 8225 Materialni stroški 

Skupaj 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 

6.515 
67.638 
25.944 

187.319 

3.000 

6.000 
72.373 
28.000 

205.873 

4=3/2*100 

92.10 
107.00 
107.93 

109.90 

ŠOLSTVO 3348 Materialni stroški 
ŠOLSTVO 3672 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
ŠOLSTVO 7908 Stroški komisij za strokovne izpite 
ŠOLSTVO 3361 Materialni stroški 
ŠOLSTVO 3685 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
ŠOLSTVO 3423 Materialni stroški 
ŠOLSTVO 3747 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
ŠOLSTVO 8654 Mladinski svet Slovenije 
ŠOLSTVO 4531 Materialni stroški 

Skupaj 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

132.367 
16.688 

0 
22.322 

746 
7.712 
3.351 
7.959 
6.425 

197.571 

154.500 
0 

10.500 
27.500 

0 
8.000 
4.000 
8.000 
7.000 

219.500 

116.72 
0.00 

oo 
123.20 

0.00 
103.73 
119.35 
100.52 
108.95 

111.10 

ZNANOST 3350 Materialni stroški 
ZNANOST 3424 Materialni stroški 
ZNANOST 2625 Lastna udeležba pri tujih donacijah 
ZNANOST 6150 Splošni sektor 
ZNANOST 8566 Mednarodno sodelovanje 
ZNANOST 3425 Materialni stroški 
ZNANOST 4498 Program prenosa pravic (JU) 
ZNANOST 4499 Program mednarodne znamke Madrid 
ZNANOST 4500 Program Evropske patentne organizacije 
ZNANOST 6153 Avtorsko pravo 
ZNANOST 8558 Podeljevanje pravic industrijske lastnine 
ZNANOST 4532 Materialni stroški 
ZNANOST 6139 Izvajanje programa UNESCO 
ZNANOST 7935 Mednarodni geološki korelacijski program 
ZNANOST 7936 Mednarodni hidrološki program 
ZNANOST 7937 Mednarodna ocenografska komisija 
ZNANOST 7938 Človek in biosfera (MAB) 

Skupaj 34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 

97.995 
68.720 

0 
22.633 
9.406 

55.419 
6.172 
7.436 
4.641 
4.390 
7.042 
9.578 
6.850 

0 
0 
0 
0 

300.281 

103.465 
75.000 
7.147 

26.250 
22.500 
55.113 
6.193 

468 
661 
409 
073 

10.400 
7.735 
2.250 

13.326 
6.910 
5.510 

365.410 

105.58 
109.14 

115.98 
239.22 
99.45 

100.34 
100.42 
100.43 
100.44 
100.44 
108.58 
112.92 

121.69 

KULTURA 3349 Materialni stroški 
KULTURA 3360 Materialni stroški 
KULTURA 6160 Kotizacije, članarine 
KULTURA 7941 INDOK 
KULTURA 7942 Mednarodno sodelovanje 
KULTURA 7943 Popularizacija dediščine 
KULTURA 3362 Materialni stroški 
KULTURA 8712 Izvajanje zakona ZAGA 
KULTURA 8713 Odkupi filmskega gradiva 
KULTURA 4533 Materialni stroški 

72.268 
36.538 

749 
0 
0 
0 

65.776 
0 
0 

3.152 

83.200 
30.570 

430 
6.000 

10.000 
18.000 
37.485 
36.270 
10.000 
4.000 

115.13 
83.67 
57.45 

56.99 

126.92 

Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 178.482 235.955 132.20 

SAZU 
SAZU 

3416 Materialni stroški 
3524 Amortizacija 

13.791 
890 

8.386 
1.455 

60.81 
163.48 
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2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

SAZU 
SAZU 
SAZU 
SAZU 
SAZU 
SAZU 

1 

3740 Meddržavno sodelovanje 
6163 Nakup revij in knjig 
6164 Materialni stroški biblioteke 
7944 Fond upokojenih akademikov 
7945 ZF, PUGUASH, ESEP 
8719 Spremljanje odmevnosti slovenske znanosti 

skozi čas 

27.276 
4.790 
5.766 

0 
0 
0 

4.000 
4.000 
5.000 
6.971 
3.632 
3.270 

4=3/2*100 

14.66 
83.51 
86.72 

Skupaj 39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 52.513 36.714 69.91 

VRHOVNO SOD. 3377 Materialni stroški 
VRHOVNO SOD. 3701 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
VRHOVNO SOD. 6880 Centralna pravosodna knjižnica 

Skupaj 41 VRHOVNO SODIŠČE 

21.177 
(0) 

6.073 

27.251 

23.889 
0 

6.009 

29.898 

112.81 
0.00 

98.94 

109.71 

V.in T.SOD. 
V.in T.SOD. 
V.in T.SOD. 
V.in T.SOD. 
V.in T.SOD. 
V.in T.SOD. 
V.in T.SOD. 

V.in 
V.in 

T.SOD. 
T.SOD. 

V.in T.SOD. 
V.in T.SOD. 
V.in T.SOD. 
V.in T.SOD. 

V.in T.SOD. 
V.in T.SOD. 
V.in T.SOD. 
V.in T.SOD. 
V.in T.SOD. 
V.in T.SOD. 
V.in T.SOD. 

3379 Materialni stroški 
3380 Materialni stroški 
3381 Materialni stroški 
6167 Drugi odhodki - izobraževanje 
3382 Materialni stroški 
3397 Materialni stroški 
6886 Povečani stroški ob večjem številu 

sodni kov 
3398 Materialni stroški 
3399 Materialni stroški 
3400 Materialni stroški 
3401 Materialni stroški 
3402 Materialni stroški 
6887 Tekoče investicijsko vzdrževanje - 

pleskanje prostorov v vseh pravosododnih 
zgradbah 

6888 Sanacija parketov 
6889 Tesnenje oken in pleskanje oken 
3403 Materialni stroški 
3404 Materialni stroški 
5663 Materialni stroški 
5669 Materialni stroški 
5670 Materialni stroški 

Skupaj 42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA 

5.049 
5.745 

16.613 
24 

8.766 
184.034 
11.073 

117.216 
139.846 
555.984 
200.031 
81.039 

7.920 

3.960 
5.792 

96.641 
82.797 
71.064 
56.249 
52.266 

1.702.109 

5.390 
6.130 

17.760 
0 

9.360 
208.200 

0 

126.025 
149.272 
593.500 
213.600 
86.500 

0 

0 
0 

103.200 
88.400 

' 75.900 
59.000 
55.800 

1.798.037 

106.75 
106.70 
106.90 

0.00 
106.78 
113.13 

0.00 

107.52 
106.74 
106.75 
106.78 
106.74 

0.00 

0.00 
0.00 

106.79 
106.77 
106.81 
104.89 
106.76 

105.64 

TOŽILSTVA 3378 Materialni stroški 9.876 19.800 200.48 
TOŽILSTVA 3786 Drugi odhodki • strokovno izobraževanje 5.731 0 0.00 
TOŽILSTVA 6891 Izobraževanje 3.133 0 0.00 
TOŽILSTVA 6892 Delo personalne komisije 1.022 0 0.00 
TOŽILSTVA 3383 Materialni stroški 3.093 3.100 100.23 
TOŽILSTVA 3384 Materialni stroški 1.893 1.900 100.38 
TOŽILSTVA 3385 Materialni stroški 2.115 2.600 122.92 
TOŽILSTVA 6895 Izobraževanje 434 0 0.00 
TOŽILSTVA 3386 Materialni stroški 1.933 2.000 103.47 
TOŽILSTVA 3405 Materialni stroški 10.800 11.000 101.85 
TOŽILSTVA 3406 Materialni stroški 7.136 7.200 100.90 
TOŽILSTVA 3407 Materialni stroški 4.668 4.900 104.97 
TOŽILSTVA 3408 Materialni stroški 24.196 24.200 100.02 
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2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 
v tisoč tolarjih • 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

1 9 9 6 1 9 9 7 rasti 97/96 

4=3/2*100 

TOŽILSTVA 6900 Izobraževanje 
TOŽILSTVA 3409 Materialni stroški 
TOŽILSTVA 3410 Materialni stroški 
TOŽILSTVA 3411 Materialni stroški 
TOŽILSTVA 3412 Materialni stroški 
TOŽILSTVA 5683 Materialni stroški 
TOŽILSTVA 5689 Materialni stroški 
TOŽILSTVA 6042 Materialni stroški 

Skupaj 44 TOŽILSTVA 

PRAVOBRANIL. 
PRAV0BRANIL. 
PRAVOBRANIL. 

3374 Materialni stroški 
6171 Drugi odhodki 
3376 Materialni stroški 

Skupaj 45 PRAVOBRANILSTVA 

REP.SENAT.PREK 3375 Materialni stroški 

Skupaj 49 REPUBLIŠKI SENAT ZA PREKRŠKE 

■*; 

&• 

o 
7.785 
4.821 
6.905 
3.591 
2.906 
5.539 
3.095 

110.671 

11.630 
218 

38.983 

50.831 

0 
8.200 
4.900 
7.000 
3.600 
3.000 
5.300 
7.469 

116.169 

13.388 
0 

43.799 

57.187 

0.00 
105.33 
101.64 
101.38 
100.25 
103.25 
95.69 

241.34 

104.97 

115.11 
0.00 

112.35 

112.50 

84.05 

84.05 

5.608 

5.608 

4.714 

4.714 

DEL.IN SOC.SOD 4103 Materialni stroški 
DEL.IN SOC.SOD 4113 Materialni stroški 
DEL.IN SOC.SOD 4123 Materialni stroški 
DEL.IN SOC.SOD 4133 Materialni stroški 
DEL.IN SOC.SOD 4143 Materialni stroški 

Skupaj 50 DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA 

SOD.ZA PREKR. 6013 Materialni stroški 

Skupaj 51 SODNIKI ZA PREKRŠKE 

UPRAV.ENOTE 6017 Materialni stroški 

Skupaj 52 UPRAVNE ENOTE 

11.398 
8.875 

11.250 
52.277 
20.139 

103.939 

12.424 
9.674 

12.263 
54.000 
25.277 

113.638 

109.00 
109.01 
109.00 
103.30 
125.51 

109.33 

412.483 

412.483 

493.009 

493.009 

119.52 

119.52 

2.470.745 

2.470.745 

2.276.972 

2.276.972 

92.16 

92.16 

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi 30.975.184 33.137.591 106.98 

OKOLJE 6549 Materialni stroški regionalnih zavodov 

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

20.172 

20.172 

29.000 

29.000 

11. avgust 1997 
I 

143.76 

143.76 

ŠOLSTVO 7004 Materialni stroški, vzdrževanje in oprema 2.820.901 4.157.000 147.36 
■ srednje šolstvo 

ŠOLSTVO 7005 Amortizacija • srednje šolstvo 877.851 0 0.00 
ŠOLSTVO 6537 Materialni stroški, vzdrževanje in oprema 2.460.000 2.757.000 112.07 

• visoko šolstvo 
ŠOLSTVO 6541 Materialni stroški vzdrževanje in oprema 274.483 520.000 189.45 

• zavodi za usposabljanje 
ŠOLSTVO 6542 Materialni stroški vzdrževanje in oprema 134.892 156.000 115.65 

- dijaški domovi 
ŠOLSTVO 8228 Materialni stroški in nabava učil 1.764.680 3.500.000 198.34 

osnovnih šol 
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2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

1 9 9 6 1 9 9 7 rasti 97/96 

ŠOLSTVO 

Skupaj 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

8739 Materialni stroški vzdrževanje in oprema 
- višje šolstvo 

25.000 

8.332.808 11.115.000 

4=3/2*100 

133.39 

KULTURA 7009 Materialni stroški 
KULTURA 7010 Amortizacija 

Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 

2.594.740 
519.999 

3.114.739 

2.828.200 
566.800 

3.395.000 

109.00 
109.00 

109.00 

Skupaj 22 Materialni stroški - izvajalske organizacije 11.467.719 14.539.000 126.78 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 42.442.903 47.676.591 112.33 
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4 SOCIALNI TRANSFERI 
• v tisoč tolarjih - 

Realizacija Predlog proračuna Indeks 
Postavka Naziv postavke 1996 1997 rasti 97/96 

1 2 3 4=3/2*100 

DELO 1826 DN in DN v enkratnem znesku 17.255.522 22.285.660 129.15 
DELO 7022 Denarna pomoč 1.120.206 1.199.000 107.03 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 18.375.728 23.484.660 127.80 

Skupaj 41 Transferi - zaposlovanje 18.375.728 23.484.660 127.80 

DELO 2195 Dodatek za nego otroka 0 632.500 
DELO 4429 Starševski dodatek 554.278 578.668 104.40 
DELO 7011 Nadomestilo plače v času porodniškega 18.887.182 21.362.000 113.10 

dopusta 
DELO , 7013 Otroški dodatek • družbene pomoči otrokom 20.354.929 25.120.000 123.41 
DELO 7014 Pomoč pri opremi novorojenca 396.862 436.821 110.07 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 40.193.251 48.129.989 119.75 

Skupaj 42 Transferi - otroško varstvo 40.193.251 48.129.989 119.75 

DELO 6838 Varstvo vojnih invalidov (VI) 4.312.714 5.850.000 135.65 
DELO 6839 Varstvo vojnih veteranov (VV) 773.775 1.122.000 145.00 
DELO 6840 Varstvo žrtev vojnega nasilja (ŽVN) 257.986 2.990.000 115b.98 
DELO 7042 Republiške priznavalnine 63.437 74.000 116.65 
DELO 7047 Zdraviliško in klimatsko zdravljenje VI. 69.320 378.000 545.30 

VV. ŽVN 
DELO 7048 Druge zakonske pravice VI. VV. ŽVN 590.391 2.161.000 366.03 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 6.067.623 12.575.000 207.25 

Skupaj 43 Transferi • varstvo VI, VV, ŽVN 6.067.623 12.575.000 207.25 

DELO 
DELO 
DELO 

DELO 
DELO 

DELO 

7016 Denarne pomoči - edini vir 
7017 Denarni dodatek 
7018 Družbeno varstvo duševno in telesno 

prizadetih oseb 
7320 Varstvo družin vojakov 
8503 Zdravstveno zavarovanje prejemnikov 

edinega vira 
8504 Zdravstveno zavarovanje duševno in 

telesno prizadetih oseb 

371.176 
6.836.776 
1.963.992 

3.120 
47.134 

135.575 

976.746 
8.900.000 
2.292.242 

3.100 
53.711 

158.234 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 9.357.773 11.784.033 

101.50 
130.18 
116.71 

99.35 
113.95 

116.71 

125.93 

Skupaj 44 Transferi - socialno varstvo 9.357.773 11.784.033 125.93 

VLADA 5221 Republiške štipendije 

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE 

NOTR.ZADEVE 5387 Štipendije 

101.380 

101.380 

8.343 

164.564 

164.564 

12.937 

162.32 

162.32 

155.06 
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4 SOCIALNI TRANSFERI 

Postavka Naziv postavke 

v tisoč tolarjih 

Realizacija Predlog proračuna Indeks 
19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

4=3/2*100 

Skupaj 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 8.343 12.937 155.06 

OBRAMBA 7641 Vojaške štipendije V.. VI. in VII. 5.236 3.840 73.33 
stopnje 

Skupaj 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 5.236 3.840 73.33 

PRAVOSODJE 5295 Štipendije 11.951 17.500 146.43 

Skupaj 20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 11.951 17.500 146.43 

DELO 7054 Republiške štipendije 10.104.751 11.964.812 118.41 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 10.104.751 11.964.812 .118.41 

ŠOLSTVO 4998 Štipendije športnikom 781 0 0.00 
ŠOLSTVO 5491 Štipendije 321.943 486.600 151.14 

Skupaj 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 322.724 , 486.600 150.78 

KULTURA 7052 Kultura - štipendije 63.987 78.086 122.03 

Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 63.987 78.086 122.03 

Skupaj 45 Transferi • štipendije 10.618.372 12.728.339 119.87 

VLADA 4702 Prispevki duhovnikom 192.230 204.000 106.12 

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE 192.230 204.000 106.12 

PRAVOSODJE 7449 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 371.400 « 
obsojencev 

Skupaj 20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 0 371.400 

GOSPOD.DEJAV. 8289 Dokup zavarovalne dobe • Anhovo 0 570.000 » 

Skupaj 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 0 570.000 

DELO 5629 Subvencioniranje študentske prehrane 1.016.586 1.113.000 109.48 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 1.016.586 1.113.000 109.48 

ŠOLSTVO 6974 Regresiranje potovanj 103.400 0 0.00 
ŠOLSTVO 7050 Regresiranje prevozov 1.178.506 1.382.000 117.27 
ŠOLSTVO 7225 Nezgodno zavarovanje vrhunskih športnikov 4.295 4.500 104.77 
ŠOLSTVO 7226 PIZ vrhunskih športnikov 4.153 5.000 120.40 
ŠOLSTVO 7909 Subvencije za šolo v naravi 0 37.000 ~ 
ŠOLSTVO 8638 Regresirana prehrana učencev in dijakov 1.064.323 1.240.000 116.51 
ŠOLSTVO 8741 Nevarni prevozi v osnovno šolo 0 220.000 » 

Skupaj 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 2.354.678 2.888.500 122.67 
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4 SOCIALNI TRANSFERI 

Postavka Naziv postavke 

v tisoč tolarjih 

Realizacija Predlog proračuna Indeks 
19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

1 

7049 Samostojni ustvarjalci na področju 
kulture 

7285 Republiška priznavalnina 

KULTURA 

KULTURA 

Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 

2 

282.650 

3.503 

286.152 

350.000 

20.000 

370.000 

4=3/2*100 

123.83 

570.97 

129.30 

Skupaj 46 Transferi - ostalo 3.849.646 5.516.900 143.31 

FINANCE 4760 Tekoče zakonske obveznosti države do ZPIZ 
FINANCE 6396 Dodatne obveznosti do ZPIZ 
FINANCE 8198 Prispevki za zdr.zavarovanje upokojencev 

ZPIZ v Rep.Hrvaški 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

25.062.611 
41.605.389 

431.448 

31.621.563 
80.067.966 

0 

67.099.448 111.689.529 

126.17 
192.45 

0.00 

166.45 

Skupaj 47 Transferi • obveznosti do ZPIZ 67.099.448 111.689.529 166.45 

DELO 2546 Jamstveni sklad 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 

0 1.800.000 

0 1.800.000 

Skupaj 48 Transferi • obveznosti do Jamstvenega sklada 1.800.000 

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI 155.561.841 227.708.450 146.38 
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5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

1 9 9 6 1 9 9 7 rasti 97/96 

4=3/2*100 

VLADA 

VLADA 

VLADA 

VLADA 

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE 

KMETIJSTVO 

1821 Sofinanciranje organizacij romske 
skupnosti 

1872 Sofinanciranje radijskega programa za 
Rome 

5203 Obveznosti do ustanov italijanske narodne 
skupnosti 

6952 Informativna dejavnost narodnih skupnosti 

878 

3.224 

23.347 

132.600 

160.049 

38.157 

4.770 
0 

42.927 

562 

3.224 

23.350 

126.300 

153.436 

56.154 

1.846 
82.309 

140.309 

9.000 

36.000 
115.000 
36.000 

196.000 

64.03 

100.00 

100.01 

95.25 

95.87 

147.17 

38.70 
00 

326.86 

1417 Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja 
• praktični pouk 

KMETIJSTVO 1852 Sofinanciranje Sklada kmetijskih zemljišč 
KMETIJSTVO 2560 Kmetijsko gozdarska zbornica • 

ustanovitev 

Skupaj 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN PREHRANO 

OKOLJE 5496 Sofinanciranje društev za varstvo okolja 
v RS 

OKOLJE 6572 Spominski park Trebče 
OKOLJE 6573 Triglavski narodni park 
OKOLJE 6911 Škocjanske jame 

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

2.130 

33.036 
101.011 

5.664 

141.841 

422.54 

108.97 
113.85 
635.65 

138.18 

DELO 
DELO 

DELO 
DELO 
DELO 

6841 Krizni centri 
6842 Zavetišče za ženske in otroke - žrtve 

nasilja 
7089 Sofinanciranje tiska 
7091 Zveza prijateljev mladine Slovenije 
8505 Materinski domovi 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 

11.095 
4.400 

12.831 
2.000 

16.300 

46.626 

21.000 
14.000 

13.986 
3.000 

30.405 

82.391 

189.27 
318.18 

109.00 
150.00 
186.53 

176.71 

ŠOLSTVO 5619 Šport otrok in mladine 93.427 110.000 
ŠOLSTVO 6860 Nadarjeni za vrhunski šport 64.596 0 
ŠOLSTVO 6861 Svetovno prvenstvo v smučanju 13.704 0 
ŠOLSTVO 6862 Preverjanje znanja in vpis v SŠ 24.300 26.000 
ŠOLSTVO 7096 Študentski domovi 318.874 359.000 
ŠOLSTVO 7097 Strokovna literatura 71.149 65.000 
ŠOLSTVO 7098 Tekmovanja učencev in dijakov 12.948 15.000 
ŠOLSTVO 7100 Program vrhunskega športa 319.913 506.000 
ŠOLSTVO 8875 Sofinanciranje strokovne literature za 2.307 2.000 

predšolsko vzgojo 
ŠOLSTVO 9135 Zavod za šport Slovenije 27.408 0 
ŠOLSTVO 2221 EU ■ mladi za Evropo 0 3.000 
ŠOLSTVO 2222 Center: Sever - Jug 0 5.000 
ŠOLSTVO 2223 Evropska mladinska fondacija 0 2.400 
ŠOLSTVO 6234 Mladinski centri 10.597 12.000 
ŠOLSTVO 6235 Evropska mladinska akcija 19.346 19.000 
ŠOLSTVO 7223 Mladinski program 96.812 100.000 
ŠOLSTVO 7921 Mobilnost mladih • Servisne organizacije 0 8.000 

za mlade 
ŠOLSTVO 7922 Regresiranje potovanj in mladinska 0 75.000 

117.74 
0.00 
0.00 

107.00 
112.58 
91.36 

115.85 
158.17 
86.69 

0.00 

113.24 
98.21 

103.29 
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5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

kartica 
ŠOLSTVO 9131 Mladinske raziskave 
ŠOLSTVO 9132 Mladinska prenočišča 
ŠOLSTVO 9133 Mednarodna dejavnost mladih 
ŠOLSTVO 9134 Informiranje in svetovanje za mlade 

Skupaj 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

5.610 
32.986 
5.812 
8.416 

1.128.205 

4.000 
45.000 
6.000 
9.000 

1.371.400 

4=3/2*100 

71.30 
136.42 
103.23 
106.94 

121.56 

ZNANOST 6140 Ustanoviteljske obveznosti MZT 1.858.540 2.175.827 117.07 
ZNANOST 6141 Temeljne in aplikativne raziskave 5.498.198 6.561.000 119.33 
ZNANOST 6142 Usposabljanje in razvoj znanstvenih 3.410.388 3.930.000 115.24 

kadrov 
ZNANOST 6143 Znanstveno informiranje in komuniciranje 1.160.554 1.416.000 122.01 
ZNANOST 7924 Raziskovalna oprema 0 200.000 
ZNANOST 7925 Informacijska in komunikacijska 0 654.000 - 

infrastruktura 

Skupaj 34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 11.927.681 14.936.827 125.23 

KULTURA 2297 Filmski sklad RS 
KULTURA 6154 Dotacije javnim zavodom 
KULTURA 6878 Sklad RS za ljubiteljske kulturne 

dejavnosti 

Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 

0 
255.261 
361.615 

616.876 

343.350 
292.475 
394.160 

1.029.985 

114.58 
109.00 

166.97 

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam 14.064.203 17.910.348 127.35 

ZDRAVSTVO 7085 Svet za zdravje • programi za krepitev 
zdravja 

ZDRAVSTVO 7086 Zbiranje krvi in organov za presajanje 

Skupaj 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 

3.768 

65.869 

69.637 

8.000 

65.869 

73.869 

212.31 

100.00 

106.08 

Skupaj 52 Dotacije zdravstvu 69.637 73.869 106.08 

NOTR.ZADEVE 8768 Prehodni dom za tujce • oddelek za 
mladoletne tujce 

1.400 

Skupaj 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

Skupaj 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 480.410 

1.400 

GOSPOD.DEJAV. 5194 Agencija za radioaktivne odpadke 124.212 120.000 96.61 
GOSPOD.DEJAV. 6104 Center za promocijo turizma 231.985 285.000 122.85 
GOSPOD.DEJAV. 6107 Pospeševalni center za malo gospodarstvo 124.213 290.000 233.47 

695.000 144.67 

KMETIJSTVO 1429 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji 133.602 176.000 131.73 
KMETIJSTVO 1483 Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo • 167.328 0 0.00 

podpora 
KMETIJSTVO 1487 Znanstveno raziskovalno delo v gozdarstvu 56.866 0 0.00 
KMETIJSTVO 1506 Raziskovalne naloge s področja razvoja 28.119 0 0.00 

podeželja in vasi in promocija CRP-ov 
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5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

1 4=3/2*100 

KMETIJSTVO 6768 Monitoring ribolovnih fondov v slovenskem 
morju 

KMETIJSTVO 7293 Humanitarna pomoč 
KMETIJSTVO 1841 Javna gozdarska služba 
KMETIJSTVO 6767 Javni zavod Kobilarna Lipica 
KMETIJSTVO 1456 Strokovne naloge v živinorejski 

proizvodnji 
KMETIJSTVO 2423 Služba za kontrolo proizvodnje v 

živinoreji 
KMETIJSTVO 2562 Veterinarski inštitut Slovenije 
KMETIJSTVO 2563 Veterinarski zavod Slovenije 
KMETIJSTVO 2565 Republiška kmetijsko svetovalna služba 

Skupaj 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

5.000 

2.416 
2.160.571 

52.037 
386.066 

0 
0 
0 

2.992.005 

28.949 

65.644 

45.918 

45.012 

62.345 

41.314 

39.069 

27.542 

43.981 

0 
2.581.000 

50.000 
453.000 

916.000 

425.620 
1.280.792 
1.435.000 

7.317.412 

0 

0.00 

0.00 
119.46 
96.09 

117.34 

244.57 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

148.95 

109.00 
0.00 

118.10 
109.04 
145.08 

317.95 

OKOLJE 6072 Javna vodnogospodarska služba 
območju Mure 

OKOLJE 6073 Javna vodnogospodarska služba 
območju Drave 

OKOLJE 6074 Javna vodnogospodarska služba 
• Savinje-Sotle 

OKOLJE 6075 Javna vodnogospodarska služba 
območju Dolenjske 

OKOLJE 6076 Javna vodnogospodarska služba 
Ljubijanice-Save 

OKOLJE 6077 Javna vodnogospodarska služba 
območju Gorenjske 

OKOLJE 6078 Javna vodnogospodarska služba 
območju Soče 

OKOLJE 6079 Javna vodnogospodarska služba 
območju Primorske 

OKOLJE 6080 Javna vodnogospodarska služba 
program 

OKOLJE 6081 Služba varstva obalnega morja 
OKOLJE 6098 Intervencije • naravna dedišči 
OKOLJE 6574 Akcije varstva narave 

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

na vodnem 

na vodnem 

na območju 

na vodnem 

na območju 

na vodnem 

na vodnem 

na vodnem 

■ skupni 

(SVOM) 
na 

27.532 
663 

21.978 

449.947 

877.218 DELO 

DELO 
DELO 
DELO 
DELO 
DELO 

DELO 
DELO 

DELO 
DELO 

1276 Vodenje, varstvo in zaposlitve pod 
posebnimi pogoji 

1279 Inštitut - SVC 
1280 Preventivni programi 
1283 Dejavnost centrov za socialno delo 
1284 Socialna zbornica 
1285 Strokovno usposabljanje delavcev 

socialnega varstva 
1286 Strokovni nadzor 
2196 Razvoj zaposlitvenih projektov za težje 

zaposli ve in invalide in razvoj mreže 
usposabljanja za invalide 

2197 Računalniška podpora za potrebe invalidov 
2198 Vzdrževanje in razvoj informacijskih 

sistemov socialnega varstva in družinskih 
prejemkov 

12.910 
81.474 

2.235.994 
8.297 
9.305 

1.352 

1.306.640 

14.072 
0 

2.640.600 
9.047 

13.500 

4.300 
10.000 

2.500 
18.275 
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5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM 

Postavka Naziv postavke 

v tisoč tolarjih 

Realizacija Predlog proračuna Indeks 
1 9 9 6 1 9 9 7 rasti 97/96 

4=3/2*100 

DELO 

DELO 

DELO 

DELO 
DELO 
DELO 

DELO 
DELO 

DELO 

DELO 
DELO 
DELO 

DELO 

DELO 
DELO 
DELO 

DELO 

DELO 
DELO 
DELO 
DELO 
DELO 
DELO 
DELO 

DELO 

2445 Intervencije in izveninstitucionalne 
oblike varstva 

2607 Stroški izvajanja zakona o jamstvenem 
skladu 

2608 Eksperimentalni in razvojni programi 
socialnega varstva ter sofinanciranje 
programov nevladnega sektorja 

2609 Socialna rehabilitacija zasvojenih 
2610 Koncesije na področju socialnega varstva 
2611 Vzdrževanje informacijskega sistema in 

obdelava podatkov po vojnih zakonih 
2623 Stroški izvajanja študentske prehrane 
2624 Izvajanje in nadzor aktivne politike 

zaposlovanja 
4430 Uresničevanje resolucije o družinski 

politiki 
4432 Republiški zavod za zaposlovanje 
6184 Socialna rehabilitacija zasvojenih 
6844 Izveninstitucionalne pomoči starim in 

invalidnim osebam 
7.019 Zdravstveno in pokojninsko zavarovanje 

rejnic in rejnikov 
7057 Rejnine 
7094 Institucionalno varstvo v zavodih 
7095 Prehodni dom za tujce - oddelek za 

mladoletnike 
7140 Stroški izvajanja zakona o družinskih 

prejemkih 
7147 Interventne službe CSD 
7148 Prevozi slepih 
7149 Oskrba oseb neznanega bivališča 
7171 Raziskave, razvoj 
7172 Mednarodno sodelovanje 
7870 Stroški izvajanja vojnih zakonov 
8507 Razvoj terapevtskih skupin na področju 

zasvojenosti 
8663 Sofinanciranje institucij in programov 

izobraževanja odraslih 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 

44.290 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

8.438 

2.658.570 
20.679 
12.387 

56.814 

596.166 
1.212.907 

17 

74.721 

20.963 
5.524 
3.301 

28.419 
23.767 

0 
33.000 

41.125 

8.067.639 

0 

0 

44.578 

102.277 

67.201 
50.000 
15.000 

17.000 
10.000 

9.070 

3.043.600 
0 
0 

63.504 

648.700 
1.950.280 

0 

103.444 

24.000 
6.021 
3.270 

30.550 
41.000 

100.000 
0 

50.500 

10.398.929 

60.000 

0.00 

107.49 

114.48 
0.00 
0.00 

111.77 

108.81 
160.79 

0.00 

138.44 

114.48 
109.00 
99.06 

107.50 
172.51 

oo 
0.00 

122.80 

128.90 

ŠOLSTVO 2216 Tekmovanja športnikov (olimpiade, 
univerziade, Alpe • Jadran) 

ŠOLSTVO 2217 Sofinanciranje zavodov na področju športa 0 88.000 
ŠOLSTVO 4830 Računalniško opismenjevanje 890.889 870.000 97.66 
ŠOLSTVO 4831 Tuji jeziki 82.997 70.000 84.34 
ŠOLSTVO 4832 Odkup in zalaganje učbenikov 375.104 310.000 82.64 
ŠOLSTVO 6238 Šport za vse 61.575 67.000 108.81 
ŠOLSTVO 6239 Permanentno izobraževanje v športu 4.950 0 0.00 
ŠOLSTVO 6240 Obveznosti do mednarodnih športnih 7.122 0 0.00 

organizacij 
ŠOLSTVO 6241 Športne igre Alpe Jadran 2.373 0 0.00 
ŠOLSTVO 6245 Razvojne naloge v srednjem šolstvu 5.000 0 0.00 
ŠOLSTVO 6247 Centri za mlajše odrasle 6.340 13.000 205.05 
ŠOLSTVO 6248 Mednarodne izmenjave učiteljev 1.795 0 0.00 
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5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

1 9 9 6 1 9 9 7 rasti 97/96 

1 4=3/2*100 

ŠOLSTVO 6250 Priprave na uvedbo poklicnega 33.250 5.000 15.04 
izobraževanja 

ŠOLSTVO 6251 Razvoj knjižničarstva v šolah 3.502 0 0.00 
ŠOLSTVO 6252 Projekt Prenova slovenskega jezika 9.999 15.000 150.02 
ŠOLSTVO 6858 Socialno - varstvene storitve v zavodih 482.097 0 0.00 

in domovih 
ŠOLSTVO 6864 Sofinanciranje Univerze za tretje 2.280 3.000 131.58 

življenjsko obdobje 
ŠOLSTVO 6865 Olimpijski komite • delovanje 15.899 0 0.00 
ŠOLSTVO 6866 Nacionalne športne zveze • delovanje 20.589 0 0.00 
ŠOLSTVO 6867 Raziskovalne naloge za šport 13.564 0 0.00 
ŠOLSTVO 6868 Univerzitetna komunikacijska mreža 20.552 0 0.00 
ŠOLSTVO 6869 Visoko šolski študij na daljavo 4.069 3.000 73.73 
ŠOLSTVO 6870 Strokovni sveti in kurikularne komisije 3.929 180.000 4580.91 
ŠOLSTVO 6871 Področne kurikularne komisije 67.799 0 0.00 
ŠOLSTVO 6872 Center poklicnega izobraževanja 72.000 85.000 118.06 
ŠOLSTVO 7153 Izobraževanje učiteljev 202.789 220.000 108.49 
ŠOLSTVO 7154 Izobraževanje otrok zdomcev 67.000 80.000 119.40 
ŠOLSTVO 7155 Učbeniki in učna tehnologija 30.320 30.000 98.95 
ŠOLSTVO 7157 Zdravniški pregledi 44.070 45.000 102.11 
ŠOLSTVO 7159 Strokovne naloge športa 50.995 45.000 88.24 
ŠOLSTVO 7160 Inovativni projekti, interesne dejavnosti 31.289 44.970 143.72 

mladine 
ŠOLSTVO 7162 Lektorati 75.142 75.000 99.81 
ŠOLSTVO 7163 Podiplomski študij 71.148 90.000 126.50 
ŠOLSTVO 7164 Asistenti stažisti 192.399 170.000 88.36 
ŠOLSTVO 7165 Računalniška dejavnost in univerzitetna 60.803 70.000 115.13 

mreža 
ŠOLSTVO 7166 Visokošolske knjižnice 415.599 475.000 114.29 
ŠOLSTVO 7167 Mednarodna dejavnost 82.500 85.000 103.03 
ŠOLSTVO 7168 Razvojne naloge osnovnega šolstva 19.711 5.000 25.37 
ŠOLSTVO 7169 Raziskovalne naloge in strokovne naloge 58.244 110.000 188.86 
ŠOLSTVO 7170 Strokovne naloge . 44.989 0 0.00 
ŠOLSTVO 7224 Storitve po vlogah 11.491 10.000 87.02 
ŠOLSTVO 7229 Izobraževanje odraslih 236.013 270.000 114.40 
ŠOLSTVO 7231 Priprave na maturo in njena izvedba 316.100 270.000 85.42 
ŠOLSTVO 7910 Projekti EU 0 10.000 
ŠOLSTVO 7911 Šolski sklad • služba 0 33.000 
ŠOLSTVO 7914 Izobraževanje mladih odraslih za poklic 0 50.000 - 
ŠOLSTVO 8165 Zavod RS za šolstvo 849.174 850.000 100.10 
ŠOLSTVO 8630 Center šolskih in obšolskih dejavnosti 350.525 430.000 122.67 
ŠOLSTVO 8631 Šola za ravnatelje, mentorje in 54.779 59.000 107.71 

pripravnike 
ŠOLSTVO 8632 Slovenski šolski muzej 24.000 27.000 112.50 
ŠOLSTVO 8633 Projekt informatizacije šolstva 49.508 51.000 103.01 
ŠOLSTVO 8634 Državni izpitni center 139.761 210.000 150.26 
ŠOLSTVO 8646 Urad tekmovanj športnikov invalidov 4.408 5.000 113.43 
ŠOLSTVO 8651 Olimpijske igre 43.000 0 0.00 
ŠOLSTVO 8871 Izobraževanje vzgojno • varstvenih 3.248 600 18.47 

delavcev in mentorstvo 
ŠOLSTVO 8878 Razvojno in strokovno delo za predšolsko 13.457 20.000 148.62 

vzgojo 
ŠOLSTVO 9136 Kritje stroškov znanstvenega in 329.530 330.000 100.14 

umetniškega dela visokošolskih učiteljev 
ŠOLSTVO 9140 Mreža javnih zavodov za izobraževanje 73.240 80.000 109.23 
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5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

1 

ŠOLSTVO 
ŠOLSTVO 

ŠOLSTVO 
ŠOLSTVO 
ŠOLSTVO 

odraslih 
9141 Sofinanciranje šolnin učiteljev 
9142 Dopolnilni pouk materinega jezika za 

otroke drugih narodnosti 
9144 Mednarodna šola 
9145 Izobraževanje zunanjih ocenjevalcev 
6244 Nacionalni kurikulum 

28.323 
834 

17.286 
11.000 
24.479 

Skupaj 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 6.214.825 

61.231 

69.644 

130.875 

3 

45.000 
1.000 

19.000 
10.000 
40.000 

6.134.570 

4=3/2*100 

158.88 
119.93 

109.91 
90.91 

163.40 

98.71 

0.00 

0.00 

0.00 

109.00 

ZNANOST 

ZNANOST 

Skupaj 34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 

6144 Promocija znanstveno raziskovalne 
dejavnosti-MZT 

6145 Delovanje ekspertnega sistema 

KULTURA 1966 Enciklopedija Slovenije 23.000 25.070 
KULTURA 2308 Stalni stroški neinstitucionalnih 0 27.000 « 

izvajalcev 
KULTURA 2309 Evropski mesec kulture 0 240.000 « 
KULTURA 6155 Knjižnično nadomestilo 128.804 141.788 110.08 
KULTURA 6156 Izvajanje zakona o arhivih - odkupi 18.645 20.000 107.27 
KULTURA 7102 Scenske umetnosti 78.340 110.500 141.05 
KULTURA 7103 Glasbena dejavnost 64.701 70.856 109.51 
KULTURA 7104 Likovna dejavnost 77.977 88.002 112.86 
KULTURA 7105 Založništvo 377.600 412.288 109.19 
KULTURA 7106 Knjižnjičarstvo 471.330 514.000 109.05 
KULTURA 7110 Filmski sklad 315.000 0 0.00 
KULTURA 7111 ZKOS 20.120 21.800 108.35 
KULTURA 7112 Raziskovalne naloge 20.550 22.331 108.67 
KULTURA 7113 RTV • snemanja gledaliških predstav in 9.985 10.900 109.17 

koncertov 
KULTURA 7114 Mednarodno sodelovanje 339.469 377.685 111.26 
KULTURA 7115 Nepredvidene akcije 66.817 50.000 74.83 
KULTURA 6162 Odškodnine lastnikom kulturnih spomenikov 35.610 20.000 56.16 
KULTURA 7107 Muzejska dejavnost 99.373 108.800 109.49 
KULTURA 7108 Arhivski programi 21.330 25.750 120.72 
KULTURA 7109 Programi zavodov 7.796 2.500 32.07 

Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 2.176.446 2.289.270 105.18 

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam 20.512.147 26.836.581 130.83 

ZDRAVSTVO 1292 Sekundariji 492.119 785.000 159.51 
ZDRAVSTVO 5218 Zdravstveno varstvo pred ionizirajočimi 17.506 15.458 88.30 

sevanji 
ZDRAVSTVO 5617 Programi preprečevanja zasvojenosti z 21.678 21.678 100.00 

mamili 
ZDRAVSTVO 6130 Ciljni raziskovalni projekt Zdravje 5.650 4.148 73.42 
ZDRAVSTVO 6855 Nacionalni programi boja proti AIDS 4.246 6.000 141.30 
ZDRAVSTVO 6856 Nujna medicinska pomoč 3.686 6.000 162.76 
ZDRAVSTVO 7075 Raziskovalne naloge in študije 15.525 19.783 127.43 
ZDRAVSTVO 7077 Univerzitetne naloge 0 11.000 » 
ZDRAVSTVO 7079 Aplikativne študije 8.705 12.000 137.85 

11. avgust 1997 45 poročevalec, št. 41/1 



5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM 
- v tisoč tolarjih - 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

1 9 9 6 1 9 9 7 rasti 97/96 

4=3/2*100 

ZDRAVSTVO 7082 Zdravstveno informacijski sistem 
ZDRAVSTVO 7083 Zdravstvena prosveta in vzgoja 
ZDRAVSTVO 7084 Spremljanje zdravstvenega stanja 

prebivalstva 
ZDRAVSTVO 7121 Plačilo obveznega psihiatričnega 

zdravljenja 
ZDRAVSTVO 7122 Nujno zdravstveno varstvo nezavarovanih 

oseb 
ZDRAVSTVO 7123 Strokovni nadzor in javna pooblastila 
ZDRAVSTVO 7124 Obrambne priprave zdravstva in 

katastrofne medicine 
ZDRAVSTVO 7125 Publicistična dejavnost 
ZDRAVSTVO 7283 Humanitarna pomoč za BIH 
ZDRAVSTVO 7894 Programi terapije in nadzora 
ZDRAVSTVO 7895 Evropska konferenca o metadonu 
ZDRAVSTVO 7896 Preventiva zastrupitev 
ZDRAVSTVO 7897 Razvoj toksikologije 
ZDRAVSTVO 8272 Plač.str.za zdravstveno varstvo 

slov.upokojencev na Hrvaškem 
ZDRAVSTVO 8288 Odškodnine 

Skupaj 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 

8.520 
71.751 

831.693 

24.431 

16.529 

26.404 
48.129 

1.718 
1.013 

0 
0 
0 
0 
o 

1.599.303 

4.500 
74.500 

947.498 

25.379 

45.000 

28.700 
4.000 

1.800 
700 

3.000 
8.137 
3.000 
2.000 

136.828 

165.000 

2.331.109 

52.82 
103.83 
113.92 

103.88 

272.25 

108.70 
8.31 

104.79 
69.12 

145.76 

Skupaj 54 Plačilo storitev zdravstvu 1.599.303 2.331.109 145.76 

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM 36.245.290 47.151.907 130.09 
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6 PLAČILA STORITEV 
- v tisoč tolarjih - 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

USTAV.SODIŠČE 8752 Upravljanje in vzdrževanje službenih in 
najemnih stanovanj 

Skupaj 131 USTAVNO SODIŠČE 

3 

3.000 

3.000 

4-3/2*100 

VLADA 
VLADA 

5285 Slovenska tiskovna agencija 
8847 Upravljanje in vzdrževanje službenih in 

najemnih stanovanj 

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE 

163.000 
175.064 

338.064 

165.000 
86.000 

251.000 

101.23 
49.12 

74.25 

FINANCE 1824 Agencija RS za sanacijo bank in hranilnic 
FINANCE 4980 Sklad RS za sukcesijo 
FINANCE 7523 Stroški tiskanja in distribucije tobačne 

znamke in vrednotnic 
FINANCE 8197 Agencija za sanacijo bank ■ izvajanje 

bančnih funkcij LB GB Zg 
FINANCE 6315 Stroški prodaje zaplenjenih vozil 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

171.831 
20.949 

120.352 

18.220 

35.077 

366.429 

34.591 

34.591 

215.520 
38.000 

112.500 

0 

49.750 

415.770 

35.198 

35.198 

125.43 
181.39 
93.48 

0.00 

141.83 

113.47 

101.75 

101.75 

N0TR.ZADEVE 6099 Republiški družbeni svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu 

Skupaj 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

GOSPOD.DEJAV. 
GOSPOD.DEJAV. 
GOSPOD.DEJAV. 
GOSPOD.DEJAV. 

GOSPOD.DEJAV. 

GOSPOD.DEJAV. 
GOSPOD.DEJAV. 

GOSPOD.DEJAV. 
GOSPOD.DEJAV. 
GOSPOD.DEJAV. 
GOSPOD.DEJAV. 
GOSPOD.DEJAV. 

1819 Pospeševalna mreža za malo gospodarstvo 
5193 Program prestrukturiranja v energetiki 
6106 Sofinanciranje turističnih programov 
6921 Nadomestitev JUS standardov z obvezno 

uporabo s tehničnimi predpisi 
6922 Harmonizacija slovenske tehične 

zakonodaje s tehnično zakonodajo veljavno 
v državah članicah EU 

8785 Izvajanje konvencij o nevarnih snoveh 
8791 Sofinanciranje dual nega sistema 

izobraževanja 
6103 Intervencije v obnovljive vire energije 
6102 Intervencije v učinkovito rabo energije 
6561 PHARE • lastna udeležba 
1558 Storitve 
6545 Trgovinsko središče 

Skupaj 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

124.442 
35.836 
67.913 
2.310 

6.564 

0 
0 

124.626 
142.350 
38.414 

0 
16.999 

559.454 

9.044 

322.732 

130.000 
36.500 
70.000 

0 

50.000 

15.000 
20.000 

25.000 
160.000 

0 
8.000 

14.000 

528.500 

5.000 

316.000 

104.47 
101.85 
103.07 

0.00 

761.77 

20.06 
112.40 

0.00 

82.36 

94.47 

55.29 

97.91 

99.88 
109.00 
108.96 

88.66 

EK0N.0DN0SI 1389 Revizija podjetij, sodelovanje z 
1 znanstvenimi in ostalimi inštitucijami 

EKON.ODNOSI 4748 Agencija RS za prestrukturiranje in 
privatizacijo 

EKON.ODNOSI 5487 Raziskave in ekspertize 
EKON.ODNOSI 7286 Storitve Zavoda za blagovne rezerve 
EKON.ODNOS I 7287 Obnavljanje in dopolnjevanje blagovnih 

rezerv 
EKON.ODNOSI 6118 Informiranje, izobraževanje in svetovanje 

potrošnikom z ocenjevanjem kvalitete 

35.041 
176.400 
835.145 

51.883 

35.000 
192.276 
910.000 

46.000 
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6 PLAČILA STORITEV 

Postavka Naziv postavke 

v tisoč tolarjih 

Realizacija Predlog proračuna Indeks 
1 9 9 6 1 9 9 7 rasti 97/96 

izdelkov in storitev 
EKON.ODNOSI 6119 Študije s področja varstva konkurence in 

ekspertna mnenja 
EKON.ODNOSI 1946 Spodbujanje izvoza 
EKON.ODNOSI 6764 Razvoj novih trgov 
EKON.ODNOSI 5248 Analize vzorcev 
EKON.ODNOSI 5766 Plačilo stroškov postopka 

Skupaj 22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 

86.367 
72.060 
5.937 

114 

1.594.723 

152.000 

52.386 

49.123 

17.937 
16.609 

26.606 
18.748 

0 
34.521 
10.000 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
11.725 
26.310 

1.111.158 
816.710 

500 

81.350 
81.350 
5.200 

800 

1.673.476 

155.000 

38.770 

49.400 

18.462 
23.077 

27.693 
15.300 
46.154 
92.309 

0 
4.615 

13.846 
1.846 

7.385 
9.231 

14.308 
23.077 

36.924 

73.847 
18.500 

0 
0 
0 

176.000 

73.847 
6.185 

27.693 

36.924 
4.000 
5.000 
9.000 

4-3/2*100 

94.19 
112.89 
87.59 

704.49 

104.94 

101.97 

74.01 

100.56 

KMETIJSTVO 1430 Sofinanciranje poskusnih centrov za 
sadjarstvo in vinogradništvo 

KMETIJSTVO 1474 Sofinanciranje pomembnih nacionalnih 
projektov kmetijstva 

KMETIJSTVO 1489 Stroški strokovnih opravil - Poslovno 
združenje prehrane 

KMETIJSTVO 1511 Obramba pred točo 
KMETIJSTVO 2612 Izdelava primerjalnih analiz in 

zakonodaje 
KMETIJSTVO 2622 Genska banka v kmetijstvu 
KMETIJSTVO 2628 Monitoring onesnaževanja v kmetijstvu 
KMETIJSTVO 2424 PHARE ■ lastna udeležba 
KMETIJSTVO 8227 Vzdrževanje melioracijskih sistemov 
KMETIJSTVO 7324 Center za vinogradništvo Ivanovci 
KMETIJSTVO 7702 Promocija gozdov in gozdarstva 
KMETIJSTVO 7704 Zdravstveno varstvo rastlin 
KMETIJSTVO 7706 Mednarodni center za senzorično analizo 

vina 
KMETIJSTVO 2425 Kataster trajnih nasadov 
KMETIJSTVO 2426 Vzpostavitev in povezava baz podatkov v 

kmetijstvu 
KMETIJSTVO 2428 Mednarodni projekti - lastna udeležba 
KMETIJSTVO 2429 Celostno urejanje podeželja in obnova 

vasi • dokumentacija 
KMETIJSTVO 2431 Izdelava predhodnih analiz in 

investicijske tehnične dokumentacije ter 
promocije 

KMETIJSTVO 2432 Sanacija nedokončanih komasacij 
KMETIJSTVO 1457 Vrtnarski centri - podpora 
KMETIJSTVO 1498 Razvoj konjereje 
KMETIJSTVO 1842 Republiška kmetijska svetovalna služba 
KMETIJSTVO 1851 Služba za kontrolo proizvodnje v 

živinoreji 
KMETIJSTVO 2551 Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo • 

podpora 
KMETIJSTVO 2552 Znanstveno raziskovalno delo v gozdarstvu 
KMETIJSTVO 2553 Monitoring ribolovnih fondov v slovenskem 

morju 
KMETIJSTVO 2554 Raziskovalne naloge s področja razvoja 

podeželja in vasi ter promocija CRP0V 
KMETIJSTVO 2606 Komasacije 
KMETIJSTVO 7703 Kredit Svetovne banke • lastna udeležba 
KMETIJSTVO 8745 Komasacijske pritožbe 
KMETIJSTVO 8746 Denacionalizacija: reševanje pritožb in 

revizija pravnomočnih odločb 

102.93 
138.94 

104.09 
81.61 

oo 
267.40 

0.00 

157.78 
0.00 
0.00 
0.00 
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v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

KMETIJSTVO 
KMETIJSTVO 
KMETIJSTVO 
KMETIJSTVO 

KMETIJSTVO 

KMETIJSTVO 
KMETIJSTVO 

KMETIJSTVO 

KMETIJSTVO 

2473 Vakcinacija lisic 
6683 Veterinarski inštitut Slovenije 
6684 Veterinarski zavod Slovenije 
6685 Predpisano zdravstveno varstvo živali ter 

ukrepi v veterini 
7715 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in 

izvedenci 
7718 Pospeševalne naloge 
2618 Preglednik blaga rastlinskega izvora • 

izvoz 
2619 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in 

izvedenci 
6775 Izvršbe inšpekcijskih odločb in 

odškodnine 

403.056 
1.172.210 

425.155 

0 
3.129 

4.108 

4.849 

73.847 
0 
0 

503.000 

6.462 

46.154 
1.846 

8.308 

12.923 

4=3/2*100 

0.00 
0.00 

118.31 

58.99 

202.24 

266.52 

Skupaj 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN PREHRANO 4.356.339 1.660.933 38.13 

PROMET 1673 Sprotno vzdrževanje signalno varnostnih 1.216.424 
in telekomunikacijskih naprav 

PROMET 1674 Sprotno vzdrževanje vozne mreže in 724.672 
elektroenergetskih objektov 

PROMET 1675 Sprotno vzdrževanje prog 3.069.206 
PROMET 4209 Upravni stroški 461.276 
PROMET 4210 Splošni stroški 222.230 
PROMET 4211 Zavarovalne premije 266.507 
PROMET 7664 Vzdrževanje objektov in opreme - varnost 8.800 

plovbe 
PROMET 1008 Razvojno raziskovalne naloge 86.577 
PROMET 1114 Kasneje ugotovljene obveznosti iz 114.584 

preteklega leta 
PROMET 1120 Kontrola osnih pritiskov in površine za 7.673 

izločanje 
PROMET 1124 Ekspropriacija M,R cest 60.450 
PROMET 1127 Štetje prometa 23.048 
PROMET 1141 Redno vzdrževanje magistralnih cest 711.000 
PROMET 1142 Redno vzdrževanje regionalnih cest 853.023 
PROMET 1143 Posipni materiali za regionalne in 313.505 

magistralne ceste 
PROMET 1144 Obnova vertikalne signalizacije 158.099 
PROMET 1145 Vzdrževanje signalnih naprav 102.300 
PROMET 1147 Obnova in nove varnostne ograje 92.985 
PROMET 1148 Električna energija 27.199 
PROMET 1154 Talne obeležbe na magistralnih in 371.996 

regionalnih cestah 
PROMET 1581 Kontrolne preiskave in meritve 0 
PROMET 1582 Sofinanciranje javnih del (BCP za 0 

občinske ceste) 
PROMET 1583 Revizije projektov 0 
PROMET 1584 Redni pregledi bjektov na M in R cestah 0 
PROMET 1626 Vzdrževanje in dopolnitev opreme za 18.530 

informatiko 
PROMET 2599 Priprava tehničnih predpisov 0 
PROMET 2737 Zalivanje reg in razpok 74.399 
PROMET 2738 Sanacije sredinskega stika I 37.197 
PROMET 2776 Obnova odvodnjavanja M iniR cest 93.000 

1.253.010 

746.467 

3.427.143 
548.686 
483.812 
274.524 

10.080 

60.000 
80.000 

18.000 

100.000 
35.000 

750.000 
920.000 
415.000 

200.000 
125.000 
160.000 
40.000 

450.000 

80.000 
6.600 

36.000 
40.000 
20.000 

5.000 
80.000 
30.000 

100.000 

103.01 

103.01 

111.66 
118.95 
217.71 
103.01 
114.55 

69.30 
69.82 

234.59 

165.43 
151.86 
105.49 
107.85 
132.37 

126.50 
122.19 
172.07 
147.06 
120.97 

107.93 

107.53 
80.65 

107.53 

4- 
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6 PLAČILA STORITEV 
• v tisoč tolarjih - 

Realizacija Predlog proračuna Indeks 
Postavka Naziv postavke 1996 1997 rasti 97/96 

1 2 3 4=3/2*100 

PROMET 2778 Krpanje 
PROMET 4761 Obnova makadamskih vozišč 
PROMET 7269 Redno vzdrževanje • zimska služba M in R 

cest 
PROMET 7296 Letna povračila za uporabo cest 
PROMET 7743 Vzdrževanje banke cestnih podatkov (BCP) 
PROMET 7744 Vzpostavitev BCP za nove državne ceste 
PROMET 7745 Vzdrževanje BCP signalizacije in opreme 
PROMET 7746 Priprava dokumentacije za mikrofilmski 

arhiv DRSC 
PROMET 7747 Cestno-železniška križanja na M ir 

cestah 
PROMET 7748 Manjša popravila zidov 
PROMET 7749 Kolesarske poti 
PROMET 7750 Zavarovanje opreme cest 
PROMET 7751 Nacionalni program 
PROMET 7752 Prometna študija Slovenije 
PROMET 7753 Kopiranje, tisk in ostalo 
PROMET 7754 Mesta za izločanje tovornih vozil 
PROMET 7755 Upravljanje in varstvo cest 

1 

344.100 
27.900 

1.500.000 

12.716 
0 
0 
0 
0 

400.000 
50.000 

1.500.000 

100.000 
10.000 
10.000 
10.000 
20.000 

20.000 

20.000 
10.000 
20.000 
10.000 
5.000 

16.000 
20.000 
60.000 

116.25 
179.21 
100.00 

786.43 

Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 10.999.393 12.775.322 116.15 

49.11 OKOLJE 1747 Nastavitev digitalne topografske baze 69.234 34.000 
OKOLJE 2139 Lastna udeležba - PHARE - trajnostni 0 5.340 

razvoj doline Soče 
OKOLJE 2140 Lastna udeležba - PHARE - trajnostni 0 2.000 

razvoj obale 
OKOLJE 2186 Lastna udeležba • PHARE • Jesenice • 0 4.450 

industrijska obnova 
OKOLJE 2187 Lastna udeležba - PHARE • analiza 0 3.560 

prostorskih problemov 
OKOLJE 4741 Moja dežela - lepa, urejena, čista 2.000 2.000 
OKOLJE 5044 Raziskave, predpisi 924 0 
OKOLJE 6335 Ciljni raziskovalni projekti za prostor 5.940 14.000 
OKOLJE 6336 Ciljni raziskovalni projekti za 5.314 4.653 

stanovanja 
OKOLJE 6339 Nastavitev drugih geoorientalnih 43.995 40.000 

digitalnih baz 
OKOLJE 6517 Ciljni raziskovalni projekti za okolje 13.832 20.000 
OKOLJE 7617 Delovanje geoinformacijskega sistema 32.944 24.000 
OKOLJE 8283 Kredit MBOR za projekt Geografski 0 79.000 

informacijski sistem 
OKOLJE 6811 Sanacija geodetske mreže 30.000 22.000 
OKOLJE 6812 Geodetske podlage za državno mejo s 13.294 27.000 

Hrvaško 
OKOLJE 6814 Nastavitev registra stavb 15.029 16.600 
OKOLJE 6816 Vzpostavitev digitalnih načrtov 45.095 38.000 

zemljiškega katastra 
OKOLJE 6817 Ciklično aerosnemanje 26.999 27.902 
OKOLJE 6818 Izdelava državnih topografskih kart 20.256 9.100 
OKOLJE 6819 Vzpostavitev digitalnih topografskih baz 39.761 21.000 
OKOLJE 1298 Geotektonske raziskave za oceno varnosti 8.486 7.000 
OKOLJE 5020 Jedrska varnost 29.940 23.400 
OKOLJE 1799 Prostorske analize in plan Slovenije 86.500 79.000 

100.00 
0.00 

235.69 
87.56 

90.92 

144.59 
72.85 

73.33 
203.10 

110.45 
84.27 

103.34 
44.92 
52.82 
82.49 
78.16 
91.33 
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6 PLAČILA STORITEV 
- v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

1 9 9 6 1 9 9 7 rasti 97/96 

OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

1 4=3/2*100 

1802 Prostorski izvedbeni akti RS in druga 129.768 79.690 61.41 
dokumentacija 

1934 Metodologija in priporočila za prostorsko 0 8.000 » 
načrtovanje 

1935 Publikacije in posvetovanja za prostorsko 0 8.000 « 
načrtovanje 

3752 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 1.990 0 0.00 
4414 Prostorska dokumentacija za ceste 172 0 0.00 
6351 Regionalno in urbanistično načrtovanje 33.300 54.500 163.66 
6352 Intervencije pri izdelavi občinskih 18.000 20.000 111.11 

planskih aktov 
6353 Prostorski in komunalni sffcmdardi in 1.973 0 0.00 

normativi 
6354 Planska kartografija in informatika 14.984 22.410 149.56 
7822 Regionalno sodelovanje v Evropi 0 8.900 » 
1782 Recenzije in revizije 292 1.000 342.56 
1943 Strokovne obveznosti po mednarodnih 0 20.000 » 

konvencijah 
1944 Nacionalni program varstva okolja 0 14.000 » 
1945 Mednarodno sodelovanje in konvencije - 0 4.000 » 

varstvo narave 
2119 Kartiranje habitatov 0 3.270 » 
2120 Publikacije za varstvo narave 0 10.000 » 
2121 Javna vodnogospodarska služba • skupni 0 30.000 « 

program 
2122 Služba varstva obalnega morja (SVOM) 0 29.735 « 
2123 Intervencije - naravna dediščina 0 3.000 » 
2124 Akcije varstva narave 0 15.000 - 
2125 Vodnogospodarska javna služba na območju 0 226.000 « 

Mure 
2126 Vodnogospodarska javna služba na območju 0 306.000 » 

Drave 
2127 Vodnogospodarska javna služba na območju 0 266.000 » 

Savinje - Sotle 
2128 Vodnogospodarska javna služba na območju 0 271.893 » 

Dolenjske 
2130 Vodnogospodarska javna služba na območju 0 424.000 » 

Ljubljanice ■ Save 
2131 Vodnogospodarska javna služba na območju 0 265.000 « 

Gorenjske 
2132 Vodnogospodarska javna služba na območju 0 241.000 » 

Soče 
2133 Vodnogospodarska javna služba na območju 0 159.000 « 

Primorske 
2135 Ukrepi za ohranjanje biotske 0 8.000 » 

raznovrstnosti 
4424 Strokovne podlage za vodnogospodarsko in 24.034 20.000 83.22 

prostorsko dokumentacijo 
5046 Informacijski sistem varstva okolja 13.296 10.000 75.21 
5048 Študija ranljivosti okolja 2.200 2.000 90.91 
5049 Presoje vplivov na okolje 4.800 2.000 41.67 
5423 Intervencije ob naravnih nesrečah 51.000 6.000 11.76 
6060 Upravna in razvojna dokumentacija 4.400 8.000 181.82 
6070 Študije in raziskave 4.102 5.000 121.89 
6082 Vzdrževanje vodnega režima na vodnem 152.536 0 0.00 
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6 PLAČILA STORITEV 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

1 9 9 6 1 9 9 7 rasti 97/96 

1 4=3/2*100 

OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

Skupaj 25 

ZDRAVSTVO 

Skupaj 27 

območju Mure 
6083 Vzdrževanje vodnega režima na vodnem 

območju Drave 
6084 Vzdrževanje vodnega režima na vodnem 

območju Savinje • Sotle 
6085 Vzdrževanje vodnega režima na vodnem 

območju Dolenjske 
6086 Vzdrževanje vodnega režima na območju 

Ljubljanice • Save 
6087 Vzdrževanje vodnega režima na vodnem 

območju Gorenjske 
6088 Vzdrževanje vodnega režima na vodnem 

območju Soče 
6089 Vzdrževanje vodnega režima na vodnem 

območju Primorske 
6571 Zavarovana območja narave 
6666 Azil za zavarovane živalske vrste 
6831 Standardi komunalne oskrbe 
6832 Notranjski park (Life program) 
7833 Priprava baz podatkov in strokovnih 

podlag varstva okolja 
7835 Strokovna podlaga za lokalne javne službe 

varstva okolja 
5001 Rušenje nedovoljeno zgrajenih objektov 
6834 Izvršbe odločb 
6835 Izvedenska mnenja 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

196.971 

179.140 

160.640 

292.387 

172.265 

162.722 

105.780 

29.932 
3.441 

920 
5.497 

0 

0 

14.899 
2.587 

212 

2.273.782 

4.000 

4.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20.000 
4.000 
2.000 
1.000 
5.600 

4.000 

13.000 
2.500 
3.500 

3.111.003 

4.000 

4.000 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

66.82 
116.23 
217.39 

18.19 

87.26 
96.63 

1650.17 

136.82 

100.00 

100.00 

108.73 
00 

75.07 

6715 Varstvo potrošnikov zdravstvenega varstva 

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 

ŠOLSTVO 6249 Šolski sejmi in razstave 
ŠOLSTVO 7915 Projekti PHARE - davki (lastna udeležba) 
ŠOLSTVO 8644 Inventarizacija premoženja in 

dokumentacija 

Skupaj 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

22.992 
0 

19.982 

42.974 

25.000 
3.000 

15.000 

43.000 100.06 

ZNANOST 4495 Meroslovje 
ZNANOST 6149 Akreditacija 
ZNANOST 6151 Standardizacija 
ZNANOST 6152 PRSPO - program RS za poslovno odličnost 
ZNANOST 7931 NIST (lastna udeležba) 

Skupaj 34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 

21.306 
7.366 

18.000 
10.750 

0 

57.422 

72.000 
23.000 
30.000 
25.000 
2.000 

152.000 

337.93 
312.24 
166.67 
232.55 

264.71 

SAZU 
SAZU 

4483 Znanstveno raziskovalni center SAZU 
6165 Tisk Letopisa in publikacij SAZU 

Skupaj 39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 

41.432 
9.441 

50.873 

45.161 
10.291 

55.452 

109.00 
109.00 

109.00 
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6 PLAČILA STORITEV 

Postavka Naziv postavke 

v tisoč tolarjih 

Realizacija Predlog proračuna Indeks 
19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

1 4=3/2*100 

Skupaj 99 Plačila storitev 20.678.045 20.708.654 100.15 

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV 20.678.045 20.708.654 100.15 

7 PLAČILA OBRESTI 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

1 

VLADA 8757 Obresti za stanovanjske kredite 

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE 

38.880 

38.880 

4=3/2*100 

FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 

6579 Obresti 
6580 Obresti 
6581 Obresti 
6582 Obresti 
6583 Obresti 
6585 Obresti 
6586 Obresti 
6588 Obresti 
6589 Obresti 
6590 Obresti 
6591 Obresti 
6592 Obresti 
6923 Obresti 

RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 

(izvozne stimulacije) 
(Irak) 
(devizne vloge • občani) 
(devizne vloge - banke) 
(izplačane devizne vloge) 

zakladni zapis 1993 
zakladne menice 

novega domačega zadolževanja 
domači krediti 
domači krediti (avtoceste) 

železnica • infrastruktura 
• obveznice za sanacijo bank 

537.151 
1.737.722 

278.957 
334.041 

6.076.837 
1.753.887 

37.497 
3.357 

39.331 
1.031.969 

609.592 
261.238 

8.154.090 

275.042 
1.824.294 

232.722 
305.904 

3.119.648 
1.464.053 

97 
0 

530.000 
1.733.844 

615.026 
240.437 

8.982.278 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 20.855.670 19.323.345 

51.20 
104.98 
83.43 
91.58 
51.34 
83.47 

.26 
0.00 

1347.53 
168.01 
100.89 
92.04 

110.16 

92.65 

Skupaj 61 Plačila domačih obresti 20.855.670 19.362.225 92.84 

FINANCE 6600 Obresti • tuji krediti 
FINANCE 6601 Obresti - sukcesija SFRJ 
FINANCE 6602 Obresti • tuji krediti (avtoceste) 
FINANCE 6604 Obresti železnica • infrastruktura 
FINANCE 7386 Obresti • Eurobond 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

3.020.694 
3.497.075 
2.547.487 

514.102 
0 

3.535.354 
3.268.677 
2.283.305 
1.421.300 
3.504.905 

9.579.358 14.013.541 

117.04 
93.47 
89.63 

276.46 

146.29 

146.29 Skupaj 62 Plačila obresti v tujino 9.579.358 14.013.541 

Skupaj 7 PLAČILA OBRESTI 30.435.028 33.375.766 109.66 
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8 JAMSTVA 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

1996 1997 rasti 97/96 

FINANCE 6611 Jamstva Republike Slovenije 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

4=3/2*100 

2.168.075 

2.168.075 

1.351.225 

1.351.225 

62.32 

62.32 

Skupaj 63 Jamstva 2.168.075 1.351.225 62.32 

Skupaj 8 JAMSTVA 2.168.075 1.351.225 62.32 
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9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI 

Postavka Naziv postavke 

v tisoč tolarjih - 

Realizacija Predlog proračuna Indeks 
1 9 9 6 1 9 9 7 rasti 97/96 

4=3/2*100 

PROMET 5196 Subvencioniranje storitev v potniškem 5.417.300 7.363.106 135.92 
prometu 

PROMET 5197 Subvencioniranje storitev v kombiniranem 250.854 603.751 240.68 
tovornem prometu 

Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 5.668.154 7.966.857 140.55 

Skupaj 72 Subvencije • železnica 5.668.154 7.966.857 140.55 

KMETIJSTVO 1424 Poljedelstvo: Seme pšenice in rži • 11&.602 109.848 
regres 

KMETIJSTVO 1425 Poljedelstvo: Seme sladkorne pese - 108.767 104.000 
regres 

KMETIJSTVO 1428 Poljedelstvo: Podpora razvoju semenarstva 28.856 64.616 
KMETIJSTVO 7294 Vinogradništvo: Obnova vinogradov 519.613 900.000 
KMETIJSTVO 1427 Vinogradništvo: Trsne cepljenke 7.060 0 
KMETIJSTVO 1454 Sadjarstvo: Sadne sadike, regres pri 62.027 150.000 

nakupu kakovostnih sadik 
KMETIJSTVO 1471 Hmeljarstvo: Sadike hmelja • regres pri 43.193 46.000 

nakupu kakovostnih sadik 
KMETIJSTVO 1401 Živinoreja: Podpora vzreji plemenskih 126.947 279.696 

živali 
KMETIJSTVO 1486 Živinoreja: Podpora razvoju govedoreje. 1.978.062 3.600.051 

konjereje in drobnice 
KMETIJSTVO 2437 Živinoreja: Razvoj konjereje 0 9.231 
KMETIJSTVO 1433 Skupni nameni: Nadomestilo pri cenah 10.145 120.002 

kmetijskih proizvodov 
KMETIJSTVO 1443 Skupni nameni: Subvencioniranje obresti 601.592 747.703 

za financiranje tekoče proizvodnje 
KMETIJSTVO 1466 Skupni nameni: Strukturne spremembe v 443.586 738.472 

kmetijstvu in živilstvu 
KMETIJSTVO 1473 Skupni nameni: Pospeševanje prodaje 79.200 101.540 

kmetijskih pridelkov • podpora 
KMETIJSTVO 2629 Skupni nameni: Izravnava stroškov pri 1.557.831 2.307.417 

pripravi blaga za zunanji trg 
KMETIJSTVO 7708 Skupni nameni: Financiranje 0 276.927 

prestrukturiranja zadrug 
KMETIJSTVO 2438 Skupni nameni: Obnova in urejanje 0 46.154 

pašnikov 
KMETIJSTVO 2447 Skupni nameni: Podpora pri usposabljanju 0 46.154 

laboratorijev v kmetijstvu 
KMETIJSTVO 1407 Obnova gozdov: Obnova gozdov, ki so 3.839 3.868 

predmet denacionalizacije 
KMETIJSTVO 1411 Obnova gozdov: Obnova zasebnih gozdov 30.730 67.622 
KMETIJSTVO 6331 Obnova gozdov: Sanacija pogorišča nad 47.045 100.000 

Renčami in sanacija gozdov po žledu 
KMETIJSTVO 2248 Obnova gozdov: Obnova gozdov na 0 250.775 

pogoriščih in obnova gozdov posškodovanih 
v naravnih ujmah 

KMETIJSTVO 1438 Nega gozdov: Nega gozdov, ki so predmet 41.886 30.000 
denacionalizacije 

KMETIJSTVO 1441 Nega gozdov: Nega v zasebnih gozdovih 66.773 125.002 
KMETIJSTVO 6326 Varstvo gozdov: Preventivno varstvo 196.016 123.122 

gozdov 

92.62 

95.62 

223.92 
173.21 

0.00 
241.83 

106.50 

220.33 

182.00 

oo 
1182.87 

124.29 

166.48 

128.21 

148.12 

100.77 

220.05 
212.56 

71.62 

187.21 
62.81 
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9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI 

Postavka Naziv postavke 

v tisoč tolarjih 

Realizacija Predlog proračuna Indeks 
19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

4=3/2*100 

KMETIJSTVO 6327 Varstvo gozdov: Ostalo varstvo v zasebnih 19.215 27.693 
gozdovih 

KMETIJSTVO 6329 Varstvo gozdov: Protipožarno varstvo na 8.645 13.846 
Krasu 

KMETIJSTVO 6330 Gozdarstvo • ostalo: Semenarska in 3.827 5.354 
drevesničarska dejavnost v gozdarstvu 

KMETIJSTVO 6328 Gozdarstvo - ostalo: Vzdrževanje 8.549 5.231 
življenjskega okolja prosto živečih 
živali v zasebnih gozdovih 

KMETIJSTVO 6332 Gozdarstvo • ostalo: Odškodnine zaradi 1.716 13.846 
razglasitve gozdov s posebnim namenom 

KMETIJSTVO 6772 Gozdarstvo • ostalo: Financiranje nakupa 30.097 36.924 
varovalnih gozdov s posebnim namenom 

KMETIJSTVO 1859 Ribištvo: Ulov plave ribe - podpora 22.792 28.616 
KMETIJSTVO 6550 Skupni nameni: Sofinanciranje delovanja 11.440 20.308 

strojnih krožkov 
KMETIJSTVO 2449 Skupni nameni: Podpora ukrepom za 0 541.322 

pospeševanje kmetijstva v občinah 
KMETIJSTVO 1406 Plemenske živali - prašiči ■ regres 103.088 0 
KMETIJSTVO 1410 Obnova črede plemenskih kobil - regres 9.420 0 
KMETIJSTVO 1414 Plemenske živali • drobnica - regres 13.783 0 
KMETIJSTVO 1419 Selekcioniranje čebelje matice - regres 3.838 0 
KMETIJSTVO 2555 Pomoč pri odpravi posledic naravnih 0 399.701 

nesreč in gospodarskih škod 
KMETIJSTVO 2556 Podpora strokovnim prireditvam, 0 46.154 

stanovskemu in interesnemu povezovanju 
KMETIJSTVO 2557 Morsko ribištvo • subvencije in socialne 0 20.000 

podpore 
KMETIJSTVO 4970 Pomoč pri zbiranju mleka na odročnih 24.022 0 

gorskih predelih 
KMETIJSTVO 6333 Pospeševanje pitanja govedi, konj in 605.428 0 

drobnice 

144.12 

160.17 

139.90 

61.19 

806.77 

122.68 

125.55 
177.52 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

Skupaj 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 6.937.629 11.507.195 165.87 

Skupaj 73 Subvencije • kmetijstvo 6.937.629 11.507.195 165.87 

FINANCE 8680 Subvencije • obresti Slovenskih železarn 1.785.901 1.831.697 102.56 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 1.785.901 1.831.697 102.56 

GOSPOD.DEJAV. 1731 Projekt prenove podjetij 28.838 210.000 728.21 

Skupaj 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 28.838 210.000 728.21 

Skupaj 75 Subvencije • prestrukturiranje industrije 1.814.739 2.041.697 112.51 

ZNANOST 4494 Tehnološko razvojni in drugi ciljni 1.280.959 2.157.914 168.46 
programi 

Skupaj 34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 1.280.959 2.157.914 168.46 
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9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI 
v tisoč tolarjih 

Realizacija Predlog proračuna Indeks 
Postavka Naziv postavke 1996 1997 rasti 97/96 

1 2 3 4=3/2*100 

Skupaj 76 Subvencije - tehnološki razvoj 1.280.959 2.157.914 168.46 

GOSPOD.DEJAV. 4651 Subvencioniranje obrestnih mer za 417.900 570.000 136.40 
ohranjanje delovnih mest 

GOSPOD.DEJAV. 8195 Programi zapiranja rudnikov rjavega 1.717.167 1.040.000 60.56 
premoga Kani žari ca. Senovo in Zagorje 

GOSPOD.DEJAV. 8786 Rudarska škoda - Idrija 0 100.000 
GOSPOD.DEJAV. 1557 Lastna udeležba ■ PHARE 0 59.000 

Skupaj 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2.135.067 1.769.000 82.85 

EKON.ODNOSI 1442 Regresiranje cen določenih proizvodov 1.681.216 1.646.553 97.94 
EKON.ODNOSI 8694 Regresiranje izvoznih kreditov 400.200 600.000 149.93 

Skupaj 22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 2.081.416 2.246.553 107.93 

PROMET 1117 Sofinanciranje AMZ 48.400 100.000 206.61 

Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 48.400 100.000 206.61 

OKOLJE 2136 Komunalna infrastruktura, javne službe in 0 540.556 » 
varstvo okolja 

OKOLJE 5191 Prezaposlitev delavcev v RUŽV 11.268 30.500 270.68 
OKOLJE 5425 Komunalna infrastruktura, javne službe in 353.891 0 0.00 

varstvo okolja 
OKOLJE 6063 Vlaganja v komunalno infrastrukturo in 160.558 . 0 0.00 

varstvo okolja 
OKOLJE 6667 Dolžanova soteska 2.400 2.500 104.17 
OKOLJE 7846 Javna dela 0 13.000 

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 528.117 586.556 111.07 

DELO 2199 Sofinanciranje regijskih projektov in 0 100.000 » 
razvoja delovnih mest 

DELO 4438 Prispevki delodajalcem za novozaposlene 188.201 203.000 107.86 
DELO 6530 Presežki v državnih podjetjih 791.882 250.000 31.57 
DELO 7023 Priprava brezposelnih na zaposlitev 1.604.066 1.810.000 112.84 
DELO 7024 Pospeševanje novega zaposlovanja 643.977 831.935 129.19 
DELO 7025 Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb 886.440 1.210.000 136.50 
DELO 7027 Preusposabljanje zaposlenih 131.839 202.000 153.22 
DELO 7029 Javna dela 1.378.099 2.450.000 177.78 
DELO 7032 Nadomestitev dela stroškov za ohranitev 1.046.773 600.000 57.32 

delovnih mest 
DELO 7265 Nadomestitev dela stroškov za ohranitev 1.499.706 600.000 40.01 

delovnih mest • izvozniki 
DELO 7871 Ukrepi aktivne politike zaposlovanja - 0 1.000.000 

vladni projekt 
DELO 8664 Izvajanje sanacij in prestrukturiranja 400.138 100.000 24.99 

podjetij (SRSP) 
DELO 8665 Tehnična izvedba IPP 8.687 5.000 57.56 
DELO 8674 Pomoč pri samozaposlovanju 752.369 745.000 99.02 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 9.332.178 10.106.935 108.30 
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9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI 
• v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

1996 1997 rasti 97/96 

4=3/2*100 

ZDRAVSTVO 2203 SB Nova Gorica 

Skupaj 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 

KULTURA 7292 Arboretum Volčji potok 

Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 

0 

0 

16.844 

16.844 

104.033 

104.033 

18.360 

18.360 

109.00 

109.00 

Skupaj 77 Subvencije - ostale 14.142.021 14.931.437 105.58 

Skupaj 9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI 29.843.502 38.605.100 129.36 

10 TRANSFERI OBČINAM 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

1 9 9 6 1 9 9 7 rasti 97/96 

1 4=3/2*100 

FINANCE 7505 Dopolnilna sredstva občinam 
FINANCE 7272 Odprava posledic neurij v letu 1995 
FINANCE 6399 Uresničevanje 29. člena Zakona o 

financiranju občin 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

22.259.221 25.500.000 
602.184 0 
177.573 400.000 

23.038.978 25.900.000 

114.56 
0.00 

225.26 

112.42 

Skupaj 8 Transferi občinam 23.038.978 25.900.000 112.42 

Skupaj 10 TRANSFERI OBČINAM 23.038.978 25.900.000 112.42 
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11 DRUGI ODHODKI 
v tisoč tolarjih - 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

1996 1997 rasti 97/96 

4=3/2*100 

DRŽAVNI ZBOR 5485 Sofinanciranje strank 
DRŽAVNI ZBOR 6455 Svet za radiodifuzijo 
DRŽAVNI ZBOR 6456 Svet za varstvo okolja 
DRŽAVNI ZBOR 8273 Povračilo stroškov volilne kampanje 

Skupaj 121 DRŽAVNI ZBOR 

395.200 
18.710 
15.400 

0 

429.310 

440.500 
25.000 
25.000 
29.313 

519.813 

111.46 
133.62 
162.34 

121.08 

2.91 REP.VOLIL.KOM. 7000 Izvedba volitev v državni zbor 341.235 10.000 
REP.VOLIL.KOM. 7334 Izvedba volitev predsednika republike 0 310.983 
REP.VOLI L.KOM. 7335 Izvedba volitev članov Državnega sveta 0 70.000 
REP.VOLIL.KOM. 8259 Izvedba zakonodajnega referenduma 190.242 65.000 
REP.VOLIL.KOM. 8267 Nadomestne volitve člana državnega sveta 0 20.000 

Skupaj 123 REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA 533.477 475.983 

34.17 

89.22 

EXP0 

VLADA 5205 Narodnostne skupnosti 
VLADA 1873 Mednarodno sodelovanje na področju 

javnega obveščanja 
VLADA 2549 Financiranje sodelovanja na razstavi 

1998 
VLADA 5244 Obveščanje domače in tuje javnosti 
VLADA 5245 Tiskovna in publicistična dejavnost 
VLADA 5284 Promocija Slovenije 
VLADA 6198 Programi RTV za tujino 
VLADA 6200 Sofinanciranje glasil za slepe in 

slabovidne 
VLADA 6201 Sofinanciranje glasil za gluhe 
VLADA 7360 Financiranje aktivnosti glede pristopa 

Slovenije v EU 
VLADA 8212 Financiranje prireditev ob počastitvi 

državnih praznikov 
VLADA 4730 Gradnja cerkve v Kočevski Reki 
VLADA 6209 Pomoč verskim skupnostim 
VLADA 8210 Kritje stroškov Rimskokatoliške cerkve ob 

papeževem obisku 
VLADA 7266 Nagrade usposabljanja, življenja in dela 

invalidov 

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE 

17.640 
498 

72.603 
21.976 

157.785 
79.900 
12.974 

11.038 
0 

73.516 

44.598 
1.800 

100.000 

1.680 

596.008 

18.000 
900 

30.000 

105.093 
24.500 
88.389 
37.000 
14.000 

12.100 
53.000 

58.490 

37.700 
2.000 

0 

1.700 

482.872 

102.04 
180.60 

144.75 
111.48 
56.02 
46.31 

107.91 

109.62 

79.56 

84.53 
111.11 

0.00 

101.21 

81.02 

FINANCE 4629 Uresničevanje Zakona o denacionalizaciji 
FINANCE 6522 Stroški finančnih razmerij 
FINANCE 7610 Odškodnine po sodnih sklepih 
FINANCE 7654 Stroški plačilnega prometa 
FINANCE 8693 Stroški urejanja kreditnih razmerij s 

» tujino 
FINANCE 8761 Stroški izdaje kratkoročnih vrednostnih 

papirjev 
FINANCE 8762 Stroški storitev tuje tehnične pomoči 

(CAS) 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

1.499.412 
669.487 
38.298 
74.916 

0 

0 

2.282.113 

7.790 
1.490.000 

341.518 
62.000 
35.000 

5.000 

11.700 
t 

1.953.008 

99.37 
51.01 

161.89 
46.72 

85.58 

ZUNANJE ZADEVE 1297 Članarine in kotizacije v tujini 280.961 365.106 129.95 
ZUNANJE ZADEVE 5201 Delovanje predstavništev RS v tujini 2.829.294 3.905.000 138.02 
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11 DRUGI ODHODKI 
- v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

1 9 9 6 1 9 9 7 rasti 97/96 

4=3/2*100 

in R 

ZUNANJE ZADEVE 6210 Delovna skupnost Alpe Jadran 
ZUNANJE ZADEVE 6211 Ureditev državne meje 
ZUNANJE ZADEVE 6524 Morska meja - Piranski zaliv 
ZUNANJE ZADEVE 8231 Pomoč ob volitvah 1996 v BiH 
ZUNANJE ZADEVE 8270 Humanitarna pomoč R Albaniji 

Bolgariji 
ZUNANJE ZADEVE 4750 Svetovni slovenski kongres 
ZUNANJE ZADEVE 4975 Slovenska izseljenska matica 
ZUNANJE ZADEVE 5234 Ustavne obveznosti - podpora slovenski 

narodnostni skupnosti 
ZUNANJE ZADEVE 6212 Ustavne obveznosti ■ podpora Slovencem po 

svetu 
ZUNANJE ZADEVE 6213 Informiranje Slovencev zunaj RS 
ZUNANJE ZADEVE 6716 Humanitarna pomoč Slovencem v Bosni 
ZUNANJE ZADEVE 7275 Sofinanciranje radijskih in TV programov 

za Slovence po svetu 
ZUNANJE ZADEVE 7323 Pomoč pri gradnji kulturnega doma 

Skupaj 18 

OBRAMBA 

OBRAMBA 

OBRAMBA 
OBRAMBA 
OBRAMBA 

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 

11.980 
2.583 
1.087 
3.000 

0 

3.000 
34.177 

1.177.614 

91.138 

662 
7.473 

18.230 

100.000 

4.561.198 

25.484 

26.373 

2.826 
0 

41.916 

96.599 

0 
2.000 
1.000 

0 
19.894 

4.000 
54.000 

1.016.000 

52.000 

0 
0 
0 

5.419.000 

73.616 

25.791 

0.00 
77.44 
91.99 
0.00 

133.33 
158.00 
86.28 

57.06 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

118.81 

288.88 

97.79 

113.23 
eo 

100.00 

186.29 

3599 Odškodnine za škodo, povzročeno s strani 
JLA 

4740 Sofinanciranje organizacije slovenskih 
častnikov in drugih organizacij 

4902 Obveznosti do organizacije Atlantski svet 
7441 Sodelovanje in sporazumi s fakultetami 
7645 Gasilska zveza Slovenija 

Skupaj 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

3.200 
35.427 
41.916 

179.950 

PRAVOSODJE 1928 Sodni svet 
PRAVOSODJE 5281 Sredstva za odškodnine neupravičeno 

obsojenim 

Skupaj 20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

9.767 
485.492 

495.260 

15.341 
565.000 

580.341 

157.07 
116.38 

117.18 

EKON.ODNOSI 1559 Članarine mednarodnim organizacijam 
EKON.ODNOSI 6759 Ustanovitev enote Phare CBC PIU 
EKON.ODNOSI 6127 Kotizacije in članarine mednarodnim 

organizacijam 

Skupaj 22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 
*-......... 
KMETIJSTVO 

0 
0 

442 

442 

11.499 

12.050 
500 
500 

13.050 

113.13 

2952.70 

160.56 

oo 
00 
00 

213.89 

751.75 

KMETIJSTVO 
KMETIJSTVO 
KMETIJSTVO 
KMETIJSTVO 

Skupaj 23 

OKOLJE 

1403 Odškodnine za povzročeno škodo od 
zavarovane divjadi 

2558 Humanitarna pomoč 
2559 Izvršba odločb ZZG Slovenije 
2561 Sodelovanje z EU 
7504 Kotizacija za članstvo v mednarodnih 

» organizacijah 

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN PREHRANO 

0 
0 
0 

3.021 

14.520 

0 

18.462 

14.615 
4.615 

65.000 
6.462 

109.154 

6.000 1598 Aktivnosti za približevanje k Evropski 
uniji 
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11 DRUGI ODHODKI 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

1 9 9 6 1 9 9 7 rasti 97/96 

1 

OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 

OKOLJE 

1600 Članarine in prispevki mednarodnim 
organizacijam 

1812 Članstvo v mednarodnih geodetskih 
asociacijah 

1933 Sofinanciranje mednarodnega projekta 
Tempus 

4421 Članstvo v nevladnih mednarodnih 
organizacijah 

6363 Mednarodne članarine 
6371 Nadomestila za izvajanje režimov varstva 

narave 
6575 Odškodnlne-živalske vrste 

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

0 

1.400 

0 

3.328 

480 
5.170 

5*. 284 

15.662 

4-3/2*100 

8.000 

1.498 

1.000 

12.000 

560 
5.000 

5.000 

39.058 

107.01 

360.56 

116.61 
96.72 

94.63 

249.39 

DELO 

DELO 
DELO 
DELO 
DELO 

DELO 
DELO 
DELO 

DELO 
DELO 
DELO 
DELO 
DELO 

2200 Vladna komisija za grobišča in 
medresorski gradbeni odbor 

2201 Pokojninska reforma 
4433 Sofinanciranje PHARE programov 
4904 Sofinanciranje ZZB-NOV 
6180 Sofinanciranje Zveze veteranov vojne za 

Slovenijo 
6181 Sofinanciranje združenja "SEVER" 
6846 Druge organizacije žrtev vojnega nasilja 
6847 Sofinanciranje zveze društev izgnancev 

Slovenije 
7190 Priznanja socialnega varstva 
7193 Sofinanciranje društev 
7197 Vzdrževanje grobov v Republiki Sloveniji 
7198 Vzdrževanje grobov v tujini 
7874 Sofinanciranje organizacij vojnih 

invalidov 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 

0 
3.056 

135.853 
21.981 

3.185 
2.900 
4.000 

2.123 
1.622 

31.382 
2.200 

0 

208.302 

1.500 

10.000 
19.208 

144.050 i 
23.630 

3.430 
5.100 
4.280 

3.172 
1.740 

22.018 
2.398 

10.500 

251.026 

628.46 
106.03 
107.50 

107.69 
175.86 
107.00 

149.41 
107.28 
70.16 

109.00 

120.51 

ZDRAVSTVO 1964 Medicinski tisk 
ZDRAVSTVO 7184 Zdravstvo ■ demografsko ogrožena območja 
ZDRAVSTVO 7195 Sofinanciranje društev s področja 

zdravstva 
ZDRAVSTVO 7284 Mednarodno sodelovanje 
ZDRAVSTVO 6132 Izvajanje programov sodelovanja z WH0 
ZDRAVSTVO 6133 Delovanje nacionalnih koordinatorjev 
ZDRAVSTVO 6134 Priprave na izvedbo ministrske 

konference v letu 1996 
ZDRAVSTVO 6135 Meritve in analize imlslj onesnaženosti 
ZDRAVSTVO 6136 Analize vzorcev 
ZDRAVSTVO 6137 Ionizirana sevanja 

Skupaj 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 

7.305 
30.621 

6.900 

7.913 
2.627 
3.107 

26.697 

6.000 
35!677 
2.923 

129.768 

7.400 
30.621 
6.900 

11.000 
3.500 
1.500 

0 

6.000 
35.677 
2.900 

105.498 

101.31 
100.00 
100.00 

139.02 
133.25 
48.28 
0.00 

100.00 
100.00 
99.22 

81.30 

ŠOLSTVO 7187 Nagrade v Izobraževanju 
ŠOLSTVO 7188 Priznanja Stanka Bloudka 
ŠOLSTVO 7192 Sofinanciranje društev na področju 

izobraževanja 
ŠOLSTVO 7200 Šolstvo narodnosti in zamejstva 

6.997 
3.691 

17.700 

58.083 

7.600 
4.000 

16.000 

62.000 

108.61 
108.37 
90.40 

106.74 
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11 DRUGI ODHODKI 
• v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

ŠOLSTVO 8872 Predšolska vzgoja otrok italijanske in 63.672 
madžarske narodnosti 

ŠOLSTVO 8877 Sofinanciranje programa predšolske vzgoje 900 
v društvih 

Skupaj 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 151.043 

68.000 

500 

158.100 

4=3/2*100 

106.80 

55.56 

104.67 

ZNANOST 2290 Recenzije, evalvacije in ekspertize 
ZNANOST 7058 Programi mednarodnega sodelovanja 
ZNANOST 7186 Nagrade na področju znanosti 
ZNANOST 7926 Promocija znanstveno-razi skoval ne 

dejavnosti MZT 
ZNANOST 8282 Plačilo mednarodnih pristojbin 

Skupaj 34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 

0 
149.002 
24.992 

0 

0 

173.994 

50.986 
198.487 
25.252 
66.496 

1.031 

342.252 

133.21 
101.04 

196.70 

KULTURA 7182 Demografsko ogroženi - kultura 58.463 64.616 110.52 
KULTURA 7185 Prešernov sklad 17.494 19.075 109.04 
KULTURA 7199 Kulturna dejavnost narodnih skupnosti, 59.775 74.280 124.27 

Romov in priseljencev 
KULTURA 7202 Kultura za Slovence zunaj RS 86.711 114.500 132.05 

Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 222.442 272.471 122.49 

SAZU 5252 Članske nagrade akademikom 133.028 155.000 116.52 

Skupaj 39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 133.028 155.000 116.52 

Skupaj 9 Drugi odhodki 10.043.165 11.056.576 110.09 

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI 10.043.165 11.056.576 110.09 
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12 OSKRBA BEGUNCEV 

Postavka Naziv postavke 

VLADA 
VLADA 
VLADA 

1294 Oskrba beguncev 
2605 Včlanitev v IOM 
7351 Pomoč pri obnovi BIH 

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE 

Skupaj 120 Oskrba beguncev 

Skupaj 12 OSKRBA BEGUNCEV 

• v tisoč tolarjih 

Realizacija Predlog proračuna Indeks 
19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

4-3/2*100 

1.884.457 1.529.526 
0 4.070 
0 206.671 

81.17 

1.884.457 1.740.267 92.35 

1.884.457 1.740.267 92.35 

1.884.457 1.740.267 92.35 
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13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 

PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 

PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 

PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 

1 

1001 Projekti 
1002 Projekti 
1003 Projekti 
1004 Projekti 
1005 Projekti 

1059 
1080 

1263 R 
1585 R 
1589 R 

• obnove 
• geomehanika 
• objekti 
za zagotovitev prometne varnosti 
• večje rekonstrukcije 

1006 Kontrolne preiskave in meritve 
1007 Projekti • novogradnje (obvoznice) 
1036 M 10 Črni Kal 
1040 R 309/1059 Aver - Gračišče 
1041 R 310/1061 Pobegi • Sveti Anton 
1050 Ostalo in sofinanciranje 
1054 R 367/1350 Zgornji Dolič • Vitanje 

R 330/1189 Zgornja Besnica • Trebeljevo 
R 372/1360 križišče Jurčkova • Ižanska 

1097 M 3/245 zahodna obvoznica v Mariboru 
1118 Odkupi in odškodnine 
1119 Inženiring in ostale storitve 
1249 R 327/1176 Soteska - Dvor 

340/1249 Ljubno - Luče 
345/1279 Špi tal i č • Kartuzija 
335/1212 Črnomelj 

1853 M 10-3/328 železniški nadvoz v Laškem 
2600 R 355/1314-1315 Hodoš • Martjanci 
2601 R 370/1355 Ribnica • Podvelka 
2681 Obvozi v času gradnje objektov 
2704 R 324/1144 Todraž ■ Brebovnica 
2712 Študije 
2714 Svetovalne storitve 
2717 R 372/1362 Rakitna • Cerknica 
2732 M 10-8/1274 obvoznica Šentjur 

R 330/1192 Radeče - Loka pri Zidanem 
Mostu 
R 363/1337 Impoljca - Zavratec 

2771 M 3/245 Vrbanski plato 
2774 R 314/1074 Petrovo Brdo - Podrošt 
2780 R 322/1135 Kranj (Zavarovalnica • Jaka), 

most 
2784 M 10/295 Domžale - Črnuče (EBRD) 
2786 Zelena meja (Zavrč) 
2906 M 3/248 Ptuj • železniški nadvoz (EBRD) 
3812 Oprema za kontrolo cest 
3839 M 10-8/1257 Dravograd 

R 324/1144 Ljubljanica • Kurja vas 
Investicijski programi 
R 326/1159 Žužemberk • Dobrava 
R 321C/1128 Vresje ■ Sorica 
R 351/1299 meja z Madžarsko ■ Kobilje 
R 338/1237 Poljčane • Zgornje Poljčane 

4989 Osllnica • Čačlč - Borovec • Kočevska 
reka 

4990 M 10-3/332 Vrhovo ■ Hotemež 
4991 R 330 Radeče • priključek M 10-3 
5558 M 10-1/322 Kapca - Hotlza 
5611 R 358C/1327 Stročja vas - Ljutomer 
6460 R 336/1219 most čez Kotredeščico v 

2744 

2770 

3887 
4708 
4762 
4822 
4981 
4986 

102.291 
45.927 
46.484 
18.436 
83.000 
65.668 
26.851 
7.919 

18.600 
74.400 
45.714 
65.035 
13.020 
46.500 
46.000 

362.264 
520.000 

9.261 
93.000 

0 
0 

4.650 
0 
0 

9.300 
4.650 

987 
9.117 

40.707 
136.657 
15.000 

65.100 
74.325 
13.950 
27.900 

173.542 
23.355 

522.744 
27.254 
23.050 
38.956 
51.834 
44.000 
23.600 
37.713 
23.250 
83.700 

18.500 
69.737 
18.456 
78.162 
45.712 

50.000 
50.000 
50.000 
20.000 
80.000 

0 
30.000 

0 
130.000 
27.000 
50.000 

0 
0 
0 

390.000 
400.000 
560.000 

0 
150.000 

1.000 
5.000 

50.000 
2.000 
2.000 

15.000 
25.000 
30.000 
55.000 
4.000 

35.000 
0 

75.000 
211.000 

0 
0 

294.000 
0 

354.000 
10.000 
12.000 

0 
50.000 
30.000 
5.000 

0 
0 

35.000 

60.000 
20.000 
50.000 

0 
0 

4=3/2*100 

48.88 
108.87 
107.56 
108.48 
96.39 
0.00 

111.73 
0.00 

698.92 
36.29 

109.37 
0.00 
0.00 
0.00 

847.83 
110.42 
107.69 

0.00 
161.29 

1075.27 

161.29 
537.63 

3040.62 
603.30 

9.83 
25.61 
0.00 

115.21 
283.89 

0.00 
0.00 

169.41 
0.00 

67.72 
36.69 
52.06 
0.00 

96.46 
68.18 
21.19 
0.00 
0.00 

41.82 

324.32 
28.68 

270.92 
0.00 
0.00 
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13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

Postavka Naziv postavke 

v tisoč tolarjih 

Realizacija Predlog proračuna Indeks 
1 9 9 6 1 9 9 7 rasti 97/96 

PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 

PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 

PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 

PROMET 
PROMET 

PROMET 
PROMET 

PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 

PROMET 
PROMET 
PROMET 

PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 

6478 
6480 
6481 
6482 
6483 
6486 
6490 

Zagorju 
6461 R 370/1353 most čez Vuhreščlco v Orlici 
6462 R 346/1284 most čez Dravi njo v Majšperku 
6465 R 357/1318 most čez Bukovico v Dobrovnlku 
6466 M 10-8/1260 mostova čez Pako v Hudi 

luknji 
6467 R 302/1029 most čez Sočo v Trenti 
6470 M 10-1/366 Gornja Radgona • Mele 
6471 M 1/212 Medvode 
6475 M 4/253 obvoznica Novo mesto 
6476 M 10-8/1260 Velenje križišče Šaleška - 

Goriška 
R 319/1105 mostovi na Jezerskem 
R 314/1081 križišče v Mostah 
R 322/1134 Mlaka - Kokrica 
R 315/1093 Zlatorog - Savica 
R 326/1162 Mirna 
R 343B/1431 Limbuš • Lažni ca 
R 319/1109 Škofja Loka (Žabnica • Grenc) 

6493 M 10-1/314-315 Lenart 
6498 M 2/373 križišče Strunjan 
6569 M 10-10/1035 most Idrija 
6691 M 3/242 obvoznica Radlje 
6692 M 10-8/1260 Huda luknja 
6698 M 10-9/1182 Šentjakob - Radeče (Ribče • 

Litija) 
6701 R 356/1317 Petrovci 
6705 M 10-1/318 Petanjci 

(Cankarjeva cesta) 
6706 R 326/1166 Sevnica 
6708 R 348/1292 Spodnji 

Duplek • Dvorjane 
R 343/1430 Zreče - križišče 
R 330/1189 Trebeljevo - Litija 
L Zelena meja (Pungart. Črni potok) 

6793 M 12-1/323-325 Lendava (obvoznica) 
6794 R 320/1120 Sodražica - Žlebič 
6796 R 330/1192 Radeče - Loka pri Zidanem 

Mostu 
6797 R 301/1012 obvoznica Šempeter 
6798 M 10/282 Celje severna magistrala 
6799 R 314/1077-1078 Škofja Loka (Stari Dvor • 

Petrol) 
6975 Zelena meja (Bezgarji) 
6977 M 10-10/1040 Prapetno 
6978 R 324/1144 Gorenja vas • Ljubljanica 
6979 R 314/1085 most čez Dreto v Gornjem Gradu 
6982 R 351/1302 inundacije v Veržeju 
7239 M 10-5 Ajdovščina križišča 
7240 M 10-10/1033 križišče Kalce 
7242 M 10-3/328 Debro - Laško 
7244 R 326/1169 most čez Sušico v Lesičnem 
7245 R 359A/1330 most čez Sveči no v Plaču 
7270 Geološke in geomehanske preiskave in 

6717 
6788 
6792 

našel je 
• Murska Sobota 

- Planina 
Duplek • Zgornji 

62.000 
33.500 
32.550 
65.934 

44.400 
4.650 

49.678 
108.943 

0 

3.895 
977 

0 
3.633 
3.522 

46.500 
73.901 
62.999 
23.250 

100.000 
9.300 

217.000 
139 

9.300 
7.223 

3.426 
9.300 

4.550 
9.300 

27.797 
9.287 
6.455 

53.401 

67.000 
0 

9.300 

37.987 
3.926 
9.300 

11.900 
4.390 

12.402 
9.300 

44.000 
18.600 
18.600 
27.517 

0 
0 

35.000 
78.000 

50.000 
50.000 
2.000 

10.000 
14.000 

20.000 
0 

10.000 
35.000 

0 
95.000 
10.000 

100.000 
20.000 

0 
5.000 

47.000 
5.000 

33.000 
3.000 

30.000 
40.000 

60.000 
0 

5.000 
0 

30.000 
29.300 

0 
10.000 
5.000 

52.000 
10.000 
50.000 
45.000 

100.000 
60.000 
25.000 
10.000 
10.500 
14.000 
30.000 

4=3/2*100 

0.00 
0.00 

107.53 
118.30 

112.61 
1075.27 

4.03 
9.18 

513.48 
0.00 

w 
963.38 

0.00 
204.30 

13.53 
158.73 
86.02 

0.00 
53.76 
21.66 

3590.97 

354.85 
41.53 

875.78 
430.11 

1318.68 
0.00 

17.99 
0.00 

464.79 
54.87 

0.00 
00 

53.76 

136.89 
254.69 
537.63 
378.15 

2277.90 
483.79 
268.82 
22.73 
56.45 
75.27 

109.03 
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13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
- v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

1 4=3/2*100 

PROMET 7274 Odprava posledic neurij v letu 1995 
PROMET 7289 R 336/1222 Hrastnik - Dol 
PROMET 7297 R 319/1111 Gorenja vas - Trebija 
PROMET 7298 R 302/1029 most čez Limarico v Trenti 
PROMET 7299 M 4/256 križišče Jugorje 
PROMET 7300 R 370/1353 Vuhred - Ribnica na Pohorju 
PROMET 7301 R 357/1320 Lendava - Pince 
PROMET 7302 R 337/1234 Majšperk - Jurovci 
PROMET 7303 R 329/1187 Moravče - Čatež 
PROMET 7304 R 314/1072 Hudajužna 
PROMET 7305 M 10-3/330 Širje • Zidani Most 
PROMET 7306 M 10-8/1185 Trbovlje - Hrastnik 
PROMET 7325 R 365/1348 Grm - Radohova vas - Bič 
PROMET 7756 Ukrepi zaradi prekomerne obremenitve s 

hrupom 
PROMET 7757 R 314/1079 križišče Valburga 
PROMET 7759 Kolesarske poti 
PROMET 7761 Zelena meja (Božakovo - Drašiči) 
PROMET 7763 Zelena meja (Trlično • Dobovec) 
PROMET 7766 R 314/1076 Klančar - Podlubnik 
PROMET 7767 R 305D/1425 Kojsko 
PROMET 7768 R 357/1318 most čez Ratišče v Fi1 ovci h 
PROMET 7769 R 336/1224 most čez Gračnico v Dežnem 
PROMET 7770 R 356/1317 most čez Merak v Šulincih 
PROMET 7771 R 338/1237 skozi Zgornje Poljčane 
PROMET 7772 R 326/1162 most čez Mirno v Puščavi 
PROMET 7773 Zelena meja (Meje • Paradiž) 
PROMET 7774 R 373/1364 Trava - Podplanina 
PROMET 7775 R 346/1285 Spodnja Hajdina 
PROMET 7776 M 10-8/1262 Velika Pirešica 
PROMET 7777 M 10-10/1037 most čez Jesenico v Reki 
PROMET 7778 R 336/1226 most in nadvoz v Šentjurju 
PROMET 7779 R 364/1343 Sinji vrh - Radenci 
PROMET 7780 R 321/1121 Lipniška dolina 
PROMET 7781 R 336/1219 Ruardi v Zagorju 
PROMET 7782 R 330/1191 Velika Reka - Velika Preska 
PROMET 7783 R 302/1029 galerija Berebica v Trenti 
PROMET 7784 M 10-1/366 Mele - Šratovci - Radenci 
PROMET 7785 R 340/1249 Ljubno • Luče 
PROMET 7786 R 315/1089 obvoznica Bled 
PROMET 7787 R 319/1110 obvoznica Škofja Loka 
PROMET 7788 M 10-1/317 Petanjci • Tišina 
PROMET 7789 Zelena meja (Marsiči - Mlini pri Sočergi) 

Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 

300.000 
39.000 
5.995 

44.400 
2.324 

964 
4.908 
4.650 

0 
3.688 
4.650 
4.650 

10.000 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

5.182.537 

0 
0 

3.500 
35.000 
5.000 
5.000 

0 
40.000 
5.000 
5.000 
5.000 

46.000 
20.000 
5.000 

25.000 
5.000 
5.000 
5.000 

10.000 
25.000 
16.000 
2.000 

24.000 
2.000 

10.000 
5.000 
5.000 

45.000 
5.000 

90.000 
5.000 
5.000 
5.000 
1.000 
5.000 

10.000 
5.000 
5.000 
6.000 
4.000 
5.000 
5.000 

5.169.300 

0.00 
0.00 

58.38 
78.83 

215.18 
518.78 

0.00 
860.24 

oo 
135.57 
107.53 
989.25 
200.00 

99.74 

Skupaj 101 Investicije - ceste 5.182.537 5.169.300 99.74 

PROMET 3826 Objekti in naprave za varnost v pomorskem 4.507 0 0.00 
prometu 

PROMET 3830 Oprema za varnost pomorskega prometa 2.602 3.500 134.53 
PROMET 6256 Investicije v pristaniško infrastrukturo 18.121 61.750 340.76 

in varnost plovbe 
PROMET 1578 Obnova vzletno-pri stajal ne steze in 0 20.000 » 
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13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

1 4=3/2*100 

maneverskih površin letališča Maribor ter 
ostale opreme 

PROMET 1579 Nabava opreme za letalsko umerjanje 0 50.000 « 
PROMET 2567 Nabava rentgenskih aparatov 0 54.740 « 
PROMET 5604 Oprema in merilne naprave za vodenje 55.391 60.376 109.00 

zračnega prometa 
PROMET 6257 Objekt za radar dolgega dosega s potrebno 4.213 2.690 63.85 

infrastrukturo 
PROMET 6261 Posodobitev in adaptacija terminalne 7.971 8.688 108.99 

kontrole letenja Maribor 
PROMET 6262 Ureditev in posodobitev kontrolnega 5.736 6.252 108.99 

stolpa na Letališču Ljubljana 
PROMET 6263 Zamenjava rezervnih sistemov napajanja za 4.727 5.538 117.15 

radionavigacijske naprave 
PROMET 6265 Rezervni moduli in oprema 17.967 19.584 109.00 
PROMET 6266 Razvoj in nakup programske opreme za ANS 47.058 51.293 109.00 
PROMET 6267 Dokončanje energetske postaje v Obm KL LJ 21 7.000 33623.26 
PROMET 6268 Radar dolgega dosega (PSR+MSSR) za zračne 1.412 0 0.00 

poti 
PROMET 6270 Disel električna postaja s sistemom za 23.359 0 0.00 

nepretrgano napajanje 
PROMET 6271 ILS kat III elektronska oprema 2.880 0 0.00 
PROMET 6272 ILS kat III gradbena in inštalacijska 1.315 0 0.00 

dela 
PROMET 6778 ILS kat III - operativno uvajanje 6.265 6.829 109.00 
PROMET 6779 Tehnično varovanje naprav in objektov 7.071 7.707 109.00 

kontrole letenja 
PROMET 6780 Tehnično varovanje radarja dolgega dosega 0 8.200 » 
PROMET 7740 Adaptacija objektov - Portorož 0 6.600 « 
PROMET 1603 Računalniška oprema za projektiranje, 20.077 15.000 74.71 

nadzor in evidenco TK naprav 
PROMET 3818 Oprema in montaža kontrolno ■ merilnega 89.920 8.000 8.90 

sistema URST 
PROMET 7276 Izgradnja, vzdrževanje in obratovanje 134.000 146.060 109.00 

infrastrukture RTV Slovenija 
PROMET 7804 Najem satelitskega kanala za slovenski 0 144.000 « 

program 

Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 454.611 693.807 152.62 

Skupaj 102 Investicije - ostali promet in zveze 454.611 693.807 152.62 

GOSPOD.DEJAV. 4655 Rekultivacija stare deponije Lakonca 30.078 
GOSPOD.DEJAV. 4656 Investicijska dokumentacija za ekološko 41.461 

in tehnično sanacijo energetskih objektov 
GOSPOD.DEJAV. 4657 Odstranjevanje mulja iz jezer: HE - 55.143 

Mariborski otok. Zbilje. Most na Soči 
GOSPOD.DEJAV. 5186 Programi zapiranja rudnikov Idrija, 980.054 

Mežica in Kamnik 
GOSPOD.DEJAV. 6101 Programi zapiranja rudnikov Kanižarica, 1.341.404 

Senovo in Zagorje 
GOSPOD.DEJAV. 6109 Blok 5 / Šoštanj 205.097 
GOSPOD.DEJAV. 6756 Rekonstrukcija avtomatike in regulacije 80.000 

kotla I in II (Tol) 

0 
40.000 

15.000 

1.050.000 

1.065.000 

0 
0 

0.00 
96.48 

27.20 

107.14 

79.39 

0.00 
0.00 
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13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

1 4=3/2*100 

GOSPOD.DEJAV. 7471 Sofinanciranje investicij v obnovo in 
razvoj turističnih objektov 

Skupaj 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2.733.237 

66.000 

2.236.000 81.81 

OKOLJE 1301 Sredstva za JE Krško 94 0 0.00 
OKOLJE 5472 Zapiranje rudnika urana Žirovski vrh 270.181 274.700 101.67 
OKOLJE 6378 Ekološka sanacija Rudnika Žirovski vrh 117.820 128.400 108.98 

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 388.095 403.100 103.87 

Skupaj 103 Investicije - energetika 3.121.333 2.639.100 84.55 

KMETIJSTVO 

KMETIJSTVO 
KMETIJSTVO 
KMETIJSTVO 
KMETIJSTVO 
KMETIJSTVO 
KMETIJSTVO 

KMETIJSTVO 
KMETIJSTVO 
KMETIJSTVO 
KMETIJSTVO 
KMETIJSTVO 
KMETIJSTVO 

KMETIJSTVO 
KMETIJSTVO 

KMETIJSTVO 

KMETIJSTVO 
KMETIJSTVO 

1458 Celostno urejanje podeželja in obnova 48.369 
vasi • izvedba 

3804 Kmetijska infrastruktura 20.800 
3805 Vinske ceste 13.448 
1409 Sanacija večjih onesnaževalcev 0 
1475 Agromelioracije ■ trajni nasadi in opore 100.842 
1491 Agromelioracije 140.540 
1494 Namakanje in osuševanje kmetijskih 290.129 

zemljišč 
1497 Akumulacije 32.048 
3807 Poizkusni centri za namakanje 2.160 
2451 Vodooskrba Bele krajine 0 
1422 Morsko ribištvo in marikultura 7.800 
1449 Sladkovodno ribogojstvo 10.714 
1431 Celostno urejanje podeželja in obnova 18.766 

vasi - dokumentacija 
1502 Komasacije 27.124 
1505 Izdelava predhodnih analiz in 26.400 

investicijske tehnične dokumentacije ter 
promoči je 

2419 Nakup kmetijskih zemljišč v skladu s 16. 0 
čl. Zakona o kmetijskih zemljiščih, v 
smislu zaokroževanja kmečkih gospodarstev 

6555 Nacionalni program namakanja 16.280 
6556 Sanacija nedokončanih komasacij 37.901 

92.309 

64.616 
46.154 
4.231 

0 
128.463 
333.081 

69.616 
9.231 

46.154 
9.231 

11.077 
0 

0 
0 

2.769 

7.000 
0 

190.84 

310.65 
343.20 

oo 
0.00 

91.41 
114.80 

217.22 
427.36 

oo 
118.35 
103.39 

0.00 

0.00 
0.00 

43.00 
0.00 

Skupaj 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN PREHRANO 793.321 823.932 103.86 

Skupaj 104 Investicije - kmetijstvo * 793.321 823.932 103.86 

KMETIJSTVO 6557 Usposobitev javnih zavodov, ustanov in 42.567 68.363 160.60 
razvojnih centrov v kmetijstvu 

KMETIJSTVO 6562 Obramba pred točo • oprema 0 9.805 <° 
KMETIJSTVO 2471 Prognoza rastlinskih škodljivih 0 13.846 

organizmov v kmetijstvu - oprema 
KMETIJSTVO 6559 PHARE - lastna udeležba 4.000 0 0.00 

Skupaj 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN PREHRANO 46.567 92.014 197.59 

OKOLJE 6668 Dokončanje informacijskega centra TNP 12.728 0 0.00 
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13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

OKOLJE 7843 Škocjanske jame - infrastruktura 

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 12.728 

13.500 

13.500 

4=3/2*100 

106.07 

DELO 
DELO 
DELO 
DELO 
DELO 
DELO 
DELO 

DELO 
DELO 
DELO 
DELO 
DELO 

DELO 

DELO 
DELO 

DELO 
DELO 

1288 Računalniška oprema CSD 
2456 Poslovni prostori RZZ 
2570 Dom upokojencev Ptuj - Muretinci 
4441 CSD - zamenjava avtomobilov 
4442 Poslovni prostori CSD 
4443 Poslovni prostori in oprema VDC 
4444 Poslovni prostori in oprema zavodov za 

usposabljanje 
4996 Stanovanjske skupnosti za invalide 
5555 Dom paraplegikov 
6190 Dom upokojencev Šentjur 
6191 Dom upokojencev Trebnje 
6192 Zavetišče za ženske in otroke - žrtve 

nasilja 
6499 Vzpostavitev informacijskega sistema na 

področju varstva VI, VV. ŽVN 
6661 Grobišča • Teharje, Kočevski Rog 
6848 Zagotavljanje, vzdrževanje in oprema 

posebnih socialnovarstvenih zavodov 
7875 Terapevtski center 
7884 Program mreže domov za starostnike 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 

2.628 
193.230 
40.243 
9.303 

358.796 
198.293 
49.346 

29.923 
393 

107.031 
0 

3.928 

5.616 

6.000 
0 

0 
0 

1.004.729 

33.000 
112.864 

7.000 
10.140 

308.796 
201.500 
79.000 

5.000 
0 

268.000 
90.000 
2.500 

86.000 
20.000 

17.500 
65.000 

1.306.300 

1255.85 
58.41 
17.39 

108.99 
86.06 

101.62 
160.09 

16.71 
0.00 

250.39 
oo 

63.65 

0.00 

1433.33 

130.02 

ŠOLSTVO 4827 Centri za izobraževanje učiteljev 
ŠOLSTVO 4828 Priprava dokumentacije 
ŠOLSTVO 4829 Intervencijska sredstva 
ŠOLSTVO 6236 Tehnološka posodobitev športnih 

objektov 
ŠOLSTVO 6317 Šolstvo narodnosti 
ŠOLSTVO 6318 Srednje šolstvo novogradnje 
ŠOLSTVO 6320 Izgradnja telovadnic 
ŠOLSTVO 6321 Visoko šolstvo 
ŠOLSTVO 6322 Študentski domovi 
ŠOLSTVO 6323 Zavodi za usposabljanje 
ŠOLSTVO 6324 OŠ na demografsko ogroženih področjih 
ŠOLSTVO 6325 Centri za šolsko in obšolsko dejavnost 
ŠOLSTVO 6908 Stanovanjski sklad za učitelje 
ŠOLSTVO 8743 Odkup objekta za PF UL 
ŠOLSTVO 8744 Višje šolstvo 

Skupaj 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT * 

41.470 
34.335 

132.321 
13.733 

56.995 
1.226.173 

197.439 
825.000 
336.963 
61.552 

347.237 
219.996 

9.421 
0 
0 

3.502.635 

14.000 
20.000 
96.500 

0 

115.000 
993.105 
418.288 
721.400 
479.149 
129.725 
392.200 
200.000 

0 
1.738.000 

10.000 

5.327.367 

33.76 
58.25 
72.93 
0.00 

201.77 
80.99 

211.86 
87.44 

142.20 
210.76 
112.95 
90.91 
0.00 

152.10 

ZNANOST 2291 Družboslovno središče FDV 0 209.800 » 
ZNANOST 2452 Raziskovalna oprema 537.627 0 0.00 
ZNANOST 2453 Univerzitetna knjižnica v Ljubljani 308.948 450.871 145.94 
ZNANOST 4492 Informacijska in komunikacijska 90.117 0 0.00 

infrastruktura 
ZNANOST 6147 Dom podiplomcev • družboslovno središče v 7.505 77.750 1035.96 

Ljubljani 
ZNANOST 6148 Biološko središče v Ljubljani 206.646 71.784 34.74 
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13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

1 9 9 6 1 9 9 7 rasti 97/96 

1 4=3/2*100 

ZNANOST 7927 Morsko biološko središče 
ZNANOST 7928 Univerza Maribor 
ZNANOST 7929 Fakulteta za organizacijske vede 

74.261 
130.000 
20.000 

Skupaj 34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 1.150.844 1.034.466 89.89 

KULTURA 1862 Kulturni dom Lendava 110.000 157.929 143.57 
KULTURA 2002 Narodna galerija Ljubljana 49.947 0 0.00 
KULTURA 2003 Primorsko dramsko gledališče Nova Gorica- 200 0 0.00 

neporavnane obv. 
KULTURA 2477 Investicije v kulturi 162.880 215.000 132.00 
KULTURA 2478 ZVNKD - skupna nabava računalnikov 2.916 3.500 120.02 
KULTURA 2479 Arhivi - skupna nabava računalnikov 3.275 3.500 106.87 
KULTURA 6157 Metelkova - Etnografski muzej 163.753 180.000 109.92 
KULTURA 6158 Roška - Zgodovinski arhiv, Restavratorski 79.472 141.956 178.62 

center 
KULTURA 6577 Viba film 50.409 25.000 49.59 
KULTURA 6879 SNG Drama Ljubljana 49.175 0 0.00 
KULTURA 8217 Cerkev sv. Jožefa 29.536 250.461 847.99 

Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 701.563 977.346 139.31 

Skupaj 105 Investicije - javni zavodi in ustanove 6.419.067 8.750.993 136.33 

OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 

Skupaj 25 

2137 Lastna udeležba - PHARE ■ 
naprava Gornja Radgona 

2138 Lastna udeležba • PHARE 
2185 Lastna udeležba - PHARE 

odpadki na Gorenjskem 
2188 Lastna udeležba - PHARE 

Orseeg - Izaad 
2189 Lastna udeležba • PHARE 

narodni park 
2416 Plačilo prometnega davka 

program PHARE 
6514 Projekt TIMAV in zaščita 
1845 Vzdrževalno ■ ureditvena 

čistilna 

ECO ADRIA 
ravnanje z 

park Goričko 

Triglavski 

in provizij za 

Gorice (PHARE) 
dela na obalnem 

morju 
2191 Odkup nepremičnin na zavarovanih območjih 

narave 
2954 Primorski vodovod in kanalizacija 
2956 HE Golica - programi iz odškodnin KELAG 
4425 HE Vrhovo sofinanciranje urejanja 

zalednih voda 
5427 Gradnja vodnogospodarskih objektov in 

naprav 
7273 Odprava posledic neurij v letu 1995 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

0 
0 

0 

0 

0 

45.945 
0 

146.000 
9.500 

0 

4.574 

615.286 

821.305 

8.000 

17.500 
5.340 

24.920 

9.000 

16.000 

0 
10.900 

10.500 

164.400 
0 

35.300 

0 

0 

301.860 

0.00 

112.60 
0.00 

0.00 

0.00 

36.75 

Skupaj 141 Investicije • komunala in urejanje voda 

ZDRAVSTVO 2446 Investicije v zdravstvu 

821.305 301.860 36.75 

1.290.709 1.311.006 101.57 
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v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

4=3/2*100 

ZDRAVSTVO 6385 Odplačila kreditov za UKC 238.713 139.400 58.40 
ZDRAVSTVO 6515 Sofinanciranje PHARE programa 0 485 » 
ZDRAVSTVO 6936 Odplačilo obveznosti po sklepih vlade 87.435 121.620 139.10 

Skupaj 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 1.616.857 1.572.511 97.26 

Skupaj 106 Investicije - zdravstvo 1.616.857 1.572.511 97.26 

EKON.ODNOSI 

EKON.ODNOSI 

EKON.ODNOSI 
EKON.ODNOSI 

1563 Cesta Livške Ravne - Šolarji ■ lastna 
udeležba za sofinanciranje PHARE CBC 
program 

1958 Sofinanciranje i ni ci al ni h razvojnih 
programov 

5067 Sofinanciranje gospodarske infrastrukture 
8167 Cesta Vol če - Šolarji • lastna udeležba 

za sofinaniranje PHARE CBC program 

Skupaj 22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 

6.014 

1.023.746 
5.642 

1.035.402 

6.000 

20.000 

1.163.588 
39.000 

1.228.588 

332.56 

113.66 
691.22 

118.66 

Skupaj 107 Investicije - demografsko ogroženi 1.035.402 1.228.588 118.66 

PREDSEDNIK RS 6950 Razvoj informacijskega sistema 

Skupaj 11 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE 

5.062 

5.062 

2.000 

2.000 

39.51 

39.51 

DRŽAVNI ZBOR 2604 Reševanje stanovanjske problematike 
DRŽAVNI ZBOR 4510 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

Skupaj 121 DRŽAVNI ZBOR 

0 
417.800 

417.800 

7.045 

7.045 

25.000 
259.100 

284.100 

5.806 

5.806 

62.02 

68.00 

82.42 

82.42 

DRŽAVNI SVET 6197 Investicije 

Skupaj 122 DRŽAVNI SVET 

VARUH ČL.PRAV. 6061 Nakup poslovnih prostorov 
VARUH ČL.PRAV. 6451 Nakup pisarniške opreme 
VARUH ČL.PRAV. 6452 Računalniška oprema 

Skupaj 124 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC 

95.000 
11.723 
3.879 

110.602 

76.434 

28.145 
19.491 
3.091 

50.727 

101.042 

8.500 
8.000 
3.000 

20.645 
23.176 

164.363 

29.63 
166.26 
79.69 

45.86 

132.19 

116.83 
89.47 
4.73 

31.97 
00 

74.49 

USTAV.SODIŠČE 1864 Obnova in delna preureditev zgradbe • 
Beethovnova 10 

USTAV.SODIŠČE 1866 Nakup službenih vozil 7.275 
USTAV.SODIŠČE 1867 Informatizacija 8.942 
USTAV.SODIŠČE 6203 Ureditev poslovnih prostorov - Cankarjeva 63.440 

5 
USTAV.SODIŠČE 6516 Nakup opreme 64.567 
USTAV.SODIŠČE 7340 Nakup službenih stanovanj 0 

Skupaj 131 USTAVNO SODIŠČE 220.659 

RAČUN.SODIŠČE 6053 Informatizacija 
RAČUN.SODIŠČE 6054 Nakup opreme 

20.187 
3.697 

2.000 
1.500 

9.91 
40.57 
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13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

RAČUN.SODIŠČE 6402 Nakup službenih vozil 
RAČUN.SODIŠČE 6403 Obnova in delna preureditev zgradbe 

$ 
Skupaj 132 RAČUNSKO SODIŠČE 

5.888 
298 

30.070 

0 
0 

3.500 

4=3/2*100 

0.00 
0.00 

11.64 

AG.REVIDIRANJE 7345 Informatizacija 
AG.REVIDIRANJE 8243 Nakup opreme 
AG.REVIDIRANJE 8244 Nakup računalniške opreme 
AG.REVIDIRANJE 8245 Nakup službenih vozil 

Skupaj 133 AGENCIJA ZA REVIDIRANJE POSTOPKOV LASTNINSKEGA 
PREOBLIKOVANJA 

0 
2.996 
1.499 
5.246 

9.741 

700 
6.544 

12.000 
0 

19.244 

218.41 
800.72 

0.00 

197.55 

U.PRED.VLADE 7347 Obnova letala Learjet 35 A 

Skupaj 14 URAD PREDSEDNIKA VLADE 

0 

0 

135.335 

299.560 
44.864 

124.931 

5.800 

1.592 

1.470 

17.655 

442 

120.860 

156.411 
854.675 

1.002.550 
252.939 
211.939 
146.196 

5.777 

3.382.996 

65.327 

65.327 

500 

487.000 
30.000 
3.164 

2.920 

1.588 

1.470 

2.120 

522 

80.000 

132.837 
559.068 

1.500.000 
268.000 
147.894 
123.500 

5.500 

3.346.083 

VLADA 1879 Nakupi prevoznih sredstev za potrebe 
državnih organov 

VLADA 5300 Adaptacije in rekonstrukcije 
VLADA 6509 Investicije na mejnih prehodih 
VLADA 6690 Lastna udeležba za mejni prehod Dolga vas 

(PHARE) 
VLADA 6929 Lastna udeležba za mejni prehod Jezersko 

(PHARE) 
VLADA 6930 Lastna udeležba za mejni prehod Učeja 

(PHARE) 
VLADA 6931 Lastna udeležba za mejni prehod Predel 

(PHARE) 
VLADA 6933 Lastna udeležba za mejni prehod Robič 

(PHARE) 
VLADA 6934 Lastna udeležba za mejni prehod Nebi o 

(PHARE) 
VLADA 7268 Nakupi opreme za prostore na Langusovi 

cesti 
VLADA 8221 Nakupi opreme za potrebe državnih organov 
VLADA 8848 Nakupi poslovnih prostorov za potrebe 

državnih organov • pogodbene obveznosti 
VLADA 5254 Informatizacija državnih organov 
VLADA 6724 Informacijski sistem v upravnih enotah 
VLADA 5341 Operativna tehnika 
VLADA 8194 Poslovni prostori in oprema 
VLADA 8800 Telekomunikacijska oprema 

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE 

.37 

162.57 
66.87 
2.53 

50.34 

99.75 

100.00 

12.01 

118.11 

66.19 

84.93 
65.41 

149.62 
105.95 
69.78 
84.48 
95.20 

98.91 

101.25 
oo 

45.10 
162.43 

FINANCE 4622 Investicije v informacijski sistem 
FINANCE 8763 Lastna udeležba • PHARE 
FINANCE 7295 Nakup orožja 
FINANCE 8260 Lastna udeležba • PHARE 

407.471 
0 

8.869 
4.310 

412.558 
1.000 
4.000 
7.000 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 420.650 424.558 100.93 

NOTR.ZADEVE 
NOTR.ZADEVE 

1726 Brnik - hangar 
1738 Predhodna dela 

190.618 
17.155 

8.000 
20.000 

4.20 
116.58 

poročevalec, št. 41/1 72 11. avgust 1997 



13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
v tisoč tolarjih 

Realizacija Predlog proračuna Indeks 
Postavka Naziv postavke 1996 1997 rasti 97/96 

1 2 3 4=3/2*100 

NOTR.ZADEVE 1773 Redno reševanje stanovanjskih vprašanj - 140.000 100.000 
MNZ 

NOTR.ZADEVE 1905 Tehnična sredstva za varovanje oseb 14.062 14.000 
NOTR.ZADEVE 1906 Oprema za nadzor južne meje 71.012 14.500 
NOTR.ZADEVE 1907 Elektronska pošta 61.951 20.000 
NOTR.ZADEVE 1911 Projekt pisarniškega poslovanja v ONZ 12.185 15.000 
NOTR.ZADEVE 1913 Podutik • Center za šolanje službenih 2.859 0 

psov 
NOTR.ZADEVE 1926 Oprema za zaščito podatkov 56.716 34.000 
NOTR.ZADEVE 2550 Lastna udeležba • PHARE - preoblikovanje 0 1.500 

javne uprave (prometni davek) 
NOTR.ZADEVE 5314 Prevozna sredstva 224.822 160.000 
NOTR.ZADEVE 5315 Telekomunikacijska oprema 291.288 292.000 
NOTR.ZADEVE 5316 Informacijska oprema 119.086 163.000 
NOTR.ZADEVE 5317 Kriminalistično tehnična oprema 45.655 47.200 
NOTR.ZADEVE 5318 Oprema delavnic in laboratorijev 19.827 17.590 
NOTR.ZADEVE 5319 Birotehnična oprema MNZ 5.061 10.000 
NOTR.ZADEVE 5321 Pisarniška oprema MNZ 19.061 16.000 
NOTR.ZADEVE 5323 Sredstva za varstvo pri delu 11.796 4.000 
NOTR.ZADEVE 5324 Oborožitev 59.716 50.000 
NOTR.ZADEVE 5325 Strelivo, plinska sredstva 5.716 29.000 
NOTR.ZADEVE 5326 Osebna oprema 403.890 285.500 
NOTR.ZADEVE 5332 Sredstva za nadzor prometa 56.454 13.000 
NOTR.ZADEVE 5334 Posebna tehnična sredstva in pripomočki 183.314 54.878 
NOTR.ZADEVE 5337 Oprema za zdravstveno varstvo 1.581 2.000 
NOTR.ZADEVE 5339 Zaščitna sredstva 9.989 32.000 
NOTR.ZADEVE 5445 UNZ Novo mesto 95.277 340.000 
NOTR.ZADEVE 6226 Digitalno radijsko omrežje MNZ 19.062 0 
NOTR.ZADEVE 6227 Oprema za naloge po zakonu o zasebnem 144 0 

varovanju 
NOTR.ZADEVE 6229 Dograditev centralnega računalnika 1.585 64.000 
NOTR.ZADEVE 6230 Oprema Učnega centra MNZ 47.655 60.000 
NOTR.ZADEVE 6231 Oprema Uprave za sistem državne uprave 765 3.000 
NOTR.ZADEVE 6745 Oprema za zaščito ogroženih delavcev 4.794 5.000 
NOTR.ZADEVE 5356 Oprema zvez 2. faza 409 0 
NOTR.ZADEVE 5359 Oprema Prehodnega doma za tujce 2.980 6.060 

71.43 

99.56 
20.42 
32.28 

123.10 
0.00 

59.95 

71.17 
100.24 
136.88 
103.38 
88.72 

197.59 
83.94 
33.91 
83.73 

507.35 
70.69 
23.03 
29.94 

126.50 
320.35 
356.85 

0.00 
0.00 

4037.85 
125.90 
392.16 
104.30 

0.00 
203.36 

Skupaj 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 2.196.484 1.881.228 85.65 

ZUNANJE ZADEVE 5202 Prostori in oprema za predstavništva 238.873 179.000 
ZUNANJE ZADEVE 6525 Prostori veleposlaništva Ruske federacije 237.815 205.000 

74.94 
86.20 

Skupaj 18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 

OBRAMBA 4791 Požarni sklad 

Skupaj 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

PRAVOSODJE 

PRAVOSODJE 

5240 Tehnološka posodobitev poslovanja 
pravosodnih organov 

6391 Nakup poslovnih prostorov pravosodnih 
organov 

PRAVOSODJE 8778 Sodna palača v Ljubljani 

476.688 

707.549 

707.549 

795.191 

235.000 

0 

384.000 

779.500 

779.500 

600.000 

389.000 

70.000 

80.56 

110.17 

110.17 

75.45 

165.53 
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13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

1 9 9 6 1 9 9 7 rasti 97/96 

4=3/2*100 

Skupaj 20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

GOSPOD.DEJAV. 1992 Trgovinsko središče - investicije 

Skupaj 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

1.030.191 

5.432 

5.432 

1.059.000 

4.000 

4.000 

102.80 

73.64 

73.64 

KMETIJSTVO 2564 Investicije VZS 
KMETIJSTVO 2566 Usposobitev objekta za Kmetijsko 

svetovalno službo 

Skupaj 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN PREHRANO 

173.541 
27.693 

201.234 

OKOLJE 1930 Zagotavljanje informacijske opreme 
OKOLJE 1931 Oprema za vodenje sistema slovenske 

geoinformacijske infrastrukture 
OKOLJE 7810 Nakup specialne geodetske in 

informacijske opreme 
OKOLJE 1299 Center za analizo ponezgodnih stanj 
OKOLJE 4413 Simulacija transientov-analizator NEK 
OKOLJE 5021 Dozimetri 
OKOLJE 5409 Povezave NEK, URSJV, RSCZ ■ II. faza 
OKOLJE 5410 Nacionalna mreža zgodnjega obveščanja o 

radioloških nesrečah 
OKOLJE 4420 Interventna sredstva 
OKOLJE 5008 Ekološki laboratorij • merilna oprema 
OKOLJE 5017 Računski center - nabava računalnika in 

specifične programske opreme 
OKOLJE 5429 Meteorološko radarski center 
OKOLJE 6357 Letalska meteorološka oprema 

(vzdrževanje, montaža, nakup) 
OKOLJE 6360 Razvoj novih merilnikov in metod 
OKOLJE 6528 Monitoringi, instrumentalna oprema 
OKOLJE 7826 Rekonstrukcija AMP mreže VO 
OKOLJE 7827 GAW postaja 
OKOLJE 7828 MEDPOL 
OKOLJE 1940 Seizmološka programska oprema 
OKOLJE 5005 Modernizacija seizmološke mreže 
OKOLJE 7830 Monitoring močnih potresov 

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

0 
0 

0 

4.448 
2.388 

867 
1.063 
3.838 

2.300 
35.997 
12.272 

36.576 
16.593 

7.579 
50.471 

0 
0 
0 
0 

10.658 
0 

185.050 

45.000 
8.000 

43.000 

2.300 
1.288 

460 
552 

4.000 

7.500 
36.000 
14.000 

15.000 
12.000 

6.200 
46.000 
10.000 
3.000 
2.000 
1.700 

13.500 
3.500 

275.000 

51.71 
53.94 
53.03 
51.95 

104.21 

326.09 
100.01 
114.08 

41.01 
72.32 

81.81 
91.14 

126.66 

148.61 

Skupaj 108 Investicije - državni organi 9.206.018 8.949.670 97.22 

PROMET 2917 Sofinanciranje zavarovanj in 
rekonstrukcij CPR 

PROMET 2926 Oprema sekcij 
PROMET 2932 PROJEKTI (projektna dokumentacija) 
PROMET 4230 Zamenjava kretnic na območju SŽ 
PROMET 4244 Povečanje kapacitete proge Divača • 
PROMET 4400 Lastna udeležba - obstoječi krediti 
PROMET 6407 Odprava odločb PIRŠ 
PROMET 6411 Sanacija predorov 
PROMET 6415 Postajališče Devova • Ljubljana 

Koper 

42.000 

75.298 
167.199 
44.000 

130.000 
1.029.000 

74.996 
74.697 

112.000 

30.000 

40.000 
159.898 

102 
331.000 
723.000 
130.000 
25.000 

0 

71.43 

53.12 
95.63 

.23 
254.62 
70.26 

173.34 
33.47 
0.00 
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13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
v tisoč tolarjih - 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

4=3/2*100 

PROMET 6422 Ozemljitve 
PROMET 7288 Nova železniška povezava z Madžarsko 

(projekti in odkup zemljišč) 
PROMET 7722 Elektroalarmne naprave na odseku 

Ljubljana - Zidani Most 
PROMET 7724 Preureditev SVTK Celje - Šentjur 
PROMET 7731 Remont proge Murska Sobota • Puconci 
PROMET 7733 Gradnja madžarske proge (sprememba 

namembnosti 30 X) 

41.997 
10.000 

0 
720.000 

30.000 

30.000 
1.000 

720.000 

0.00 
7200.05 

Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 1.801.187 2.940.000 163.23 

Skupaj 109 Investicije - železnica 1.801.187 2.940.000 163.23 

FINANCE 4623 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) 18.661.059 21.450.000 114.95 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 18.661.059 21.450.000 114.95 

Skupaj 110 Investicije - avtoceste 18.661.059 21.450.000 114.95 

PROMET 1139 Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti 148.796 90.000 60.49 
PROMET 1146 Osvetlitev prehodov za pešce 46.500 30.000 64.52 
PROMET 1151 Oprema cest 41.700 45.000 107.91 
PROMET 1153 Počivališča in avtobusne postaje 9.270 10.000 107.88 
PROMET 1164 Dodatna dela po tehničnih pregledih 19.999 25.000 125.01 
PROMET 1167 Ostalo in sofinanciranje 65.000 80.000 123.08 
PROMET 1174 Popravila lesenih mostov 27.900 20.000 71.68 
PROMET 1220 R 352/1307 Segovci ■ Podgrad 4.650 80.000 1720.43 
PROMET 1254 Elementar - naravne nesreče M ceste 27.900 30.000 107.53 
PROMET 1255 Elementar - naravne nesreče R ceste 93.000 110.000 118.28 
PROMET 1590 R 308/1413 Col 0 5.000 
PROMET 1591 R 333/1205 Kostanjevica (otok) % 0 10.000 
PROMET 1634 M 10-5/344 Razdrto - Manče 15.000 0 0.00 
PROMET 1639 Manjša intervencijska popravila objektov 74.400 50.000 67.20 
PROMET 1646 R 355/1315 Martjanci • Petrovci 31.000 0 0.00 
PROMET 1655 Sanacija brežin na M in R cestah 46.497 50.000 107.53 
PROMET 2602 Obnova odsekov M in R cest 0 770.407 « 
PROMET 2680 R 301A/1019 cesta na Mangart 4.650 15.000 322.58 
PROMET 2698 M 1/207 Žirovnica • Lesce 4.650 27.000 580.65 
PROMET 2702 R 368/1351 Prebold 30.045 0 0.00 
PROMET 2715 R 333/1206 Križaj • Čatež ob Savi 21.160 0 0.00 
PROMET 2721 R 326/1162 Trebnje • Mokronog 27.198 20.000 73.53 
PROMET 2726 R 333/1205 Kostanjevica • Križaj 20.000 300 1.50 
PROMET 2728 Program PHARE (Učja) 4.481 5.720 127.65 
PROMET 2735 R 364/1343 Vinica - Stari trg 9.300 50.000 537.63 
PROMET 2752 R 352/1306 Šentilj • Trate 27.900 64.000 229.39 
PROMET 2754 R 301/1004 Žaga - Kobarid 9.300 42.000 451.61 
PROMET 2755 R 336/1221 Trbovlje • Hrastnik 9.300 115.000 1236.56 
PROMET 2757 Obvozi v času sanacij objektov 13.950 10.000 -71.68 
PROMET 2764 Sanacije propustov 74.400 70.000 94.09 
PROMET 2766 R 342/1265 Črna-Šentvid 46.500 50.000 107.53 
PROMET 2769 R 338/1241-1242 Bizeljsko 37.200 80.000 215.05 
PROMET 2777 Zaporni sloji in površinske prevleke 481.203 444.000 92.27 
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13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

1 9 9 6 1 9 9 7 rasti 97/96 

1 4=3/2*100 

PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 

'fROMET 
Jromet 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 

2782 Sanacije zidov 
2783 R 314/1076 Selca • Praprotno 
4022 Sanacije plazov (po spisku) 
4023 Zasaditve in ozelenitve brežin 
4081 R 324/1148 Ig 
4852 Obnove cest po odločbah PIRŠ 
4853 M 1/220-227 nadvozi Višnja gora • Obrežje 
4854 R 315/1089 Bled - Soteska 
4984 R 301/F Zalošče 
4987 R 345/1279 Žiče • Drami je 
4988 R 349/1293 Videm ob Ščavnici • Okoslavci 
5557 M 1/368 Jesenice 
6274 Sanacije objektov na M in R cestah 
6484 R 330/1189 Sostro • Besni ca 
6488 R 368/1351 Podmeja 
6492 M 10-5/347 Selo - Nova Gorica (Črniče) 
6494 R 312A/1067 Solkan - Lokve 
6495 R 315/1092 Bohinjska Bistrica - Jezero 
6497 M 1/221-229 Višnja Gora - Obrežje 
6570 R 338/1236 Križni vrh 
6695 M 6/263 Ribnica - Dolenja vas 
6696 R 335/1214 Črnomelj - Vinica 
6699 R 345/1281 Črnolica - Lesično 
6702 Sanacija objektov med Krko in Savo 
6703 R 374/1365 Pudob 
6704 R 314/1081 križišče Podgorje 
6707 R 336/1224 Jurklošter - Dežno 
6712 R 355/1315 plaz Dankovci 
6787 R 314/1074 Petrovo Brdo - Podrošt 
6790 R 346/1284 Rogatec - Stoperce 
6791 R 387/1412 Kalce - Hrušica 
6795 R 330/1191 Sopota (Podkum) • Jagnjenica 
6800 M 10-10/1034-1039 Bača - Godovič 
6801 Manjše sanacije objektov* 
6802 Večje sanacije objektov po spisku 
6803 R 361/1332 Hoče - Areh 
6976 R 349/1296 Cankova 
6986 M 3-3/1290 Šikole - Hajdina 
6987 M 10/300 Brezovica • Sinja Gorica 
6988 R 339/1245 Višnja vas - Dobrna 
6989 R 323/1143 Spodnji Brnik • Cerklje 
6990 R 381/1379 Podgrad - Ilirska Bistrica 
6991 R 381/1380 Ilirska Bistrica 
6992 R 313/1069 Prem - Obrov 
7237 M 3/248 most čez Dravo v Ptuju 
7238 R 351/1032 most čez Muro v Veržeju 
7271 R 321 Lesce - Radovljica 
7290 R 362/1333 Senovo (naselje) 
7291 R 323/1143 Cerklje - žičnica Krvavec 
7307 R 320/117 Rakek (skozi naselje) 
7308 R 322/1134 Tržič - Križe 
7309 R 387/1412 Kalce - Hrušica 
7310 R 356/1317 Marti nje - Dolič 
7311 R 374/1365 Lož • Stari trg 
7312 M 10-10/1033 Hotedršica - Podstrane 

111.437 
51.150 

325.247 
18.600 
23.250 
27.900 
20.460 
22.500 
43.598 
3.720 

10.000 
9.300 

234.999 
0 

4.650 
35.000 
34.989 
40.000 
12.300 
37.142 
29.230 
18.600 
13.950 
86.000 
9.300 
4.650 

18.600 
27.603 
18.600 
9.300 
9.300 
9.300 

59.910 
241.800 
353.400 
27.900 
41.850 
25.000 
27.400 
46.500 
15.900 
2.351 

18.600 
9.300 

40.000 
32.000 
9.300 

27.900 
1.262 
4.649 
4.650 
4.650 
4.625 
4.650 
4.650 

100.000 
20.000 

300.000 
10.000 
2.000 

0 
0 

80.000 
28.000 
18.000 
62.000 
70.000 

0 
50.000 
50.000 
34.238 

0 
5.000 

53.000 
30.000 
30.000 
36.000 
30.000 

0 
30.000 
10.000 
25.000 

5 
133 

000 
000 

34.000 
80.000 
50.000 
65.000 

220.000 
450.000 
20.000 
70.000 
31.000 
41.000 
20.000 
41.000 
60.000 
20.000 
84.000 

0 
0 
0 

44.500 
30.000 
38.500 
26.000 
22.000 
76.300 
12.000 
36.800 

89.74 
39.10 
92.24 
53.76 
8.60 
0.00 
0.00 

355.56 
64.22 

483.87 
620.00 
752.69 

0.00 

1075.27 
97.82 
0.00 

12.50 
430.89 
80.77 

102.63 
193.55 
215.05 

0.00 
322.58 
215.05 
134.41 
18.11 

715.05 
365.59 
860.22 
537.63 
108.50 
90.98 

127.33 
71.68 

167.26 
124.00 
149.64 
43.01 

257.86 
2551.70 

107.53 
903.23 

0.00 
0.00 
0.00 

159.50 
2377.37 
828.11 
559.14 
473.12 

1649.73 
258.06 
791.40 
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13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

4=3/2*100 

PROMET 7313 R 358/1322 Črenšovci • Razkrižje 
PROMET 7314 R 357/1318-1319 Martjanci • Dobrovnik • 

Dolga vas 
PROMET 7315 M 10-10/1005 Kobarid 
PROMET 7316 R 308/1058 Črni vrh - Col 
PROMET 7317 R 306/1048 Opatje Selo - Komen 
PROMET 7318 M 10-3/336 križišče Krško 
PROMET 7319 R 366/1349 Kamnik - Loči ca 
PROMET 7758 R 376/1369 Ljubljanica - Briše 
PROMET 7760 R 327/1174 Plešivica - Luče 
PROMET 7762 Cestno-železniška križanja 
PROMET 7764 R 321C/1129 sanacija plazov Sorica - 

Petrovo brdo 
PROMET 7790 R 302/1027 Jasna - Erika 
PROMET 7791 M 6/263 Mala Hrovača 
PROMET 7792 M 10/281-282 križišče Višnja vas 
PROMET 7793 R 324/1145 Ljubljanica - Vrzdenec 
PROMET 7794 R 340a/1252 Pavličevo sedlo (PHARE) 
PROMET 7795 R 381/1380 Knežak 
PROMET 7796 M 10-3/331 nadvoz za železnico v Zidanem 

Mostu 
PROMET 7797 R 333/1205 Šentjernej 
PROMET 7798 M 1/206 viadukt Završnica 
PROMET 7799 L 3610 Petrina - Mi rtoviči 
PROMET 7800 R 362/1334 most čez Savo v Krškem 
PROMET 7801 M 1-1/232 predor Ljubelj 
PROMET 7802 R 342/1266 Šentvid - Šoštanj 
PROMET 8239 Obnova uničenih in poškodovanih odsekov 

M. R in L cest 
PROMET 8710 R 354/1313 Središče ob Dravi 

Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 

1.586 
4.650 

4.650 
4.650 
4.650 
4.305 
4.349 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

2.956.800 

44.012 

6.831.422 

42.000 
65.000 

15.000 
25.000 
22.000 
10.000 

0 
2.000 
2.000 
5.000 
5.000 

5.000 
2.000 
2.000 
2.000 

20.000 
5.000 
2.000 

2.000 
5.000 
5.000 
5.000 

734.000 
5.000 

0 

10.000 

6.178.765 

2649.01 
1397.85 

322.58 
537.63 
473.12 
232.30 

0.00 

0.00 

22.72 

90.45 

Skupaj 201 Inv.vzdržev. - ceste 6.831.422 6.178.765 90.45 

PROMET 7277 Vzdrževanje in obratovanje omrežja za 
lokalne in nekomercialne programe 

27.279 29.734 109.00 

Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 27.279 29.734 109.00 

Skupaj 202 Inv.vzdržev. - ostali promet in zveze 27.279 29.734 109.00 

KMETIJSTVO 1467 Vzdrževanje gozdnih cest v gozdovih, ki 65.882 54.616 82.90 
so predmet denacionalizacije 

KMETIJSTVO 1479 Vzdrževanje cest v zasebnih gozdovih 124.201 162.437 130.79 
KMETIJSTVO 1508 Vzdrževanje akumulacije Vogršček 17.820 23.462 131.66 
KMETIJSTVO 6774 Vzdrževanje cest v državnih gozdovih 63.824 58.847 92.20 

Skupaj 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN PREHRANO 271.727 299.362 110.17 

Skupaj 204 Inv.vzdržev. • kmetijstvo 271.727 299.362 110.17 
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13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

4=3/2*100 

OKOLJE 2194 Informacijski center in drugi objekti TNP 13.500 

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 13.500 

10.900 

250.000 

71.136 
0 

100.000 

432.036 

DELO 

DELO 

DELO 
DELO 

DELO 

2202 Investicijsko vzdrževanje grobišč v RS in 
tujini 

6195 Investicijsko vzdrževanje 
socialnovarstvenih zavodov 

6196 Investicijsko vzdrževanje RZZ 
7139 Razvoj in vzdrževanje informacijske 

podpore za izvajanje zakona 
7881 Intervencije socialnega varstva 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 

299.925 

82.173 
21.618 

403.716 

83.35 

86.57 
0.00 

107.01 

ŠOLSTVO 2220 Investicije v športno infrastrukturo 0 185.000 
ŠOLSTVO 5492 Obnova visokogorskih planinskih postojank 14.738 15.000 
ŠOLSTVO 6316 Investicijsko vzdrževanje 139.235 3.500 
ŠOLSTVO 6319 Adaptacije in dozidave 864.681 968.968 
ŠOLSTVO 6874 Obnova bazenov 28.020 0 
ŠOLSTVO 9123 Tehnološka posodobitev vrhunskega športa 54.062 0 
ŠOLSTVO 9130 Sofinanciranje zavoda Planica 7.265 0 

Skupaj 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 1.108.001 1.172.468 

101.78 
2.51 

112.06 
0.00 
0.00 
0.00 

105.82 

KULTURA 7322 Obnova hiše Društva slovenskih pisateljev 
KULTURA 7328 Adaptacija Kulturnega doma v Hodošu 
KULTURA 8596 Investicijsko vzdrževanje 
KULTURA 1974 Nujni posegi • intervencije 
KULTURA 1975 Arheologija 
KULTURA 1976 Lesena plastika in restavratorstvo 
KULTURA 2313 Spomeniki - last RS 
KULTURA 2494 Projekt izmer 
KULTURA 2495 Projekt Skansen 
KULTURA 2585 Škocjanske jame - naravna dediščina 
KULTURA 6381 Kulturna krajina 
KULTURA 8594 Spomeniki 

Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 

9.000 
995 

202.279 
96.498 
32.600 
57.032 

0 
15.051 
28.208 

72 
13.764 

414.583 

870.082 

0 
0 

220.000 
44.150 
37.000 
85.940 
40.000 
12.742 
20.000 

0 
18.500 

494.300 

972.632 

0.00 
0.00 

108.76 
45.75 

113.50 
150.69 

00 
84.66 
70.90 
0.00 

134.41 
119.23 

111.79 

Skupaj 205 Inv.Vzdržev. - javni zavodi in ustanove 2.381.799 2.590.636 108.77 

ZDRAVSTVO 2204 Izgradnja pediatrične klinike 
ZDRAVSTVO 2568 Investicijsko vzdrževanje v zdravstvenih 

zavodih 
ZDRAVSTVO 7321 Izboljšanje živijenjsko-bivalnih pogojev 

v bolnici Stara gora 

Skupaj 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 

0 
90.528 

10.000 

100.528 

95.133 
114.931 

210.064 

126.96 

0.00 

208.96 

Skupaj 206 Inv.vzdržev. • zdravstvo 100.528 210.064 208.96 
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13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
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Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

1 4=3/2*100 

PREDSEDNIK RS 4768 Investicijsko vzdrževanje 

Skupaj 11 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE 

26.104 

26.104 

274.117 

80.593 

69.543 

424.253 

0 

0 

198.463 

0 

18.525 

216.988 

0.00 

0.00 

72.40 

0.00 

26.64 

51.15 

VLADA 

VLADA 

VLADA 

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE 

5299 Investicijsko vzdrževanje zgradb in 
poslovnih prostorov 

6510 Investicijsko vzdrževanje v upravnih 
enotah 

6511 Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov 

NOTR.ZADEVE 5311 Investicijsko vzdrževanje objektov ONZ 
N0TR.ZADEVE 5357 Vzdrževalna dela na objektih Prehodnega 

doma 

Skupaj 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

154.690 
5.985 

160.675 

167.237 

150.000 
4.562 

154.562 

173.500 

96.97 
76.22 

96.20 

103.75 PRAVOSODJE 

PRAVOSODJE 

PRAVOSODJE 
PRAVOSODJE 

2987 Investicijsko vzdrževanje zgradb 
pravosodnih organov in sodnikov za 
prekrške 

6919 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 
pravosodnih organov 

8779 Počitniške enote 
6915 Investicijsko vzdrževanje zgradb zavodov 

za prestajanje kazni 
8782 Investicije v zemljišča in opremo zaporov PRAVOSODJE 

Skupaj 20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

215 

0 
86.045 

0 

253.497 

300 
110.000 

66.163 

349.963 

0.00 

127.84 

138.05 

SAZU 
SAZU 

2476 Adaptacija objektov SAZU 
6518 Adaptacija ZRC SAZU 

Skupaj 39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 

38.158 
28.225 

66.383 

28.442 
76.900 

105.342 

74.54 
272.45 

158.69 

Skupaj 208 Inv.vzdržev. - državni organi 930.912 826.855 88.82 

PROMET 1662 Investicijsko vzdrževanje vozne mreže in 161.568 100.000 
elektroenergetskih objektov 

PROMET 1664 Investicijsko vzdrževanje SV in TK 322.196 200.000 
naprave 

PROMET 1665 Investicijsko vzdrževanje prog 777.342 500.000 
PROMET 6406 Elementar 19.971 0 

61.89 

62.07 

64.32 
0.00 

Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 1.281.077 800.000 62.45 

Skupaj 209 Inv.vzdržev. ■ železnica 1.281.077 800.000 62.45 

OBRAMBA 2947 Strojna in druga oprema Tehničnega zavoda 94.511 50.000 52.90 
OBRAMBA 2950 Sredstva za tehnično varovanje in zaščito 74.622 52.500 70.35 

objektov 
OBRAMBA 2968 Investicijsko vzdrževanje vojaške opreme 290.150 261.199 90.02 

in oborožitve TZ 
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13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
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Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

1 4=3/2*100 

OBRAMBA 

OBRAMBA 
OBRAMBA 
OBRAMBA 
OBRAMBA 

OBRAMBA 

OBRAMBA 

OBRAMBA 
OBRAMBA 

OBRAMBA 

OBRAMBA 

OBRAMBA 
OBRAMBA 
OBRAMBA 
OBRAMBA 
OBRAMBA 

OBRAMBA 

OBRAMBA 
OBRAMBA 

OBRAMBA 

OBRAMBA 

OBRAMBA 

OBRAMBA 

OBRAMBA 

OBRAMBA 

OBRAMBA 

OBRAMBA 
OBRAMBA 
OBRAMBA 
OBRAMBA 
OBRAMBA 

OBRAMBA 

OBRAMBA 

2971 Sofinanciranje programov razvoja 
proizvodnje 

2975 Razvoj, preizkušanje in nabava vzorcev 
2994 Kartografski sistem obrambe in zaščite 
4465 Urejanje prostora 
4466 Adaptacija in izgradnja ter investicijsko 

vzdrževanje objektov za obrambo 
4468 Sredstva za operativno tehniko in 

elektronsko izvidovanje 
4469 Učna sredstva Slovenske vojske in organov 

v sestavi MORS 
4470 Nakup OVO za enote za zveze 
4472 Oprema državnih organov in enot za oskrbo 

državnih organov 
4473 Nakup opreme za protipožarno zaščito in 

varstvo pri delu 
4474 Sredstva za zaščito in varovanje 

informacij 
4475 Nakup sanitetne opreme 
5142 Oborožitev Slovenske vojske 
5143 Taktična sredstva zvez 
5144 Vojaška vozila 
5146 Intendantska in druga oprema mirnodobnih 

in bojnih enot Slovenske vojske 
5161 Oprema Centra za obrambno usposabljanje 

(Poljče) 
5180 Oprema za redno dejavnost MORS 
6293 Nakup računalniške, programske, strojne 

in komunikacijske opreme 
6294 Strelivo in MES za usposabljanje (vadbena 

in bojno) 
6295 Razvoj in preizkušanje vojaške opreme in 

oborožitve ter nabava vzorcev 
6297 Strojna in druga oprema delavnic 

Slovenske vojske 
6298 Investicijsko vzdrževanje vojaške opreme 

in oborožitve Slovenske vojske 
6299 Investicijsko vzdrževanje opreme in 

oborožitve ostalih uprav in organov v 
sestavi MORS 

8840 Dograditev stacionarnega sistema upravnih 
zvez 

4467 Adaptacija in izgradnja ter investicijsko 
vzdrževanje objektov za zaščito in 
reševanje 

4476 Zaščitna in reševalna oprema za CZ in 00 
4477 Državne rezerve za zaščito in reševanje 
4478 Vozila za zaščito in reševanje 
4932 Oprema za redno dejavnost 
5132 Oprema in tehnična sredstva za civilno 

zaščito 
6308 Oprema izobraževalnega centra za zaščito 

in reševanje Ig 
6309 Sofinanciranje društev in drugih 

organizacij 

236.529 

2.226 
23.096 
66.041 

537.260 

31.554 

74.202 

101.272 
10.781 

22.809 

43.902 

26.705 
24.629 

264.763 
126.349 

1.443.222 

10.153 

87.082 
328.007 

201.105 

36.241 

47.001 

529.211 

942 

38.652 

83.400 

91.407 
349.023 
81.197 
5.100 

308.101 

45.986 

386.644 

213.000 

2.000 
24.557 
60.100 

307.000 

28.213 

62.000 

95.000 
8.582 

17.221 

40.000 

21.650 
288.928 
42.350 

174.400 
1.076.900 

7.576 

119.671 
200.000 

350.000 

33.160 

27.000 

791.706 

300 

36.000 

50.476 

90.248 
123.463 
70.236 
3.670 

270.382 

20.000 

544.804 

90.05 

89.84 
106.33 
91.00 
57.14 

89.41 

83.56 

93.81 
79.60 

75.50 

91.11 

81.07 
1173.12 

16.00 
138.03 
74.62 

74.62 

137.42 
60.97 

174.04 

91.50 

57.45 

149.60 

31.85 

93.14 

60.52 

98.73 
35.37 
86.50 
71.97 
87.76 

43.49 

140.91 
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13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

1 4=3/2*100 

OBRAMBA 6311 Nacionalni preventivni programi • 
investicije 

OBRAMBA 6565 Regijske uprave za zaščito in reševanje 
oprema za zaščito in reševanje 

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

Skupaj 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

15.680 

109.946 

106 
1.447 
5.990 

6.257.044 

1.636 

90.446 

1.000 
2.000 
6.500 

5.665.874 

10.43 

82.26 

943.40 
138.20 
108.51 

90.55 

Skupaj 411 Investicije ■ obramba 6.257.044 5.665.874 90.55 

OBRAMBA 4481 Investicije v temeljne razvojne programe 
obrambnih sil 

990.014 1.951.074 197.08 

Skupaj 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 990.014 1.951.074 197.08 

Skupaj 412 Investicije - odplačila TRP 990.014 1.951.074 197.08 

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 68.184.498 73.072.125 107.17 
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14 KAPITALSKE NALOŽBE 
v tis*č tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

1 9 9 6 1 9 9 7 rasti 97/96 

4=3/2*100 

FINANCE 8687 Obveznosti do mednarodnih finančnih 
ustanov 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

187.779 

187.779 

220.695 

220.695 

117.53 

117.53 

GOSPOD.DEJAV. 6112 Slovenske železarne 
GOSPOD.DEJAV. 7267 Dokapitalizacija Sklada RS za razvoj 

malega gospodarstva 
GOSPOD.DEJAV. 7476 Dokapitalizacija Sklada RS za razvoj 
GOSPOD.DEJAV. 7477 Kapitalski delež RS v gospodarske družbe 

za nakup brezazbestnih tehnologij 
GOSPOD.DEJAV. 8258 Dokapitalizacija podjetij s področja 

elektrogospodarstva 

Skupaj 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

694.599 
91.931 

0 
0 

916.781 

1.703.311 

0 

0 

710.000 
0 

3.000.000 
800.000 

4.510.000 

877.771 

877.771 

102.22 
0.00 

0.00 

264.78 

EKON.ODNOSI 2481 Dokapitalizacija SID 

Skupaj 22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 

OKOLJE 6386 Dokapitalizacija stanovanjskega sklada 1.500.000 1.000.000 
OKOLJE 7809 Dokapitali zacija Ekološko razvojnega 0 700.000 

sklada 

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 1.500.000 1.700.000 

ZDRAVSTVO 6563 Sanacija izgub 347.798 0 

Skupaj 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 347.798 0 

66.67 
00 

113.33 

0.00 

0.00 

Skupaj 111 Kapitalske naložbe 3.738.888 7.308.466 195.47 

Skupaj 14 KAPITALSKE NALOŽBE 3.738.888 7.308.466 195.47 
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15 REZERVE 
■ v tisoč tolarjih - 

Postavka Naziv postavke 

FINANCE 7640 Rezerva Republike Slovenije 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

Realizacija Predlog proračuna Indeks 
1996 1997 rasti 97/96 

1.000.000 

1.000.000 

4=3/2*100 

250.000 

250.000 

25.00 

25.00 

Skupaj 121 Stalna rezerva 1.000.000 

FINANCE 7608 Tekoča proračunska rezerva 
FINANCE 8684 Intervencije na trgu vrednostnih papirjev 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

250.000 

71.849 
10.000 

81.849 

25.00 

Skupaj 122 Tekoča rezerva 81.849 

Skupaj 15 REZERVE 1.000.000 331.849 33.18 
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16 ODPLAČILA DOLGA 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Realizacija Predlog proračuna Indeks 

19 9 6 19 9 7 rasti 97/96 

1 4=3/2*100 

VLADA 4703 Odplačilo glavnice stanovanjskih kreditov 

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE 

157.217 

157.217 

110.800 

110.800 

70.48 

70.48. 

FINANCE 6620 Glavnica - RS 1 
FINANCE 6621 Glavnica - RS 3 (Irak) 
FINANCE 6622 Glavnica • RS 4 (devizne vloge • občani) 
FINANCE 6624 Glavnica • kratkoročno zadolževanje 
FINANCE 6625 Glavnica • domači krediti 
FINANCE 6626 Glavnica - domači krediti (avtoceste) 
FINANCE 6627 Glavnica - ZPIZ (zaostale obveznosti) 
FINANCE 6629 Odkup državnih vrednostnih papirjev od 

ZZZS 
FINANCE 6630 Glavnica železnica - infrastruktura 
FINANCE 6924 Glavnica • zakladni zapis 
FINANCE 7264 Odkup obveznic za izplačane devizne vloge 
FINANCE 8172 Odkup sanacijskih obveznic 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

3.916.787 
822.543 
776.745 
266.643 

2.105.608 
885.825 

16.625.276 
0 

303.748 
375.716 

0 
1.999.947 

28.078.837 

39.404 

39.404 

4.684.559 
932.860 
846.195 

2.000.000 
3.455.236 

925.878 
0 

943.848 

445.034 
1.935 

1.000.606 
2.000.000 

17.236.151 

40.000 

40.000 

119.60 
113.41 
108.94 
750.07 
164.10 
104.52 

0.00 

146.51 
.52 

00 
100.00 

61.38 

101.51 N0TR.ZADEVE 5306 Plačilo anuitet stanovanjskih kreditov 
najetih do 1. 1990 

Skupaj 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 101.51 

Skupaj 131 Odplačila domačega dolga 28.275.458 17.386.951 61.49 

VLADA 5302 Odplačila glavnice tujih kreditov 

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE 

11.025 

11.025 

0.00 

0.00 

FINANCE 6640 Glavnica ■ tuji krediti 
FINANCE 6641 Glavnica - sukcesija SFRJ 
FINANCE 6642 Glavnica avtoceste 
FINANCE 6643 Glavnica železnica • prometna dejavnost 
FINANCE 6644 Glavnica železnica • infrastruktura 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

6.706.508 
10.454.920 
1.849.151 
1.588.824 

452.167 

21.051.571 

7.036.143 
9.077.597 
1.934.598 
1.177.230 
3.322.964 

22.548.532 

104.92 
86.83 

104.62 
74.09 

734.90 

107.11 

Skupaj 132 Odplačila dolga v tujino 21.062.596 22.548.532 107.05 

Skupaj 16 ODPLAČILA DOLGA 49.338.054 39.935.483 80.94 

Skupaj vse: 646.220.433 777.839.729 120,37 
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PRORAČUNSKI MEMORANDUM 1997 

) 1. POUDARKI EKONOMSKE POLITIKE 

Proračunski memorandum 1997 sprejema Vlada Republike 
Slovenije s ciljem vzpostavitve kredibilnega javnofinančnega 
in ekonomskopolitičnega okvira, ki bo zagotovil trajno 
gospodarsko rast in zaposlenost ter enakopravno in 
konkurenčno vključitev slovenskega gospodarstva v 
Evropsko unijo. 

Okoli 4-odstotna rast globalne produktivnosti dela in ciljna 
4-odstotna letna gospodarska rast naj bi bili doseženi ob 
vsaj minimalni rasti zaposlenosti. Za doseganje teh 
ključnih cijev bo Vlada izvajala program varčevanja in 
razvojnih spodbud. Nadaljevala bo s podporo izvoznikom 
z vsemi razpoložljivimi tržnimi ukrepi ter z vzpostavljanjem 
konkurenčnih in mednarodno primerljivih pogojev 
gospodarjenja v Republiki Sloveniji. 

Ukrepi sprejeti v dokumentu Strategija pospeševanja 
konkurenčnih prednosti slovenskega gospodarstva bodo, 
poleg raziskovalno-tehnološke politike, ključni vzvod za 
pospešitev tehnološke prenove v predelovalni industriji in 
povečanje dodane vrednosti na enoto proizvoda. Vlada bo 
spodbudila povečanje učinkovitosti in obsega poslovnih 
investicij in postopoma sprostila kanale za kapitalske 
povezave Slovenije z ostalim svetom. Slovenija bo tako 
postala konkurenčnejša kot lokacija za neposredne tuje 
Investicije. To bo prispevalo tudi k nižji ceni kapitala na 
domačem trgu in spodbudilo trajno gospodarsko rast 
temelječo na investicijah in Izvozu. 

Poleg poslovnih investicij bodo za trajni gospodarski 
razvoj vse bolj odločilne Investicije v znanje ter v 
usposabljanje in prekvalifikacijo delovne sile. Uveljavljanje 
modela evropske poslovne odličnosti v vseh delih 
ekonomskega sistema narekuje uresničevanje strategije 
razvoja človeškega dejavnika. Potrebni so ukrepi za 
povečanje učinkovitosti razvojno raziskovalnih vlaganj ter 
investicij v izobraževanje. 

Vlada bo v okviru svojih pristojnosti in s podporo 
monetarnim ciljem Banke Slovenije prispevala k znižanju 
še preostale inflacije na evropsko primerljivo raven. 
Doseganje inflacijskega cilja bo v letih 1997 in 1998 
omejeno s potrebnimi dvigi prodajnih cen energije in 
izvajanjem davčne reforme z Inflacijskimi učinki. Cenovna 

politika bo še naprej restriktivna do področja t.i. 
kontroliranih cen. Rast skupine nadzorovanih cen v letu 
1997 naj ne bi prispevala k ciljni 8.8-odstotni inflaciji več kot 
4.0 odstotne točke. 

Vlada bo izvajala politiko uravnoteženih javnih financ. 
Omejen proračunski primanjkljaj v višini okoli, vendar ne 
več kot enega odstotka bruto domačega proizvoda ter 
povečanje deleža odhodkov javnega sektorja v BDP v letu 
1997 za 0.6 odstotne točke sta izjemi od splošnega pravila, 
ki sta potrebni zaradi vztrajanja pri politiki fiskalnega 
razbremenjevanja gospodarstva (znižanje deleža prihodkov 
javnega sektorja v BDP za polovico odstotne točke), 
poznega sprejemanja proračuna in časovnega odloga med 
sprejemom in učinkovanjem ukrepov na področju 
javnofinančnih odhodkov. Dokončanje davčne reforme bo 
dodatno sprostilo del nacionalnega dohodka za razvojne 
potrebe ter zagotovilo evropsko primerljivo obdavčitev 
proizvodnje, dohodkov in premoženja. 

Slovenija ni prezadolžena, je pa stanje zadolženosti že 
doseglo obseg, ki zahteva strateški pristop do tega 
vprašanja. Vlada je zato sprejela Strategijo zadolževanja 
države, sistemsko pa bo uredila tudi zadolževanje 
organizacij javnega sektorja oziroma organizacij v večinski 
lasti države. Določila bo nominalne tolarske letne kvote za 
zadolževanje v tujini, s čimer bo zagotovila, da rast 
zadolževanja v tujini (vključno z zadolževanjem poslovnega 
sektorja) ne bo presegla rasti bruto domačega proizvoda. 

Vlada bo uveljavljala rešitve v dohodkovni politiki, ki bodo 
bolj kot doslej upoštevale rezultate gospodarjenja. Njeno 
vodilo bo rahlo zaostajanje rasti plač za rastjo 
produktivnosti dela, presežek pa naj bi povečal nacionalno 
varčevanje, investicije, gospodarsko rast in zaposlenost. 

Vlada bo nadaljevala s politiko zagotavljanja socialne 
varnosti državljanom, kar je pogoj za doseganje drugih 
ciljev ekonomske politike in še posebej pomembno v 
pogojih prehoda v tržno ekonomijo. Tako kot drugod v 
Evropi pa se tudi pri nas srečujemo z velikim pritiskom 
socialnih pravic na konkurenčnost gospodarstva ter s 
potrebo po njihovi temeljiti reviziji in prestrukturiranju. Ob 
izvedbi davčne in pokojninske reforme ter prestrukturiranju 
socialnih pravic bo Vlada predlagala rešitve s posluhom za 
potrebe socialno ogroženih skupin, mlade generacije in 
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družin z otroki. Pri tem bo uporabljala institut socialnega in 
medgeneracijskega sporazumevanja ter si prizadevala za 
čim bolj nediskriminatorno porazdelitev bremen prehoda 
med državljani in ekonomskimi subjekti. Prestrukturiranje 
socialnih pravic bo potekalo v smeri učinkovitejše oz. 
ustrezneje ciljane socialne politike ter preusmerjanja iz 
programov zagotavljanja različnih pasivnih oblik pomoči v 
razvijanje programov aktivne socialne politike oz. ustrezno 
povezavo med obema vrstama programov. 

Ekonomska politika in sistemske rešitve bodo prispevale k 
oblikovanju ugodnejših pogojev za zaposlovanje. Pasivne 
instrumente politike zaposlovanja bodo zamenjevali 
aktivni instrumenti. V načrtovane programe se bo 
prioritetno vključevalo tiste skupine brezposelnih oseb, ki 
imajo pri iskanju zaposlitve največje težave: mlade 
dolgotrajno brezposelne, starejše od štirideset let, invalide 
in osebe brez strokovne izobrazbe. 

Z novo delovno zakonodajo bo dosežena večja fleksibilnost 
trga dela. Z zakonom bo dosledneje izpeljana pogodbena 
narava delovnega razmerja ob zagotovljenih minimalnih 
garancijah obeh pogodbenih strank. Rešitve v zvezi z 
zaposlovanjem, zagotavljanjem delovnih pogojev v času 
trajanja zaposlitve kot tudi o prenehanju zaposlitve bodo 
evropsko primerljive, ob upoštevanju konvencij Mednarodne 
organizacije dela in direktiv EU. Poenostavljen bo postopek 
uveljavljanja pravic pri delodajalcu, zmanjšani bodo stroški 
odpuščanja delavcev. Z zakonom o jamstvenem skladu bo 
zagotovljeno izplačilo minimalnih pravic delavcev tudi v 
primerih nesolventnosti delodajalca. 

Ob upoštevanju načel varstva pridobljenih pravic bo nujno 
že v letu 1997 pripraviti predloge sprememb sistema 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Izdelane bodo 
strokovne in zakonske podlage za takšen sistem 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki bo odgovarjal 
na spremenjene pogoje gospodarjenja ter na izzive na trgu 
dela. Tako moderniziran sistem bo primerljiv s sistemi v EU. 

Za zagotovitev socialne pravičnosti in pravne varnosti bo 
dopolnjena zakonodaja s področja sodnih postopkov v 
smeri večje učinkovitosti sodstva, državnega tožilstva, 
javnega pravobranilstva, odvetništva in notariata ter izvrše- 
vanja kazenskih sankcij. Pospešen bo projekt reforme 
državne uprave, vključno s privatizacijo dela državne 
lastnine ter z jasno opredelitvijo statusa in racionalizacijo 
inštitucij javnega sektorja. 

Okolju in človeku prijazen ter uravnotežen gospodarski 
razvoj bo, poleg ekonomske učinkovitosti in evropske 
skladnosti rešitev, temeljno vodilo Vladi pri predlaganju 
ukrepov in politik. To naj bi bilo še posebej odločilno pri 
predlaganju infrastrukturnih programov ter pri odločitvah 
glede kmetijske in regionalne politike. 

2. POLITIKA JAVNIH FINANC 

Politika čim bolj uravnoteženega javnega financiranja se bo 
nadaljevala tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju. Ker 
pa proces tranzicije še ni v celoti zaključen in ker so možne 
kasnitve pri uveljavljenju nakaterih ključnih reform, se 
javnofinančnim primanjkljajem v posameznih letih v celoti ne bo 
moč izogniti. Javnofinančni primanjkljaj v letu 1997 ne bo 
presegel 1% BDP, v letu 1998 naj bi se znižal na 0.5% BDP, v 
obdobju 1999-2001 pa naj bi ponovno zagotovili uravnoteženje 
globalne bilance javnega financiranja. 

Hkrati z nadaljevanjem politike čim bolj uravnoteženih 
javnih financ bomo v naslednjih letih nadaljevali s 
postopnim zniževanjem deleža javnofinančnih prihodkov 
in odhodkov v bruto domačem proizvodu. Z znižanjem 
deleža javnofinančnih prihodkov v BDP - od lanskoletnih 45,9% 
na 45,4% v letu 1997, na 44.9% BDP v letu 1998 in na raven okoli 
44% BDP v letu 2001 - se bo nadaljevala dosedanja aktivna 
politika razbremenjevanja gospodarstva in zmanjševanja vloge 
države v prerazdeljevanju nacionalnega dohodka, s čimer bo 
politika javnega financiranja prispevala svoj delež k povečevanju 
nacionalnega varčevanja. To bo zahtevalo skrajno varčnost in 
racionalnost pri javnofinančni porabi in terjalo postopno nadaljnje 
zniževanje deleža celotnih javnofinančnih odhodkov v bruto 
domačem proizvodu - 46,3% v letu 1997 na 45.4% v letu 1998 in 
na raven okoli 44% BDP v letu 2001. V letu 1997 bo realizirano 
povečanje deleža odhodkov javnega sektorja v BDP za 0.6 
odstotne točke (na 46,3% BDP), kar je izjema od dolgoročne 
ekonomskopolitične usmeritve in je potrebno zaradi vztrajanja 
Vlade pri politiki fiskalnega razbremenjevanja gospodarstva 
(znižanje deleža prihodkov javnega sektorja v BDP za polovico 
odstotne točke v letu 1997), poznega sprejemanja proračuna in 
časovnega odloga med sprejemom in učinkovanjem ukrepov na 
področju javnofinančnih odhodkov. 

Zaradi velikih pritiskov pokojninske blagajne na celotne 
javnofinančne izdatke je za realizacijo zastavljene javnofinančne 
politike v naslednjih letih najpomembnejša izvedba reforme 
pokojninskega sistema. Odhodki pokojninsko-invalidskega 
zavarovanja naj bi naraščali skladno s pričakovano - precej 
bolj umirjeno rastjo števila upravičencev do pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, kupna moč pokojnin pa naj bi 
v večji meri sledila rasti življenjskih stroškov, in ne samo 
rasti plač. Delež sredstev obveznega pokojninsko- 
invalidskega zavarovanja v bruto domačem proizvodu do 
leta 2001 se bo znižal na okoli 12.9% BDP. Ob tem pa se v 
letošnjem in tudi v naslednjih letih ne bo mogoče izogniti naraš- 
čajočemu primanjkljaju pokojninske blagajne, ki ga je potrebno 
pokrivati s povečanimi transferi sredstev iz državnega pro- 
računa. Zaradi izkoriščanja možnosti, ki ga daje zakon o žrtvah 
vojnega nasilja, se letos pričakuje nekoliko večje upokojevanje. 

Odhodki javnega zdravstvenega zavarovanja naj bi se v letih 
1997-1998, pa tudi v naslednjih letih povečevali nekoliko po- 
časneje od rasti BDP, k čemur naj bi prispevalo nadaljnje 
izvajanje programov varčevanja, racionalizacija zdravstvene 
mreže in povečevanje učinkovitosti dela v zdravstvu. Delež 
izdatkov javnega zdravstva bi se tako do leta 2001 ustalil na 
ravni okoli 6.5% BDP. 

Velik del proračunske porabe države predstavljajo sredstva za 
sistem socialnih pravic, ki so se v zadnjih letih predvsem 
dodajale, kar je povzročilo naraščanje realnega obsega socialnih 
transferov iz državnega proračuna za te namene. V Sloveniji se 
podobno kot v drugih evropskih državah, srečujemo z 
velikimi omejitvami na področju obstoječih socialnih 
pravic, ki pomenijo pritisk na konkurenčnost gospodarstva. 
Sredstva za socialne transferje se povečujejo predvsem 
zaradi vedno večjega števila prejemnikov, ki je v največji 
meri posledica zakonskih rešitev, ki so uvedle nekatere 
nove pravice ali pa razširile krog prejemnikov obstoječih 
pravic. 

Na področju plač v javnem sektorju so bile lani sprejete odločitve, 
ki pomenijo velik pritisk na obseg proračunskih odhodkov v letu 
1997. V tem in v naslednjih letih to terja vodenje restriktivne 
dohodkovne politike in skrajno racionalno politiko za- 
poslovanja v celotnem segmentu državnih institucij, ki se 
financirajo iz javnofinančnih virov. Pospešena bo sistemska 
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ureditev celotne javne sfere in s sprejemom zakona o javnih 
uslužbencih enotno urejen položaj zaposlenih v vseh delih 
javnega sektorja. To bo omogočilo racionalizacijo institucij 
in zaposlenosti v državnih in javnih službah. 

Politiko državnih pomoči gospodarstvu skozi različne oblike 
eksplicitnih subvencij in drugih transferov sredstev podjetjem, 
kot tudi različnih vrst implicitnega subvencioniranja v obliki 
selektivnih davčnih olajšav in oprostitev, odobravanja državnih 
poroštev podjetjem, odpisovanja ali odlogov plačil davkov in 
prispevkov posameznim podjetjem, bo potrebno v naslednjih 
letih postopno odpraviti, saj ni v skladu z vlogo države v tržnem 
gospodarstvu in je marsikje tudi v nasprotju s politiko državnih 
pomoči, kot je predvidena v sporazumu z Evropsko unijo. 
Ohranjeno bo le nujno potrebno subvencioniranje cen v 
železniškem prometu in v kmetijstvu. V okviru ostalih 
transferov gospodarstvu iz državnega proračuna bodo 
sredstva v prihodnjih letih namenjena zlasti pospeševanju 
tehnološkega razvoja gospodarstva, razreševanju ekoloških 
problemov in pospeševanju regionalnega razvoja. Politika 
odobravanja državnih garancij podjetjem bo skrajno 
restriktivna in postopoma nadomeščena z ukrepi denarne 
politike. 

Izvajanje politike investicij države iz javnofinančnih sredstev 
zahteva celovito preverbo vseh že sprejetih nacionalnih 
programov in posebnih razvojnih zakonov, s katerimi so bile v 
preteklih letih opredeljene finančne obveznosti države za 
izvajanje naložb na posameznih področjih. Skupni obseg vseh 
ovrednotenih programov za obdobje do leta 2001 bistveno 
presega okvire razpoložljivih sredstev, kot izhajajo iz 
projekcij bilanc javnega financiranja do leta 2001. 
Uskladitev potreb z realnimi možnostmi bo potrebno iskati v 
naslednjih smereh: s prevrednotenjem že sprejetih programov, s 
časovnimi zamiki izvajanja programov ter z iskanjem drugačnih 
načinov financiranja. 

V pripravi je nadaljevanje proračunske reforme, katere podlago 
bo dal novi zakon o proračunskih načelih, ki bo na novo 
urejal pripravo in izvrševanje državnega in občinskih 
proračunov, upravljanje z denarnimi sredstvi in državnim 
dolgom, zadolževanje države, računovodstvo proračuna in 
proračunski nadzor. Z novim zakonom o proračunskih načelih 
bo uvedena tudi t.im. proračunska prognoza oziroma večletno 
proračunsko planiranje. S tem bomo omogočili lažjo identifikacijo 
srednjeročnih proračunskih problemov, hkrati pa zagotovili 
potrebno stabilnost na posameznih področjih, predvsem pri 
financiranju investicij in drugih večletnih razvojnih programov. 

Vlogo in značaj posameznih izvenproračunskih skladov, ki so 
nastali v zadnjih letih - deloma kot poskus bega iz integralnega 
proračuna, deloma kot nujnost večletne stabilnosti pri 
financiranju posameznih razvojnih programov - je potrebno 
enotno sistemsko opredeliti, pri čemer bo zaustavljeno nasta- 
janje novih skladov in natančno opredeljena javnofinančna 
vloga obstoječih izvenproračunskih skladov. Vlada je v 
zadnjih dveh letih sicer že zaustavila nastajanje novih in mi- 
nimizirala javnofinančno vlogo obstoječih skladov, saj le-ti nimajo 
lastnih javnofinančnih virov (financirajo se preko državnega 
proračuna) in služijo vladi predvsem kot agencije za izvajanje 
politik na posameznem področju. Potrebno pa je pripraviti zakon 
o državnih skladih, s katerim bo sistemsko enotno opredeljen 
status posameznih paradržavnih skladov in zagotovljena 
učinkovita kontrola porabe javnofinančnih sredstev v skladih. 

K povečanju učinkovitosti javnofinančnega trošenja bo 
prispeval tudi novi zakon o javnih naročilih in oblikovanje 
ustreznih služb za koncentracijo javnih nabav. 

Davčna politika 

V letu 1997 se javnofinančni prihodki oblikujejo na podlagi 
davčnega sistema in davčnega instrumentarija, ki je veljal ob 
koncu leta 1996. Plače so obremenjene s prispevki za socialno 
varnost v višini 38 % od mase plač, kar je toliko kot v drugi 
polovici leta 1996 in manj kot v poprečju lanskega leta. V letu 
1997 je še v veljavi davek na izplačane plače, pri katerem bo 
s spremembo zakona, ki bo veljala od meseca julija dalje, 
spremenjena lestvica obdavčitve plač, ki bo še bolj 
razbremenjevala najnižje plače. Zaradi Asociacijskega spo- 
razuma Z EU in drugih mednarodnih in bilateralnih spo- 
razumov o prosti trgovini so se v začetku leta znižale 
carinske stopnje določenih proizvodov, kar bo v letu 1997 
znižalo prihodke iz naslova carin. Na področju prometnih 
davkov so se povečale stopnje prometnega davka na 
naftne derivate. V januarju je bila uvedena nova taksa za 
obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki 
pomeni nov vir državnega proračuna, iz okoljevarstvenega 
vidika pa spodbudo za manjše obremenjevanje okolja s 
škodljivimi snovmi in uporabo okolju prijaznejših alternativ. 
Sredi lanskega leta konstituirana davčna služba naj bi 
prispevala k bolj doslednemu odmerjanju, obračunavanju, 
pobiranju in izterjavi davkov. 

V maju 1997 je Državni zbor v prvi obravnavi sprejel predloga 
zakonov o davku na dodano vrednost in o trošarinah. Tekom 
1997 in 1998 naj bi potekal postopek sprejemanja in 
priprave na uvedbo davka na dodano vrednost (DDV) s 
trošarinami. Predvidevamo, da bi bila zakona uveljavljena s 
1.1.1999. DDV je enotno dogovorjen davčni instrument znotraj 
EU, ki je uveden že tudi vseh drugih evropskih državah. Z 
uvedbo DDV (in trošarinami) se bodo zagotovili potrebni finančni 
viri za vzdrževanje javnofinančnega ravnotežja, kljub 
zmanjševanju prihodkov iz naslova uvoznih dajatev zaradi 
sprejetih mednarodnih sporazumov o območjih proste trgovine 
(EFTA, CEFTA) in pridružitvenega sporazuma z EU in kljub 
povečanim transferjem iz državnega proračuna v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Z uvedbo DDV bo 
možno odpraviti davek na izplačane plače in s tem nadalje 
razbremenjevati stroške delovne sile. 

Tekom leta 1997 bo v postopku sprejemanja nov zakon o 
davku na nepremičnine. Z davkom se bodo obdavčevala 
zemljišča in stavbe. Davek je vir dohodkov občinskih pro- 
računov. 

V obravnavo bo posredovana tudi druga zakonodaja s področja 
neposrednih davkov. Izvedena bo celovita prenova dohodnine 
zaradi uskladitve z mednarodnimi standardi na področju 
uveljavitve načela obdavčitve po viru dohodka in razširitve 
obdavčitve rezidentov na svetovni dohodek. Razširjena bo 
davčne osnove na vse vire dohodkov, določena bodo 
pravila, ki bodo onemogočala izogibanje plačilu davkov, 
določeni bodo novi revalorizacijski mehanizmi ter 
opravljena popolnejša uskladitev sistema obdavčitve do- 
hodkov fizičnih in pravnih oseb. Proučene bodo splošne in 
posebne olajšave tako, da bo spodbujena politika var- 
čevanja, družinska politika in politika zaščite ljudi z nižjimi 
dohodki. 

Deloma bo prenovljen sistem davka od dobička pravnih 
oseb, in sicer v delu, ki se nanaša na natančnejše določanje 
davčne osnove, enakopravno obravnavo vseh pasivnih do- 
hodkov na ozemlju RS, ter obdavčevanje v primerih združevanj, 
razdruževanj, stečajev in likvidacij. 

V letu 1998 naj bi se spreminjal in dopolnjeval carinski 
zakon v smeri nadaljnjega usklajevanja z evropskim carin- 
skim kodeksom. 
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Politika sadplževania državo Iil javnoga _jjgktgrj.e_._ter 
Mcaviianjg g javnim dolgom 

Za pokrivanje proračunskega primanjkljaja in za odplačilo 
zapadlih posojil in državnih vrednostnih papirjev ter zaradi 
razlogov povezanih z upravljanjem javnega dolga se bo 
Republika Slovenija zadolževala na domačem finančnem trgu in 
v tujini. Možnosti zadolževanja doma so omejene z majhno 
absorbcijsko močjo finančnega trga. Že malo večje povpraše- 
vanje po prostih denarnih sredstvih povzroči pritisk na obrestno 
mero. Pri zadolževanju v tujini se pojavi problem konverzije v 
tolarje in s tem pritisk na tečaj in obrestno mero. Omejitev 
predstavlja tudi sam obseg javnega dolga, ki se je v zadnjih letih 
povečeval, kar je povzročilo veliko povečanje v odhodkih 
proračuna iz naslova plačil obresti in odplačil glavnice. 

Slovenija sicer ni prezadolžena, je pa stanje zadolženosti že 
doseglo obseg, ko ga je potrebno nadzirati in uravnavati s 
sistematičnim in strateškim pristopom k upravljanju dolžniškega 
portfelja. Vlada je v začetku leta 1997 sprejela Strategijo 
upravljanja zunanjega javnega dolga Republike Slovenije 
in sklepe za njeno izvajanje. Imenovan je bil koordinacijski 
odbor za upravljanje z javnim dolgom, ki naj bi enkrat letno 
pripravil poročilo vladi o svojem delu. Ob pripravi proračunskega 
memoranduma se vsako leto izdela plan zadolževanja za 
naslednje proračunsko leto. Ministrstvo za finance bo 
pripravilo predlog sprememb in dopolnitev zakona o izvrševanju 
proračuna s katerim bo dobilo pristojnost določanja postopkov 
zadolževanja organizacij javnega sektorja oziroma organizacij v 
večinski lasti države ter načina poročanja o finančnih 
obveznostih teh organizacij. Z zakonom o izvrševanju prora- 
čuna naj bi se določala nominalna tolarska letna kvota za 
zadolževanje ter nominalna tolarska letna kvota za izdajo 
državnih poroštev za obveznosti organizacij javnega sek- 
torja oziroma organizacij v lasti države. 

Tudi v prihodnje bo potrebno zagotavljati nemoten dostop države 
na mednarodni trg kapitala, kar je izjemno pomembno, ker 
zagotavlja nemoteno financiranje, ne glede na tekoče tržne 
razmere. Pri tem je izjemno pomembna mednarodna ocena 
kreditne bonitete države. Prav bonitetna ocena A je tudi Sloveniji 
odprla vrata na praktično vse mednarodne finančne trge. V prvih 
letih svojega nastopa na mednarodnih finančnih trgih se bo 
država osredotočila na t.i. glavne trge (tri največje svetovne 
valute), v katerih sta denominirani dve tretjini vrednosti vseh 
emisij obveznic: ameriški dolar, nemško marko in japonski jen. 
Ohranjanje stika s finančnimi trgi bo zahtevalo dve do tri 
emisije obveznic na leto, z možnostjo povečanja števila 
emisij v naslednjih letih. Pri tem bodo nadalje razvite tudi 
tiste oblike komuniciranja z investitorji, ki neposredno ne 
zahtevajo izdaje obveznic (npr. konference, redna gradiva, 
specializirana stran na Internetu). Vrednost posamezne 
izdaje naj bi se gibala okoli 300 milijonov USD. S tem bi bila 
zagotovljena ustrezna frekvenca prisotnosti na trgu, sprejemljiva 
cena obveznice in obvladljivost tveganj valutnih nihanj In 
refinanciranja. Posebna pozornost naj bi veljala prvi izdaji na 
posameznem trgu, ki mora biti strukturirana tako, da ustvari 
povpraševanje čim bolj številnega in raznovrstnega kroga 
investitorjev. 

Posebna pozornost bo namenjena upravljanju z obstoječim 
javnim dolgom, pri čemer bo cilj Izboljšanje strukture 
portfelja tako z vidika ročnosti in stroškov plačevanja kot 
tudi z vidika valutne strukture. 

Upoštevaje ta cilj, je delež obveznosti s fiksno obrestno mero 
treba povečati na okoli dve tretjini zunanjega dolga države. S 
preoblikovanjem portfelja se bo skušalo zagotoviti bolj enako- 
merno odplačevanje glavnice tekom leta. Poenoteni bodo Izpla- 

čilni dnevi, ki bodo bolj usklajeni s prilivi in drugimi proračunskimi 
odlivi. Glede na strukturo ročnosti obstoječega zunanjega dolga 
je treba pri oblikovanju programov zadolževanja načrtovati izdaje 
z dospelostjo po letu 2001. Pri določitvi valutne strukture dolga bo 
država spremljala strategijo valutne košarice, zasnovane na 
zanesljivosti dostopa do finančnih trgov in naravi deviznih 
tečajev. V tem smislu bo upravljanje z dolgom v naslednjih letih 
vodeno v smeri naslednje valutne strukture zunanjega dolga 
države: US$ - 40%; DEM - 45% in JEN - 15%. Pri domačem 
dolgu bo dan poudarek preoblikovanju dolga v instrumente 
nominirane v slovenskih tolarjih. 

V naslednjih nekaj letih se bo treba osredotočiti na izboljšanje 
obstoječega sistema pasivnega upravljanja dolga. V pripravi je 
študija izvedljivosti prehoda na aktivno upravljanje ter študija 
izvedljivosti ustanovitve samostojne agencije za upravljanje 
dolga, ki je v tujini znana pod nazivom debt office. Po vzoru na 
mednarodne izkušnje bi bila Agencija organizirana kot organ v 
sestavi ministrstva za finance. 

3. DOHODKOVNA POLITIKA 

Dohodkovna politika je poleg javnofinančne ključna za doseganje 
uravnoteženih delitvenih razmerij skladno z'rezuitati gospodarjenja 
kajti rast plač, ki je hitrejša od rasti produktivnosti dela, ni mogoča 
brez istočasne infiacije in zmanjševanja zaposlenosti. Vodilo 
dohodkovne politike v naslednjih letih bo rahlo zaostajanje 
rasti plač za rastjo produktivnosti dela, presežek pa naj bi 
povečal nacionalno varčevanje, investiranje, gospodarsko 
rast in zaposlenost. V letošnjem letu naj bi zagotovili umiritev 
dinamike bruto plače.na zaposlenega na približno eno do dva 
odstotka realne rasti v obdobju januar-december, s čimer bi se 
realna raven bruto plače na zaposlenega leta 1997 povečala 
okoli 3 % glede na predhodno leto. Zaostajanja rasti bruto plače 
na zaposlenega za rastjo produktivnosti dela bi znašalo eno 
odstotno točko. Takšna gibanja plač v letu 1997 pa še ne 
zagotavljajo naraščanja zaposlenosti. Ponovna, 0.5-odstotna 
rast zaposlenosti bo lahko dosežena šele v letu 1998, ko naj bi 
bruto plača na zaposlenega realno porasla za okoli 2.5%. 

Kolektivne pogodbe bodo ohranile naravo instrumenta določanja 
pravic zaposlenih, pri čemer pa bo z novim zakonom o delovnih 
razmerjih in zakonom o kolektivnih pogodbah, za raziiko od sedaj 
obveznega, uvedeno prostovoljno sklepanje pogodb, minimalen 
obseg pravic in obveznosti pa bo določen z zakonom. Tako kot 
v preteklih letih naj bi tudi letos socialni partnerji, to je Vlada, 
delodajalci in delojemalci sklenili socialni sporazum, ki bo določal 
tudi politiko plač. Socialni sporazum kljub intenzivnim pogajanjem 
še ni bil sprejet. Ne glede na to pa je bila v predlogu socialnega 
sporazuma politika plač med socialnimi partnerji usklajena. 
Sprejet pa je bil zakon o določitvi miinimalne plače in o načinu 
usklajevanja plač, kjer je določeno, da se izhodiščne plače 
usklajujejo enkrat letno, prav tako pa se ne morejo hitreje 
povečevati plače zaposlenih po individualnih pogodbah o 
zaposlitvi. V zakonu je predvideno, da se izhodiščne plače lahko 
uskladijo pred potekom leta, če bi bila pred koncem leta 
dosežena 5.5-odstotna rast cen življenjskih potrebščin glede na 
mesec marec 1997. Višji odstotek upoštevanja rasti cen 
življenjskih potrebščin pa je predviden tudi v primeru, ko bi bil 
presežen letni prag rasti cen in v primeru, če bi plače v 
proizvajalnih dejavnostih v štirih zaporednih mesecih realno 
padale. Zakon dopušča tudi izplačilo plač na podlagi doseženih 
poslovnih rezultatov, ki pa ne sme preseči ene povprečne 
mesečne plače pri delodajalcu In ne več kot 25 % dobička. Ta 
ureditev bo veljala do sprejema zakona o finančni udeležbi 
zaposlenih v dobičku. 

Zakon ureja politiko plač za čas do 30.6.1999, dopušča pa, da se 
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s socialnim sporazumom stvari uredijo drugače. 

Vlada pripravlja sprejem posebnega zakona o finančni 
udeležbi zaposlenih v dobičku, s katerim naj bi se zmanjšal 
pritisk na tekoče povečevanje plač. Uvedene bodo posebne 
davčne olajšave za delodajalce in zaposlene v odvisnosti 
od oblike sprejete sheme udeležbe na dobičku in predvsem 
od roka, za katerega bo odloženo koriščenje teh sredstev. 

V parlamentarno proceduro bo predložen zakon o minimalni 
plači, ki se naj ne bi več določala v socialnem sporazumu. 
Pripravlja se tudi nova zakonska ureditev področja pravic in 
obveznosti javnih uslužbencev, ki bo vsebovala tudi področje 
plač. Do sprejema zakona se znesek minimalne plače še določa 
v socialnem sporazumu. 

Osnovni instrumenti plačne politike naj bi tudi po letu 1998 
ostali isti, to je kolektivne pogodbe in zakoni za določena 
področja. Vlada si bo še naprej prizadevala, da svoje mesto 
med njimi ohrani tudi socialni sporazum, kot odraz skup- 
nih interesov, prizadevanj in obveznosti vseh socialnih 
partnerjev. Socialni sporazumi naj bi se sklepali za dol- 
goročnejša obdobja. Ti dokumenti pa bodo doživeli šte- 
vilne spremembe, kar velja zlasti za kolektivne pogodbe, za ka- 
tere se podpisniki že sedaj strinjajo, da so potrebne temeljite 
prenove. Ustrezno naj bi se okrepila vloga delodajalcev. 
Poseganje države v plačno politiko bo potrebno le še tam, kjer 
vlada nastopa kot neposreden oziroma posreden delodajalec. 

4. MONETARNA POLITIKA 

Temeljna usmeritev denarne politike, podobno kot v 
preteklih letih, ostaja nadaljnje postopno zmanjševanje 
inflacije in zagotavljanje stabilnosti domače valute. 

Banka Slovenije je maja letos objavila cilj denarne politike 
za leto 1997, ki je postavljen z 18-odstotno letno rastjo 
agregata M3 (do zadnjega četrtletja 1997), v pasu 4 
odstotnih točk nad in pod ciljem. Primerljiva rast v letu 1996 je 
znašala 19.9%. S to objavo si je Banka Slovenije določila okvir za 
izvajanje svoje usmeritve v tekočem letu, prvič kot enoletni in 
deklarativni cilj in prvič v odnosu do širokega denarnega 
agregata. Izjavo o mejah denarne oziroma splošne nominal- 
ne rasti v letu 1997 je Banka Slovenije hkrati predstavila kot 
poziv socialnim partnerjem in Vladi k podobnemu ravnanju 
na področjih, ki jih urejajo. 

Vlada je z Banko Slovenije uskladila temeljne predpostavke glede 
gibanja makroekonomskih agregatov. Predpostavljena letna 
stopnja inflacije je 8.8%, proračunski primanjkljaj naj ne bi bil višji 
od enega odstotka BDP, predpostavljen je neto denarni tok iz 
plačilne bilance, podoben tistemu iz leta poprej. Inflacijski cilj naj bi 
bil dosegljiv z ohranjanjem zatečene dinamike prostih malopro- 
dajnih cen, in s povečanjem lanskoletne dinamike nadzorovanih 
cen. 

Vlada bo v okviru pristojnosti s podporo monetarnim ciljem Banke 
Slovenije le-tej omogočila, da v okviru uresničevanja svojih ciljev 
podpre prizadevanja Vlade za hitrejšo gospodarsko rast in večjo 
zaposlenost. V tem okviru je še posebej pomembno nev- 
traliziranje denarnih in tečajnih učinkov plačilnobilančnih 
pritokov znotraj okvira letnega denarnega cilja ter znižanje 
obrestnih mer. 

Banka Slovenije je z majem 1997 podaljšala obdobje predhodne 
inflacije, iz katerega se računa temeljna obrestna mera, na 12 
mesecev, s čemer, se odpravlja mesečno nihanje tega člena. 

Spreminjanje obrestnih mer bo s tem bolj povezano z njihovim 
realnim delom in manj s tekočim gibanjem inflacije. 

Medbančni dogovor o najvišjih pasivnih obrestnih merah je le ena 
od začasnih rešitev politike zniževanja aktivnih obrestnih mer. 
Ta naj bi v prihodnje bolj temeljila na inštrumentih Banke Slovenije 
ob sočasnem razvoju denarnega trga in odpiranju tuji 
konkurenci. 

5. CENOVNA POLITIKA 

Zaradi stabilizacijske politike in vključevanja v Evropsko unijo bo 
na cenovnem področju potreben postopen prehod na evropsko 
primerljivo stopnjo inflacije. Taka vladna politika predstavlja 
temelj za sporazumevanje s socialnimi partnerji in usklajevanje 
ukrepov z Banko Slovenije. 

V letih 1997 in 1998 bo potrebno izvajanje tega cilja nekoliko 
upočasniti (letna ciljna inflacija naj bi znašala od 8 % do 9 %) 
zaradi izvedbe davčne reforme, odprave še preostalih cenovnih 
disparitet in drugih sistemskih reform, ki imajo inflacijske učinke. 

Cenovna politika bo še naprej restriktivna do področja t.i. 
kontroliranih cen. Rast skupine nadzorovanih cen naj ne bi 
prispevala k ciljni 8.8-odstotni inflaciji več kot 4.0 odstotne 
točke. 

Zaradi nižje ravni inflacije in po zgledu referenčne rešitve za 
področje indeksacije plač v Socialnem sporazumu bo Vlada 
podaljšala časovni interval, v katerem bo dopuščala ko- 
rekcije nadzorovanih cen. Tudi na tem področju bo izvajala 
politiko deindeksacije in zavračala zahtevke za povečanje 
cen, ki v izračunih tega načela ne bodo upoštevali. 
Uveljavljani bodo sistemi oblikovanja nadzorovanih cen na 
osnovi standardov in normativov, dosežena bo večja 
preglednost politike nadzorovanih cen ter vzpostavljeni 
mehanizmi za kontrolo njenega izvajanja. Obseg kontro- 
liranih cen se bo postopoma zmanjševal. 

Z razvojnega vidika in kot element fiskalne reforme je, kot izjema 
od splošnega pravila o restriktivnosti cenovne politike, potreben 
dvig prodajnih cen električne energije in naftnih derivatov. Vlada 
si bo prizadevala za realizacijo tega cilja v okviru uresničevanja 
globalnega inflacijskega cilja, ki je skupna skrb Vlade in Banke 
Slovenije. Pri naftnih derivatih bodo podražitve opravljene 
predvsem v korist povečanja davkov medtem, ko za cene brez 
davka veljajo splošna načela za oblikovanje nadzorovanih cen. 
Zvišanje cen energije bo pripomoglo k njeni racionalnejši 
rabi, omogočilo znižanje subvencioniranja energetskega 
sektorja ter normalno vzdrževanje državnega premoženja 
in zagotovilo potrebne proračunske vire. 

Zaradi vgrajenih sistemskih rešitev (ex-post indeksacija 
ključnih ekonomskih kategorij z uporabo indeksa cen na 
drobno) namerava Vlada uveljavljati deindeksacijo tudi na 
vseh drugih področjih. S tem bi preprečili, da bi se 
podražitve preko zidanja cen v celoti prenesle v inflacijo, 
vsi socialni partnerji pa bi na ta način prevzeli tudi tveganje 
oz. breme še obstoječe inflacije. Pri deindeksaciji Vlada 
predlaga postopnost, saj takojšnjega učinka na bistveno 
znižanje inflacije še ni mogoče pričakovati. V tem okviru je še 
posebej pomemben dogovor o postopni deindeksaciji plač. Kot 
splošno načelo indeksacije bo Vlada uveljavljala tudi poenotenje 
rešitev za različne segmente pravic. 

V Državnem zboru je prešel prvo branje novi zakon o kontroli 
cen, katerega cilj je zagotovitev restriktivnosti in diverzi- 
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fikacije kontrole cen, obenem pa tudi večje učinkovitosti 
(vključno z več sankcijami, ki obsegajo tudi civilne kazni zaradi 
zaščite potrošnikov). Zakon naj bi bil sprejet v letu 1998. 

Z letom 1998 bomo prešli na merjenje stopnje inflacije na osnovi 
indeksa cen življenskih potrebščin, ki je po vsebini primerljiv z 
indeksom potrošnih dobrin, ki se bo v bodoče uporabljal za 
primerjavo stopenj inflacije med državami članicami EU. 
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Tabela 1: Projekcija osnovnih makroekonomskih kazalcev Slovenije 

realne stopnje rasti v % 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 1999-2001 
povprečje 

BRUTO DOMAČI PROIZVOD 3.1 4.0 4.5 4.5 4.5 5.0 4.7 
PRODUKTIVNOST 3.6 4.0 4.0 3.8 3.5 4.0 3.8 
ZAPOSLENOST -0.5 0.0 0.5 0.7 1.0 1.0 0.9 
STOPNJA REGISTRIRANE 
BREZPOSELNOSTI 13.9 14.1 14.2 14.0 13.9 13.8 13.9 

BRUTO PLAČA NA ZAPOSLENEGA 5.1 3.0 2.5 2.4 2.5 3.0 2.6 

JAVNOFINANČNI PRIHODKI * 3.6 2.8 4.2 4.8 3.6 3.9 4.1 
- deleži v BDP v % 46.0 45.4 44.9 45.0 44.6 44.1 

- davki 25.1 25.5 25.7 26.2 26.1 25.9 
- prispevki za soc. varnost 

(zdravstvo, zaposlovanje, 
PIZ, porodniška) 16.9 16.1 15.6 15.3 15.1 15.0 

- nedavčni prihodki 3.5 3.4 3.5 3.5 3.4 3.3 
- prih. kupnin od privat.podj. 0.4 0.3 - - - - 

JAVNOFINANČNI ODHODKI * 2.9 5.6 3.1 3.7 3.6 3.9 3.7 
- deleži v BDP v % 45.7 46.4 45.4 45.0 44.6 44.1 

- proračunska poraba države 
in občin 24.8 25.6 25.2 25.2 25.0 24.7 

- pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 13.6 13.5 13.4 13.2 13.1 12.9 

- zdravstvo 6.9 6.9 6.8 6.7 6.6 6.5 
- poraba kupnin od privat.podj. 0.4 0.3 - - - - 

Javnofinančni presežek (pri 
manjkljaj), delež v BDP v % * 0.3 -0.9 -0.5 0.0 0.0 0.0 

IZVOZ proizvodov in storitev 2.5 4.2 5.8 5.5 4.7 5.7 5.3 
- delež v BDP v % 55.1 54.8 50.3 50.7 50.8 51.2 

UVOZ proizvodov in storitev 2.7 4.0 5.6 5.6 5.0 5.4 5.3 
- delež v BDP v % 55.9 55.7 51.2 51.7 52.0 52.2 

SALDO tekočega računa plačilne 
bilance v mio. USD 46.5 -40.0 -15.0 25.0 -25.0 65.0 
KONČNA POTROŠNJA (zasebna 
in državna) 2.4 3.0 3.6 3.6 3.7 4.4 3.9 

- delež v BDP v % 77.8 77.0 76.3 75.7 75.1 74.7 
INVESTICIJE V STALNA 
SREDSTVA 8.9 9.6 7.7 8 6.8 6.4 7.1 

- delež v BDP v % 22.1 23.2 23.8 24.6 25.2 25.5 

Vir. Ocena in ciljni scenarij ZMAR 
* za leto 1997: dopolnjeno in prilagojeno predlogu Proračuna za leto 1997; zaradi zaokroževanja se deleži v globalnih 

okvirih ZMAR in v obrazložitvi k proračunu na nekaterih postavkah ne ujemajo v zadnji decimalki. 
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Tabela 2: Projekcija osnovnih kategorij sistema nacionalnih računov 

tekoče cene stalne cene in 
stalni tečaj 1998 

- 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
v milijonih SIT 

1 BRUTO DOMAČI PROIZVOD 2,512,000 2,847,600 3,213,800 3,358,400 3,509,500 3,685,000 
2 BRUTO NACIONALNI DOHODEK 2,524,048 2,863,380 3,234,658 3,387,755 3,540,400 3,725,943 
3 BRUTO NACIONALNI 

RAZPOLOŽLJIVI DOHODEK 2,531,743 2,871,521 3,244,404 3,398,134 ' 3,548,329 3,734,518 
4 Končna potrošnja 1,953,276 2,193,987 2,452,575 2,541,050 2,635,070 2,752,105 

- zasebna potrošnja 1,438,350 1,605,777 1,793,803 1,856,586 1,925,280 2,013,923 
- državna potrošnja * 514,926 588,210 658,772 684,464 709,790 738,182 

5 BRUTO VARČEVANJE (5=3-4) 578,467 677,534 791,829 857,084 913,259 982,413 
6 Saldo tekočih transakcij s tujino -135 -2,905 477 6,305 -1,384 12,485 
7 BRUTO INVESTICIJE (7=5-6) 578,602 680,439 791,352 850,779 914,642 969,928 

STROŠKOVNA STRUKTURA BDP 

8 Sredstva za zaposlene 1,422,281 1,581,166 1,760,870 1,815,212 1,875,814 1,946,674 
9 Davki na proizvodnjo in uvoz * 441,870 501,191 564,290 577,938 600,835 627,748 

10 Subvencije 53,791 61,048 63,661 62,388 61,764 61,146 
11 Bruto poslovni presežek in 

raznovrstni dohodek 701,640 826,291 952,301 1,027,638 1,094,615 1,171,724 

IZDATKOVNA STRUKTURA BDP 

12 IZVOZ PROIZVODOV IN 
STORITEV 1,383,430 1,559,853 1,614,989 1,703,813 1,783,893 1,885,574 

13 UVOZ PROIZVODOV IN 
STORITEV 1,403,308 1,586,679 1,645,116 1,737,242 1,824,105 1,922,607 

14 SALDO (izvoz-uvoz) (14=12-13) -19,878 -26,826 -30,127 -33,429 -40,212 -37,033 
15 KONČNA POTROŠNJA 

(15=16+17) 1,953,276 2,193,987 2,452,575 2,541,050 2,635,070 2,752,105 
16 ZASEBNA POTROŠNJA 1,438,350 1,605,777 1,793,803 1,856,586 1,925,280 2,013,923 
17 DRŽAVNA POTROŠNJA * 514,926 588,210 658,772 684,464 709,790 738,182 
18 BRUTO INVESTICIJE (18=19+20) 578,602 680,439 791,352 850,779 914,642 969,928 
19 INVESTICIJE'V OSNOVNA 

SREDSTVA 555,000 659,847 765,630 826,880 883,108 939,675. 
20 SPREMEMBE ZALOG 23,602 20,592 25,722 23,899 31,534 30,253 
Vir. Ocena in ciljni scenarij ZMAR 
* spremenjeni zneski, ki izhajajo iz predloga proračuna za leto 1997 ne vplivajo na glavne kategorije sistema 

nacionalnih računov. Novi preračuni osnovnih kategorij sistema nacionalnih računov niso bili narejeni 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 IZVRŠEVANJU PRORAČUNA 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

- EPA 248-11 - 

Vlada Republike Slovenije je na 25. seji dne 31. julija 1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE 
SLOVENIJE, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da navedeni zakon sprejme po hitrem postopku, ker 
je uveljavitev tega zakona pogoj za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije za leto 1997. 

Glede na to, da je s tem zakonom določeno zadolževanje države 
v letošnjem letu, ki je posledica v proračunu sprejetih odhodkov, 
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike 

Slovenije, da odloča o navedenem predlogu zakona na isti 
seji, na kateri se bo sprejemal proračun Republike Slovenije 
za leto 1997. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi, 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejSh Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Andrej ENGELMAN, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance, 
- Marija JANC, državna sekretarka v Ministrstvu za finance, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance, 
- Valter REŠČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Andrej SIMONIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance 
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I. UVOD 

1. OCENA STANJA 

Sistem financiranja javne porabe v Republiki Sloveniji ureja zakon 
o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/ 
92, 52/92-odločba US, 43 /93- odločba US in 7/93), ki določa 
osnovna načela, prihodke za financiranje javne porabe, način 
oblikovanja proračuna, osnovna pravila za njegovo izvrševanje, 
rezerve, zadolževanje in nadzor nad oblikovanjem in porabo 
proračunskih sredstev, Z zakonom je urejeno financiranje funkcij, 
ki jih v skladu z ustavo in zakoni opravlja Republika Slovenija in s 
tem ta zakon kot sistemski na tem področju vzpostavlja temelje 
za urejanje financiranja javne porabe v Republiki Sloveniji. 

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 5/96; v nadaljevanju: ZlPro) je specialni zakon, ki 
podrobneje ureja način izvrševanja proračuna Republike Slovenije. 
ZlPro opredeljuje načela in postopke, potrebne za izvrševanje 
proračuna ter upravljanje s prihodki in odhodki proračuna, 
državnim premoženjem in dolgovi. Ker je v posameznih določbah 
vezan na rešitve, ki so vsebovane v vsakoletnem proračunu, 
npr. višina potrebnega zadolževanja, je potrebno zakon letno 
dopolnjevati oziroma spreminjati. 

S predlaganim zakonom se urejajo tiste stvari, ki so specifične za 
proračun leta 1997, hkrati pa se dopolnjujejo tiste rešitve v zakonu, 
za katere sodimo, da jih je potrebno spremeniti še pred predložitvijo 
novega sistemskega zakona. 

Nov zakon o proračunskih načelih, ki je že pripravljen v obliki tez 
in bo nadomestil sedanji zakon o financiranju javne porabe, deloma 
zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije in deloma 
tudi zakon o financiranju občin, bo Vlada Republike Slovenije 
predvidoma še v letošnjem letu predložila v sprejem Državnemu 
zboru. Zakon bo uredil sistem proračunskega financiranja po 
vzoru nekaterih zahodnoevropskih držav, izhajajoč pri tem iz 
temeljnega načela zapisanega v Ustavi Republike Slovenije t.j. 
integralnosti proračuna. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA IN RAZLOGI ZA 
SPREJEM ZAKONA 

Osnovna načela, ki so vzpostavljena z ZlPro, so spoštovana 
tudi v tem zakonu, saj se ZlPro le dopolnjuje, predvsem pa so 
predlagani tisti členi, ki so potrebni zaradi rešitev, ki bodo vgrajene 
v državni proračun za leto 1997. 

V zakonu se spreminjajo določila, ki se nanašajo na področje 
plač pri proračunskih uporabnikih, tako da bodo predstojniki 
organov zavezani, da gospodarijo s celoto sredstev za plače in 
izdajajo odločbe le v okviru sredstev, ki bodo posameznemu 
uporabniku dodeljena na podlagi načrta delovnih mest. 
Spremembe so vezane na določila predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o delavcih v državnih organih. 

Določila, ki urejajo investicijske izdatke državnih organov, ostajajo 
enaka kot doslej, s tem da se med organe, ki samostojno 
predlagajo načrte nabav, vključijo posamezni uporabniki. Prav 
tako predlagamo, da se v vsakoletnem načrtu nabav izkažejo 
tudi sredstva pridobljena na podlagi leasinga in sredstva, na katerih 
je pridobljena lastninska pravica na podlagi drugega odplačnega 
pravnega posla. 

Zaradi zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97), ki za 
razliko od dosedanje odredbe o postopku za izvajanje javnega 
razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94) 

ne ureja razporejanja sredstev s področja subvencij in dodelitve 
posojil, pa predpisujemo možnost razporejanja sredstev subvencij 
in posojil le po predhodno izvedenem javnem razpisu, razen v 
kolikor ni s posebnim zakonom drugače določeno. 

Zvišana je vrednost pogodb, za katere se zahteva predhodno 
soglasje Ministrstva za finance, s 15.000.000 na 30.000.000 
tolarjev, s čimer bo dosežena večja operativnost, medtem ko 
nadzorno funkcijo opravljata proračunska inšpekcija pri Ministrstvu 
za finance in predvsem Računsko sodišče Republike Slovenije. 
Hkrati pa se širi obveznost predhodnega soglasja na vse pogodbe, 
ki jih sklepajo proračunski uporabniki v imenu in za račun 
Republike Slovenije, razen za pogodbe, ki se nanašajo na 
zadolževanje. 

S predlaganim zakonom tudi jasneje opredeljujemo možnosti 
zadolževanja v času začasnega financiranja zaradi začasne 
neusklajenosti med prilivi in odlivi proračuna. Predlagamo tudi bolj 
sistematično urejanje zadolževanja celotnega javnega sektorja, 
s tem da z zakonom določimo tudi maksimalno letno višino, do 
katere se lahko zadolžijo subjekti, javnega sektorja, katerih 
ustanovitelj je Republika Slovenija. 

Predlagane so spremembe na področju upravljanja in razpolaganja 
z državnim premoženjem, še posebej pa s finančnimi terjatvami, 
s katerimi upravlja predvsem Ministrstvo za finance. Predlagamo 
možnost večje kontrole pri pravnih osebah, pri katerih ima 
Republika Slovenija vsaj 25% delež v kapitalu. 

V delu, ki se naša na proračunski nadzor, se pristojnosti 
proračunskih inšpektorjev razširjajo na področje upravljanja z 
državnim premoženjem. 

V posebnih določbah je predvideno, da bi se sredstva za realizacijo 
nacionalnih programov in zakonov, s katerimi je določen poseben 
način financiranja posameznih javnih potreb, zagotavljala le v 
znesku, določenem s proračunom brez izjem za posamezne 
zakone, kot je bil to primer do sedaj. V tem poglavju tudi določamo 
posamezne nominalne limite, ki bodo veljali pri izvrševanju 
proračuna za leto 1997, v primeru Družbe za zavarovanje in 
financiranje izvoza Slovenije pa bi določili največji skupni možni 
obseg rizikov iz posameznega naslova zavarovanj za leto 1997. 

Kazenske določbe se razširjajo z ukrepi v primeru, če bi 
proračunski uporabniki odpirali račune in sklepali pogodbe mimo 
soglasja Ministrstva za finance. 

3. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Predlog zakona nima neposrednih finančnih posledic. Z 
uveljavitvijo se bo omogočilo izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije v letu 1997. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V 8. členu zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
(ZlPro; Uradni list RS, št. 5/96) se v prvem odstavku za besedama 
"tega zakona" doda novo besedilo: "ter prihodki od upravljanja s 
temi sredstvi". 

2. člen 

V 10. členu se na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico 
in doda besedilo: "razen za obveznosti iz naslova najemnin, donacij 
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in namenskih posojil." 

3. člen 

V 16. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se glasi: 

"Minister za finance podrobneje predpiše način sporočanja in 
izvrševanja mesečnih načrtov." 

Tretji odstavek se črta. 

4. člen 

23. člen se črta. 

5. člen 

Za 24. členom se dodata nova 24. a in 24. b člen, ki se glasita: 

"24. a člen 

Sredstva za plače zaposlenih se zagotavljajo v skladu z zakoni 
in drugimi predpisi, ki urejajo področje plač. 

V finančnem načrtu uporabnika se zagotovijo sredstva za plače 
že zaposlenih, za uspešnost, nove zaposlitve, napredovanja, 
nadurno delo in druge dodatke za delo v posebnih pogojih. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo na podlagi načrta 
delovnih mest, ki jih za upravne organe sprejme vlada, za druge 
uporabnike njihovi predstojniki oziroma z zakonom določen or- 
gan. 

24. b člen 

Načrt delovnih mest vsebuje pregled sistemiziranih delovnih mest 
in funkcij ter zasedenih delovnih mest in funkcij. Prikazu števila 
zasedenih delovnih mest po plačilnih razredih je potrebno dodati 
prikaz števila plačilnih koeficientov po plačilnih razredih, število 
koeficientov za predvidena napredovanja, predvidene spremembe 
v zaposlenosti in spremenjeno število koeficientov iz tega naslova. 
Prav tako se v načrtu izkažejo sredstva za uspešnost, predvideno 
število nadur in potrebna sredstva za njihovo izplačilo ter potrebna 
sredstva za posamezen dodatek za delo v posebnih pogojih. 

Kadar se plače izračunavajo od različnih osnov, je potrebno zaradi 
lažje primerljivosti v prikazu vse koeficiente preračunati na osnovo, 
ki velja za določanje plače zaposlenih v upravi." 

6. člen 

25., 26., 27., 28. in 29. člen se črtajo. 

7. člen 

V 31. členu se v prvem odstavku besedilo "25., 26., 27., 28. in 29." 
nadomesti z besedilom "24. a in 24. b". 

8. člen 
v 

V 34. členu se v prvi alinei drugega odstavka besedilo "Ministrstvo 
za notranje zadeve, Ministrstvo za obrambo in Slovensko 
obveščevalno-varnostno agencijo" nadomesti z besedilom "spodaj 
navedene upravne organe in službe". 

V drugem odstavku se doda nova sedma alinea, ki se glasi: 

Ministrstva za okolje in prostor - za specialno opremo za organe 
v sestavi." 

V četrtem in šestem odstavku se za besedami "Varuh človekovih 
pravic" dodajo besede "Agencija Republike Slovenije za revidiranje 
lastninskega preoblikovanja". 

Doda se novi osmi odstavek, ki se glasi: 

"V načrtu nabav iz prvega odstavka tega člena se ločeno izkažejo 
tudi nabave na osnovi leasinga in drugih odplačnih načinov 
pridobitve lastninske pravice." 

9. člen 

Za 40. členom se doda novi 40.a člen, ki se glasi: 

"40. a člen 

"Sredstva subvencij in posojil se dodelijo na podlagi predhodno 
izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu 
Republike Slovenije, razen če s posebnim zakonom ni določeno 
drugače." 

10. člen 

V 43. členu se prvi odstavek spremeni, tako da se glasi: 

"K finančnim določbam pogodb, ki jih sklepajo proračunski 
uporabniki v imenu in za račun Republike Slovenije in katerih 
vrednost presega 30.000.000 tolarjev, razen k pogodbam, ki se 
nanašajo na zadolževanje, je potrebno predhodno soglasje 
Ministrstva za finance. Predhodno soglasje je sestavni del 
pogodbe." 

11. člen 

V 45. členu se na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico 
in doda besedilo: "razen če s posebnim zakonom ni določeno 
drugače." 

12. člen 

Za 45. členom se doda novi 45.a člen, ki se glasi: 

"45. a člen 

Če se zaradi neusklajenih prihodkov in odhodkov izvrševanje 
proračuna ne more uravnovesiti, se lahko Republika Slovenija 
kratkoročno zadolži v višini do 5 % zadnjega sprejetega proračuna. 

O zadolžitvi iz prejšnjega odstavka odloča minister za finance." 

13. člen 

Za 48. členom se doda novi 48.a člen, ki se glasi: 

"48. a člen 

Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za finance določi: 
-seznam oseb javnega prava, ki pošiljajo Ministrstvu za finance 
podatke o stanju in spremembah svojih dolgov in dolgov tretjih 
oseb, za katere obveznosti so izdale svoje jamstva in način in 
roke poročanja; 
-posle za pridobitev denarnega posojila, prevzem obveznosti za 
tuje dolgove ali obremenitev lastnega premoženja, ki jih smejo 
pravne osebe javnega prava sklepati samo s soglasjem ministra 
za finance ter pogoje in postopek za pridobitev soglasja iz prejšnje 
alineje 

Organizacije iz prejšnjega odstavka se lahko zadolžijo le do skupne 
višine, določene s tem zakonom. 
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Osebe javnega prava po lem zakonu so lahko pravne osebe, ki 
so registrirana kot javna podjetja, javni zavodi ali javni gospodarski 
zavodi, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, ter pravne 
osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Republika Slovenija 
in so ustanovljene s posebnim zakonom ali podzakonskim 
predpisom vlade zaradi izvajanja dejavnosti v javnem interesu. 

Vlada poroča Državnemu zboru o stanju in spremembah doiga in 
poroštev javnega sektorja enkrat letno." 

14. člen 

V 51. členu se v prvem odstavku za besedo "uporabnik" doda 
pika in črta besedilo "v soglasju s komisijo, ki jo imenuje vlada." 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi; 

"Ne glede na določbe zakona o začasni prepovedi privatizacije 
pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 20/95 in 37/95) razpolaga vlada, na predlog ministra za 
finance, s kapitalskimi vlogami Republike Slovenije v gospodarskih 
družbah, ki niso javna podjetja in v katerih znaša delež Republike 
Slovenije manj kot 25 % osnovnega kapitala družbe in s terjatvami, 
ki so predmet postopkov prisilnih poravnav, stečajev in likvidacij 
v skladu z zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji 
(Uradni list RS, št. 67/93, 74/94 - odločba Ustavnega sodišča, 8/ 
96 - odločba Ustavnega sodišča in 39/97). 

15. člen 

52. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Prihodki od prodaje in zamenjave državnega premoženja ter od 
odškodnin iz naslova zavarovanj, se uporabljajo za investicijske 
izdatke za delovanje uporabnikov v skladu s posebnim načrtom 
prodaj in nabav, ki ga določi vlada na način iz drugega, tretjega in 
četrtega odstavka 34. člena tega zakona. 

Prihodki iz prvega odstavka tega člena niso sestavni del 
proračuna. 

Odprodaja in oddaja državnega premoženja se lahko izvrši samo 
na podlagi predhodno objavljenega javnega razpisa. 

Za razpolaganje z državnim premoženjem za namene iz prvega 
odstavka tega člena se ne uporabljajo določbe zakona o začasni 
prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoženja v lasti 
Republike Slovenije (Uradni list RS. št. 20/95 in 37/95)." 

16. člen 

V 53. in 54. členu se besedilo "Javno pravobranilstvo Republike 
Slovenije" nadomesti z besedilom "Državno pravobranilstvo 
Republike Slovenije" v ustreznem sklonu. 

17. člen 

V 56. členu se črta drugi odstavek. 

18. člen 

Za 56. členđm se doda novi 56.a člen, ki se glasi: 

"56. a člen 

Pravne osebe, v katerih ima Republika Slovenija najmanj 25% 
delež v kapitalu, morajo najkasneje v 180 dneh po zaključku 
poslovnega leta vendar najmanj 30 dni pred sklicem seje skupščine, 
posredovati Ministrstvu za finance vsa revizijska poročila in 

poročila nadzornih organov za preteklo poslovno leto. 

Minister za finance lahko v pravnih osebah, v katerih ima Republika 
Slovenija najmanj 25% delež v kapitalu, zahteva revizijo pos- 
lovanja na stroške revidirane osebe." 

19. člen 

V 59. členu se na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico 
in doda besedilo: "enako tudi v letu 1997." 

Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi: 

"Vlada poroča državnemu zboru o stanju in spremembah dolgov 
z državnim poroštvom dvakrat letno." 

20. člen 

V 60. členu se v prvem odstavku črtajo besede "nadziranje in 
informiranje", beseda "obračunane" pa se nadomesti z besedama 
"zakonite zamudne". 

Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi: 

"Sredstva proračuna, ki so bila uporabljena za izpolnitev 
obveznosti iz posojilnih pogodb ali drugih obveznosti dolžnikov, 
se evidentirajo v knjigovodstvu proračuna kot terjatev do dolžnika." 

21. člen 

V 67. členu se v prvem odstavku besedilo "porabe proračunskih 
sredstev" nadomesti z besedilom "upravljanja s proračunskimi 
sredstvi ter državnim premoženjem". 

22. člen 

75. člen se spremeni, tako da se glasi: 

"Sredstva za realizacijo nacionalnih programov in zakonov, s 
katerimi je določen poseben način financiranja posameznih javnih 
potreb, se v letu 1997 zagotavljajo v znesku, določenim s 
proračunom, ne glede na znesek, ki je določen z nacionalnim 
programom ali zakonom." 

23. člen 

V 76. členu se doda novi četrti odstavek, ki se glasi: 

"V letu 1997 se za sredstva rezerve Republike Slovenije oziroma 
za državne pomoči v skladu s posebnim zakonom nameni 
250.000.000 tolarjev." 

24. člen 

78. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"V okviru sredstev iz 59. člena tega zakona lahko Vlada odloča 
tudi o dajanju poroštev za kredite, ki jih najamejo Zavod Republike 
Slovenije za blagovne rezerve za odkup pšenice v letu 1997, pri 
katerih skupna višina glavnic ne presega 3,500.000.000 tolarjev, 
in Slovenske železnice d.d., Ljubljana za pokritje obveznosti do 
EIB in EBRD, ki zapadejo v letu 1997 in pri katerih skupna višina 
glavnic ne presega 1.500.000.000 tolarjev." 

25. člen 

80. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Na glede na določilo prvega stavka prvega odstavka 10. člena 
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tega zakona, lahko Ministrstva za promet in zveze za izvedbo 
del na cestnih odsekih: 
- M 3 244, 245 Dravograd-Maribor, 
-M 10-8 1257-1262 Dravograd-Celje, 
- M 10-9 Šentjakob-Hrastnik, 
-M 10-3 Celje-Krško, 
- M 10-10 Robič-Kalce-Logatec, 
- R 301/1008 Kanal, 
- R 355/1314 in R 355/1315 Hodoš-Martjanci, 
- R 370/1355 Ribnica-Podvelka, 
prevzema obveznosti, ki bodo terjale plačilo v naslednjih letih." 

26. člen 

81. člen se črta. 

27. člen 

V 83. členu se v prvem odstavku v prvi alinei za besedo "pravic," 
doda besedilo "ne glede na omejitev iz prvega odstavka 44. člena 
tega zakona," in v drugi alineji beseda"vnovči" nadomesti z besedo 
"odplača". 

28. člen 

V 85. členu se v prvem odstavku pika nadomesti z vejico in doda 
besedilo "v letu 1997 pa do višine 55.000.000.000 tolarjev." 

Dodata se novi četrti in peti odstavek, ki se glasita: 

"V zadolžitev iz prvega odstavka tega člena se šteje tudi stanje 
kratkoročne zadolžitve na dan 31. december tekočega leta." 

V zadolžitev iz prvega odstavka tega člena se ne šteje izdaja 
obveznic na podlagi 26. člena zakona o Slovenski razvojni družbi 
in programu prestrukturiranj podjetij (Uradni list RS, št. 39/97)." 

29. člen 

Za 85. členom se dodata nova 85. a in 85. b člen, ki se glasita: 

"85. a člen 

Skladno s 16. členom zakona o Družbi za zavarovanje in 
financiranje izvoza Slovenije (Uradni list RS, št. 32/92, 37/95, 34/ 
96 in 31/97) se določi kot skupni največji možni obseg rizikov: 

-iz naslova zavarovanj pred nekomercialnimi in srednjeročnimi 
komercialnimi riziki za leto 1997 73.000.000.000 tolarjev; 
-iz naslova zavarovanj pred riziki sprememb vrednosti valut za 
leto 1997 51.000.000.000 tolarjev. 

85. b člen 

Skupna višina zadolžitve na podlagi 48. a člena se določi za leto 
1997 v višini 55.000.000.000 tolarjev." 

30. člen 

V 86. členu se v prvem odstavku druga alinea nadomesti z novo 
alineo, ki se glasi: 
"- če odpre račun brez soglasja Ministrstva za finance (57. člen)." 

Doda se nova četrta alinea, ki se glasi: 

"- če sklene pogodbo brez soglasja Ministrstva za finance (43. 
člen)." 

31. člen 

Za 87. členom se doda nov 87. a člen, ki se glasi: 

"87. a člen 

Predpise iz 16. in 48. a člena izda minister za finance najkasneje 
v roku 60 dni po uveljavitvi tega zakona." 

32. člen 

Za 91. členom se dodajo novi 91. a, 91. b in 91. c člen, ki se glasijo: 

"91. a člen 

Določbe 5., 6. in 7. člena tega zakona se začnejo uporabljati s 1. 
januarjem 1998. 

91. b člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o zagotovitvi 
sredstev za potrebe Republike Slovenije v obdobju začasnega 
financiranja v letu 1997 (Uradni list RS, št. 31/97). 

91. c člen 

Prvo poročilo o stanju in spremembah dolga in poroštev javnega 
sektorja v skladu z 48. a členom tega zakona se pripravi za leto 
1998." 

33. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu: 

V zakonu je potrebno nedvoumno zapisati, da se tudi prihodki, 
doseženi z upravljanjem sredstev donacij in kupnin iz 4. člena 
ZlPro, prenašajo v proračun naslednjega proračunskega leta, 
saj je le tako dosežen namen donatorja oziroma zakonodajalca. 

K 2. členu: 

10. člen ZlPro omogoča prevzemanje obveznosti, ki bodo terjale 
plačilo v prihodnjih letih, vendar samo v določenem obsegu, tako 
sklenjene pogodbe pa pomenijo prevzete predobremenitve v 
proračunu, zato morajo uporabniki prevzete obveznosti planirati 
v proračunih za prihodnja leta. Najemne pogodbe se praviloma 
sklepajo za nedoločen čas, zato znatno posežejo v obseg 
sredstev, ki je po zakonu dovoljen za prevzemanje obveznosti 
po tem členu in s tem onemogočajo sklepanje ostalih pogodb, ki 
pomenijo realizacijo programske politike posameznega 
proračunskega uporabnika in za sklepanje katerih je člen sploh 
tako oblikovan. Upoštevaje dejstvo, da imajo najemne pogodbe v 
večini primerov odpovedni rok v trajanju od 6 mesecev do 1 leta 
sodimo, da tovrstne predobremenitve bistveno ne posežejo v 
potrebno fleksibilnost proračuna in zato je tovrstna izjema 
utemeljena. 

Donacije in namenska posojila Republiki Sloveniji so namenska 
sredstva, dodeljena Republiki Sloveniji, ki so v skladu z načelom 
integralnosti proračuna zajeta v proračunu Republike Slovenije. 
Pogodbe, ki jih proračunski uporabniki sklepajo za namenska 
sredstva, se črpajo iz točno opredeljenih virov in običajno po 
postopkih, ki jih predpiše donator. Ker je celoten vir sredstev 
pogodbeno določen, ni potrebno omejevanje višine obveznosti, 
ki se lahko prevzamejo na način, kot je določen za prevzemanje 
obveznosti iz ostalih proračunskih sredstev. 

K 3. členu: 

Sodimo, da je primerno, da se s podzakonskim aktom podrobneje 
določi način sporočanja podatkov, kakor tudi način izvrševanja 
mesečnih načrtov, saj je v zakonskih določbah moč predvideti in 
zapisati le splošne usmeritve. Iz tega razloga tudi črtamo dosedanji 
drugi in tretji odstavek 16. člena, ki onemogočata fleksibilnejše 
izvrševanje proračuna in zaradi svoje nedorečenosti in omejitev 
lahko vodita v večje stroške države, kot bi bilo potrebno. 

K 4. členu: 

Predlagamo črtanje sedanjega 23. člena, saj sodimo, da se isti 
nameni lahko uresničijo v okviru določil, ki urejajo porabo tekoče 
proračunske rezerve in zato ni potrebe po obstoju posebnega 
mehanizma v pristojnosti ministra za finance. 

K 5. členu: 

Z novimi določili predlagamo, da se vsa sredstva za plače pri 
posameznem uporabniku zagotovijo na postavkah tega 
uporabnika, za razliko od dosedanje ureditve, ko so se sredstva 
za nove zaposlitve, delovno uspešnost, nadure in druge dodatke 
zagotavljala na postavkah Kadrovske službe vlade in razporejala 
k uporabnikom na podlagi posebnih sklepov. 

Podlaga za razporeditev sredstev bodo načrti delovnih mest. S 
predlaganim načinom bo, upoštevaje tudi predlog dopolnitev 
zakona o delavcih v državnih organih, zagotovljena večja 
fleksibilnost pri urejanju zaposlovanja v državnih organih ob hkratni 
večji kontroli porabe dodeljenih sredstev. 

S tem členom je podrobno predpisana sestava načrta delovnih 
mest, s katerim bo moč zagotoviti ustrezno primerljivost in 
razpravo o kadrovski zasedenosti in organizaciji vsakega 
proračunskega uporabnika. 

K 6. členu: 

Zaradi novih določil v 24. a in 24. b. členu so določila 25., 26., 27., 
28. in 29. člena postala nepotrebna. 

% 
K 7. členu: 

Sprememba je redakcijske narave kot posledica sprememb tistih 
določil ZlPro, ki urejajo planiranje in izvrševanje proračuna na 
področju plač in drugih osebnih prejemkov. 

K 8. členu: 

Z dopolnitvijo predlagamo uvrstitev posameznih uporabnikov kot 
samostojnih predlagateljev v določila sedanjega člena. Hkrati tudi 
predlagamo, da se v načrtu nabav izkažejo tudi sredstva, 
nabavljena na podlagi leasing pogodb, ki sicer sodijo v okvir 
materialnih stroškov. Prav tako je potrebno v načrt nabav vključiti 
nabave na osnovi različnih pravnih poslov, s katerimi se je na 
odplačen način pridobila lastninska pravica za Republiko Slovenijo 
in do sedaj niso bile zajete v načrtu nabav. Zaradi celovitega 
odločanja vlade o nabavah iz proračunskih sredstev, je primerno 
vključiti tudi nabave na osnovi tovrstnih pogodb v razširjen načrt 
nabav. 

K 9. členu: 

S sprejemom zakona o javnih naročilih in prenehanjem veljavnosti 
odredbe, ki je do sedaj urejala področje javnih naročil, z nobenim 
aktom ni jasno opredeljena zaveza, da se sredstva subvencij in 
posojil lahko dodelijo le na podlagi predhodno izvedenega javnega 
razpisa. K tovrstni rešitvi je vlado zavezal tudi državni zbor s 
posebnim sklepom ob obravnavi zakona o javnih naročilih. 
Sredstva subvencij in posojil se lahko dodelijo le na podlagi 
predhodno izvedenega javnega razpisa, razen, če ni s posebnim 
zakonom drugače določeno kot na primer v Zakonu o prepovedi 
proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi 
sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno 
(Uradni list RS, št. 56/96). 

K 10. členu: 

Z novimi določili dvigujemo prag pogodbene vrednosti, nad katerim 
je potrebno predhodno soglasje Ministrstva za finance. Pri tem 
upoštevamo, da ustrezen nadzor že vrši poleg proračunske 
inšpekcije predvsem računsko sodišče, Ministrstvo za finance 
pa bi moralo izvrševati predvsem svetovalno funkcijo pri tistih 
pogodbah, ki predstavljajo večje javnofinančne odhodke. 

Hkrati razširjamo krog pogodb, ki potrebujejo soglasje Ministrstva 
za finance na vse pogodbe, ki jih sklepajo proračunski uporabniki 
v imenu in za račun Republike Slovenije, vendar kot izjemo 
dovoljujemo sklepanje pogodb, ki se nanašajo na zadolževanje. V 
predlogu zakona je poleg navedenega vključena novost, da je 
soglasje finančnega ministrstva že po zakonu sestavni del 
pogodbenih določil. 

K 11. členu: 

S spremembo se natančneje ureja možnost zadolževanja v času 
začasnega financiranja, kar je še posebej pomembno v času 
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deficitarnega financiranja, hkrati pa predlog zakona daje-možnost, 
da se tudi v obdobju začasnega financiranja izvede zadolževanje 
v taki obliki, ki je finančno najprimernejša. 

Zaradi posebne narave zadolževanja, kjer so postopki priprave 
relativno dolgotrajni, poleg tega pa ni smotrno postopno 
zadolževanje, predlagamo, da bi državni zbor s posebnim 
zakonom tudi v času začasnega financiranja lahko določil, da se 
Republika Slovenija zadolži za večji znesek, kot pa je v času 
začasnega financiranja potrebno za odplačilo glavnic. S tem bi 
omogočili najusteznejšo obliko zadolžitve, saj je znesek odplačila 
glavnic, ki zapadejo v posameznem letu, znan že v začetku leta. 

K 12. členu: 

S predlaganim členom urejamo pristojnosti pri zadolževanju zaradi 
občasne neusklajenosti prihodkov in odhodkov proračuna, ko v 
posameznem obdobju celotni odlivi oziroma obveznosti proračuna 
presežejo razpoložljiva sredstva in je potrebno kratkoročno 
zadolževanje za premoščanje začasne nelikvidnosti. HkfaL 
tovrstna zadolžitev omogoča boljše upravljanje z likvidnmUf 
proračuna, saj zaradi kratkotrajne nelikvidnosti ni potre^m 
predčasno izvesti dolgoročnega zadolževanja proračuna. 
Podobno tovrstno zadolževanje ureja tudi zakon o financiranju 
občin, ki enako limitira možnost tovrstnega zadolževanja na 5% 
proračunskih odhodkov. 

K 13. členu: 

Z novimi določili se omejuje zadolževanje javnega sektorja v mejah, 
ki jih določi državni zbor s tem zakonom. Člen tudi zavezuje 
vlado, da predpiše način in roke poročanja, potrebne za izvajanje 
teh določil ter določi seznam oseb javnega prava, ki so dolžne 
ravnati na tako predpisan način. Zakon prav tako pooblašča vlado, 
da predpiše posle, katerih ekonomski namen je pridobitev de- 
narnega posojila oziroma prevzemanje obveznosti v breme last- 
nega premoženja, ki smejo pravne osebe javnega prava sklepati 
samo s soglasjem ministra za finance. Zakon nalaga vladi, da 
predpiše pogoje in postopek za pridobitev takšnega soglasja. 

K 14. členu: 

Z določili tega člena bi bila dana pravna osnova, da vlada na 
predlog Ministrstva za finance odproda državno premoženje t.j. 
terjatve, ki so predmet postopkov prisilnih poravnav, stečajev in 
likividacij in kapitalskih vlog v gospodarskih družbah, ki niso javna 
podjetja in v katerih znaša delež Republike Slovenije manj kot 
25 % osnovnega kapitala družbe. Tovrstno urejanje predstavlja 
izjemo od določb zakona o začasni prepovedi privatizacije pravnih 
oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
20/95 in 37/95). Kadar niso podani razlogi in interes države za 
ohranitev deleža na kapitalu v določenih gospodarskih družbah 
oziroma obstoji možnost poplačila terjatev na način odplačnega 
odstopa terjatve novemu upniku, je predlagana rešitev utemeljena, 
saj se na takšen način povečajo prihodki državnega proračuna. 

K 15. členu: 

S predlagano spremembo prvega odstavka podrobneje urejamo 
pripravo načrta prodaje in zamenjave državnega premoženja, s 
tem da predpisujemo, da se načrt prodaje in zamenjave pripravi 
po enakih postopkih, kot to velja za načrt nabav iz 34. člena 
ZlPro. Prav tako določamo, da mora biti pri prodaji spoštovano 
načelo predhodne javne objave razpisa. 

Hkrati predlagamo, da za državno premoženje, ki se namenja za 
investicijske izdatke za delovanje uporabnikov, ne veljajo določila 
zakona o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in 

premoženja v lasti Republike Slovenije. S tem bi omogočili, da 
država odproda npr. iztrošena vozila za protokolarne prevoze, ki 
zaradi velikega števila prevoženih kilometrov niso več primerna 
za ta namen, hkrati pa predraga za drugo uporabo pri uporabnikih. 
Predlagana določila bi tudi omogočila odprodajo neprimernih 
oziroma nepotrebnih poslovnih stavb. 

K 16. členu: 

Sprememba je posledica preimenovanja državnega organa na 
podlagi novosprejetega zakona. 

K 17. členu: 

Predlagana sprememba je posledica predlagane spremembe 51. 
člena, s katero je predvideno, da z vsemi terjatvami Republike 
Slovenije, ki so predmet postopkov prisilne poravnave, stečajev 
in likvidacij in določenimi kapitalskimi vlogami v gospodarskih 
družbah razpolaga vlada na predlog ministrstva za finance. 

* 
K 18. členu: 

S predlaganimi novimi določili bi omogočili povečanje nadzora 
nad pravnimi osebami, v katerih ima Republika Slovenija vsaj 
četrtinski delež v kapitalu, saj dosedanja določila zakonov ne 
omogočajo tovrstnega nadzora. 

K 19. členu: 

Z dopolnitvijo člena se lahko določa višina poroštvenega 
potenciala na podlagi zakona o merilih in postopkih za dajanje 
poroštev, o kateri lahko odloča v letu 1997 vlada. Hkrati se z 
dopolnjenim drugim odstavkom obveza poročanja vlade o izdanih 
poroštvih razširja na vsa poroštva, tudi na tista, izdana po 
posebnih zakonih. 

K 20. členu: 

Spremembe pomenijo izboljšanje besedila, ne pomenijo pa 
spremenjene vsebine člena. 

K 21. členu: 

S predlagano rešitvijo se razširjajo pristojnosti proračunskih 
inšpektorjev tudi na nadzorovanje ustreznosti upravljanja z 
državnim premoženjem, saj sodimo, da je sedanja ureditev, ki 
zožuje inšpekcijski nadzor le na porabo proračunskih sredstev, 
preozka in neustrezna. Hkrati razširjamo možnost inšpekcijskega 
nadzora tudi na prihodkovno stran proračuna ter tudi na nalaganje 
proračunskih sredstev. 

K 22. členu: 

S predlagano rešitvijo se posega na tista področja, na katerih so 
bili sprejeti nacionalni programi in posebni zakoni. Ugotovljeno je 
bilo, da bi polno financiranje vseh tovrstnih zakonov in programov 
zahtevalo dodatna javnofinačna sredstva, ki presegajo 5% BDP, 
kar bi pomenilo dvig deleža javne porabe v primerjavi z BDP na 
preko 50 %. Iz tega razloga predlagamo sprejem omenjenega 
člena, ki v primerjavi z obstoječim ukinja izjemo za financiranje 
avtocestnega programa za leto 1997, ne pa tudi za naslednja 
leta. 

K 23. členu: 

Skladno z obstoječo zakonodajo je potrebno določiti znesek 
sredstev, ki se bo namenil v letošnjem letu za stalno proračunsko 
rezervo. 
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K 24. členu: 

Skladno s spremembami 75. člena predlagamo ukinitev poseb- 
nega statusa, ki ga je v primerjavi z drugimi tovrstnimi programi 
oziroma zakoni do sedaj imel t. i. bencinski tolar ter predlagamo, 
da se člen nadomesti z določbo prehodne narave. 

V predlaganem členu je jasno določeno, da lahko Vlada v okviru 
sredstev in na podlagi zakona o merilih in postopku za dajanje 
poroštev Republike Slovenje (Uradni list RS, št. 21/95 in 18/96) 
odloča tudi o dajanju in višini poroštev za kredite, ki jih najamejo 
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve in za določene 
kredite, ki jih najamejo Slovenske železnice d. d., Ljubljana. 

K 25. členu: 

Predlagamo črtanje sedanjih določil, ki potencialno omogočajo 
vladi, da poseže v financiranje posameznih programov občin. 
Sodimo, da določila sedanjega 80. člena niso v skladu z Evropsko 
listino o lokalni samoupravi, ki jo je v letu 1996 v celoti ratificiral 
državni zbor. 

V spremenjenem členu predlagamo posebno določbo, s katero 
bo Ministrstvu za promet in zveze dovoljeno, da za izgradnjo del 
na navedenih cestnih odsekih prevzema obveznosti, ki bodo 
terjale plačilo v naslednjih letih, in sicer ne glede na to, ali ima v 
proračunu za leto 1997 odprto proračunsko postavko. Takšna 
rešitev predstavlja izjemo od določila prvega stavka prvega 
odstavka 10. člena ZlPro. 

K 26. členu: 

Predlagamo črtanje 81. člena kot posledica sprejetja novega 
zakona o javnih naročilih, ki ježe določil limite za oddajo javnih del 
brez javnega razpisa. 

K 27. členu: . 

Predlagane spremembe ne spreminjajo vsebine sedanjega člena, 
pač pa ga le izboljšujejo oziroma vgrajujejo ustreznejšo 
terminologijo. 

K 29- členu: 

Člen določa obseg zadolžitve v letu 1997, do katere se lahko 
zadolži Republika Slovenija za financiranje državnega proračuna. 
Obseg izhaja iz predloga državnega proračuna za leto 1997. 

Prav tako je jasno določeno, da v ta limit sodi tudi stanje 
kratkoročne zadolžitve na dan 31. decembra tekočega leta, 
namenjeno v okviru istega koledarskega leta, za premoščanje 
občasne' neusklajenosti med prilivi in odlivi proračuna. 

V novem petem odstavku je nedvoumno določeno, da zadolžitev 
Republike Slovenije iz naslova izdaje obveznic na podlagi 26. 

člena zakona o Slovenski razvojni družbi in programu prestrukturi- 
ranja podjetij (Uradni list RS, št. 39/97), ne šteje v obseg zadolžitve 
Republike Slovenije za financiranje državnega proračuna, kot je 
opredeljena v prvem odstavku tega člena. 

K 29. členu: 

Z novim 85. a členom predlagamo določitev zneskov za skupni 
največji možni obseg rizikov po zakonu o družbi za zavarovanje 
in financiranje izvoza Slovenije iz naslova nekomercialnih in 
srednjeročnih komercialnih rizikov kot tudi iz naslova rizikov 
spremembe vrednosti valut. 

Z novim 85. b členom pa predlagamo določitev skupnega limita, 
do katerega se lahko zadolžijo posamezni subjekti javnega 
sektorja v okviru rešitev iz 48. a člena. 

K 30. členu: 

Predlagamo, da se v besedilo uvrsti nova alinea, ki sankcionira 
odpiranje posebnega računa brez soglasja Ministrstva za finance, 
saj bi to lahko potencialno vodilo v večje tveganje za neustrezno 
proračunsko porabo. Hkrati predlagamo črtanje sedanje druge 
alinee prvega odstavka, saj zaradi sprejetja zakona o javnih 
naročilih ni več potrebna in ustrezna. 

K 31. členu: 

Z določili tega člena se nalaga ministru za finance, da izda potrebne 
podzakonske akte v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega 
zakona. 

K 32. členu: 

Predlagamo, da se določila, ki na novo urejajo planiranje in 
izvrševanje na področju plač in drugih osebnih prejemkov, 
uveljavijo s pričetkom novega koledarskega in proračunskega 
leta, saj ni mogoče ureditve spremeniti sredi proračunskega leta. 
Predlagana določila so potrebna zato, da se izvedejo potrebne 
priprave za nov krogotok dokumentacije, povezan s temi 
predlaganimi določili. 

S predlaganimi rešitvami v 91. b členu postanejo določbe zakona 
o zagotovitvi sredstev za potrebe Republike Slovenije v obdobju 
začasnega financiranja v letu 1997 brezpredmetne. 

S predlaganim 91.c členom je določeno, da se prvo celovito 
poročilo o stanju dolga in poroštev javnega sektorja pripravi v letu 
1998. 

K 33. členu: 

Ker je ZlPro neposredni pogoj za izvrševanje proračuna, mora 
zakon pričeti veljati hkrati s proračunom, to je naslenji dan po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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IV. BESEDILA ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO 

8. člen 

Sredstva iz naslova pomoči, donacij in vplačanih kupnin po 4. 
členu tega zakona, ki po posameznih proračunskih postavkah 
niso bila porabljena do 31. decembra tekočega leta, se prenesejo 
v proračun za naslednje leto. 

Za obseg prenesenih sredstev se poveča proračunska postavka, 
na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre 
nova postavka. 

10. člen 

Uporabniki lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo terjale plačilo v 
naslednjih letih, če ježe odprta proračunska postavka v proračunu 
tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti iz naslova investicijskih 
izdatkov ne smejo presegati 50 % sredstev v tekočem letu, iz 
naslova drugih namenov pa ne 25% teh sredstev. 

Uporabnik lahko prevzame obveznosti iz prejšnjega odstavka 
po predhodnem soglasju Ministrstva za finance. 

Prevzete obveznosti iz prvega odstavka uporabniki vključijo v 
proračun leta, na katerega se nanašajo. 

16. člen 

Odhodki, ki niso predvideni v mesečnem načrtu za izvrševanje 
proračuna, ali odhodki, ki terjajo prekoračitev posameznih postavk 
v mesečnem načrtu za izvrševanje proračuna (v nadaljnjem 
besedilu: nepredvideni odhodki), se lahko poravnavajo s 
soglasjem Ministrstva za finance. 

Ministrstvo za finance soglaša z izplačilom odhodkov iz prejšnjega 
odstavka, če izplačila izhajajo iz državnega dolga ali temeljijo na 
drugih obveznostih, sprejetih z zakonom. 

Ministrstvo za finance soglaša z izplačili iz prejšnjih odstavkov le 
v primeru, če se izplačila poravnajo z dodatnimi prihodki ali s 
prihranki na drugih postavkah mesečnega načrta za izvrševanje 
proračuna. 

23. člen 

Porabljena sredstva na postavki sprememb med letom se 
razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, 
če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka. Sredstva 
na postavki sprememb med letom se razporejajo na podlagi 
sklepov ministra za finance. 

24. člen 

V obdobju začasnega financiranja se sredstva razporejajo na 
uporabnike po postavkah proračuna za leto, na podlagi katerega 
se vrši začasno financiranje. 

v 
Po preteku začasnega financiranja se razporejena sredstva 
vključijo v proračun leta, na katerega se nanašajo po postavkah 
tega proračuna. 

25. člen 

Vlada sprejme načrt delovnih mest za upravne organe. 

V načrtu delovnih mest iz prejšnjega odstavka se določi število 
delovnih mest v skladu s pravilniki o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest in funkcij, število zasedenih delovnih 
mest in funkcij po stanju na dan 31. julija v preteklem letu in 
predvideno število novih zaposlitev in napredovanj do konca 
preteklega leta in v tekočem letu. 

Sredstva za plače zaposlenih v upravnih in pravosodnih organih 
se zagotavljajo glede na število zasedenih delovnih mest na dan 
31. julija v preteklem letu in v skladu z zakoni in drugimi predpisi, 
ki urejajo področje plač zaposlenih v upravnih In pravosodnih 
organih. 

Sredstva za nove zaposlitve in napredovanja v skladu z načrtom 
delovnih mest se zagotavljajo na proračunski postavki pri 
Kadrovski službi vlade in se med letom prerazporejajo na ustrezne 
postavke pri uporabnikih. Sredstva za nove zaposlitve v 
pravosodnih organih se zagotavljajo iz tekoče proračunske 
rezerve. 

26. člen 

Sredstva za plače zaposlenih v Državnem zboru, Državnem 
svetu, Uradu predsednika Republike Slovenije, ustavnem sodišču, 
Računskem sodišču, Varuhu človekovih pravic in Slovenski 
akademiji znanosti in umetnosti, se zagotavljajo glede na število 
zasedenih delovnih mest in funkcij na dan 31. julija v preteklem 
letu in za predvidene nove zaposlitve do konca preteklega leta in 
za tekoče leto v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo 
področje plač zaposlenih pri teh uporabnikih. 

27. člen 

Sredstva za vrednotenje delovne uspešnosti zaposlenih v 
upravnih organih se zagotavljajo na proračunski postavki pri 
Kadrovski službi vlade in se med letom razporejajo na ustrezne 
postavke pri proračunskih uporabnikih skladno z merili, ki jih 
določi vlada. 

Sredstva za vrednotenje delovne uspešnosti zaposlenih v 
pravosodnih organih, Državnem zboru, Državnem svetu, Uradu 
predsednika Republike Slovenije, ustavnem sodišču, Računskem 
sodišču, Varuhu človekovih pravic in Slovenski akademiji znanosti 
in umetnosti, se zagotavljajo v okviru postavk teh uporabnikov. 

28. člen 

Sredstva za delo preko polnega delovnega časa se za vse 
uporabnike zagotavljajo na proračunski postavki pri Kadrovski 
službi vlade in se med letom razporejajo na ustrezne postavke 
pri uporabnikih, skladno z merili, ki jih določijo za to pristojni organi. 

29. člen 

Sredstva za dodatke za posebne pogoje dela se zagotavljajo v 
okviru postavk uporabnikov po merilih, ki jih določijo za to pristojni 
organi. 

31. člen 

Uporabniki smejo izplačevati plače delavcev in funkcionarjev le v 
obsegu, ki jim pripada po določbah 25., 26., 27., 28. in 29. člena 
tega zakona. 

Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se izplačujejo iz 
proračuna na podlagi dejanskih obračunov. 

34. člen 

Sredstva za investicijske izdatke, razen sredstev za informati- 
zacijo, se uporabljajo v skladu z načrtom nabav zemljišč, zgradb, 
stanovanj, poslovnih prostorov, opreme, vključno s pisarniško 
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opremo, prevoznih sredstev ter investicijskega vzdrževanja (v 
nadaljnjem besedilu: načrt nabav). 

Vlada določi načrt nabav na predlog: 

- Servisa skupnih služb vlade - za upravne organe, razen za 
Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za obrambo in 
Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo; 

- Ministrstva za zunanje zadeve - za diplomatsko-konzularna 
predstavništva; 

- Ministrstva za pravosodje - za pravosodne organe in kazensko- 
poboljševalne zavode; 

- Ministrstva za notranje zadeve; 

- Ministrstva za obrambo in 

-Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. 

Pri odločanju o načrtu nabav iz prejšnjega odstavka je vlada 
dolžna upoštevati enotne standarde in normative. 

Državni zbor, Državni svet, Predsednik Republike Slovenije, 
ustavno sodišče, Računsko sodišče, Varuh človekovih pravic in 
Slovenska akademija znanosti in umetnosti določijo načrt nabav 
in ga posredujejo vladi. 

Sredstva po načrtu nabav iz prve alinee drugega odstavka tega 
člena se zagotavljajo na postavki Servisa skupnih služb vlade. 

Če s proračunom dodeljena sredstva ne zagotavljajo izvrševanja 
načrta nabav, morajo vlada, Državni zbor, Državni svet, 
Predsednik Republike Slovenije, ustavno sodišče, Računsko 
sodišče, Varuh človekovih pravic in Slovenska akademija znanosti 
in umetnosti v 30 dneh po uveljavitvi proračuna spremeniti načrt 
nabav. 

Osnovno sredstvo, pridobljeno na podlagi načrta nabav, se 
izkazuje v premoženjski bilanci uporabnika, ki je osnovno sredstvo 
pridobil. 

40. člen 

Uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna 
dela, druge storitve in subvencije skleniti pogodbo z izvajalcem 
oziroma uporabnikom sredstev v skladu z zakonom, ki ureja 
javna naročila, in tem zakonom. 

43. člen 

K finančnim določbam pogodb iz prejšnjega člena, katerih vrednost 
presega 15,000.000 tolarjev, je potrebno soglasje Ministrstva za 
finance. 

O zahtevi za izdajo soglasja mora Ministrstvo za finance odločiti 
v desetih dneh po vložitvi zahteve. 

45. člen 

V obdobju začasnega financiranja se lahko Republika Slovenija 
zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo dolgov v obdobju 
začasnega financiranja. 

Zadolžitev iz prejšnjega odstavka je sestavni del proračuna za 
tekoče leto. 

48. člen 

Vlada lahko odloča o predčasnem vračilu, reprogramiranju 
oziroma o zamenjavi državnih dolgov: 

- če se s tem podpirajo ukrepi za doseganje gospodarskega 
ravnotežja, 

- če se s tem zmanjšajo stroški državnega dolga, 

- če se s tem izboljša kvaliteta zadolžitve in se pri tem skupna 
zadolžitev države ne poveča. 

Pogodbe iz prejšnjega odstavka sklepa minister za finance. 

Reprogramiranje državnih dolgov se lahko opravi tudi z izdajo 
novih državnih vrednostnih papirjev. 

Reprogramiranje in zamenjava državnih dolgov se izkazujeta v 
bilanci stanja, in ne v računu financiranja tekočega leta. 

O predčasnem vračilu, reprogramiranju in zamenjavi državnih 
dolgov, vlada obvešča Državni zbor. 

51. člen 

O upravljanju in razpolaganju z državnim premoženjem odloča 
vlada skladno s predpisi o privatizaciji pravnih oseb in premoženja 
v lasti Republike Slovenije na predlog, ki ga pripravi uporabnik v 
soglasju s komisijo, ki jo imenuje vlada. 

Ministrstvo za finance lahko predlaga vladi, da odloči o 
razpolaganju z delom državnega premoženja, če je to potrebno 
zaradi zagotavljanja prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov 
proračuna. 

52. člen 

Prihodki od prodaje in zamenjave državnega premoženja ter od 
odškodnin iz naslova zavarovanj, ki se uporabijo za nabavo 
osnovnih sredstev v skladu s posebnim načrtom nabav, niso 
sestavni del proračuna. 

Posebni načrt nabav iz prejšnjega odstavka določi vlada. 

53. člen 

Uporabnik, ki pridobi nepremičnino, mora pripraviti zemljiškoknjižni 
predlog in ga poslati Javnemu pravobranilstvu Republike Slovenije 
v 30 dneh po pridobitvi, če ni z zakonom drugače določeno. 

Javno pravobranilstvo Republike Slovenije vloži zemljiškoknjižni 
predlog pri pristojnem sodišču. 

54. člen 

Za brezplačno pridobitev osnovnih sredstev, katerih lastništvo ali 
uporaba bi povzročila nove stroške] je potrebno soglasje 
Ministrstva za finance. 

Javno pravobranilstvo Republike Slovenije lahko vloži zemljiško- 
knjižni predlog za vpis nepremičnine i i prejšnjega odstavka le, 
če je predlogu priloženo soglasje Ministrstva za finance. 
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56. člen 

Država lahko pridobiva deleže v gospodarskih družbah in 
zadrugah s konverzijo neplačanih davkov, prispevkov, carin in 
drugih dajatev v postopkih prisilne poravnave v skladu z zakonom 
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, iz sredstev proračuna, 
brezplačno ali na podlagi drugih zakonov. 

O pridobivanju in razpolaganju z deleži iz prejšnjega odstavka 
odloča vlada. 

59. člen 

Vlada lahko daje poroštva za izpolnitev posojilnih in drugih 
obveznosti domačih pravnih oseb skladno z zakonom o merilih in 
postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 21/95). Vlada lahko v letu 1996 odloča o dajanju poroštev 
za kreditne obveznosti domačih pravnih oseb, pri katerih skupna 
višina glavnic ne presega 15.000,000.000 tolarjev. 

O poroštvih iz prejšnjega odstavka obvešča vlada Državni zbor 
vsakih šest mesecev. 

O drugih poroštvih države odloča Državni zbor s posebnim 
zakonom. 

60. člen 

Če so bila za izpolnitev obveznosti iz posojilnih pogodb ali drugih 
obveznosti, za katere je dala Republika Slovenija poroštva, 
uporabljena sredstva iz proračuna, izda Ministrstvo za finance 
najpozneje v 75 dneh od izpolnitve obveznosti nalog agenciji 
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, 
da prenese v dobro proračuna Republike Slovenije z računa 
dolžnika tolarska sredstva v višini izvršenega plačila, povečanega 
za obračunane obresti in za druge stroške, nastale v zvezi z 
izpolnitvijo obveznosti. 

Dokler ni izdan nalog za prenos v dobro proračuna, se sredstva 
proračuna, ki so bila uporabljena za izpolnitev obveznosti iz 
posojilnih pogodb ali drugih obveznosti dolžnikov, evidentirajo v 
knjigovodstvu proračuna kot terjatev do dolžnika. 

67. člen 

Nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem 
uporabnikov ter nad zakonitostjo in namembnostjo porabe 
proračunskih sredstev opravlja Ministrstvo za finance. 

Naloge nadzora iz prejšnjega odstavka opravljajo proračunski 
inšpektorji pri Ministrstvu za finance. 

75. člen 

Sredstva za realizacijo nacionalnih programov in zakonov, s 
katerimi je določen poseben način financiranja posameznih javnih 
potreb, se v letu 1996 zagotavljajo v znesku, določenim s 
proračunom, ne glede na znesek, ki je določen z nacionalnim 
programom ali zakonom, razen za namen iz 78. člena tega zakona. 

76. člen 

Od prihodkov proračuna za leto 1996, izkazanih v bilanci 
prihodkov in odhodkov, se izloči 1.000,000.000 tolarjev v rezerve 
Republike Slovenije. 

Če se prihodki proračuna dosežejo v manjšem obsegu, kot je 
predvideno v bilanci prihodkov in odhodkov in v računu financiranja, 
se lahko za kritje odhodkov uporabijo razpoložljiva sredstva 
rezerve. 

Sredstva, ki se uporabijo po prejšnjem odstavku, se vračajo v 
rezerve Republike Slovenije v naslednjem letu z dodatnim 
izločanjem v višini 1% mesečnih prihodkov. 

78. člen 

Sredstva za graditev avtocest po 2. členu zakona o zagotovitvi 
namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/93) se zagotavljajo v višini, določeni 
z zakonom, ne glede na znesek, ki je v proračunu določen za ta 
namen. 

80. člen 

Občine, ki prejemajo sredstva za finančno izravnavo, uporabljajo 
sredstva proračunov za kritje odhodkov iz naslova zagotovljene 
porabe v skladu z drugim in tretjim odstavkom 20. člena zakona 
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94). 

Vlada lahko na predlog pristojnega ministrstva ustavi nakazovanje 
sredstev za finančno izravnavo v občini, ki ne uporablja sredstev 
proračuna za kritje odhodkov v skladu s prejšnjim odstavkom. 

Občini, v kateri plače in drugi prejemki funkcionarjev in drugih 
zaposlenih, po ugotovitvi Računskega sodišča, presegajo plače 
in druge prejemke, izračune na podlagi zakona o razmerjih plač v 
javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 18/94 in 13/95) in drugih predpisov, ki urejajo 
plače in prejemke delavcev in funkcionarjev v lokalnih skupnostih, 
lahko vlada ustavi nakazovanje sredstev za finančno izravnavo. 

o f. •' 
81. člen 

Uporabnik sme oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če 
pogodbena vrednost ne presega 1,000.000 tolarjev. 

83. člen 

Zaradi izvajanja obveznega pokojninskega in invalidskega ter 
zdravstvenega zavarovanja se lahko: 

- Republika Slovenija zadolži do zneska, potrebnega za izvajanje 
z zakonom predpisanih pravic, 

- predčasno vnovči državni dolg do Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije in do Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije ter 

- predčasno poravnajo obveznosti Republike Slovenije po zakonu 
o poračunavanju obveznosti Republike Slovenije do Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, 
št. 71/94). 

Zaradi izvajanja obveznega pokojninskega in invalidskega ter 
zdravstvenega zavarovanja se Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod za zdra^tveno 
zavarovanje Slovenije lahko zadolžujeta le s soglasjem ministra 
za finance. 

85. člen 

Za kritje odhodkov proračuna in odplačila dolga se Republika 
Slovenija v letu 1996 lahko zadolži do višine 47.000,000.000 
tolarjev. 

V zadolžitev iz prejšnjega odstavka se ne šteje zadolžitev po 
zakonu o zagotavljanju sredstev za realizacijo razvojnih 
programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2003 in 
dodatna zadolžitev po prvem odstavku 83. člena tega zakona, če 
je to potrebno za izvajanje obveznega pokojninskega in 
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invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko Republika Slovenija 
v letu 1996 dodatno zadolži za nabavo poslovnih prostorov 
diplomatsko-konzularnih predstavništev, rezidenc veleposlanikov 
In šefov misij ter stanovanj generalnih konzulov, do višine 
2.200,000.000 tolarjev. Posojila se lahko najamejo, če mesečna 
anuiteta posameznega posojila ne preseže zneska mesečne 
najemnine za navedene prostore. 

86. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba uporabnika: 

- če uporabi sredstva proračuna za namene, ki niso predvideni v 
proračunu, ali če uporabi sredstva proračuna, če niso izpolnjeni 
vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo 
sredstev (drugi odstavek 6. člena); 

- če odda dela v nasprotju z 91. členom tega zakona; 

- če daje iz sredstev proračuna posojila, ne da bi bilo tako določeno 
s posebnim zakonom (prvi odstavek 58. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 

prekršek odgovorna oseba uporabnika: 

- če v roku ne predloži Ministrstvu za finance predloga mesečnega 
finančnega načrta (14. člen); 

- če v roku ne predloži Ministrstvu za finance premoženjske 
bilance (50. člen); 

- če proračunskim inšpektorjem ne nudi zahtevanih podatkov, 
listin in poročil, ki se nanašajo na inšpekcijski pregled (68. člen). 

87. člen 

Minister za finance izda podrobnejše predpise o izvrševanju 
proračuna. 

Predpise iz 9., 58., 63., 64. in 65. člena tega zakona izda minister 
za finance najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona. 

91. člen 

Do uveljavitve posebnega zakona iz 40. člena tega zakona se 
glede nabavljanja opreme in oddajanja del in storitev uporabljajo 
določbe zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu 
Republike Slovenije za leti 1994 in 1995 (Uradni list RS, št. 26/94 
in 40/95) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za 
oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94). 

4 
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Poročilo o 

DELU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

V LETU 1996 

EPA 294-11 - 

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 5. avgusta 1997 
sprejela: 

- POROČILO O DELU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE V 
LETU 1996, 

ki ga pošilja na podlagi prvega odstavka 270. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve 
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze 
- Metod DRAGONJA, minister za gospodarske dejavnosti 
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor 
- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport 
- mag. Mitja GASPARI, minister za finance 

- mag. Božo GRAFENAUER, minister brez resorja, odgovoren 
za področje lokalne samouprave 
- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo 
- Janko KUŠAR, minister brez resorja, odgovoren za 
koordiniranje delovnih teles s področja socialnega varstva 
- dr. Lojze MARINČEK, minister za znanost in tehnologijo 
- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje 
- Marjan PODOBNIK, minister brez resorja, ki nadomešča 
predsednika vlade in koordinira državotvorna ministrstva 
- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve 
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj 
- Ciril SMRKOLJ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
- Jožef ŠKOLČ, minister za kulturo 
- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve 
- Tit TURNŠEK, minister za obrambo 
- Borut ŠUKLJE, generalni sekretar Vlade Republike Slovenije 
- mag. Andrej PAGON, namestnik generalnega sekretarjaVlade 
Republike Slovenije 
- dr. Neven BRANDT, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
- državni sekretarji vseh ministrstev. 

\ 
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KAZALO MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN 
SOCIALNE ZADEVE 

UVOD 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 
MINISTRSTVO ZA FINANCE 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREH- 
RANO 
MiNISTRSTVO ZA KULTURO 
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 
MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 
MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 
MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 
SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO 
SLUŽBA VLADE RS ZA ZAKONODAJO 

UVOD 

V skladu z ustavnim položajem vlade in poslovnikom Državnega 
zbora, ki v 270. členu določa, da mora Vlada ob predlogu 
državnega proračuna predložiti Državnemu zboru celovito 
poročilo o svojem delu v preteklem letu, je Vlada pripravila poročilo 
o svojem delu v letu 1996. 

V poročilu sta prikazani temeljna usmeritev in politika vlade v letu 
1996, in sicer tako z vidika notranje politike in odnosov, kot tudi z 
vidika mednarodnih odnosov in sodelovanja Republike Slovenije 
z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami, s poudarkom 
na uresničevanju ključnih nalog vladne gospodarske, socialne in 
zunanje politike. 

Najpomembnejše naloge in cilji v preteklem letu so bili: 

- krepitev gospodarskih odnosov in utrjevanje sistema tržnega 
gospodarstva ter mednarodnega položaja Slovenije, 

- nadaljnji razvoj obrambnega sistema in utrjevanje notranje 
varnosti v državi, 

- podpora v razvoju kmetijstva in demografsko ogroženih območij, 

- razvoj in modernizacija prometne infrastrukture ter izboljšanje 
sistema varstva okolja in urejanja prostora, 

- priprave reform pravosodja, sistema državne uprave, socialno- • 
pokojninskega, zavarovalnega in zdravstvenega sistema, 

- uveljavitev nove šolske zakonodaje in nadaljnja podpora znanst- 
veno tehnološkemu razvoju ter krepitev kulturnih dejavnosti. 

Izhajajoč z vidika dolgoročnih ciljev in družbenoekonomskih re- 
form ter spreminjanja gospodarskega sistema v tržnogospodarski 
kot tudi zapletenih notranjih in mednarodnih razmer, se je vlada 
med letom 1996 srečevala s številnimi problemi in z zelo zahtevnimi 
nalogami in kljub temu dosegla pomembne rezultate na vseh 
področjih. To se kaže zlasti v krepitvi tržnega gospodarskega 
sistema, rasti proizvodnje, bruto domačega proizvoda, izgraditvi 
oz. modernizaciji prometne infrastrukture, stabilnejšemu gibanju 
inflacije, ohranjevanju vrednosti nacionalne valute itd. 

V skladu s politiko Vlade RS in pristojnostmi, ki jih Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve določa zakon o organizaciji in 
delovnem področju ministrstev, je ministrstvo v letu 1996 poleg 
obveznosti v zvezi z izvajanjem zakonskih in drugih izvršilnih 
predpisov nadaljevalo tudi z uresničevanjem dolgoročnih ciljev, 
usmeritev in ukrepov ter pripravilo izhodišča, analize in delovne 
osnutke za pripravo nekaterih zahtevnejših reform. 

Gotovo je ena najpomembnejših reforma sistema pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. Ministrstvo je pripravilo Izhodišča 
za reformo sistema pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja oz. strategijo celovite reforme, ki naj bi bila opravljena 
v naslednjih petih letih. 

Cilj reforme je prilagoditev sistema pričakovanim, spremenjenim 
gospodarskim, zaposlitvenim in demografskim razmeram, saj 
izhodišča temeljijo na analizi sedanjega sistema, ki je bil uveljavljen 
v povsem drugačnem političnem in ekonomskem sistemu, 
demografski strukturi in gibanjih. Namen reforme je zagotoviti 
uživanje že pridobljenih pokojnin in drugih pravic že upokojeni 
generaciji, sedanjim in novim zavarovancem pa zagotoviti raven 
pokojnin, ki bo sorazmerna prispevkom, ki jih bodo med 
zavarovanjem vplačali v reformirani sistem pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 

Na pokojninskem področju je ministrstvo leta 1996 pripravilo še 
predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
vojaških zavarovancev, ki je bil že poslan Državnemu zboru za 
drugo obravnavo, ter dve zahtevnejši informaciji, in sicer Pregled 
poklicev, služb in in pogojev, ki omogočajo predčasno 
upokojevanje, ter Informacijo o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju nekdanjih vojaških zavarovancev. 

Med najpomembnejša področja dela ministrstva v letu 1996 
vsekakor sodi zaposlovanje. Že v aprilu je ministrstvo na podlagi 
določb zakona za obravnavo na vladi pripravilo Program 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja so bili zastavljeni v treh smereh: odpravljanja 
frikcijske brezposelnosti za boljše usklajevanje med ponudbo in 
povpraševanjem, poklicnega prilagajanja posameznikov, s katerim 
se blaži strukturna brezposelnost, in ukrepov za ohranjanje 
produktivnih delovnih mest, odpiranje novih delovnih mest ter 
spodbujanje in subvencioniranje novih zaposlitev. 

Cilj izvajanja predčasnih ukrepov je bil poskušati preprečevati, 
da bi se povečalo število brezposelnih oseb, predvidena je bila 
prožnejša uporaba posameznih ukrepov, ki so se prilagajali 
potrebam in stanju na trgu delovne sile. Prednost so imeli 
predvsem ti ukrepi: sofinanciranje odpiranja novih produktivnih 
delovnih mest, sofinanciranje prekvalifikacij in dokvalifikacij, 
nadomestitev dela stroškov za ohranitev produktivnih delovnih 
mest s poudarkom na delovno intenzivnih panogah in neto 
izvoznikih ter nadomestitev dela plače za iskalca prve zaposlitve 
in drugi programi usposabljanja ter pospeševanja zaposlovanja 
brezposelnih oseb. 

V skladu s pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja, ki ga je minister sprejel v aprilu 1996 in je bil 
novembra 1996 spremenjen oziroma dopolnjen, so se uKrepi 
aktivne politike zaposlovanja v letu 1996 izvajali z javnimi razpisi, 
uvedeni pa so bili tudi novi instrumenti, kot so: subvencioniranje 
obrestne mere in poroštva, vpeljana pa tudi večja jasnost meril, 
kar je vplivalo na boljšo preglednost izvajanja ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja. 
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Ministrstvo je v začetku maja 1996 pripravilo in objavilo javne 
razpise za subvencioniranje obrestne mere (550.000.000 SIT), 
neposredne subvencije (700.000.000 SIT), poroštva gospodar- 
skim družbam za najeta posojila (2 milijardi poroštvenih sredstev) 
ter skupen javni razpis z Ministrstvom za gospodarske dejavnosti 
v skupni višini 925.000.000 SIT, od tega je delež Ministrstva za 
delo, družino in socialne zadeve znašal 500.000.000 SIT. 

Septembra 1996 pa je bil objavljen še javni razpis za neposredno 
subvencioniranje stroškov podjetjem oziroma gospodarskim 
družbam za nove zaposlitve (200.000.000 SIT). 

Na javne razpise se je prijavilo 416 gospodarskih družb, kar je 
izjemno veliko; od tega večina (291) na neposredne subvencije, 
82 na subvencije obrestnih mer in 39 na skupen razpis, medtem 
ko so na razpis za poroštva prispele le 4 vloge. 

Z javnimi razpisi v letu 1996 je bila dana prednost podjetjem, ki 
spadajo med delovno intenzivne panoge (predelava nekovinskih 
rudnin, strojna industrija, proizvodnja končnih lesnih izdelkov, 
proizvodnja preje in tkanin, proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, 
proizvodnja usnja in krzna ter usnjene galanterije, proizvodnja 
električnih strojnih aparatov), ter podjetjem, ki so neto izvozniki. 
Na vseh javnih razpisih je bilo za izvajanje ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja sofinanciranih 61.440 delovnih mest, in sicer s 
subvencijami obrestne mere 18.872 delovnih mest, z neposrednimi 
subvencijami 18.972 delovnih mest in s skupnim javnim razpisom 
23.596 delovnih mest. 

Ker sofinanciranje teh delovnih mest v nekaterih primerih vpliva 
na ohranjanje tudi drugih delovnih mest v teh podjetjih, je bilo na ta 
način posredno sofinanciranih vsaj še dodatnih 10 % delovnih 
mest. 

Po panogah je v strukturi sofinanciranja ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja na prvem mestu tekstilna industrija (52 družb - 
26,8 %), sledijo ji strojna industrija in predelava nekovinskih rudnin 
(18 družb - 9,2 %), usnjarska industrija (9 družb - 4,6 %), 
proizvodnja električnih strojnih aparatov (20 družb - 10,2 %), 
lesna industrija (45 družb - 23 %) ter drugo (51 družb - 26,2 %). 
Delovno intenzivne panoge so v strukturi udeležene s 73,8 %. 

Po regijah je bilo sofinancirano naslednje število podjetij: Štajerska: 
78, Gorenjska: 22, Dolenjska: 27, Primorska: 21, Ljubljana in 
Notranjska: 47. 

Pri reševanju zahtevnejših problemov v nekaterih podjetjih, 
predvsem v delovno intenzivnih panogah, pa je vlada na predlog 
ministrstva uporabila tako imenovani projektni pristop in maja 
1996 sprejela Projekt pomoči pri kadrovski prenovi podjetij in 
preprečevanju prehoda presežnih delavcev v odprto brez- 
poselnost (Projekt 11) in si zastavila cilj vsaj za 30 % potencialno 
presežnih delavcev preprečiti njihovo'prehajanje v odprto 
brezposelnost in naslednjim 30 % pomagati poiskati možnosti 
prezaposlitve ali preusposobitve v prvih šestih mesecih po 
prehodu v brezposelnost. Pri dosegi tega cilja pa je zagotavljala 
pomoč podjetjem pri pripravi programov kadrovskega prestruk- 
turiranja, vzpostavljala ustrezne kadrovske in programske 
podpore za izvajanje pomoči ter pomagala presežnim delavcem 
pri preusposabljanju, prezaposlovanju in samozaposlovanju, s 
Povezavo z drugimi državnimi in lokalnimi pospeševalno- 
razvojnimi programi, vzpostavljala tokove financiranja izvajanja 
programa ter spremljala učinke projekta. 

Projekt je bil v večini podjetij sprejet z odobravanjem, čeprav je 
prišel prepozno, da bi lahko vplival na dva že sprožena stečaja. 
Enajstim izbranim podjetjem je bilo kasneje dodano še eno podjetje. 
Treba je bilo vzpostaviti uvajanje novih oblik motiviranja in 
Poklicnega preusmerjanja presežnih delavcev. Oblikovani sta bili 

podprojektni skupini za razreševanje problematike invalidov in 
za pripravo podprojekta za Maribor. 

Izkušnje Projekta 11 so pozitivne, kar kaže tudi velik odziv 
novoprijavljenih podjetij, ki se želijo v prihodnje vključiti v projekt 
na podlagi pravilnika o izvajanju projektnega pristopa pri 
sofinanciranju programov kadrovske prenove podjetij in 
preprečevanju prehoda presežnih delavcev v odprto 
brezposelnost, objavljenega v oktobru leta 1996. Pri izvedbi 
projektov v podjetjih ne gre le za dodeljevanje sredstev, temveč 
tudi za aktivno pomoč zunanjih strokovnjakov. S projektom je bil 
storjen odločilni korak k ustvarjanju novih, zdravih jeder v podjetjih, 
ki so bila večinoma že brez pravih ciljev in programov. 

V programu kadrovskega prestrukturiranja in sanacije podjetij, ki 
so v lasti Sklada RS za razvoj, pa je bilo v letu 1996 sofinanciranih 
25 podjetij. 

S pripravo izhodišč za spremembo obstoječega sistema pa je 
ministrstvo nadaljevalo tudi na področju delovnih razmerij. Največ 
energije je bilo vložene v pripravo novega zakoi .a o delovnih 
razmerjih. Sprejet pa je bil tudi pravilnik o načinu izvajanja dopusta 
za nego in varstvo otroka. 

Ministrstvo je pripravilo tudi predlog zakona o jamstvenem skladu, 
ki bo pomembno vplival na izboljšanje pravne varnosti delavcev, 
saj bo uredil varovanje pravic delavcev. 

Ministrstvo je bilo dejavno tudi pri pogajanjih za sklenitev socialnega 
sporazuma in sklenitev aneksov h kolektivnim pogodbam za 
negospodarske dejavnosti. Pogajanja s sindikati negospodarstva 
v okviru vladne pogajalske skupine za negospodarske dejavnosti 
so potekala na področju zdravstva, šolstva, kulture in znanosti. 
Problem neustreznih plačil je bil razrešen z uvedbo dodatkov k 
plačam, ki se bodo postopno uveljavljali do konca leta 1997 
Ministrstvo je sodelovalo tudi pri pripravi dveh uredb, ki jih je 
sprejela Vlada Republike Slovenije in ki pomenijo uvedbo dodatkov 
tudi za zaposlene v državni upravi in pravosodju. 

Na podlagi podpisanega socialnega sporazuma sta bila 
pripravljena zakon o izvajanju socialnega sporazuma in navodilo 
za prikazovanje podatkov o plačah, ki je bilo objavljeno hkrati z 
zakonom in s katerim je bilo zagotovljeno mesečno spremljanje 
izvajanja socialnega sporazuma in zakona, o čemer je bila 
pripravljena tudi informacija za vlado. 

V letu 1996 so bile pripravljene strokovne rešitve za sprejem 
novega zakona o minimalni plači, preverjene s strokovnjaki 
Mednarodne organizacije dela. Z namenom izboljšanja 
učinkovitosti inšpekcijskih služb pa je bil pripravljen tudi predlog 
sprememb in dopolnitev zakona o inšpekciji dela. Novela zakona 
bo odpravila nekatere pomanjkljivosti zakona in dopolnila 
instrumentarij, ki ga ima inšpektor za delo na voljo za 
preprečevanje t.i. zaposlovanja na črno in sive ekonomije. 

Na področju socialnega varstva je ministrstvo tudi v letu 1996 
nadaljevalo s svojo temeljno nalogo, z dograjevanjem sistema 
socialnega varstva, kot ga je začrtal v letu 1992 sprejeti zakon o 
socialnem varstvu. 
V tem smislu so potekale priprave podzakonskih aktov: pravilnika 
o oprostitvah in olajšavah pri plačilu socialnovarstvenih storitev, 
pravilnika o oblikovanju cen socialnovarstvenih storitev, pravilnika 
o minimalnih tehničnih pogojih za delo socialnovarstvenih zavodov, 
navodila o načinu zbiranja podatkov in vodenju zbirk podatkov. 
Na podlagi ugotovitev in analiz izvajanja nekaterih aktov pa so bili 
z namenom izboljšanja delovanja sistema socialnega varstva 
pripravljeni tudi predlogi sprememb in dopolnitev vrste predpisov: 
zakona o socialnem varstvu - v delu, ki se nanaša na financiranje 
institucionalnega varstva v splošnih in posebnih socialnih zavodih, 
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spremembe in dopolnitve pravilnika o merilih za dodeljevanje 
socialnih stanovanj v najem. Pripravljene so spremembe in 
dopolnitve pravilnika o izvajanju strokovnega in upravnega 
nadzora na področju socialnega varstva. 

Dopolnjeni Socialnovarstveni program je bil pripravljen za prvo 
obravnavo v Državnem zboru. Ne glede na to, da se zakon o 
socialnem varstvu v celoti še ni začel izvajati, pa je ministrstvo 
začelo tudi s pripravo analize njegovega izvajanja. Ena od posledic 
veljavnega zakona je bila velika centralizacija na področju 
socialnega varstva, ki pa je bila vsaj v tej prvi fazi izvajanja zakona 
nujna in je prinesla tudi veliko pozitivnih rezultatov. 

Sklenjene so bile letne pogodbe o financiranju s 160 javnimi 
socialnovarstvenimi zavodi in 28 drugimi izvajalci socialno- 
varstvene dejavnosti ter pripravljen program naložb v 
socialnovarstvene zavode za celotno območje Republike 
Slovenije. V ta namen je bilo izvedenih 50 javnih razpisov. 

Ministrstvo je pripravilo tudi izhodišča za dograjevanje mreže 
socialnovarstvenih zavodov in začelo izvajati Pravilnik o 
normativih in standardih za opravljanje socialnovarstvenih storitev 
ter začrtalo tudi merila in druge temeljne pogoje za podeljevanje 
koncesij. Na tej podlagi je bil ob koncu leta pripravljen tudi prvi 
razpis za podelitev koncesij za opravljanje socialnovarstvenih 
storitev v zavetiščih za ženske in otroke, žrtve nasilja, že med 
letom pa je bil izveden razpis za preventivne programe. Odziv na 
razpis je bil v letu 1996 zelo velik, saj je bilo prijavljenih kar 400 
programov, izmed katerih je na podlagi sprejetih meril komisija 
izbrala 153 izvajalcev, s katerimi je ministrstvo nato sklenilo 
pogodbe o sofinanciranju. Končni cilj prizadevanj ministrstva na 
tem področju pa je izboljšanje kakovosti pomoči posamezniku ali 
skupini. Veliko predvsem preventivnih programov ni namenjenih 
zgolj pasivni materialni pomoči, ampak usposabljanju posameznika 
za lastno dejavno sodelovanje pri razreševanju ali preprečevanju 
nastanka težav, ki se nanašajo na socialno varnost občanov. 

Na podlagi 7. člena zakona o socialnem varstvu je bil konec 
avgusta 1996 ustanovljen tudi Inštitut Republike Slovenije za 
socialno varstvo, s čimer je področje socialnega varstva dobilo 
ustanovo, katere naloga je skrb za strokovni razvoj področja ter 
povezovanje med državo, izvajalci, izobraževalnimi in 
raziskovalnimi ustanovami. 

Na invalidskem področju pa je ministrstvo na podlagi izhodišč, 
ki jih je pripravila delovna skupina, nadaljevalo s pripravo 
nacionalnega programa zaposlovanja invalidov, saj je delo oz. 
zaposlitev eden najpomembnejših pogojev za polno sodelovanje 
in enakost invalidov v družbi. Ukrepe za zagotavljanje poenotenja 
strokovnih meril za ocenjevanje invalidnosti in/ali sposobnosti 
invalida, pogoje za uvedbo zaposlitvenih kvot, sistem podpore 
aktivnim ukrepom usposabljanja in zaposlovanja invalidov v 
razmerju do pasivnih denarnih pravic, oblikovanje mreže 
podpornih služb, oblikovanje spodbudnega okolja, ki bo invalidom 
v invalidskih podjetjih in tudi v drugih delovnih okoljih omogočalo 
polno udeležbo, nove oblike zaposlovanja invalidov in druge 
zastavljene cilje proučujejo strokovne skupine ministrstva. 

Ministrstvo je sodelovalo tudi pri pripravi predloga zakona o 
invalidskih organizacijah, pripravilo predlog Odloka o ustanovitvi 
fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 
ter predlog pravilnika o društvih, ki delujejo v javnem interesu na 
področju socialnega varstva, ter pripravilo tudi predlog zakona 
o znakovnem jeziku gluhih. Gre za zakon, ki bo priznal 
nacionalni znakovni jezik kot naravno sredstvo sporazumevanja 
gluhih v Sloveniji, kar pomeni korak naprej pri doseganju 
enakopravnega statusa gluhih oseb v izobraževanju, zaposlo- 
vanju ter socialnem in kulturnem vključevanju. Gluhim osebam 
bo priznal pravico uporabljati znakovni jezik, pravico do tolmača 

za znakovni jezik in pravico do dostopa do informacij v tehniki, 
prilagojeni gluhim osebam. 

Ministrstvo je sodelovalo tudi pri izdelavi strokovnih podlag za 
pripravo predloga zakona o rehabilitaciji odraslih slepih in 
slabovidnih oseb, to je področja, ki sistemsko zdaj ni urejeno. 
Nenadna in postopna izguba vida v odraslem obdobju namreč 
pomeni za človeka stanje, ko ne obvladuje temeljnih življenjskih 
potreb in je socialno (komunikacijsko) in gibalno zelo oviran. Zato 
potrebuje po medicinski rehabilitaciji tudi socialno rehabilitacijo. 

Na področju varstva otrok in družine pa so bile v letu 1996 
najpomembnejše spremembe zakona o družinskih prejemkih, 
ki so začele veljati 1. maja in s katerimi je bil uveden dodatek za 
nego hudo bolnih in telesno ali duševno motenih otrok ,(30 % 
zajamčene plače, če je otrok doma, in 20 %, če je v dnevnem 
institucionalnem varstvu) ter bistveno povečano število 
prejemnikov otroškega dodatka. 
Izdan je bil tudi pravilnik o kriterijih za uveljavljanje dodatka za 
nego otroka s seznamom bolezni, imenovane so bile zdravniške 
komisije. Prvim 921 otrokom je bil dodatek izplačan julija 1996, 
decembra ga je prejemalo že 2.428 otrok. 

Sledeč ciljem Resolucije o temeljih oblikovanja družinske politike 
je bil leta 1996 drugič objavljen razpis za sofinanciranje programov 
vzgoje za družino. S sofinaciranjem smo želeli spodbuditi čim več 
izvajalcev, da bi pripravili tovrstne programe. 

Na področju štipendiranja so bile v letu 1996 uveljavljene 
spremembe in dopolnitve pravilnika o štipendiranju. Ukinjen je bil 
materialni cenzus za pridobitev Zoisove štipendije, pogoji za 
ohranitev te štipendije pa so strožji. Podrobneje pa so določeni 
tudi primeri, v katerih mora štipendist vrniti prejeto štipendijo. 

Na področju subvencioniranja študentske prehrane je ministrstvo 
za obravnavo na vladi aprila 1996 pripravilo in s študentskimi 
organizacijami uskladilo uredbo o subvencioniranju študentske 
prehrane iz proračunskih sredstev, ki je začela veljati 11. maja 
1996. To je prvi pravni akt, ki ureja to področje, čeprav poteka 
subvencioniranje študentske prehrane že nekaj let. Uredba določa 
upravičence in merila ter obseg subvencioniranja študentske 
prehrane, pristojne organe za njeno izvajanje in obveznost 
pogodbene ureditve odnosov med udeleženci ter zagotavlja 
nadzor nad uporabo proračunskih sredstev za te namene. Število 
bonov na upravičenca je določeno na podlagi dejanske porabe 
bonov v preteklih letih in znaša 20 bonov na upravičenca mesečno, 
kar pomeni izboljšanje študentskega standarda v primerjavi s 
preteklim obdobjem. 

V skladu z zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju 
pa je ministrstvo pripravilo pravilnik o nomenklaturi poklicev za 
pet poklicev. 

Na področju vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega 
nasilja pa so s 1.1.1996 začeli veljati zakon o vojnih invalidih, 
zakon o žrtvah vojnega nasilja in zakon o vojnih veteranih. Za 
njihovo praktično izvedbo je bilo treba sprejeti še vrsto 
podzakonskih aktov. V letu 1996 je bilo izdanih in objavljenih 11 
podzakonskih aktov. 

Na področju revizijskega in pritožbenega postopka je bilo zaradi 
obravnave na drugi stopnji prejetih 12.019 zadev s področja 
varstva vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja 
Od tega je bilo 10.079 zadev žrtev vojnega nasilja. V revizijskem 
in pritožbenem postopku je bilo obravnavanih skupaj 6.038 
upravnih zadev. Ob tem je bilo v upravnem postopku potrebno 
izdelati 1.048 pritožbenih odločb in 521 odločb ob reviziji. K izdanim 
prvostopenjskim odločbam o priznanju statusa in pravic po zakonu 
o vojnih invalidih, zakonu o žrtvah vojnega nasilja in zakonu o 
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vojnih veteranih je bilo ob reviziji izdano soglasje v 4.372 zadevah. 
Na sedežih upravnih enot je bilo ob reviziji in upravnem nadzoru 
dodatno pregledanih 1.313 zadev. 

Ministrstvo je organiziralo već strokovnih posvetov za delavce 
upravnih enot in člane zdravniških komisij, ki dajejo izvedenska 
mnenja v postopku za priznanje statusa in pravic, ki izhajajo iz t. 
i. vojne zakonodaje. Ustanovljen je bil tudi koordinacijski svet za 
področje vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja, 
v katerem sodelujeta zainteresirana in izvajalska stran s ciljem 
skupnega reševanja problemov. 

Na področju vojnih grobišč sta bila v letu 1996 izvedena dva 
javna razpisa za izbiro najugodnejšega izvajalca in podpisani 
pogodbi z izbranima izvajalcema, in sicer za obnovo vojaškega 
pokopališča iz I. svetovne vojne v Sežani ter za izdelavo projekta 
ureditve vojnih grobišč v Republiki Sloveniji, ter sklenjenih tudi 
127 tristranskih pogodb za vzdrževanje grobov in grobišč v 
Republiki Sloveniji in za 3 grobišča v tujini. 

Inšpektorat RS za delo je v obdobju od 1.1.-30.11.1996 opravil 
10.594 inšpekcijskih pregledov, izdal 2.975 ureditvenih odločb, 
raziskal 268 kolektivnih, težjih in smrtnih poškodb pri delu in 
nevarnih pojavov ter izrekel 72 mandatnih kazni. Skupaj je bilo 
danih 91 kazenskih ovadb zaradi suma kaznivega dejanja in 135 
poročil javnim tožilstvom ter 1.330 prijav sodnikom za prekrške. 
Poleg navedenega je bila predlagana denarna izvršba v 335 
primerih ter danih 4.050 raznih pravnih mnenj in tolmačenj. 

V okviru navedenih dejavnosti so bile opravljene tudi posebne 
akcije s področja delovnih razmerij in varnosti pri delu. 

Tudi v letu 1996 je ministrstvo dejavno sodelovalo v dveh vodilnih 
odborih Sveta Evrope. V odboru za socialno politiko je bila Slovenija 
spomladi 1996 izvoljena za članico biroja. V aprilu 1996 je imel v 
Ljubljani svoj prvi pripravljalni sestanek odbor strokovnjakov za 
pripravo naslednje konference ministrov, pristojnih za področje 
družine. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je glede 
vključevanja v Evropsko unijo koordinator pododbora za 
socialno politiko po pridružitvenem sporazumu in istoimenskega 
sveta v okviru strukturnega dialoga ter koordinator za celotno 4. 
poglavje vprašalnika EU, ki se nanaša na socialno politiko. 

V začetku leta 1996 je Slovenija prek Ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve vložila zaprosilo za status opazovalke v 
Odboru za delo, zaposlovanje in socialno politiko - ELSA, 
Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Na 
tej podlagi in v skladu s programom sodelovanja v letu 1996 so 
strokovnjaki OECD-ja začeli proučevati položaj slovenskega 
gospodarstva in tako je posebna skupina strokovnjakov začela 
z izdelavo študije o politiki trga delovne sile v Sloveniji. V ta namen 
se je skupina treh strokovnjakov dvakrat po teden dni mudila v 
Sloveniji in obiskala državne in druge ustanove, ki imajo pristojnosti 
na tem področju, pa tudi nekaj podjetij. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v začetku leta 
1996 pripravilo pobudo za podpis Evropske konvencije o 
izvrševanju otrokovih pravic, ki jo je nato Slovenija spomladi 
podpisala v Svetu Evrope, ter usklajevalo pripravo začetnega 
poročila o uresničevanju Konvencije OZN o otrokovih pravicah in 
ga v okviru medresorske skupine strokovnjakov zagovarjalo pred 
odborom OZN za otrokove pravice v Ženevi. Stopnjo uresniče- 
vanja teh pravic v Sloveniji je ta organ ugodno ocenil, danih je bilo 
tudi nekaj priporočil za nadaljnje delovanje. 

V okviru utečenega sodelovanja z Mednarodno organizacijo dela 
je Slovenija v letu 1996 dejavno sodelovala na obeh mednarodnih 

konferencah te mednarodne organizacije. V juniju 1996 se je 
udeležila 83. zasedanja mednarodne konference MOD, na kateri 
je bila sprejeta Konvencija o delu na domu, opravljena splošna 
razprava o globalni politiki zaposlovanja ter o nacionalni tripartitni 
konzultaciji o ekonomski in socialni politiki. V oktobru 1996 pa se 
je Slovenija udeležila pomorske konference MOD, na kateri so bili 
revidirani nekateri delovnopravni standardi, ki se nanašajo na 
nadzor delovnih in bivalnih razmer na ladjah ter nagrajevanja, 
delovnega časa ter zaposlovanja pomorščakov. Že spomladi je 
bil končan postopek v zvezi s pobudo za ratifikacijo Konvencije 
MOD št. 105 o odpravi prisilnega dela, ki je ena izmed glavnih 
konvencij MOD, s katerimi se zagotavljajo temeljne človekove 
pravice in svoboščine. 

V okviru dvostranskih odnosov so bili v letu 1996 podpisani ti 
sporazumi: 

- 16. februarja 1996 v Ljubljani Dogovor med Vlado RepuDlike 
Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o zaposlovanju 
delavcev zaradi poglabljanja njihovih poklicnih in jezikovnih znanj 
(Dogovor o zdomskih delojemalcih); 

-10. aprila 1996 v Bernu Konvencija med Republiko Slovenijo in 
Švicarsko konfederacijo o socialni varnosti; 

- 29. oktobra 1996 v Ljubljani Sporazum med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Italijanske republike o urejanju vojnih grobišč; 

- 10. marca letos nov Sporazum med Republiko Slovenijo in 
Republiko Avstrijo o sociaini varnosti. 

.   
V oktobru 1996 so bila v Bonnu s parafiranjem uspešno končana 
pogajanja z Zvezno republiko Nemčijo o sporazumu o socialni 
varnosti. 

V letu 1996 so potekala pogajanja za sklenitev sporazuma o 
socialni varnosti še z naslednjimi državami: z Združenim 
kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, Kanado, 
Nizozemsko, Republiko Makedonijo in Republiko Hrvaško, 
vzpostavljeni pa so tudi stiki z BiH za sklenitev tovrstnega 
sporazuma. 

V drugi polovici leta 1996 se je močno okrepilo sodelovanje z 
avstrijskim Zveznim ministrstvom za delo in socialne zadeve pri 
razvoju slovenskega koncepta t. i. skladov dela kot enega zelo 
uspešnih sredstev aktivne politike zaposlovanja v tujini. Od 8. do 
10. julija 1996 je v Ljubljani potekala uvodna avstrijsko-slovenska 
konferenca o skladih dela. Temu so sledile številne dejavnosti in 
dogovori za prenos avstrijskih izkušenj, v prvi fazi zlasti o 
usposobitvi kadrov za izvajanje skladov dela oziroma prvih 
delavnic poklicnega usmerjanja. 

Mednarodna tehnična pomoč Evropske unije Ministrstvu za delo. 
družino in socialne zadeve je v letu 1996 potekala predvsem v 
okviru programa Phare Zaposlovanje in socialna reforma in v 
okviru programa Consesus. 

Najpomembnejši tehnični vidik Pharove pomoči v letu 1996 je 
ustanovitev Pharove nadzorne enote (1. 6. 1996), skozi katero 
bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve zagotavljalo 
pripravo, izvedbo in uspešno usklajevanje vseh projektov v okviru 
tuje tehnične pomoči. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ima ob podpori 
Pharovega proračuna pripravljene projekte na petih različnih 
področjih svojega dela in pristojnosti: reforme pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, krepitve aktivne politike zaposlovanja, 
zagotavljanja socialnega varstva in pomoči družinam in izboljšave 
delovne zakonodaje ter krepitve socialnega partnerstva. 
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MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE 

ODNOSE IN RAZVOJ 

Cenovna politika 

S predlaganimi ukrepi kontrole cen in drugimi zaščitnimi ukrepi je 
ministrstvo uresničevalo začrtano politiko približevanja povprečni 
inflacijski stopnji v razvitih zahodnoevropskih državah v okviru 
realnih možnosti. Raven drobnoprodajnih cen, ki so pod nadzorom 
Vlade Republike Slovenije, se ni bistveno povečala. Nekaj korakov 
je bilo v letu 1996 narejenih za odpravo nesorazmerij v primerjavi 
s strukturo cen v državah EU (elektrika, utekočinjeni naftni plin). 
Vsekakor se neskladja niso poglabljala. 

Pri ceni električne energije je bila s spremembo tarifnega sistema 
uvedena ena sezona za gospodinjski odjem. Večje strukturne 
spremembe so bile sprejete pri cenah naftnih derivatov. Približevali 
smo ceno neosvinčenega motornega bencina 95 ceni osvinče- 
nega motornega bencina 98. Znižale so se davčne stopnje in 
zato ustrezno povečale neto nabavne cene. Pri zadnjih popravkih 
so drobnoprodajne cene bencina ostale nespremenjene in 
minimalno so se povečale drobnoprodajne cene plinskega olja in 
mazuta. 
Intervencije so se nadaljevale pri učbenikih in zdravilih. 

Ministrstvo je dejavno sodelovalo pri razreševanju poslovnih 
odnosov med podjetji Adria Airways in Aerodrom Ljubljana, saj je 
Vlada Republike Slovenije sprejela sklep, s katerim so se znižali 
stroški za nekatere letališke storitve za domačega letalskega 
prevoznika. 

V smislu določil delovanja tržno cenovne politike, opredeljene v 
Strategiji razvoja slovenskega kmetijstva, je Ministrstvo za 
ekonomske odnose in razvoj do zdaj pripravilo tržni red na dveh 
najpomembnejših področjih, in sicer: za sladkor in za pšenico. 

Na ministrstvu vseskozi potekajo dejavnosti za pripravo tržnih 
redov tudi za druge pomembnejše kmetijske pridelke. V ta okvir 
sodijo: 

- predpisi o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in 
živil; 

- finančna intervencija za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter 
proizvodnje hrane; 

- carinski kontingenti - uvoz koruze in ječmena za blagovne 
rezerve in uvoz tritikale v neomejeni količini kot intervencija na 
domačem trgu za ureditev potreb po krmnih žitih; 

- določitev censkih pragov v posameznih reproverigah nekaterih 
izdelkov - določitev najvišjih drobnoprodajnih cen konzumnega 
pasteriziranega in konzumnega pasteriziranega homogeni- 
ziranega mleka, določitev najvišjih cen svežega svinjskega mesa, 
določitev cen pšenice in pšenične moke iz blagovnih rezerv ter 
cen kruha in določitev odkupne cene sladkorne pese letine 1996 
in 

- kontinuirano spremljanje gibanja uvoza in izvoza osnovnih 
kmetijskih proizvodov zaradi vzpostavljanja usklajenosti za 
nemoteno delovanje in preskrbo na trgu osnovnih kmetijskih 
pridelkov. 

Dopolnjevanje obstoječih tržnih redov in priprava novih sta odvisna 
od domačih gospodarskih danosti, osnovni cilj pa bo zagotovitev 
možnosti uskladitve in zadovoljitve različnih ravni slovenskega 
gospodarstva. Za tako zahtevne projekte se vzpostavljajo realne 
in sprotne baze podatkov. 

Področje preskrbe in blagovnih rezerv 

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je pripravilo predlog 
zakona o blagovnih rezervah, ki ga je sprejel Državni zbor na seji 
5.10.1995. 

Na podlagi zakona o blagovnih rezervah je bil 1.1.1996 za 
opravljanje storitev oblikovanja in uporabe blagovnih rezerv 
ustanovljen javni gospodarski zavod, to je Zavod RS za blagovne 
rezerve in je s tem dnem prenehala delovati Direkcija RS za 
blagovne rezerve kot organ v sestavi ministrstva. Z dnem 
ustanovitve zavoda so bile v sredstva zavoda kot državna lastnina 
prenesene vse dotedanje republiške stalne in tržne blagovne 
rezerve, prav tako pa tudi vse nekdanje občinske blagovne 
rezerve, katerih hramba, vzdrževanje in obnavljanje so bili 
financirani iz državnega proračuna od 1.1.1991 dalje in so bile 
popisane s stanjem na dan 31.12.1993. 

Ministrstvo je za izvajanje storitev oblikovanja in uporabe blagovnih 
rezerv sklenilo pogodbo z Zavodom RS za blagovne rezerve, 
njegov upravni odbor pa je sprejel cenik stroškov prevzema, 
skladiščenja in odpreme blaga blagovnih rezerv. 

Z Uredbo o vzpostavitvi tržnega reda za sladkor 1995/96 (Uradni 
list RS, št. 70/95, od 8.12.1995) je bilo zagotovljeno pokritje 
negativnih razlik, ki nastajajo pri proizvodnji sladkorja v Tovarni 
sladkorja Ormož v breme ustrezne proračunske postavke 
ministrstva in s tem preživetje tovarne. 

S sklepom o vzpostavitvi tržnega reda za pšenico 1995/96 (Uradni 
list RS, št. 28/95 od 26.5.1995), Odredbo o pogojih odkup za 
pšenice letine 1995/96 (Uradni list RS, št. 35/95) je bil vzpostavljen 
tržni red za pšenico in rž. Z Odredbo o pogojih za odkup pšenice 
in rži letine 1995/96 (Uradni list RS, št. 34/96 od 29.6.1996) pa je 
bil odkupljen celotni pridelek pšenice v Sloveniji v letu 1995 in 
1996 po cenah, ki so proizvajalcem pšenice zagotovila ustrezno 
pokritje pridelovalnih stroškov. Pri tem so nastale negativne razlike 
med odkupno in prodajno ceno odkupljene pšenice po z uredbo 
Vlade RS določeni ceni, ki so bile le deloma pokrite v breme 
ustrezne proračunske postavke ministrstva. Pokritje večjega dela 
teh negativnih razlik pa bo šele treba zagotoviti v breme proračuna 
1997. 

Glede na to, da v letu 1995 nekdanja Direkcija RS za blagovne 
rezerve ni mogla samostojno najeti kreditov za odkup pšenice pri 
poslovnih bankah, je bilo zato potrebno sprejeti poseben zakon o 
najemu posojil in poroštvu za najeta posojila za odkup pšenice v 
letu 1995. 

Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi 
finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter 
proizvodnje hrane za leto 1996 je zavod RS za blagovne rezerve 
odkupil 1698 kosov mlado pitanega goveda. Nastalo negativno 
razliko med odkupno ceno in prodajno ceno zamrznjenega mesa 
bo treba v celoti pokriti v breme proračuna v letu 1997, kar velja 
tudi za odkup nekaterih drugih izdelkov. 

Zavod RS za blagovne rezerve je na podlagi navedene uredbe 
uvozil 28.000 ton koruze in 9.000 ton ječmena brez plačila carinskih 
dajatev, s katerimi je Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 
interveniralo na trgu zaradi pomanjkanja krmnih žit v industriji 
krmil. 

Ministrstvo je v skladu s pristojnostmi na področju blagovnih 
rezerv in preskrbe na podlagi 5. člena zakona o blagovnih 
rezervah opravljalo tudi druge naloge, to so: 

- spremljanje sprotne preskrbljenosti trga z blagom osnovne 
preskrbe, 
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- zbiranje podatkov o količinah uvoženega blaga osnovne preskrbe 
po vrstah blaga v posameznem mesecu in cen tega blaga na 
svetovnih borzah, 

- dajanje soglasij zavodu k izbiri sopogodbenikov in k pogodbam, 

- izvajanje stalnih priprav za delovanje sistema blagovnih rezerv 
v primerih iz 2. člena zakona (motnje in nestabilnosti na trgu, 
naravne in druge nesreče večjega obsega in vojna), 

- neposredno izvajanje nadzora nad zakonitostjo dela zavoda in 
strokovni nadzor nad dejavnostjo zavoda v skladu s področjem 
njegovega dela, 

- predlaganje aktov in sklepov za izvajanje nalog s tega področja 
Vladi Republike Slovenije. 

Na področju blagovnega prometa in trgovine je bil v mesecu 
februarju 1996 sprejet pravilnik za označevanje, zaznamovanje 
in pakiranje tekstilij - nadomestitev standardov JUS glede na 
sprejeti zakon o standardizaciji. 

Za obravnavo na Vladi Republike Slovenije v mesecu juliju 1996 
je bila pripravljena tudi Strategija razvoja slovenske trgovine - 
informacija o stanju, možnih in pričakovanih smereh razvoja 
slovenske trgovine ter o normativnih pogojih, ki jih mora za njeno 
ustrezno delovanje zagotoviti država. 

Ekonomski odnosi s tujino 

Ministrstvo je v letu 1996 nadaljevalo z usmeritvami, ki si jih je 
zadalo že prej, in sicer oblikovati tak gospodarski sistem, ki bo 
primerljiv s tržno usmerjenimi gospodarstvi in bo spodbujal 
gospodarstvo v večji konkurenčnosti, zagotavljal spoštovanje 
sprejetih mednarodnih pravil ter mednarodnih obveznosti 
Slovenije, obenem pa bo usmerjen k nadaljnjemu razvoju našega 
gospodarstva. 
Vse to pa tudi v kontekstu Strategije ekonomskih odnosov 
Slovenije s tujino (SEOT), pri pripravi katere je sodelovalo veliko 
domačih in tujih strokovnjakov, inštituti, ministrstva itd. 

Vlada je SEOT sprejela 1. avgusta 1996 in jo poslala v obravnavo 
Državnemu zboru. MEOR je skupaj z vsemi prispevki sodelujočih 
avtorjev (več kot 60 prispevkov na več kot tisoč straneh besedila) 
objavil SEOT, predstavniki MEOR so se tudi udeleževali razprav 
v zvezi s strategijo. 

Glede na velik obseg zunanjetrgovinske menjave, ki jo ima 
Republika Slovenija z Evropsko unijo, je bila ves čas namenjena 
velika pozornost našemu sodelovanju z Evropsko unijo, 
prilagajanju Slovenije na gospodarskem področju ter spremljanju 
trendov v EU ipd. 

Slovenija je s 1.1.1996 postala polnopravna članica CEFTE in se 
redno udeležuje zasedanj strokovnih skupin ter drugih posvetovanj 
držav članic CEFTE. 

Na ravni strokovnih skupin je bilo več srečanj delovnih skupin 
držav članic CEFTE. Na teh srečanjih so potekala pogajanja o 
nadaljnji liberalizaciji trgovine z industrijskimi izdelki, zamenjavi 
pravil o poreklu blaga z novimi harmoniziranimi pravili o poreklu 
blaga ter zamenjavi protokolov št. 11, 12 in 13 k Sporazumu o 
pristopu Slovenije k CEFTI, ki določajo koncesije na kmetijskem 
področju. Rezultat pogajanj je bil podpis Dodatnega protokola št. 
4 k CEFTI, ki uvaja nova pravila o poreklu blaga in Dodatnega 
protokola št. 5, ko določa hitrejšo liberalizacijo trgovine z 
industrijskimi izdelki. Dodatna protokola se bosta začela uporabljati 
s 1.1.1997. 

Slovenija je sodelovala na Skupnem odboru CEFTE (junij 1996) 
in na srečanju predsednikov vlad držav CEFTE (september 1996). 
Zaupano nam je bilo predsedovanje CEFTI v letu 1997 in 
organiziranje srečanja predsednikov vlad držav CEFTE kot tudi 
koordinacija vseh dejavnosti v zvezi s CEFTO. 

V letu 1996 so se začeli tudi razgovori z Romunijo za sklenitev 
dvostranskega sporazuma o prosti trgovini, ki pa je bil proti 
koncu leta 1996 opuščen in ga bo nadomestil Sporazum o pristopu 
Romunije k CEFTI. Pogajanja so že v zadnji fazi pred podpisom in 
tako bo tudi z Romunijo vzpostavljena cona proste trgovine. 

V letu 1996 so potekala pogajanja za sklenitev sporazumov o 
prosti trgovini tudi z vsemi tremi baltiškimi državami in so se 
uspešno končala s podpisom sporazumov z Latvijo (22. aprila 
1996), Litvo (4. oktobra 1996) in Estonijo (26. novembra 1996). 
Sporazum z Latvijo se uporablja že od 1.8.1996, z Estonijo se bo 
začel uporabljati s 1.1.1997, z Litvo pa s 1.3.1997. 

Sporazum o prosti trgovini z Bolgarijo je bil podpisan dne 22. 
novembra 1996 in se je začel uporabljati 1. januarja 1997. 

1. julija 1996 je bil podpisan sporazum o prosti trgovini z Makedonijo 
in se je začel uporabljati 1. septembra 1996. 

Za Slovenijo je izredno pomembno, da je letos sklenila toliko 
sporazumov o prosti trgovini, saj bo s tem omogočena uporaba 
diagonalne kumulacije porekla blaga, kar je za naše gospodarstvo 
izredna ugodnost. 

S Hrvaško so se začeli strokovni razgovori za sklenitev 
sporazuma o prosti trgovini in se bodo nadaljevali v začetku 
prihodnjega leta. Interes gospodarstva za sklenitev tega 
sporazuma je zelo velik. 

Z letom 1996 (1.1.1996) seje v Republiki Sloveniji začel uporabljati 
nov zakon o carinski tarifi (hkrati s carinskim zakonom), zato je 
bila znatna dejavnost usmerjena v spremljanje izvajanja nove 
zakonodaje, reševanje odprtih vprašanj ter usklajevanje carinske 
nomenklature. Z delom je začela Komisija za carinsko 
nomenklaturo. 

Pri sklepanju Sporazumov o spodbujanju in zaščiti investicij 
je bil upoštevan seznam držav, s katerimi ima Republika Slovenija 
interes omenjeni sporazum in gaje potrdil Odbor za mednarodne 
odnose pri Državnem zboru RS. Absolutno prednost imajo države 
članice Evropske unije, s katerimi ima Republika Slovenija največjo 
stopnjo menjave blaga in storitev kakor tudi druge evropske in 
tudi države, s katerimi želimo s sklenitvijo tovrstnega sporazuma 
povečati pretok kapitala in dati zaščito investicijam na mednarodni 
ravni. 

V letu 1996 je RS podpisala sporazume o spodbujanju in zaščiti 
investicij z Madžarsko, Makedonijo, Nizozemsko, Veliko Britanijo, 
Poljsko in Romunijo, v kratkem pa se predvideva podpis 
omenjenega sporazuma z Izraelom in Portugalsko. 

Podpisani so bili tudi nekateri sporazumi o gospodarskem 
sodelovanju, kot npr. s Turčijo, Ukrajino, s številnimi državami 
pa pogajanja še tečejo (Norveška, Južna Koreja, Južnoafriška 
republika, Jordanija, Oman, Egipt, Združene države Mehike, 
Kanada, Čile, Urugvaj, Brazilija, Ciper, Portugalska ...).Ti sporazumi 
so zaradi priznavanja klavzule največjih ugodnosti pomembni 
zlasti z državami, ki še niso članice WTO; sicer pa so temeljni 
sporazumi na gospodarskem področju. 

Republika Slovenija je skoraj v celoti izpolnila obveznosti, ki 
izhajajo iz posameznih sporazumov WTO. Najzahtevnejša je 
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bila notifikacija na podlagi Sporazuma o kmetijstvu in Sporazuma 
o subvencijah in izravnalnih ukrepih. Notifikacije RS so bile 
obravnavane v različnih Odborih WTO. Republika Slovenija se 
vključuje v delo strokovnih skupin in komisij, ki delujejo v okviru 
WTO. 

Delegacija RS se je udeležila Ministrske konference WTO v 
Singapurju 9.-13. decembra 1996. ki je prva redna konferenca 
WTO, in sicer kot polnopravna in ustanovna članica WTO. 

V letu 1996 je pospešeno potekalo tudi navezovanje stikov z 
OECD. Tako smo na Bledu sodelovali pri organizaciji investicijskega 
seminarja OECD. V neposrednih stikih s predstavniki OECD jim 
naša stran skuša predstaviti gospodarske razmere v Sloveniji 
ter se čim bolje pripraviti na pogajanja za včlanitev v OECD. 

Ministrstvo je dejavno delovalo tudi pri predstavljanju in uveljavljanu 
Slovenske izvozne družbe - SID, ki je pomembna za podporo 
izvozu v smislu zavarovanja pred nekomercialnimi tveganji, 
srednjeročnimi komercialnimi tveganji, refinanciranju kreditov, 
subvencioniranju obresti ter drugih storitvah, ki jih potrebujejo 
izvozniki. 

Pripravljen je bil tudi predlog sprememb zakona o Družbi za 
zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije, ki ga je Državni 
zbor Republike Slovenije sprejel dne 18. junija 1996. 

S spremembo je bil natančneje določen način oblikovanja in 
uporabe varnostnih rezerv SID (sprememba 12. člena) ter 
opredeljene pristojnosti Komisije za pospeševanje izvoza v zvezi 
z oblikovanjem in sprejemanjem zavarovalnih pogojev za posle 
zavarovanj pred nekomercialnimi in srednjeročnimi komercialnimi 
riziki in limiti, do katerih se lahko zavarujejo izvozni posli pred temi 
tveganji v posameznih državah (sprememba 27. člena) 

Pripravljen je bil tudi predlog sprememb zakona o SID, ki bi 
omogočil oblikovanje posebnih varnostnih rezerv, ki bi se 
uporabljale pri pokrivanju negativnih tečajnih razlik v primerih, ko 
bi se podjetja odločila, da tečajno tveganje za izvozne posle 
prenesejo na SID. Vlada je navedeni predlog zakona poslala v 
obravnavo Državnemu zboru, ki ga je uvrstil na dnevni red, 
vendar mu ga žal do izteka mandata ni uspelo obravnavati. 

Državni zbor Republike Slovenije je prav tako dne 18. junija 1996 
sprejel spremembe in dopolnitve Zakona o uporabi sredstev iz 
naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij. 

Med drugim se je z dopolnitvijo zakona omogočilo, da se sredstva 
kupnine, ki so namenjena spodbujanju izvoza in se lahko uporabijo 
tudi za kapitalsko naložbo v SID (dokapitalizacija SID), lahko 
uporabijo tudi za oblikovanje začetnih varnostnih rezerv SID, ki 
jih mora Republika Slovenija zagotoviti v skladu z Zakonom o 
družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije. 

Pripravljeni sta bili sprememba in dopolnitev Zakona o izvajanju 
Resolucij VS OZN, ki določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo, 
Republiko Črno goro In območja Bosne in Hercegovine pod 
nadzorom sii bosanskih Srbov, ki jo je Državni zbor Republike 
Slovenije sprejel dne 16. maja 1996 in s katero se je gospodarskim 
subjektom omogočilo izvajanje'plačil, ki se sicer nadzira za že 
sproščen izvoz in uvoz blaga in storitev ter na ta način tudi dostop 
slovenskih podjetij na trg Zvezne republike Jugoslavije. Sprejet je 
bil tudi poseben sklep vlade (novembra 1996), ki je v skladu z 
Resolucijo VS OZN omogočil poslovanje tudi z območjem Bosne 
in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov. 

Z namenom, da bi čim bolje predstavili slovensko gospodarstvo, 
omogočili čim lažji pretok informacij ter prodor našega blaga in 

storitev na tuje trge, so bila izpeljana tudi zasedanja meddržavnih 
gospodarskih komisij, kot npr. z EFTO, Bolgarijo, Romunijo, 
Makedonijo, Dansko, Kitajsko, Avstrijo, Italijo ter srečanja 
sopredsedujočih predsednikov komisij. Organizirane so bile 
predstavitve slovenskega gospodarstva v tujini (Moskva, 
Sankt Peterburg, Plovdiv, Sofija, Tokio), pa tudi poslovne 
konference med slovenskimi in tujimi poslovneži tako v 
Sloveniji kot v tujini, ki so bile večkrat povezane z obiski vladnih 
gospodarskih delegacij, kot npr. obisk švedskega ministra, 
nizozemske ministrice, švicarskega državnega sekretarja v 
Sloveniji pa tudi slovenskih v tujini (npr. na Norveškem, v Ruski 
federaciji itd.). 

V okviru regionalnega poslovnega stičišča je bila na Bledu 
organizirana razprava o sodelovanju z državami CEFTE in 
državami EFTE kot tudi z Rusko federacijo. 

Namen številnih srečanj in vladnih gospodarskih delegacij doma 
in v tujini je bil omogočiti gospodarstvenikom čim več neposrednih 
stikov, ki so lahko podlaga za sklepanje poslov. 

Lastninsko preoblikovanje 

Lastninsko preoblikovanje podjetij, kot ga določa zakon je potekalo 
brez večjih motenj, tako da je bilo do konca leta odobrenih 1278 
programov. Ob koncu leta jih je bilo v obdelavi 155, nekaj nad 
dodatnih 100 pa naj bi jih še prispelo. Na Sklad RS za razvoj je bilo 
prenesenih 30 podjetij, v dveh pa je bil uveden stečaj. Privatizacija 
je bila končana v 854 podjetjih. Ta so dobila od Ag.encije za 
prestrukturiranje in privatizacijo soglasje za vpis preoblikovanja 
v sodni register. 

Ministrstvo vodi centralno evidenco olastninjenih podjetij in 
evidenco računov izdanih certifikatov. 

Veljavnost lastniških certifikatov na računih državljanov je bila s 
posebno uredbo podaljšana do 30.6.1997. Podatki kažejo, da je 
bilo ob koncu leta 1996 na računih državljanov še 15,8% vrednosti 
izdanih lastniških certifikatov. Te lahko državljani uporabljajo pri 
programih lastninjenja podjetij, ki še niso bili izvedeni, ter v 15 
pooblaščenih investicijskih družbah, kolikor jih ima dovoljenje za 
zbiranje certifikatov še v letu 1997. 

Ministrstvo izdaja potrdila za neizplačane neto plače, ki jih prizadeti 
zaposleni lahko uporabljajo, podobno kot certifikate, v postopku 
lastninjenja podjetij. Ob koncu leta 1996 je bila skupna vrednost 
izdanih potrdil 35,8 milijarde SIT, vrednost davkov in prispevkov, 
ki bodo iz tega naslova v obliki delnic prenesena na kapitalski 
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa 28,3 milijarde 
SIT. 

Intenzivna aktivnost Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo 
se kaže tudi v številu pritožb, ki jih je zoper odločbe agencije 
reševalo ministrstvo. Od 33 vloženih v letu 1995 se je to število 
povečalo na 118 v letu 1996. Z manjšimi izjemami pri zapletenih 
primerih so bile odločbe o pritožbah izdane v predvidenem roku 
dveh mesecev. 

Zoper odločbe, izdane v pritožbenem postopku, so nezadovoljne 
stranke v letu 1996 sprožile 14 upravnih sporov pred Vrhovnim 
sodiščem. Na Ustavnem sodišču sta bili ob koncu leta dve pobudi 
za oceno ustavnosti in zakonitosti določb predpisov s področja 
lastninskega preoblikovanja. 

Pri pripravljanju in izdajanju predpisov je treba posebej omeniti 
zakon o privatizaciji državnega premoženja ter zakon o 
prevzemih, ki sta v obravnavi v drugi fazi parlamentarnega 
postopka. Zaradi premora v delu Državnega zbora postopka 
nista bila dokončana. 
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Na pobudo poslancev je bil sprejet zakon o zagotavljanju sredstev 
pooblaščenim investicijskim družbam zaradi zamenjave teh 
sredstev za lastniške certifikate. Gre za intervencijski zakon, po 
katerem naj bi izravnali primanjkljaj v kapitalu olastninjenih podjetij, 
ki je namenjen pooblaščenim investicijskim družbam z državnim 
premoženjem, to je s terjatvami in delnicami v lasti države. 

V letu 1996 je bilo končano delo pri sistemskem urejanju 
lastninskega preoblikovanja podjetij (z družbenim kapitalom), ki 
opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine so na 
območju Triglavskega narodnega parka. Sprejet je bil ustrezni 
zakon. Takoj za tem je vlada sprejela tudi statut Sklada za 
spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka, d.d., ki je bil 
ustanovljen s tem zakonom. Vlada je pri tem delovala kot skupščina 
sklada, ker je država njegov edini delničar. 

Regionalni razvoj 

Na področju regionalnega razvoja so dejavnosti potekale na štirih 
področjih. Prednostno so bile izvajane naloge, ki izhajajo iz zakona 
o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij in zakona 
o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi 
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

Izveden je bil natečaj za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja 
demografsko ogroženih območij. Na natečaj je prispelo 413 vlog, 
skupna zaprošena višina sredstev je bila 4,440.853.687 SIT, v 
okviru proračunske postavke je bilo na voljo 1,111.960.000 SIT, 
realizacija je bila 94%.. 

Na podlagi zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova 
kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, 
je bil izveden natečaj za dodelitev sredstev za zagotavljanje 
gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti na osnovi. 
Na natečaj je prispelo skupno 52 vlog, odobrenih je bilo 45 vlog v 
skupni višini 289.303.610,00 SIT. 

Tretje področje dejavnosti je vezano na pripravo predloga zakona 
o spodbujanju skladnejšega regionalnega razvoja. Državni zbor 
je opravil prvo obravnavo predloga zakona na 37. seji 21.2.1996 
in ocenil, da je predlog ob upoštevanju stališč, ki jih je sprejel 
Državni zbor, primerna podlaga za pripravo za drugo obravnavo. 
Posebna delovna skupina, ki so jo sestavljali predstavniki resorjev 
in strokovnih ustanov, je pripravila delovni osnutek predloga 
zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja za drugo 
branje, ki upošteva sklepe in stališča Državnega zbora in poudarja 
decentraliziran pristop pri vodenju regionalne politike. 

Posebno področje je sodelovanje pri izvajanju programa Phare 
Cross-Border Cooperation, ki je vezano na več projektov s 
področja priprave strategije razvoja v obmejnem območju ob 
slovensko-avstrijski državni meji kot tudi ob slovensko-italijanski 
državni meji. Pripravljen je projekt priprave razvojne strategije za 
Pomurje v posebnem tristranskem projektu Phare med Slovenijo, 
Avstrijo in Madžarsko. 

Tržna inšpekcija 

Tržni inšpektorat Republike Slovenije je v letu 1996 skladno s 
svojimi pristojnostmi opravljal nadzor nad izvajanjem predpisov s 
področja trgovine, gostinstva, obrti, standardizacije, varstva 
konkurence, varstva avtorskih pravic... ter reševal številne 
pritožbe potrošnikov. 

Cilj delovanja Tržnega inšpektorata Republike Slovenije je bil tudi 
v letu 1996 pri zagotovitvi usklajene in kontinuirane kontrole na 
vseh pravnih področjih, katerih uresničevanju nadzoruje 
inšpektorat. Pri svojem delu je Tržni inšpektorat Republike 
Slovenije posvetil posebno pozornost tudi naraščajočim dejanjem 

nelojalne konkurence, področju varstva potrošnikov in 
zagotavljanju enakosti pogojev za delovanje vseh subjektov na 
trgu. Podobne bodo usmeritve delaTržnega inšpektorata Republike 
Slovenije tudi v prihodnje. 

V letu 1996 so tržni inšpektorji opravili skupaj 14.355 inšpekcijskih 
pregledov ter zaradi kršitev predpisov izrekli 4.976 odločb. Tržni 
inšpektorji so pri sodnikih za prekrške vložili 6.135 predlogov za 
uvedbo postopka o prekršku, prav tako pa so vložili 503 ovadb 
za gospodarske prestopke in 13 ovadb za kazniva dejanja. 

Varstvo konkurence 

Urad RS za varstvo konkurence je formalno začel z delom ob 
koncu leta 1994, leto in pol po začetku veljavnosti zakona o 
varstvu konkurence. 

Ob začetku se je ta srečal s kadrovskimi težavami. S 1.6.1996 je 
bila s prerazporeditvijo iz drugih organizacijskih enot MEOR 
zagotovljena minimalna kadrovska zasedba, ki omogoča 
operativno delovanje urada. Pri tem ne gre prezreti, da bi bilo za 
normalno delovanje (po izvajanju vseh z zakonom določenih nalog) 
treba zaposliti še najmanj štiri visoko strokovne delavce, da bi 
urad lahko opravljal temeljne naloge na ustrezni strokovni ravni. 

S 1.6.1996 so nastopili pogoji za strokovno usposobitev delavcev 
urada, ki se je začela s stažiranjem v okviru DG IV Evropske 
komisije v mesecu novembru 1996. Tudi sicer se kadrovsko 
usposabljanje zagotavlja s tehnično pomočjo, ki jo dajejo države 
z razvitim konkurenčno-pravnim varstvom (poleg EU predVšem 
ZDA). 

Urad je v letu 1996 z dokončnimi odločbami prepovedal oziroma 
razglasil za nične: 
- 5 kartelnih sporazumov (od tega 3 horizontalne in 2 vertikalna), 
- 1 zlorabo prevladujočega položaja, 
- 1 združitev in 
- prehodno preprečil 3 kartelne sporazume. 

V istem obdobju so bile izdane 3 odločbe o dovoljenih izjemah od 
splošne prepovedi kartelov (najbolj odmevna primera - limitiranje 
obrestnih mer ter enotna ponudba družb za upravljanje). Teče 19 
postopkov, od katerih je pretežni del očitanje zlorabe 
prevladujočega položaja in kartelni sporazumi (vertikalne 
omejitve). 

Zakon o varstvu konkurence je vsebinsko usklajen z določili 
ustreznih aktov Evropske unije, vendar pa bi bili smotrni manjši 
popravki glede na proces harmonizacije zakonodaje, predvsem 
pa glede na morebitne usklajene zahteve Evropske unije. Ena od 
prednostnih nalog je priprava amandmajev konkurenčne 
zakonodaje kot delovnega gradiva. 

Nesporno je treba sprejeti ustrezen akt o ustanovitvi institucije (in 
njenih pooblastilih) za načrtovanje in izvajanje politike subvencij 
oziroma državnih pomoči, ki je eno od izrazito neusklajenih področij 
harmonizacije zakonodaje z Evropsko unijo. V ta namen je bilo v 
uradu oblikovano delovno gradivo kot koncept sistema spremljanja 
državnih pomoči, tehnična pomoč na tem področju pa je 
dogovorjena v okviru sodelovanja z ustreznimi francoskimi in 
švedskimi ustanovami kot tudi strokovnjakov iz DG IV Evropske 
komisije. 

Pospeševanje izvoza 

Sistem je bil zasnovan kot spodbuda izvoznikom za projekte, 
izvedene v letu 1996 za dejavnosti, kot so tržne raziskave, 
udeležbe na specializiranih sejmih in priprava promocijske litera- 
ture. V ta namen je Urad za gospodarsko predstavitev in tuje 
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investicije namenil 60 milijonov SIT proračunskih sredstev. Skupna 
vrednost projektov je bila 4.865 mio SIT, potrebna sredstva za 
30% sofinanciranje pa so znašala 1.460 mio SIT. 

Urad je imel na voljo le 4% tega zneska. Prvih 71 na razvrstilni 
lestvici je na podlagi dokazil o uspešno opravljenem projektu 
pridobilo nepovratna sredstva, prvih 147 projektov pa pravico do 
kredita po ugodni obrestni meri in pod pogoji Nove ljubljanske 
banke, d.d. 

Na podlagi ankete med podjetji je Urad v letu 1996 izvedel 
predstavitve slovenskega gospodarstva v Rusiji (Sankt Peterburg 
-17 sodelujočih podjetji, Moskva - 32 podjetij), Bolgariji (Plovdiv - 
13 podjetij), Romuniji (Bukarešta - 8 podjetij) in na Japonskem 
(Tokio -30 podjetij, Kobe - 23 podjetij.) Pri predstavitvah so poleg 
Urada sodelovali še Gospodarska zbornica Slovenije in Urad 
vlade za informiranje kot sofinancerja ter izvajalci, ki so bili izbrani 
na javnih razpisih. Dejavnosti, ki so potekale vzporedno s 
predstavitvami, so bile tiskovne konference in poslovne konfe- 
rence s kratko predstavitvijo vsakega podjetja, ki so bila tudi 
zajeta v skupnih katalogih. 

Urad je sodeloval na šestih poslovnih konferencah, kjer so se 
slovenska podjetja predstavila v tujini oziroma so se tuja podjetja 
predstavila v Sloveniji, ter na štirih sejmih in razstavah v tujini. 
Sodeloval pa je tudi pri organizaciji Slovensko-avstrijske delavnice 
o investicijah in Regionalnega poslovnega stičišča - RBMP'96 na 
Bledu. 

Urad je konec leta 1995 naročil izdelavo raziskave, ki je identificirala 
poglede gospodarstvenikov v podjetjih s tujim deležem in v podjetjih 
brez tujega deleža ter mnenjskih vodij, kot npr. županov, novinarjev, 
ekonomistov itd. Študija je pokazala, da obstajajo številni predsodki 
in negativni pogledi na tuje lastništvo podjetja, razen v tistih 
podjetjih, kjer imajo konkretne izkušnje s tujim lastništvom. 
Prednosti, ki jih prinašajo neposredne tuje investicije - NTI (nova 
delovna mesta, nove tehnologije, dostop od novih trgov) niso 
splošno znane, kar kaže na nujo, da je treba javnost obveščati o 
dejanskih prednostih tujih investicij in jo seznaniti z obstoječimi 
pozitivnimi izkušnjami. 

V začetku leta 1996 je bila izvedena raziskava, katere cilj je bil 
zbrati podatke vseh slovenskih občin o lokacijskih in drugih 
možnostih za nove NTI kakor tudi spodbud, ki jih slovenske 
občine dajejo potencialnim tujim in domačim naložbenikom. Od 
147 občin je dejavno sodelovalo 93 občin. Urad je uredil arhiv 
primernih lokacij za NTI in začel načrtno sodelovati z občinami, ki 
so pokazale večji interes za pridobivanje NTI (npr. Maribor, 
Jesenice): 

V maju 1996 je Urad začel z animiranjem ciljne skupine tujih 
investitorjev. Težišče dejavnosti so bile skupne naložbe. 

Za začetne cilje so bile izbrane sosednje države (Nemčija, Avstrija, 
Švica in Italija), ker je tu več možnosti za sorazmerno hitro 
pridobivanje projektov. 

Urad za makroekonomske analize in razvoj opravlja predvsem 
strokovne naloge za ministrstvo, od katerih kaže omeniti zlasti: 

- Analizo gospodarskih gijpanj v Sloveniji v letu 1996 s projekcijo 
razvoja do leta 2000, 

- Analizo gospodarskih gibanj v Sloveniji v letu 1996 s projekcijo 
razvoja v letu 1997, 

- Makroekonomski in sektorski del zunanje ekonomske strategije 
Republike Slovenije in spremljanje integracijskih procesov z 
Evropsko unijo, 

- Vprašalnik Evropske komisije za pripravo mnenja o Sloveniji kot 
kandidatki za članstvo v EU in 

- Analizo sektorskega načrtovanja programov in posebnih 
razvojnih zakonov. 

Razen omenjenih nalog je Urad v letu 1996 razvil tudi bogato 
publicistično dejavnost. 

Varstvo potrošnikov 

Urad za varstvo potrošnikov je začel delovati septembra 1996. 
Do zdaj je naloge s tega področja opravljal sektor za blagovni 
promet in trgovino pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj. 

Osnovne naloge določene z zakonom o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev, so bile v letu 1996 opravljene. Največ je bilo 
sodelovanja z Zvezo potrošnikov Slovenije, nekaj manj z 
Domusom oziroma drugimi zunanjimi sodelavci. 

1. Ministrstvo je financiralo mrežo petih svetovalnih potrošniških 
pisarn ZPS v višini 20.000.000,00 SIT 
2. centralno potrošniško pisarno DOMUS-a v višini 2.000.000,00 
SIT 

Ministrstvo je za področje izobraževanja in vzgoje potrošnikov 
financiralo v višini 20.000.000,00 SIT. 

Ministrstvo je v dvoletnem obdobju financiralo tudi več primerjalnih 
ocenjevanj izdelkov splošne rabe (npr. kakovost jogurtov, olj, 
kave, konditorskih izdelkov, penečih vin, sadnih sokov ipd.) v 
višini 7.200.000,00. 

MINISTRSTVO ZA FINANCE 

Ministrstvo za finance je v letu 1996 delovalo skladno z vladno 
politiko in programom dela na področju financ in finančnega 
sistema ter proračunske politike in mednarodnih finančnih 
odnosov. 

Vlada je v letu 1996 nadaljevala z reformo davčnega sistema in 
njegovega prilagajanja evropski zakonodaji, saj je konec junija 
1996 določila besedili predlogov zakonov o davku na dodano 
vrednost in o trošarinah ter ju poslala v obravnavo Državnemu 
zboru. S tem se je vlada odločila, da tudi obdavčitev prometa 
prilagodi uveljavljenemu sistemu v evropskih državah in s tem 
omogoči gospodarstvu poslovno odločanje na primerljivih 
izhodiščih. 

V mesecu marcu je bil sprejet zakon o davčnem postopku kot 
enoten okvir delovanja nove davčne službe v razmerjih do davčnih 
zavezancev, ki se je začel uporabljati 1.1.1997. Konec leta 1996 
je vlada sprejela uredbo, minister za finance pa je s tem v zvezi 
izdal 7 izvedbenih predpisov. 

V mesecu marcu so bile prav tako sprejete dopolnitve in 
spremembe zakona o prometnem davku, s katerimi naj bi 
onemogočili izogibanje plačilu prometnega davka na področju 
pijač. 

S 1.7.1996 je začela delovati nova davčna služba, to je Davčna 
uprava Republike Slovenije, ki je združila Republiško upravo RS 
za javne prihodke in del Agencije RS za plačilni promet, nadziranje 
In informiranje. S tem je bila dana podlaga za učinkovito in boljše 
delovanje davčne službe. Z združitvijo davčne funkcije za fizične 
in pravne osebe je tudi nastala primerna administrativna podlaga 
za uveljavitev davka na dodano vrednost. 
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Sredi leta 1996 so bile v sklopu ukrepov na zakonodajnem in 
proračunskem področju v zvezi z izvajanjem dopolnjene 
ekonomske politike Vlade Republike Slovenije za leto 1996 sprejete 
spremembe zakona o prispevkih za socialno varnost, s katerimi 
je bilo uvedeno znižanje prispevkov za socialno varnost, hkrati 
pa je bil kot dopolnilni ukrep uveden zakon o davku na izplačane 
plače. Vlada je predložila v obravnavo tudi predlog zakona o davku 
na firmo, ki pa je bil sprejet le v prvoobravnavo.V sklopu navedenih 
ukrepov so bile z namenom večjega spodbujanja investicij sprejete 
spremembe zakona o davku od dobička pravnih oseb in zakona 
o dohodnini, s katerimi je bila povečana investicijska olajšava za 
naložbe pravnih oseb in zasebnikov v osnovna sredstva. Z 
dopolnitvami zakona o dohodnini je bila uvedena tudi obdavčitev 
dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in drugih 
deležev v kapitalu s 1.1. 1997. 

V mesecu maju je vlada sprejela in poslala v obravnavo predlog 
zakona o upravnih taksah, ki na novo in v celoti ureja to področje. 
S sprejetjem tega zakona se bo prenehala na tem področju 
uporabljati stara jugoslovanska zakonodaja. 

Med letom so potekale priprave za obdavčitev nepremičnin ter 
priprave za uveljavitev davka na dodano vrednost s trošarinami. 

Na področju mednarodnega obdavčevanja sta bili podpisani 
konvenciji o izogibanju dvojni obdavčitvi dohodkov in premoženja 
z Republiko Poljsko in Švicarsko konfederacijo, parafirani sta bili 
konvenciji s Češko republiko in Kraljevino Norveško. 

S 1. 1.1996 se je začel uporabljati nov carinski zakon skupaj z 
zakonom o carinski tarifi. Med letom so bila izdana tudi ustrezna 
pojasnila in navodila tako za carinske organe kot za uporabnike. 
Glede na prve izkušnje in probleme, ki so se pojavili pri samem 
izvajanju nove carinske zakonodaje, so bile s 1.7.1996 
uveljavljene določene spremembe podzakonskih aktov k 
carinskemu zakonu, ki so v glavnem odpravljale pomanjkljivosti 
brez večjih vsebinskih sprememb. 

V letu 1996 smo v Sloveniji začeli s pripravami na uporabo novih 
harmoniziranih preferencialnih pravil o poreklu blaga takoj, ko so 
bila ta usklajena v strokovni skupini pod okriljem DG XXI Evropske 
unije. Tako je bila v marcu 1996 sprejeta pobuda za zamenjavo 
obstoječih protokolov o poreklu blaga v podpisanih sporazumih, 
ki so se že uporabljali, kot tudi za vključitev teh pravil v vse 
potrebne sporazume, ki jih je bilo treba skleniti v tem okviru. 
Pristojni parlamentarni organi so tudi potrdili to strategijo in tako 
slovenski pogajalski delegaciji (za področje porekla blaga iz 
Ministrstva za finance) dali mandat za sklenitev vseh potrebnih 
sporazumov v tej smeri. Tako smo zamenjali obstoječa pravila 
oziroma vpeljali nova pravila o poreklu v sporazumu med 
državami EFTE in Slovenijo s podpisom Protokola o spremembi 
protokola B z dne 9.10.1996, v sporazumu o pristopu Slovenije k 
CEFTI s podpisom sprememb protokola 7 k CEFTI 13.9.1996, 
in z Evropsko skupnostjo, ko je bil 11.11.1996 podpisan Interim 
sporazum, ki vključuje harmonizirani protokol 4. Vsi trije so se 
začeli uporabljati s 1.1.1997. Posebej pa so bili podpisani sporazumi 
o prosti trgovini, v katerih so bila zajeta nova pravila o poreklu z 
Latvijo, Litvo, Estonijo in Bolgarijo in v vseh primerih je omogočena 
začasna uporaba s 1.1.1997. Tudi z Romunijo so se pravila 
uskladila že v letu 1996, medtem ko je Romunila pristopila k 
CEFTI v letu 1997. 

Mednarodno sodelovanje na carinskem področju je potekalo v 
zvezi z izvajanjem že sklenjenih sporazumov o prosti trgovini z 
državami EFTE in CEFTE (sodelovanje pri pododborih za carinske 
zadeve), sodelovanjem pri usklajevanju in harmonizaciji pravil o 
poreklu ter pogajanjih za sklenitev konkretnih sporazumov. 

V začetku leta 1996 je bil sprejet državni proračun za to leto, 

hkrati z njim pa tudi zakon o izvrševanju proračuna RS, s katerim 
je bilo dodatno sistemsko urejeno izvrševanje proračuna, saj je 
zakon v primerjavi s prejšnjimi tovrstnimi zakoni prinesel precej 
novih določil, ki ustrezneje urejajo proračunsko porabo. Na podlagi 
pooblastil iz zakona je Ministrstvo za finance izdalo posamezna 
navodila in pravilnik o postopkih izplačil iz proračuna, s katerim 
so bili bistveno izboljšani postopki pri izvrševanju proračuna, 
predpisane pa so bile tudi posamezne listine, ki jih k zahtevkom 
morajo predlagati proračunski uporabniki. S pravilnikom je bilo 
celovito in enotno predpisano kroženje dokumetacije, s katerim 
se je tudi izboljšala možnost nadzora pri izvrševanju ter jasno 
predpisala odgovornost posameznih subjektov. 

Sredi leta je bil pripravljen tudi rebalans državnega proračuna, ki 
ga je Državni zbor sprejel na svoji seji dne 5.7.1996. Rebalans je 
bil posledica dopolnjene ekonomske politike, s katero so bile 
znižane skupne obremenitve gospodarstva preko znižanih 
prispevnih stopenj za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki 
so bile le deloma nadomeščene z davkom na izplačane plače. 

V letu 1996 je bil dokončan tudi zakon o javnih naročilih, ki pomeni 
ustreznejšo ureditev tega področja, ki je zdaj primerljivo tudi z 
ureditvijo v EU. Zakon je bil sicer pripravljen za tretjo obravnavo 
na septembrski seji Državnega zbora, vendar pa ga je ta 
obravnaval in sprejel šele v začetku leta 1997. 

Pri upravljanju finančnega premoženja Republike Slovenije je bila 
pozornost namenjena: 

- bazi podatkov o finančnem premoženju Republike Slovenije 
- izdelavi vsebinske analize ekonomskih, računovodskih in pravnih 
problemov, ki je vezana na upravljanje finančnega premoženja 
Republike Slovenije, in je ministrstvo resornim ministrstvom in 
vladi predlagalo ustrezne rešitve 
- upravljanju terjatev države v postopkih prisilnih poravnav in 
stečajev 
- izdelavi koncepta upravljanja finančnega premoženja Republike 
Slovenije, ki je bil predstavljen vsem ministrstvom in predlagan 
vladi v sprejem 

Ministrstvo za finance je pripravilo zakon o bančništvu, ki vsebuje 
rešitve, ki bodo celovito zakonsko urejale poslovanje bank in 
hranilnic, predvsem pa upošteva bančne smernice in ureditev, ki 
jo poznajo države Evropske unije.Tako so določbe v predlaganem 
zakonu predvsem usmerjene v celovito prilagajanje slovenskega 
bančnega sistema mednarodnim pravilom in standardom. To pa 
pomeni postopno odpiranje tega dela finančnega trga mednarodni 
konkurenci in intenzivnejše vključevanje slovenskih bank v 
mednarodne finančne tokove. Cilj predlaganih rešitev v zakonu je 
oblikovanje stabilnega bančnega sistema, ki bo sposoben hitrega 
prilagajanja spremembam v gospodarskih razmerah in tehnologiji 
tako doma kot v tujini ter krepitev konkurenčne sposobnosti, 
varnosti in solventnosti poslovanja bančnega sistema. 

V mesecu juliju je Državni zbor potrdil zakon o lastninskem 
preoblikovanju Loterije Slovenije. Z zakonom se je Loterija Slovenije 
p.o. preoblikovala v delniško družbo. S predlagano lastniško 
strukturo Loterije se ustanavljata dve novi fundaciji, zato zakon 
ureja tudi njun namen in način upravljanja. 

Konkretni dogodki na kapitalskem trgu ter pri poslovanju vzajemnih 
skladov so pokazali, da obstoječi zakon Agenciji za trg vrednostnih 
papirjev, kot instituciji pooblaščeni za opravljenje nadzora nad 
slednjimi, ne daje zadostnih pooblastil za učinkovito izvajanje 
nadzora nad poslovanjem vzajemnih skladov in družb za 
upravljanje. Tako Agencija ni mogla dovolj učinkovito preprečevati 
škode investitorjem, ki lahko nastane kot posledica manipulacij 
upravljavcev vzajemnih skladov. Na podlagi tega je bil pripravljen 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o investicjskih skladih 
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in družbah za upravljanje, ki bo zagotovil potrebna pooblastila 
Agenciji, jasno uredil vsebino instituta depozitarja, jasno opredel 
pojem povezanih oseb in posrednih naložb ter s tem preprečil 
žarišča potencialnih konfliktov interesov. 

Ministrstvo za finance je pripravilo zakon o nematerializiranih 
vrednostnih papirjih za prvo obravnavo. Temeljni razlog za uvedbo 
sistema dematerializacije je v zagotavljanju učinkovitejšega, 
zanesljivejšega trga vrednostnih papirjev, ki bo olajšal kroženje in 
uresničevanje pravic iz vrednostnega papirja. Tako predlog 
zakona ureja način izdaje in prenosa nematerializiranih 
vrednostnih papirjev, način zamenjave že izdanih vrednostnih 
papirjev z vrednostnimi papirji, izdanimi v nematerializirani obliki, 
pogoje in omejitve dostopa do podatkov o imetnikih nemateria- 
liziranih vrednostnih papirjev ter pravila vodenja centralnega 
registra nematerializiranih vrednostnih papirjev. 

Na podlagi zakona o zavarovalnicah so bili pripravljeni tudi 
posamezni izvedbeni predpisi. 

V letu 1996 je Ministrstvo za finance posvetilo pretežni del svojih 
dejavnosti nalogam, ki so zagotovile optimalnejšo upravljanje z 
državnimi financami na področju likvidnostnega upravljanja 
proračuna. S tesnejšim sodelovanjem s proračunskimi uporabniki 
je ministrstvo zagotovilo boljše priprave in izvrševanje mesečnih 
likvidnostnih načrtov. To je imelo vpliv na zboljšanje napovedi 
denarnih tokov, ki je posledično vplivalo na optimalnejše nalaganje 
prostih denarnih sredstev proračuna in določenih proračunskih 
uporabnikov na eni strani in na boljše napovedovanje potrebnega 
zadolževanja tako glede višine, časa in valutne strukture na drugi 
strani. 

V letu 1996 se je dopolnil zakon o merilih in postopku za dajanje 
poroštev Republike Slovenije. Ministrstvo je vsebinsko sodelovalo 
tudi v pripravi posebnih zakonov o poroštvih Republike Slovenije 
(promet in zveze, energetika), da bi poenotilo pristope k 
zadolževanju javnega sektorja. 

Ocene kreditne sposobnosti Republike Slovenije treh vodilnih 
agencij za ocenjevanje kreditne sposobnosti (Standard & Poor's 
(A); Moody's Investors Service (A3) ter IBCA (A)) so bile predpogoj 
za prodajo evroobveznice na mednarodnih trgih kapitala. S tem 
korakom se je Republika Slovenija uvrstila v razred razvitih 
ekonomij, ki imajo pristop k vsem pomembnim virom mednarodnih 
financ. Nominalna vrednost evroobveznice, ki je bila izdana 
6.8.1996, je bila 325 milijonov USD. Republika Slovenija se je 
odločila za izdajo evroobveznice predvsem zaradi zmanjševanja 
stroškov zadolževanja, in to ne samo za državo, temveč tudi za 
druge subjekte Republike Slovenije, ki se bodo zadolževali na 
mednarodnem trgu kapitala. Sredstva, pridobljena na ta način, so 
se uporabila v skladu s 85. členom zakona o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije. 

Na podlagi rednih poročil o dolgu in o jamstvih Republike Slovenije 
se je začela postavljati osnova za analiziranje zadolženosti in 
zadolževanja države in javnega sektorja. 

Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je v letu 1996 deloval 
v skladu z vladno politiko in programom dela na področju pravne 
ureditve in nadzora nad prirejanjem klasičnih in posebnih iger na 
srečo. Ena od prednostnih nalog v letu 1996 je bila priprava 
zakonodaje o lastninskem preoblikovanju prirediteljev klasičnih 
in posebnih iger na srečo. 

Urad RS za preprečevanje pranja denarja je v letu 1996 nadaljeval 
z delom, začrtanim v zakonu o preprečevanju pranja denarja. Na 
področju mednarodnega sodelovanja je Urad vzpostavil stike z 
vsemi podobnimi uradi v svetu, ter neposredno izmenjal določene 
podatke z 11 državami. Urad se je dejavno vključeval v delo 

delovnih teles skupine EGMONT za izobraževalna ter tehnološka 
vprašanja na področju odkrivanja in preprečevanja pranja denarja. 
Podpisan je bil dogovor o sodelovanju in izmenjavi podatkov med 
Uradom in ameriškim uradom FinCEN, stekli pa so tudi pogovori 
za podpis podobnih sporazumov z italijanskim, belgijskim ter 
nizozemskim uradom. Urad RS za preprečevanje pranja denarja 
je v letu 1996 pripravil Uredbo o metodologiji za notranjo kontrolo 
v organizacijah iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja 
in sodeloval pri prevodu Konvencije Sveta Evrope o pranju, 
odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene 
s kaznivim dejanjem ter pri pripravi predloga zakona o ratifikaciji 
omenjene konvencije. 

V letu 1996 so inšpektorji Deviznega inšpektorata RS opravljali 
nadzor pri pravnih in fizičnih osebah v skladu z deviznimi in 
zunanjetrgovinskimi predpisi ter na tej podlagi ustrezno ukrepali. 

Ministrstvo za finance je v letu 1996 sodelovalo pri vključevanju 
Republike Slovenije v mednarodne finančne tokove ter z 
mednarodnimi in evropskimi finančnimi organizacijami. Ministrstvo 
je bilo dejavno pri tekočem dvostranskem meddržavnem 
sodelovanju, vključno s postopki pravnega nasledstva iz naslova 
refinanciranih kreditov nekdanje SFRJ z državami članicami 
Pariškega kluba. 

Tekoče sodelovanje z mednarodnimi finančnimi organizacijami je 
potekalo v obliki priprav novih projektov na področju kmetijstva, 
ekologije in investicijske oživitve podjetniškega sektorja ter 
realizacije projektov, vključujoč projekt strukturnega prilagajanja. 
V okviru priprav novih projektov so bili sprejeti Zakon o ratifikaciji 
Sporazuma o posojilu med Republiko Slovenijo in Mednarodno 
banko za obnovo in razvoj (Projekt za okolje - Geografski 
informacijski sistem) (MSPGIS), Zakon o ratifikaciji Sporazuma o 
garanciji med Republiko Slovenijo in Mednarodno banko za 
obnovo in razvoj (Projekt za okolje - Program za zmanjševanje 
onesnaževanja zraka) (MSFZOZ), in Zakon o poroštvih RS za 
obveznosti iz pogodb o najetju posojil MBOR za projekt oživitve 
naložbene dejavnosti v Sloveniji. Začete so bile tudi priprave 
triletnega programa sodelovanja Republike Slovenije s skupino 
mednarodnih organizacij Svetovne Banke (IBRD, IFC, MIGA ,IDA) 
- Strategija Svetovne Banke za Slovenijo. 

Tekoče sodelovanje z evropskimi finančnimi organizacijami je 
potekalo v obliki priprav novih projektov predvsem na področju 
infrastrukture ter nadzora realizacije že pričetih projektov. V 
okviru priprave novih projektov so bili sprejeti Zakon o ratifikaciji 
Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko 
investicijsko banko za projekt gradnje slovenskih avtocest/B 
(MGPGSA), Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
DARS d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo gradnje avtocestnih 
odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 (ZPDA96) ter Zakon o 
soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov za 
realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v 
letu 1996 (ZSDA96). Hkrati pa so potekale dejavnosti za do- 
končno ureditev finančnih odnosov iz naslova pravnega 
nasledstva Republike Slovenije z Evropsko investicijsko banko 
(EIB) in Skladom za socialni razvoj Sveta Evrope. 

V okviru rednih srečanj in posvetovanj z mednarodnimi in 
evropskimi finančnimi organizacijami so bila izmenjana mnenja 
in stališča glede problematike držav v prehodu s posebnim 
poudarkom na Sloveniji, kot primeru uspešnega oblikovanja in. 
vodenja ekonomske politike. Ob dejavnem slovenskem 
sodelovanju so bili v Ljubljani organizirani seminarji in delavnice 
nekaterih finančnih organizacij, ravno tako pa zagotovljena 
tehnična pomoč projektom finančne statistike, davčnega sistema,, 
upravljanja državnega premoženja in vključevanja v EU predvsem 
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na področju kmetijstva in ekologije. 

V okviru dvostranskega sodelovanja je bilo prednostno področje 
urejanja odnosov s tujimi upniki iz naslova pravnega nasledstva 
refinanciranih kreditov nekdanje SFRJ z državami članicami 
Pariškega kluba, kjer so bila pogajanja končana z največjimi in 
glede na delež dolga, najpomembnejšimi državami kreditoda- 
jalkami. Iz tega naslova so bili sprejeti Zakon o ratifikaciji 
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije dela 
obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta 
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade 
Republike Francije (BFRSKD), Zakon o ratifikaciji Sporazuma 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije 
o prevzemu zunanjih dolgov nekdanje Socialistične federativne 
republike Jugoslavije (BDEPZD) in Zakon o poroštvu Republike 
Slovenije za obveznosti Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana iz 
pogodbe o prevzemu obveznosti slovenskih dolžnikov iz naslova 
refinanciranih kreditov izvozno uvozne banke Združenih držav 
Amerike (Exim banke) (ZPOPPO). Urejeni so bili nasledstveni 
odnosi iz naslova refinanciranih kreditov do upnikov Londonskega 
kluba in sicer z Zakonom o prevzemu dela dolga po novem 
finančnem sporazumu iz leta 1988 in o izdaji obveznic Republike 
Slovenije zaradi zamenjave tega dolga (ZPDNFS). Urejeno pa je 
bilo tudi članstvo Banke Slovenije v Banki za mednarodne 
poravnave. 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE 
DEJAVNOSTI 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti opravlja vrsto nalog, ki so 
nujno potrebne za delo na vsebinskih področjih in za usklajevanje 
dejavnosti v ministrstvu in z drugimi ministrstvi, predvsem 
upravnimi organizacijami in organi ter drugimi ustanovami v 
Republiki Sloveniji in tujini. Pomembna naloga je bila priprava 
sistemskih zakonov in spremljanje ustreznih predpisov za 
posamezna delovna področja ministrstva. Eno od pomembnejših 
področij delovanja je bilo področje intervencij v gospodarskih 
subjektih in tudi priprava ukrepov za spodbujanje industrijske 
rasti slovenskih podjetij, ki se morajo strukturno prilagoditi 
zahtevnim pogojem poslovanja v mednarodnem okolju. 

Glavne dejavnosti v letu 1996 so bile priprava Strategije 
povečevanja konkurenčne sposobnosti, temeljnega dokumenta, 
ki nadomešča klasično industrijsko politiko in določa način, kako 
naj vlada in ministrstvo ukrepata pri spodbujanju industrijske rasti 
slovenskih podjetij, ekološka sanacija energetskih sistemov, 
sanacija na področju varstva okolja, izvedba lastninskega 
preoblikovanja v podjetjih proizvodnje in prenosa električne 
energije, sprejetje programov zapiranja rudnikov rjavega premoga 
Zagorje, Senovo in Kanižarica in v zvezi s tem zlasti razreševanje 
kadrovsko-socialne problematike. 

Strategija povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske 
industrije zajema cilje, samo strategijo ukrepanja in opredeljuje 
horizontalne programe spodbujanja konkurenčne sposobnosti v 
podjetjih, ki jih podpira država, njen analitični del pa na 
narodnogospodarski ravni povzema analitične podlage zajete že 
v strateških panožnih skupinah, in ugotavlja dejansko stanje v 
slovenski industriji. Strategijo je sprejela vlada v decembru 1996 
in je usklajena s Strategijo gospodarskega razvoja Slovenije, ki jo 
je sprejel Državni zbor, z drugimi dokumenti, ki urejajo ekonomske 
odnose Slovenije. 

Temeljni cilji dela strateških panožnih skupin v letu 1996 so bili 
usmerjeni v oblikovanje panožnih strategij v industriji oziroma 
izdelavo Strategije povečevanja konkurenčne sposobnosti 

slovenske industrije in proaktivno delovanje s sistemskimi ukrepi 
oziroma nalogami ekonomske politike v cilju izboljšanja 
konkurenčne sposobnosti slovenskega gospodarstva in 
postopnega zmanjšanja zaostanka za zahodnoevropskimi 
gospodarstvi. 

Na podlagi ocene stanja v slovenski predelovalni industriji je 
ministrstvo pripravilo predlog ukrepov za izboljšanje položaja 
delovno intenzivnih panog v predelovalni industriji v okviru projekta 
Operacionalizacija ukrepov za izboljšanje položaja delovno 
intenzivnih panog, ki ga je vlada sprejela februarja 1996. Predlagani 
ukrepi so bili še zlasti usmerjeni v zmanjševanje kreditne 
zadolženosti podjetij, predvsem iz naslova izgubljenega 
premoženja v republikah nekdanje Jugoslavije, povečevanje 
konkurenčne sposobnosti slovenskih podjetij na mednarodnih 
trgih in podporo izvozno in razvojno naravnanim podjetniškim 
programom. 

Objavljen je bil javni razpis o merilih in pogojih subvencioniranja 
obrestnih mer za kratkoročna in dolgoročna posojila, ki jih podjetja 
najemajo pri poslovnih bankah, namenjenih za prestrukturiranje 
in ohranjanje delovnih mest, na podlagi zakona o uporabi sredstev 
pridobljenih iz naslova kupnin, na podlagi zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij pa je ministrstvo pripravilo spremembo 
uredbe o merilih dokapitalizacije in dodeljevanja posojil pravnim 
osebam za sanacijo podjetij in gospodarstva. Na tej podlagi je bil 
objavljen razpis za dokapitalizacijo in dodeljevanje posojil pravnim 
osebam za sanacijo podjetij in gospodarstva. 

Spremenjen je bil zakon o poroštvih Republike Slovenije za 
obveznosti gospodarskih družb iz poslov prestrukturiranja dolgov, 
na podlagi katerega je bil izveden javni razpis. Drugi javni razpis 
je bil izveden za pridobivanje poroštev Republike Slovenije za 
posojilne obveznosti pravnih oseb v letu 1996 na podlagi zakona 
o merilih in postopkih za dajanje poroštev Republike Slovenije. 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je dejavno sodelovalo in 
spremljalo sanacijo in dokapitalizacijo v podjetjih, kjer je interes 
države še posebej izražen, na podlagi sprejete zakonodaje pa je 
sodelovalo tudi pri postopkih uresničevanja sanacijskih programov 
v podjetjih, ki so v državni lasti. Slovenske železarne d.d. so v letu 
1996 nadaljevale z uresničevanjem sanacijskega programa. 
Uprava Slovenskih železarn in nadzorni svet sta na zahtevo 
Vlade Republike Slovenije pripravila Strategijo razvoja koncerna 
Slovenskih železarn do leta 2005. Spremljanje izvajanja 
sanacijskega programa Splošne plovbe Portorož d.o.o. poteka v 
skladu s statutom. Zapiranje rudnikov RSC Mežica v zapiranju 
d.o.o. in RŽS Idrija v zapiranju d.o.o. poteka v skladu s sprejetima 
zakonoma o programih zapiranja in letnih operativnih načrtih. V 
letu 1996 se je zaradi zm^pjšanja potrebnih sredstev v državnem 
proračunu hitrost zapiranja zmanjšala, kar bo imelo za posledico 
daljši čas zapiranja. 

Povečana investicijska vlaganja, predvsem na področju javnih 
naložb, so omogočila gospodarsko rast v gradbeništvu in industriji 
gradbenega materiala. Negativno so vplivali nedokončani postopki 
lastninjenja, ki so posledica nedokončanih denacionalizacijskih 
postopkov, nedokončanih prenosov zemljišč na Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov, ter nerešena vprašanja premoženja, terjatev 
in obveznosti v državah nekdanje Jugoslavije. Zaradi zagotovitve 
enakovredne konkurenčnosti so na tem področju še potrebni 
zaščitni ukrepi, ki naj se ne bi izvajali le s tehnično zakonodajo, 
temveč tudi z določbami zakona o javnih naročilih. Sprejem zakona 
o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o 
zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v 
neazbestno je dosegel ukinitev zdravju škodljive azbestne 
cementne proizvodnje v Salonitu Anhovo in zagotovil izvajanje 
socialno-kadrovskega programa za delavke in delavce iz ukinjene 
proizvodnje ter tudi vse druge, ki so bili izpostavljeni azbestnemu 
prahu. 
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Pri prilagajanju slovenske tehnične zakonodaje zakonodaji držav 
članic EU je ministrstvo v letu 1996 izvajalo proces približevanja 
slovenske tehnične zakonodaje tisti zakonodaji, ki velja v državah 
članicah EU. Izdelan je bil organizacijski pristop k prilagajanju 
prek delovnih skupin, ki zajema medministrsko usklajevanje in 
vključuje v proces izdelave tehničnih predpisov domače in tuje 
strokovnjake ter ustrezna strokovna združenja v skladu s 
priporočili programa PHARE PRAOIII. Sprejeto je bilo, da ima 
prednost naše prilagajanje smernicam EU iz Bele knjige, zato je 
bilo v skladu s tem prevedenih v slovenski jezik približno 800 
strani tehnične zakonodaje EU. Oblikovane so bile glavne delovne 
skupine, ki so začele s sistematičnim in strokovnim procesom 
prilagajanja posameznim smernicam. Za spremljanja in upravljanja 
procesa prilagajanja je bila izdelana ustrezna informacijska 
podpora, ki omogoča preprost in pregleden nadzor ter poročanje 
o stanju in napredku pri prilagajanju za lastne potrebe ter za 
PHARE (PRAOIII, TAIEX, Komisijo). 

Državni zbor Republike Slovenije je v januarju 1996 sprejel 
Resolucijo o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo, ki 
opredeljuje glavne usmeritve delovanja. V skladu z resolucijo so 
bile prednostne naloge zanesljiva in zadostna oskrba z energijo, 
učinkovita raba energije, sprejemljivost za zdravje, okolje in prostor 
ter gospodarska, tehnološka in socialna ustreznost. Oskrba z 
energijo je bila v letu 1996 normalna in ni povzročila omejitev. 

Za izboljšanje gospodarskega in finančnega položaja v podjetjih 
elektrogospodarstva in premogovništva je Državni zbor sprejel 
zakon o ukrepih za sanacijo finančnega položaja podjetij s 
področja elektrogospodarstva in rudnikov rjavega premoga v 
zapiranju. Tudi Vlada Republike Slovenije je sprejela več ukrepov, 
s katerimi je dokapitalizirala nekatera podjetja elektrogospodarstva 
v lasti Republike Slovenije. 

Lastninjenje v ELES-u in podjetjih za proizvodnjo električne energije 
DEM, SEL, SENG, TEŠ, TET in TEB je končano. Podjetja so v 
celoti v lasti države.Tudi RTH je v celoti v lasti države. Lastninjenje 
še ni končano v Jedrski elektrarni Krško, rešuje se na meddržavni 
ravni z Republiko Hrvaško, in v Toplarni Ljubljana. V podjetjih, ki 
se lastninijo tudi po ZLPP, to so podjetja za distribucijo električne 
energijo in RLV, je opredeljen delež države v višini od 89 % do 97 
%. V podjetjih naftno-plinskega gospodarstva je lastninjenje 
končano. Zaradi lastninskega preoblikovanja je Republika 
Slovenija izdala ustrezne uredbe ter imenovala organe vodenja in 
upravljanja podjetij. 

Prednostna naloga v 1996 letu je bila prestrukturiranje, pri katerem 
je glavno breme nosilo premogovništvo, in sanacija energetskih 
objektov z ekološkega in obratovalnega vidika ter ekonomska 
sanacija podjetij. 

Na podlagi zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov 
rjavega premoga Zagorje, Senovo ir^.Kanižarica je vlada v letu 
1996 sprejela programe zapiranja. Ti so bili podlaga za sestavo 
operativnih načrtov za leto 1996, v okviru katerih je v vseh treh 
rudnikih prenehala proizvodnja premoga in potekajo dejavnosti 
za zapiranje jam, ekološko sanacijo površin. Največji poudarek je 
bil dan razreševanju kadrovsko-socialne problematike. V skladu 
z omenjenim zakonom bo poročila o izvajanju operativnih načrtov 
za leto 1996 obravnavala vlada in o tem poročala Državnemu 
zboru. 

Vlada Republike Slovenije je spremljala in večkrat obravnavala 
razmere v elektrogospodarstvu ter sprejela stroškovne podlage 
za kupoprodajne odnose podjetij elektrogospodarstva za leto 1996. 
Za gospodarsko sanacijo je sprejela več ukrepov, ki so finančno 
razbremenili podjetja, predlagala pa je tudi sprejem zakona, ki 
začasno razbremenjuje podjetja. Na tehničnem področju so bile 
dejavnosti usmerjene na zanesljivo oskrbo, ekološko in tehnično 
sanacijo naprav. Obnovljen je bil republiški center vodenja, 
potekata ekološka sanacijaTE in HE ter tehnološka obnova naprav 
proizvodnje, prenosa in distribucije. 

Program ekološke sanacije v TE Šoštanj je v letu 1996 potekal v 
obliki pospešenih predhodnih in pripravljalnih del za gradnjo 

naprave za razžveplanje dimnih plinov na bloku 5. Sprejet je bil 
zakon o spremembah zakona o poroštvu RS za najetje posojil za 
gradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 in v zvezi s tem tudi 
uspešno izveden mednarodni javni razpis za izbiro izvajalca. 
Začetek gradnje bo v letu 1997 in konec leta 1999. Gradnja 
razžveplalne naprave je nedvomno ključnega pomena v 
elektroenergetskem sistemu in tudi za Republiko Slovenijo. 

V letu 1996 je bila izvedena rekonstrukcija avtomatike in regulacije 
kotlov v Termoelektrarni-toplarni Ljubljana. Sistem že obratuje. 
Izvedena avtomatika in regulacija pomembno povečujeta stopnjo 
razpoložljivosti, zanesljivosti in ustrezno prilagodljivost obratovanja 
kotlov, izboljšal se je tudi tehnološki in ekološki izkoristek. 

Vlada Republike Slovenije je sprejela Strategijo ravnanja z 
izrabljenim gorivom in Plan razgradnje Jedrske elektrarne Krško, 
spremljala je tudi varnost obratovanja JE Krško. Izveden je bil 
obsežen remont, in sicer sanacija cevi uparjalnikov in s tem 
povečan izkoristek in pridobljenih okoli 3,5 MW moči na generatorju. 
V letu 1996 se je bistveno izboljšal sistem za nadzor nezgodnih 
stanj ter bilo izvedenih več kot 30 izboljšav kot posledica 
mednarodnih predpisov domačih zahtev in obratovalnih izkušenj 
podobnih elektrarn v svetu. V okviru projekta posodobitve JEK je 
bila podpisana pogodba za nabavo dveh novih uparjalnikov, 
pripravljeni pa so tudi projekti za Projekt zamenjave uparjalnikov, 
Projekt varnostih analiz za zamenjavo in povečanje moči ter Projekt 
popolnega simulatorja JEK. 

Oskrba uporabnikov z naftnimi derivati in zemeljskim plinom je 
bila v celoti zadovoljiva. Cene so bile pretežni del leta pod evropskim 
povprečjem in so izboljševale konkurenčno sposobnost 
slovenske industrije. Izdana je bila uredba o načinu izvajanja 
gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom iz 
transportnega omrežja. Navedena uredba je podlaga za izdajo 
koncesije za oskrbo z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji in 
izdajo koncesije za tranzit zemeljskega plina. 

Oktobra 1996 je v Velenju v prostorih Premogovnika Velenje 
začela delovati Direkcija za rudna bogastva. 

Agencija RS za učinkovito rabo energije je v letu 1996 izvajala 
programe, ki spodbujajo učinkovito rabo energije in so v skladu z 
zakonom o delovnem področju ministrstev in temeljnimi 
usmeritvami Resolucije o strategiji rabe in oskrbe Republike 
Slovenije z energijo. 

Delovanje ministrstva je bilo usmerjeno k vsem porabnikom 
energije, vzpostavljen je bil sistematičen pristop, usmerjen k 
osnovnemu cilju, to je povečevanju energetske učinkovitosti v 
Republiki Sloveniji. 

Prestrukturiranje slovenskega gospodarstva z intenzivnim 
razvojem malega gospodrstva in obrti nesporno spremljajo tudi 
težave in neusklajenosti. To zahteva ustreznejše povezave med 
državnimi ustanovami in podjetniki oziroma malimi podjetji. Zato je 
stekla izdelava projekta Lokalna organiziranost pospeševalne 
mreže za malo gospodastvo Slovenije. Projekt se že uresničuje. 
Hkrati se je začelo delo pri projektu Strategija razvoja malega 
gospodarstva v Sloveniji s ciljem, da se izdela temeljni dokument, 
ki naj bi usmerjal delovanje države na področju malega 
gospodarstva in obrti.Na področju malega gospodarstva je bilo v 
letu 1996 7 razpisov. 

Zagotavljanje prostora po konkurenčni ceni postaja dolgoročno 
vse bolj kritično za nadaljnji razvoj podjetništva, zato je ministrstvo 
v sodelovanju s strokovnjaki OECD začelo s projektom Izdelava 
standardnih meril, ki se .bodo uporabljala v postopkih ustanavljanja 
in razvoja POC. 

V letu 1996 je steklo delo tudi pri projektu Pomoč pri postavitvi in 
začetku delovanja garancijskih skladov. Odobrenih je bilo pet 
projektov, od tega dva poskusna, ki naj bi bila končana do 30. 6. 
Na področju tuje tehnične pomoči je ministrstvo podprlo skupne 
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projekte med Slovenijo, Italijo in Avstrijo v okviru programa PHARE 
Crossborder. V polnem teku je izvedba postavitve Štajerskega 
tehnološkega parka Maribor, pripravlja pa se projekt skupnih 
centrov v Piranu in Italiji (Trst), Podjetniško obrtna cona v Sežani 
in BIC v Kranju v sodelovanju z avstrijskimi partnerji. Skupno z 
UNDP se je začelo delo pri projektu Pomoč pri postavitvi in začetku 
delovanja Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo. Projekt 
se bo nadaljeval tudi v letu 1997. 

Na področju malega gospodarstva so bili v letu 1996 pripravljeni 
vsi potrebni podzakonski akti k obrtnemu zakonu. 

V letu 1996 so se kot partnerji v pospeševalno mrežo vključili še 
Sklad za razvoj malega gospodarstva, Tehnološko razvojni sklad, 
Zavod za zaposlovanje, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo 
za ekonomske odnose in razvoj, Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor. 

V strategiji razvoja malega gospodarstva je bil dan poseben 
poudarek razvoju slovenske obrti, ki ima dolgoletno tradicijo in 
sposobnosti prilagoditve. S sprejemom obrtnega zakona, ki je 
primerljiv z evropsko zakonodajo in vrača obrti njene značilne 
prvine, so dani boljši pogoji za skladnejši razvoj slovenske obrti in 
njeno trdnejšo povezanost z evropskim gospodarstvom. Delo 
Urada RS za obrt je usmerjeno v ustvarjanje ustreznejših 
posojilnih pogojev, dopolnitve davčne zakonodaje v smislu 
spodbujanja razvoja obrti, razvoja podjetniškega usposabljanja, 
pospeševanja prenosa uspešnih programov iz tujine, povečanje 
kakovostne ponudbe obrti in pripravo dolgoročnih razvojnih 
gospodarskih usmeritev za nadaljnji razvoj slovenske obrti. 

Pospeševalni center za malo gospodarstvo je začel v letu 1996 
uspešno izvajati vlogo usklajevalca projektov na področju malega 
gospodarstva in v praksi uveljavljati vrsto projektov v sodelovanju 
z Zavodom za zaposlovanje RS in z drugimi ministrstvi - partnerji 
mreže: to je zagon prvih štirih regionalnih podjetniških centrov 
(Kranj, Celje, Murska Sobota, Zagorje) in spodbujanje novih 
lokalnih pobud. Poleg tega je PCMG razpisal projekt Prehod iz 
nepovratnih v povratne oblike financiranja za obrtnike in podjetnike 
začetnike in odpiranje novih delovnih mest za obrtnike in začetnike 
ter projekt Standardi. Znotraj PCMG se je v letu 1996 razvil EURO 
INFO CENTER kot enota za informacijsko podporo pospeševalni 
mreži za malo gospodarstvo. 

Sklad za razvoj malega gospodarstva je v sodelovanju z bankami 
v letu 1996 dodeljeval malim podjetjem in obrtnikom dolgoročna 
in kratkoročna posojila, posebej izrazita pa je bila podpora 
družbam, ki zaposlujejo do 5 zaposlenih, saj je med odobrenimi 
vlogami njihov delež kar 50 %. 55 % je bilo namenjenih za vlaganje 
v proizvodnjo, 27 % v storitve, 10 % v gostinstvo in turizem in 8 
% v trgovino. Med drugim si je Sklad prizadeval tudi za ustrezno 
regionalno zastopanost naložb. Sklad se je v letu 1996 pospešeno 
ukvarjal s finančno sanacijo, nastalo zaradi vnovčevanja poroštev, 
odobrenih v letih 1992 in 1993. 

Položaj turizma je v preteklih dveh letih zaznamoval prehod iz 
poosamosvojitvene krize, ki je prizadela turizem zaradi varnostno- 
političnih razmer na Balkanu, predvsem v sosednji Hrvaški. 

v 
Najpomembnejša podlaga za postavljanje konkretnih ciljev in 
dejavnosti v turizmu je bila Resolucija o strateških ciljih na področju 
razvoja turizma v RS, ki jo je sprejel Državni zbor januarja 1995. 
Ministrstvo je skladno s programom dejavnosti in ukrepov, ki jih 
opredeljuje resolucija, pripravilo vse potrebne strokovne podlage 
za organizirano sodelovanje javnega in zasebnega sektorja pri 
oblikovanju turistične ponudbe in za vzpostavitev novega sistema 
trženja. 

V letu 1995 ustanovljeni Center za promocijo turizma Slovenije, ki 
deluje kot javni gospodarski zavod (ustanoviteljici vlada in GZS), 
je bil dejaven pri turistični promociji. Tako so bili izpeljani mnogi 
projekti, kot so oblikovanje nove celostne grafične podobe in 
identitetnega sistema slovenskega turizma, načrt trženja 
slovenske turistične ponudbe, udeležba na 23 turističnih sejmih 
in borzah v tujini ter vodenje osmih turističnih predstavništev v 
tujini. 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je s finančno pomočjo 
razreševalo problematiko hotelirstva in žičničarstva ter iz kupnin 
podjetjema s področja žičničarstva in hotelskemu podjetju dodelilo 
dolgoročna posojila. 

Zaradi nujnosti hitrejšega razvoja turistične ponudbe je ministrstvo 
podprlo pripravo vrste projektov za nove oblike turistične ponudbe 
in njihovo strukturiranje kakor tudi za usposabljanje kadrov, 
predvsem za pospeševanje podjetništva v turizmu. 

Ministrstvo je pripravilo strokovne podlage in mednarodne 
primerjave za oblikovanje novega sistema kategorizacije 
nastanitvenih obratov in podeljevanje znaka kakovosti, analizo 
tržnih zmogljivosti in načrt trženja postojnskega območja, 
Logarske doline, ponudbe in prireditev ptujskega območja. 
Sofinanciralo je razvojno-tržni projekt turistične ponudbe 
obmejnega območja na meji z Italijo z naslovom Poti miru (v okviru 
projekta Interreg, Crossborder), projekt Gospodarske izrabe 
slovenskih jezer, razvojno-tržni projekt za turistično ponudbo 
Velenja in ustanovitev turistično-informacijskega centra Velenje 
ter pripravilo podlago za razvoj turistične ponudbe v občini Cerkno. 
Eden najpomembnejših projektov je mednarodni tržni projekt 
Venerina pot, pri katerem sodelujejo Avstrija, Slovenija, Italija, 
Slovaška. 

Na obmejnem območju z Italijo in Avstrijo sta se v letu 1996 
nadaljevala dva projekta, ki na novo vrednotita celotno turistično 
ponudbo z vidika boljšega trženja. Celovit razvojni projekt 
obmejnega območja z Avstrijo zajema oblikovanje različnih 
turističnih poti, ki bodo pospešile razvoj turizma. Projekta potekata 
ob sofinanciranju programa PHARE. 

Ministrstvo dejavno sodeluje s Svetovno turistično organizacijo, 
Alpsko in Evropsko turistično komisijo, z Delovno skupnostjo 
Alpe-Jadran in Srednjeevropsko pobudo (CEI) na tem področju 
ter ima redne stike s predstavniki vlad na tem področju iz sosednjih 
dežel. 

Vzpostavljeni so bili stiki s komisijo Evropske skupnosti, ki je 
pristojna za turizem, glede pogojev za vključevanje Slovenije v 
EU na področju turizma. Poteka tudi delo v mešanih komisijah za 
razreševanje dvostranskih vprašanj z Avstrijo in Italijo, vse 
pomembnejše pa je razreševanje problematike slovenskih 
počitniških domov na Hrvaškem (v sodelovanju z Ministrstvom 
za zunanje zadeve in GZS ter nekaterimi sindikalnimi 
organizacijami ter TZS). 

V letu 1996 je bilo na razpisu, ki ga je. Sklad RS za razvoj malega 
gospodarstva objavil skupaj z bankami, pozitivno rešenih 11 vlog 
za dodelitev posojil enotam malega gospodarstva s področja 
gostinstva. Javni razpis Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje 
poseljenosti slovenskega podeželja še ni končan, vendar bo na 
podlagi dosedanjih ugotovitev prek tega sklada pridobilo posojila 
pod ugodnejšimi pogoji okoli 30 turističnih kmetij in 20 podjetnikov 
s področja gostinstva, turizma in žičničarstva. 
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MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

V skladu s sprejeto Strategijo razvoja slovenskega kmetijstva in 
programa nalog ter dejavnosti za njeno uresničevanje v obdobju 
1994-1996 je vlada v letu 1996 nadaljevala z izvajanjem ukrepov 
za stabilnejši razvoj in izboljšanje gospodarskega položaja 
kmetijstva in živilstva. 

Vlada oziroma ministrstvo je tekoče izvajalo ukrepe zunanje- 
trgovinske zaščite pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil. Sprejeti 
so bili nov tržni red za pšenico in sladkorno peso ter drugi ukrepi 
za vzpostavljanje ustreznih odkupnih in maloprodajnih cen ter 
cenovnih razmerij med kmetijskimi proizvodi. Z ustreznim 
prilagajanjem ukrepov proračunske politike je bilo omogočeno 
izboljšanje stanja v kmetijstvu in izvajanje sprememb v strukturni 
proizvodnji ter krepitvi konkurenčne sposobnosti slovenskega 
kmetijstva in živilske industrije. 

Pri strukturnih spremembah je bila dana večja podpora projektom, 
ki so temeljili na zadružnem načelu in povezovanju interesov 
proizvajalcev ter uveljavljanju novih blagovnih znamk. 

V kmetijski pridelavi so doseženi različni rezultati. V primerjavi z 
letom 1995 se je v letu 1996 povečala pridelava sladkorne pese 
za 16%, koruze za zrnje za 9,1%, krmnih rastlin za 4%, sadja za 
3,8%, grozdja za 39,6% Pridelek krompirja je bil količinsko enak 
kot leto prej, zmanjšana je bila skupna pridelava pšenice za 9,4%. 
V živinoreji se je povečal stalež konj za 5,7%, ovac za 1,7%, 
perutnine za 7% in kuncev za 12,5%, rahlo zmanjšanje staleža je 
bilo pri govedu za 2,3% in pri prašičih za 5,5%. Končne ocene o 
položaju kmetijstva v letu 1996 še ni, po dosedanjih ocenah pa 
se je ekonomski položaj v živinoreji nekoliko poslabšal. 

Uresničevanje programa razvoja kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane terja učinkovito delovanje izobraževalnega, strokovnega 
in raziskovalnega dela ter prenos znanja v proizvodnjo. V ta namen 
je ministrstvo v letu 1996 nadaljevalo s CRP - Zemlja in CRP - 
Gozd. Na področju kmetijstva so sprejeti nekateri novi prednostni 
raziskovalni projekti, ki bodo omogočili razreševanje posameznih 
ključnih razvojnih vprašanj v kmetijstvu in gozdarstvu. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj z 
Ministrstvom za šolstvo in šport nadaljuje z zagotavljanjem 
možnosti za praktični pouk na srednjih, višjih in visokih šolah za 
kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo, in sicer z zagotovitvijo zemljišč 
in kmetijskih strojev ter druge opreme, česar po obstoječem 
sistemu ni mogoče zagotoviti z rednim financiranjem šolstva, je 
pa pogoj za kakovostnejše izobraževanje na teh šolah. Za 
uresničevanje politike razvoja kmetijstva in proizvodnje hrane ter 
celostnega urejanja podeželja in obnove vasi so bila z javnimi 
razpisi usmerjena proračunska sredstva, ki bodo podrobno 
predstavljena v letnem poročilu o stanju kmetijstva, gozdarstva 
in živilske industrije v letu 1996. 

Na področju kmetijsko ureditvenih operacij je bilo izvedenih 1298 
ha agromelioracij na hribovitih območjih, kraškem svetu in drugod; 
136 ha agromelioracij za vinograde; 319 ha agromelioracij za 
sadovnjake; namakanje na 657,5 ha (pretežno za sadjarstvo in, 
zelenjadarstvo), financirana je bila graditev 5 akumulacij za vodo 
za namakanje. 

Sklad kmetijskih zemljišč Republike Slovenije nadaljuje s 
prenašanjem kmetijskih zemljišč in gozdov, ki so postali last 
Republike Slovenije po samem zakonu, v svoje gospddarjenje. Z 
odkupi gozdov skrbi za zagotavljanje javnega interesa zlasti v 
gozdovih s posebnim pomenom in varovalnih gozdovih ter za 

vzdrževanje in izboljševanje proizvodne sposobnosti zemljišč in 
za njihovo boljšo obdelavo. Kljub pričakovanju, da bodo postopki 
prenosov zemljišč na sklad in sklepanje dolgoročnih pogodb z 
zakupniki zemljišč oziroma koncesionarji potekali hitreje, se to 
žal ni zgodilo. Kmetijske organizacije niso sklenile dolgoročnih 
zakupnih pogodb in tudi ne plačujejo ustrezne zakupnine. 
Gozdarske organizacije niso sklenile dolgoročnih koncesijskih 
pogodb na podlagi uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov, ki 
jo je v juniju 1996 sprejela Vlada RS, temveč so zoper to uredbo 
sprožile ustavni spor, hkrati pa na sodišču vložile zahtevke za 
sklenitev koncesijske pogodbe. 

V gozdarstvu se je nadaljevalo delo pri razdruževanju premoženja 
gozdnogospodarskih organizacij, pripravi zakona o divjadi in 
lovstvu, pripravi novih oziroma sprememb in dopolnitev nekaterih 
podzakonskih predpisov in izvajanju programa vlaganj v gozdove. 
Na področju prehrane je potekala revizija oziroma novelacija 
predpisov, ki urejajo kakovost kmetijskih pridelkov in živil v skladu 
z zakonom o standardizaciji in zakonom o meroslovju, na 
posameznih področjih pa tudi usklajevanje s tovrstno zakonodajo 
Evropske skupnosti. Posebna pozornost se namenja zakonodaji 
na področju ureditve kmetijskih trgov (goveje meso, svinjsko 
meso, surovo mleko ipd.). V ta namen so bili sprejeti ustrezni 
predpisi, in sicer za goveje in svinjsko meso sta predpisa 
popolnoma usklajena s predpisi ES, za surovo mleko pa je predpis 
le delno usklajen. Ti predpisi so podlaga za oblikovanje odkupnih 
cen prašičev in govedi ter surovega mleka. Ureditev teh podlag in 
odkup svežega mleka ter govedi na teh podlagah sta bistveno 
prispevala k občutnemu izboljšanju kakovosti obeh pridelkov. 
Izdelana je tudi analiza stanja v živilskopredelovalni industriji zlasti 
z vidika posledic izvajanja predpisov, harmoniziranih s predpisi 
Evropske skupnosti. Prav tako je izdelana analiza zmožnosti 
preskusnih laboratorijev za akreditacijo. Ker so ti postopki zelo 
dragi, so bili v letu 1996 izdelani minimalni pogoji, ki jih morajo do 
akreditacije izpolnjevati ti laboratoriji, izdelujeta pa se tudi popis in 
program opremljanja z najnujnejšo opremo, potrebnih kadrov in 
njihovega izobraževanja. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je za svoja 
področja uresničil tudi vladni projekt "Nadomestitev JUS 
standardov z obvezno uporabo s potrebnimi tehničnimi predpisi". 
V ta namen sta bili v letu 1996 sprejeti odredba, ki predpisuje 
pogoje, postopke ter metode jemanja vzorcev in analizne metode 
za kmetijske in živilske proizvode, ter odredba o tehničnih pogojih 
kakovosti in analiznih metodah za mineralna gnojila. Uresničitev 
tega projekta je bil pogoj za uresničitev vladnega projekta 
"Harmonizacija tehnične zakonodaje s predpisi Evropske 
skupnosti". 

Veterinarska in fitosanitarna inšpekcija s svojim delom zagotavljata 
nemoten pretok živali in blaga živalskega izvora ter rastlin in 
blaga rastlinskega izvora ter hkrati skrbita za zaščito domače 
proizvodnje pred vnosom živalskih oziroma rastlinskih kužnih 
bolezni. 

V veterinarstvu je bilo težišče dela usmerjeno v uresničevanje 
zakona o veterinarstvu, pri zdravstvenem varstvu rastlin pa v 
uresničevanje zakona o zdravstvenem varstvu rastlin. Izdani so 
bili številni podzakonski akti, pripravljen je zakon o zdravilih za 
uporabo v veterinarski medicini. Tudi na teh področjih so izdelane 
analize stanja glede na zahteve Evropske skupnosti. Ugotovljene 
so potrebe po opremljanju mejnih prehodov za prevoz živine in 
rastlin ter živil in drugih izdelkov živalskega ali rastlinskega izvora. 
Ugotovljene so potrebe v laboratorijih in dodatni opremi ter šolanju 
kadrov, kar vse je potrebno zaradi zagotovitve nemotene 
proizvodnje in prometa z živalmi in rastlinami ter izdelki iz njih. 

Veterinarski zavod Slovenije in Veterinarski inštitut, katerega naloge 
opravlja Veterinarska fakulteta, sta v letu 1996 opravila številne 
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preglede in analize ter s tem prispevala k dobrim epizootiološkim 
razmeram. Kljub številnim nevarnostim za vnos kužnih bolezni, 
po Evropi se je širila "bolezen norih krav" in prašičja kuga, teh 
bolezni v Sloveniji ni. Veterinarska zbornica Slovenije je začela 
izvajati javna pooblastila na področju verifikacije privatnih 
veterinarskih organizacij. 

Uprava Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva, pod 
njenim vodstvom deluje kmetijska svetovalna služba, je v celoti 
izvedla programe strokovnih svetovalnih nalog za leto 1996 na 
območju vse Republike Slovenije. Delovanje je usmerila v 
svetovanje kmetom, njihovo izobraževanje in usposabljanje, 
pomoč pri povezovanju in organiziranju kmetov, pripravo 
programov za investicijska vlaganja na kmetijah, strokovne 
prireditve in razstave za promocijo kmetijstva. Pripravila je 
strokovne podlage za predpise o ekološkem kmetovanju in jih 
testira na terenu. Sodelovala je pri oblikovanju in izvajanju ukrepov 
ekonomske politike. 

Ministrstvo je na drugi stopnji pristojno za reševanje številnih 
upravnih stvari in je v letu 1996 rešilo skupno več kot 1000 pritožb. 
Na prvi stopnji je ministrstvo pristojno za lastninjenje (veterinarskih 
organizacij, gozdnogospodarskih organizacij in podjetij s seznama 
iz 57. člena zakona o zadrugah) ter za inšpekcijske zadeve. Tudi 
na tej stopnji je ministrstvo izdalo okoli 1000 upravnih aktov. 

Projekti, ki jih je pripravilo, financiralo ali sofinanciralo 
ministrstvo 

Že od leta 1994 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
skupaj z Ministrstvom za znanost in tehnologijo uresničuje Celostni 
raziskovalni projekt Zemlja in Celostni raziskovalni projekt Gozd. 
V tem okviru so že izdelane raziskave učinkov vključevanja 
Slovenije v mednarodne integracije na slovensko kmetijstvo; 
izdelana je zasnova strategije in metodološke osnove celovitega 
razvoja in urejanja podeželja; izdelana je raziskava razvoj tržnih 
potencialov slovenskih kmetijskih pridelkov. 

Mednarodno sodelovanje 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v skladu s 
svojimi pristojnostmi dejavno sodelovalo tudi pri pogajanjih s 
CEFTO in EFTO. Sklenjen je bil interni sporazum med Evropsko 
skupnostjo in Republiko Slovenijo o trgovini. 

V fazi usklajevanja so mednarodni sporazumi o sodelovanju na 
področju dela Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
z ustreznimi ministrstvi Hrvaške, Slovaške, Češke, Poljske in 
Romunije. 

Na področju veterinarstva so sklenjeni dvostranski sporazumi s 
Hrvaško, Slovaško, Češko, Poljsko; v postopku sprejemanja 
oziroma usklajevanja pa so sporazumi z Madžarsko, Romunijo, 
Makedonijo. 

Na področju varstva rastlin so sklenjeni dvostranski sporazumi s 
Slovaško, Češko, Madžarsko; v postopku sprejemanja oziroma 
usklajevanja pa so sporazumi s Hrvaško, Poljsko, Romunijo, 
Makedonijo, Rusko federacijo in Ukrajino. 

Na področju gozdarstva je ministrstvo sodelovalo pri pripravi 
skupnih evropskih okvirjev politike trajnostnega razvoja gorskih 
območij (Trento) ter pri usklajevanju protokola o gorskem gozdu 
v okviru Alpske konvencije. Udeležili pa so se tudi prvega sestanka 
izvedencev s področja gozdarstva v okviru sestanka kmetijskim 
Ministrstev CEFTA. 

Opravljeni so bili števili mednarodni obiski, predvsem pa se je 
Povečalo sodelovanje s strokovnjaki Evropske skupnosti ob 

pripravi slovenskih predpisov, ki morajo biti čim prej usklajeni s 
predpisi Evropske unije. 

MINISTRSTVO ZA KULTURO 

V skladu z že jeseni 1994 sprejetim programom dela ter v skladu 
s programom, smernicami in sklepi vlade in Državnega zbora 
Republike Slovenije je bilo temeljno vodilo ministrstva že v letu 
1994 sprejeta projekcija ustvarjanja razmer za dolgoročni razvoj 
kulturnih dejavnosti v Republiki Sloveniji. V skladu s to usmeritvijo 
so se nadaljevale načrtovane zakonodajne dejavnosti, hkrati pa 
tudi prizadevanja za sanacijo položaja na posameznih področjih 
kulturnih dejavnosti, ki je nastal v obdobju 1989 - 1993 zaradi 
zmanjševanja obsega javnih sredstev, namenjenih kulturi. Tako 
kot v letih 1994 in 1995 se je tudi v letu 1996 stanje zgolj ustalilo, 
vendar na vseh področjih še ni omogočeno dejansko izboljšanje. 
Še vedno opažamo slabšanje stanja predvsem pri splošnih 
knjižnicah, varstvu spomenikov in ljubiteljski kulturi (kar so še 
vedno neodpravljene posledice procesov nedokončane reforme 
lokalne samouprave), prav tako pa se materialno stanje na 
področju kinematografije ne sanira z dinamiko, predvideno leta 
1994. To se je z odlaganjem zagotovitve materialnih možnosti za 
začetek dela Filmskega studia Viba film na novi lokaciji v skladu s 
sprejetimi sklepi Vlade RS zaradi vrnitve nepremičnin, v katerih je 
ta javni zavod na področju kulture deloval v preteklosti, 
denacionalizacijskemu upravičencu Katoliški cerkvi, celo 
poslabšalo ter grozi, da bo nepopravljivo zajedlo v materialni položaj 
filmske ustvarjalnosti in kulture nasploh. Zaradi podedovane 
neustrezne organizacije kulturnih dejavnosti je ministrstvo že v 
letu 1994 pripravilo predpise, ki omogočajo njeno spreminjanje, v 
letu 1996 pa je nadaljevalo z izvedbenimi aktivnostmi, ki so z njimi 
povezane. 

Izboljšanje materialnih, organizacijskih in infrastrukturnih razmer 
na posameznih, prednostno določenih področjih (kinematografija, 
knjižničarstvo, mednarodno sodelovanje), se v primerjavi z letom 
1995 v tem letu ni nadaljevalo. V letu 1995 pripravljena in v 
verifikacijo Vladi RS poslana projekcija predvidene potrebne rasti 
proračunskih sredstev do leta 2000 ter poseben program 
reševanja najbolj perečih problemov (kulturni spomeniki, 
dostopnost knjige, infrastruktura, razmere za izvajanje ljubiteljske 
dejavnosti), ki že v letu priprave ni dovoljeval odlašanja glede 
začetka uresničevanja, do zdaj še nista bila sprejeta. Zato je 
problem nezadostnega obsega javnih sredstev, namenjenih kulturi, 
še vedno pereč. 

Ena osrednjih nalog ministrstva je bila tudi priprava in operativna 
izvedba letnega programa (so)financiranja kulturnih dejavnosti, 
ki obsega celotno dejavnost kulturnih ustanov, katerih 
(so)ustanoviteljica je država, ter številne projekte drugih izvajalcev 
kulturne dejavnosti in posameznih ustvarjalcev. V tem programu 
so najzahtevnejši del naložbe. Ministrstvo za kulturo izvaja tudi 
vse naloge iz naslova ustanoviteljskih razmerij pri tistih javnih 
ustanovah, katerih (so)ustanoviteljica je Republika Slovenija ter 
je v teh primerih tudi nosilec kadrovskih postopkov. Na tem področju 
je izstopala problematika sanacije stanja v SNG Maribor. 

Projekt izboljšanja stanja v kinematografiji, kjer so bile v letu 1994 
vzpostavljene nosilne institucije, se je v letu 1996 nadaljevala z 
dejavnostmi Filmskega sklada Republike Slovenije ter pri 
zagotavljanju nadomestnih prostorov za Filmski studio Viba film, 
predvsem pa je Vlada RS tudi formalno ustanovila javni zavod 
Slovenska kinoteka kot samostojno nacionalno ustanovo ter s 
tem zagotovila tudi vse potrebne pravne osnove za izvajanje 
njene dejavnosti. Na podlagi sprejetega zakona so potekali 
postopkih za ustanovitev in začetek delovanja javnega sklada 
RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti. Svet za kulturo pri Vladi RS 
je v okviru svoje dejavnosti oblikoval glavna izhodišča in usmeritve 
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za pripravo nacionalnega kulturnega programa, ki ostaja po 
sprejemu Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju 
kulture osnovna naloga resorja. 

Tudi na področju mednarodnega sodelovanja se še naprej 
povečujejo naloge Slovenije. Mednarodna gostovanja in kulturno 
sodelovanje ustanov in posameznikov z gledališkimi, likovnimi, 
arhitekturnimi, glasbenimi in drugimi programi so segala do vseh 
celin in bila zelo odmevna. Najpomembnejši projekt mednarodnega 
kulturnega sodelovanja je bila razstava "Jože Plečnik - arhitektura 
za novo demokracijo" v Pragi (Češka Republika). Skupaj z MZZ 
je bila pripravljena in podpisana vrsta sporazumov o kulturnem 
sodelovanju. Minister za kulturo se je z delegacijo udeležil odprtja 
kulturnih prireditev v Franciji in Avstriji. Na delovnih razgovorih na 
ministrstvu so se mudili številni tuji ustvarjalci, diplomatski 
predstavniki, predstavniki tujih vladnih in nevladnih organizacij 
ter ustanov, pa tudi tuji novinarji, ki spremljajo kulturno 
problematiko. V okviru kulturnega komiteja Sveta Evrope je 
ministrstvo opravilo prvo fazo priprave poročila o nacionalni kulturni 
politiki Slovenije v okviru programa ovrednotenja modelov kulturnih 
politik v evroppkih državah ter njegovo predstavitev v okviru 
zasedanja omenjenega komiteja v Strasbourgu. Ministrstvo je 
zagotavljalo ali omogočalo sodelovanje v mednarodnih vladnih in 
nevladnih organizacijah bodisi z neposrednim sodelovanjem svojih 
predstavnikov ali pa s predlaganjem zunanjih strokovnjakov v 
njihove delovne oblike (npr. Svet za kulturno sodelovanje, Odbor 
za kulturo in Odbor za kulturno dediščino Sveta Evrope; Komisija 
za kulturo in šport DS Alpe Jadran). Predstavniki ministrstva ali 
predstavniki slovenskih kulturnih delavcev, ki zastopajo Slovenijo, 
so se prav tako udeleževali dejavnosti številnih mednarodnih 
organizacij (npr. ICOM, Adiovisuel Eureka ipd.). Ministrstvo je 
zagotavljalo tudi vse potrebne možnosti za delovanje Nemške 
čitalnice v Ljubljani. 

Precejšen obseg delovnih nalog ministrstva so obsegali upravni 
postopki na področju davkov in carin ter zagotavljanja socialne 
varnosti samostojnim ustvarjalcem na področju kulture. V tem 
smislu so bili sprejeti manjkajoči predpisi, ki zagotavljajo formalno 
podlago za zagotavljanje socialne varnosti posebnim skupinam 
prebivalstva - samostojnim kulturnim ustvarjalcem in upokojen- 
cem. 

Obsežen del dejavnosti pravne službe ministrstva je bil povezan 
s postopki lastninjenja in denacionalizacije, če ta posegajo na 
področje kulture. Ministrstvo je začelo voditi rečunalniško evidenco 
nepremičnin na področju kulture v sodelovanju z javnimi zavodi 
in občinami. Po pogajanjih s sindikati so bile sprejete spremembe 
kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti. Pripravljena so bila 
merila za nujne naloge v kulturi za ugotavljanje proračunske 
porabe občin v minulem letu. 

Uprava RS za kulturno dediščino kot organ v sestavi ministrstva 
je v letu 1996 opravljala upravne in strokovne naloge na področju 
varstva kulturne dediščine. Na področju varstva nepremične 
dediščine, muzejske dejavnosti in arhivske dejavnosti je izvajala 
letni program (so)financiranja kulturnih programov in projektov. Z 
izvajalci spomeniškovarstvenih akcij je sklenila 367 pogodb, z 
izvajalci muzejskih projektov 37, arhivskih pa 26 pogodb. 
Nadaljevala je z razvojem informacijsko-računalniške dejavnosti, 
ki jo je razširila na izdelavo in vzdrževanje računalniške podpore 
za pripravo programa akcij s področja varstva kulturne dediščine, 
na vzpostavljanje računalniške podpore za uradni register 
nepremične kulturne dediščine pri regionalnih zavodih ter na razvoj 
informacijske podpore za izvajanje 7. člena Zakona o lastninjenju 
spomenikov in znamenitosti v družbeni lastnini. Nadaljevala je s 
projektom popularizacije kulturne dediščine, ki je izšel v dveh 
knjižicah. 

Kot organ v sestavi ministrstva je Arhiv RS sodeloval pri 

razreševanju strokovne in upravne problematike s področja 
arhivske dejavnosti z državnimi in drugimi ustanovami, posebej 
pri pripravi zakona o arhivskem gradivu in arhivih. V minulem letu 
sta bila pripravljena dokončna predloga za drugo in tretje 
obravnavo v Državnem zboru. V njegovem okviru je Arhivski 
center za strokovni razvoj organiziral vrsto tečajev za arhivske 
in druge delavce za celotno državo ter se je ukvarjal tudi z 
nekaterimi drugimi skupnimi strokovnimi projekti, pomembnimi 
za arhivsko dejavnost. Arhiv hrani več kot 16.000 tm arhivskega 
gradiva, vključno s filmskim arhivskim gradivom. V letu 1996 je 
kljub veliki prostorski stiski prevzel še dodatnih 199 tm arhivskega 
gradiva in nadaljeval z njegovo strokovno obdelavo, t.j. s 
popisovanjem in izdelavo inventarjev in vodnikov po arhivskih 
fondih in zbirkah. V minulem letu je bilo dokončanih pet inventarjev 
za arhivske fonde, največ strokovnih sil ter časa je vložil v delo 
pri pripravi novega Vodnika po fondih in zbirkah Arhiva RS, ki bo 
izšel v letu 1997. Pripravil je tudi dve odmevni razstavi ter 
mednarodni simpozij z naslovom Konzerviranje in restavriranje 
knjig in papirja. Izredno velika je bila uporaba arhivskega gradiva 
(969 obiskovalcev, ki so opravili 4502 obiska). V Slovenskem 
filmskem arhivu so uporabniki pregledali 430 filmov in okoli 10.000 
fotografij. Evidentirano je bilo arhivsko gradivo v tujih arhivih 
(Vatikanski tajni arhiv v Rimu, Arhiv Visoke tehniške šole v Pragi, 
Nacionalni arhiv v Parizu, Arhiv Zunanjega ministrstva v Rimu in 
Public Record Office v Londonu). Predstavniki arhiva so sodelovali 
na več mednarodnih kongresih, simpozijih in seminarjih v tujini, 
delovali v organih Mednarodnega arhivskega sveta in 
Mednarodnega združenja filmskih arhivov ter sodelovali v 
raziskovalnih projektih s področja arhivistike in zgodovine preko 
Znanstvenega inštituta Filozofske fakultete in Inštituta za novejšo 
zgodovino. 

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

Ministrstvo za notranje zadeve je v letu 1996 v skladu z vladno 
politiko ter sklepi in stališči Državnega zbora uresničevalo cilje in 
naloge s področja notranjih zadev in varnosti v Republiki Sloveniji. 
Rezultati načrtnega, usklajenega in usmerjenega delovanja vseh 
služb ministrstva so bili vidni tako v uspešnem boju zoper splošni, 
organizirani in gospodarski kriminal, upadanju kršitev javnega 
reda in miru ter izboljšani prometni varnosti kot tudi v pospešenem 
procesu posodabljanja in preobrazbe državne uprave v učinkovit 
ter strokoven servis državljanom. 

Težišče dela ministrstva na področju javne varnosti je bilo 
usmerjeno v ohranitev že dosežene ravni varnosti, zakonitosti in 
reda v državi, v razvijanje organizacijskih zmogljivosti, uveljavljanje 
organizacijskih pravil in norm, oblikovanje nove podobe policije 
ter približevanje policije javnosti, na področju državne uprave pa 
v nadaljnji razvoj institucionalnih temeljev reforme javne uprave 
ter oblikovanje strokovnih in normativnih podlag za celovito 
obravnavanje sistema javnih uslužbencev. 

Javna varnost 

V letu 1996 so delovanje ministrstva posebej zaznamovali 
varnostno pomembni dogodki, kot so bili obisk papeža Janeza 
Pavla II. v Sloveniji, začetek izvajanja daytonskega sporazuma in 
v zvezi s tem začetek postopnega vračanja vojnih beguncev na 
Hrvaško in v Bosno in Hercegovino ter uveljavljanje schengen- 
skega sporazuma na mejah držav podpisnic. 

Temeljni cilji boja s kriminaliteto v letu 1996 so bili ohranitev splošne 
ravni varnosti ter intenzivno preiskovanje in obvladovanje najtežji!1 

oblik splošnega, organiziranega in gospodarskega kriminala. Delo 
ministrstva je bilo usmerjeno v krepitev stikov z javnostjo in 
strokovno sodelovanje z drugimi ustanovami družbenega nadzora 
na nacionalni in mednarodni ravni, v učinkovito preventivno 
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dejavnost ter zagotavljanje zakonitega, humanega in strokovnega 
pristopa policistov in kriminalistov do žrtev, oškodovancev in 
osumljencev kaznivih dejanj. Velik del pozornosti je bil namenjen 
pripravam in izvedbi različnih programov preprečevanja 
kriminalitete, zlasti v zvezi z zlorabami mamil, nasiljem in 
ogrožanjem otrok. 

Med kaznivimi dejanji, obravnavanimi v letu 1996, je bilo več 
hujših in nasilnejših oblik kriminalitete, zlasti ropov in kaznivih 
dejanj zlorabe mamil. Povečalo se je tudi število kaznivih dejanj, ki 
so bila posledica organizirane kriminalne dejavnosti. Pri odkrivanju 
in preiskovanju gospodarskih kaznivih dejanj so kriminalisti 
posebno pozornost namenili kaznivim dejanjem, storjenim pri 
lastninskem preoblikovanju podjetij, organiziranim oblikam 
gospodarskega kriminala, posebno goljufijam, zlorabam in korupciji 
v državnih organih ter davčnim utajam. 

Pozornost je bila namenjena tudi dejavnostim, ki so pripomogle k 
izboljšanju prometne varnosti. Ukrepi, s katerimi so policisti 
odkrivali in omejevali kršitve, ki so najpogostejši vzrok prometnih 
nesreč (neprilagojena hitrost, neupoštevanje prednosti, nepravilno 
prehitevanje, vožnja pod vplivom alkohola), so prispevali k 
zmanjšanju števila mrtvih in hudo telesno poškodovanih. Policija 
je precej svojega dela namenila prometnemu obveščanju 
državljanov z različnimi preventivnimi akcijami. Ministrstvo za 
notranje zadeve je v letu 1996 usklajevalo pripravo Nacionalnega 
programa prometne varnosti v Republiki Sloveniji in ga predložilo 
v parlamentarno obravnavo. 

Eden izmed pomembnih ciljev je bil tudi zagotavljanje pogojev za 
javnost in preglednost policijskega dela. S to usmeritvijo so bili 
povezani številni že začeti projekti: reorganizacija policije na lokalni 
ravni, sistemsko uvajanje preventivnega dela, sistemski pristop 
k dvigu kakovosti komuniciranja in standardizacija policijskih 
postopkov, dnevi odprtih vrat, pristop do občil. Prva konkretizacija 
poskusa partnerskega sodelovanja med policijo in državljani je 
bila ustanovitev Sveta za varnost državljanov na ravni Mestne 
občine Ljubljana. 

V letu 1996 se razmere na področju javnega reda in miru v 
primerjavi z letom 1995 niso bistveno spremenile. Nadaljevalo se 
je naraščanje števila nasilnih dejanj, zlasti pa sta vzbujala skrb 
velik porast kršitev in omalovaževanje pooblaščenih uradnih oseb. 

V letu 1996 se je nadaljevalo naraščanje obmejnega in 
mednarodnega prometa. V skladu s sprejeto strategijo za 
varovanje državne meje in celovitega nadzorovanja problematike 
v zvezi s tujci je, kljub povečanemu prometu policiji uspelo 
zmanjšati število nedovoljenih prestopov čez slovenske meje. 
Posebna pozornost mejnih varnostnih organov je bila namenjena 
odkrivanju organiziranega kriminala (tihotapljenja orožja, mamil, 
vozil, strateških surovin). Odkritih je bilo več nezakonitih kanalov, 
po katerih je potekalo organizirano tihotapljenje tujcev. 

Državna uprava 

Na obseg dela ministrstva sta tudi v letu 1996 pomembno vplivali 
usmerjanje in nadzorovanje procesa reorganizacije državne 
uprave. Večji del dejavnosti na tem področju je ministrstvo namenilo 
nadaljevanju preobrazbe državne uprave v učinkovit, strokoven 
in prijazen servis državljanom. S pripravo vsebinske zasnove 
(bela knjiga) in načrta dolgoročne strategije strukturne in 
funkcionalne preobrazbe javne uprave, z dokončanjem 
dveletnega slovensko-švicarskega projekta posodobitve javne 
uprave in z ustanovitvijo Upravne akademije ter posebne 
organizacijske enote za proučevanje metod in tehnik dela v upravi 
ie bil v letu 1996 dosežen pomemben napredek pri sistemskem 
razvoju državne uprave ter uvajanju sodobnejših pristopov v 
delo javne uprave. Na področju posodobitve javne uprave se je 

okrepilo strokovno in znanstveno sodelovanje s svetovalnimi in 
izobraževalnimi ustanovami doma in v tujini. V izvedbenem delu je 
bila ustanovljena enota za izvajanje programa reforme slovenske 
javne uprave in v skladu z določili programa PHARE izbrana 
mednarodna organizacija, ki bo sodelovala v okviru tehnične 
pomoči pri izvedbi projektnih nalog. 

Ministrstvo je v skladu s svojimi pristojnostmi na področju sistema 
in organizacije državne uprave opravljalo naloge, ki so zagotavljale 
nemoteno delovanje upravnih organov in izvajanje upravnih nalog. 
V letu 1996 je bilo delo usmerjeno predvsem na priprave pripomb 
in mnenj ter na usklajevanje zakonskih in podzakonskih predpisov, 
ki kakor koli posegajo v organizacijo in delovanje državnih upravnih 
organov. Pri delovnih razmerjih in plačah v državni upravi je bilo 
zaradi spremenjenih predpisov pripravljenih precej pojasnil 
upravim organom in organom lokalnih skupnosti, predlagane so 
bile drugačne rešitve pri izplačevanju odpravnin delavcem ob 
upokojitvi ter pri obračunavanju plač in nekaterih dodatkov. Zaradi 
sprememb panožnih kolektivnih pogodb na nekaterih področjih 
negospodarstva so bila usklajena razmerja med plačami v teh 
dejavnostih in v državni upravi. Med pomembnimi opravljenimi 
nalogami v preteklem letu sta bili tudi priprava in sklenitev pogodbe 
o pogojih dela sindikata v upravnih enotah, s čimer se je poenotil 
pristop in uskladilo sodelovanje s sindikatom. 

Ministrstvo je v skladu z zakonom skrbelo za izvajanje nadzorstva 
nad predpisi o upravnem postopku. Upravni inšpektorji so 
opravljali inšpekcijski nadzor v upravnih enotah in predlagali ukrepe 
za odpravo pomanjkljivosti. Ker je bilo ugotovljeno, da so napake 
in s tem daljši upravni postopki posledica nezadostnega 
poznavanja ustreznih predpisov, je bilo precej pozornosti 
namenjene strokovni pomoči in različnim oblikam usposabljanja 
delavcev, ki vodijo upravne postopke. 

V skladu z zakonom je v pristojnosti ministrstva opravljanje zadev, 
ki se nanašajo na ugovor vesti vojaški dolžnosti. Zaradi sprememb 
zakona o vojaški dolžnosti, s katerim je bil razširjen krog 
upravičencev, ki lahko uveljavljajo ugovor vesti vojaški dolžnosti, 
se je število vlog v letu 1996 bistveno povečalo (z 264 vlog v letu 
1995 na 759 vlog leta 1996). Novost pri ugovoru vesti je javni 
razpis za izbor organizacij, v katerih bo potekalo civilno služenje. 

Uprava za upravne notranje zadeve je vodila upravne postopke, 
pripravljala predpise ter usmerjala in nadzirala strokovno delo v 
notranjih organizacijskih enotah, pristojnih za upravne notranje 
zadeve upravnih enot. Pri vodenju upravnih postopkov je bila 
temeljna usmeritev čim boljši odnos do strank in racionalizacija 
postopkov. V sodelovanju s tujimi strokovnjaki je bil izdelan projekt 
o možnostih in načinih skrajšanja posiopkov. 

Dodatno obremenitev ministrstva je v letu 1996 pomenilo 
nadziranje postopkov pridobivanja državljanstva kot prehodnega 
vprašanja v postopku denacionalizacije. Pri tem je bila zlasti 
upoštevana usmeritev vlade, da se ponovno preverijo že izdane 
odločbe. 

V letu 1996 je ministrstvo posebno pozornost namenilo spremljanju 
dela in uspešnosti avtošol. V ta namen so bile uvedene trajne 
oblike sodelovanja z izpitnimi centri. 

Prehodni dom Republike Slovenije za tujce je v okviru svojih 
pristojnosti dejavnost v preteklem letu prilagajal migracijskim 
tokovom, ki so jih narekovali različni mednarodni dejavniki. V 
primerjavi s preteklimi leti se je bistveno povečalo število prosilcev 
za priznanje statusa begunca ter število tistih tujcev, ki so v 
postopku ugotavljanja identitete. Svoje naloge bi organ, ki je v 
sestavi ministrstva, lahko opravljal učinkoviteje in z manj stroškov, 
če bi Republika Slovenija že sklenila sporazume o vračanju oseb 
z državama Bosno in Hercegovino in Zvezno republiko 
Jugoslavijo. 
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Mednarodno sodelovanje 

Po podpisu sporazuma Republike Slovenije o pridruženem 
članstvu v Evropski uniji so se povečale naloge na področju 
"predpristopne strategije" in s tem tudi odgovornost ministrstva 
za pravočasno in strokovno podkrepljeno delovanje v smeri 
polnopravne včlanitve v Evropsko unijo. Ministrstvo za notranje 
zadeve je član ministrske koordinacije za vključevanje v Evropsko 
unijo, odgovorno za pravosodje in notranje zadeve. V okviru tega 
je ministrstvo Evropski komisiji poslalo odgovore na njen 
vprašalnik. Predstavniki ministrstva so se udeležili ministrske 
konference držav članic Evropske unije in drugih pridruženih 
članic ter hkrati s tem tudi prvega poglobljenega "strukturnega 
dialoga" s področja pravosodja in notranjih zadev, ki je bil vsebinsko 
osredotočen na obravnavo problemov s področja organiziranega 
kriminala in boja z mamili. 

Ministrstvo za notranje zadeve je okrepilo že utečeno sodelovanje 
s sorodnimi ustanovami drugod po svetu, zlasti v sosednjih 
državah. Slovensko-avstrijsko sodelovanje je potekalo predvsem 
v obliki sestankov in delovnih pogovorov v zvezi s posledicami 
schengenskega sporazuma. Mejna problematika je bila v središču 
pozornosti tudi v pogovorih z italijanskimi, madžarskimi in 
hrvaškimi varnostnimi organi. Mednarodno dvostransko 
sodelovanje je potekalo zlasti na področjih zatiranja kriminalitete 
(zloraba mamil, razpečevanje ponarejenega denarja, tatvine vozil, 
pranje denarja, varovanje okolja, računalniška kriminaliteta), 
varovanja državne meje, obvladovanja prometnih tokov, 
preprečevanja nezakonitih migracij, begunske problematike, 
dvojnih državljanstev ter spoznavanja tujih zakonskih ureditev in 
organizacijskih rešitev ter raznih oblik usposabljanja zaposlenih 
v organih za notranje zadeve. V letu 1996 so se še posebej 
okrepili stiki z britanskim notranjim ministrstvom (Surrey police), 
Švicarsko konfederacijo (področje državne uprave) ter Bavarsko 
(policijski direktorat in mejna policija). 

Ministrstvo je v letu 1996 nadaljevalo sodelovanje z delovnimi 
skupinami in organizacijami, ki delujejo v okviru Evropske unije 
(Trevi, Evropol, Pompidou...), Sveta Evrope (Odbor za 
kriminaliteto, Odbor za migracije, ad hoc Odbor izvedencev za 
pravne vidike prošenj za status azilanta, begunca in oseb brez 
državljanstva, Odbor izvedencev za državljanstvo, Odbor za 
državno upravo) in Organizacije združenih narodov (UNHCR, 
UNDCP) ter drugimi organizacijami (Helsinški monitor, Amnesty 
International). V okviru Sveta Evrope je ministrstvo sodelovalo na 
srečanju o ureditvi vprašanj državljanstva za države podpisnice 
daytonskih sporazumov in doseglo, da Slovenija ni obravnavana 
v sklopu držav nekdanje SFRJ. 

Predstavniki ministrstva so se udeležili številnih konferenc, 
simpozijev in posvetovanj doma in v tujini. Ministrstvo je sodelovalo 
pri pripravi mednarodnega seminarja o upravljanju človeških virov 
(skupaj z Zvezno upravno akademijo z Dunaja in Visoko upravno 
šolo iz Ljubljane), mednarodne konference o "globalni varnosti", 
medresorskega posvetovanja ter mednarodnega posvsta o 
preobrazbi javne uprave v luči približevanja Evropski uniji, 
mednarodne konference o policijski dejavnosti v Srednji in Vzhodni 
Evropi idr. ter z udeležbo v mednarodnih projektih, kot je Staff 
Development, vzpostavilo mednarodne stike za nadaljnje 
sodelovanje pri posodobitvi slovenskega upravnega sistema. 

Izmenjanih je bilo več delegacij na ministrski ravni. Delegacije 
ministrstva so bile v letu 1996 na uradnem obisku v Republiki 
Makedoniji, v Zvezni republiki Nemčiji, Slovaški republiki, Republiki 
Madžarski, Republiki Avstriji, Švicarski konfederaciji in Kraljevini 
Nizozemski. Slovenija pa je gostila notranje ministre Hrvaške, 
Poljske in nemške dežele Hessen. 

Projekti pripravljeni v letu 1996 

- Identifikacija intervencijskih pozivov na 92 II 
- ISPP - JRM 
- ISPP - MEJA 
- Aplikacija odklonski pojavi 
- Policija na lokalni ravni 
- Aplikacija koncepta ocenjevanja varnosti 
- Tehnično varovanje objektov ONZ brez stalnega dežurstva 
- Priprava strokovnega navodila o odpiranju akcij 
- Modernizacija javne uprave v Republiki Sloveniji ("Master" 
projekt) 
- Nova osebna izkaznica 
- Centralni register prebivalstva 
- Državljanstvo in matične knjige 
- Finančno - materialni informacijski sistem MNZ 
- Pisarniški informacijski sistem ONZ - PIS 
- Prenovitev centralnega računalniškega sistema 
- Latin 2 - PC 
- Internet 
- Rezervni sistem za prenos sporočil - SEJA II 
- Delovanje informacijsko-telekomunikacijskega sistema v 
izrednem ali vojnem stanju 
- Modernizacija radiorelejnih zvez ONZ RS 

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

Obramba 

Temeljni cilji vladne politike na obrambnem področju v letu 1996 
so bili: 

1. izpopolnitev in vzdrževanje potrebne bojne pripravljenosti; 
2. izpopolnitev normativne in doktrinarne ureditve; 
3. približevanje Natu; 
4. začeti s preoblikovanjem Slovenske vojske; 
5. izpopolniti priprave civilne obrambe; 
6. izpopolniti organiziranost in kakovost dela Ministrstva za 
obrambo; 
7. nadaljevati z intenzivnim mednarodnim sodelovanjem. 

Ministrstvo za obrambo je v skladu z vladno politiko na 
obrambnem področju sledilo številnim ciljem. Eden od njih je bil 
zagotavljanje stalne in razmeram prilagojene bojne pripravljenosti 
Slovenske vojske. S tem namenom so bili dopolnjeni načrti uporabe 
za različne variante agresije za vse ravni poveljevanja. Izvedene 
so bile štiri mobilizacijske vaje, vaja bojne zmožnosti SV v nočnih 
razmerah in taktična vaja Drava-96. Redno se je izvajalo 
usposabljanje vojakov med služenjem vojaškega roka ne glede 
na uvajanje enovitega sistema usposabljanja. Z večjo 
materializacijo se je povišala bojna pripravljenost topništva, 
oklepnih in protioklepnih enot. 

Izpopolnjen je bil sistem mobilizacije, povečana usposobljenost 
izvajalcev in praktično preverjen prenos ukrepov za izvajanje 
pripravljenosti na območju celotne države (vaja Odziv-96). Stanje 
bojne pripravljenosti in obrambnih priprav se je tudi stalno 
inšpekcijsko nadzorovalo. 

Ministrstvo je pripravilo spremembe zakona o vojaški dolžnosti. 
Sprejeta je bila nova ureditev izvajanja nadomestne civilne službe 
in sprejeti nekateri izvedbeni predpisi k zakonu o obrambi (uredba 
o obrambnem načrtovanju ipd.), hkrati se je začela uveljavljati 
doktrina vojaške obrambe kot temeljni doktrinami dokument za 
organizacijo, priprave in izvajanje vojaške obrambe, ki je skupaj 
z zakonom o obrambi osnovni dokument za preoblikovanje in 
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reorganizacijo Slovenske vojske v prihodnje. Začeto je bilo delo 
pri pripravi doktrine nevojaških oblik obrambe, ki pa še ni 
dokončano. Vlada RS je sprejela pravila službe v Slovenski vojski, 
s katerimi se na podlagi zakona podrobneje urejajo odnosi, notranje 
službe, red in disciplina, disciplinska odgovornost in druga temeljna 
vprašanja vojaške službe. S tem aktom so bila nadomeščena 
pravila iz leta 1992, ki so se uporabljala le poskusno. Novelirani 
so bili tudi predpisi, ki urejajo plače oziroma druge prejemke. 

Dejavnosti za približevanje Natu se kažejo tako v usmerjanju 
celotnega razvoja in dela ministrstva in še posebej Slovenske 
vojske kot tudi pri mednarodnih dejavnostih ministrstva ter 
vključevanju v programe mednarodnega pomena (PzM, IMET, 
Vojska vojski, Ausbildungshilfe). Uspešno je bilo sodelovanje 
Republike Slovenije pri podpori operacije IFOR predvsem pri 
omogočanju tranzita čez Republiko Slovenijo. Dana je bila tudi 
ponudba za sodelovanje v naslednji fazi, silah za stabilizacijo 
miru v Republiki Bosni in Hercegovini (SFOR), ki jo je Nato 
načeloma sprejel. To sodelovanje sta omogočila zlasti sporazum 
med članicami Nato in državami, ki sodelujejo v Partnerstvu za 
mir, glede statusa njihovih sil in dodatni protokol k sporazumu 
med članicami Nato in državami, ki sodelujejo v partnerstvu za 
mir, glede statusa njihovih sil, ki sta bila sklenjena in ratificirana 
konec leta 1995. V novembru 1996 je bilo v Republiki Sloveniji tudi 
zasedanje Političnega vojaškega nadzornega odbora Nato, ki je 
prvič v zgodovini ni zasedal v Bruslju. Poseben poudarek je bil 
dan vojaškostrokovnemu usposabljanju stalne sestave 
Slovenske vojske v skladu s standardi Nato. Slovenska vojska je 
bila vključena v program interoperatibilnosti (PARP) in sodeluje 
tudi pri drugi fazi tega programa. Začeto je bilo oblikovanje enote 
Slovenske vojske za mednarodno sodelovanje. V letu 1996 se je 
v tujini šolalo 49 pripadnikov Slovenske vojske in 6 drugih delavcev 
ministrstva. V jezikovne tečaje jih je bilo vključenih skupno 468. V 
letu 1996 so bila uvedena nova sredstva zvez (Tadiran), topniška 
sredstva (havbice 155 mm, minometi), nova vlečna vozila za 
topništvo, hitri patruljni čoln, začeli sta se posodabljanje tankov T- 
55 ter nadgradnja letal PC-9 in helikopterjev Bell 412. Uvedena so 
tudi nova sredstva za usposabljanje. Med sistemi zvez so 
posebnega pomena nov sistem bojnega radijskega omrežja HF 
in VHF (BROM-HF in BROM-VHF) ter funkcionalni radiotelefonski 
sistem Slovenske vojske (RASTO). 

Z izvedbo svetovnega vojaškega padalskega prvenstva v 
Cerkljah in letalskega mitinga na Ptuju je bila praktično preverjena 
sposobnost Slovenske vojske za sprejem in sodelovanje z 
močnejšimi letalskimi enotami Nata. Podobno velja za vaje Coop- 
erative Chance, vajo iskanje ponesrečenih na morju, organizirano 
skupno z Italijansko vojsko ipd. 

Predstavniki Slovenske vojske so bili v okviru večstrankarskega 
sodelovanja dejavno vključeni v 27 aktivnosti ter na podlagi 
dvostranskih sporazumov v 46 aktivnosti. Največji obseg je bil po 
programu IMET in Vojska - vojski (82 aktivnosti). 

Po sprejemu zakona o obrambi in doktrine vojaške obrambe ter 
vrsti usmeritev iz druge polovice 1995. in začetka 1996. leta, ki jih 
je izdal minister za obrambo za reorganizacijo Slovenske vojske, 
so v prvi polovici leta 1996 potekale predvsem priprave na 
reorganizacijske spremembe ter določitev izhodišč in osnovnih 
rešitev. V drugi polovici 1996 pa so se reorganizacijske dejavnosti 
tudi dejansko že začele. Bistvo preoblikovanja Slovenske vojske 
je prilagoditev njene organizacije in strukture sodobnim vojaškim 
organizacijam ter povečanje manevrskih sil na račun teritorialne 
sestavine. To bo omogočilo tudi precejšnje zmanjšanje celotne 
vojne sestave Slovenske vojske (za eno tretjino). Vsi učni centri 
se postopoma preoblikujejo in prehajajo na enovito usposabljanje 
med služenjem vojaškega roka, kar povečuje kakovost 
usposabljanja, bojno pripravljenost in število za bojno delovanje 
usposobljenih enot. Izvedene so bile nujne spremembe pri 

poveljevanju z bataljoni v brigadah. Dopolnjen je bil sistem 
varovanja objektov. Orožja za podporo (minometi 120 mm) so 
bila uvedena v osnovne enote. Začeto je oblikovanje poveljstva 
korpusa vojaškega letalstva in zračne obrambe. Dodatno se 
popolnjujeta še dva topniška bataljona. Usposabljanje vojne 
sestave je bilo opravljeno v predvidenem obsegu. 

Delovanje GŠSV se je med letom delno prilagajalo tako 
spremembam v dinamiki izvajanja dejavnosti na podlagi 
večstranskih ali dvostranskih sporazumov kot tudi izvajanju 
temeljnih dejavnosti ministrstva glede na usmeritve vlade oziroma 
Državnega zbora. Na uspešnost opravljanja nalog je delno vplivalo 
tudi dejstvo, daje stalna sestava še vedno popolnjena v prenizkem 
odstotku (56 %). Kljub omejenim materialnim sredstvom in 
realnemu znižanju proračuna za leto 1996 (1,27 % BDP), v 
primerjavi s preteklim letom (1,55 % BDP) so bile temeljne naloge 
v Slovenski vojski večinoma opravljene, čeprav nekatere z 
določenimi zamudami (spremembe obsega in strukture Slovenske 
vojske). 

Na preoblikovanje Slovenske vojske so pomembno vplivale tudi 
dejavnosti na razvojnem področju in pri uresničevanju temeljnih 
razvojnih programov. Izboljšana je bila infrastruktura (zlasti 
letališka). Začela se je preizkušati nova generacija oklepnih 
kolesnih vozil, sredstev za nočno opazovanje ter novih sodobnih 
orožij. Nadaljevalo se je z izpopolnjevanjem osebne vojaške 
opreme in razvoj učnih sredstev. 

Izboljšalo se je vzdrževanje oborožitve in vojaške opreme na 
prvi in drugi stopnji in še posebej na tretji stopnji vzdrževanja 
(Tehnični zavod), čeprav še niso zagotovljene vse potrebne 
prostorske, tehnične in kadrovske možnosti. Nadaljevalo se je z 
oblikovanjem slovenskih vojaških standardov in tipizacijo sredstev 
ter izboljšana kontrola kakovosti storitev in izdelkov, ki jih uporablja 
Slovenska vojska. 

Na novo so bili urejeni izdelava obrambnih načrtov, izvajanje 
mobilizacije ter načrtovanje proizvodnje in storitev v vojni. 
Dopolnjena je bila ocena ogroženosti države ter sprejet nov pro- 
gram izvajanja obrambnih priprav v državnih organih. Pristojna 
ministrstva so določila potrebne usmeritve za delo upravnih enot. 
Na tej podlagi bo zagotovljeno postopno dopolnjevanje obstoječih 
obrambnih načrtov in dokumentov, hkrati so bile poenostavljene 
priprave za izvajanje ukrepov za pripravljenost. 

Na področju usposabljanja so se v Centru za obrambno 
usposabljanje izvajali različni programi o nacionalno varnostnem 
sistemu, civilni obrambi, s področja informatike ter telekomunikacij 
(skupno se je različnih oblik usposabljanja udeležilo okoli 4500 
slušateljev). V letu 1996 je poleg šol za podčastnike, častnike in 
častnike vojnih enot začel delovati tudi generalštabni tečaj (CVŠ) 
ter se uvaja simulacijski sistem bojevanja ipd. 

Pri razvoju vojaške kartografije je bila pripravljena vojaška 
dokumentacija za izdelavo DTK-25 za obrambne potrebe. 
Izdelanih je bilo enajst listov. Pri tem se upošteva nujnost 
postopnega uvajanja standardov Nata. Delno so bili izpopolnjeni 
tudi vojaška strokovna literatura in učni pripomočki. 

Pri upravnih zvezah je bil izdelan poskusni projekt in izdelana 
nova formacija enot za zveze. 

Pri načrtovanju in posegih v prostor so dejavnosti ministrstva 
obsegale zlasti usklajevanje obrambnih interesov in potreb pri 
gradnji cestnega križa na območju države. 

Poleg tega so bili uvedeni tudi drugi projekti, katerih namen je 
izpopolnitev, dograditev in povečanje učinkovitosti ter racionalnosti 
opravljanja nalog v pristojnosti ministrstva. Tako se s projektom 
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NAMLOG celovito proučujejo vsi logistični procesi za potrebe 
ministrstva ter organe v sestavi v vojni in miru. S projektom CRP 
- obramba pa se želi interdisciplinarno obdelati celotno področje 
obrambe. Izboljšalo se je varstvo osebnih podatkov, ki jih zbira 
Ministrstvo za obrambo. 

Izjemno intenzivne so bile dejavnosti za izboljšanje notranjih 
poslovnih procesov, za povečanje nadzora nad porabo 
proračunskih sredstev, kakovostno oddajanje izvajanja javnih 
naročil, izpopolnjevanje poslovnega informacijskega sistema in 
organizacijskih predpisov. Začelo se je uvajanje mikromatike ter 
nadaljevalo izpopolnjevanje evidenc in baz podatkov (vzdrže- 
vanje in rezervni deli, materialna sredstva ipd.). 

Na področju vojaških zadev je ministrstvo glede na zakonske 
spremembe noveliralo nekatere izvedbene predpise ter preverjalo 
mobilizacijski sistem. Povečala se je programska podpora vodenju 
vojaške in drugih evidenc. Izpopolnjeno je ugotavljanje zdravstvene 
sposobnosti za vojaško službo. Delno je izboljšano zdravstveno 
varstvo stalne sestave Slovenske vojske, k temu je prispeval 
zlasti projekt promocije zdravja. 

Težišče dejavnosti pri informatizaciji je bilo na vzdrževanju 
obstoječih sistemov ter uvajanju prednosnih projektov, kot so 
poslovni informacijski sistem, kadrovski informacijski sistem, 
sistem vodenja in poveljevanja SV-C3I, organizacijsko- 
mobilizacijski sistem in drugi. 

Izjemno intenzivno je bilo delovanje ministrstva na mednarodnem 
področju. Poleg sporazumov oziroma memorandumov, sklenjenih 
o sodelovanju na obrambnem področju z Madžarsko, Avstrijo, 
Češko, Makedonijo, Albanijo, Veliko Britanijo in ZDA v preteklih 
letih, so bili v letu 1996 sklenjeni še sporazumi z Italijo in ZRN, 
varnostni sporazum med Vlado RS in Vlado ZDA ter z Republiko 
Madžarsko sporazum o sodelovanju na področju letalstva in 
zračne obrambe. Minister za obrambo se je srečal v letu 1996 
enkrat ali večkrat s 17 ministri za obrambo ter visokimi 
predstavniki Nata. Slovenska vojska je bila dejavna tudi v 
mednarodnem vojaškem športu in je sodelovala v okviru CISM 
na svetovnih prvenstvih v smučanju, strelstvu, padalstvu, 
vojaškem maratonu ipd. Republika Slovenija pa je bila 
organizatorica svetovnega vojaškega padalskega prvenstva. 

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so bili 
za leto 1996 določeni naslednji temeljni cilji: 

1. nadaljevati z izdelavo manjkajočih podzakonskih predpisov ob 
upoštevanju harmonizacije z rešitvami v Evropski uniji; 
2. nadaljevati z razvojnimi in raziskovalnimi projekti o ogroženosti 
in nevarnosti ter drugimi strokovnimi podlagami za dopolnjevanje 
državnih načrtov zaščite in reševanja; 
3. nadaljevati z vzpostavitvijo temeljnih sistemov, ki pomenijo 
infrastrukturo zaščite, reševanja in pomoči (alarmno-nadzorni 
sistemi, posodabljanje centrov za obveščanje, dograjevanje 
sistema ZARE, tihega alarmiranja ipd.); 
4. uveljavljanje novih meril za organiziranje in opremljanje enot in 
služb Civilne zaščite in drugih sil za zaščito in reševanje ter 
dokončanje reorganizacije enot in služb na državni in regionalni 
ravni; 
5. izpopolnjevati sistem izobraževanja in usposabljanja; 
6. nadaljevati z dejavnim mednarodnim sodelovanjem. 

Navedeni temeljni cilji so bili uresničeni v naslednjem obsegu: 

Izdelani in sprejeti so bili najpomembnejši izvedbeni predpisi k 
zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter 

manjkajoči predpisi k zakonom na področju varstva pred požari. 
Izdelana je tudi nova metodologija za oceno škode, ki jo povzročijo 
naravne in druge nesreče in ki bo uveljavljena 1997. Z 
inšpekcijskimi pregledi je potrjeno, da se postopoma ureja tudi 
normativna ureditev zaščite in reševanja v lokalnih skupnostih. 

Na novo je bil izdelan državni načrt zaščite in reševanja ob potresu 
in tudi praktično preverjen v skupni vaji. Izdelane ali dopolnjene 
so bile tudi druge strokovne ocene ter podlage za dopolnjevanje 
državnih načrtov za zaščito, reševanje in pomoč ob množičnih 
nesrečah. 

Izboljšane so bile možnosti za pravočasno napovedovanje, 
obveščanje in opozarjanje na nevarnosti naravnih in drugih nesreč, 
zlasti visokih voda, požarne ogroženosti v naravnem okolju ter 
vremenskih ujm (nevihte ipd.). Državni center za obveščanje 
dnevno napoveduje morebitno ogroženost glede na podatke 
Hidrometeorološkega zavoda in drugih opazovalnih sistemov. Do 
konca leta 1996 je bila v glavnem končana obnova državnega in 
13 regijskih centrov za obveščanje, ki bodo v letu 1997 poleg 
dosedanjih nalog prevzeli tudi operativno vodenje manj zahtevnih 
intervencij in povezave dežurnih služb, ki zdaj delujejo samostojno 
(inšpekcijske ipd.). S tem namenom je bil sklenjen tudi medresorski 
dogovor sedmih ministrstev o uporabi infrastrukture v sistemu 
zaščite in reševanja kot tudi glede usklajenega in učinkovitega 
delovanja ob nesrečah z nevarnimi stvarmi. Izdelane so tehnične 
rešitve za spremljanje tranzita nevarnih snovi na območju države. 

Dopolnjen je bil sistem zvez ZARE ter vzpostavljen sistem tihega 
alarmiranja nosilcev zaščite, reševanja in pomoči. Ta sistem bo v 
celoti uveljavljen v letu 1997 oziroma pri uporabnikih sistema v 
skladu z (linamiko nabave potrebnih sredstev. Izpopolnjuje se 
tudi informacijski sistem ter postopoma urejajo skladiščne 
zmogljivosti za državne rezerve na ravni regij. 

Sprejeta so bila nova merila za organizacijo in opremljanje enot in 
služb Civilne zaščite ter drugih služb za zaščito, reševanje in 
pomoč. V letu 1996 so bile organizirane enote iz državne 
pristojnosti na državni in regionalni ravni ter dokončana tudi 
reorganizacija operativnih enot nevladnih organizacij na državni 
in regionalni ravni. i 
Sestavni del reorganizacije je tudi prilagajanje sil za zaščito, ! 

reševanje in pomoč novi organizaciji lokalne samouprave od 
1.1.1995 dalje. Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in pristojnimi 
organizacijskimi enotami ministrstva je bilo tudi v letu 1996 načrtno, 
kontinuirano in sorazmerno uspešno. 

Izdelani so bili vsi programi izobraževanja in usposabljanja, ki se 
izvajajo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu 
ter v občinah. V letu 1996 se je različnih oblik usposabljanja 
udeležilo 4950 pripadnikov različnih enot in služb. Dokončana je 
bila tudi gradnja poligonskega dela državnega centra. Posebna 
pozornost v letu 1996 je bila posvečena praktičnemu preverjanju 
usposobljenosti za primer potresne ogroženosti ("Potres-96", 
štabne vaje ipd.). 

Posebna pozornost je bila namenjena mednarodnemu sodelovanju 
na področju varstva pred naravnimi nesrečami. Poleg 
meddržavnega sporazuma z Madžarsko o medsebojnem 
obveščanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah je bil tak 
sporazum sklenjen še z Avstrijo. Usklajen in parafiran je bil 
sporazum z Republiko Hrvaško. V postopku pa so sporazumi z 
Italijo, Rusko federacijo in Češko. Uprava RS za zaščito in 
reševanje je dejavno sodelovala tudi pri uresničevanju letnega 
programa Partnerstva za mir, v dejavnostih Srednjeevropske 
pobude in Delovne skupnosti Alpe - Jadran ter Evropske unije 
(približevanje pridruženih članic). Slovenija je bila v obdobju 1994- 
96 tudi vodja delovne skupine za kontinuiteto konferenc držav 
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srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope na področju varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. V tem okviru je bilo 
zagotovljeno, da je bila v letu 1996 organizirana tudi 4. konferenca 
v Madžarski ter dogovorjen kraj organiziranja 5. konference 1998. 
Na 4. konferenci je bilo posebej poudarjeno, da so še vedno 
aktualne usmeritve za varstvo pred industrijskimi in jedrskimi 
nesrečami, določene v Ljubljanski deklaraciji, ki je bila sprejeta na 
3. konferenci 1994 v Ljubljani. 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN 
PROSTOR 

Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 1996 delovalo v skladu s 
prednostmi cilji vlade na področju okolja in prostora kakor tudi v 
skladu s stališči Državnega zbora o številnih vprašanjih in temah 
s tega področja. Na zakonodajnem področju je bil poudarek na 
pripravi novih sistemskih zakonov s področja graditve in urejanja 
voda. Na področju okolja pa je ministrstvo nadaljevalo s pripravo 
in sprejemanjem podzakonskih aktov, zlasti zakona o varstvu 
okolja. Ker je Republika Slovenija v letu 1996 podpisala 
pridružitveni sporazum z EU, je bilo delo ministrstva usmerejno 
tudi v prilagajanje slovenske okoljske, gradbene in prostorske 
zakonodaje in podzakonskih aktov smernicam EU. 

Najpomembnejša naloga urejanja prostora, graditve objektov in 
stanovanjske politike je bila priprava zakona o graditvi objektov, 
ki je bil sprejet v Državnem zboru. Z novelacijo gradbene 
zakonodaje so bili dani pravni temelji za sprejetje vrste tehničnih 
predpisov za objekte in gradbene proizvode pod pogoji, ki jih 
določa zakon in je bilo uvedeno enotno gradbeno dovoljenje, 
omogočena pa je tudi zbornična organiziranost inžinerskih strok, 
ki se ukvarjajo z graditvijo objektov. 
Sprejete so bile tudi spremembe in dopolnitve stanovanjskega 
zakona, v zakonodajnem postopku pa je še zakon o poslovnih 
stavbah in prostorih. 

Ministrstvo je izdalo pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje 
pravice do socialnega stanovanja v najem. Pozornost je bila 
namenjena predvsem pripravi novega zakona o graditvi objektov, 
ki bo kot temeljni sistemski zakon nadomestil obstoječo prostorsko 
Zakonodajo. Pripravljene pa so tudi temeljne strokovne podlage 
za zakon o slovenski stanovanjski hranilnici. 

Pri prostorskem načrtovanju in izdelovanju lokacijskih načrtov 
državne infrastrukture, ki je v pristojnosti Urada za prostorsko 
planiranje, je bila v ospredju izdelava lokacijskih načrtov za gradnjo 
avtocestnih odsekov v skladu z nacionalnim programom gradnje 
avtocest v Sloveniji. V letu 1996 je bilo vodenih 25 postopkov 
Priprave lokacijskih načrtov, vladi pa je bilo v sprejem predloženih 
osem lokacijskih načrtov. Opravljene so bile tudi naloge v zvezi 
s pripravo prostorske dokumentacije za železniško povezavo 
Slovenije z Madžarsko na odseku med Puconci in državno mejo 
in lokacijo radarja na Menini planini. Na področju energetike sta 
bila pripravljena in sprejeta lokacijska načrta za obnovo in 
dograditev obstoječih hidroelektrarn Plave in Doblar na Soči. 

Pospešeno so potekali usklajevanje prostorskih sestavin planskih 
aktov občin z obveznimi izhodišči planskih aktov Republike 
Slovenije ter izvajanje naloge v zvezi s sofinanciranjem priprave 
občinske prostorske dokumentacije kot tudi stokovna pomoč 
občinam pri pripravi planskih aktov in drugih urbanističnih 
dokumentov. 

Ministrstvo je podprlo in sodelovalo pri več strokovnih srečanjih s 
Področja gradbeništva in sodelovalo pri pripravi predpisov, ki se 
Nanašajo na posamezne vrste objektov in jih pripravljajo druga 

ministrstva. Razpisanih in oddanih je bilo 23 strokovnih podlag za 
nove predpise. V prizadevanjih za uveljavitev regionalnega 
prostorskega planiranja v Sloveniji sta bili izvedeni dve regionalni 
planerski delavnici, in sicer za Posavje in za Pomurje - Prlekijo. 

Na področju stanovanjske politike se je nadaljevala dokapitalizacija 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za 1.5 miljarde tolarjev, 
kar je omogočilo, da je sklad lahko tudi v letu 1996 uresničil 
zastavljeno politiko dodeljevanja stanovanjskih posojil z ugodno 
obrestno mero. 

Na področju, ki ga pokriva Geodetska uprava Republike Slovenije, 
so dela pri osnovnem geodetskem sistemu obsegala zlasti 
zgoščevanje državnega koordinatnega sistema in začasni 
sanaciji njegovih temeljnih mrež. Potekale so dejavnosti v zvezi z 
državno mejo in vzdrževanjem državne meje z Italijo, Avstrijo in 
Madžarsko, ki je priznana in v naravi označena. Nadaljevalo se je 
uvajanje nove sodobne tehnologije (GPS, ortofoto načrti, 
zmanjšanje števila mejnih znakov). Dela v zvezi z določitvijo in 
označitvijo državne meje s Hrvaško so potekala v glavnem le na 
strokovni geodetski ravni. 

V obnovi in posodabljanju zemljiškokatastrskih načrtov je bilo 
izdelanih oziroma izrisanih 1511 zemljiškokatastrskih načrtov, 
za katere je izdelano prav toliko datotek, ter vključenih 18 do 46 
izpostav območnih geodetskih uprav v testno vzdrževanje 
centralne baze registra prostorskih enot. 

9 
S sodelovanjem Ministrstva za obrambo je potekala izdelava 
državne topografske karte v merilu 1:25000, ki pokriva ozemlje 
celotne Slovenije in jo je hkrati mogoče tudi vzdrževati v realnem 
času ter na novo izdelanih 55 listov temeljnih topografskih načrtov 
v merilu 1:5000. 

Kot upravni organ - prvostopenjski glede dovoljevanja posegov v 
prostor in graditve državnega pomena ter drugostopenjski v vseh 
drugih upravnih, inšpekcijskih in geodetskih zadevah urejanja 
prostora, graditve objektov, stanovanjskih zadev in denacionali- 
zacije stanovanj in stanovanjskih hiš - je ministrstvo v sektorju za 
upravne zadeve v letu 1996 reševalo 8.838 zadev, od tega jih je 
4.584 prispelo v letu 1996, 4.254 pa je bilo prenesenih iz leta 
1995, rešilo pa je 5.176 zadev. 

Urbanistični inšpektorji so opravili 6.614 inšpekcijskih pregledov 
na večjih objektih in 3.292 inšpekcijskih pregledov na manjših 
objektih. Pri tem so razpisali 1.650 izvršb za večje in 1.020 izvršb 
za manjše objekte (v letu 1995 npr. 1.123 za večje in manjše 
objekte). Opravljenih izvršb odločb urbanistične inšpekcije je bilo 
v tem letu 128 na večjih in 170 na manjših objektih, kar je skupaj 
298 izvršb. Inšpektorji so v tekočem letu dali 700 prijav sodnikom 
za kaznovanje investitorjev nedovoljenih posegov v prostor. 

Inšpektorji za graditev pa so v letu 1996 opravili 3.084 
inšpekcijskih pregledov na objektih, za katere je treba pridobiti 
gradbeno dovoljenje ali pa je zadostovala priglasitev del. Opravili 
so tudi 4.034 tehničnih pregledov, izdali 533 odločb in opravili 118 
izvršb odločb inšpekcije za graditev ter vložili 195 prijav sodnikom 
za kaznovanje kršilcev določb zakona o graditvi objektov. 

Stanovanjska inšpekcija je obravnavala 426 zadev, opravljenih 
pa je bilo 250 ogledov. Največ kršitev je bilo v zvezi z obveznostjo 
lastnika, da zagotovi, da so stanovanje in skupni prostori 
usposobljeni za normalno uporabo, nadzor pa je bil potreben tudi 
pri vzdrževanju dvigal in skupnih kotlovnic. Predlog za uvedbo 
postopka je bil dan zoper 14 etažnih lastnikov, 17 sklepov pa je 
bilo izvršilnih v postopku s prisilitvijo. 

Na področju okolja je bila glavna dejavnost usmerjena na izdelavo 
in sprejem podzakonskih aktov na podlagi zakona o varstvu 
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okolja. Tako so bile v letu 1996 sprejete nekatere uredbe in drugi 
predpisi, ki bistveno povečujejo učinkovitost in izvedljivost zakona 
o varstvu okolja, med drugim uredbe in metodologije za presojo 
vplivov na okolje. Izdanih je bilo tudi enajst uredb o koncesiji za 
gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih 
vodotokov. 

Ministrstvo je urejalo izvoz, uvoz in tranzit odpadkov, izdalo pa je 
tudi pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije 
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za 
njegovo izvajanje ter pripravilo Poročilo o stanju okolja kot prikaz 
temeljnih okoljskih problemov in posledicah ter odzivih na 
probleme. Pri ravnanju z odpadki so bile upoštevane že sprejete 
opredelitve temeljnih nalog strategije ravnanja z odpadki v skladu 
s strategijo ravnanja z odpadki Evropske unije in sprejeto 
Baselsko konvencijo. Občinam je država s sofinanciranjem 
zagotovila z javnim razpisom nepovratna sredstva v višini približno 
674,4 milijona SIT za gradnjo objektov in naprav obveznih lokalnih 
javnih služb, posebej pa za Primorski vodovod, kjer je zagotovila 
sofinanciranje sredstev v višini 199 MIO SIT. 

V vodnem gospodarstvu se je v letu 1996 nadaljevalo stanje, 
podedovano iz preteklih let. Za vzdrževanje vodnogospodarskih 
objektov in naprav ter naravnih vodotokov in s tem vodnega 
režima odtoka površinskih voda je bilo v letu 1996 zagotovljenih 
1.4 miljard SIT, kar je pomenilo 40 % potrebnih sredstev za 
sprotno in kontinuirano vzdrževanje. Iz teh sredstev so bile 
opravljene številne sanacije, kot na primer 29 posegov na vodnem 
območju Mure, 48 objektov na vodnem območju Ljubljanica- 
Sava, 43 objektov na vodnem območju Drave, 59 objektov na 
območju Savinje-Sotle, 81 objektov na vodnem območju Dolenjske, 
46 objektov na vodnem območju Gorenjske, 49 objektov na 
vodnem območju Soče in 53 objektov na vodnem območju 
Primorske. Opozoriti je treba, da sredstva, zagotovljena za te 
potrebe v letu 1996, niso zadoščala za pokrivanje vseh 
najnujnejših potreb. 

Odprto pa je ostalo vprašanje vzdrževanja neurejevanih 
vodotokov. Izdelane analize kažejo, da zagotovljeni znesek ne bi 
smel biti nižji od 1,9-kratne višine sredstev, namenjenih 
vzdrževanju objektov. 

Omeniti kaže, da so se je za sanacijo škod po poplavah, ki so se 
pri nas zvrstile v tem času, sicer res namenila posebna sredstva, 
vendar pa ta praviloma niso presegla 20 % škode in torej tudi ta 
niso pripomogla k izboljšanju obstoječega stanja. 
Zato se je še povečala ogroženost ob nastopu velikih poplav in 
posledično nastajanje velikih erozijskih žarišč v celotni Sloveniji. 
Stanje je na nekaterih mestih že kritično, čeprav so bila 
zagotovljena dodatna sredstva iz naslova odprave elementarnih 
nesreč, ki pa so bila lokalno omejena na kraj ujme in s tem na 
manjši del ozemlja. 

Ministrstvo je vladi poslalo tudi predlog zakona o sredstvih državne 
rezerve za pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč. Na podlagi 
intervencijskega zakona o zagotavljanju sredstev za odpravo 
posledic plazenja tal v letih 1995 in 1996 ter zakona o odpravi 
posledic neurij v letu 1996 je bila zagotovljena pomoč države v 
višini 1.3 milijarde tolarjev, poleg tega pa je bilo s sklepom vlade 
zagotovljenih še 200 mio SIT za odpravo posledic plazenja tal. 

Pregledi, ki so jih inšpektorji opravili v letu 1996 na področju voda, 
so bili usmerjeni predvsem v nadzor kakovosti čiščenja odpadnih 
tehnoloških voda v smislu njihovega rednega vzorčevanja in 
analiziranja, v nadzor vodnogospodarske dokumentacije, 
predvsem vodnogospodarskih soglasij, koncesij in dovoljenj za 
rabo in izkoriščanje voda, in v kontrolo skladiščenja nevarnih 
snovi pri večjih onesnaževalcih (industrija, kmetijstvo, živinoreja), 
ter v nadzor izvedenih posegov v struge in na brežine vodotokov 

kot tudi vzdrževanje in nadzor skladiščenja nevarnih snovi. 

Pri varstvu narave je bila glavna pozornost ministrstva usmerjena 
na dejavnosti ustanavljanja novih zavarovanih območij. Tako je 
bilo uspešno izpeljano ustanavljanje novega regijskega parka 
Škocjanske jame, prvega novega zavarovanega območja na 
državni ravni po 15 letih. To je gotovo prelomna poteza, ki 
spreminja dosedanjo politiko države na tem področju in bo v 
prihodnje pomembna za oblikovanje ustreznih rešitev predvsem 
pri nadaljnjem razvoju podeželja. V procesu sprejemanja 
ustreznega zakona o ustanovitivi tega parka, ki ima razsežnosti 
svetovno pomembne znamenitosti (UNESCO), je bila Državnemu 
zboru predlagana nadaljnja usmeritev države na tem področju, 
zbrana v posebnem dokumentu vlade z naslovom Ustanavljanje 
in upravljanje naravnih parkov v Sloveniji, ter izpeljanih še nekaj 
drugih projektov ustanavljanja zavarovanih območij v drugih delih 
Slovenije. 

Po ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti je Ministrstvo 
za okolje in prostor začelo pripravljati programe o izvajanju 
konvencije in nacionalno strategijo varstva biološke raznovrstnosti. 
Njen vseobsežen, celovit pomen bo zahteval skupno in usklajeno 
delovanje tistih dejavnosti in sektorjev, ki so kakor koli povezani 
s posegi v naravo. Slovenija je kot država z izjemno biološko 
raznovrstnostjo v tem pogledu zanimiva za evropske razmere in 
ji druge pri tem priznavajo posebno mesto (npr. pri povezovanju 
srednjeevropskih in vzhodnoevropskih držav pri uresničevanju 
evropske strategije o biološki raznovrstnosti in krajinski pestrosti). 
Skupaj z Ministrstvom za kulturo je bil pripravljen predlog Zakona 
o lastninjenju kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti. 

V smislu varovanja zavarovanih območij je delovala tudi Inšpekcija 
za okolje, saj je v letu 1996 poleg pristojnih nadzornih služb 
parkovnih zavodov opravljala nadzor nad zavarovano naravno 
dediščino v Triglavskem narodnem parku, Spominskem parku 
Trebče, Škocjanskih jamah, Škocjanskem zatoku ter pad redkimi 
in ogroženimi rastlinskimi in živalskimi vrstami. Več dejavnosti pa 
je bilo opravljenih tudi v zvezi z uredbama o zavarovanju samoniklih 
gliv in prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju. 

Uprava za varstvo narave je v letu 1996 reševala več kot 3500 
zadev in pripravila nad 2600 strokovnih mnenj ter izdelala 
koncesijske uredbe za gospodarsko izkoriščanje vode za male 
hidroelektrarne in ribogojnice. 

Dveletni prilagoditveni rok, v katerem so morali onesnaževalci 
zraka prilagoditi emisije snovi v zrak določbam uredb, se je iztekel 
konec leta 1996. Inšpekcija je odkrila 702 onesnaževalca zraka, 
ki onesnažujejo zrak iz enega ali več virov. 

Hidrometeorološki zavod je opravil obsežno delo pri vzpostavitvi 
načina obrambe pred točo, pripravi klimatološki in okoljski podlagi 
za gradnjo cestnega omrežja, izboljšanju pretoka podatkov na 
področju sprejemanja in nadzorovanja, vzpostavil pa je tufJi 
sodelovanje s Svetovno meteorološko organizacijo. Hidromete- 
orološki zavod je vključen v vrsto mednarodnih projektov, kot ! 

npr. Monitoring po programu Donavske komisije, projekt COST • 
meteorologija in hidrologija, slovensko-ameriški in slovensko- 
francoski projekt na področju meteorologije, vključuje pa se tudi v 
delo vojaške meteorološke službe. V Sloveniji pa je začela 
obratovati tudi prva avtomatska postaja za merjenje kakovosti 
vode. 

Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije (Eko sklad) kol 
neprofitna finančna organizacija za kreditiranje naložb na področju 
varstva okolja je konec leta 1996 razpolagala s približno 4,9 
milijarde tolarjev. Iz naslova kupnine na podlagi zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij je Eko sklad pridobil približno 
1,5 milijarde tolarjev sredstev. 
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Terjatve Eko sklada (dolgoročna okoljska posojila) so konec leta 
1996 znašale približno 4,4 milijarde tolarjev, od tega posojila 
občinam in izvajalcem gospodarskih javnih služb ^približno 2,3 
milijarde tolarjev), posojila gospodarskim družbam (približno 1,4 
milijarde tolarjev) in posojila za zmanjšanje onesnaževanja zraka 
(približno 0,7 milijarde tolarjev). 

V začetku leta 1996 so bila šestdesetim projektom, katerih skupna 
investicijska vsota je znatno presegala razpisana sredstva, 
dodeljena vsa razpisana sredstva v višini 710 milijonov tolarjev, 
in sicer za oskrbo s pitno vodo, za odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih in padavinskih odpadnih vod, za ravnanje s komunalnimi 
odpadki in za razdelilna plinska omrežja na stanovanjskih območjih. 
V novembru 1996 je bil objavljen nov javni razpis za kreditiranje 
lokalne infrastrukture v višini 1200 milijonov tolarjev, na podlagi 
katerega je bilo dodeljenih za približno 760 milijonov tolarjev 
sredstev za naložbe v nadomestno oskrbo s pitno vodo na tistih 
področjih, kjer so onesnaženi dosedanji vodni viri, za čiščenje ali 
odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, za ravnanje 
s komunalnimi odpadki ter za razdelilna plinska oziroma 
vročevodna omrežja. 

V maju 1996 je bil objavljen javni razpis Eko sklada za kreditiranje 
zamenjave ogrevalnih sistemov v tistih slovenskih občinah, kjer 
je zrak najbolj onesnažen. Po tem razpisu je bilo v 43 občinah na 
območjih z najbolj onesnaženim zrakom razdeljenih 450 milijonov 
tolarjev posojil. 

V septembru 1996 je Eko sklad izdal naslednji tovrsten razpis, ki 
je ponujal upravičencem v 55 občinah ugodna posojila v višini 
600 milijonov tolarjev, dodeljenih-pa je bilo za približno 510 milijonov 
tolarjev posojil. 

Junija 1996 je Eko sklad objavil javni razpis v višini 1000 milijonov 
tolarjev, namenjen gospodarskim družbam za okoljsko najnujnejše 
investicije - čistilne naprave za tehnološke odpadne pline, čistilne 
naprave za tehnološke odpadne vode, sisteme za ravnanje s 
posebnimi odpadki in za prenehanje uporabe ozonu škodljivih 
snovi. Dodeljenih je bilo za približno 290 milijonov tolarjev posojil. 

Zaradi slabšega odziva na prvi razpis je Eko sklad novembra 
1996 objavil še drugi javni razpis za kreditiranje investicij 
gospodarskih družb v čistilne naprave za tehnološke odpadne 

1 pline, čistilne naprave za tehnološke odpadne vode in sisteme za 
ravnanje s posebnimi odpadki v višini 710 milijonov tolarjev. 

Eko sklad poleg naštetih dejavnosti opravlja še naloge finančnega 
posrednika pri dodeljevanju nepovratnih sredstev v višini 6,2 
milijona USD šestim slovenskim podjetjem v okviru slovenskega 
Projekta postopnega opuščanja ozonu škodljivih snovi. 

Uprava Republike Slovenije za geofiziko je opravljala strokovno 
delu v zvezi z zakonodajo ter seizmološki, geološki in geofizikalni 
fnonitoring. Postavljena je bila nova potresna opazovalnica v 
Dobrini na Kozjanskem. Na skupno osmih potresnih opazovalnicah 
državne mreže je bilo v letu 1996 zaznanih 2535 potresnih 
dogodkov, od tega je bilo 569 potresov z epicentrom v Sloveniji. 
Pripravljen je bil model potresnih izvorov Slovenije in vzpostavljen 
geološki informacijski sistem. Pri strokovnem delu z zakonodajo 
sta se nadaljevali izdelava verjetnostnih kart potresne nevarnosti 
Slovenije v skladu s predpisom Eurocode 8 ter priprava strokovnih 
Podlag za pravilnik o seizmološkem monitoringu velikih pregrad. 

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost je v letu 1996 
izdala skupno 447 odločb, od tega je bilo 428 odločb izdanih za 
uvoz oz. izvoz predvsem radioaktivnih snovi, 21 odločb pa je bilo 
izdanih jedrski elekrtarni Krško. Inšpekcijski nadzor jedrskih 
objektov v Sloveniji je iz leta v leto intenzivnejši. V letu 1996 je bilo 
opravljenih 12 inšpekcijskih pregledov JE Krško in 2 pregleda 
raziskovalnega reaktorja TIGRA v Podgorici. 

Pomembnejši projekti, ki kontinuirano tečejo že nekaj let, so 
predvsem: geotektonske raziskave za oceno varnosti, gradnja 

centra za analizo ponezgodnih stanj in vzpostavitev nacionalne 
mreže zgodnjega obveščanja o radioloških nesrečah. 

V okviru mednarodne dejavnosti Republika Slovenija predseduje 
Konferenci pogodbenic Alpske konvencije. Ministrstvo za okolje 
in prostor je februarja 1996 sklicalo konferenco, ki so se jo udeležili 
ministri za okolje iz vseh alpskih držav. Podpisan je bil protokol o 
gorskem gozdu ter sprejet protokol o turizmu. Junija 1996 je 
ministrstvo dejavno sodelovalo pri izvedbi druge konference 
Združenih narodov o človekovih naseljih (Habitat II) v Carigradu, 
oktobra pa na rednem zasedanju Generalne skupščine Združenih 
narodov. 

Nadaljuje se obširna dejavnost, katere temeljni namen je Sloveniji 
zagotoviti ustrezno mesto v evropskih razvojnih scenarijih, kot 
na primer sodelovanje pri pripravi programa čezmejnega 
sodelovanja Evropske unije, namenjenega skupnemu urejanju 
prostora Interreg II.C. Dejavnosti ministrstva v zvezi s tem 
potekajo zlasti v okviru Sveta Evrope (CEMAT), v krogu 
srednjeevropskih držav, pa tudi v sklopu razvijanja skupne 
prostorske politike držav članic EU. 

Med pomembnimi srečanji, do katerih prihaja v okviru rednega 
mednarodnega sodelovanja Ministrstva za okolje in prostor in 
organov v njegovi sestavi, je treba v letu 1996 poudariti obisk 
generalnega sekretarja Svetovne meteorološke organizacije v 
Sloveniji. Slovenija na področju meteorologije sodeluje v 
mednarodnih delovnih telesih, saj je pristopila oz. pristopa h 
Konvenciji o spremembi podnebja, Konvenciji o prenosu 
onesnaženja čez državne meje, Konvenciji o varovanju 
ozonskega plašča, ratificirala pa je tudi "žveplov protokol". V letu 
1996 je bila Slovenija gostiteljica britanskega ministra za okolje, 
obiskale pa so jo tudi tri misije Mednarodne agencije za atomsko 
energijo. 

Dvostransko sodelovanje s sosednjimi državami poteka na 
ustaljen način. Okrepilo se je sodelovanje z Makedonijo in v zvezi 
s tem je bil podpisan protokol o medsebojnem sodelovanju na 
področju varstva okolja in urejanja prostora, z Republiko Hrvaško 
pa p'otekajo razgovori na ministrski ravni na področju urejanja 
prostora in regionalnega razvoja. Sodelovanje je potekalo tudi z 
Nemško organizacijo za tehnično pomoč na področju graditve 
socialnih stanovanj (DESVVOS). 

S področij pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor so bili v letu 
1996 med drugim ratificirani Konvencija o biološki raznovrstnosti 
in sporazuma o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke 
nevarnosti z Republiko Avstrijo in Republiko Madžarsko. 
Ministrstvo je pripravilo predloge zakonov o ratifikaciji več 
mednarodnih pogodb s področij svoje pristojnosti. 

Ministrstvo za okolje in prostor je nadaljevalo s promocijo svoje 
dejavnosti. Tako je bil v letu 1996 izveden razpis Promocija varstva 
okolja, namenjen nevladnim organizacijam. Sofinancirane so bile 
publikacije in druge oblike predstavitve vsebine dela, povezane z 
okoljevarstveno problematiko. 

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

V skladu z zakonskimi določili, programom dela Vlade Republike 
Slovenije in zahtevami Evropske unije za prilagoditev predpisov 
je Ministrstvo za pravosodje v letu 1996 usmerilo svojo dejavnost 
na naslednja delovna področja: predvsem na področje zakonodaje, 
varstva osebnih podatkov, izvrševanja kazenskih sankcij, 
spremljanju izvajanja zakona o denacionalizaciji in poprave krivic 
ter zagotavljanju pogojev za delo pravosodnih organov in 
mednarodne pravne pomoči. 
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Dejavnost na kazenskem, civilnem in organizacijskem 
zakonodajnem področju se je kazala v analizi učinkov veljavne 
zakonodaje in pripravi spremembe le te kot tudi pripravi nove 
(sprememba zakona o sodniški službi, državnem tožilstvu). 
Priprave zakonodaje so zahtevale delo v delovnih skupinah, v 
katerih so se povezovali elementi prakse in stroke. 

Na področju organiziranosti je ministrstvo v letu 1996 namenilo 
precejšnjo pozornost bodoči organiziranosti in pristojnostim 
dosedanjih javnih pravobranilcev in sodnikov za prekrške. Ob 
upoštevanju ureditev v drugih evropskih državah ter posebnosti 
v Sloveniji je ministrstvo predložilo Državnemu zboru predlog 
zakona o državnem pravobranilstvu. Tudi pri upravnih sporih je 
treba sedanjo slovensko zakonodajo približati evropski, zato je 
bil Državnemu zboru predložen predlog zakona o upravnem 
sporu. 

V okviru civilnega prava je bila v letu 1996 namenjena posebna 
pozornost spreminjanju oziroma pripravi lastne zakonodaje s tega 
področja. Vladi je bil predložen predlog zakona o lastninskih in 
drugih stvarnih pravicah, v parlamentarni postopek pa so bili s 
tega področja dani še predlog zakona o pravdnem postopku, 
zakona o izvršilnem postopku in obligacijskega zakonika. 

Na področju kaznovalne politike je v bil poseben poudarek na 
sprejemanju potrebnih dopolnitev in sprememb že sprejete 
zakonodaje. Delovanje te zakonodaje v praksi je zahtevalo 
takojšnje spremembe in dopolnila tako zakona o kazenskem 
postopku kot tudi kazenskega zakonika. 

Z delom je ministrstvo nadaljevalo na tistih področjih kaznovalnega 
prava, ki sistemsko še niso urejena oziroma je njihovo ureditev 
treba prilagoditi reformi kazenskega prava iz leta 1995. Državni 
zbor je v letu 1996 že sprejel zakon o popravi krivic, za drugo 
oziroma tretjo obravnavo pa sta bila Državnemu zboru predložena 
predlog zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja 
in zakona o prekrških, ki je vezan na predlog zakona o prekrških. 

Mednarodna pravna pomoč 
Normativna dejavnost na področju mednarodnopravne pomoči v 
letu 1996 je zajemala pripravo predloga zakona o overitvi listin v 
mednarodnem prometu za drugo obravnavo ter pripravo 
predlogov zakonov o ratifikaciji dvostranskih pogodb o pravni 
pomoči med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo, in sicer 
pogodbe o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah, pogode 
o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah 
in pogodbe o izročitvi. Pripravljena so bila tudi delovna gradiva za 
sklenitev vsebinsko podobnih pogodb z Republiko Bosno in 
Hercegovino. 

Ministrstvo je z Ministrstvom za zunanje zadeve sodelovalo tudi 
pri pripravi gradiva za razgovore delegacij Republike Slovenije o 
nasledstvu dvostranskih mednarodnih pogodb o pravni pomoči, 
ki jih je sklenila nekdanja Jugoslavija. 

V letu 1996 je ministrstvo rešilo 8325 zadev, ki so se vsebinsko 
nanašale na t.i. malo pravno pomoč v civilnih, kazenskih in 
nepravdnih zadevah, uveljavljanje preživninskih zahtevkov v tujini, 
priznanje in izvršitev sodnih odločb v civilnih zadevah, prenos 
izvršitve kazni, odstop oziroma prevzem kazenskega pregona, 
dovolitve tranzita obdolžencev in obsojencev čez ozemlje 
Republike Slovenije, ekstradicijo, legalizacijo listin v mednarodnem 
prometu ter na druge naloge, ki se izvajajo v skladu z 
mednarodnimi pogodbami s tega področja. 

Spremljanje izvajanja zakona o denacionalizaciji 
Na področju denacionalizacije je ministrstvo usklajevalo potrebne 
dejavnosti pri reševanju te problematike in^zbiranju podatkov. Na 

podlagi spremljanja izvajanja zakona o denacionalizaciji je 
pripravilo XI. poročilo o uresničevanju zakona, ki je zajelo obdobje 
od 1. 11. 1995 do 31. 8. 1996. Ministrstvo je izdalo soglasje k 
novemu navodilu o vsebini in načinu vodenja evidenc o vloženih 
zahtevah, o izdanih odločbah ter o izvršitvi odločb o postopku 
denacionalizacije, ki ga je izdal minister za finance. Skupaj s 
pristojnimi službami vlade je ministrstvo sodelovalo pri pripravi 
novega računalniškega programa za zajemanje podatkov o 
denacionalizaciji in izobraževanju referentov v upravnih enotah, 
ki so uporabniki tega programa. 

Varstvo osebnih podatkov 
Tudi v letu 1996 so se nadaljevale dejavnosti pri sprejemanju 
novega zakona o varstvu osebnih podatkov in zakona o vodenju 
zbirk osebnih podatkov (področje zdravstva, zdravstvenega 
zavarovanja in zakona o delovnih razmerjih), ki bosta usklajena 
z varovanjem človekovih pravic in zahtevami konvencije Sveta 
Evrope in direktive Evropske unije. 
V okviru inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb zakona 
o varstvu osebnih podatkov so bile obravnavane prijave, pritožbe, 
sporočila in druge vloge. Opravljeni so bili tudi inšpekcijski nadzori 
pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov z namenom preverjanja 
katalogov osebnih podatkov ter pravilnikov o zavarovanju osebnih 
podatkov, ki določajo postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih 
podatkov in njihovo izvajanje. 

Izvrševanje kazenskih sankcij 
Na zakonodajnem področju izvrševanja kazenskih sankcij je 
ministrstvo nadaljevalo s pripravo.predloga zakona o izvrševanju 
kazenskih sankcij, ki ga je treba spremeniti zaradi uskladitve z 
novo kazensko in drugo zakonodajo. 

Komisija za pogojne odpuste je obravnavala 509 vlog za pogojni 
odpust (420 v rednem in 89 v izrednem roku), od tega je bilo 
pozitivno rešenih 223 prošenj (175 v rednem in 48 v izrednem 
roku). Hkrati je komisija v 14 primerih izdala mnenje o tem, v 
katero zdravstveno organizacijo naj se odda oseba, ki ji je bil 
izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in 
varstva v zdravstvenem zavodu. 

V vseh zavodih in oddelkih za prestajanje kazni in v poboljševalnem 
zavodu Radeče je bilo 44 oseb z izrečenim ukrepom obveznega 
zdravljenja alkoholizma in narkomanije in od tega: 25 oseb z 
izrečenim ukrepom v zvezi z odvisnostjo od alkohola, 19 oseb 
zaradi odvisnosti od prepovedanih drog. 

V letu 1996 je ministrstvo pripravilo 78 poročil o navedbah prosilcev 
za pomilostitev in 17 predlogov za pomilostitev po uradni dolžnosti 
ob dnevu samostojnosti Republike Slovenije; na podlagi teh poročil 
in predlogov je predsednik republike pomilostil 22 obsojencev. 

V pristojnosti ministrstva je tudi vodenje kazenske evidence in 
evidence izrečenih vzgojnih ukrepov. Pri tem je bilo rešenih 15.020 
zahtevkov sodišč in drugih sodnih organov, na zahtevo upravnih 
enot, državnih organov, pravnih oseb, zasebnih delodajalcev in 
državljanov je bilo izdanih 26.840 potrdil o nekaznovanju, 
opravljenih pa je bilo tudi 78.500 izbrisov sodb. V okviru 
mednarodnopravne pomoči so bili v 150 primerih dani podatki iz 
kazenske evidence. 

Nadzor nad izvrševanjem kazenskih sankcij v zavodih za 
prestajanje kazni zapora iz pristojnosti ministrstva je v letu 1996 
obsegal vse oblike obravnavanja obsojencev. Poleg rednih 
nadzorov so bili opravljeni - zlasti v tistih zavodih, kjer je bilo več 
pritožb obsojencev - tudi občasni nadzori, ki so pripomogli k 
sprotnemu reševanju problemov. Na dan 31.12.1996 je bilo zaprtih 
649 oseb, od tega 394 obsojencev, 24 upravno kaznovanih, 28 
mladoletnikov in 203 pripornikov. 
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Kadrovski in materialni pogoji za delo pravosodnih organov 

Ministrstvo za pravosodje je pospešeno reševalo tudi kadrovska 
vprašanja sodišč in državnih tožilstev. V letu 1996 je ministrstvo 
vodilo postopke za izvolitev 240 sodnikov v trajni mandat in 28 
državnih tožilcev. Od 708 sistemiziranih sodniških mest je bilo 
konec leta zasedenih 572, od 185 sistemiziranih mest državnih 
tožilcev pa 153. 

V skladu z zakonom o sodniški službi in v sodelovanju z Vrhovnim 
sodiščem RS, Državnim tožilstvom RS ter zunanjimi izvajalci je 
ministrstvo izvajalo izobraževanje sodnikov, državnih tožilcev in 
pomočnikov državnih tožilcev kot tudi drugega osebja, 
zaposlenega v pravosodnih organih. Na podlagi prijav in odločitve 
Sodnega sveta oziroma Personalne komisije Državnega tožilstva 
je ministrstvo sklenilo pogodbe o podiplomskem študiju s štirimi 
sodniki in sedmimi državnimi tožilci. 

Za potrebe pravosodnih organov ministrstvo letno podeljuje tudi 
štipendije za študente pravne fakultete. V letu 1996 je podelilo 17 
štipendij, tako da je trenutno število štipendistov 48. 

V okviru ministrstva so se izvajali tudi pravniški državni izpiti, ki 
ga je v letu 1996 opravilo 164 kandidatov, izpit iz poznavanja 
določil sodnega reda, ki ga je opravilo 969 kandidatov, upravni 
strokovni izpit in preizkusi za strojepiske. 

Na področju sodnega izvedeništva in cenilstva je bil v letu 1996 
vzpostavljen sistem programov preverjenja strokovne usposoblje- 
nosti za posamezne stroke (strojna, avtomobilsko-prometna, 
gradbena, geodetska itd.). Kot del priprave kandidatov nanje so 
potekali pripravljalni izobraževalni seminarji za kandidate različnih 
strok, ki so jim sledili strokovni preizkusi ter imenovanja in prisege 
uspešnih kandidatov. V letu 1996 je bilo imenovanih 34-sodnih 
tolmačov (skupaj 674) in 67 sodnih izvedencev in cenilcev (skupaj 
3834). 

Ministrstvo je tudi v letu 1996 nadaljevalo s posodobitvijo 
pravosodnih organov tako na področju informatizacije (nakup 
strojne opreme in skrb za programsko opremo, izdelava in 
nastavitev programov in računalniških mrež) kot tudi s 
posodabljanjem druge opreme oziroma osnovnih sredstev 
(pisarniško pohištvo, birotehnična oprema, telefonska oprema in 
službena vozila). 

V okviru investicijskega vzdrževanja zgradb pravosodnih organov 
in zaporov so se izvajale adaptacije teh objektov, žal zaradi 
pomanjkanja sredstev in starosti teh objektov le najnujnejša 
popravila. Konec leta 1996 so se začele priprave na gradnjo nove 
sodne palače v Ljubljani. 

Poprava krivic 
Konec leta 1996 je začel veljati zakon o popravi krivic. V okviru 
ministrstva se je oblikovala služba, ki je do 31.12.1996 prejela že 
186 vlog za priznanje statusa nekdanjega političnega zapornika 
in zahtev za priznanje statusa po vojni pobitih oseb. Vse zahtevke 
bo obravnavala vladna komisija za popravo krivic, ki bo začela z 
delom v letu 1997, ko bo tudi ustanovljena. 
Ministrstvo po določbi 2. odstavka 539. člena zakona o kazenskem 
postopku obravnava tudi odškodninske zahtevke iz naslova 
neupravičenih obsodb in neutemeljeno odvzetih prostosti zaradi 
poskusa dosega sporazuma o obstoju škode ter o vrsti in višini 
odškodnine, preden oškodovanec vloži tožbo za povrnitev škode. 
V letu 1996 je bilo na področju odškodnin iz sedanjih kazenskih 
postopkov vloženih 20 zahtevkov, katerih višina se je gibala od 
30.000,00 do 10.000.000,00 SIT. V povprečju so pripori trajali do 
2 meseca. Sklenjenih je bilo 7 sporazumov. Zahtevkov za 
odškodnine iz povojnih procesov pa je bilo 66. 32 je bilo rešenih 
sporazumno. 

Mednarodno sodelovanje 
Ministrstvo se je dejavno vključevalo tudi v mednarodno 
sodelovanje. Predstavniki ministrstva so se vključevali v delo 
Sveta Evrope, in sicer z udeležbo na zasedanjih njegovih odborov 
in udeležbo na njegovih izobraževalnih seminarjih oziroma 
srečanjih. V letu 1996 je ministrstvo dejavno sodelovalo tudi pri 
pripravi statuta mednarodnega kazenskega sodišča OZN na 
sedežu OZN v NewYorku. Usklajevanje in organizacija izmenjave 
na področju izobraževanja s tujimi ustanovami sta se zaradi 
dobrega in stalnega sodelovanja s tujimi predstavništvi pri nas 
okrepila in pridobila nove razsežnosti neposrednega sodelovanja 
s tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami. 
Ministrstvo je dejavno sodelovalo tudi pri odgovorih na vprašalnike 
Evropske unije. 

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 

Ministrstvo je v letu 1996 delovalo skladno z vladno politiko in 
začrtanim programom dela na področju železniškega, pomor- 
skega in zračnega prometa; prometa na notranjih vodah; na 
področju prekladalnih storitev; cest in cestnega prometa; 
telekomunikacijskega in poštnega prometa; žičnic in mednarodnih 
odnosov v prometu. 

Področje cest 

Leta 1996 je bil državni proračun sprejet že februarja, kar je 
omogočilo normalno načrtovanje dela in izvedbo glavnine del v 
gradbeni sezoni. Pri pripravi in izvedbi finančnega načrta 
ministrstva so bili prednostno obravnavani ukrepi, ki so omogočali 
izboljšanje varnosti v prometu in pomenili predvsem ohranjanje 
vozišč ter sanacijo objektov, ki jim je bila v preteklem letu zaradi 
dotrajanosti omejena nosilnost. 

Zakon o izvajanju proračuna 1996 je v 10. členu omogočil 
predobremenitev, t.j. sklepanje večletnih pogodb in delno realizacijo 
že v letu 1996 z zapadlostjo plačil v letu 1997, kar je bilo v 
predpisanih okvirih tudi realizirano. 

Zaradi posledic zime je prišlo do večjega poškodovanja cest, 
zato je Državni zbor sprejel poseben zakon, ki je del namensko 
zbranih sredstev za graditev avtocest namenil za saniranje 
poškodb na državnih in delno na lokalnih cestah v višini 
2.956.800.000 SIT, od česar je bilo namenjenih za lokalne ceste 
550.973.000 SIT. Obseg proračuna je bil 17.410.650.514 SIT 
skupaj s sredstvi za sanacijo cest, kar pomeni za 8,8 % večji kot 
v prejšnjem letu in kar je omogočilo, da je bilo saniranih približno 
235 km odsekov državnih cest in 75 objektov. 

Od večjih cestnih projektov kaže omeniti, da so bili dopolnjeni ali 
dani v delo tile cestni odseki; 

- Ljubno - Luče 
- Obvoznica Šentjur 
- Podvoz Ptuj 
- Stročja vas - Ljutomer 
- Žabnica - Grenc 
- most Idrija 
- Huda luknja 
- inundacija Brežice 
- Pobegi - Sv. Anton 
- Petrovo Brdo - Podrošt 
- Lenart 
- Osilnica - Kočevska Reka 

Program graditve avtocest je v tem letu dobil poln zagon, saj je 
bilo realiziranih del za več kot 50 mrd SIT. 
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V promet so bili predani tudi odseki: 
- Šentilj - Pesnica 
- Hoče - Arja vas 
- Zadobrova - Tomačevo 

DARS, d.d., je s soglasjem Državnega zbora najel kredit pri 
konzorciju slovenskih bank v višini 100 mio USD. 
Predlog zakona o javnih cestah je bil predložen Državnemu zboru 
v tretjo obravnavo. 

V okviru cestnega prometa sta bila podpisana dva sporazuma o 
ureditvi mednarodnega cestnega prevoza z R Makedonijo in R 
Poljsko. 

Izdani so bili številni podzakonski akti, ki urejajo postopke in način 
delitve dovolilnic, pogoje za pridobitve licenc za prevoze v cestnem 
prometu, minimalne tehnične in druge pogoje za parkirišča in 
mesta za vzdrževanje vozil, program preizkusa strokovne 
usposobljenosti ter postopke in načine opravljanja preizkusa za 
pridobitev licence za prevoze v cestnem prometu. 

Na šestih delitvah dovolilnic je bilo razdeljenih približno 350.000 
mednarodnih dovolilnic za mednarodni prevoz stvari, izdanih 
8.537 dovolilnic in 27.299 kontrolnih listin za opravljanje 
mednarodnega prostega prevoza oseb. 
Tujim prevoznikom je bilo izdanih 75 dovoljenj za opravljanje 
linijskega mednarodnega prevoza oseb v tranzitu, 11 dovoljenj 
za opravljanje linijskega mednarodnega prevoza oseb v bilaterali 
in eno dovoljenje za opravljanje linijskega mednarodnega prevoza 
oseb v multilaterali. 
Poleg izdanih dovoljenj so bili izvedeni še postopki potrditve: 
60 linij, ki jih izvajajo BiH prevozniki, ter 
20 potrditev sprememb voznih redov. 

V register je bilo vpisanih 1266 primestnih linij; 280 medkrajevnih 
linij; 176 sprememb voznih redov med letom in 23 usklajenih in 
vpisanih linij med letom. 

Oddelek za cestni promet je v letu 1996 sodeloval pri reševanju 
problematike s področja mednarodnega in notranjega cestnega 
prometa z Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno zbornico 
Slovenije, Carinsko upravo RS, Prometnim inšpektoratom RS, 
Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za ekonomske 
odnose in razvoj, Ministrstvom za gospodarske dejavnosti in s 
tujimi ministrstvi s področja mednarodnih cestnih prevozov. 

Področje pomorskega prometa 
Na področju pomorskega prometa so bile v letu 1996 izpeljane te 
naloge: 

- izdaja 4 odločb o določitvi imen ladij; 
- izdaja dopolnila k odredbi o določitvi pooblaščenih podjetij za 
opravljanje pregledov vkrcanega tovora nevarnih snovi ter izdajo 
potrdil za podjetje SGS Slovenija, d.o.o. Koper; 
- priprava začasnega pooblastila organizacij za izvajanje 
tehničnega nadzora ladij in plovnih objektov; 
- priprava sporazuma med Vlado RS in Germanische Lloydom 
ter Vlado RS in Hrvatskim registrom brodova; 
- dana pobuda Vladi RS za pristop k resolucijama A 724 in A 735 
Mednarodne pomorske organizacije; 
- dana pobuda za včlanitev v Pariški memorandum o dogovoru 
glede nadzora s strani pristaniških oblasti; 
- dana pobuda Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve za 
pristop h konvenciji Mednarodne organizacije dela itd. 

Prav tako so bile opravljene številne naloge na pomorskoupravnem 
področju, od katerih kaže omeniti predvsem: 

- vpis 459 novih čolnov, izbris 78 čolnov, 392 sprememb lastništva 

za čoln in opravljenih je bilo 692 rednih pregledov čolna; 
- izdaja 150 pomorskih knjižic, 337 različnih pooblastil, 2783 
potrdil za voditelja čolna ter 178 potrdil o preizkusu znanja; 
- 186 kandidatov je pristopilo k opravljanju strokovnih izpitov; 
- izdaja 59 odločb za izvajanje prireditev na morju; 
- izdaja 9 odločb za dnevno izdajanje plovil; 
- izdaja 47 dovoljenj za pristanek zunaj pomorskega mejnega 
prehoda; 
- izdaja 50 dovoljenj za privez tankerjev za nafto ter 31 dovoljenj 
za privez tankerjev za prevoz kemikalij; 
- po prijavah poveljnikov ladij in pomorskih agencij je bilo pripeljanih 
2124 ton kosovnega IMO tovora, 
-15 ladjam je bilo iz vidika varnosti plovbe prepovedano izplutje 
na podlagi začasne odredbe sodišča, 4 ladjam pa za izplutje na 
podlagi sodne prepovedi; 
- v slovenska pristanišča je v tem obdobju priplulo 1448 ladij in 
11.623 tujih jaht in čolnov. 

Inšpekcija za varnost pomorske plovbe je tudi v letu 1996 opravljala 
nadzor nad vsemi elementi, ki lahko vplivajo na varnost: 
človeškega življenja na morju, varnost plovnih objektov, ladijskih 
tovorov in drugih dobrin, objektov za varnost plovbe, plovnih poti, 
varstvo okolja in morskih voda. Inšpekcijski nadzor se opravlja 
tako na domačih ladjah kot tudi na ladjah, ki plujejo pod tujo zastavo, 
zajema kontrolo ladijskih listin in knjig, kontrolo minimalnega števila 
strokovno usposobljenih članov posadke, potrebnih za varno 
plovbo ladje, delovanje opreme za vodenje navigacije, ažurnosti 
navigacijskih publikacij, itd. 

Ministrstvo za promet in zveze je v letu 1996 letu pripravilo te 
pomembnejše pomorske pravne akte delovnega področja 
Ministrstva za promet in zveze: 
- uredbe o načinu opravljanja pomorske pilotaže in Uredbe o 
koncesiji za opravljanje pomorske pilotaže; 
- priprava in izvedba postopka za prenehanje pogodb o pilotaži 
po sklepu ustavnega sodišča; 
- priprava dveh delovnih osnutkov besedila uredbe za koncesijo 
za opravljanje vzdrževanja in razvoj pristaniške infrastrukture v 
koprskem pristanišču; 
- sodelovanje v pripravi tipskega sporazuma o slovenski prometni 
poti; 
- dopolnitev obrazložitve pomorskega zakonika na zahtevo 
Državnega zbora; 
- priprava stališča na predlog zakona o prostih carinskih conah, 
ki ga je dala v obravnavo skupina poslancev; 
- priprava stališč vlade RS do predlogov uprave Luke Koper d.d. 
za I. skupščino delničarjev. 

Pristaniška infrastruktura 

Vlada RS je dne 16.6.1995 izdala sklep, s katerim je sprejela 
načelno usmeritev, da se zbrana sredstva iz dividend prednostnih 
participativnih in drugih delnic v Luki Koper, d.d., namenijo za 
uresničevanje določil resolucije o pomorski usmeritvi RS. Vlada 
predlaga višino sredstev za namen iz prejšnjega stavka z 
vsakoletnim proračunom. Na podlagi tega sklepa vlade je Uprava 
RS za pomorstvo predlagala, da se pri Upravi RS za pomorstvo 
v 1996 letu uvede nova proračunska postavka 'Investicije v 
pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe' in se tako opredelila, 
katere zadeve iz resolucije so z vidika financiranja prednostne. 
Luka Koper je v mesecu juliju pripravila ekonomski elaborat 
vlaganj, ki pa je upravičenost investicije v III. bazen koprskega 
pristanišča prikazoval le z vidika podjetja. Zato na komisiji za 
oceno investicij, ta elaborat ni bil sprejet, saj je bilo ugotovljeno, da 
za investicije iz državnega proračuna ni ustrezen. Skladno s 
sklepom vlade so bila sredstva iz proračunske postavke Investicij 
v pristaniško infrastrukturo prerazporejena in je na postayki 
ostalo le še 18 mio SIT. Zato investicije v bazen III koprskega 
pristanišča niso bile realizirane v načrtovanem obsegu. Uprava 
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RS za pomorstvo je zato z usposobljeno inštitucijo, to je 
Vodnogospodarskim inštitutom iz Ljubljane, sama začela 
pripravljati dokumentacijo in investicijski projekt, ki ga je omenjena 
komisija ocenila kot ustreznega, minister pa izdal sklep o potrditvi 
investicije. V mesecu novembru je bila tako podpisana pogodba z 
izvajalcem Luko Koper za poglabljanje severovzhodnega dela 
bazena III v koprskem pristanišču na koto -7 m skupaj 40.000 
m3 izkopanega materiala. Po pogodbi bodo dela izvedena do 
konca meseca novembra 96'. Luka Koper se je lastninsko 
preoblikovala iz družbene pravne osebe v delniško družbo v juliju 
1996. Nizozemski strokovnjaki so izdelali že tri projekte ter 
pripravljajo študijo o razvoju novih površin v koprskem pristanišču. 
Eno študijo je Uprava RS za pomorstvo predlagala kot 
prednostno tudi za vključitev med projekte PHARE. Omeniti je 
treba, da je bil podpisan Memorandum razumevanja med RS in 
Kraljevino Nizozemsko za 1997 leto (Memorandum of 
Uderstanding - Netherlands Programme for Cooperation with 
Slovenia, 1997), ki se deli na dve področji. Prvo področje se 
nanaša na industrijski razvoj in prometni sektor, osrednje 
dejavnosti na tem področju se bodo nanašale prav na razvoj 
koprskega pristanišča. Sklenjeni so tudi dogovori o sodelovanju 
z domačimi strokovnimi ustanovami, predvsem Vodnogospodar- 
skim inštitutom iz Ljubljane, kar se že izvaja in bodo določeni 
projekti izdelani še v letos. Poudarek bo pri gornjih študijah razvoja 
koprskega pristanišča dan v navezave z zaledjem. Torej bo 
zajeta celotna prometna infrastruktura, izhajajoča iz pristaniške. 

Objekti za varnost plovbe 

- Na podlagi Odredbe o vzdrževanju plovnih poti v morju Republike 
Slovenije št. 345-22/91 z dne 24.10.1991, ki jo je izdalo Ministrstvo 
za promet in zveze, je Pristaniška kapitanija Koper skrbela za 
vzdrževanje plovnih poti v obalnem morju Republike Slovenije ter 
vzdrževanje in zagotavljanje pravilnega delovanja objektov za 
varnost plovbe. Z ustanovitvijo Uprave RS za pomorstvo je 
pristojnost vzdrževanja plovnih poti prešla na Upravo RS za 
pomorstvo, ki je v 96' letu izvedla tudi javni razpis, izbrala izvajalca 
ter sklenila pogodbo za investicijsko vzdrževanje objektov za 
varnost plovbe. Vsebinsko gledano gre za posodobitev nekaterih 
svetilnikov, in sicer s plinske na sončno oziroma električno 
energijo, z namenom povečanja stopnje varnosti delovanja, nadalje 
za zamenjavo nekaterih sidrnih betonskih blokov in verig na 
svetlečih bojah, ki so bile dotrajane, ter za obnovo fasade na 
zidanem svetilniku na vhodu v piranski mandrač. 

- Prav gotovo kaže omeniti, da je bil v začetku decembra 95' 
imenovan strokovni svet za pomorski promet pri Upravi RS za 
pomorstvo. V strokovni svet so bili imenovani predstavniki vseh 
treh obalnih občin, predstavnik Sveta pomorskega gospodarstva 
Koper, predstavnik Luke Koper, predstavnik Splošne plovbe in 
predstavnica Visoke pomorske in prometne šole v Piranu. Namen 
ustanovitve tega sveta je v združevanju in usklajevanju različnih 
interesov za pomorski promet zainteresiranih subjektov v 
svetovalnem telesu, ki bo z mnenji, pobudami in predlogi v pomoč 
ministru za promet in zveze in Upravi RS za pomorstvo pri njunem 
delu, in sicer v zvezi z uresničevanjem nalog, ki jih določa 
Resolucija o pomorski usmeritvi RS, in glede gospodarjenja s 
pristaniško infrastrukturo. Svet je v 1996. letu dokaj dejavno 
deloval. v , 

V 1996 letu je bil določen tudi dan pomorstva v Republiki Sloveniji. 
Vlada je namreč 7.marec razglasila za slovenski dan pomorstva. 

f 
Področje zračnega prometa 

Ministrstvo je dejavno delovalo tudi na področju zračnega prometa 
ter se še zlasti prizadevalo za uskladitev naše zakonodaje s tega 
področja s predpisi evropskih držav, EU in gospodarno in 
racionalno organizacijo ter ureditev našega zračnega prometa. V 

tem okviru je bilo izpeljanih več nalog, od katerih bi kazalo omeniti: 
- pripravo predloga zakona o zračnem prometu, 
- pripravo in potrditev predloga pravilnika o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v Upravi RS za zračno plovbo, 
- pogajanja s stavkovnim odborom Samostojnega sindikata 
delavcev v kontroli letenja in Sindikata aeronavtičnih informacijskih 
in tehničnih služb, 
- izdaja slovenskih predpisov in prevodi več ICAO in ECAC 
dokumentov, 
- razreševana vprašanja statusa predstavništev tujih letalskih 
prevoznikov v RS, itd. 

Področje pošte in telekomunikacij 

Državnemu zboru sta bila predložena v tretjo obravnavo predloga 
sistemskih zakonov, ki urejujeta poštno in telekomunikacijsko 
dejavnost, in sicer predlog zakona o poštnih storitvah in predlog 
zakona o telekomunikacijah. 

V nadaljevanju procesa reorganizacije telekomunikacijskega 
sistema je vlada RS prenesla ustanoviteljske in upravljavske 
pravice do družbe Mobitel, d.d., na Telekom Slovenije, ki je sicer 
100% lastnik delnic Mobitela, d.d.. Vlada je prevzela ustanoviteljske 
in upravljavske pravice do družbe Mobitel, d.d., v prvi fazi 
reorganizacije PTT sistema, v začetku leta 1996 pa so nastopile 
razmere, ko lahko Telekom Slovenije, p.o., uspešno upravlja 
hčerinsko delniško družbo Mobitel, d.d. 

Osnovni kapital Pošte Slovenije, d.o.o., je bil povečan za vrednost 
vseh delnic Poštne banke Slovenije, kar dejansko pomeni prenos 
delnic z lastništva Republike Slovenije na Pošto Slovenije, d.o.o. 
Delovni proces obeh institucij je ozko povezan in terja 
poenostavitev upravljavskih postopkov. 

Lastninjenje v Telekomu Slovenije, p.o., se približuje sklepni fazi. 
Z odločitvijo, da ostane Pošta Slovenije v 100 % lasti države in da 
se lastnini Telekom, kjer svoje certifikate vlagajo tudi vsi 
upravičenci nekdanjega PTT in sedanje Pošte, je bilo omogočeno 
hitrejše prestrukturiranje PTT ter izenačene pravice vseh 
zaposlenih. Zaradi dodatnih vprašanj Agencije za prestrukturiranje 
in privatizacijo je bil sprejet ugotovitveni sklep glede sredstev, ki 
so bila združena in vložena v nekdanja PTT podjetja in so državni 
del kapitala. Do konca leta 1996 so potekale dejavnostii, potrebne 
do izdaje 2. soglasja k programu lastninskega preoblikovanja. 

Telekomu Slovenije je bilo dano predhodno soglasje k sklenitvi 
posojilne pogodbe s konzorcijem tujih bank v višini 70 mio DEM. 
Tako pridobljena finančna sredstva bodo namenjena tehnološki 
posodobitvi Telekoma Slovenije. 

Z izdajo dovoljenj za radijske postaje sistema mobilne telefonije 
GSM Mobitelu, ki je v 100 % lasti Telekoma, je bilo omogočeno 
opravljanje storitev GSM, ki je nekoliko kasnilo zaradi nesprejetja 
zakona o telekomunikacijah, tako da je sistem začel delovati šele 
v turistični sezoni 1996. 

Zaradi razvoja telefonije v težje dostopnih podeželskih področjih 
je bila skupaj s Telekomom in Mobitelom proučena tudi možnost 
za postavitev fiksnih mobilnih telefonskih priključkov. 

Ministrstvo za promet in zveze je dejavno sodelovalo pri delu 
delovnih teles Mednarodne zveze za telekomunikacije in 
Mednarodne poštne zveze. 

V Upravi RS za telekomunikacije je bil dan v letu 1996 na področju 
splošnih telekomunikacij poudarek obsežnim analizam in drugim 
pripravam, ki bodo omogočile po sprejemu zakona o telekomuni- 
kacijah prilagoditev tehničnih in drugih predpisov praksi, običajni 
v zahodni Evropi. V tem smislu sta bila pripravljena in izdana dva 
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pravilnika, in sicer Pravilnik o omrežju GSM ter Pravilnik o pogojih 
za povezovanje fiksnih radijskih telefonskih naročnikov na javno 
telekomunikacijsko omrežje prek mobilnega radiotelefonskega 
sistema. Tudi postopki pri izdaji dovoljenj, priznavanje tujih dovoljenj 
in odobritev so harmonizirani v tolikšni meri, da bo mogoče v 
kratkem času pristopiti k večini priporočil CEPT (Konferenca 
evropskih poštnih in telekomunikacijskih uprav). 

Večina podatkov o koordinaciji frekvenc s sosednjimi državami in 
Mednarodno telekomunikacijsko zvezo je dokončno urejena in 
dopolnjena. Vzpostavljeno je tekoče usklajevanje frekvenc z 
Avstrijo in Madžarsko, deloma tudi s Hrvaško. Končana je tudi 
nova frekvenčna razporeditev, kjer je bilo v dogovorih z 
Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za notranje zadeve 
sproščeno precej frekvenčnih pasov, namenjenih za državno 
upravo. S tem se je povečalo število frekvenčnih pasov za civilno 
uporabo. 

S sredstvi, namenjenimi za računalniško opremo za projektiranje, 
nadzor in evidenco TK- naprav se je nadaljevalo posodabljanje 
programske opreme. Za potrebe izdaje radijskih dovoljenj je bila 
ustanovljena nova podatkovna baza, omogočen je tudi 
neposreden dostop do podatkov mednarodnih organizacij ter 
končana ena izmed faz graditve kontrolnomerilnega sistema 
URST. Nabavljeni sta bili dve merilni vozili za dva različna sklopa 
merilnih nalog, poleg tega pa tudi dopolnilna merilna oprema. 
Realizirana je bila nabava tehnološke radiodifuzne opreme za 
graditev, vzdrževanje in obratovanje infrastrukture RTV Slovenija 
ter za vzdrževanje in obratovanje omrežja za lokalne in 
nekomercialne programe. 

Področje železniškega prometa 

V letu 1996 se je začelo z "izvedbo naloge Nadgradnja GIS - a s 
potrebnimi standardi in normativi, finančnim ovrednotenjem in 
zastavitvijo zasnove spremljanja in nadziranja vseh aktivnostih 
na slovenski železniški infrastrukturi. 

V tem letu je bil izdelan predlog zakona o varnosti v železniškem 
prometu, ki ga je vlada poslala Državnemu zboru v drugo 
obravnavo. Prav tako je bil predložen vladi v obravnavo zakon o 
prevoznih pogodbah v železniškem prometu. 
Državni zbor je po hitrem postopku sprejel zakon o ureditvi 
določenih vprašanj v zvezi z graditvijo železniške proge na smeri 
Puconci-Hodoš-državna meja in dograditvi drugega tira 
železniške proge Koper-Divača kot tudi sprejel zakon o poroštvu 
Slovenije za najete kredite Slovenskih železnic za plačilo 
obveznosti iz naslova najetih kreditov pri EIB in EBRD. 
Slovenske železnice so pridobile tudi poroštvo za najem 
kratkoročnih kreditov za obnovo mobilnih sredstev v potniškem 
prometu v znesku 800 mio SIT. 

Vlada je sprejela sklep o nabavi treh garnitur vlakov "negibne 
tehnike" in naložila SŽ za izbor najugodnejšega ponudnika in za 
pripravo predloga za najprimernejšega tujega financerja. 

Mednarodno sodelovanje 

Ministrstvo je dejavno sodelovalo v mednarodni dejavnosti 
Republike Slovenije in v okviru svojega delovnega področja 
izmenjalo vrsto obiskov s prometnimi resorji drugih držav. Njegovi 
predstavniki so se udeležili stalnih mednarodnih srečanj v Sloveniji 
in tujini ter dala pobudo za sklenitev vrste mednarodnih 
sporazumov, kot so: 

- Sporazum med vlado R Slovenije in vlado R Madžarske o 
železniškem, cestnem in vodnem kombiniranem prevozu; 
podpisano, 27.8.1996; 
- Sporazum med vlado R Slovenije in vlado R Madžarske o 

vzpostavitvi neposredne železniške povezave; podpisan 
15.10.1996; 
- Sporazum med vlado R Slovenije in vlado R Hrvaške o opravljanju 
železniškega prometa čez državno mejo; poslan v obravnavo 
Odboru za mednarodne odnose; 
- Sporazum med vlado R Slovenije in vlado R Hrvaške o 
železniškem, cestnem in vodnem kombiniranem prevozu; poslan 
v obravnavo Odboru za mednarodne odnose. 

V skladu z določili 11. člena Sporazuma med vlado RS in vlado R 
Madžarske o mednarodnem železniškem, cestnem in vodnem 
kombiniranem prometu je vlada RS imenovala slovenski del 
mešane komisije. 

Omeniti kaže, da je bil parafiran Dodatni protokol k Sporazumu 
med RS in EGS na področju prometa (junij 1996) in podpisan 
Memorandum o dogovoru glede razvoja prometne infrastrukture, 
ki povezuje Hrvaško, Madžarsko, Italijo, Slovaško, Slovenijo in 
Ukrajino (december 1996). 

Študije in projekti, ki jih je ministrstvo pripravilo ali sofinanciralo, v 
letu 1996: 
- Vrednotenje prometne infrastrukture s posebnim poudarkom na 
zaračunavanju stroškov uporabe železniške infrastrukture; 
- Optimizacija trase južne variante proge Puconci-Hodoš-državna 
meja; 
- Študija variant poteka proge Puconci-Hodoš-državna meja; 
- Študija organizacijske sheme in potrebne velikosti zgradbe na 
postaji Hodoš za potrebe delovanja SŽ in MAV ter državnih 
organov RS in R Madžarske; 
- Analiza tehnologije novega odseka slovensko madžarske proge; 
- Študija možnosti za povečanje progovnih zmogljivosti na progi 
Divača-Koper; 
- Analiza tržnega potenciala za kombinirani transport - terminal 
Maribor: 
- Zaračunavanje stroškov uporabe železniške infrastrukture SŽ; 
- Projekt: Cestni promet - stanje, problemi in omejitve, kot jih 
doživljajo državljani Slovenije (delna ponovitev raziskave iz leta 
1995); 
- Primerjalna analiza pravne ureditve prevoznih pogodb v 
železniškem prometu; 
- Priprava projektne naloge Prometna politika Republike Slovenije; 
- Vrednotenje prometne infrastrukture; 
- Izdelava predloga zasnove sistema telekomunikacijskega 
oštevilčenja v Sloveniji; 
- Temelji javnega telekomunikacijskega omrežja. 

Na področju cest je bilo opravljenih 51 raziskovalnih nalog 
(financirane so bile iz postavke 1008 Razvojno raziskovalne 
naloge pri Direkciji RS za ceste), katerih rezultati bodo vsi 
neposredno uporabljeni pri vzdrževanju ali graditvi cest. 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

Ministrstvo za šolstvo in šport je v letu 1996 posebno pozornost 
namenilo sprejemu svežnja nove šolske zakonodaje, ki jo je skupaj 
s številnimi strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja 
pripravljalo že dve leti. Na podlagi leta 1995 sprejete Bele knjige o 
vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji vsebuje zakonodaja 
nove konceptualne rešitve, ki so primerljive z rešitvami drugih 
izobraževalno razvitih evropskih držav. Sveženj šestih zakonov 
je zaokrožil rešitve iz Zakona o visokem šolstvu, sprejetega 
decembra 1993, ter tako pokril skoraj celotno vertikalo od vrtca 
do univerze. 

Poleg v marcu sprejetih zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja, zakona o vrtcih, zakona o osnovni šoli, zakona 
o gimnazijah, zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju 
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ter zakona o izobraževanju odraslih je Državni zbor Republike 
Slovenije meseca maja sprejel še zakon o šolski inšpekciji, ki 
določa vrste in način nadzora ter daje ustrezna pooblastila za 
nadzor Inšpektoratu Republike Slovenije za šolstvo in šport kot 
organu v sestavi ministrstva. 

Vlada RS je v letu 1996 v skladu z novo šolsko zakonodajo 
imenovala tri strokovne svete: za splošno izobraževanje, za 
poklicno in strokovno izobraževanje ter za izobraževanje odraslih, 
ki so takoj začeli z delom. S strokovno-administrativno podporo 
Urada Republike Slovenije za šolstvo je začel z delom Nacionalni 
kurikularni svet (NKS), ki ga je ustanovila Vlada Republike 
Slovenije. Po sprejetju zakonodaje je namreč vsebinska prenova 
dobila dodatno težo, zato je NKS ustanovil pet področnih 
kurikularnih komisij, za predšolsko vzgojo, osnovno šolo, 
gimnazije, poklicno in strokovno izobraževanje ter izobraževanje 
odraslih, te pa so ustanovile predmetne in medpredmetne komisije. 
Skupaj v projektu sodeluje nekaj manj kot 800 strokovnjakov s 
fakultet in praktikov z vseh področij vzgoje in izobraževanja. 

V letu 1996 je ministrstvo nadaljevalo z obsežnimi dejavnostmi, ki 
jih zahteva tekoča realizacija Zakona o nekaterih nujnih razvojnih 
nalogah na področju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, 
ki je v letu 1994 zagotovil pomembna dodatna sredstva za 
investicije, računalniško opismenjevanje, večjo dostopnost 
učbenikov, subvencioniranje brezplačne malice in pospešeno 
učenje tujih jezikov. Zahvaljujoč tem programom, ki jih je ministrstvo 
udejanilo v skladu z načrtovano dinamiko, se mladini - pri učenju 
tujih jezikov pa tudi odraslim - odpirajo dodatne možnosti 
izobraževanja. 

Vztrajno povečevanje vpisa tako na srednje šole kot tudi na 
postsekundarno izobraževanje je sicer imelo za posledico 
omejevanje vpisa, toda na obeh ravneh je bilo odprtih več vpisnih 
mest ,kot v letu 1995. Omejitev vpisa pa se je nanašala le na 
določen del programov. Večje število vpisanih, večja prehodnost 
in večje število diplomantov kot leto poprej, so značilnosti tega 
leta. 

V sodelovanju s programom PHARE so na srednjih poklicnih in 
strokovnih šolah potekali programi poklicnega tečaja. Poskusno 
so bili uvedeni tudi programi strokovne gimnazije, stekle pa so 
tudi priprave za uvedbo dualnega sistema poklicnega izobraže- 
vanja. V skladu z zakonom o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju so bile ustanovljene prve štiri višje strokovne šole, 
ki so dodatno razširile ponudbo posrednješolskega izobraževanja. 
Vpis je izpolnil pričakovanja, njihova dodatna privlačnost pa je 
tudi izvajanje zunaj obeh univerzitetnih središč. 

V letu 1996 je bila že drugič izvedena eksterna matura kot 
kvalifikacijski in klasifikacijski izpit za vstop na univerzitetni ali 
visokošolski strokovni študij. Rezultati utrjujejo prepričanje, da so 
bili cilji zastavljeni pravilno in da se uresničujejo. Uspeh dijakinj in 
dijakov na maturi je bil sicer za odtenek slabši kot leto poprej, 
vendar sta utrditev postopka izpeljave ter podpora na obeh 
univerzah prispevali k utrjevanju zaupanja v ta pomemben način 
prehoda iz srednješolskega v visokošolsko izobraževanje. 

Ustanovitev visokošolskih strokovnih programov bodisi znotraj 
univerze ali v samostojnih visokošolskih zavodih v letu 1995 daje 
spodbudne rezultate. Vpisne prijave so presegle število vpisnih 
roest, zato ni bojazni, da ti programi ne bi prispevali k dvigu 
'zobrazbene ravni. Dodatna spodbuda za nadaljevanje šolanja 
Po končani srednji šoli je že v letu 1995 organiziran prvi, v svetu 
2e uveljavljenim s sodobno tehnologijo podprt visokošolski študij 
na daljavo. 

Ministrstvo za šolstvo in šport je v letu 1996 kot evropskemu letu 
vseživljenjskega izobraževanja posebno namenjala tudi 

izobraževanju odraslih. Poleg (so)financiranja razvojnega in 
svetovalnega dela, že ustaljenih oblik in programov ter 
vzdrževanja javne mreže pri izobraževanju odraslih je treba 
posebej omeniti sofinanciranje Tedna vseživljenjskega učenja in 
sofinanciranje ter razvijanje študijskih krožkov, funkcionalnega 
opismenjevanja manj izobraženih odraslih, središč za samostojno 
učenje in borz znanja kot dodatnih oblik in načinov spodbujanja in 
razvijanja kulture vseživljenjskega izobraževanja. 

Kot že nekaj let prej je ministrstvo tudi v letu 1996 kot eno 
pomembnih prednostnih nalog opredelilo stalno strokovno 
spopolnjevanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju kot 
nujnemu pogoju za kakovostno delo v vrtcih in šolah. Hkrati pa je 
ustrezna sredstva namenilo tudi študijskim oblikam za tiste 
strokovne delavce, ki si želijo pridobiti za stopnjo višjo strokovno 
izobrazbo. Študijske pomoči so namenjene tako dodiplomskemu 
kot podiplomskemu študiju. 

Na področju plač so že spomladi tekla pogajanja med Vlado 
Republike Slovenije in obema reprezentativnima sindikatoma za 
uskladitev dodatkov v Kolektivni pogodbi za področje vzgoje in 
izobraževanja z drugimi pogodbami oziroma panogami ter za 
odpravo omejitve napredovanja v plačilne razrede za strokovne 
delavce v vzgoji in izobraževanju. Prva sindikalna zahteva je bila 
uresničena s podpisom Sprememb in dopolnitev kolektivne 
pogodbe v juniju, druga pa s spremembo zakona o razmerjih plač 
v mesecu juliju. S tem so bili strokovni delavci v vzgoji in 
izobraževanju pri napredovanju izenačeni s svojimi kolegi v 
zdravstvu, kulturi, sociali in državni upravi. 

V dijaških domovih je lani bivalo približno enako število dijakov kot 
leto prej. Tudi zmogljivosti se niso povečale, pač pa je bilo v začetku 
novega šolskega leta oblikovanih 7 dodatnih vzgojnih skupin. Pri 
študentskih domovih se je v zadnjih treh letih povečalo število 
ležišč za študentke in študente s prenavljanjem že obstoječih 
študentskih domov, pomembno pa se je v letu 1996 povečalo 
število ležišč na obali, saj je z odprtjem študentskega doma Korotan 
pridobili več kot 100 ležišč. Jeseni 1996 je vlada prvič do zdaj 
objavila razpis za pridobitev koncesije za opravljanje dejavnosti 
študentskih domov, s katerim dodatno subvencionira 65 ležišč. 
Kljub temu pa relativno število ležišč rahlo pada zaradi stalne 
rasti vpisanih na visokošolske zavode. 

Na področju mednarodnega sodelovanja se je ministrstvo 
osredotočalo na mnogostransko sodelovanje z ustreznimi organi 
in delovnimi telesi Sveta Evrope in sodelovanju v izobraževalnih 
projektih Evropske unije (npr. PHARE). Sodelovanje na področju 
izmenjave študentk in študentov v okviru srednjeevropskega 
regionalnega programa CEPUS se je v letu 1996 utrdilo, povečalo 
pa se je tudi število neposrednih udeležencev izmenjav. 

Na področju športa otrok in mladine je bil pripravljen nov program 
»Zlati sonček«, ki je bistvenega pomena za optimalen razvoj 
biopsihosocialnih lastnosti otrok. Bistveno se je povečalo število 
v šolska športna tekmovanja vključenih otrok, zlasti se je uveljavil 
projekt šolske košarkaške lige (ŠKL). Začelo je uresničevati projekt 
športnih šol za športno nadarjene osnovnošolske otroke. 
Posebnega pomena je bil v letu 1996 projekt odpravljanja plavalne 
nepismenosti, saj se je, ob standardnem sistemu učenja plavanja 
dodatno naučilo plavati 20.000 otrok. V športu je bil za vse zelo 
odmeven projekt "Mesec športa - šport za zdravje '96", katerega 
posledica je povečano število športno dejavnega prebivalstva 
Republike Slovenije. Analiza projekta je pokazala, da je akcijo 
poznala kar polovica anketiranih, kar je 15 % več kot leto prej. 
Vseslovenska akcija Mesec športa je bila tokrat izvedena že 
tretjič. Splošno mnenje o izvedeni akciji je pozitivno, kar dokazuje 
tudi velik odstotek tistih, ki razmišljajo in se odločajo o tem, da se 
bodo začeli ukvarjati s športom oz. bodo dosedanjo občasno ali 
neredno športno dejavnost spremenili v redno, organizirano in 
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predvsem kakovostnejšo. Pomemben premik je dosežen pri 
graditvi športne infrastrukture, saj je bilo zgrajenih 50 novih, 12 
prenovljenih pokritih vadbenih prostorov in 18 novih ter 37 
prenovljenih odkritih vadbenih površin. Viden je tudi napredek v 
vrhunskem športu, saj so slovenski športniki na olimpijskih igrah 
v Atlanti osvojili 2 srebrni medalji in še vrsto najvišjih medalj na 
drugih uradnih mednarodnih športnih tekmovanjih. Število 
športnikov svetovnega in mednarodnega razreda se je v zadnjih 
dveh letih povečalo za 30 %. K temu so nedvomno pripomogla 
tudi finančna sredstva, ki jih za vrhunski šport namenja ministrstvo 
oz. vlada. Dodatni mehanizem pa je v letu 1996 podpisan sporazum 
med ministrstvom za finance, ministrstvom za obrambo, 
ministrstvom za notranje zadeve in ministrstvom za šolstvo in 
šport o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev, ki 
pomembno prispeva k ustvarjanju razmer za razvoj vrhunskega 
športa. 

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 

Ministrstvo za zdravstvo je v skladu s programom dela in 
usmeritvami Vlade RS ter Državnega zbora RS v okviru svojih 
predstojnosti nadaljevalo z uveljavljanjem reforme sistema 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja na podlagi 
v letu 1992 sprejete sistemske zdravstvene zakonodaje. Težišče 
dela je bilo usmerjeno v organizacijo mreže javne zdravstvene 
službe, določanje obsega pravic, ki se zagotavljajo iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, in uvajanje osebnega dela v 
zdravstvu ter pripravo zakonov, ki nadomeščajo zakonodajo 
nekdanje Jugoslavije ter pripravo analize izvajanja veljavnih 
predpisov. 

V letu 1996 so bili pripravljeni in sprejeti številni zakoni s področja 
zdravstva, od katerih omenjamo zakon o zdravilih in zakon o 
omejevanju uporabe tobačnih izdelkov ter pripravljeni so 
podzakonski akti, ki izhajajo iz zakona o nalezljivih boleznih, ki je 
bil sprejet decembra 1995, in podzakonski akti zakona o zdravilih, 
kot tudi akti, ki urejajo področje pitne vode ter mineralnih in kopalnih 
vod. 

Glede na splošno usmeritev, da se za zdaj ne posega v pravice 
zavarovancev, je ministrstvo skupaj z Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije pripravilo nov predlog sprememb, ki se 
omejuje na obveznosti za plačevanje prispevkov in organizacijska 
vprašanja izvajanja zdravstvenega zavarovanja. Sprememba 
zakona o zdravstveni dejavnosti pa je vezana na uskladitev s 
predvidenim posebnim zakonom o zdravnikih. 

V sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
sta potekala usklajevanje programa pravic in storitev z 
razpoložljivimi sredstvi obveznega zdravstvenega zavarovanja 
in priprava preventivnih programov, ki so sestavni del obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. 
Pripravljena so bila strokovna navodila za izvajanje nacionalnega 
programa preventivnega zdravstvenega varstva na primarni 
ravni. Ministrstvo je usklajevalo tudi vse zdravstveno-vzgojne 
akcije republiškega pomena. 

V osnovni zdravstveni dejavnosti je ministrstvo glede na nove 
razmere po uvedbi lokalne samouprave in ustanovitvi novih občin 
ter vstopanju vse večjega števila zasebnikov v mrežo javne 
zdravstvene službe ob dejavnem sodelovanju predstavnikov 
novih občin, zdravstvenih domov in pristojnih zbornic usklajevalo 
izhodišča za ohranitev dosedanje funkcije zdravstvenih domov 
in prevzemanje dodatnih nalog, da bi bila še bolj poudarjena 
osnovna zdravstvena dejavnost. 

Vzdrževanje je potekalo v skladu z zakonom o zdravstveni 
dejavnosti in je vezano na zakon o investicijah v javne 

zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, 
za obdobje 1994 do 1999. V letu 1996 se je uresničevala vrsta 
projektov, od katerih kaže omeniti: izvedbo sanacije kirurške 
stolpnice Splošne bolnišnice Maribor, izdelavo prostorsko 
ureditvenih razmer za območje Kliničnega centra, Ljubljana, 
priprava idejnih rešitev za posamezne klinike Kliničnega centra, 
za Onkološki inštitut in izdelavo projektne dokumentacije za 
pripravo postavitve linearnega pospeševalnika na Onkološkem 
inštitutu v Ljubljani. 

V veljavnem programu naložb so bila vključena vlaganja v javne 
zdravstvene zavode v skupni vrednosti 3.548.414.000 SIT. Za 
realizacijo programa so bila porabljena proračunska sredstva v 
višini 1.717.384.705 SIT, iz drugih virov pa v višini 892.780.273 
SIT, kar pomeni porabo proračunskih sredstev v višini 99,83 %. 

Zasebno delo v zdravstveni in lekarniški dejavnosti se uvaja v 
skladu s predvidevanji in ob upoštevanju potreb javne zdravstvene 
službe. V letu 1996 je bilo izdanih 185 dovoljenj za opravljanje 
zdravstvene dejavnosti fizičnim in pravnim osebam. 

V zdravstveni dejavnosti na sekundarni ravni je bil zlasti z vidika 
uresničevanja vloge države kot ustanovitelja javnih zdravstvenih 
zavodov dan poseben poudarek zagotavljanju večine predstav- 
nikov ustanovitelja Svetih zavodov in strokovnemu usposabljanju 
za vodenje. Ministrstva je v letu 1996 nadaljevalo z v letu 1995 
začetim projekt sanacije izgub v petih slovenskih bolnišnicah s 
ciljem vzpostavitve pozitivnega tekočega poslovanja. V ta namen 
so bila zagotovljena namenska proračunska sredstva za kritje 
dela obveznosti iz naslova nepokritih izgub iz preteklih let, in 
sicer za pokrivanje zapadlih obveznosti do dobaviteljev ob 
hkratnem izvajanju sanacijskih programov v teh bolnišnicah za 
odpravo vzrokov izgub pri poslovanju. Ministrstvo tekoče 
mesečno spremlja rezultate poslovanja še posebej v teh 
bolnišnicah. Tekoče poslovanje je v večini bolnišnic, ki so bile 
vključene v projekt sanacije pozitivno, oziroma se bistveno 
izboljšuje. 

V prvem polletju 1996 se je ministrstvo v sodelovanju s pristojnimi 
ministrstvi in predstavniki Vlade RS dogovarjalo o možnih 
spremembah in dopolnitvah panožne ter poklicne kolektivne 
pogodbe. Zaradi nezadovoljstva zdravnikov in drugih zdravstvenih 
delavcev glede vrednotenja njihovega dela in stavke zdravnikov 
je bil po dolgotrajnih pogajanjih s sindikatom zdravnikov in 
zobozdravnikov FIDES in z drugimi sindikati, organiziranimi na 
področju zdravstva, dosežen sporazum med Vlado RS in FIDES 
in podpisan aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike in 
zobozdravnike; podpisane so bile tudi spremembe in dopolnitve 
panožne kolektivne pogodbe. S temi spremembami so bili uvedeni 
dodatki k osnovni plači zdravnikov, zobozdravnikov kot tudi 
dodatki za posebne delovne razmere za druge zaposlene v 
zdravstvu. 

► 
Zaradi povečanih obveznosti zdravstvenih zavodov in drugih 
izvajalcev zdravstvenih programov zaradi poračunov in tekočih 
plač se je ministrstvo v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje, zbornicama in izvajalci v zdravstvu dogovorilo za 
usmeritve za racionalizacijo stroškov v zdravstvu, in sicer z 
zmanjšanjem fonda dežurnih ur v bolnišnicah, racionalizacijo 
materialnih stroškov in prihrankov pri porabi zdravil in 
pripomočkov. Na tej podlagi je bil v letu 1996 pripravljen rebalans 
Finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
za leto 1996 in zagotovljeno, da so se realizirale povečane 
obveznosti izvajalcev zaradi plač. 

Programski svet, ki deluje pri ministrstvu in vodi projekt nacio- 
nalnega programa zdravstvene informatike v RS, je usmerjal vse 
dejavnosti za nadaljevanje uvajanja sistema zdravstvene 
informatike v RS. 
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Ministrstvo nadaljuje projekt zagotavljanja in uvajanja službe nujne 
medicinske pomoči za vsa območja države v povezavi z obstoječo 
mrežo javne zdravstvene službe z uveljavitvijo Pravilnika o nujni 
medicinski pomoči. Uresničevanje tega projekta pa je odvisno 
predvsem od finančnih možnosti. Program pripravništva za 
zdravnike bo mlade zdravnike ustrezno usposobil za nujno 
medicinsko pomoč. 

Ministrstvo za zdravstvo je v letu 1996 iz proračunskih sredstev 
financiralo ali sofinanciralo 38 zdravstvenovzgojnih akcij, od tega 
tri večjega obsega, prednost so imeli programi uveljavljanja in 
spodbujanja nekajenja, zdrave prehrane in fizične aktivnosti, 
preprečevanje nesreč in nezgod ter preprečevanje nalezljivih 
bolezni, 9 programov krepitve zdravja, 25 programov 
preprečevanja zasv/ojenosti z mamili, 23 aplikativno raziskovalnih 
projektov in 25 strokovnih publikacij. 

Za vzdrževanje dežurne in reševalne službe na demografsko 
ogroženih območjih je ministrstvo skladno s sprejetimi merili 
sofinanciralo delovanje javne zdravstvene službe na primarni 
ravni na teh območjih. 

V okviru prizadevanj za preprečevanje okužb z virusom HIV se 
je ministrstvo vključilo v program UNDP in pridobilo dodatna 
sredstva za izvajanje projektov preprečevanja okužb in podporo 
okuženim z virusom HIV v Sloveniji. Komisija za aids, ki deluje pri 
ministrstvu, je pripravila nacionalni program ukrepov za 
zmanjšanie aidsa in okužbe HIV. 

V letu 1996 je bila ustanovljena Medresorska komisija za ravnanje 
z nevarnimi snovmi, katere delo usklajuje Ministrstvo za 
zdravstvo. Poleg usklajevanja med resorji ima komisija nalogo 
pripraviti nacionalne smernice oziroma oceno stanja na področju 
nevarnih snovi, ki naj bi pomagala pri pripravi strategije za varno 
ravnanje s kemikalijami, to je določitev ciljev z zaporedjem 
prednostnih nalog in priprava programa za dosego teh ciljev. 
Medresorska komisija je učinkovito posegla v usklajevanje 
delovanja med resorji na področju Konvencije o kemičnem orožju, 
kjer je začela delovati podkomisija. Z delovanjem Medresorske 
komisije se je močno izboljšal pretok informacij o nevarnih snoveh 
in o mednarodnih in domačih srečanjih s tematiko o nevarnih 
snoveh. 

Pri nadzoru nad strupi in nevarnimi snovmi je Ministrstvo za 
zdravstvo v skladu z zakonskimi pristojnostmi izdalo 7200 
dovoljenj za uvoz in prevoz strupenih snovi, 266 negativnih odločb 
o nepotrebnosti izdaje dovoljenja za uvoz strupenih snovi ter 75 
dovoljenj za uvoz in izvoz substanc, ki škodljivo delujejo na 
ozonski plašč. Povečano število izdanih dovoljenj je bilo zaradi 
večjega števila novih manjših podjetij, natančnejšega nadzora 
zdravstvenih inšpektorjev" na meji in carinikov pri carinjenju. 

Komisija za strupe je v letu 1996 predlagala razvrstitev 35 novih 
snovi in pripravkov v skupino strupenosti. Nadaljevalo se je z 
omejevanjem izdaje dovoljenj in opuščanjem ozonu škodljivih snovi 
Po programu opuščanja ozonu škodljivih snovi v RS, ki ga je 
sprejela Vlada RS v skladu z Montrealskim protokolom o 
substancah, ki škodljivo vplivajo na ozonski plašč, in Dunajsko 
konvencijo o varstvu ozonskega plašča. v 
Slovenija je bila konec leta 1996 povabljena k sodelovanju kot 
opazovalka v skupino Chemicals Group pri OECD ter izbrana 
izmed srednjeevropskih držav kot prejemnica dvostranske 
Pomoči za uvajanje dobre laboratorijske prakse. 

Urad RS za zdravila deluje kot organ v sestavi Ministrstva za 
zdravstvo od junija 1996 dalje, v tem času je v skladu z Zakonom 
0 zdravilih imenoval skupine strokovnjakov za dajanje strokovnih 
mnenj o zdravilih, ustanovil Komisijo za registracijo zdravil, opravil 

registracije 609 novih zdravil in oblik, podaljšal dovoljenja 306 
zdravilom, odobril 35 kliničnih testiranj in nadziral uvoz zdravil ter 
izdal 24 dovoljenj za promet z zdravili. 

Hkrati si je Urad prizadeval odpravljati nepravilnosti pri prometu z 
zdravili in je omejeval neregistriran uvoz in prodajo zdravil, krepil 
mednarodno dejavnost in si prizadeval uveljavljati slovensko 
farmacijo na strokovnem in gospodarskem področju, dejavno pa 
je deloval v Komisiji za Evropsko farmakopejo. 

V sodelovanju z Evropsko unijo in Svetom Evrope so pri nas 
potekale dejavnosti za zbiranje podatkov o drogah, izobraževanju, 
evidencah prometa z mamili, psihotropnimi snovmi in prekurzorji 
ter prizadevanja za zmanjševanje povpraševanja po drogah, saj 
nekateri načini jemanja drog povzročajo širitev aidsa. Ministrstvo 
je v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije vzpostavilo mrežo centrov v devetih slovenskih regijah 
za preventivo in zdravljenje odvisnosti od drog, da bi zagotovili 
čim celovitejšo obravnavo odvisnikov v vseh regijah in podpiralo 
terapevtske programe nevladnih organizacij. 

Slovenija se je kot članica Skupine Pompidou pri Svetu Evrope 
uspešno udeleževala številnih srečanj, ki jih je organizirala ta 
skupina, ali pa v sodelovanju s Svetovno zdravstveno 
organizacijo, Združenimi narodi ter Evropsko unijo. Z Mednarodno 
organizacijo dela ter UNDCP ministrstvo sodeluje skupaj z 
Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve v projektu 
Aktiviranje podjetij in delavcev z namenom Dreprečevanja zlorabe 
drog. Ministrstvo za zdravstvo strokovno nadzoruje mednarodni 
projekt za zmanjševanj škode zaradi infekcije z virusom HIV 
med intravenoznimi uživalci droge, pri katerem sodelujeta še 
Češka in Svetovna zdravstvena organizacija. Ministrstvo sodeluje 
s programom PHARE pri treh projektih. 

Zdravstveni inšpektorat je s svojega področja dela opravil 21186 
inšpekcijskih pregledov (19,2 % več kot v 1.1995), izdanih je bilo 
7824 odločb oz. sklepov in 24228 poprejšnjih soglasij. Opravljenih 
je bilo 8466 lokacijskih in tehničnih pregledov, izdanih 2887 soglasij 
za strežbo živil zunaj lokalov. Odvzetih je bilo 3058 vzorcev živil, 
6016 brisov ter 558 vzorcev za analize pitne vode, 545 vzorcev 
kopalnih voda ter danih 1777 predlogov za kaznovanje. V 
izpostavah obmejne območne enote je Zdravstveni inšpektorat 
RS opravil 132105 različnih vrst pregledov pri uvozu živil, 110328 
pregledov različnih vrst predmetov splošne rabe ter 12963 
pregledov pošiljk strupov. 

V letu 1996 je Zdravstveni inšpektorat na področju oskrbe z vodo 
ugotavljal problematično stanje pri onesnaževanju podtalnice na 
Dravskem, Apaškem, Murskem polju ter območju Krškega. 
Opažamo pozitivne premike pri zniževanju vsebnosti nitratov v 
pitni vodi zaradi izvajanja sanacijskih ukrepov. 

Pri nadzoru nad industrijskimi objekti je bilo izdanih več ureditvenih 
odločb. Poostren je bil zdravstveni nadzor nad hotelskimi in 
gostinskimi objekti. Izdano je bilo večje število ureditvenih odločb 
z odpravo pomanjkljivosti. V preteklem letu se je povečalo število 
zahtevkov za ugotavljanje pogojev za prodajo strupov v 
zasebnem sektorju in prodaja zdravil skupine C in D, pri čemer je 
ugotovil številne pomanjkljivosti, predvsem zaradi neregistriranih 
preparatov ter zaradi pomanjkljivih prostorskih in kadrovskih 
razmer. Pri nadzoru v nekaterih slovenskih bolnišnicah so bile 
ugotovljene pomanjkljivosti in izdane ureditvene odločbe. 
Inšpektorat je nadzoroval RTG aparate in izdal osem prepovedi, 
nadzorovani so bili jedrski objekti, oddelki in laboratoriji za 
nuklearno medicino, rudniki, kjer so delavci izpostavljeni 
ionizirajočemu sevanju, industrija, kjer delavci uporabljajo bodisi 
odprte ali zaprte vire ionizirajočega sevanja. Zdravstveni 
inšpektorat je z analizo vzorcev posameznih vrst živil ugotavljal 
njihovo mikrobiološko in kemično ustreznost, nadzoroval higienske 
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razmere kopalnih vod in končal študijo o škodljivosti izpušnih 
plinov in hrupa na prebivalce in bivalno okolje v občini Lendava. V 
zadnjem trimesečju je Zdravstveni inšpektorat nadzoroval 
izvajanje Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov in 
pregledal 53 smučišč na podlagi Pravilnika o službi prve pomoči 
na smučiščih, ugotavljal je zlasti, kakšna je usposobljenost 
reševalcev, osebja za dajanje prve pomoči ter kakšna je 
ustreznost objektov za dajanje prve pomoči. Izdanih je bilo 38 
ureditvenih odločb zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti in dani trije 
predlogi sodniku za prekrške. 

Pri meddržavnih stikih si je ministrstvo prizadevalo za uveljavljanje 
RS kot zdravstveno visoko razvite države, pri čemer je sledilo 
predvsem tem ciljem: širitvi različnih oblik izmenjave strokovnjakov, 
znanja in izkušenj o medicini in na področju organizacije ter re- 
form sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega 
zavarovanja, podpori trženja programov najzahtevnejših 
zdravstvenih in zdraviliških storitev in podpori poslovnega 
uveljavljanja slovenskih proizvajalcev farmacevtskih izdelkov in 
sanitetnih potrebščin, medicinske, laboratorijske in druge opreme, 
na tujih trgih, zlasti v državah nekdanje vzhodne Evrope, 
arabskega sveta in na Kitajskem. 

V letu 1996 so bili podpisani akti o sodelovanju na področju 
zdravstva in medicine s Češko republiko in Ljudsko republiko 
Kitajsko, z Izraelom, Kuvajtom in državami, nastalimi na ozemlju 
nekdanje Sovjetske zveze, pa razgovori o možnostih priprave 
podobnih sporazumov še potekajo. Slovenijo so v letu 1996 
obiskale delegacije kitajskega, kuvajtskega, slovaškega, 
katalonskega in albanskega ministrstva za zdravstvo, slovenski 
predstavniki pa so uradno obiskali Češko republiko, Nizozemsko, 
Kanado in LR Kitajsko. 

Izmenjava strokovnjakov in študijskih skupin ter sodelovanje pri 
skupnih projektih je potekalo tako na podlagi sklenjenih 
sporazumov (Slovaška, Albanija, Kitajska) kot tudi na podlagi v 
dosedanjih stikih med predstavniki državnih in zdravstvenih 
ustanov ugotovljenih skupnih interesov, kar velja zlasti za Avstrijo, 
Federacijo Bosno in Hercegovino, Nizozemsko, Španijo oziroma 
Katalonijo, Izrael, Kuvajt, Kanado in Združene države Amerike. 

Ministrstvo je skupaj s predstavniki Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije sodelovalo tudi pri sklepanju meddržavnih 
sporazumov o socialni varnosti z Nemčijo, Nizozemsko, Švico, 
Hrvaško, Italijo, Češko republiko, Veliko Britanijo in Makedonijo. 

Posebna pozornost je bila namenjena ureditvi odnosov z državami, 
nastalimi na ozemlju nekdanje Jugoslavije, zlasti Republiko 
Hrvaško in Federacijo Bosno in Hercegovino. V začetku leta 1996 
je dejavno sodelovalo pri dokončnem dogovoru med Republiko 
Slovenijo in Republiko Hrvaško o ureditvi odprtih vprašanj 
medsebojnih terjatev iz naslova zdravstvenega zavarovanja, 
nastalih v obdobju po osamosvojitvi obeh držav. V odnosih s 
Federacijo Bosno in Hercegovino je bila dana prednost pomoči v 
okviru programa zdravljenja ranjencev v slovenskih zdravstvenih 
zavodih, pri zagotavljanju podiplomskega izobraževanja 
zdravnikov, pomoči pri obnovi zdravstvene službe in izmenjavi 
izkušenj na področju zakonske ureditve sistema zdravstvenega 
varstva in zdravstvenega zavarovanja. 

V okviru Sveta Evrope se predstavniki ministrstva redno 
udeležujejo srečanj evropskih ministrov za zdravstvo in dejavno 
sodelujejo v delu Evropskega odbora za zdravstvo (CDSP) ter 
strokovnih odborov za pripravo konvencij in priporočil SE, ki se 
dotikajo področja zdravstva (pravice bolnikov, konvencija o 
bioetiki, zagotavljanje kakovosti v zdravstvu, enakost in 
učinkovitost organizacije zdravstvenega varstva, izobraževanje). 
V letu 1996 so slovenski predstavniki končali z dejavnim 
sodelovanjem v odborih za kakovost v zdravstvu in bioetiki. V 
okviru programa Demosthenes - program pomoči deželam 
članicam so bila organizirana strokovna posvetovanja s 
strokovnjaki SE ob pripravi novih zakonodajnih rešitev. 

Sodelovanje z Evropsko unijo je potekalo v okviru dejavnosti, ki 
jih usklajuje Urad za Evropske zadeve, in sicer pri pripravi 
odgovorov na vprašalnik EU in harmonizaciji zakonodaje, izvedbi 
različnih oblik tehnične pomoči v organizaciji TAIEX - Uradom 
Evropske komisije za tehnično pomoč (seminarji, delavnice in 
druge oblike svetovanja, namenjene državnim in javnim 
uslužbencem pridruženih držav članic) ter v sodelovanju z 
nadzorno enoto Phare pri Ministrstvu za delo, družino in socialne 
zadeve. Predstavniki ministrstva so sodelovali tudi pri 
mednarodnih projektih, ki jih financira EU (PECO projekt Etični 
QALY). 

V okviru sodelovanja v Delovni skupnosti Alpe-Jadran je 
ministrstvo dejavno sodelovalo v IV. Komisiji za zdravstvo in 
socialne zadeve DS Alpe-Jadran in skupnih projektih na področju 
zdravstva. 

V sestavi Ministrstva deluje Urad za sodelovanje s Svetovno 
zdravstveno organizacijo, ki dejavno sodeluje z generalno direkcijo 
SZO v Ženevi, z Uradom SZO za Evropo v Koebenhavnu ter 
drugimi regionalnimi uradi in njihovimi državami članicami ter 
drugimi. V okviru načrtovanja in izvedbe dejavnosti programov 
SZO, zlasti pa programov Zdravje za vse do leta 2000, je v 
sodelovanju z nacionalnimi koordinatorji posameznih programov 
organiziral številne projekte, od katerih kaže omeniti vsaj nekatera: 
Zdrava mesta, Okolje in zdravje, Pacientu prijazne bolnišnice, 
Evropa brez tobaka, Zdrava prehrana itd. 

MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN 

TEHNOLOGIJO 
> 

Ministrstvo za znanost in tehnologijo je spodbujalo in podpiralo 
dejavnosti na področju znanosti in tehnologije, ki so zagotavljale: 
mednarodno primerljivo kakovost raziskav in razvoja, preglednost 
znanstvenih in raziskovalnih zmogljivosti in dosežkov, 
avtonomnost znanosti, večjo pritegnitev raziskovalnih zmogljivosti 
za potrebe gospodarstva in družbenega razvoja, povečano 
povpraševanje po znanju in razvoju; hitrejši prenos znanja v 
družbeno prakso ter uspešnejše povezovanje gospodarskih in 
raziskovalnih ustanov. 

Raziskave 

V letu 1996 je potekalo 1125 raziskovalnih projektov, od tega 675 
temeljnih in 450 uporabnih, poleg tega pa še 12 ciljnih raziskovalnih 
programov. 
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Področje Štev. projektov Pogodbena sredstva 

Naravoslovje 182 1.155.210.318,60 

Tehnika 177 1.058.852.746,80 

Medicina 106 467.769.756,30 

Biotehnika 54 205.087.759,60 

Družboslovje 56 295.300.710,60 

Humanistika 100 562.584.866,50 

Skupaj: 675 3.744.806.158,40 

Projekti temeljnega raziskovanja potekajo povprečno tri leta, 
pretežno jih izvajajo raziskovalne skupine na univerzah in 
raziskovalnih inštitutih. Program temeljnih raziskav se izvaja z 
namenom, da se ustvarja novo (potencialno uporabno) znanje, 

zagotavljata kakovost in vsebinska aktualnost znanstvenega 
raziskovanja v Sloveniji, obenem je tudi podlaga kakovostnemu 
visokošolskemu študiju in navezava na razvoj znanosti v svetu. 

Razporeditev temeljnih raziskav po področjih: 

Področje Štev.projektov Pogodbena sredstva 

Naravoslovje 34 73.694.674,90 

Tehnika 188 - 680.369.863,20 

Medicina 76 157.226.235,00 

Biotehnika 80 224.779.865,30 

Družboslovje 50 132.518.926,20 

Humanistika 22 62.306.762,10 

Skupaj: 

=*-   — ■ ■ 
450 1.330.896.326,70 

Projekti uporabnega raziskovanja so pretežno dve- ali triletni, 
Praviloma jih izvajajo raziskovalne skupine na univerzah in 
raziskovalnih inštitutih. Uporabne raziskave so sicer še vedno 
'zvirna raziskovalna dejavnost, vendar usmerjena v določene 
ci|je ali namene z jasno opredeljeno uporabno vrednostjo. 

Razporeditev uporabnih raziskav po področjih: 

Raziskovalni programi: 

Za uresničevanje širših družbenih ciljev nacionalnega pomena 
na določenem področju so se v letu 1996 izvajali tudi raziskovalni 
Projekti v okviru 12 ciljnih raziskovalnih programov, in sicer: 

- Varstvo okolja 

- Zerr^a 
- Gozd 
- Urejanje prostora 
- Promet 
- Stanovanje 
- Zdravje 
- Oblikovanje kulturnih prostorov 
- Narodno vprašanje 
- Osnove strategije razvoja Slovenije 
- Varstvo pred nesrečami 
- Turizem 

Raziskovalno-razvojni projekti v okviru ciljnih raziskovalnih 
programov so bili razpisani tematsko in skupaj z drugimi resorji, 
ki so pristojni za cilje, ki jih določa posamezni ciljni raziskovalni 

H-avgust 1997 139 poročevalec, št. 41/1 



program. Zato so ti resorji praviloma te projekte sofinancirali v 50 
% deležu. 

V letu 1996 je potekalo delo pri 92 projektih v skupnem obsegu 
sredstev iz proračuna Ministrstva za znanost in tehnologijo v 
višini 208.077.461,00 SIT. 

Spodbujanje tehnološkega razvoja 

Poleg dejavnosti Tehnološko razvojnega sklada, ki je samostojna 
pravna oseba, so v okviru Ministrstva za znanost in tehnologijo 
potekale še naslednje pomembnejše oblike spodbujanje 
tehnološkega razvoja: 

-171 projektov v okviru programa tehnološkega prestrukturiranja, 
ki so se sofinancirali do višine 50%, v skupnem znesku 848 mio 
SIT, od tega je bilo v letu 1996 na novo sprejetih 59 projektov, 
- 35 inovativnih projektov v skupnem znesku 58 mio SIT, 
- 26 plač doktorjem znanosti, ki so se zaposlili v gospodarskih 
družbah, v skupnem znesku 13 mio SIT, 
- 61 tehnoloških centrov in 2 tehnološka parka v skupnem znesku 
102 mio SIT, 
- 3 subvencije obrestne mere za potrebe razvoja tehnologij oz. 
izdelkov v skupnem znesku 4,5 mio SIT. 

V letu 1996 so se zmanjšala sredstva na proračunski postavki 
državnega proračuna, ki je namenjena programom tehnološkega 
razvoja in inovacijam. Sredstva za enake programe so se ob 
upoštevanju inflacije v letu 1995 zmanjšala za več kot 29 %. 
Zmanjšanje sredstev je povzročilo velike omejitve pri financiranju 
projektov, ki so jih organizacije prijavile na razpisu v letu 1996. 

Razvoj znanstvenih kadrov 

Ministrstvo za znanost in tehnologijo je v okviru programa mladih 
raziskovalcev v letu 1996 financiralo podiplomski študij in 
raziskovalno usposabljanje 1208 osebam (poudariti je treba, da 
so bili posamezniki financirani različno število mesecev v tekočem 
letu - od enega do dvanajstih mesecev). Na novo je bilo v pro- 
gram zajetih 199 mladih raziskovalcev -183 se jih je zaposlilo za 
čas usposabljanja na visokošolskih in raziskovalnih organizacijah, 
14 v gospodarstvu, dvema mladima raziskovalcema pa je bil 
odobren triletni doktorski študij v tujini. Poleg teh novih 199 delovnih 
mest mladih raziskovalcev je ministrstvo skladno s 30. členom 
pravilnika o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v 
raziskovalne, visokošolske in druge organizacije odobrilo 
neposredno nadaljevanje usposabljanja v doktorat 104 mladim 
raziskovalcem. 

V letu 1996 je uspešno končalo podiplomski študij in raziskovalno 
usposabljanje 138 mladih raziskovalcev z magisterijem, 187 z 
doktoratom znanosti in trije s specializacijo. Po zbranih podatkih 
se jih je 188 zaposlilo v raziskovalnih organizacijah - od tega 141 
z doktoratom znanosti, 56 v gospodarstvu - od tega 17 doktorjev 
znanosti in 84 v drugih organizacijah - od tega 29 z doktoratom 
znanosti. 

Podiplomski študijski programi: 

Ministrstvo sodeluje pri sofinanciranju podiplomskih študijskih 
programov na podlagi sklepa Vlade RS (Uradni list RS, št. 18/95), 
ki ureja sofinanciranje podiplomskega študija. V letu 1996 je 
ministrstvo subvencioniralo 45 podiplomskih študijskih programov 
21 izvajalcev v skupni višini 90 mio SIT. 

Program štipendiranja in drugih oblik pomoči za Ministrstvo za 
znanost in tehnologijo pogodbeno opravlja Slovenska znanstvena 
fundacija po pravilih in s sredstvi ministrstva. Program obsega: 
podoktorsko znanstveno izpopolnjevanje v tujini, znanstveno 

izpopolnjevanje v tujini do pridobitve naslova doktor znanosti, 
podiplomski študij v Republiki Sloveniji, dodiplomski študij v tujini 
in javno razumevanje znanosti in tehnologije. Ministrstvo je v letu 
1996 za izvedbo tega programa odobrilo 205 mio SIT. 

Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije pogodbeno izvaja 
strokovno tehnična opravila za program, ki obsega te dejavnosti: 
srečanja mladih raziskovalcev, tekmovanja iz znanja, mladinske 
tabore, poletne šole in delavnice, regionalne centre in mednarodno 
sodelovanje. Ministrstvo je za izvajanje teh dejavnosti odobrilo 27 
mio SIT. 

Informacijska in raziskovalna infrastruktura 

Prek javnega zavoda ARNES je ministrstvo v celoti pokrivalo 
stroške delovanja akademskega in raziskovalnega omrežja 
ARNES, ki zagotavlja uporabnikom učinkovito medsebojno 
povezavo in vključenost v svetovno omrežje internet. Prepustnost 
mednarodne povezave v EuropaNet je bila v letu 1996 podvojena 
(z 1 Mbps na 2 Mbps), povečane pa so bile tudi prepustnosti 
skoraj vseh delov omrežja ARNES. Razširjene so bile zmogljivosti 
obstoječih vozlišč ARNES v Ljubljani, Mariboru, Kranju in Celju, 
vzpostavljena pa so bila tudi nova vozlišča v Ljubljani, Krškem, 
Tolminu in Trbovljah. Skupno je uporabnikom (ustanovam) na 
voljo 208 sinhronih priključkov, v vseh omrežnih skupinah pa še 
skupno 239 klicnih modemov na enotni telefonski številki 9744. 

Prek javnega zavoda IZUM kot nacionalnega bibliografskega in 
informacijskega servisa je ministrstvo sofinanciralo razvoj in 
vzdrževanje kooperativnega online bibliografskega sistema in 
servisov COBISS, ki so skupna podlaga sistema znanstvenega 
informiranja in knjižničnega informacijskega sistema Slovenije. 
COBISS zagotavlja bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva 
po enotnih mednarodno združljivih standardih in omogoča online 
dostop do javnih baz podatkov in katalogov vključenih knjižnic. 
Vodenje bibliografij slovenskih raziskovalcev v okviru sistema 
COBISS omogoča enostaven vpogled v našo znanstveno 
produkcijo. Ponudba COBISS-a je obogatena z nekaterimi novimi 
bazami podatkov v okviru projekta INFORS (informacijski sistem 
INFOrmacijskih Resursov v Sloveniji), z uporabo enotnega 
vmesnika COBISS/OPAC pa je registriranim uporabnikom 
omogočen tudi dostop do osnovnih baz podatkov največjega 
bibliografskega servisa OCLC. V sistem COBISS je vključenih že 
več kot 190 slovenskih knjižnic. 

Nakup opreme za priključitev na ARNES/internet in za razširitve 
zmogljivosti računalniških sistemov za potrebe sistema COBISS 
je bil sofinanciran skupno 39 organizacijam in specialnim 
knjižnicam, od tega štirinajstim raziskovalno-razvojnim oddelkom 
v gospodarskih družbah. 

S sofinanciranjem programov dejavnosti osmih specializiranih 
informacijskih centrov za znanstveno informiranje, ki podpirajo 
ključna znanstvena in raziskovalna področja, in dveh evropskih 
dokumentacijskih centrov je ministrstvo zagotavljalo specializirano 
ponudbo informacijskih proizvodov in storitev po znanstvenih 
vedah. 

Ministrstvo je v letu 1996 zagotavljalo sredstva za usklajen nakup 
tuje znanstvene periodike in baz podatkov. Sredstva za ta namen 
je prejelo 65 knjižnic. Sofinanciralo je 91 znanstvenih in strokovnih 
periodičnih publikacij, 73 znanstvenih monografij, 4 mladinske 
revije, 127 znanstvenih sestankov in 82 zbornikov. 

Raziskovalna oprema in centri: 

V preteklih letih je bilo subvencioniranje nakupov raziskovalne 
opreme (do 75 % nabavne vrednosti) iz proračunskih sredstev 
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skromno. Tako sta se tudi v letu 1996 subvencionirala raziskovalna 
oprema na podlagi izbora po razpisu Ministrstva za znanost in 
tehnologijo iz leta 1992 ter pretežni del raziskovalne opreme na 
podlagi izbora po razpisu iz leta 1994. 
Pri uresničevanju programa subvencioniranja raziskovalne 
opreme v letu 1996 je imelo prednost predvsem subvencioniranje 
nakupov raziskovalne opreme večje vrednosti za Institut Jožef 

V letu 1996 so bila za delovanje instrumentalnih centrov in zbirk 
na razpolago relativno skromnejša proračunska sredstva. 
Instrumentalni centri in zbirke so posebna oblika infrastrukturnih 
raziskovalnih centrov. Temeljne razpoznavne značilnosti 
instrumentalnih centrov so raziskovalna oprema velike vrednosti, 
tehnično zahtevna in draga infrastruktura za delovanje ter visoka 
koncentracija znanja, medtem ko sta temeljni raziskovalni 
značilnosti zbirk relativno nizka vrednost opreme, vendar visoka 
koncentracija znanja in dobrin, ki predstavlja predmet zbirke. 
Ministrstvo za znanost in tehnologijo dotira programe delovanja 
ter programe vzdrževanja teh infrastrukturnih raziskovalnih 
centrov in zbirk. 

Štefan (pospeševalnik alfa delcev), Inštitut za biologijo in Univerzo 
v Ljubljani, Biotehniško fakulteto (vgradnja raziskovalna oprema 
za biološko središče) ter Fakulteto za šport (merilna in 
laboratorijska oprema). Vir za uresničitev subvencioniranja 
nakupov raziskovalne opreme v letu 1996 je bil proračun v skupni 
višini 541.716.555,00 SIT. 

Vir za uresničevanje delovanja instrumentalnih centrov v letu 
1996 je bil proračun v višini 166.709.999,00 SIT. 

Uresničevanje programa je obsegalo dotiranje dela stroškov: 

- izvajanja programov dejavnosti, 
- vzdrževanja velike raziskovalne opreme, 
- delovanja zbirk. 

Letni program subvencioniranja raziskovalne opreme z vidika obsega in strukture v letu 1996, vključno z raziskovalno opremo velike 
vrednosti, je bil uresničen v naslednji strukturi: 

Organizacija Sredstva (v SIT) % 

Univerza v Ljubljani 206.444.032,00 38,1 

Univerza v Ljubljani - biotehnika 

(Biološko središče) 

70.000.000,00 12,9 

Univerza v Mariboru 56.817.905,00 10,5 

Institut Jožef Štefan 52.254.314,00 9,7 

Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 30.131.375,00 5,6 

Kemijski inštitut 26.468.983,00 4,9 

Onkološki inštitut 23.375.400,00 4,3 

Klinični center 
T 

20.881.727,00 3,9 

Inštitut za elektroniko in vakuumsko tehniko 6.681.094,00 1,2 

Drugo 48.661.725,00 8,9 

Skupaj: 541.716.555,00 
\ s 

100 

" Vključno s plačilom zadnjega obroka za superračunalnik CONVEX 
neposredno CONVEX-u v višini 11.705.532,00 SIT. 
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Razporeditev proračunskih sredstev po raziskovalnih organizacijah: 

Organizacija Sredstva (v SIT) % 

Institut Jožef Štefan 89.502.084,00 53,0 

Univerza v Ljubljani 22.117.110,00 13,0 

Univerza v Mariboru 18.327.862,00 11,0 

Kemijski inštitut 15.650.399,00 10,0 

Znanstvenoraziskovalni center SAZU 14.650.000,00 9,0 

drugi inštituti 6.462.544,00 4,0 

Skupaj: 166.709.999,00 100 

Dotiranje programov delovanja, programov vzdrževanja ter 
nadomestil za stroške delovanja instrumentalnih centrov in zbirk 
v letu 1996 je potekalo v obsegu tekočih mesečnih prilivov 
proračunskih sredstev. 

Mednarodno znanstveno in tehnološko sodelovanje 

Mednarodno sodelovanje Republike Slovenije na področju 
znanosti in tehnologije je v letu 1996 temeljilo na kontinuiteti iz 
preteklih let ter na sprejeti politiki in strategiji Republike Slovenije, 
da institucionalno uredi sodelovanje z vsemi najpomembnejšimi 
državami in mednarodnimi organizacijami in se polnopravno vključi 
v vse pomembnejše mednarodne programe, zlasti evropske. 

V letu 1996 je Slovenija sodelovala pri vseh izobraževalnih, 
raziskovalnih in razvojnih evropskih programih oziroma programih 
Evropske unije in bila udeležena z naslednjimi projekti: 

Program Število projektov 

ACE 13 
TEMPUS 33 
PECO 58 
INCO-COPERNICUS 61 
3. OKVIRNI PROGRAM 30 
4. OKVIRNI PROGRAM 19 
COST 82 
EUREKA 25 

S sprejemom Slovenije junija 1994 v EUREKO in odločitvijo 
Evropske komisije iz decembra 1994, da Slovenija lahko sodeluje 
v vseh programih 4. okvirnega programa EU, je Slovenija 
vključena v vse najpomembnejše evropske programe. V letu 1996 
so slovenske organizacije sodelovale pri objavljenih razpisih za 
prijavo novih projektov v sklopu 4. okvirnega programa EU, 
razpisih ACE in TEMPUS za leto 1996 ter rednih razpisih za 
sodelovanje pri novih projektih COST in EUREKA. V februarju 
1996 je bil končan tudi razpis v sklopu mednarodnega sodelovanja 
4. okvirnega programa INCO-COPERNICUS. 

Dokončni rezultati izbora so znani za program TEMPUS, ki je za 
leto 1996 odobril Sloveniji financiranje 4 novih projektov, 40 štipendij 

za izpopolnjevanje v državah EU ter 3 manjše dopolnilne programe 
pomoči univerzama. Program ACE je za leto 1996 sprejel v 
financiranje 15 novih projektov s slovenskimi udeleženci, odobril 
2 štipendiji za večmesečno izpopolnjevanje slovenskih 
ekonomistov na ustanovah EU ter financiranje udeležbe 3 
slovenskim ekonomistom na strokovnih srečanjih v EU. Program 
INCO-COPERNICUS je odobril 23 novih projektov s skupno 42 
udeleženci iz Slovenije. V preteklem letu je vlada podpisala 16 
novih memorandumov o soglasju za sodelovanje slovenskih 
organizacij v ustreznih projektih COST, v okviru programa EU- 
REKA pa so se vključile slovenske organizacije na novo v 9 
projektov. Rezultati prijav slovenskih organizacij za sodelovanje 
pri projektih 4. okvirnega programa za preteklo leto še niso znani, 
medtem koje Evropska komisija objavila, da so bile za leto 1995 
slovenske organizacije izbrane za sodelovanje v 19 projektih 4. 
okvirnega programa EU. 

Poleg že sklenjenih meddržavnih sporazumov o sodelovanju na 
po.dročju znanosti in tehnologije sta bila v letu 1996 na novo 
sklenjena meddržavna sporazuma s Filipini in Poljsko. Tako imamo 
trenutno veljavne meddržavne sporazume z ZDA, Madžarsko, 
Makedonijo, BIH, Hrvaško, Kitajsko, Indijo, Korejo, Češko, Filipini 
in Poljsko ter dva medministrska sporazuma z Rusijo, 
medministrski protokol z Iranom ter v letu 1996 podpisani memo- 
randum o sodelovanju z Estonijo. Z nasledstvom sta bila prevzeta 
sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju z Italijo 
v letu 1992 in Japonsko v letu 1994 ter v letu 1996 kulturni 
sporazum z Nizozemsko, ki vključuje tudi sodelovanje na področju 
znanosti in tehnologije. Meddržavno sodelovanje na področju 
znanosti in tehnologije pa poteka tudi na podlagi sklenjenih 
meddržavnih sporazumov o sodelovanju v znanosti, kulturi in 
izobraževanju. » 

V letu 1996 so se sestali skupni odbori za znanstveno in 
tehnološko sodelovanje, in sicer z Nemčijo, Francijo, ZDA, 
Kitajsko, Madžarsko, Rusijo, Makedonijo in BIH, na katerih so bili 
sprejeti meddržavni programi sodelovanja s temi državami za 
naslednje dveletno ali triletno obdobje. 

Dvostransko sodelovanje poteka s skupno 60 državami. 
Najpomembnejši partnerji Slovenije z največjim številom skupnih 
projektov so: 
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Država Število projektov 

Francija 48 
Nemčija 47 
ZDA 39 
Velika Britanija 35 
Madžarska 17 
Avstrija 14 
Španija 13 
Kitajska 11 
Makedonija 10 
Rusija 10 

V letu 1996 je potekalo 246 skupnih raziskovalnih projektov z 11 
državami. Korist od sodelovanja pri skupnih projektih, ki jih 
financirajo tudi v tujini, je zaradi pritoka znanja in usposabljanja 
slovenskih raziskovalcev bistveno večja od naših vložkov vanje. 
Ministrstvo je v letu 1996 sofinanciralo okoli 1.850 delovnih obiskov 
slovenskih znanstvenikov v tujini in okoli 1.380 tujih znanstvenikov 
v Sloveniji. 

V sklopu večstranskega sodelovanja je v preteklem letu potekalo 
več dejavnosti in projektov, ki jih je organizirala slovenska 
nacionalna komisija za UNESCO, ter sodelovanje s Sistemom 
OZN za razvoj in mednarodnimi centri, sodelovanje v 
Srednjeevropski pobudi in v DS Alpe-Jadran. Vlada je v letu 1996 
sofinancirala sodelovanje pri večstranskih in dvostranskih 
projektih ter drugih programih mednarodnega sodelovanja s 
skupno 485.333.209,- SIT. 

Slovenija je bila v letu 1996 deležna približno tako visoke tuje 
tehnične pomoči kot v letu 1995 in je po oceni znašala skupno 40 
MECU. Najpomembnejša je tehnična pomoč Evropske unije prek 
programa PHARE, ki je znašala skupno 33 MECU, dvostranska 
pomoč 7 držav pa je znašala po oceni približno 7 MECU. 

V preteklem letu je prišlo tudi do bistvenih sprememb pri delovanju 
programa PHARE, ki je prerastel iz programa tehnične pomoči v 
glavno sredstvo Evropske unije pri pripravah in prilagajanju 
pridruženih držav Srednje in Vzhodne Evrope za vstop v EU. 

Z izvajanjem nalog izdajanja slovenskih standardov, opravljanjem 
nalog nacionalne akreditacijske službe in pristojnega organa za 
homologacijo vozil in njihovih delov ter z izvajanjem nalog, 
povezanih z meroslovnim sistemom ter kontrolo predmetov iz 
plemenitih kovin, je Urad RS za standardizacijo in meroslovje kot 
organ v sestavi Ministrstva za znanost in tehnologijo krepil 
slovensko tehnično in kakovostno infrastrukturo ter s tem 
pripomogel k uresničevanju enega od programov Strategije 
povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije in 
omogočil uspešno izvajanje vladne politike pri približevanju 
Evropski uniji na tehničnem področju. 

Skupni imenovalec dejavnosti na področju standardizacije in 
meroslovja je doseganje tehnične primerljivosti z razvitimi 
državami in odprava ovir in s tem povečana konkurenčna 
sposobnost slovenskega gospodarstva. Mednarodno sodelovanje 
na svetovni in evropski ravni je bilo usmerjeno prav v dosego 
navedenih ciljev. 

Intelektualna lastnina 

1. Statistični prikaz dela: 
1.1V letu 1996 je Urad za intelektualno lastnino kot organ v sestavi 
Ministrstva za znanost in tehnologijo: 
a) prejel: 425 nacionalnih patentnih prijav, 116 mednarodnih (PCT) 
prijav v nacionalni fazi, 146 prijav modelov oz. vzorcev, 2131 
prijav znamk 

b) podelili in registriral: 437 patentov na podlagi nacionalnih prijav, 
80 patentov na podlagi mednarodnih (PCT) prijav v nacionalni 
fazi, 139 modelov oz. vzorcev in 1709 znamk. 
V register veljavnih patentov je bilo v tem času vpisanih tudi 27 
evropskih patentov 
c) dokončal prenose iz nekdanje Jugoslavije za: 225 patentov in 
2782 znamk. 
1.2 Število razširjenih evropskih patentov na Slovenijo znaša 
2004, kar je 23 % več kot v letu 1995. 
1.3 Pri mednarodnih znamkah je bilo 4694 mednarodnih registracij. 
1.4 Slovenski prijavitelji so vložili 79 zahtev za mednarodno 
registracijo znamk. 
1.5 Po sporazumu PCT je bila Slovenija imenovana v 21.564 
prijavah, kar je 25 % več kot v letu 1995. 
1.6 Slovenski prijavitelji pa so vložili 33 prijav (12 % več kot v letu 
1995). 
1.7 Po Haaškem sporazumu o mednarodnem deponiranju modelov 
oziroma vzorcev je bilo deponiranih za Slovenijo 534 modelov, 
kar je 56 % več v primerjavi z letom 1995. 

Statistični prikaz kaže pri določenih vrstah pravic, kot so razširitve 
evropskega patenta, PCT ter haaški aranžma, še vefano porast 
prijav. Pri znamkah za mednarodno registracijo pa je število prijav 
na ravni iz leta 1994. 

2.1 Izvedenih je bilo 1263 informacijskih storitev, kar je 11,7 % 
več kot v letu 1995 
2.2 Urad izdaja tudi svoje uradno glasilo, v katerem objavlja vse 
priznane pravice in spremembe pri teh pravicah. V letu 1996 je 
izdal 6 glasil v skupnem obsegu 2250 strani. 

3.1 SvetTRIPs (Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne 
lastnine) je na zasedanju v juliju 1996 in novembru 1996 
obravnaval zakonodajo držav članic, in sicer avtorsko pravo ter 
pravo o znakih razlikovanja (modeli, znamke, označbe porekla 
blaga). Urad RS za intelektualno lastnino je uspešno predstavil in 
ubranil slovensko zakonodajo. Vsebinskih pripomb ni bilo. 
3.2 Poleg utečenih oblik sodelovanja z WIPO (Svetovno 
organizacijo za varstvo intelektualne lastnine) je treba poudariti, 
da je Urad RS za intelektualno lastnino pridobil tudi status 
opazovalca na sejah Administrativnega sveta Evropske patentne 
organizacije (EPO). 
3.3 WIPO je vključila Urad RS za intelektualno lastnino v svoj 
sistem tehnične pomoči. Iz tega naslova je Urad v okviru svoje 
prakse v avgustu sprejel dva strokovnjaka iz Južne Amerike in ju 
usposabljal na področju intelektualne lastnine v Sloveniji in seznanil 
s postopki. 
3.4 V okviru izmenjave znanj je Urad RS za intelektualno lastnino 
v letu 1996 gostil strokovnjake iz romunskega in bosanskega 
patentnega urada in jih usposabljal v okviru svoje dejavnosti ter 
seznanil s prakso, postopki in slovensko zakonodajo s področja 
intelektualne lastnine. 
3.5 V letu 1996 je Slovenija pristopila h Konvenciji za varstvo 
izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij 
ter h Konvenciji za varstvo fonogramov pred nedovoljenim 
presnemavanjem njihovih fonogramov. 

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 

Ministrstvo za zunanje zadeve je v letu 1996 nadaljevalo z 
dejavnostmi za nadaljnje utrjevanje zunanjepolitičnega položaja 
Republike Slovenije v Evropi in svetu. V tem letu je poglabljalo 
diplomatske odnose z vsemi državami, ki so nas priznale, in si 
prizadevalo za vzpostavitev diplomatskih odnosov z državami, s 
katerimi teh odnosov še nimamo. 

Ministrstvo je kot strokovni organ dejavno sodelovalo pri pripravi 
najrazličnejših strokovnih podlag za zunanjepolitične odločitve 
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vlade in Državnega zbora, ju redno obveščalo o perečih 
vprašanjih, s katerimi se je srečevalo, prav tako pa ju je seznanjalo 
s pobudami za njihovo reševanje. 

Republika Slovenija in Evropska unija sta 10. junija 1996 podpisali 
sporazum o pridružitvi Slovenije Evropski uniji. S podpisom 
sporazuma o pridružitvi je bila Slovenija v polni meri vključena v 
predpristopno strategijo za pripravo pridruženih držav za 
polnopravno članstvo v Evropski uniji in je začela sodelovati pri 
strukturnem dialogu EU s pridruženimi državami Srednje in 
Vzhodne Evrope. Podpis sporazuma o pridružitvi je omogočil 
udeležbo Slovenije na dveh sestankih Evropskega sveta: 21. in 
22. junija v Firencah ob koncu predsedovanja Italije EU in 13. in 
14. decembra v Dublinu ob koncu predsedovanja Irske. 

V letu 1996 si je Ministrstvo za zunanje zadeve močno prizadevalo 
za vzpostavljanje čim boljših odnosov s posameznimi za nas 
pomembnimi državami in za krepitev odnosov s sosednjimi 
državami. Ministrstvo se zaveda, da sta krepitev mednarodnega 
položaja Republike Slovenije in njena gospodarska uspešnost 
močno povezani z dobrimi političnimi in gospodarskimi odnosi s 
sosednjimi državami. 

V odnosih z Avstrijo se je dvostransko sodelovanje utrdilo z 
mnogimi dvostranskimi srečanji in podpisi več meddržavnih aktov, 
kajti Avstrija daje Sloveniji pomembno podporo pri vključevanju v 
evropske povezave. 

S Hrvaško je imela Slovenija v letu 1996 vrsto dvostranskih 
srečanj, ki so bila vsa posvečena pospešenemu reševanju 
številnih odprtih vprašanj med državama. Diplomatska komisija, 
pristojna za določitev meje med državama, pospešeno dela in so 
se konstituirali že vsi njeni organi. Kar zadeva mejo na kopnem, je 
bilo na dnevnih usklajevalnih sestankih med slovenskimi in 
hrvaškimi geodetskimi strokovnjaki v okviru mešane komisije 
dokončano delo pri primerjavi katastrskih načrtov na skoraj celotni 
dolžini meje, to je približno 677 kilometrov. Neusklajenih je ostalo 
29 odsekov. Razmejitev v zvezi z mejo na morju je ostala 
nespremenjena in v tem okviru diplomatska komisija pospešeno 
zbira pomembno dokumentacijo za utemeljitev slovenskih stališč, 
ki so določena v stališčih in sklepih Državnega zbora in v 
Memorandumu o Piranskem zalivu. 

V letu 1996 je bila s soglasjem Italije k sporazumu o pridruženem 
članstvu Slovenije v Evropski uniji odpravljena pomembna ovira 
za sodelovanje med državama. Nadaljuje se dialog o odprtih 
vprašanjih med državama, zlasti pa o položaju in varstvu pravic 
narodnih manjšin. 

Z Madžarsko so v letu 1996 potekala številna dvostranska 
srečanja na najvišjih ravneh. V dvostranskih odnosih je dan 
poseben poudarek skupnemu delu pri graditvi cestnih in 
železniških povezav ter prestrukturiranju in posodobitvi mejnih 
prehodov. 

H krepitvi dobrososedskih odnosov je močno prispevala 
tristranska izjava (Slovenija, Italija, Madžarska), ki pomeni začetek 
poglobljenega sodelovanja med vsemi tremi državami in temelji 
na okrepljenem zaupanju in na skupnem interesu za tesnejše 
povezovanje. Tristransko sodelovanje zajema razvojno 
infrastrukturne mreže in strnitev prizadevanj za dokončanje petega 
multimodalnega koridorja na odseku Trst - Koper - Ljubljana - 
Budimpešta. Strateški cilj sodelovanja Slovenije (in Madžarske) v 
trilaterali je pospešiti vključevanje obeh držav v Nato in EU ter se 
vključiti v razvojne projekte EU, zlasti pri čezevropskih 
infrastrukturnih povezavah. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je v letu 1996 posvetilo veliko 
skrb poglabljanju stikov in sodelovanju z državami Evrope in 

Severne Amerike, zlasti pa s tistimi, ki pomembno ali pa celo 
odločilno vplivajo na politične, gospodarske in varnostne razmere 
v Evropi in svetu. K utrjevanju vezi s temi državami so še posebej 
prispevali številni delovni in vljudnostni stiki med predstavniki naše 
države in predstavniki držav partneric. V tem času je bilo s temi 
državami podpisanih več kot 30 novih dvostranskih sporazumov 
in pogodb. Zlasti je treba omeniti poglobljeno sodelovanje z 
Združenimi državami Amerike, Rusko federacijo, Združenim 
kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, Nemčijo in Francijo. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je v letu 1996 nadaljevalo z 
izvajanjem politike krepitve stikov in sodelovanja z državami Afrike, 
Azije, Latinske Amerike in Pacifika. Pri tem je upoštevalo politični 
pomen posameznih držav v mednarodni skupnosti, interese 
gospodarstva ter prisotnost slovenskih izseljencev ter s svojim 
delom krepilo identiteto in prepoznavnost Slovenije v posameznih 
regionalnih organizacijah, kot so Organizacija islamske 
konference, Gospodarski forum Bližnjega vzhoda in severne 
Afrike, gibanje neuvrščenih. Slovenija je v letu 1996 okrepila tudi 
svoje sodelovanje s Kitajsko, ki zavzema vse pomembnejše 
mesto v mednarodni skupnosti. 

Ministrstvo si je prizadevalo krepiti vlogo Republike Slovenije v 
večstranskih, političnih, gospodarskih, varnostnih in drugih 
organizacijah. Pri tem je zlasti pomembno, daje Republika Slovenija 
pridobila status pridružene partnerice ZEU (25.6.1996). Slovenija 
lahko tako kot druge pridružene partnerice sodeluje na zasedanjih 
Sveta ZEU in pri tako imenovanih petersburških nalogah: 
človekoljubne in reševalne operacije, naloge mirovnega 
posredovanja in naloge bojnih sil za obvladovanje krize, vključno 
z vzpostavljanjem miru. 

S 1. januarjem 1996 je Republika Slovenija postala polnopravna 
članica Cefte. Slovenski predstavniki so dejavno sodelovali na 
obeh najpomembnejših srečanjih Cefte: na sestanku Skupnega 
odbora in na srečanju predsednikov vlad držav članic Cefte. 
Slovenija je še naprej sodelovala tudi s članicami Efte in podpisala 
dodatna protokola k Sporazumu med RS in državami članicami 
Efte. Slovenija je podpisala tudi sporazume o prosti trgovini z 
Makedonijo, Latvijo, Litvo, Estonijo in Bolgarijo. 

9. februarja 1996 je bil na pobudo sekretariata OECD v Parizu 
podpisan Sporazum o privilegijih, imunitetah in ugodnostih za 
dejavnost predstavnikov OECD v Sloveniji. Priprava posebne 
ekonomske študije o Sloveniji je bila prednostna naloga 
sodelovanja med OECD in Republiko Slovenijo v letu 1996. 
Slovenija je v letu 1996 postala članica NACC (januar 1996) in je 
kot prva partnerska država začela z individualnim dialogom o 
širitvi Nata in uspešno opravila tri kroge dialoga. V okviru 
tesnejšega sodelovanja z Natom je bila Slovenija gostiteljica 
zasedanja Politično-vojaškega nadzornega odbora NACC/PzM, 
ki je potekalo v Ljubljani 10.-11. oktobra 1996. 

Slovenija je sodelovala tudi na Konferenci OVSE na vrhu v Lizboni 
(2. in 3. december 1996). Glavni namen konference je bil zgraditev 
varnostnega modela za 21. stoletje. Pomembno je poudariti, da 
Slovenija redno izpolnjuje vse obveznosti do OVSE. 

V letu 1996 je Ministrstvo za zunanje zadeve prek svojih DKP 
vodilo številne diplomatske dejavnosti za Seznanjanje drugih držav 
s potekom nasledstvenih pogajanj z nekdanjimi republikami SFRJ. 
Slovenija je sodelovala tudi pri obnovljenih pogajanjih o nasledstvu, 
ki so bila obnovljena v sklopu delovanja Sveta za implementacijo 
miru v Bosni in Hercegovini (PIC). Delo skupine za nasledstvo je 
bilo preneseno v PIC na podlagi sklepov londonske konference o 
Bosni in Hercegovini. Z ustanovitvijo PIC je bila ukinjena 
Mednarodna konferenca o nekdanji Jugoslaviji. Slovenija je tudi v 
letu 1996 dejavno sodelovala pri mednarodnih prizadevanjih za 
ureditev razmer na Balkanu, vendar nam še ni uspelo navezati 
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stikov z ZRJ, kar bi nedvomno prispevalo h krepitvi našega 
gospodarskega in političnega položaja v mednarodnih odnosih, 
kot tudi pri urejanju statusa beguncev, vključno z možnostjo 
njihove vrnitve v matične države. 

Slovenija se je udeležila iniciativnega sestanka SECI (South Eu- 
ropean Cooperative Initiative), katerega pobudnik so bile Združene 
države Amerike. 

Na podlagi sklepa Vlade RS, sprejeta 5. septembra 1996, da bo 
RS kandidirala za članstvo v Varnostnem svetu OZN, je ministrstvo 
za zunanje zadeve začelo z dejavnostmi za predstavitev 
slovenske kandidature in pridobivanje podpore med državami 
članicami OZN. Slovenija kandidira za sedež, ki pripada 
vzhodnoevropski regionalni skupini za obdobje 1998-99. 

Slovenija se je v skladu z odločitvijo Ministrstva za zunanje zadeve 
v prvi polovici leta 1996 vključila v delo vzhodnoevropske 
regionalne skupine OZN, kjer enakopravno sodeluje z drugimi 
srednje in vzhodnoevropskimi državami. 

Slovenija je dejavno sodelovala pri delu vseh odborov in v plenumu 
51. zasedanja Generalne skupščine OZN. Bila je dejavna tudi pri 
razpravah o finančni reformi OZN in pri delu specializiranih agencij 
OZN. Sodelovanje s specializiranimi agencijami OZN ter drugimi 
skladi in programi iz sistema OZN je potekalo na podlagi sprejetih 
odločitev Vlade RS za udeležbe na njihovih generalnih 
konferencah, zasedanjih in drugih strokovnih srečanjih ter pri 
dogovorjenih projektih in programih ter mednarodnih organizacijah. 
Slovenija se je tako udeležila tudi Svetovnega vrha za hrano, ki je 
bil na sedežu FAO v Rimu (13.-17. november 1996). 

Ministrstvo za zunanje zadeve je veliko pozornost namenilo 
regionalnemu sodelovanju in povezovanju, saj se zaveda vseh 
koristi, ki jih to prinaša. Zato je bilo dejavno pri delu Delovne 
skupnosti Alpe-Jadran. Slovenija je v letu 1996 končala 
predsedovanje Delovnemu komiteju Delovne skupnosti Alpe- 
Jadran. 

V okviru svojega sodelovanja v Srednjeevropski pobudi (SEP) je 
Slovenija 8. in 9. novembra 1996 sodelovanja na rednem letnem 
zasedanju na vrhu, na katero so bili povabljeni predsedniki vlad in 
zunanji ministri držav članic SER Na zasedanju je bila posebna 
pozornost namenjena vprašanjem stabilnosti in povezovalnim 
procesom v Evropi. Slovenija daje v SEP prednost sodelovanju 
pri infrastrukturnih projektih, v delovni skupini za znanost in 
tehnologijo in v delovni skupini za mala in srednja podjetja. 

Dvostransko in večstransko sodelovanje v izobraževanju, kulturi 
in znanosti s tujino je bilo močno razgibano in je obsegalo vrsto 
dejavnosti. V letu 1996 je bilo podpisanih pet mednarodnih 
sporazumov o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti, 
in sicer z Malto, Egiptom, Indijo, Mehiko in ZDA. Ministrstvo je 
dejavno sodelovalo tudi pri delu mednarodnih organizacij in 
forumov, ki se ukvarjajo s kulturo, zlasti s tistimi, ki delujejo pri 
Svetu Evrope, s katerim je Slovenija še poglobila sodelovanje. 
Slovenija je v letu 1996 pridobila mesto predsednika v Svetu za 
kulturno sodelovanje Sveta Evrope. 

Slovenska manjšina in Slovenci po svetu so bili v letu 1996 deležni 
Posebne pozornosti ministrstva in pomemben del njegovega 
mednarodnega delovanja. Urad za Slovence v zamejstvu in po 
svetu, ki deluje pri ministrstvu, je nadaljeval z uspešnim 
navezovanjem stikov s slovenskimi gospodarskimi in kulturnimi 
organizacijami. Dajal je pobude in predloge za gmotno pomoč in 

podporo slovenskim organizacijam v tujini ter v vsebinskem in 
organizacijskem smislu sodeloval pri širjenju in bogatitvi njihovega 
delovanja. Ministrstvo si je prizadevalo za reševanje vprašanj 
gmotnega položaja slovenske manjšine v Italiji (ki se je še zlasti 
poslabšal) in Avstriji, vendar ta prizadevanja niso bila dovolj 
uspešna. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je tudi v letu 1996 namenilo veliko 
pozornost vprašanjem, ki se nanašajo na varstvo interesov 
države Slovenije in njenih državljanov. Pri tem si je zlasti 
prizadevalo za sklepanje sporazumov z drugimi državami, katerih 
cilj je zmanjševanje administrativnih in drugih ovir za nemoten 
pretok ljudi, kapitala in blaga. 

Republiko Slovenijo je v letu 1996 priznalo 10 držav (do konca 
leta 1996 skupaj 134), diplomatski odnosi pa so bili vzpostavljeni 
s 16 novimi državami (Irsko, Azerbajdžanom, Bahrajnom, Maldivi, 
Bangladešem, Hondurasom, Laosom, Eritrejo, Mavretanijo, 
Kambodžo, Jamajko, Šrilanko, Fidžijem, Gabonom, Gvinejo in 
Mozambikom). Do konca leta 1996 je Slovenija vzpostavila 
diplomatske odnose s 126 državami. V letu 1996 je Slovenija 
podpisala 88 dvostranskih mednarodnih pogodb z 49 državami. 
Poleg sporazumov o vzpostavitvi diplomatskih odnosov je bilo 
največ sporazumov o zaščiti naložb (6), o prosti trgovini in 
sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (5), o ukinitvi 
vizumov, o sodelovanju na področju obrambe (4) itd. Slovenija je 
podpisala tudi 10 mednarodnih pogodb z EU in mednarodnimi 
organizacijami (EIB, MBOR, OECD). 

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO 
SAMOUPRAVO 

Služba za lokalno samoupravo je svoje naloge uresničevala na 
zakonodajnem področju in z opravljanjem svetovalnih in drugih 
strokovnih nalog ter na mednarodnem področju sodelovala pri 
delu ustreznih teles Sveta Evrope in organizirala več mednarodnih 
posvetov in študijskih izmenjav. 

Na zakonodajnem področju je služba v sodelovanju s Službo 
Vlade RS za zakonodajo pripravila zakon o postopku za 
ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij, ki je podlaga 
za reševanje vseh zahtev za nove občine in druge teritorialne 
spremembe v njih. Služba je pripravila tudi zakon o ratifikaciji 
Evropske listine lokalne samouprave, ki gaje Državni zbor sprejel 
1. oktobra 1996, in je po tem zakonu pristojna za izvajanje 
Evropske listine lokalne samouprave. Pripravljen je bil tudi zakon 
o načelih in merilih za prenos zadev z državne pristojnosti na 
lokalne skupnosti, s katerim so določena načela in merila, po 
katerih se pod pogoji, ki jih določa ustava, z zakonom lahko 
prenese opravljanje posameznih nalog z državne pristojnosti na 
občine, še posebej na mestne občine ali na pokrajine. Zakon, ki 
še ni v zakonodajnem postopku, je proceduralne narave, področni 
zakoni pa bodo prenašali opravljanje posameznih nalog z državne 
pristojnosti na občine ali na širše lokalne skupnosti v skladu s 
pravili, ki jih določa ta zakon. Pripravljena je bila tudi dopolnitev 
zakona o lokalni samoupravi z določbo o inšpekcijskem 
nadzorstvu v občinah, s čimer je omogočeno učinkovito 
opravljanje zadev lokalnega pomena, ki jih občina ureja s svojimi 
predpisi in katerih izvajanje je treba nadzirati, neizvajanje pa tudi 
sankcionirati. Služba je v sodelovanju z zunanjimi sodelavci 
nadaljevala z dejavnostmi za pripravo zakona o pokrajinah (regijah) 
ter oblikovala v sodelovanju z drugimi resorji predloge in pripombe 
k predlogu zakona o mestnih občinah. 
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Služba je spremljala, svetovala in konkretno strokovno pomagala 
občinam pri izvajanju zakonodaje s področja lokalne samouprave 
in ugotavljala stanje uresničevanja lokalne samouprave ter na tej 
podlagi predlagala sistemske spremembe in dopolnitve, ki so bile 
opravljene ali začrtane v letu 1996. Med napomembnejšimi 
vprašanji so bila razmerja med organi občine, položaj zaposlenih 
v občinski upravi, izdelava in dodelava statutov in drugih splošnih 
pravnih aktov, premoženjskodelitvene bilance, merila za 
zagotovljeno porabo, pravni položaj krajevnih skupnosti, postopek 
za teritorialne spremembe občin ter razmerja med občino in državo 
na posameznih področjih. 

Služba je vsebinsko sodelovala pri organizaciji in izvedbi posveta 
o informatiki v državnih organih INDO 96, III. srečanja upravnih 
delavcev Slovenije, dnevu ljudskih univerz ter na mednarodnem 
posvetu o ravnanju z odpadki. Prek svojega programskega sveta 
je namenjala tudi precejšnjo pozornost sistematičnemu in stalnemu 
izobraževanju kadrov v lokalni (samo)upravi glede na bistveno 
nove izobraževalne potrebe ter v sodelovanju z Visoko upravno 
šolo pripravila novo vsebinsko zasnovo programa za strokovne 
izpite zaposlenih v občinski upravi. 

Na področju mednarodne dejavnosti je služba sodelovala s 
Svetom Evrope pri pripravi gradiv za konferenco ministrov, 
odgovornih za lokalno samoupravo, ki je bila oktobra 1996 v 
Lizboni, ter pripravila izhodišča za nastop slovenske delegacije. 
Svetu Evrope so bili poslani odgovori na vprašalnike za državne 
delegacije o strukturi in dejavnosti lokalnih oblasti v Sloveniji, 
njihovem čezmejnem sodelovanju ter organiziran posvet z 
izvedenci držav članic Sveta Evrope o vsebini Evropske okvirne 
konvencije o obmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali 
oblasti. 

Služba je v sodelovanju z veleposlaništvom Republike Francije 
vzpostavila odnose z Generalno direkcijo za lokalne oblasti vlade 
Republike Francije. Na tej podlagi sta bila julija 1996 opravljena 
obisk študijske delegacije Republike Slovenije v Franciji, ki jo je 
vodil minister za lokalno samoupravo, ter povratni obisk francoske 
študijske delegacije v jeseni 1996. Načrtovano in dogovorjeno je 
nadaljnje sodelovanje obeh držav na področju lokalne samouprave 
tudi v letu 1997. 

SLUŽBA VLADE RS ŽA ZAKONODAJO 

Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo je kot samostojna 
strokovna služba vlade v letu 1996 opravila vse naloge, določene 
z zakonom in odlokom o njeni organizaciji in delovnem področju. 
V letu 1996 je služba prejela v reševanje 2461 zadev, od česar je 
bilo kar 788 različnih zakonov in drugih izvršilnih predpisov. Te 
predpise je služba obravnavala z vidika skladnosti z ustavo in 
pravnim sistemom ter s pravom Evropske unije in z vidika pravil 
pravne tehnike. Poleg navedenih nalog pa je služba samostojno 
pripravila tudi predlog zakona o Uradnem listu Republike Slovenije 
za tretjo obravnavo v Državnem zboru, predlog odloka o 
organizaciji in delovnem področju Službe Vlade za zakonodajo 
ter predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi 
Republike Slovenije za tretjo obravnavo. 

V letu 1996 je služba organizirala kot notranjo organizacijsko 
enoto tudi Sektor za evropsko in primerjalno pravo, ki strokovno 
in organizacijsko usklajuje delo različnih ministrstev in skupne 
nastope v tujini v zvezi z usklajevanjem zakonodaje, zagotavlja 
osnovni sklad dokumentacijskega gradiva in strokovne literature 
s področja prava Evropske skupnosti ter vzpostavila osnovno 
podatkovno bazo o slovenski zakonodaji, opravil pa je tudi analizo 
usklajenosti slovenske zakonodaje s predpisi Evropske unije. Pri 
tem je služba usklajevala pravni del odgovorov na vprašalnik 
Evropske komisije, ki je obsegal več kot 1000 strani. 

V letu 1996 je služba začela pripravljati tudi analizo obstoječe 
zakonodaje, zlasti z vidika usklajenosti s predpisi Evropske unije, 
pri čemer pa je posebno pozornost namenila tudi zakonom in 
izvršilnim predpisom, ki so bili v veljavi še pred osamosvojitvijo 
Republike Slovenije. Ta analiza bo pomagala tudi pri pripravi 
registra veljavnih predpisov, za katerega izdajo je služba pristojna 
na podlagi zakona o Uradnem listu Republike Slovenije. 

Pri svojem delu je Služba za zakonodajo sodelovala z vsemi 
ministrstvi in drugimi vladnimi službami, prav tako pa pogosto tudi 
neposredno z javnimi podjetji in javnimi zavodi kakor tudi z 
gospodarskimi družbami in drugimi organizacijami, ki želijo mnenje 
službe o določenih pravno-sistemskih vprašanjih. 
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