
2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 
- v tisoč tolarjih - 

Proračun Predlog pro- 
Postavka Naziv postavke 19 9 7 računa 1998 Indeks 

1 2 3 4=3/2 

Skupaj 1312 Računsko sodišče 84.030 86.168 103 

Skupaj 132 RAČUNSKO SODIŠČE 84.030 86.168 103 

AG.REVIDIRANJE 7281 Materialni stroški 42.004 61.150 146 

Skupaj 1313 Agencija za revidiranje postopkov lastninskega 42.004 61.150 146 
• preoblikovanja 

Skupaj 133 AGENCIJA ZA REVIDIRANJE POSTOPKOV LASTNINSKEGA 42.004 61.150 146 
PREOBLIKOVANJA 

U.PRED.VLADE 3326 Materialni stroški 100.000 343.928 344 
U.PRED.VLADE 1823 Financiranje projektov 16.100 15.000 93 
U.PRED.VLADE 2474 Stroški za delo SODP 2.000 6.000 300 
U.PRED.VLADE 3650 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 176.235 0 0 
U.PRED.VLADE 4900 Sistem varovanja 20.000 22.000 110 

Skupaj 1411 Urad predsednika vlade 314.335 386.928 123 

Skupaj 14 URAD PREDSEDNIKA VLADE 314.335 386.928 123 

VLADA 3329 Materialni stroški 7.438 8.580 115 
VLADA 3653 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 190.000 200.000 105 

Skupaj 1512 Protokol v vladi Republike Slovenije 197.438 208.580 106 

VLADA 3330 Materialni stroški 47.907 51.835 108 

Skupaj 1513 Servis za protokolarne storitve 47.907 51.835 108 

VLADA 7675 Materialni stroški 15.964 16.840 105 

Skupaj 1514 Urad za priseljevanje in begunce 15.964 16.840 105 

VLADA 7681 Materialni stroški 21.337 21.800 102 
VLADA 8755 UNDP projekt (20 * soudeležba) 2.000 2.800 140 

Skupaj 1515 Urad za žensko politiko 23.337 24.600 105 

VLADA 3327 Materialni stroški 3.216 1.950 61 
VLADA 7355 Študije, objave, ekspertize 0 1.523 

Skupaj 1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije 3.216 3.473 108 

VLADA 3338 Materialni stroški 17.948 23.571 131 
VLADA 6206 Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU 7.760 8.382 108 

Skupaj 1517 Služba vlade za zakonodajo 25.708 31.953 124 
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VLADA 3337 Materialni stroški 38.236 38.450 101 
VLADA 6202 Strokovno usposabljanje 1.500 1.600 107 

Skupaj 1518 Urad vlade za informiranje 39.736 40.050 101 

VLADA 3328 Materialni stroški 9.478 18.000 190 
VLADA 3652 Sredstva za državna odlikovanja in 1.500 2.000 133 

kadrovsko evidenco 

Skupaj 1519 Kadrovska služba vlade 10.978 20.000 18£ 

VLADA 3426 Materialni stroški 17.000 25.200 148 
VLADA 1825 Tekoče vzdrževanje zgradb in prostorov 91.584 106.650 116 
VLADA 1875 Najemnine poslovnih prostorov in drugi 699.613 1.070.000 153 

stroški 
VLADA 6662 Najemnine poslovnih prostorov uprave na 468.468 815.100 174 

lokalni ravni 
VLADA 6925 Tekoče vzdrževanje skupnih površin na 191.543 257.300 134 

mejnih prehodih 
VLADA 6961 Stroški odprodaje vojaških stanovanj 6.500 15.000 231 

Skupaj 1520 Servis skupnih služb vlade 1.474.708 2.289.250 155 

VLADA 3427 Materialni stroški 66.272 20.000 30 
VLADA 6457 Vzdrževanje informacijskega sistema 1.100.000 1.324.500 120 

državnih organov 
VLADA 6512 Vzdrževanje informacijskega sistema v 192.000 441.500 230 

upravnih enotah 

Skupaj 1521 Center vlade za informatiko 1.358.272 1.786.000 131 

VLADA 3357 Materialni stroški 88.762 86.800 98 
VLADA 1886 Uporaba tal 500 0 0 
VLADA 2493 Lastna udeležba • PHARE • 0 7.000 
VLADA 5211 Mednarodno sodelovanje 12.000 15.000 125 
VLADA 6967 Redne letne raziskave - ankete 70.000 66.200 95 
VLADA 6968 Razvojne naloge 6.500 12.000 185 

» 
Skupaj 1522 Statistični urad Republike Slovenije 177.762 187.000 105 

VLADA 1988 Materialni stroški 289.600 358.683 124 
VLADA 1989 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 98.412 112.308 114 
VLADA 8792 Oborožitev in strelivo " 1.000 0 0 
VLADA 8793 Posebna tehnična sredstva 19.758 0 0 
VLADA 8794 Zaščitna oprema 1.500 0 0 

Skupaj 1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija 410.270 470.991 115 

VLADA 4733 Drugi materialni stroški 27.765 30.050 108 
VLADA 7380 Projekt "Pokrajine v Republiki Sloveniji" 5.000 4.000 80 

Skupaj 1525 Služba vlade za lokalno samoupravo 32.765 34.050 104 

VLADA 4720 Materialni stroški 3.664 4.243 116 
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Skupaj 1526 Urad vlade za verske skupnosti 3.664 4.243 116 

67 VLADA 
VLADA 

4767 Materialni stroški 
7383 Svet Evrope za rehabilitacijo in 

integracijo v Sloveniji 

11.139 
0 

7.434 
4.566 

Skupaj 1527 Urad vlade za invalide 11.139 12.000 108 

VLADA 2639 Materialni stroški 0 82.250 
VLADA 4091 EU sporazum 0 12.000 
VLADA 4093 Usposabljanje 0 50.000 
VLADA 4094 Prevajanje 0 65.000 
VLADA 4096 INDOK 0 40.000 
VLADA 4097 Lastna udeležba - PHARE 0 20.000 

Skupaj 1528 Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve 0 269.250 

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE 3.832.864 5.450.115 142 

FINANCE 3332 Materialni stroški 145.000 156.600 108 
FINANCE 4600 Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema 639.500 690.660 108 

MF 

Skupaj 1611 Ministrstvo za finance 784.500 847.260 108 

FINANCE 3354 Materialni stroški 2.127.081 2.297.247 108 

Skupaj 1612 Davčna uprava RS 2.127.081 2.297.247 108 

FINANCE 3420 Materialni stroški 885.000 955.800 108 

Skupaj 1613 Carinska uprava RS 885.000 955.800 108 

FINANCE 4501 Materialni stroški 16.400 17.712 108 

Skupaj 1614 Urad RS za zavarovalni nadzor 16.400 17.712 108 

FINANCE 4502 Materialni stroški 6.500 7.020 108 

Skupaj 1615 Urad RS za preprečevanje pranja denarja 6.500 7.020 108 

FINANCE 4503 Materialni stroški 7.200 7.776 108 

Skupaj 1616 Devizni inšpektorat RS 7.200 7.776 108 

FINANCE 7236 Materialni stroški 10.500 11.340 108 

Skupaj 1617 Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo 10.500 11.340 108 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 3.837 181 4.144.155 108 
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NOTR.ZADEVE 3431 Materialni stroški 
NOTR.ZADEVE 1925 Mejni prehodi - tekoče vzdrževanje 
NOTR.ZADEVE 3755 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
NOTR.ZADEVE 4150 Financiranje projektov 
NOTR.ZADEVE 4700 Učni center - materialni stroški 
NOTR.ZADEVE 7399 Stroški službenih stanovanj in samskih 

domov 
NOTR.ZADEVE 7400 Lastna udeležba - PHARE • reorganizacija 

državne uprave 

Skupaj 1711 Ministrstvo za notranje zadeve 

3.523.195 
84.000 

310.000 
0 

85.000 
0 

20.000 

4.022.195 

3.899.399 
95.000 

240.000 
20.000 
93.000 
41.600 

30.000 

4.418.999 

4=3/2 

111 
113 
77 

109 

150 

110 

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

58.893 
24.500 
25.900 
10.707 

69.077 
27.635 
28.329 
9.951 

117 
113 
109 

93 

Skupaj 1713 Prehodni dom Republike Slovenije za tujce 120.000 134.992 112 

Skupaj 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 4.142.195 4.553.991 110 

ZUNANJE ZADEVE 3339 Materialni stroški 200.000 240.568 120 
ZUNANJE ZADEVE 2541 Materialni stroški DKP 0 1.002.000 
ZUNANJE ZADEVE 2542 Najemnine in druge pogodbene obveznosti DKP 0 1.970.000 - 
ZUNANJE ZADEVE 3663 Meddržavno sodelovanje 208.700 295.000 141 
ZUNANJE ZADEVE 5198 Raziskovalne naloge 1.300 0 0 
ZUNANJE ZADEVE 7432 Vključevanje RS v NATO in VS OZN 17.136 80.000 467 

Skupaj 1811 Ministrstvo za zunanje zadeve 427.136 3.587.568 840 

ZUNANJE ZADEVE 4504 Materialni stroški 6.000 10.000 167 

Skupaj 1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 6.000 10.000 167 

ZUNANJE ZADEVE 4505 Materialni stroški 17.800 0 0 
ZUNANJE ZADEVE 7439 Lastna udeležba - PHARE 2.000 » 0 0 
ZUNANJE ZADEVE 8770 EU sporazum 1.200 0 0 
ZUNANJE ZADEVE 8771 Strokovni dialogi 1.200 0 0 
ZUNANJE ZADEVE 8772 Usposabljanje 4.000 0 0 
ZUNANJE ZADEVE 8773 Prevajanje 1.000 0 0 
ZUNANJE ZADEVE 8774 Ekspertize 2.000 0 0 
ZUNANJE ZADEVE 8775 INDOK 800 0 0 

Skupaj 1813 Urad RS za evropske zadeve 30.000 0 0 

Skupaj 18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 463.136 3.597.568 777 

OBRAMBA 3333 Materialni stroški 3.481.862 3.550.832 102 
OBRAMBA 1296 Sredstva za plačilo stroškov za odprodajo 0 15.000 » 

stanovanj 
OBRAMBA 4013 Sodelovanje SV v mednarodnih mirovnih 0 192.200 » 

operacijah 
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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 
OBRAMBA 

4014 Vojaške zadeve 
6280 Prehrana enot rezervnega sestava 
6281 Mednarodno sodelovanje NATO, PZM 
6282 Tiskarska in založniška dejavnost Slovenske 

vojske 
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 
8274 Mirovna operacija Zora 
8802 Usposabljanje zaposlenih za delo v vojni 
8803 Usposabljanje rezervnega sestava Slovenske 

vojske 
8804 Usposabljanje vojakov na služenju vojaškega 

roka 
8805 Zdravstveni pregledi nabornikov 
8806 Prehrana vojakov na služenju vojaškega roka 
8807 Vojaško šolstvo 
8808 Obrambne vaje 
8809 Usposabljanje republiškega odreda za zveze 
8810 Usposabljanje pokrajinskih enot za zveze 
8812 Spremljanje mobilizacijske priprave 
8813 Popolnitev z vojaškimi obvezniki 
8814 Nabor 
8815 Napotitev 
8817 Izobraževalna dejavnost COU 
8818 Spremljajoča dejavnost COU 
8819 Tekoče vzdrževanje objektov 
8820 Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih 

sredstev Tehničnega zavoda 

0 
18.000 

185.064 
0 

1.600 
17.500 

217.500 

43.952 
76.927 

151.000 

21.000 
29.000 

761.706 

200.585 

78.600 
7.000 

25.781 
240.000 
133.933 

730.000 

460.000 
967.273 
99.491 
4.450 
2.200 

12.875 
9.900 

12.700 
47.949 
16.600 
14.000 
14.700 

437.182 
185.340 

10.000 
19.440 

138.150 
10.000 

1.600 
16.000 

200.000 

38.500 
70.000 

156.000 

30.000 
96.100 

890.000 

100.000 

76.692 
8.500 

0 
240.000 
154.400 

732.400 

4=3/2 

108 
75 

100 
91 
92 

88 
91 

103 

143 
331 
117 

50 

98 
121 

'30AS 
'30AS 0 

100 
115 

100 

442 
1.200 

95 
5 
1 
2 

11 
20 
39. 
16. 
15. 
6. 

370. 
185. 

.286 96 

.000 124 

.1003V3QA$ 3U 96 

m 
.000 
.625 
.150 
.500 
.000 
.000 
.000 
.000 ■ 
.000 3V30A5 
000 3V20*S 
340 ' ' 

112 
! 74 

17 
116 
157 
81 
96 

107 
3UM1 

85 
100 

Skupaj 1911 Ministrstvo za obrambo 8.705.670 9.154.815 105 

OBRAMBA 4925 Materialni stroški 51.672 59.979 116 
OBRAMBA 4457 Usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite 16.000 23.000 144 
OBRAMBA 4459 Izobraževalni programi, učna sredstva, 28.900 33.000 114 

informativna dejavnost 
OBRAMBA 4461 Informacijski sistemi o nesrečah 1.503 3.200 213 
OBRAMBA 4463 Izobraževalni center Ig 13.282 15.000 113 
OBRAMBA 4464 Preizkušanje in razvijanje opreme 100 2.500 2500 
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OBRAMBA 4926 Usposabljanje zaposlenih za delo v vojni 
OBRAMBA 4927 Tekoče vzdrževanje objektov 
OBRAMBA 4928 Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih 

sredstev 
OBRAMBA 4929 Štab RS za CZ in specializirane enote CZ 
OBRAMBA 4930 Vaje, tekmovanja, demonstracije 
OBRAMBA 4931 Varstvo pred NUS in drugi zaščitni ukrepi 
OBRAMBA 6306 Regijski štabi in specializirane enote ■ 

tekoči odhodki 
OBRAMBA 6307 Razvojno - raziskovalni projekti 
OBRAMBA 8824 Usposabljanje državljanov z ugovorom vesti 

za zaščito in reševanje 
OBRAMBA 8829 Nacionalni preventivni programi - tekoči 

odhodki 
OBRAMBA 8833 Mednarodno sodelovanje 
OBRAMBA 8837 Operativno načrtovanje 

30 
2.750 

11.000 

7.200 
18.000 
21.381 
10.400 

11.000 
4.571 

900 

9.984 
400 

0 
3.000 

11.000 

8.000 
17.240 
21.000 
10.400 

9.500 
4.960 

1.000 

10.500 
500 

0 
109 
100 

111 
96 
98 

100 

86 
109 

111 

105 
125 

Skupaj 1912 Uprava RS za zaščito in reševanje 209.073 233.779 112 

OBRAMBA 4955 Materialni stroški 
OBRAMBA 4956 Usposabljanje zaposlenih za delo v vojni 
OBRAMBA 4957 Tekoče vzdrževanje objektov 
OBRAMBA 4961 Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih 

sredstev 

20.000 
1.000 

253 
2.000 

21.500 
1.000 

613 
2.000 

108 
100 
242 
100 

Skupaj 1913 Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami 

23.253 25.113 108 

Skupaj 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 8.937.996 9.413.707 105 

PRAVOSODJE 3334 Materialni stroški 
PRAVOSODJE 3658 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
PRAVOSODJE 4015 Stroški cenilcev zgradb 
PRAVOSODJE 5250 Strokovno izpopolnjevanje delavcev v 

pravosodnih organih 
PRAVOSODJE 6500 Najemnine poslovnih prostorov upravnih 

sodi šč 
PRAVOSODJE 8776 Materialni stroški pri investicijah za 

pravosodne organe 
PRAVOSODJE 8777 Strokovne naloge v zvezi z dodelitvijo in 

odvzemom licenc stečajnim upraviteljem ter 
stroški revizij mnenj sodnih cenilcev 

Skupaj 2011 Ministrstvo za pravosodje 

38.500 
19.000 

0 
55.000 

120.500 

3.000 

500 

236.500 

50.443 
21.000 
15.000 
80.000 

41.100 

25.000 

13.000 

245.543 

PRAVOSODJE 4508 Materialni stroški 544.390 578.101 
PRAVOSODJF 4016 Najemnine poslovnih prostorov 0 14.500 
PRAVOSODJE 6392 Drugi odhodki URSIKS 3.000 3.240 
PRAVOSODJE 6394 Inventarizacija objektov zavodov IKS 0 9.070 
PRAVOSODJE 6395 Izobraževanje delavcev uprave zavodov IKS 10.695 12.940 
PRAVOSODJE 6680 Oprema PUO in obsojencev 24.182 31.180 
PRAVOSODJE 6681 Usposabljanje, oborožitev, posebna oprema 25.000 32.560 

in zdravstveno varstvo 

131 
111 

ca 
145 

34 

833 

2600 

104 

106 
oo 

108 
00 

121 
129 
130 
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PRAVOSODJE 7448 Zdravstveno zavarovanje obsojencev 114.900 121.000 105 

Skupaj 2020 Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij 722.167 802.591 111 

Skupaj 20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 958.667 1.048.134 109 

GOSPOD.DEJAV. 3342 Materialni stroški 164.000 153.454 94 

Skupaj 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 164.000 153.454 94 

GOSPOD.DEJAV. 4509 Materialni stroški 2.704 0 0 

Skupaj 2112 Urad RS za obrt 2.704 0 0 

GOSPOD.DEJAV. 4511 Materialni stroški 2.500 3.060 122 

Skupaj 2113 Direkcija RS za oskrbo z energijo 2.500 3.060 122 

GOSPOD.DEJAV. 4512 Materialni stroški 12.000 15.000 125 

Skupaj 2114 Agencija RS za učinkovito rabo energije 12.000 15.000 125 

GOSPOD.DEJAV. 4513 Materialni stroški 2.000 4.030 202 

Skupaj 2115 Direkcija RS za rudna bogastva 2.000 4.030 202 

GOSPOD.DEJAV. 4514 Materialni stroški 13.500 20.000 148 

Skupaj 2116 Direkcija RS za poslovno informacijsko središče 13.500 20.000 148 

GOSPOD.DEJAV. 4515 Materialni stroški 33.000 35.000 106 

Skupaj 2117 Republiški energetski inšpektorat 33.000 35.000 106 

GOSPOD.DEJAV. 4516 Materialni stroški 13.000 15.060 116 

Skupaj 2118 Republiški rudarski inšpektorat 13.000 15.060 116 

GOSPOD.DEJAV. 4517 Materialni stroški 3.500 4.000 114 
•it/OcG 

Skupaj 2119 Republiški gradbeni inšpektorat 3.500 4.000 114 

Skupaj 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 246.204 249.604 101 

EK0N.ODNOSI 3343 Materialni stroški 140.104 152.692 109 
EKON.ODNOSI 1687 Lastninski certifikati 9.000 9.720 108 
EKON.ODNOSI 1948 Stroški delegacij in gospodarskega 20.000 22.712 114 

sodelovanja s tujino 

Skupaj 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 169.104 185.124 109 

EKON.ODNOSI 4518 Materialni stroški 3.500 3.780 108 
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EKON.ODNOSI 7689 Priprava nacionalnega programa študija 1.000 3.000 300 

Skupaj 2212 Urad RS za varstvo potrošnikov 4.500 6.780 151 

EKON.ODNOSI 4519 Materialni stroški 3.250 3.510 108 
EKON.ODNOSI 7691 Udeležba na mednarodnih konferencah in 500 1.000 200 

seminarjih . 
* 

Skupaj 2213 Urad RS za varstvo konkurence 3.750 4.510 120 

EKON.ODNOSI 4520 Materialni stroški 25.400 27.432 108 
EKON.ODNOSI 1564 Stroški poslovnih konferenc 0 3.000 » 

Skupaj 2215 Urad za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje 25.400 30.432 120 
investicije 

EKON.ODNOSI 3356 Materialni stroški 29.965 32.360 108 
EKON.ODNOSI 1957 Strategija gospodarskega razvoja: 9.887 10.680 108 

spremljanje, raziskave, ipd. 
EKON.ODNOS I 3680 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 14.163 15.290 108 
EKON.ODNOSI 7696 Publicistična dejavnost (Ekonomsko 0 4.300 » 

ogledalo..) 

Skupaj 2216 Urad RS za makroekonomske analize in razvoj 54.015 62.630 116 

EKON.ODNOSI 4521 Materialni stroški 63.000 68.040 108 

Skupaj 2217 Tržni inšpektorat RS 63.000 68.040 108 

Skupaj 22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 319.769 357.516 112 
   —— 

KMETIJSTVO 3344 Materialni stroški 158.000 171.000 108 
KMETIJSTVO 1509 Drugi odhodki za delo na drugih področjih' 15.000 20.000 133 

Skupaj 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 173.000 191.000 110 

KMETIJSTVO 4522 Materialni stroški 102.000 139.500 137 

Skupaj 2312 Veterinarska uprava RS 102.000 139.500 137 
.............. «'{,• ........................................................................................ 
KMETIJSTVO 4523 Materialni stroški 6.500 7.020 108 

Skupaj 2313 Uprava RS za pospeševanje kmetijstva 6.500 7.020 108 

KMETIJSTVO 4524 Materialni stroški 67.000 90.000 134 

Skupaj 2314 Inšpektorat RS za kmeti jijstvo, gozdarstvo, lov in 67.000 90.000 134 
ribolov 

Skupaj 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN PREHRANO 348.500 427.520 123 

PROMET 3345 Materialni stroški 159.500 167.000 105 
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PROMET 1568 Stroški TER projekta 
PROMET 1569 Članstvo v mednarodnih organizacijah 
PROMET 3669 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
PROMET 4154 Materialni stroški - Železnice 
PROMET 4155 Strokovno razvojne naloge 
PROMET 5498 Strokovno razvojne naloge 

Skupaj 2411 Ministrstvo za promet in zveze 

4.000 
0 

52.000 
0 
0 

37.500 

253.000 

17.000 
153.000 
60.500 

100 
50 

290.000 

687.650 

4=3/2 

425 
oo 

116 
oo 
00 

773 

272 

PROMET 
PROMET 

3363 Materialni stroški 
5556 Materialni stroški za pomorski promet 

Skupaj 2412 Uprava RS za pomorstvo 

20.000 
9.500 

29.500 

20.700 
12.710 

33.410 

103 
134 

113 

PROMET 3421 Materialni stroški 
PROMET 3815 Materialni stroški vodenja zračnega prometa 
PROMET 1577 Izdelava študije za mednarodni center KL in 

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

letalskega in drugega osebja 
PROMET 7739 Zagotavljanje varnosti in rednosti prometa 

(alternativna letališča) 

Skupaj 2413 Uprava RS za zračno plovbo 

11.000 
375.000 

10.000 

5.600 
74.810 
14.000 

15.000 

505.410 

11.880 
446.000 
21.400 

7.500 
81.000 
15.120 

16.200 

599.100 

108 
119 
214 

134 
108 
108 

108 

119 

PROMET 
PROMET 

3422 Materialni stroški 
3746 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

Skupaj 2414 Uprava RS za telekomunikacije 

26.600 
5.793 

32.393 

28.849 
6.227 

35.076 

108 
107 

108 

PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 

3415 Materialni stroški 
1130 Informiranje 
1131 Izobraževanje 
1580 Plačila članarin (PIARC) 

Skupaj 2415 Direkcija RS za ceste 

PROMET 4534 Materialni stroški 

Skupaj 2418 Prometni inšpektorat RS 

107.300 
3.500 
5.000 

600 

116.400 

31.147 

31.147 

130.000 
4.000 
5.500 

0 

139.500 

33.600 

33.600 

121 
114 
110 

0 

120 

108 

108 

Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 967.850 1.528.336 158 

OKOLJE 3340 Materialni stroški 112.623 121.633 108 
OKOLJE 1597 Sodelovanje v okviru OZN 5.000 7.000 140 
OKOLJE 1599 Sredstva za delo sistema slovenske 4.000 4.320 108 

geoinformacijske infrastrukture 
OKOLJE 4404 Predpisi 57.000 59.000 104 
OKOLJE 4405 Informacijsko promocijska dejavnost 22.500 24.000 107 
OKOLJE 5043 Sredstva za delo informacijskega sistema 10.000 10.000 100 
OKOLJE 6342 Alpska konvencija 4.000 4.320 108 
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Skupaj 2511 Ministrstvo za okolje in prostor '215.123 230.273 107 

OKOLJE 
OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

3353 Materialni stroški 
1813 Vladna komisija za standardizacijo 

-zemljepisnih imen 
1932 Promocije, razstave, publikacije 
4407 Strokovne komisije za preizkus znanja 
6345 Vodenje geodetskih evidenc 

Skupaj 2512 Geodetska uprava RS 

370.000 
4.100 

5.000 
500 

390.800 

770.400 

395.061 
4.432 

10.400 
540 

412.060 

822.493 

107 
108 

208 
108 
105 

107 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

3355 Materialni stroški 
1319 Publikacije in obveščanje javnosti 
3679 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
4411 Varstvo pri delu 
4412 Knjižnica URSJV 
5019 Komisija za jedersko varnost in preverjanje 

operaterjev 
5060 Enkratne naloge jedrske varnosti 
5061 Trajne naloge s področja jedrske varnosti 
6356 Vzdrževanje pripravljenosti 
6809 Razširitev nadzora jedrskih materialov 
7812 Obratovanje mreže za zgodnje obveščanje 

Skupaj 2513 Uprava RS za jedrsko varnost 

OKOLJE 3428 Materialni stroški 

Skupaj.2514 Urad RS za prostorsko planiranje 

20.160 
900 

2.310 
1.155 

485 
2.225 

3.850 
5.005 
1.925 

485 
0 

38.500 

47.000 

47.000 

21.591 
1.666 
2.474 
1.035 

519 
1.166 

4.778 
5.005 
1.470 

519 
1.011 

41.234 

107 
185 
107 

90 
107 
52 

124 
100 

76 
107 

107 

84 

84 

39.350 

39.350 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE' 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

3358 Materialni stroški 62.370 67.500 
1791 Limnološka postaja Bled 830 900 
1792 Mednarodni projekt 7SWT 800 860 
1794 Kakovost zraka • mednarodne zadolžitve 5.500 5.940 
1795 Redne publikacije 9.300 6.100 
1936 Akreditacija kemijskega laboratorija 0 500 
1937 Radarski monitoring 0 500 
3756 Kotizacije in potni stroški v mednarodnih 4.600 4.900 

organizacijah 
4058 Vojaška meteorologija 0 500 
5009 Kakovost zraka • monitoring 12.900 13.900 
5010 Kakovost voda - monitoring 51.000 55.000 
5011 Hidrološki monitoring 24.500 25.900 
5012 Agrometeorologija ■ meteorološki monitoring 23.000 25.900 
5013 Merjenje ionizirajočega sevanja 1.200 1.300 
5014 Meteorološka zaščita letalskega prometa 5.900 7.000 
5015 Mednarodne komunikacije 8.500 8.200 
5016 Umerjanje meteoroloških in hidroloških 4.000 4.320 

instrumentov 
5018 Obramba pred točo - HMZ 3.400 3.000 
6358 Varnost: zaščita premoženja, podatkov 2.600 2.744 
6359 Zagotavljanje kvalitete podatkov 2.000 2.160 
6361 Kataster emisij v zrak 800 880 

108 
108 
108 
108 
66 

107 

108 
108 
106 
113 
108 
119 

96 
108 

88 
106 
108 
110 
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OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 

6820 Informacijski sistem varstva okolja 
6821 Mednarodni projekt LACE in komunikacije 
6823 Naloge v zvezi s Konvencijo o klimatskih 

spremembah 
6824 Mednarodni monitoring voda 
6825 Monitoring vodnih virov 
6826 Vzdrževanje skupnih infrastrukturnih naprav 

• Vojkova 
6827 Nacionalni meteorološki telekomunikacijski 

center 
7824 Promocijska dejavnost 
7825 Prehod na javni zavod 

Skupaj 2516 Hidrometeorološki zavod RS 

3.000 
3.500 
3.000 

4.000 
2.500 
3.000 

1.400 

2.000 
0 

245.600 

3.250 
6.000 
3.250 

4.300 
2.700 
3.200 

1.500 

500 
500 

263.204 

108 
171 
108 

108 
108 
107 

107 

25 
oo 

107 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

3359 Materialni stroški 
1753 Potresno inženirstvo 
1754 Inženirska seizmologija 
1755 Državna mreža potresnih opazovalnic 
2963 Geofizikalni monitoring 
2964 Geološki monitoring 
5006 Seizmološki monitoring ob povečanih 

aktivnostih 
6364 Priprava osnov za zakonodajo 
6365 Strokovna srečanja 
6829 Geološki informacijski sistem 
7630 Refrakcijska seizmika 

Skupaj 2517 Uprava RS za geofiziko 

17.500 
2.300 
2.300 

11.500 
8.110 
2.500 
3.250 

1.500 
1.600 

10.640 
0 

61.200 

18.800 
2.500 
2.500 

12.400 
8.406 
2.700 
3.300 

1.600 
1.700 

15.000 
1.500 

70.406 

107 
109 
109 
108 
104 
108 
102 

107 
106 
141 

115 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

3430 Materialni stroški 
1844 Pospeševanje razvoja javnih služb 
5418 Poročilo o stanju okolja 
5420 Manipulativni stroški in rezerve 
6055 Mednarodne konvencije • varstvo narave 
6067 Ukrepanje pri ekoloških nesrečah 
6373 Vodnogospodarski informacijski sistem - 

baze in evidence 
6377 Mednarodni promet z odpadki 
6830 Komisija za oceno škod po naravnih nesrečah 
7832 Naravovarstveno usposabljanje 

Skupaj 2521 Uprava RS za varstvo narave 

79.374 
930 

5.000 
1.000 
7.500 
5.000 

11.000 

4.000 
3.500 
1.500 

118.804 

86.000 
1.000 
6.000 

0 
5.480 
5.000 

11.880 

3.000 
3.780 
1.620 

123.760 

108 
108 
120 

0 
73 

100 
108 

75 
108 
108 

104 

OKOLJE 
OKOLJE 

4526 Materialni stroški 
5004 Sredstva za vzorce in analize izven rednega 

programa 

Skupaj 2522 Inšpektorat RS za okolje in prostor 

65.400 
2.600 

68.000 

70.632 
2.808 

73.440 

108 
108 

108 

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 1.564.627 1664.160 106 

DELO 3335 Materialni stroški 88.333 95.4001 108 
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1 2 3 4-3/2 

DELO 3659 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 1.900 2.052 108 
DELO 4428 Izobraževanje 3.500 4.025 115 
DELO 5253 Sodelovanje s strokovnimi institucijami 7.000 9.400 134 
DELO 6185 Delo organov in komisij 3.000 3.763 125 

Skupaj 2611 Ministrstvo za delo. družino in socialne zadeve 103.733 114.640 111 

DELO 4527 Materialni stroški 4.559 4.924 108 
DELO 6850 Mednarodno sodelovanje 888 959 108 

Skupaj 2612 Urad RS za varnost in zdravje pri delu 5.447 5.883 108 

DELO 4528 Materialni stroški 48.000 51.840 108 
DELO 7888 Varstvena oprema, varstvo pri delu 2.400 2.592 108 
DELO 7889 Izobraževanje 1.800 1.944 108 

Skupaj 2613 Inšpektorat RS za delo 52.200 56.376 108 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 161.380 176.899 110 

ZDRAVSTVO 3347 Materialni stroški 83.700 90.396 108 
ZDRAVSTVO 3671 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 1.200 1.296 108 
ZDRAVSTVO 6138 Sredstva za delo odbora za investicije v 2.700 3.916 145 

javne zdravstvene zavode 
ZDRAVSTVO 7891 Zdravstveni svet 1.700 1.836 108 
ZDRAVSTVO 7892 Verifikacija prostorov za zasebno 5.200 5.396 104 

zdravstveno delo 
ZDRAVSTVO 7893 Strokovni izpiti 2.000 2.160 108 
ZDRAVSTVO 8730 Medresorska komisija za ravnanje z 3.000 2.460 82 

nevarnimi snovmi 

Skupaj 2711 Ministrstvo za zdravstvo 99.500 107.460 108 

ZDRAVSTVO 4529 Materialni stroški 6.000 6.480 108 

Skupaj 2712 Urad RS za sodelovanje s Svetovno zdravstveno 6.000 6.480 108 
organizacijo 

ZDRAVSTVO * 4530 Materialni stroški 72.373 78.163 108 

Skupaj 2713 Zdravstveni inšpektorat RS 72.373 78.163 108 

ZDRAVSTVO 8225 Materialni stroški 28.000 30.240 108 

Skupaj 2714 Urad RS za zdravila 28.000 30.240 108 

Skupaj 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 205.873 222.343 108 

ŠOLSTVO 3348 Materialni stroški 154.500 166.860 108 
ŠOLSTVO 7908 Stroški komisij za strokovne izpite 10.500 11.288 108 
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Skupaj 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport 165.000 178.148 108 

ŠOLSTVO 3361 Materialni stroški 27.500 29.563 108 

Skupaj 3312 Urad RS za šolstvo 27.500 29.563 108 

ŠOLSTVO 3423 Materialni stroški 8.000 10.000 125 
ŠOLSTVO 3747 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 4.000 5.210 130 
ŠOLSTVO 8654 Mladinski svet Slovenije 8.000 8.640 108 

Skupaj 3313 Urad RS za mladino 20.000 23.850 119 

ŠOLSTVO 4531 Materialni stroški 7.000 7.700 110 

Skupaj 3314 Inšpektorat RS za šolstvo in šport 7.000 7.700 110 

Skupaj 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 219.500 239.261 109 

ZNANOST 3350 Materialni stroški 103.465 111.742 108 

Skupaj 3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo 103.465 111.742 108 

ZNANOST 3424 Materialni stroški 75.000 80.000 107 
ZNANOST 2625 Lastna udeležba pri tujih donacijah 7.147 4.704 66 
ZNANOST 6150 Splošni sektor 26.250 28.000 107 
ZNANOST 8566 Mednarodno sodelovanje 22.500 40.000 178 

Skupaj 3412 Urad RS za standardizacijo in meroslovje 130.897 152.704 117 

ZNANOST 3425 Materialni stroški 55.113 58.060 105 
ZNANOST 4498 Program prenosa pravic (JU) 6.193 5.267 85 
ZNANOST 4499 Program mednarodne znamke Madrid ' • 7.468 6.276 84 
ZNANOST 4500 Program Evropske patentne organizacije 4.661 4.717 101 
ZNANOST 6153 Avtorsko pravo 4.409 4.462 101 
ZNANOST 8558 Podeljevanje pravic industrijske lastnine 7.073 7.158 101 

Skupaj 3413 Urad RS za intelektualno lastnino 84.917 85.940 101 

ZNANOST 4532 Materialni stroški 10.400 10.568 102 
ZNANOST 6139 Izvajanje programa UNESCO 7.735 10.765 139 
ZNANOST 7935 Mednarodni geološki korelacijski program 2.250 2.090 93 
ZNANOST 7936 Mednarodni hidrološki program 13.326 11.994 90 
ZNANOST 7937 Mednarodna ocenografska komisija 6.910 6.310 91 
ZNANOST 7938 Človek in biosfera (MAB) 5.510 4.965 90 

Skupaj 3414 Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO 46.131 46.692 101 

Skupaj 34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 365.410 397.078 109 

KULTURA 3349 Materialni stroški 83.200 90.216 108 
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Skupaj 3511 Ministrstvo za kulturo 83.200 90.216 108 

KULTURA 3360 Materialni stroški 30.570 33.076 108 
KULTURA 6160 Kotizacije, članarine 775 464 60 
KULTURA 7941 INDOK 6.000 6.480 108 
KULTURA 7942 Mednarodno sodelovanje 6.155 10.800 175 
KULTURA 7943 Popularizacija dediščine 21.500 19.440 90 

Skupaj 3512 Uprava RS za kulturno dediščino 65.000 70.260 108 

KULTURA 3362 Materialni stroški 37.485 43.545 116 
KULTURA 8712 Izvajanje zakona ZAGA 36.270 33.000 91 
KULTURA 8713 Odkupi filmskega gradiva 10.000 14.000 140 

Skupaj 3513 Arhiv Republike Slovenije 83.755 90.545 108 

KULTURA 4533 Materialni stroški 4.000 4.560 114 

Skupaj 3514 Inšpektorat RS za področje kulturne dediščine 4.000 4.560 114 

Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 235.955 255.581 108 

2652 Materialni stroški 0 85.410 « 

Skupaj 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 0 85.410 » 

Skupaj 36 MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM 0 85.410 

SAZU 3416 Materialni stroški 8.386 9.057 108 
SAZU 3524 Amortizacija 1.455 0 0 
SAZU 3740 Meddržavno sodelovanje 4.000 4.320 108 
SAZU 6163 Nakup revij in knjig 4.000 4.320 108 
SAZU 6164 Materialni stroški biblioteke 5.000 5.400 108 
SAZU 7944 Fond upokojenih akademikov 6.971 7.529 108 
SAZU 7945 ZF. PUGWASH, ESEP 3.632 3.923 108 
SAZU 8719 Oddelek za spremljanje razvoja znanosti 3.270 15.933 487 

Skupaj 3911 Slovenska akademija znanosti in umetnosti 36.714 50.482 138 

Skupaj 39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 36.714 50.482 138 

VRHOVNO SOD. 3377 Materialni stroški 26.991 30.236 112 
VRHOVNO SOD. 6880 Centralna pravosodna knjižnica 6.009 4.102 68 

Skupaj 4111 Vrhovno sodišče RS 33.000 34.338 104 

Skupaj 41 VRHOVNO SODIŠČE 33.000 34.338 104 

V.in T.SOD. 3379 Materialni stroški 5.390 5.790 107 
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Skupaj 4211 Višje sodišče Celje 5.390 5.790 107 

V.in T.SOD. 3380 Materialni stroški 6.130 6.990 114 

Skupaj 4212 Višje sodišče Koper 6.130 6.990 114 

V.in T.SOD. 3381 Materialni stroški 17.760 19.908 112 

Skupaj 4213 Višje sodišče Ljubljana 17.760 19.908 112 

V.in T.SOD. 3382 Materialni stroški 12.800 13.420 105 

Skupaj 4214 Višje sodišče Maribor 12.800 13.420 105 

V.in T.SOD. 3397 Materialni stroški 208.200 216.690 104 

Skupaj 4215 Okrožno sodišče v Celju 208.200 216.690 104 

V.in T.SOD. 3398 Materialni stroški 166.025 170.600 103 

Skupaj 4216 Okrožno sodišče v Kopru 166.025 170.600 103 

V.in T.SOD. 3399 Materialni stroški 179.272 182.570 102 

Skupaj 4217 Okrožno sodišče v Kranju 179.272 182.570 102 

V.in T.SOD. 3400 Materialni stroški 648.500 659.954 102 

Skupaj 4218 Okrožno sodišče v Ljubljani 648.500 659.954 102 

V.in T.SOD. 3401 Materialni stroški 296.600 323.810 109 

Skupaj 4219 Okrožno sodišče v Mariboru 296.600 323.810 109 

V.in T.SOD. 3402 Materialni stroški 88.200 91.840 104 

Skupaj 4220 Okrožno sodišče v Murski Soboti 88.200 91.840 104 

V.in T.SOD. 3403 Materialni stroški 116.600 121.300 104 

Skupaj 4221 Okrožno sodišče v Novi Gorici 116.600 121.300 104 

V.in T.SOD. 3404 Materialni stroški 97.400 102.330 ( 105 

Skupaj 4222 Okrožno sodišče v Novem mestu 97.400 102.330 105 

Vin T.SOD. 5663 Materialni stroški 75.900 78.570 104 

Skupaj 4223 Okrožno sodišče v Krškem 75.900 78.570 104 

V.in T.SOD. 5669 Materialni stroški 73.000 79.420 109 
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Skupaj 4224 Okrožno sodišče na Ptuju 73.000 79.420 109 

V.in T.SOD. 5670 Materialni stroški 60.800 60.360 99 

Skupaj 4225 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu 60.800 60.360 99 

Skupaj 42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA 2.052.577 2.133.552 104 

TOŽILSTVA 3378 Materialni stroški 19.800 21.820 110 

Skupaj 4411 Državno tožilstvo RS 19.800 21.820 110 

TOŽILSTVA 3383 Materialni stroški 3.530 3.600 102 

Skupaj 4412 Višje državno tožilstvo v Celju 3.530 3.600 102 

TOŽILSTVA 3384 Materialni stroški 1.900 2.000 105 

Skupaj 4413 Višje državno tožilstvo v Kopru 1.900 2.000 105 

TOŽILSTVA ' 3385 Materialni stroški 2.940 3.060 104 

Skupaj 4414 Višje državno tožilstvo v Ljubljani 2.940 3.060 104 

TOŽILSTVA 3386 Materialni stroški 2.300 2.430 106 

Skupaj 4415 Višje državno tožilstvo v Mariboru 2.300 2.430 106 

TOŽILSTVA 3405 Materialni stroški 12.000 12.120 101 

Skupaj 4416 Okrožno državno tožilstvo v Celju 12.000 12.120 101 

TOŽILSTVA 3406 Materialni stroški 15.500 15.720 101 

Skupaj 4417 Okrožno državno tožilstvo v Kopru 15.500 15.720 101 

TOŽILSTVA 3407 Materialni stroški 5.700 5.890 103 

Skupaj 4418 Okrožno državno tožilstvo v Kranju 5.700 5.890 103 

TOŽILSTVA 3408 Materialni stroški " 34.395 35.414 103 

Skupaj 4419 Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani 34.395 35.414 103 

TOŽILSTVA 3409 Materialni stroški 9.100 9.380 103 

Skupaj 4420 Okrožno državno tožilstvo v Mariboru 9.100 9.380 103 

TOŽILSTVA 3410 Materialni stroški 5.100 5.590 110 

Skupaj 4421 Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti 5.100 5.590 110 
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Postavka Naziv postavke 19 9 7 računa 1998 Indeks 

1 2 3 4=3/2 

TOŽILSTVA 3411 Materialni stroški 7.800 7.890 101 

Skupaj 4422 Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici 7.800 7.890 101 

TOŽILSTVA 3412 Materialni stroški 4.500 4.530 101 

Skupaj 4423 Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu 4.500 4.530 101 

TOŽILSTVA 5683 Materialni stroški 3.600 3.520 98 

Skupaj 4424 Okrožno državno tožilstvo v Krškem 3.600 3.520 98 

TOŽILSTVA 5689 Materialni stroški 5.300 5.300 100 

Skupaj 4425 Okrožno državno tožilstvo na Ptuju 5.300 5.300 100 

TOŽILSTVA 6042 Materialni stroški 8.500 9.120 107 

Skupaj 4426 Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu 8.500 9.120 107 

Skupaj 44 TOŽILSTVA 141.965 147.384 104 

PRAVOBRANIL. 3374 Materialni stroški 13.788 14.030 102 

Skupaj 4512 Družbeni pravobranilec RS 13.788 14.030 102 

PRAVOBRANIL. 3376 Materialni stroški 46.099 50.626 110 

Skupaj 4514 Državno pravobranilstvo RS 46.099 50.626 110 

Skupaj 45 PRAVOBRANILSTVA 59.887 64.656 108 

2659 Materialni stroški 0 19.524 » 

Skupaj 4611 Upravno sodišče Republike Slovenije 0 19.524 

Skupaj 46 UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 0 19.524 

REP.SENAT.PREK 3375 Materialni stroški 8.000 8.496 106 

Skupaj 4911 Senat za prekrške Republike Slovenije 8.000 8.496 106 

Skupaj 49 SENAT ZA PREKRŠKE REPUBLIKE SLOVENIJE 8.000 8.496 106 

DEL.IN SOC.SOD 4103 Materialni stroški 14.524 14.655 101 

Skupaj 5011 Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani 14.524 14.655 101 

DEL.IN SOC.SOD 4113 Materialni stroški 13.674 14.120 103 
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2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

Postavka Naziv postavke 

1 

Skupaj 5012 Delovno sodišče v Celju 

DEL.IN SOC.SOD 4123 Materialni stroški 

Skupaj 5013 Delovno sodišče v Kopru 

Proračun Predlog pro- 
19 9 7 računa 1998 

13.674 

14.463 

14.463 

14.120 

15.120 

15.120 

4=3/2 

103 

105 

105 

DEL.IN SOC.SOD 4133 Materialni stroški 

Skupaj 5014 Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 

56.000 

56.000 

58.621 

58.621 

105 

105 

DEL.IN SOC.SOD 4143 Materialni stroški 

Skupaj 5015 Delovno sodišče v Mariboru 

34.777 

34.777 

36.570 

36.570 

105 

105 

Skupaj 50 DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA 133.438 139.086 104 

SOD.ZA PREKR. 3692 Materialni stroški 
Ajdovščina 

SOD.ZA PREKR. 3693 Materialni stroški 
Brežice 

SOD.ZA PREKR. 3694 Materialni stroški 
Celje 

SOD.ZA PREKR. 3695 Materialni stroški 
Cerknica 

SOD.ZA PREKR. 3696 Materialni stroški 
Črnomelj - Metlika 

SOD.ZA PREKR. 3697 Materialni stroški 
Domžale 

SOD.ZA PREKR. 3698 Materialni stroški 
Dravograd 

SOD.ZA PREKR. 3699 Materialni stroški 
Gornja Radgona 

SOD.ZA PREKR. 3700 Materialni stroški 
Grosuplje 

SOD.ZA PREKR. 3702 Materialni stroški 
Hrastnik 

SOD.ZA PREKR. 3703 Materialni stroški 
Idrija 

SOD.ZA PREKR. 3704 Materialni stroški 
Ilirska Bistrica 

SOD.ZA PREKR. 3705 Materialni stroški 
Izola 

SOD.ZA PREKR. 3706 Materialni stroški 
Jesenice 

SOD.ZA PREKR. 3707 Materialni stroški 
Kamnik 

SOD.ZA PREKR. 3708 Materialni stroški 
Kočevje 

SOD.ZA PREKR. 3709 Materialni stroški 
Koper 

SOD.ZA PREKR. 3710 Materialni stroški 
Kranj 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

6.194 

10.492 

13.864 

' 2.313 

6.390 

15.187 

8.498 

6.785 

9: ii5 

3.182 

5.598 

5.190 
.iid:/. 

; ■ ' , ■ 
' 4.887 

5.868 

5.999 

6.178 

12.896 

.13 935 
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2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 
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Postavka Naziv postavke 
Proračun Predlog pro- 
19 9 7 računa 1998 Indeks 

1 

SOD.ZA PREKR. 

SOD.ZA PREKR. 

SOD.ZA PREKR. 

SOD.ZA PREKR. 

SOD.ZA PREKR. 

SOD.ZA PREKR. 

SOD.ZA PREKR. 

SOD.ZA PREKR. 

SOD.ZA PREKR. 

SOD.ZA PREKR. 

SOD.ZA PREKR. 

SOD.ZA PREKR. 

SOD.ZA PREKR. 

SOD.ZA PREKR. 

SOD.ZA PREKR. 

SOD.ZA PREKR. 

SOD.ZA PREKR. 

SOD.ZA PREKR. 

SOD.ZA PREKR. 

SOD.ZA PREKR. 

SOD.ZA PREKR. 

SOD.ZA PREKR. 

SOD.ZA PREKR. 

SOD.ZA PREKR. 

SOD.ZA PREKR. 

SOD.ZA PREKR. 

SOD.ZA PREKR. 

3711 Materialni stroški 
Krško 

3712 Materialni stroški 
Laško 

3713 Materialni stroški 
Lenart 

3714 Materialni stroški 
Lendava 

3715 Materialni stroški 
Litija 

3716 Materialni stroški 
Ljubljana 

3717 Materialni stroški 
Ljutomer 

3718 Materialni stroški 
Logatec 

3719 Materialni stroški 
Maribor 

3721 Materialni stroški 
Mozirje 

3722 Materialni stroški 
Murska Sobota 

3723 Materialni stroški 
Nova Gorica 

3724 Materialni stroški 
Novo mesto 

3725 Materialni stroški 
Ormož 

3727 Materialni stroški 
Piran 

3728 Materialni stroški 
Postojna 

3729 Materialni stroški 
Ptuj 

3730 Materialni stroški 
Radlje ob Dravi 

3731 Materialni stroški 
Radovljica 

3732 Materialni stroški 
Ravne na Koroškem 

3733 Materialni stroški 
Ribnica 

3735 Materialni stroški 
Sevnica 

3736 Materialni stroški 
Sežana 

3737 Materialni stroški 
Slovenj Gradec 

3738 Materialni stroški 
Slovenska Bistrica 

3739 Materialni stroški 
Slovenske Konjice 

3742 Materialni stroški 
Šentjur pri Celju 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

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 

3 

8.643 

5.255 

5.471 

6.272 

4.546 

112.245 

12.085 

3.386 

30.687 

3.386 

22.375 

10.623 

19.637 

6.272 

9.643 

5.733 

12.153 

3.402 

4.994 

8.075 

5.667 

2.666 

6.732 

7.212 

8.692 

6.339 

8.514 

4=3/2 
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2 MATERIALNI IN DRUGI STROSKI 
• v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Proračun Predlog pro- 
19 9 7 računa 1998 Indeks 

1 

SOD.ZA PREKR. 3743 Materialni stroški 
Škofja Loka 

SOD.ZA PREKR. 3748 Materialni stroški 
Šmarje pri Jelšah 

SOD.ZA PREKR. 3749 Materialni stroški 
Tolmin 

SOD.ZA PREKR. 3750 Materialni stroški 
Trbovlje 

SOD.ZA PREKR. 3751 Materialni stroški 
Trebnje 

SOD.ZA PREKR. 3757 Materialni stroški 
Tržič 

SOD.ZA PREKR. 3758 Materialni stroški 
Velenje 

SOD.ZA PREKR. 3759 Materialni stroški 
Vrhnika 

SOD.ZA PREKR. 3760 Materialni stroški 
Zagorje ob Savi 

SOD.ZA PREKR. 3761 Materialni stroški 
Žalec 

SOD.ZA PREKR. 6013 Materialni stroški 

Skupaj 5111 Sodniki za prekrške 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

Sodnik za 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

prekrške 

519.200 

519.200 

3 

4.860 

7.509 

2.865 

3.308 

4.229 

8.773 

8.751 

6.381 

4.721 

6.919 

0 

539.592 

4=3/2 

0 

104 

Skupaj 51 SODNIKI ZA PREKRŠI 519.200 539.592 104 

UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 

.ENOTE 

.ENOTE 

.ENOTE 

.ENOTE 

.ENOTE 

.ENOTE 

.ENOTE 

.ENOTE 

.ENOTE 

.ENOTE 

.ENOTE 

.ENOTE 

.ENOTE 

.ENOTE 

.ENOTE 

.ENOTE 
■ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 
■ENOTE 
.ENOTE 
■ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 

2660 Materialni 
2661 Materialni 
2662 Materialni 
2663 Materialni 
2664 Materialni 
2668 Materialni 
2669 Materialni 
2671 Materialni 
2672 Materialni 
2675 Materialni 
2679 Materialni 
2682 Materialni 
2684 Materialni 
2686 Materialni 
2690 Materialni 
2692 Materialni 
2695 Materialni 
2696 Materialni 
2697 Materialni 
2699 Materialni 
2700 Materialni 
2701 Materialni 
2710 Materialni 
2711 Materialni 
2719 Materialni 
2723 Materialni 
2725 Materialni 

strošk 
strošk 
strošk 
strošk 
strošk 
strošk 
strošk 
strošk 
strošk 
strošk 
strošk 
strošk 
strošk 
strošk 
strošk 
strošk 
strošk 
strošk 
strošk 
strošk 
strošk 
strošk 
strošk 
stroški 
stroški 
stroški 
stroški 

UE Ajdovščina 
UE Brežice 
UE Celje 
UE Cerknica 
UE Črnomelj 
UE Domžale 
UE Dravograd 
UE Gornja Radgona 
UE Grosuplje 
UE Hrastnik 
UE Idrija 
UE Ilirska Bistrica 
UE Izola 
UE Jesenice 
UE Kamnik 
UE Kočevje 
UL Koper 
UE Kranj 
UE Krško 
UE Laško 
UE Lenart 
UE Lendava 
UE Litija 
UE Ljubljana 
UE Ljutomer 
UE Logatec 
UE Maribor 

0 19.076 
0 28.573 
0 40.908 
0 17.160 
0 52.302 
0 r' 38.073 
0 j20C 12.215 
0 13.380 
0 18.520 
0 11.590 
0 13.736 
0 12.559 
0 9.234 
0 27.279 
0 24.616 
0 13.665 
0 28.564 
0 51.330 
0 24.436 
0 17.971 
0 14.919 
0 15.789 
0 19.362 

205.855 
12.693 
15.443 
65.960 
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2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 
• v tisoč tolarjih • 

Proračun Predlog pro- 
Postavka Naziv postavke 1 9 9 7 računa 1998 Indeks 

1 4=3/2 

UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 
UPRAV 

ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 
■ENOTE 
.ENOTE 
■ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 
.ENOTE 

2727 Materialni 
2729 Materialni 
2731 Materialni 
2734 Materialni 
2736 Materialni 
2740 Materialni 
2741 Materialni 
2743 Materialni 
2745 Materialni 
2746 Materialni 
2748 Materialni 
2760 Materialni 
2763 Materialni 
2775 Materialni 
2779 Materialni 
2788 Materialni 
2789 Materialni 
2792 Materialni 
2793 Materialni 
2794 Materialni 
2795 Materialni 
2796 Materialni 
2797 Materialni 
2798 Materialni 
2799 Materialni 
2803 Materialni 
2805 Materialni 
2806 Materialni 
2807 Materialni 
2808 Materialni 
2809 Materialni 
6017 Materialni 
8724 Materialni 

postopkov 

stroški 
stroški 
stroški 
stroški 
stroški 

stroški UE Metlika 
stroški UE Mozirje 
stroški UE Murska Sobota 
stroški UE Nova Gorica 
stroški UE Novo mesto 
stroški UE Ormož 

UE Pesnica 
UE Piran 
UE Postojna 
UE Ptuj 
UE Radlje ob Dravi 

stroški UE Radovljica 
stroški UE Ravne na Koroškem 
stroški UE Ribnica 
stroški UE Ruše 
stroški UE Sevnica 
stroški UE Sežana 
stroški UE Slovenj Gradec 
stroški UE Slovenska Bistrica 
stroški UE Slovenske Konjice 
stroški UE Šentjur pri Celju 
stroški UE Škofja Loka 

UE Šmarje pri Jelšah 
UE Tolmin 

stroški UE Trbovlje 
stroški UE Trebnje 
stroški UE Tržič 
stroški UE Velenje 
stroški UE Vrhnika 
stroški UE Zagorje ob Savi 
stroški UE Žalec 
stroški 
stroški • izvajanje upravnih 

(tiskovine in koleki) 

stroški 
stroški 

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

2.583.116 

34.060 
17.632 
34.807 
51.386 
55.606 
17.393 
9.592 

16.788 
19.648 
41.590 
15.067 
31.219 
21.010 
13.636 
17.214 
31.757 
26.841 
29.432 
35.033 
19.714 
18.624 
54.512 
26.754 
29.077 
19.259 
18.767 
18.916 
69.446 
13.961 
12.545 
83.659 

0 
947.287 

» o 

Skupaj 5211 Upravne enote 2.583.116 2.677.440 104 

Skupaj 52 UPRAVNE ENOTE 2.583.116 2.677.440 104 

Skupaj 21 Materialni stroški ■ državni organi. 33.859.251 41.279.904 122 

OKOLJE 6549 Materialni stroški regionalnih zavodov 29.000 31.320 108 

Skupaj 2521 Uprava RS za varstvo narave 29.000 31.320 108 

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 29.000 31.320 108 

ŠOLSTVO 7004 Materialni stroški, vzdrževanje in oprema • 3.967.000 4.284.360 108 
srednje šolstvo 

ŠOLSTVO 6537 Materialni stroški, vzdrževanje in oprema - 2.607.000 2.880.000 110 
visoko šolstvo 
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2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

Postavka 

v tisoč tolarjih • 

Naziv postavke 
Proračun Predlog pro- 
1 9 9 7 računa 1998 Indeks 

ŠOLSTVO 

ŠOLSTVO 

ŠOLSTVO 

ŠOLSTVO 

1 

6541 Materialni stroški vzdrževanje in oprema - 
zavodi za usposabljanje 

6542 Materialni stroški vzdrževanje in oprema • 
dijaški domovi 

8228 Materialni stroški in nabava učil osnovnih 
šol 

8739 Materialni stroški vzdrževanje in oprema • 
višje šolstvo 

Skupaj 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport 

520.000 

156.000 

3.500.000 

26.000 

561.600 

168.480 

3.780.000 

62.600 

10.776.000 11.737.040 

4=3/2 

108 

108 

108 

241 

109 

Skupaj 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 10.776.000 11.737.040 109 

KULTURA 7009 Materialni stroški 
KULTURA 7010 Amortizacija 

Skupaj 3511 Ministrstvo za kulturo 

2.828.200 
566.800 

3.395.000 

3.054.456 
612.144 

3.666.600 

108 
108 

108 

Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 3.395.000 3.666.600 108 

Skupaj 22 Materialni stroški • izvajalske organizacije 

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

14.200.000 15.434.960 

48.059.251 56.714.864 

;ivs ,vv 

109 

118 

< 2^iV 

r irntrisO r. 

f»shq 
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4 SOCIALNI TRANSFERI 
• v tisoč tolarjih - 

Proračun Predlog pro 
Postavka Naziv postavke 1 9 9 7 računa 1998 Indeks 

1 2 3 4=3/2 

DELO 1826 DN in DN v enkratnem znesku 24.565.000 21.814.707 89 
DELO 7022 Denarna pomoč 1.123.000 1.270.000 113 

Skupaj 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 25.688.000 23.084.707 90 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 25.688.000 23.084.707 90 

Skupaj 41 Transferi • zaposlovanje 25.688.000 23.084.707 90 

DELO 2195 Dodatek za nego otroka 632.500 702.330 111 
DELO 4429 Starševski dodatek 578.668 638.000 110 
DELO 7011 Nadomestilo plače v času porodniškega 21.362.000 22.650.000 106 

dopusta 
DELO 7013 Otroški dodatek - družbene pomoči otrokom 25.120.000 26.010.000 104 
DELO 7014 Pomoč pri opremi novorojenca 436.821 460.000 105 

Skupaj 2611 Ministrstvo za delo. družino in socialne zadeve 48.129.989 50.460.330 105 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 48.129.989 50.460.330 105 

Skupaj 42 Transferi • otroško varstvo 48.129.989 50.460.330 105 

DELO 6838 Varstvo vojnih invalidov (VI) 5.616.930 7.561.000 135 
DELO 6839 Varstvo vojnih veteranov (VV) 1.122.000 1.266.400 113 
DELO 6840 Varstvo žrtev vojnega nasilja (ŽVN) 2.600.000 5.680.000 218 
DELO 7042 Republiške priznavalnine 74.000 82.000 111 
DELO 7047 Zdraviliško in klimatsko zdravljenje VI. 378.000 484.000 128 

VV. ŽVN 
DELO 7048 Druge zakonske pravice VI. VV, ŽVN 2.161.000 3.110.000 144 

Skupaj 2611 Ministrstvo za delo. družino in socialne zadeve 11.951.930 18.183.400 152 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 11.951.930 18.183.400 152 

Skupaj 43 Transferi - varstvo VI. VV. ŽVN 11.951.930 18.183.400 152 

DELO 7016 Denarne pomoči - edini vir 376.746 372.500 99 
DELO 7017 Denarni dodatek 8.900.000 9.500.000 107 
DELO 7018 Družbeno varstvo duševno in telesno 2.292.242 2.770.000 121 

prizadetih oseb 
DELO 7320 Varstvo družin vojakov 3.100 3.100 100 
DELO 8503 Zdravstveno zavarovanje prejemnikov edinega 53.711 58.008 108 

vira 
DELO 8504 Zdravstveno zavarovanje duševno in telesno 158.234 191.214 121 

prizadetih oseb 

Skupaj 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 11.784.033 12.894.822 109 
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1 2 3 4=3/2 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 11.784.033 12.894.822 109 

Skupaj 44 Transferi - socialno varstvo 11.784.033 12.894.822 109 

VLADA 5221 Republiške štipendije 164.564 164.000 100 

Skupaj 1519 Kadrovska služba vlade 164.564 164.000 100 

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE 164.564 164.000 100 

NOTR.ZADEVE 5387 Štipendije 12.937 15.000 116 

Skupaj 1711 Ministrstvo za notranje zadeve 12.937 15.000 116 

Skupaj 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 12.937 15.000 116 

OBRAMBA 7641 Vojaške štipendije V.. VI. in VII. stopnje 3.840 nv >0 0 

Skupaj 1911 Ministrstvo za obrambo 3.840 0 0 

Skupaj 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 3.840 0 0 

PRAVOSODJE 5295 Štipendije 17.500 22.000 126 

Skupaj 2011 Ministrstvo za pravosodje 17.500 22.000 126 

f C'i ovit 
Skupaj 20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 17.500 22.000 126 

DELO 7054 Republiške štipendije 12.458.000 13.635.000 109 

Skupaj 2611 Ministrstvo za delo. družino in socialne zadeve 12.458.000 13.635.000 109 

i <:iy $11 
Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 12.458.000''I9vi8v635.000 109 
 '   
ŠOLSTVO 5491 Štipendije 458.014 410.000 90 

Skupaj 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport 458.014 410.000 90 

Skupaj 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 458.014 410.000 90 

KULTURA 7052 Kultura • štipendije 78.086 ,fns' 86.333 111 

Skupaj 3511 Ministrstvo za kulturo 78.086 86.333 111 
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Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 78 086 86.333 111 

Skupaj 45 Transferi - štipendije 13.192.941 14.332.333 109 

VLADA 4702 Prispevki duhovnikom 195.000 210.667 108 

Skupaj 1526 Urad vlade za verske skupnosti 195.000 210.667 108 

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE 195.000 210.667 108 

PRAVOSODJE 7449 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 371.400 105.580 28 
obsojencev 

Skupaj 2020 Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij 371.400 105.580 28 

Skupaj 20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 371.400 105.580 28 

GOSPOD.DEJAV. 8289 Dokup zavarovalne dobe • Anhovo 420.000 800.000 190 

Skupaj 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 420.000 800.000 190 

Skupaj 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 420.000 800.000 190 

DELO 5629 Subvencioniranje študentske prehrane 1.013.000 1.094.400 108 

Skupaj 2611 Ministrstvo za delo. družino in socialne zadeve 1.013.000 1.094.400 108 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 1 1.013.000 1.094.400 108 

ŠOLSTVO 7050 Regresiranje prevozov 1.382.000 1.438.619 104 
ŠOLSTVO 7225 Nezgodno zavarovanje vrhunskih športnikov 4.500 5.000 111 
ŠOLSTVO 7226 PIZ vrhunskih športnikov 5.000 5.000 100 
ŠOLSTVO 7909 Subvencije za šolo v naravi 22.000 25.000 114 
ŠOLSTVO 8638 Regresirana prehrana učencev in dijakov 1.115.885 1.255.700 113 
ŠOLSTVO 8741 Nevarni prevozi v osnovno šolo 265.701 200.000 75 

Skupaj 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport 2.795.086 2,929.319 105 

Skupaj 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 2.795.086 2.929.319 105 

KULTURA 7049 Samostojni ustvarjalci na področju kulture 350.000 387.000 111 
KULTURA 7285 Republiška priznavalnina 20.000 30.000 150 

Skupaj 3511 Ministrstvo za kulturo 370.000 417.000 113 
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1 2 3 4=3/2 

Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 370.000 417.000 113 

Skupaj 46 Transferi - ostalo 5.164.486 5.556.966 108 
—   —    —I— " 1 1      i      — - 11 1    1 l! 

FINANCE 4760 Tekoče zakonske obveznosti države do ZPIZ 31.621.563 32.228.000 102 
FINANCE 6396 Dodatne obveznosti do ZPIZ 80.067.966 94.118.000 118 

Skupaj 1611 Ministrstvo za finance 111.689.529 126.346.000 113 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 111.689.529 126.346.000 113 

Skupaj 47 Transferi • tekoče obveznosti do ZPIZ 111.689.529 126.346.000 113 

DELO 2546 Jamstveni sklad 50.000 4.500.000 9000 

Skupaj 2611 Ministrstvo za delo. družino in socialne zadeve 50.000 4.500.000 9000 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 50.000 4.500.000 9000 

Skupaj 48 Transferi • obveznosti do Jamstvenega sklada 50.000 4.500.000 9000 

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI - 227.650.908 255.358.558 112 

. . ( M 0V12 
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1 

VLADA 
VLADA 
VLADA 

VLADA 
VLADA 

VLADA 

1821 Sofinanciranje organizacij romske skupnosti 
1872 Sofinanciranje radijskega programa za Rome 
5203 Obveznosti do ustanov italijanske narodne 

skupnosti 
6952 Informativna dejavnost narodnih skupnosti 
7356 Sofinanciranje RTV programov za narodnostne 

skupnosti 
7357 Sofinanciranje tednika Nepujsag 

Skupaj 1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije 

562 
3.224 

27.350 

143.500 
0 

0 

174.636 

900 
3.550 

28.500 

0 
81.400 

40.000 

154.350 

4=3/2 

160 
110 
104 

88 

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE 174.636 154.350 88 

KMETIJSTVO 1417 Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja • 56.154 70.000 
praktični pouk 

KMETIJSTVO 1852 Sofinanciranje Sklada kmetijskih zemljišč 1.846 0 
KMETIJSTVO 2560 Kmetijsko gozdarska zbornica - ustanovitev 0 80.000 
KMETIJSTVO 4099 Ustanovitev organizacije za trženje 0 30.800 

kmetijsko-živilski h proizvodov in blagovne 
znamke 

125 

0 

Skupaj 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 58.000 180.800 312 

Skupaj 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN PREHRANO 58.000 180.800 312 

OKOLJE 
OKOLJE 

5496 Sofinanciranje nevladnih organizacij 
7806 Opravljanje javnih pooblastil Inženirske 

zbornice Slovenije 

9.000 
0 

9.000 
2.000 

100 

Skupaj 2511 Ministrstvo za okolje in prostor 9.000 11.000 122 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

6572 Spominski park Trebče 
6573 Triglavski narodni park 
6911 Škocjanske jame 

36.000 
115.000 
36.000 

37.100 
119.000 
37.100 

103 
103 
103 

Skupaj 2521 Uprava RS za varstvo narave 187.000 193.200 103 

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 196.000 204.200 104 

DELO 4070 Nevladne organizacije na področju otroka in 0 15.000 » 
družine 

DELO 4071 Programi v podporo družini 0 20.000 » 
DELO 6841 Krizni centri 21.000 0 0 
DELO 6842 Zavetišče za ženske in otroke - žrtve 14.000 0 0 

nasilja 
DELO 7089 Sofinanciranje tiska 13.986 17.105 122 
DELO 7091 Zveza prijateljev mladine Slovenije 8.000 0 0 
DELO 8505 Materinski domovi 28.800 0 0 

Skupaj 2611 Ministrstvo za delo. družino in socialne zadeve 85.786 52.105 61 
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Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 85.786 52.105 61 

ŠOLSTVO 5619 Šport otrok in mladine 
ŠOLSTVO 6861 Svetovno prvenstvo v smučanju 
ŠOLSTVO 6862 Preverjanje znanja in vpis v SŠ 
ŠOLSTVO 7096 Študentski domovi 
ŠOLSTVO 7097 Strokovna literatura 
ŠOLSTVO 7098 Tekmovanja učencev in dijakov 
ŠOLSTVO 7100 Program vrhunskega športa 
ŠOLSTVO 8875 Sofinanciranje strokovne literature za 

predšolsko vzgojo 

Skupaj 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport 

110.000 
0 

26.000 
359.000 
55.000 
16.682 

506.000 
553 

1.073.235 

126.000 
42.000 
20.000 

420.896 
55.000 
17.000 

643.500 
600 

m 

1.324.996 

115 
oo 

77 
117 
100 
102 
127 
108 

123 

ŠOLSTVO 2221 EU • mladi za Evropo 3.000 15.000 
ŠOLSTVO 2222 Center: Sever - Jug 5.000 5.000 
ŠOLSTVO 2223 Evropska mladinska fondacija 2.400 2.600 
ŠOLSTVO 6234 Mladinski centri 12.000 12.960 
ŠOLSTVO 6235 Evropska mladinska akcija 19.000 14.000 
ŠOLSTVO 7223 Mladinski program 85.115 115.000 
ŠOLSTVO 7921 Mobilnost mladih - Servisne organizacije za 8.000 12.000 

mlade 
ŠOLSTVO 7922 Regresiranje potovanj in mladinska kartica 75.000 50.000 
ŠOLSTVO 9131 Mladinske raziskave ' 4.000 4.500 
ŠOLSTVO 9132 Mladinska prenočišča 45.000 45.000 
ŠOLSTVO 9133 Mednarodna dejavnost mladih 6.000 6.500 
ŠOLSTVO 9134 Informiranje in svetovanje za mlade 9.000 11.000 

500 
100 
108 
108 

74 
135 
150 

67 
113 
100 
108 
122 

Skupaj 3313 Urad RS za mladino 273.515 293.560 107 

Skupaj 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 1.346.750 1.618.556 120 

ZNANOST 6140 Ustanoviteljske obveznosti MZT 2.175.827 3.290.076 151 
ZNANOST 6141 Temeljne in aplikativne raziskave 6.561.000 7.276.259 111 
ZNANOST 6142 Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov 3.930.000 3.859.159 98 
ZNANOST 6143 Znanstveno informiranje in komuniciranje 1.416.000 1.543.440 109 
ZNANOST 7924 Raziskovalna oprema 200.000 700.000 350 
ZNANOST 7925 Informacijska in komunikacijska 654.000 BnvsL788.640 116 

infrastruktura Vi 

Skupaj 3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo 14.936.827 17.427.574 117 

Skupaj 34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 14.936.827 17.427.574 117 

KULTURA 6154 Dotacije javnim zavodom 
KULTURA 6878 Sklad RS za ljubiteljske kulturne 

dejavnosti 

Skupaj 3511 Ministrstvo za kulturo 

288.975 
394.160 

683.135 

328.785 
449.237 

B5t.' 
778.022 

114 
114 

114 
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Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 683.135 778.022 114 

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam 17.481.134 20.415.607 117 

ZDRAVSTVO 7085 Svet za zdravje - programi za krepitev 8.000 8 640 108 
zdravja 

ZDRAVSTVO 7086 Zbiranje krvi 1n organov za presajanje 65.869 71.396 108 

Skupaj 2711 Ministrstvo za zdravstvo 73.869 80.036 108 

Skupaj 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 73.869 80.036 108 

Skupaj 52 Dotacije zdravstvu 73.869 80.036 108 

NOTR.ZADEVE 8768 Prehodni dom za tujce - oddelek za 1.400 0 0 
mladoletne tujce 

Skupaj 1713 Prehodni dom Republike Slovenije za tujce 1.400 0 0 

Skupaj 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 1.400 0 0 

GOSPOD.DEJAV. 4161 Sofinanciranje dejavnosti Nacionalnega 0 50.000 
geološkega zavoda 

GOSPOD.DEJAV. 5194 Agencija za radioaktivne odpadke 120.000 140.000 117 
GOSPOD.DEJAV. 6104 Center za promocijo turizma 485.000 0 0 
GOSPOD.DEJAV. 6107 Pospeševalni center za malo gospodarstvo 290.000 0 0 

Skupaj 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 895.000 190.000 21 

Skupaj 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 895.000 190.000 21 

KMETIJSTVO 1429 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji 176.000 167.000 95 
KMETIJSTVO 1841 Javna gozdarska služba 2.581.000 2.823.977 109 
KMETIJSTVO 6767 Javni zavod Kobilarna Lipica 100.000. 120.000 120 
KMETIJSTVO 1456 Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji 443.562 473.500 107 
KMETIJSTVO 2423 Služba za kontrolo proizvodnje v 916.000 995.000 109 

živinoreji 

Skupaj 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 4.216.562 4.579.477 109 

KMETIJSTVO 2562 Veterinarski inštitut Slovenije 425.620 464.200 109 
KMETIJSTVO 2563 Veterinarski zavod Slovenije 1.280.792 1.400.000 109 

Skupaj 2312 Veterinarska uprava RS 1.706.412 1.864.200 109 

KMETIJSTVO 2565 Republiška kmetijsko svetovalna služba 1.535.000 1.672.000 109 
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Skupaj 2313 Uprava RS za pospeševanje kmetijstva 1.535.000 1.672.000 109 

Skupaj 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN PREHRANO 7.457.974 8.115.677 109 

OKOLJE 6072 Javna vodnogospodarska služba na vodnem 5.393 0 0 
območju Mure 

Skupaj 2521 Uprava RS za varstvo narave 5.393 0 0 

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 5.393 0 0 

DELO 1276 Vodenje, varstvo in zaposlitve pod 1.270.000 1.580.344 124 
posebnimi pogoji 

DELO 1279 Inštitut - SVC 14.072 30.000 213 
DELO 1283 Dejavnost centrov za socialno delo 2.640.600 3.036.690 115 
DELO 1284 Socialna zbornica 9.047 0 0 
DELO 1285 Strokovno usposabljanje delavcev socialnega 13.500 0 0 

varstva 
DELO 1286 Strokovni nadzor 2.500 2.700 108 
DELO 2196 Razvoj zaposlitvenih projektov za težje 10.000 10.800 108 

zaposli ve in invalide in razvoj mreže 
usposabljanja za invalide 

DELO 2197 Računalniška podpora za potrebe invalidov 2.500 2.700 108 
DELO 2198 Vzdrževanje in razvoj informacijskih 18.275 25.000 137 

sistemov socialnega varstva in družinskih 
prejemkov 

DELO 2607 Stroški izvajanja zakona o jamstvenem 44.578 142.650 320 
skladu 

DELO 2608 Eksperimentalni in razvojni programi 102.277 0 0 
socialnega varstva ter sofinanciranje 
programov nevladnega sektorja 

DELO 2609 Socialna rehabilitacija zasvojenih 67.201 0 0 
DELO 2610 Koncesije na področju socialnega varstva 5.000 0 0 
DELO 2611 Vzdrževanje informacijskega sistema in 21.150 0 0 

obdelava podatkov po vojnih zakonih 
DELO 2623 Stroški izvajanja študentske prehrane 17.000 0 0 
DELO 2624 Izvajanje in nadzor aktivne politike 10.000 0 0 

zaposlovanja 
DELO 4430 Uresničevanje resolucije o družinski 3.400 0 0 

politiki 
DELO 4432 Republiški zavod za zaposlovanje 3.043.600 3.327.220 109 
DELO 7019 Zdravstveno in pokojninsko zavarovanje 63.504 68.584 108 

rejnic in rejnikov 
DELO 7057 Rejnine 648.700 706.300 109 
DELO 7094 Institucionalno varstvo v zavodih 1.781.000 1.929.434 108 
DELO 7140 Stroški izvajanja zakona o družinskih 103.444 111.720 108 

prejemki h 
DELO 7147 Interventne službe CSD 24.000 25.800 108 
DELO 7148 Prevozi slepih 6.021 0 0 
DELO 7149 Oskrba oseb neznanega bivališča 1.000 6.500 650 
DELO 7171 Raziskave, razvoj 30.550 0 0 
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DELO 7172 Mednarodno sodelovanje 41.000 51.840 126 
DELO 7870 Stroški izvajanja vojnih zakonov 100.000 108.000 108 
DELO 8663 Sofinanciranje institucij in programov 50.500 80.000 158 

izobraževanja odraslih 

Skupaj 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 10.144.419 11.246.282 111 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 10.144.419 11.246.282 111 

ŠOLSTVO 2216 Tekmovanja športnikov (olimpiade. 60.000 0 
univerziade, Alpe - Jadran) 

ŠOLSTVO 2217 Sofinanciranje zavodov na področju športa 88.000 97.000 
ŠOLSTVO 4830 Računalniško opismenjevanje 840.000 924.000 
ŠOLSTVO 4831 Tuji jeziki 70.000 70.000 
ŠOLSTVO 4832 Odkup in zalaganje učbenikov 268.000 250.000 
ŠOLSTVO 6238 Šport za vse 67.000 71.000 
ŠOLSTVO 6247 Centri za mlajše odrasle ' 13.000 17.000 
ŠOLSTVO 6250 Priprave na uvedbo poklicnega izobraževanja 5.000 3.000 
ŠOLSTVO 6252 Projekt Prenova slovenskega jezika 15.000 7.000 
ŠOLSTVO 6864 Sofinanciranje Univerze za tretje 3.000 4.000 

življenjsko obdobje 
ŠOLSTVO 6869 Visoko šolski študij na daljavo 3.000 4.000 
ŠOLSTVO 6870 Strokovni sveti in kurikularne komisije 175.000 185.000 
ŠOLSTVO 6872 Center poklicnega izobraževanja 85.000 98.000 
ŠOLSTVO 7153 Izobraževanje učiteljev 180.000 200.000 
ŠOLSTVO 7154 Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini 80.000 83.000 
ŠOLSTVO 7155 Učbeniki in učna tehnologija 20.000 25.000 
ŠOLSTVO 7157 Zdravniški pregledi 45.000 50.000 
ŠOLSTVO 7159 Strokovne naloge športa 45.000 50.500 
ŠOLSTVO 7160 Inovativni projekti, interesne dejavnosti 44.970 55.000 

mladine 
ŠOLSTVO 7162 Lektorati 75.000 82.000 
ŠOLSTVO 7163 Podiplomski študij 60.000 100.000 
ŠOLSTVO 7164 Asistenti stažisti 170.000 190.000 
ŠOLSTVO 7165 Računalniška dejavnost in univerzitetna 50.000 50.000 

mreža 
ŠOLSTVO 7166 Visokošolske knjižnice 475.000 497.600 
ŠOLSTVO 7167 Mednarodna dejavnost 83.000 90.000 
ŠOLSTVO 7168 Razvojne naloge osnovnega šolstva 7.371 5.000 
ŠOLSTVO 7169 Raziskovalne naloge in strokovne naloge 100.245 100.200 
ŠOLSTVO 7224 Storitve po vlogah 10.000 10.000 
ŠOLSTVO 7229 Izobraževanje odraslih 270.000 298.900' 
ŠOLSTVO 7231 Priprave na maturo in njena izvedba 270.000 290.000 
ŠOLSTVO 7910 Projekti EU 10.000 40.000 
ŠOLSTVO 7914 Izobraževanje mladih odraslih za poklic 50.000 140.000 
ŠOLSTVO 8165 Zavod RS za šolstvo 850.000 905.000 
ŠOLSTVO 8630 Center šolskih in obšolskih dejavnosti 430.000 480.000 
ŠOLSTVO 8631 Šola za ravnatelje, mentorje in pripravnike 59.000 63.000 
ŠOLSTVO 8632 Slovenski šolski muzej 27.000 27.000 
ŠOLSTVO 8633 Projekt informatizacije šolstva 61.000 45.000 
ŠOLSTVO 8634 Državni, izpitni center 210.000 233.000 
ŠOLSTVO 8646 Urad tekmovanj športnikov invalidov 5.000 5.300 
ŠOLSTVO 8871 Izobraževanje vzgojno • varstvenih delavcev 600 600 

0 

110 
110 
100 

93 
106 
131 
60 
47 

133 

133 
106 
115 
111 
104 
125 
111 
112 
122 

109 
167 
112 
100 

105 
108 

68 
100 
100 
111 
107 
400 
280 
106 
112 
107 
100 

74 
111 
106 
100 
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ŠOLSTVO 

ŠOLSTVO 

ŠOLSTVO 

ŠOLSTVO 
ŠOLSTVO 

ŠOLSTVO 
ŠOLSTVO 

in mentorstvo 
8878 Razvojno in strokovno delo za predšolsko 

vzgojo 
9136 Kritje stroškov znanstvenega in umetniškega 

dela visokošolskih učiteljev 
9140 Mreža javnih zavodov za izobraževanje 

odraslih 
9141 Sofinanciranje šolnin učiteljev 
9142 Dopolnilni pouk materinega jezika za otroke 

drugih narodnosti 
9144 Mednarodna šola 
9145 Izobraževanje zunanjih ocenjevalcev 

Ministrstvo za šolstvo in šport 

6244 Nacionalni kurikulum 

Skupaj 3311 

ŠOLSTVO 

Skupaj 3312 Urad RS za šolstvo 

16.500 

330.000 

80.000 

45.000 
1.000 

19.000 
10.000 

5.881.686 

40.000 

40.000 

16.500 

350.000 

83.000 

49.000 
1.000 

19.520 
8.000 

6.373.120 

40.000 

40.000 

4=3/2 

100 

106 

104 

109 
100 

103 
80 

108 

100 

100 

Skupaj 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 5.921.686 6.413.120 108 

KULTURA 1966 Enciklopedija Slovenije 
KULTURA 2308 Stalni stroški neinstitucionalnih 

izvajalcev 
KULTURA 2309 Evropski mesec kulture 
KULTURA 2312 Mednarodni festival in prireditve v 

Sloveniji 
KULTURA 6155 Knjižnično nadomestilo 
KULTURA 6156 Izvajanje zakona o arhivih • odkupi 
KULTURA 7102 Scenske umetnosti 
KULTURA 7103 Glasbena dejavnost 
KULTURA 7104 Likovna dejavnost 
KULTURA 7105 Založništvo 
KULTURA 7106 Knjižnjičarstvo 
KULTURA 7110 Filmski sklad 
KULTURA 7111 ZKOS 
KULTURA 7112 Raziskovalne naloge 
KULTURA 7113 RTV • snemanja gledaliških predstav 1n 

koncertov 
KULTURA 7114 Mednarodno sodelovanje 
KULTURA 7115 Nepredvidene akcije 

25.070 
27.000 

240.000 
0 

141.788 
20.000 

110.500 
70.856 
88.002 

412.288 
514.000 
343.350 
21.800 
22.331 
10.900 

377.685 
53.500 

27.076 
34.000 

0 
110.000 

153.131 
0 

119.340 
86.170 

112.000 
448.511 
555.120 
440.000 

0 
25.680 
11.772 

429.337 
90.000 

108 
126 

108 
0 

108 
122 
127 
109 
108 
128 

0 
115 
108 

114 
168 

Skupaj 3511 Ministrstvo za kulturo 2.479.070 2.642.137 107 

KULTURA 4089 Izvajanje zakona o arhivih • odkupi 0 21.600 » 
KULTURA 6162 Odškodnine lastnikom kulturnih spomenikov 20.000 20.000 100 
KULTURA 7107 Muzejska dejavnost 108.800 158.460 146 
KULTURA 7108 Arhivski programi 25.750 27.682 108 
KULTURA 7109 Programi zavodov 2.500 3.000 120 

Skupaj 3512 Uprava RS za kulturno dediščino 157.050 230.742 147 

272 



5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Proračun Predlog pro- 
19 9 7 računa 1998 Indeks 

4-3/2 

Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 2.636.120 2.872.879 109 

3984 Center za promocijo turizma 
4125 Pospeševalni center za malo gospodarstvo 

Skupaj 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 

484.000 
99.630 

583.630 

Skupaj 36 MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM 583.630 

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam 

ZDRAVSTVO 1292 Sekundariji 
ZDRAVSTVO 4083 Konvencija o kemičnem orožju 
ZDRAVSTVO 4084 Monitoring pesticidov 
ZDRAVSTVO 5218 Zdravstveno varstvo pred ionizirajočimi 

sevanji 
ZDRAVSTVO 5617 Programi preprečevanja zasvojenosti z 

mami 1 i 
ZDRAVSTVO 6130 Ciljni raziskovalni projekt Zdravje 
ZDRAVSTVO 6855 Nacionalni programi boja proti AIDS 
ZDRAVSTVO 6856 Nujna medicinska pomoč 
ZDRAVSTVO 7075 Raziskovalne naloge in študije 
ZDRAVSTVO 7077 Univerzitetne naloge 
ZDRAVSTVO 7079 Aplikativne študije 
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 1n Javna pooblastila 
ZDRAVSTVO 7124 Obrambne priprave zdravstva in katastrofne 

medicine 
ZDRAVSTVO 7125 Publicistična dejavnost 
ZDRAVSTVO 7283 Humanitarna pomoč za BIH 
ZDRAVSTVO 7894 Programi terapije 1n 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 

27.061.992 29.421.588 

Skupaj 2711 Ministrstvo za zdravstvo 

775.000 
0 
0 

15.458 

21.678 

4.148 
6.000 
6.000 

19.783 
11.000 
12.000 
4.500 

74.500 
937.498 

25.379 

45.000 

28.700 
4.000 

1.800 
700 

3.000 
8.137 
3.000 
2.000 

136.828 

165.000 

2.311.109 

975.426 
5.000 

13.000 
22.000 

23.412 

5.980 
6.480 
6.480 

21.366 
11.380 
14.117 
11.960 
79.960 

1.019.245 

27.409 

48.600 

38.000 
4.320 

1.900 
756 

10.000 
0 

22.000 
9.000 

0 

11.112 

2.388.903 

109 

126 
eo 
00 

142 

108 

144 
108 
108 
108 
103 
118 
266 
107 
109 

108 

108 

132 
108 

106 
108 
333 

0 
733 
450 

0 

103 

Skupaj 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 2.311.109 2.388.903 103 
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Skupaj 54 Plačilo storitev zdravstvu 2.311.109 2.388.903 103 

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM 46.928.104 52.306.134 111 
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6 PLAČILA STORITEV 
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Proračun Predlog pro- 
Postavka Naziv postavke 19 9 7 računa 1998 Indeks 

1 2 3 4-3/2 

USTAV.SODIŠČE 8752 Upravljanje in vzdrževanje službenih in 3.000 2.800 93 
najemnih stanovanj 

Skupaj 1311 Ustavno sodišče 3.000 2.800 93 

Skupaj 131 USTAVNO SODIŠČE 3.000 2.800 93 

VLADA 5285 Slovenska tiskovna agencija 165.000 145.500 88 

Skupaj 1518 Urad vlade za informiranje 165.000 145.500 88 

VLADA 8847 Upravljanje in vzdrževanje službenih in 86.000 80.000 93 
najemnih stanovanj 

Skupaj 1520 Servis skupnih služb vlade 86.000 80.000 93 

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE 251.000 225.500 90 

FINANCE 1824 Agencija RS za sanacijo bank in hranilnic 215.520 80.000 37 
FINANCE 4980 Sklad RS za sukcesijo 38.000 63.069 166 
FINANCE 7523 Stroški tiskanja in distribucije tobačne 112.500 112.500 100 

znamke in vrednotnic 

Skupaj 1611 Ministrstvo za finance 366.020 255.569 70 

FINANCE 6315 Stroški prodaje zaplenjenih vozil 49.750 54.000 109 

Skupaj 1613 Carinska uprava RS 49.750 54.000 109 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 415.770 309.569 74 

NOTR.ZADEVE 6099 Republiški družbeni svet za preventivo in 35.198 39.526 112 
vzgojo v cestnem prometu 

Skupaj 1711 Ministrstvo za notranje zadeve 35.198 39.526 112 

Skupaj 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 35.198 39.526 112 

ZUNANJE ZADEVE 
ZUNANJE ZADEVE 
ZUNANJE ZADEVE 

2543 Raziskovalne dejavnosti 
4012 Ureditev državne meje 
7431 Diplomatska akademija 

0 3.000 
0 5.000 
0 12.000 

Skupaj 1811 Ministrstvo za zunanje zadeve 0 20.000 

Skupaj 18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 0 20.000 

GOSPOD.DEJAV. 1819 Pospeševalna mreža za malo gospodarstvo 130.000 0 0 
GOSPOD.DEJAV. 5193 Program prestrukturiranja v energetiki 36.500 57.600 158 
GOSPOD.DEJAV. 6106 Sofinanciranje turističnih programov 70.000 0 0 
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GOSPOD.DEJAV. 6922 Harmonizacija slovenske tehične zakonodaje 
s tehnično zakonodajo veljavno v državah 
članicah EU 

GOSPOD.DEJAV. 7453 Sofinanciranje ekspertiz 
GOSPOD.DEJAV. 7454 Mednarodni projekti - lastna udeležba 
GOSPOD.DEJAV. 8784 Izvajanje strategije Republike Slovenije za 

vključitev v EU 
GOSPOD.DEJAV. 8785 Izvajanje konvencij o nevarnih snoveh 

Skupaj 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 

2 

50.000 

0 
0 
0 

15.000 

301.500 

20.000 

20.000 

0 

25.000 

25.000 

160.000 

160.000 

8.000 

8.000 

100.000 

100.000 
110.000 
120.000 

0 

487.600 

0 

4=3/2 

200 

0 

162 

0 GOSPOD.DEJAV. 8791 Sofinanciranje dual nega sistema 
izobraževanja 

Skupaj 2112 Urad RS za obrt 0 

50.000 

150.000 

200.000 

187.000 

187.000 

12.000 

12.000 

GOSPOD.DEJAV. 4025 Sofinanciranje dejavnosti harmonizacije en. 
s. z EU ? 

GOSPOD.DEJAV. 6103 Intervencije v obnovljive vire energije 

Skupaj 2113 Direkcija RS za oskrbo z energijo 

GOSPOD.DEJAV. 6102 Intervencije v učinkovito rabo energije 

Skupaj 2114 Agencija RS za učinkovito rabo energije 

GOSPOD.DEJAV. 1558 Storitve 

Skupaj 2115 Direkcija RS za rudna bogastva 

600 

800 

117 

117 

150 

150 

GOSPOD.DEJAV. 4165 Harmonizacija informacijskih sistemov 0 10.000 
GOSPOD.DEJAV. 6545 Trgovinsko središče 14.000 18.000 

Skupaj 2116 Direkcija RS za poslovno informacijsko središče 14.000 28.000 

129 

200 

Skupaj 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 528.500 914.600 173 

EK0N.ODNOSI 1389 Revizija podjetij, sodelovanje z 
znanstvenimi in ostalimi institucijami 

EKON.ODNOSI 1562 Študije s področja investicijskih družb in 
o delovanju družb z notranjim lastništvom 

EKON.ODNOSI 4748 Agencija RS za prestrukturiranje in' 
privatizacijo 

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

rezerv 
EKON.ODNOSI 7501 Gospodarska predstavništva 

Skupaj 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 

5.000 

0 

316.000 

35.000 
192.276 
910.000 

0 

1.458.276 

45.000 

10.000 

5.000 

250.000 

45.000 
224.138 

1.042.000 

40.000 

1.616.138 

52.000 

200 

79 

129 
117 
115 

111 

116 EKON.ODNOSI 6118 Informiranje, izobraževanje in svetovanje 
potrošnikom z ocenjevanjem kvalitete 
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4-3/2 

Skupaj 2212 

EKON.ODNOSI 

izdelkov in storitev 

Urad RS za varstvo potrošnikov 45.000 

500 

500 

52.000 

1.000 

1.000 

116 

200 

200 

6119 Študije s področja varstva konkurence in 
ekspertna mnenja 

Skupaj 2213 Urad RS za varstvo konkurence 

EKON.ODNOSI 1946 Spodbujanje izvoza 
EKON.ODNOSI 6764 Razvoj novih trgov 
EKON.ODNOSI 7693 Spodbujanje vhodnih neposrednih tujih 

investicij 
EKON.ODNOSI 7694 Spodbujanje izhodnih neposrednih tujih 

investicij 

Skupaj 2215 Urad za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje 
investicije 

81.350 
77.950 

0 

159.300 

35.000 
42.000 
75.000 

8.000 

160.000 

43 
54 

100 

EKON.ODNOSI 5248 Analize vzorcev 
EKON.ODNOSI 5766 Plačilo stroškov postopka 

5.200 
800 

5.600 
1.000 

108 
125 

Skupaj 2217 Tržni inšpektorat RS 6.000 6.600 110 

Skupaj 22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 1.669.076 1.835.738 110 

KMETIJSTVO 1430 Kmetijstvo: Poskusni centri za sadjarstvo, 155.000 170.000 
vinogradništvo in oljkarstvo 

KMETIJSTVO 1457 Kmetijstvo: Vrtnarski centri • podpora 18.500 19.000 
KMETIJSTVO 1474 Kmetijstvo: Sofinanciranje pomembnih 46.770 46.000 

nacionalnih projektov kmetijstva 
KMETIJSTVO 1511 Kmetijstvo: Obramba pred točo 18.462 9.000 
KMETIJSTVO 2425 Kmetijstvo: Kataster trajnih nasadov " 7.385 83.000 
KMETIJSTVO 2426 Kmetijstvo: Vzpostavitev in povezava baz 9.231 30.000 

podatkov v kmetijstvu 
KMETIJSTVO 2551 Kmetijstvo: Kmetijsko znanstveno 176.000 192.000 

raziskovalno delo - podpora 
KMETIJSTVO 2622 Kmetijstvo: Genska banka v kmetijstvu 27.693 28.000 
KMETIJSTVO 2628 Kmetijstvo: Monitoring onesnaževanja v 15.300 8.000 

kmetijstvu 
KMETIJSTVO 7704 Kmetijstvo: Zdravstveno varstvo rastlin 13.846 79.000 
KMETIJSTVO 2429 Podeželje in agrarne operacije: Urejanje 21.077 23.658 

podeželja 1n obnova vasi • dokumentacija 
KMETIJSTVO 2430 Podeželje in agrarne operacije: Komasacije 0 43.658 
KMETIJSTVO 2431 Podeželje in agrarne operacije: Izdelava 36.924 23.658 

predhodnih analiz in investicijske tehnične 
dokumentacije ter promocije 

KMETIJSTVO 2432 Podeželje in agrarne operacije: Sanacija 73.847 50.000 
nedokončanih komasacij 

KMETIJSTVO 2435 Podeželje in agrarne operacije: Nacionalni 0 160.000 
program namakanja 

KMETIJSTVO 2436 Podeželje in agrarne operacije: Vzdrževanje 0 30.000 
akumulacije Vogršček 

110 

103 
98 

49 
1124 
325 

109 

101 
52 

571 
112 

64 

68 

15. december 1997 277 poročevalec, št. 60/1 



6 PLAČILA STORITEV 

Postavka Naziv postavke 

v tisoč tolarjih 

Proračun Predlog pro- 
19 9 7 računa 1998 Indeks 

4=3/2 

KMETIJSTVO 2554 Podeželje 1n agrarne operacije: 27.693 21.687 
Raziskovalne naloge s področja razvoja 
podeželja in vasi ter promocija •*'. 

KMETIJSTVO 8227 Podeželje in agrarne operacije: Vzdrževanje 92.309 150.000 
<»>>* melioracijskih sistemov 

KMETIJSTVO 8745 Podeželje in agrarne operacije: 5.000 9.000 
Komasacijske pritožbe 

KMETIJSTVO 2552 Gozdarstvo: Znanstveno raziskovalno delo v 73.847 80.000 
gozdarstvu - podpora 

KMETIJSTVO 7702 Gozdarstvo: Podpora nevladnim 4.615 5.000 
organizacijam, strokovnim prireditvam in 
strokovni publicistiki v gozdarstvu 

KMETIJSTVO 2553 Ribištvo: Monitoring ribolovnih fondov v 6.185 7.500 
slovenskem morju 

KMETIJSTVO 2424 EU in mednarodno sodelovanje: PHARE • 46.154 89.000 
lastna udeležba 

KMETIJSTVO 2428 EU in mednarodno sodelovanje: Drugi 14.308 32.000 
mednarodni projekti • lastna udeležba 

KMETIJSTVO 4175 EU in mednarodno sodelovanje: Harmonizacija 0 88.000 
predpisov 

KMETIJSTVO 4176 EU in mednarodno sodelovanje: Kongres CEA 0 15.000 
KMETIJSTVO 7703 EU in mednarodno sodelovanje: Kredit 4.000 7.000 

Svetovne banke • lastna udeležba 
KMETIJSTVO 7706 EU in mednarodno sodelovanje: Mednarodni 1.846 10.000 

center za senzorično analizo vina 
KMETIJSTVO 1489 Splošno: Stroški strokovnih opravil 49.400 53.000 
KMETIJSTVO 2612 Splošno: Izdelava primerjalnih analiz in 23.077 31.000 

zakonodaje 
KMETIJSTVO 8746 Splošno: Denacionalizacija - reševanje 9.000 12.000 

pritožb in revizija pravnomočnih odločb 
KMETIJSTVO 2606 Komasacije 19.924 0 

Skupaj 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 997.393 1.605.161 

78 

162 

180 

108 

108 

121 

193 

224 

oo 

00 
175 

542 

107 
134 

133 

0 

161 

KMETIJSTVO 2473 Vakcinacija lisic 73.847 70.000 95 
KMETIJSTVO 6685 Predpisano in preventivno zdravstveno 703.000 870.300 124 

varstvo živali ter ukrepi v veterini 
KMETIJSTVO 7715 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in 6.462 5.000 77 

izvedenci 

Skupaj 2312 Veterinarska uprava RS 783.309 945.300 121 

KMETIJSTVO 7718 Pospeševalne naloge ' 46.154 42.580 92 

Skupaj 2313 Uprava RS za pospeševanje kmetijstva 46.154 42.580 92 

KMETIJSTVO 2618 Certifikati. Informatika, obrazci in 1.846 3.000 163 
0 regi stri 

KMETIJSTVO 2619 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in 8.308 9.100 110 
izvedenci 

KMETIJSTVO 6775 Izvršbe inšpekcijskih odločb in odškodnine 12.923 20.000 155 

Skupaj 2314 Inšpektorat RS za kmeti jijstvo, gozdarstvo, lov in 23.077 32.100 139 
ribolov 
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Skupaj 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN PREHRANO 1.849.933 2.625.141 142 

PROMET 1673 Sprotno vzdrževanje signalno varnostnih 1n 
telekomunikacijskih naprav 

PROMET 1674 Sprotno vzdrževanje vozne mreže in 
elektroenergetskih objektov 

PROMET 1675 Sprotno vzdrževanje prog 
PROMET 4209 Upravni stroški 
PROMET 4210 Splošni stroški 
PROMET 4211 Zavarovalne premije 

Skupaj 2411 Ministrstvo za promet in zveze 

1.253.010 

746.467 

3.427.143 
548.686 
483.812 
274.524 

6.733.642 

10.080 

10.080 

1.353.251 

806.184 

3.701.314 
592.581 
522.517 
296.486 

7.272.333 

13.200 

13.200 

108 

108 

108 
108 
108 
108 

108 

131 

131 

PROMET 7664 Vzdrževanje objektov 1n opreme • varnost 
plovbe 

Skupaj 2412 Uprava RS za pomorstvo 

PROMET 1008 Razvojno raziskovalne naloge 40.000 
PROMET 1114 Kasneje ugotovljene obveznosti 1z 155.000 

preteklega leta 
PROMET 1120 Kontrola osnih pritiskov in površine za 14.000 

izločanje 
PROMET 1124 Ekspropr1ac1ja M.R cest 90.000 
PROMET 1127 Štetje prometa 35.000 
PROMET 1141 Redno vzdrževanje magistralnih cest 750.000 
PROMET 1142 Redno vzdrževanje regionalnih cest 920.000 
PROMET 1143 Poslpni materiali za regionalne in 415.000 

magistralne ceste 
PROMET 1144 Obnova vertikalne signalizacije 125.000 
PROMET 1145 Vzdrževanje signalnih naprav 122.000 
PROMET 1147 Obnova 1n nove varnostne ograje • 136.000 
PROMET 1148 Električna energija 40.000 
PROMET 1154 Talne obeležbe na magistralnih 1n 450.000 

regionalnih cestah 
PROMET 1581 Kontrolne preiskave 1n meritve 43.000 
PROMET 1582 Sofinanciranje javnih del (BCP za občinske 6.600 

ceste) 
PROMET 1583 Revizije projektov 36.000 
PROMET 1584 Redni pregledi bjektov na. M 1n R cestah 33.000 
PROMET 1626 Vzdrževanje 1n dopolnitev opreme za" 20.000 

informatiko 
PROMET 2599 Priprava tehničnih predpisov 5.000 
PROMET 2737 Zalivanje reg 1n razpok 80.000 
PROMET 2738 Sanacije sredinskega stika 30.000 
PROMET 2776 Obnova odvodnjavanja M 1n R cest 100.000 
PROMET 2778 Krpanje 400.000 
PROMET 4036 Redno vzdrževanjwe javnih cest 0 
PROMET 4037 Ohranjanje državnih cest 0 
PROMET 4038 Upravljanje 1n varstvo cest 0 
PROMET 4761 Obnova makadamskih vozišč 50.000 
PROMET 7269 Redno vzdrževanje • zimska služba M in R 1.500.000 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.845.000 
3.337.880 
1.220.000 

0 
0 
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PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 

cest 
7296 Letna povračila za uporabo cest 
7743 Vzdrževanje banke cestnih podatkov (BCP) 
7744 Vzpostavitev BCP za nove državne ceste 
7745 Vzdrževanje BCP signalizacije in opreme 
7747 Cestno-železniška križanja na M in R cestah 
7748 Manjša popravila zidov 
7752 Prometna študija Slovenije 
7753 Kopiranje, tisk in ostalo 
7754 Mesta za izločanje tovornih vozil 
7755 Upravljanje in varstvo cest 

85.000 
10.000 
1.000 
1.000 
1.000 

20.000 
5.000 

11.000 
20.000 
60.000 

Skupaj 2415 Direkcija RS za ceste 5.809.600 11.402.880 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

196 

Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 12.553.322 18.688.413 149 

OKOLJE 
OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

1747 Nastavitev digitalne topografske baze 
2139 Lastna udeležba 

doline Soče 
2140 Lastna udeležba 

obale 
2186 Lastna udeležba 

PHARE • trajnostni razvoj 

PHARE - trajnostni razvoj 

Jesenice PHARE 
industrijska obnova 

2187 Lastna udeležba - PHARE - analiza 
prostorskih problemov 

4741 Moja dežela • lepa, urejena, čista 
6335 Ciljni raziskovalni projekti za prostor 
6336 Ciljni raziskovalni projekti za stanovanja 
6339 Nastavitev drugih geoorlentalnih digitalnih 

baz 
6517 Ciljni raziskovalni projekti za okolje 
7617 Delovanje informacijskega sistema 
8283 Kredit MBOR za projekt Geografski 

informacijski sistem 

Skupaj 2511 Ministrstvo za okolje 1n prostor 

34.000 
5.340 

2.000 

1.750 

2.000 
14.000 
4.653 

40.000 

20.000 
24.000 
79.000 

226.743 

38.116 
5.300 

2.500 

1.750 

3.560 

2.000 
15.120 
5.025 

43.200 

21.600 
25.920 

141.000 
ra k 

■ t 
305.091 

112 
99 

125 

100 

100 
108 
108 
108 

108 
108 
178 

135 

OKOLJE 2411 Vzpostavitev evidenc nepremičnin 
OKOLJE 4057 Evidentiranje rabe uemljlšč v zemljiškem 

katastru 
OKOLJE 6811 Sanacija geodetske mreže . 
OKOLJE 6812 Geodetske podlage za državno mejo s Hrvaško 
OKOLJE 6814 Nastavitev registra stavb 
OKOLJE 6816 Vzpostavitev digitalnih načrtov zemljiškega 

katastra 
OKOLJE 6817 Ciklično aerosnemanje 
OKOLJE 6818 Izdelava državnih topografskih kart 
OKOLJE 6819 Vzpostavitev digitalnih topografskih baz 

Skupaj 2512 Geodetska uprava RS 

0 
0 

22.000 
27.000 
16.600 
38.000 

27.902 
9.100 

21.000 

161.602 

109.928 
50.000 

23.760 
29.160 

0 
41.040 

43.134 
9.828 

22.680 

329.530 

108 
108 

0 
108 

155 
108 
108 

204 

OKOLJE 
OKOLJE 

1298 Geotektonske raziskave za oceno varnosti 
5020 Jedrska varnost 

7.000 
23.400 

7.560 
21.272 

108 
91 

poročevalec, št. 60/1 280 15. december 1997 



6 PLAČILA STORITEV 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Proračun 
19 9 7 

Predlog pro- 
računa 1998 Indeks 

1 4-3/2 

OKOLJE 7818 Radiološka varnost 

Skupaj 2513 Uprava RS za jedrsko varnost 

0 

30.400 

4.000 

32.832 108 

OKOLJE 
OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 

1799 Prostorske analize in plan Slovenije 
1802 Prostorski izvedbeni akti RS in druga 

dokumentacija 
1934 Metodologija in priporočila za prostorsko 

načrtovanje 
1935 Publikacije in posvetovanja za prostorsko 

načrtovanje 
4160 Sanacija ruralnega in urbanega prostora 
6351 Regionalno načrtovanje 
6352 Intervencije pri izdelavi občinskih 

planskih aktov 
6354 Planska kartografija in informatika 
7822 Regionalno sodelovanje v Evropi 

Skupaj 2514 Urad RS za prostorsko planiranje 

79.000 
79.690 

8.000 

8.000 

0 
54.500 
20.000 

22.410 
8.900 

280.500 

82.000 
83.300 

12.000 

10.000 

1.000 
28.000 
50.000 

18.000 
8.900 

293.200 

104 
105 

150 

125 

51 
250 

80 
100 

105 

OKOLJE 1782 Recenzije in revizije 1.000 10.780 1078 
OKOLJE 1943 Strokovne obveznosti po mednarodnih 20.000 31.000 155 

konvencijah 
OKOLJE 1944 Nacionalni program varstva okolja 14.000 15.000 107 
OKOLJE 1945 Mednarodno sodelovanje in konvencije - 4.000 3.320 83 

varstvo narave 
OKOLJE 2119 Karti ranje habitatov 3.270 3.532 108 
OKOLJE 2120 Publikacije za varstvo narave 10.000 10.800 108 
OKOLJE 2121 Javna vodnogospodarska služba • skupni 30.000 28.597 95 

program 
OKOLJE 2122 Služba varstva obalnega morja (SV0M) 29.735 32.000 108 
OKOLJE 2123 Intervencije ■ naravna dediščina 3.000 1.000 33 
OKOLJE 2124 Akcije varstva narave 15.000 20.000 133 
OKOLJE 2125 Vodnogospodarska javna služba na območju ' 226.000 219.793 97 

Mure 
OKOLJE 2126 Vodnogospodarska javna služba na območju 306.000 332.474 109 

Drave 
OKOLJE 2127 Vodnogospodarska javna služba na območju 266.000 288.342 108 

Savinje ■ Sotle 
OKOLJE 2128 Vodnogospodarska javna služba na območju 271.893 263.894 97 

Dolenjske 
OKOLJE 2130 Vodnogospodarska javna služba na območju 424.000 458.605 108 

Ljubljanice • Save 
OKOLJE 2131 Vodnogospodarska javna služba na območju 265.000 270.552 102 

Gorenjske 
OKOLJE 2132 Vodnogospodarska javna služba na območju 241.000 261.047 108 

Soče 
OKOLJE 2133 Vodnogospodarska javna služba na območju 159.000 172.436 108 

Primorske 
OKOLJE 2135 Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti 8.000 6.640 83 
OKOLJE 4061 Inventarizacija odlagališč 0 10.000 « 
OKOLJE 4062 Posredovanje pri uvozu, izvozu, tranzitu 0 1.000 - 

nevarnih odpadkov 
OKOLJE 4063 Ukrepi in izvajanje varstva in trajnostne 0 3.500 « 
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6 PLAČILA STORITEV 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Proračun Predlog pro- 
19 9 7 računa 1998 Indeks 

4-3/2 

OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 

rabe mokrišč 
4064 Strokovne podlage za financiranje varstva 

okolja 
4065 Informacijski sistem varstva narave 
4424 Strokovne podlage za vodnogospodarsko in 

prostorsko dokumentacijo 
5046 Informacijski sistem varstva okolja 
5048 Študija ranljivosti okolja 
5049 Presoje vplivov na okolje 
5423 Intervencije ob naravnih nesrečah 
6060 Upravna in razvojna dokumentacija 
6070 študije in raziskave 
6571 Zavarovana območja narave 
6666 Azil za zavarovane živalske vrste 
6831 Standardi komunalne oskrbe 
6832 Notranjski park (L1fe program) 
7833 Priprava baz podatkov 1n strokovnih podlag 

varstva okolja 
7834 študije 1n raziskovanje • varstvo okolja 
7835 Strokovna podlaga za lokalne javne službe 

varstva okolja 
7836 Informacijski sistem • kratkoročni koncept 

ravnanja z odpadki 
7837 Razvojni programi, plani, koncepti • 

kratkoročni koncept ravnanja z odpadki 
7839 OdlagaHSča • kratkoročni koncept ravnanja 

z odpadki 

Skupaj 2521 Uprava RS za varstvo narave 

0 
20.000 

10.000 
2.000 
2.000 
6.000 
8.000 
5.000 

20.000 
4.000 
2.000 
1.000 
5.600 

0 
4.000 

0 

0 

0 

2.386.498 

6.000 

3.000 
36.600 

11.000 
2.000 
2.000 
6.000 

12.000 
3.900 

15.600 
4.320 

10.000 
1.000 

0 

80.000 
15.000 

5.000 

40.000 

30.000 

2.727.732 

183 

110 
100 
100 
100 
150 
78 
78 

108 
500 
100 

0 

375 

114 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

5001 Rušenje nedovoljeno zgrajenih objektov 
6834 Izvršbe odločb 
6835 Izvedenska mnenja 

13.000 
2.500 
3.500 

32.994 
2.700 
3.780 

254 
108 
108 

Skupaj 2522 Inšpektorat RS za okolje 1n prostor 19.000 39.474 208 

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 3.104.743 3.727.859 120 

DELO 2485 Socialna rehabilitacija zasvojenih 0 97.201 
DELO 2486 Prevozi slepih 0 6.500 
DELO 2487 Raziskave, razvoj 0 56.660 
DELO 4072 Eksperimentalni 1n razvojni programi 0 97.100 

socialnega varstva ter sofinanciranje 
programov nevladnega sektorja 

DELO 4073 Krizni centri 0 32.250 
DELO 4074 Materinski domovi 1n zavetišča za otroke 1n 0 78.000 

ženske žrtve nasilja 
DELO 4075 Stanovanjske skupine 0 24.500 
DELO 4076 Socialna zbornica 0 14.904 
DELO 4077 Strokovno usposabljanje delavcev socialnega 0 14.580 

varstva 
DELO 4173 Koncesije na področju zaposlovanja 0 10.000 
DELO 7866 Koncesije na področju socialnega varstva 0 180.000 
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6 PLAČILA STORITEV 
• v tisoC tolarjih 

Proračun Predlog pro- 
Postavka Naziv postavke 1 9 9 7 računa 1998 irideks 

1 2 3 4-3/2 

DELO 7867 Vzdrževanje informacijskega sistema in 
obdelava podatkov po vojnih zakonih 

DELO 7868 Stroški izvajanja študentske prehrane 
DELO 7869 Izvajanje in nadzor aktivne politike 

zaposlovanja 

Skupaj 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 0 672.897 

ZDRAVSTVO 6715 Varstvo potrošnikov zdravstvenega varstva 4.000 4.000 100 

Skupaj 2711 Ministrstvo za zdravstvo 4.000 4.000 100 

Skupaj 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 4.000 4.000 100 

ŠOLSTVO 6249 Šolski sejmi in razstave 19.000 15.000 79 
ŠOLSTVO 7915 Projekti PHARE • davki (lastna udeležba) 3.000 3.000 100 
ŠOLSTVO 8644 Inventarizacija premoženja in dokumentacija 12.000 15.000 125 

Skupaj 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport 34.000 33.000 97 

Skupaj 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 34.000 33.000 97 

ZNANOST 4495 Meroslovje 72.000 70.000 97 
ZNANOST 6149 Akreditacija 23.000 23.000 100 
ZNANOST 6151 Standardizacija 30.000 30.000 • 100 
ZNANOST 6152 PRSPO * program RS za poslovno odličnost 25.000 26.000 104 
ZNANOST 7931 NIST (lastna udeležba) 2.000 1.700 85 

Skupaj 3412 Urad RS za standardizacijo 1n meroslovje ' 152.000 150.700 99 

Skupaj 34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 152.000 150.700. 99 

3986 Pospeševalna mreža za malo gospodarstvo 
4126 Promocija malega gospodarstva 
4127 Usposabljanje za področje malega 

gospodarstva 
4128 Sofinanciranje pridobivanja ISO standardov 
4129 Sofinanciranje turističnih programov 
4134 Sofinanciranje turističnih prireditev 
4135 Harmonizacija slovenske tehnične zakonodaje 

s tehnično zakonodajo veljavno v državah 
članicah EU 

4137 Garancijski skladi 
4158 Finančne vzpodbude za posebne ciljne 

skupi ne 
4159 Sofinanciranje dual nega sistema 

izobraževanja 

22.842 

18.360 
20.000 

672.897 

140.400 
30.000 
30.000 

50.000 
100.000 
50.000 
50.000 ti J*' 

500.000 
255.00C 

70.500 
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6 PLAČILA STORITEV 
- v tisoč tolarjih - 

Proračun Predlog pro- 
Postavka Naziv postavke 19 9 7 računa 1998 Indeks 

1 2 3 4-3/2 

Skupaj 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 0 1.275.900 

Skupaj 36 MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM 0 1.275.900 

SAZU 4483 Znanstveno raziskovalni center SAZU 45.161 48.774 108 
SAZU 6165 T1sk Letopisa 1n publikacij SAZU 10.291 11.114 108 

Skupaj 3911 Slovenska akademija znanosti in umetnosti 55.452 59.888 108 

Skupaj 39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 55.452 59.888 108 

Skupaj 99 Plačila storitev 20.655.994 30.585.531 148 

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV 20.655.994 30.585.531 148 

S) 
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7 PLAČILA OBRESTI 

Postavka Naziv postavke 

• v tisoč tolarjih 

Proračun Predlog pro- 
19 9 7 računa 1998 Indeks 

VLADA 8757 Obresti za stanovanjske kredite 

Skupaj 1520 Servis skupnih služb vlade 

2 3 

3.000 40.830 

3.000 40.830 

4-3/2 

1361 

1361 

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE 3.000 40.830 1361 

FINANCE 
FINANCE 

FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 

FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 

FINANCE 

FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 

FINANCE 

3999 Obresti • RS 9 (6*. 1997 - 2000) 
4000 Obresti • RS 10 (zamenjava za neizplačane 

devizne vloge - banke) 
4001 Obresti - zadolžnica ZZZS 
4145 Obresti - domači krediti • TRP 
4182 Obresti - prevzeti domači dolgovi 

Slovenskih železarn 
6579 Obresti - RS 1 

RS 2 (izvozne stimulacije) 
RS 3 (Irak) 
RS 8 (neizplačane devizne vloge 

6580 Obresti 
6581 Obresti 
6582 Obresti 

občani) 
6583 Obresti 

banke) 
6585 Obresti 
6586 Obresti 

RS 4 (neizplačane devizne vloge 

RS 6 (izplačane devizne vloge) 
zakladni zapis 1993 

6589 Obresti novega domačega zadolževanja 
domači krediti 
domači krediti (avtoceste) 
železniška infrastruktura 
RS 15 (obveznice za sanacijo 

6590 Obresti 
6591 Obresti 
6592 Obresti 
6923 Obresti 

bank) 
8760 Obresti kratkoročnega zadolževanja 

Skupaj 1611 Ministrstvo za finance 

0 
0 

0 
0 
0 

275.042 
1.824.294 

232.722 
305.904 

3.919.648 

1.464.053 
97 

530.000 
1.733.844 

615.026 
240.437 

8.982.278 

20.123.345 

1.596.290 
2.583.386 

551.870 
1.217.714 

380.000 

2.030.331 
186.892 
280.231 

2.114.900 

1.712.155 
100 

1.933.000 
840.663 
579.564 
234.126 

10.192.895 

500.000 

26.934.117 

0 
111 

80 
92 

54 

117 
103 
365 

48 
94 
97 

113 

134 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 20.123.345 26.934.117 134 

Skupaj 61 Plačila domačih obresti 20.126.345 26.974.947 134 

FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 

FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 

4002 Obresti 
4004 Obresti 
4146 Obresti 
4183 Obresti 

železarn 
4609 Obresti 
6600 Obresti 
6601 Obresti 
6602 Obresti 
6604 Obresti 
7386 Obresti 

sukcesija SFRJ • Pariški klub 0 
Euroobveznica - DEM 0 
tuji krediti. • TRP 0 
prevzeti tuji dolgovi Slovenskih 0 

novo zadolževanje v tujini 0 
tuji krediti 3.535.354 
sukcesija SFRJ - NFA 3.268.677 
tuji krediti (avtoceste) 2.283.305 
železniška infrastruktura 1.421.300 
Euroobveznica • USD 3.504.905 

991.445 
2.279.300 

820.255 
200.000 

4.983.000 
2.936.247 
2.599.280 
2.322.614 

481.964 
3.952.813 

83 
80 

102 
34 

113 

Skupaj 1611 Ministrstvo za finance 14.013.541 21.566.918 154 
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7 PLAČILA OBRESTI 

Postavka Naziv postavke 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

Skupaj 62 Plačila obresti v tujino 

Skupaj 7 PLAČILA OBRESTI 

Profačfirt Predlog pro- 
19 9 7 računa 1998 

v tisoč tolarjih 

Indeks 

14.013.541 21.566.918 

4-3/2 

154 

14.013.541 21.566.918 154 

34.139.886 48.541.865 142 
»;*****+*+-*"*•++****+***+***+*** ************ 

poročevalec, št. 60/1 286 15. december 1997 



8 JAMSTVA 
• v tisoč tolarjih • 

Proračun Predlog pro- 
Postavka Naziv postavke 1 9 9 7 računa 1998 Indeks 

1 2 3 4-3/2 

FINANCE 6611 Jamstva Republike Slovenije 1.351.225 2.781.338 206 

Skupaj 1611 Ministrstvo za finance 1.351.225 2.781.338 206 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 1.351.225 2.781.338 206 

Skupaj 63 Jamstva 1.351.225 2.781.338 206 

Skupaj 8 JAMSTVA • 1.351.225 2.781.338 206 
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9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Proračun Predlog pro- 
19 9 7 računa 1998 Indeks 

4-3/2 

PROMET 4152 Subvencije iz obveznosti 1z kreditov EIB in 
EBRD 

PROMET 4153 Obveznosti iz naslova plačila davkov in 
prispevkov 

PROMET 5196 Subvencioniranje storitev v potniškem 
prometu 

PROMET 5197 Subvencioniranje storitev v kombiniranem 
tovornem prometu 

Skupaj 2411 Ministrstvo za promet in zveze 

0 

0 

7.363.106 

603.751 

2.374.803 

1.000 

7.589.204 

652.051 

7.966.857 10.617.058 

103 

108 

133 

Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 7.966.857 10.617.058 133 

Skupaj 72 Subvencije - železnica 7.966.857 10.617.058 133 

KMETIJSTVO 1424 Poljedelstvo: Podpora pridelavi krušnih žit 109.848 315.000 
KMETIJSTVO 1425 Poljedelstvo: Podpora pridelavi sladkorne 104.000 165.000 

pese 
KMETIJSTVO 1428 Poljedelstvo: Podpora razvoju semenarstva v 64.616 47.000 
KMETIJSTVO 1407 Obnova gozdov: Obnova gozdov, ki so predmet 3.868 3.950 

denacionalizacije 
KMETIJSTVO 1411 Obnova gozdov: Obnova zasebnih gozdov 67.622 70.000 
KMETIJSTVO 1438 Nega gozdov: Nega gozdov, ki so predmet 30.000 19.321 

denacionalizacije 
KMETIJSTVO 1441 Nega gozdov: Nega v zasebnih gozdovih 125.002 125.000 
KMETIJSTVO 2248 Obnova gozdov: Obnova gozdov na pogoriščih 100.775 105.000 

in obnova gozdov posškodovanih v naravnih 
ujmah 

KMETIJSTVO 4177 Gozdne ceste: Popravilo gozdnih cest, ki so 0 66.000 
predmet denacionalizacije 

KMETIJSTVO 4178 Gozdne ceste: Popravilo gozdnih cest v 0 160.000 
zasebnih gozdovih 

KMETIJSTVO 4179 Gozdne ceste: Popravilo gozdnih cest v 0 61.000 
državnih gozdovih 

KMETIJSTVO 6326 Varstvo gozdov: Preventivno varstvo gozdov 123.122 123.000 
KMETIJSTVO 6327 Varstvo gozdov: Ostalo varstvo v zasebnih 27.693 30.000 

gozdovi h 
KMETIJSTVO 6328 Gozdarstvo - ostalo: Vzdrževanje 8.231 10.000 

življenjskega okolja prosto živečih živali 
v zasebnih gozdovih 

KMETIJSTVO 6330 Gozdarstvo - ostalo: Semenarska 1n ' 5.354 5.500 
drevesničarska dejavnost v gozdarstvu 

KMETIJSTVO 6332 Gozdarstvo - ostalo: Odškodnine zaradi 13.846 17.113 
razglasitve gozdov s posebnim namenom 

KMETIJSTVO 6772 Gozdarstvo • ostalo: Financiranje nakupa 36.924 50.000 
varovalnih gozdov s posebnim namenom 

KMETIJSTVO 6329 Varstvo gozdov: Protipožarno varstvo na 13.846 20.000 
Krasu 

KMETIJSTVO 6331 Obnova gozdov: Sanacija pogorišča nad 100.000 0 
Renčami in sanacija gozdov po žledu 

KMETIJSTVO 1859 Ribištvo: Ulov plave ribe • podpora 28.616 30.000 
KMETIJSTVO 2557 Morsko ribištvo • subvencije in socialne 20.000 22.000 

287 
159 

73 
102 

104 
64 

100 
104 

100 
108 

121 

103 

124 

135 

144 

0 

105 
110 
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v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Proračun Predlog pro- 
19 9 7 računa 1998 Indeks 

podpore 
KMETIJSTVO 1401 Živinoreja: Podpora razvoju govedoreje. 

konjereje in drobnice 
KMETIJSTVO 1486 Živinoreja: Izravnava stroškov pridelave na 

območjih z omejenimi dejavniki za 
kmetijstvo 

KMETIJSTVO 2437 Živinoreja: Razvoj konjereje 
KMETIJSTVO 1454 Sadjarstvo: Sadne sadike, regres pri nakupu 

kakovostnih sadik 
KMETIJSTVO. 7709 Sadjarstvo: Obnova sadovnjakov 
KMETIJSTVO 1471 Hmeljarstvo: Sadike hmelja - regres pri 

nakupu kakovostnih sadik 
KMETIJSTVO 7711 Hmeljarstvo: Podpora hmeljarstvu 
KMETIJSTVO 7294 Vinogradništvo: Obnova vinogradov 
KMETIJSTVO 1433 Skupni nameni: Nadomestilo pri cenah 

kmetijskih proizvodov in intervencijski 
nakupi 

KMETIJSTVO 1443 Skupni nameni: Subvencioniranje obresti za 
financiranje tekoče proizvodnje 

KMETIJSTVO 1466 Skupni nameni: Strukturne spremembe v 
kmetijstvu in živilstvu 

KMETIJSTVO 1473 Skupni nameni: Pospeševanje prodaje 
kmetijskih pridelkov - podpora 

KMETIJSTVO 2438 Skupni nameni: Obnova in urejanje pašnikov 
KMETIJSTVO 2447 Skupni nameni: Podpora pri usposabljanju 

laboratorijev v kmetijstvu in živilstvu 
KMETIJSTVO 2449 Skupni nameni: Podpora ukrepom za 

pospeševanje kmetijstva v občinah 
KMETIJSTVO 2556 Skupni nameni: Podpora strokovnim 

prireditvam, stanovskemu in interesnemu 
povezovanju 

KMETIJSTVO 2629 Skupni nameni: Izravnava stroškov pri 
pripravi blaga za zunanji trg 

KMETIJSTVO 4106 Skupni nameni: Zavarovanje kmetijskih 
pridelkov in vzajemna zavarovalnica 

KMETIJSTVO 4107 Skupni nameni: Sofinanciranje programov 
sanacije podjetij, zadrug in kmetij 

KMETIJSTVO 4180 Skupni nameni: Financiranje zalog 
pomembnejših kmetijskih proizvodov 

KMETIJSTVO 6550 Skupni nameni: Sofinanciranje delovanja 
strojnih krožkov 

KMETIJSTVO 7708 Skujjni nameni: Financiranje 
prestrukturiranja zadrug 

KMETIJSTVO 7713 Skupni nameni: Financiranje 
prestukturiranja kmetij 

KMETIJSTVO 2555 Pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč 
in gospodarskih škod 

Skupaj 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

279.696 

3.570.051 

15.669 
105.000 

0 
46.000 

0 
850.000 
265.002 

627.703 

738.472 

101.540 

46.154 
46.154 

541.322 

46.154 

2.308.226 

0 

0 

0 

20.308 

276.927 

0 

100.701 

280.000 

3.600.000 

0 
0 

157.000 
50.000 

300.000 
450.000 
627.000 

0 

788.600 

100.000 

60.000 
140.000 

564.000 

44.950 

2.300.000 

100.000 

100.000 

300.000 

22.000 

278.000 

197.000 

0 

4-3/2 

100 

101 

109 

53 
237 

0 

107 

98 

130 
303 

104 

97 

100 

108 

100 

10.968.442 11.903.434 109 

Skupaj 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN PREHRANO 10.968.442 11.903.434 109 
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9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Proračun Predlog pro- 
19 9 7 računa 1998 Indeks 

4-3/2 

Skupaj 73 Subvencije • kmetijstvo 

FINANCE 8680 Subvencije - obresti Slovenskih železarn 

Skupaj 1611 Ministrstvo za finance 

1.831.697 

1.831.697 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 1.831.697 

GOSPOD.DEJAV. 1731 Projekt prenove podjetij 210.000 220.000 
GOSPOD.DEJAV. 2814 Subvencije - obresti Slovenskih železarn 0 1.971.881 

Skupaj 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 210.000 2.191.881 

105 

1044 

Skupaj 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 210.000 2.191.881 1044 

Skupaj 75 Subvencije • prestrukturiranje industrije 

ZNANOST 4494 Tehnološko razvojni in drugi ciljni 
programi 

Skupaj 3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo 

2.041.697 

2.157.914 

2.157.914 

2.191.881 

1.618.436 
t"i9 1«- 
OC V; 
1.618.436 

107 

75 

75 

Skupaj 34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 2.157.914 1.618.436 75 

Skupaj 76 Subvencije • tehnološki razvoj 2.157.914 1.618.436 

GOSPOD.DEJAV. 4651 Subvencioniranje obrestnih mer za 
ohranjanje delovnih mest 

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

GOSPOD.DEJAV. 8786 Rudarska škoda - Idrija 100.000 

Skupaj 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 

720.000 800.000 

1.690.000 1.017.000 

110.000 

2.510.000 1.927.000 

75 

111 

60 

110 

77 

408 
•o 

476 

GOSPOD.DEJAV. 1557 Lastna udeležba • PHARE 
GOSPOD.DEJAV. 7485 Intervencije v učinkovito rabo energije 

Skupaj 2114 Agencija RS za učinkovito rabo energije 

59.000 241.000 
0 988aS4ff.000 

,'! r'' 
59.000 281.000 

Skupaj 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2.569.000 2.208.000 86 

EKON.ODNOSI 1442 Regresiranje cen določenih proizvodov 
EKON.ODNOSI 4026 Razvojna in humanitarna pomoč BIH 
EKON.ODNOSI 4027 Lastna udeležba • PHARE - regeneracija 

Jesenic 
EKON.ODNOSI 8694 Regresiranje izvoznih kreditov 

1.646.553 1.676.000 
0 450.000 
0 3.450 
•3 iinAl 

600.000 600.000 

102 

100 
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9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Proračun Predlog pro- 
19 9 7 računa 1998 Indeks 

1 4-3/2 

Skupaj 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 2.246.553 2.729.450 121 

EKON.ODNOSI 1565 Spodbujanje izhodnih tujih investicij 
EKON.ODNOSI 1566 Spodbujanje novih marketinških aktivnosti 

izvoznikov 
EKON.ODNOSI 1567 Spodbujanje skupinskih nastopov izvoznikov 

Skupaj 2215 Urad za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje 
investicije 

10.000 
80.000 

60.000 

150.000 

Skupaj 22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 2.246.553 2.879.450 128 

PROMET 1117 Sofinanciranje AMZ 

Skupaj 2415 Direkcija RS za ceste 

100.000 

100.000 

100.000 

100.000 

100 

100 

Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 100.000 100.000 100 

OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 

2136 Komunalna infrastruktura, javne službe in 
varstvo okolja 

5191 Prezaposlitev delavcev v RUŽV 
6667 Dolžanova soteska 

Skupaj 2521 Uprava RS za varstvo narave 

OKOLJE 7846 Javna dela 

Skupaj 2522 Inšpektorat RS za okolje in prostor 

543.904. 

30.500 
2.500 

576.904 

13.000 

13.000 

475.650 

30.500 
2.700 

508.850 

14.040 

14.040 

87 

100 
108 

88 

108 

108 

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 589.904 522.890 89 

DELO 

DELO 

DELO 

DELO 
DELO 
DELO 
DELO 
DELO 
DELO 
DELO 
DELO 

DELO 

DELO 

2199 Sofinanciranje regijskih projektov in 30.000 130.000 
razvoja delovnih mest 

4078 Uresničevanje sporazuma o reintegraciji 0 75.000 
delavcev iz tujine 

4082 Regresiranje obrestne mere kreditiranja 0 400.000 
študentov 

4438 Prispevki delodajalcem za novozaposlene 158.000 205.000 
6530 Presežki v državnih podjetjih " 254.000 400.000 
7023 Priprava brezposelnih na zaposlitev 1.920.000 2.585.836 
7024 Pospeševanje novega zaposlovanja 1.020.000 597.000 
7025 Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb 1.104.000 949.000 
7027 Preusposabljanje zaposlenih 100.000 202.000 
7029 Javna dela 1.790.000 3.320.000 
7032 Nadomestitev dela stroškov za ohranitev 450.000 650.000 

delovnih mest 
7265 Nadomestitev dela stroškov za ohranitev 450.000 650.000 

delovnih mest • izvozniki 
7871 Ukrepi aktivne politike zaposlovanja - 568.819 700.000 

vladni projekt 

433 

130 
157 
135 

59 
86 

202 
185 
144 

144 

123 
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9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI 

Postavka 

v tisoč tolarjih 

Naziv postavke 
Proračun Predlog pro- 
19 9 7 računa 1998 Indeks 

DELO 

DELO 
DELO 

1 

8664 Izvajanje sanacij in prestrukturiranja 
podjetij (SRSP) 

8665 Tehnična izvedba IPP 
8674 Pomoč pri samozaposlovanju 

40.000 

5.000 
745.000 

35.000 

0 
705.000 

Skupaj 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 8.634.819 11.603.836 

4=3/2 

88 

0 
95 

134 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 8.634.819 11.603.836 134 

KULTURA 7292 Arboretum Volčji potok 

Skupaj 3512 Uprava RS za kulturno dediščino 

18.360 

18.360 

19.829 

19.829 

108 

108 

Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 18.360 19.829 108 

Skupaj 77 Subvencije - ostale 14.158.636 17.334.005 122 

Skupaj 9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI 37.293.546 43.664.814 117 
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10 TRANSFERI OBČINAM 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Proračun Predlog pro- 
19 9 7 računa 1998 Indeks 

4-3/2 

FINANCE 7505 Dopolnilna sredstva občinam 
FINANCE 6399 Uresničevanje 29. člena Zakona o 

financiranju občin 
FINANCE 2475 Dopolnilna sredstva občinam • sredstva za 

investicije 

Skupaj 1611 Ministrstvo za finance 

27.630.000 26.280.000 
400.000 120.000 

0 2.600.000 

28.030.000 29.000.000 

95 
30 

103 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 28.030.000 29.000.000 103 

Skupaj 8 Transferi občinam 28.030.000 29.000.000 103 

Skupaj 10 TRANSFERI OBČINAM 28.030.000 29.000.000 103 
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11 DRUGI ODHODKI 
v tisoč tolarjih 

Proračun Predlog pro- 
Postavka Naziv postavke 1 9 9 7 računa 1998 Indeks 

1 2 3 4=3/2 

DRŽAVNI ZBOR 5485 Sofinanciranje strank 430.000 475.748 111 
DRŽAVNI ZBOR 6455 Svet za radiodifuzijo 25.000 30.000 120 
DRŽAVNI ZBOR 6456 Svet za varstvo okolja 25.000 30.000 120 
DRŽAVNI ZBOR 8273 Povračilo stroškov volilne kampanje 29.313 0 0 

Skupaj 1211 Državni zbor 509.313 535.748 105 

Skupaj 121 DRŽAVNI ZBOR 509.313 535.748 105 

REP.VOLIL.KOM. 7000 Izvedba volitev v državni zbor 
REP.VOLIL.KOM. 7334 Izvedba volitev predsednika republike 
REP.VOLI L.KOM. 7335 Izvedba volitev članov Državnega sveta 
REP.VOLIL.KOM. 8259 Izvedba zakonodajnega referenduma 
REP.VOLIL.KOM. 8267 Nadomestne volitve člana državnega sveta 
REP.VOLIL.KOM. 8749 Izvedba lokalnih volitev (2. kroga) 
REP.VOLIL.KOM. 8750 Referendum o preoblikovanju občin 

Skupaj 1213 Republiška volilna komisija 

7.000 
314.013 
70.000 
65.000 
20.000 

0 
0 

476.013 

0 
70.000 
2.000 

0 
0 

120.000 
60.000 

252.000 

0 
22 

3 
0 
0 

53 

Skupaj 123 REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA 476.013 252.000 53 

U.PRED.VLADE 4184 Revizijska komisija za javna naročila 

Skupaj 1411 Urad predsednika vlade 

114.520 

114.520 

Skupaj 14 URAD PREDSEDNIKA VLADE 114.520 

VLADA 

Skupaj 

VLADA 

VLADA 

VLADA 
VLADA 
VLADA 
VLADA 
VLADA 

VLADA 
VLADA 

VLADA 

5205 Narodnostne skupnosti 

1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije 

1873 Mednarodno sodelovanje na področju javnega 
obveščanja 

2549 Financiranje sodelovanja na razstavi EXP0 
1998 

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

slabovidne 
6201 Sofinanciranje glasil za gluhe 
7360 Financiranje aktivnosti glede pristopa 

Slovenije v EU 
8212 Financiranje prireditev ob počastitvi 

državnih praznikov 

Skupaj 1518 Urad vlade za informiranje 

25.000 

25.000 

900 

15.000 

95.093 
24.500 
73.389 
37.000 
14.000 

12.100 
48.000 

58.490 

378.472 

24.000 

24.000 
  

)9-iU i i ooo 

82.500 

130.000 
26.000 
62.000 
15.000 

vsJ2U H) 000 
aoisn 

8.000 
50.000 

58.000 

441.500 

96 

96 

111 

550 

137 
106 
84 
41 
64 

66 
104 

99 

117 

VLADA 
VLADA 

4730 Gradnja cerkve v Kočevski Reki 
6209 Pomoč verskim skupnostim 

6.700 Ai ov 

2.000 
,C 

2.000 
0 

100 
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11 DRUGI ODHODKI 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Proračun Predlog pro- 
1 9 9 7 računa 1998 Indeks 

4-3/2 

Skupaj 1526 Urad vlade za verske skupnosti 8.700 

1.700 

1.700 

2.000 

1.700 

1.700 

23 

100 

100 

VLADA 7266 Nagrade usposabljanja, življenja in dela 
invalidov 

Skupaj 1527 Urad vlade za invalide 

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE 413.872 469.200 113 

FINANCE 4005 Namenski sklad za sofinanciranje projektov 0 173.750 
Svetovne banke 

FINANCE 4006 Stroški prodaje terjatev in kapitalskih 0 9.130 
deležev 

FINANCE 4147 Donacija skladu svetovne banke (GEF) 0 224.000 
FINANCE 4629 Uresničevanje Zakona o denacionalizaciji 7.790 15.000 
FINANCE 6522 Stroški finančnih razmerij 1.490.000 2.789.000 
FINANCE 7610 Odškodnine po sodnih sklepih 341.518 835.000 
FINANCE 7654 Stroški plačilnega prometa 62.000 75.000 
FINANCE 8693 Stroški urejanja kreditnih razmerij s 35.000 185.000 

tujino 
FINANCE 8761 Stroški izdaje kratkoročnih vrednostnih 5.000 23.500 

papirjev 
FINANCE 8762 Stroški storitev tuje tehnične pomoči (CAS) 11.700 15.377 

1.953.008 4.344.757 Skupaj 1611 Ministrstvo za finance 

193 
187 
244 
121 
529 

470 

131 

222 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 1.953.008 4.344.757 . 222 

ZUNANJE ZADEVE 1297 Članarine in kotizacije v tujini 365.106 266.000 73 
ZUNANJE ZADEVE 5201 Delovanje predstavništev RS v tujini 3.855.000 0 0 
ZUNANJE ZADEVE 6211 Ureditev državne meje • 2.000 0 0 
ZUNANJE ZADEVE 6524 Morska meja - Piranski zaliv 1.000 0 0 
ZUNANJE ZADEVE 8270 Humanitarna pomoč R Albaniji 1n R Bolgariji 19.894 0 0 

Skupaj 1811 Ministrstvo za zunanje zadeve 4.243.000 266.000 6 

ZUNANJE ZADEVE 4750 Svetovni slovenski kongres 9.000 0 0 
ZUNANJE ZADEVE 4975 Slovenska izseljenska matica 54.000 0 0 
ZUNANJE ZADEVE 5234 Ustavne obveznosti • podpora slovenski 1.116.000 1.300.000 116 

narodnostni skupnosti 
ZUNANJE ZADEVE 6212 Ustavne obveznosti • podpora Slovencem po 52.000 175.000 337 

svetu 
ZUNANJE ZADEVE 7275 Sofinanciranje radijskih in TV programov za 5.000 0 0 

Slovence po svetu 

Skupaj 1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 1.236.000 1.475.000 119 

Skupaj 18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 5.479.000 1.741.000 32 

OBRAMBA 3599 Odškodnine za škodo, povzročeno s strani 73.616 23.435 32 
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11 DRUGI ODHODKI 
v tisoč tolarjih 

Proračun Predlog pro- 
Postavka Naziv postavke 1 9 9 7 računa 1998 Indeks 

1 2 3 4-3/2 

JLA 
OBRAMBA 4740 Sofinanciranje organizacije slovenskih 25.791 27.000 105 

častnikov in drugih organizacij 
OBRAMBA 4902 Obveznosti do organizacije Atlantski svet 3.200 3.500 109 
OBRAMBA 7441 Sodelovanje 1n sporazumi s fakultetami 35.427 0 0 

Skupaj 1911 Ministrstvo za obrambo 138.034 53.935 39 

OBRAMBA 7645 Gasilska zveza Slovenija 41.916 45.269 108 

Skupaj 1912 Uprava RS za zaščito in reševanje 41.916 45.269 108 

Skupaj 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 179.950 99.204 55 

PRAVOSODJE 1928 Sodni svet 15.341 17.052 111 
PRAVOSODJE 5281 Sredstva za odškodnine neupravičeno 571.000 350.000 61 

obsojenim 

Skupaj 2011 Ministrstvo za pravosodje 586.341 367.052 63 

Skupaj 20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 586.341 367.052 63 
 t:  

EKON.ODNOSI 1559 Članarine mednarodnim organizacijam 12.050 62.000 515 
EK0N.0DN0SI 4029 Kolokvij NATA 0 10.000 
EKON.ODNOSI 4118 Izvedba vojaške vaje - NATO 0 20.000 
EKON.ODNOSI 6759 Delovanje enote Phare CBC PIU 500 17.000 3400 
EKON.ODNOSI 6760 Vzpostavitev lokalnih razvojnih agencij 0 10.000 » 

Skupaj 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 12.550 119.000 948 
    i I  
EKON.ODNOSI 6127 Kotizacije in članarine mednarodnim 500 590 118 

organizacijam 

Skupaj 2216 Urad RS za makroekonomske analize in razvoj 500 590 118 

Skupaj 22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 13.050 119.590 916 

KMETIJSTVO 2558 EU in mednarodno sodelovanje: Humanitarna 14.615 ,>vu! 40.000 274 
pomoč ini^ot £< 

KMETIJSTVO 2561 EU in mednarodno sodelovanje: Sodelovanje z 0 220.000 
EU 

KMETIJSTVO 7504 EU in mednarodno sodelovanje: Kotizacija za 6.462 80.000 1238 
članstvo v mednarodnih organizacijah 

KMETIJSTVO 1403 Drugo: Odškodnine za povzročeno škodo od 18.462 17.000 92 
zavarovane divjadi 

KMETIJSTVO 2559 Drugo: Izvršba odločb ZZG Slovenije 4.615 5.000 108 
KMETIJSTVO 4108 Drugo: Sanacija posledic ujm v državnih 0 10.000 - 

gozdovi h 
f nftuč 

Skupaj 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 44.154 372.000 843 
*'' ' ' * ' 
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1 2 3 4-3/2 

Skupaj 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 44.154 372.000 843 

OKOLJE 1598 Aktivnosti za približevanje k Evropski 6.000 20.000 333 
uniji 

OKOLJE 1600 Članarine in prispevki mednarodnim 8.000 16.500 206 
organizacijam 

Skupaj 2511 Ministrstvo za okolje in prostor 14.000 36.500 261 

OKOLJE 1812 članstvo v mednarodnih geodetskih 1.498 1.618 108 
asociacijah 

OKOLJE 1933 Sofinanciranje mednarodnega projekta Tempus 1.000 0 0 

Skupaj 2512 Geodetska uprava RS 2.498 1.618 65 

OKOLJE 4059 članstvo v nevladnih mednarodnih 0 5.000 - 
organizacijah EUMWF 

OKOLJE 4421 Članstvo v nevladnih mednarodnih 12.000 14.500 121 
organizacijah EUMETSAT 

Skupaj 2516 Hidrometeorološki zavod RS 12.000 19.500 163 

OKOLJE 6363 Mednarodne članarine 600 600 100 

Skupaj 2517 Uprava RS za geofiziko 600 600 100 

OKOLJE 6371 Nadomestila za izvajanje režimov varstva 5.000 5.400 108 
narave 

OKOLJE 6575 Odškodnine-živalske vrste 5.000 5.400 108 

Skupaj 2521 Uprava RS za.varstvo narave 10.000 10.800 108 

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 39.098 69.018 177 

DELO 2200 Vladna komisija za grobišča in medresorski 1.500 1.620 108 
gradbeni odbor 

DELO 2201 Pokojninska reforma 10.000 20.000 200 
DELO 4124 Sofinanciranje zveze društev invalidov vojn 0 2.660 » 

I. Slovenije 
DELO 4433 Sofinanciranje PHARE programov 19.208 31.750 165 
DELO 4904 Sofinanciranje ZZB-NOV 144.050 155.574 108 
DELO 6180 Sofinanciranje Zveze veteranov vojne za 23.630 45.260 192 

Slovenijo 
DELO 6181 Sofinanciranje združenja "SEVER" 3.430 3.704 108 
DELO 6846 Sofinanciranje zveze društev mobiliziranih 5.100 5.508 108 

Slovencev v nemško vojsko 
DELO 6847 Sofinanciranje zveze društev izgnancev 4.280 4.622 108 

Slovenije 
DELO 7190 Priznanja socialnega varstva 2.505 3.400 136 
DELO 7193 Sofinanciranje društev 1.740 1.879 108 
DELO 7197 Vzdrževanje grobov v Republiki Sloveniji 22.018 23.779 108 
DELO 7198 Vzdrževanje grobov v tujini 2.398 2.590 108 
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11 DRUGI ODHODKI 
• v tisoč tolarjih • 

Proračun Predlog pro- 
Postavka Naziv postavke 19 9 7 računa 1998 Indeks 

1 2 3 4-3/2 

DELO 7874 Sofinanciranje zveze društev vojnih 10.500 11.340 108 
invalidov Slovenije in zveze vojnih 
invalidov v zamejstvu 

Skupaj 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 250.359 313.686 125 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 250.359 313.686 125 

ZDRAVSTVO 1964 Medicinski tisk 7.400 7.492 101 
ZDRAVSTVO 7184 Zdravstvo • demografsko ogrožena območja 30.621 33.071 108 
ZDRAVSTVO 7195 Sofinanciranje društev s področja zdravstva 6.900 7.052 102 
ZDRAVSTVO 7284 Mednarodno sodelovanje 11.000 14.000 127 

Skupaj 2711 Ministrstvo za zdravstvo 55.921 61.615 110 

ZDRAVSTVO 6132 Izvajanje programov sodelovanja z WH0 3.500 3.780 108 
ZDRAVSTVO 6133 Delovanje nacionalnih koordinatorjev 1.500 1.620 108 

Skupaj 2712 Urad RS za sodelovanje s Svetovno zdravstveno 5.000 5.400 108 
organizacijo 

ZDRAVSTVO 6135 Meritve in analize imisij onesnaženosti 6.000 6.480 108 
ZDRAVSTVO 6136 Analize vzorcev 35.677 47.747 134 
ZDRAVSTVO 6137 Ionizirana sevanja 2.900 3.132 108 

Skupaj 2713 Zdravstveni inšpektorat RS 44.577 57.359 129 

Skupaj 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 105.498 124.374 118 

ŠOLSTVO 7187 Nagrade v izobraževanju 7.600 7.600 100 
ŠOLSTVO 7188 Priznanja Stanka Bloudka 4.000 '"-^Of^.500 113 
ŠOLSTVO 7192 Sofinanciranje društev na področju ■ 16.000 16.000 100 

izobraževanja 
ŠOLSTVO 7200 Šolstvo narodnosti in zamejstva 50.000 54.000 108 
ŠOLSTVO 8872 Predšolska vzgoja otrok italijanske in 72.947 76.000 104 

madžarske narodnosti 
ŠOLSTVO 8877 Sofinanciranje programa predšolske vzgoje v 500 500 100 

društvih 

Skupaj 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport 151.047 158.600 105 

Skupaj 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 151.047 158.600 105 

ZNANOST 2290 Recenzije, evalvacije 1n ekspertize 50.986 54.555 107 
ZNANOST 7058 Programi mednarodnega sodelovanja 198.487 240.169 121 
ZNANOST 7186 Nagrade na področju znanosti 25.252 27.020 107 
ZNANOST 7926 Promocija znanstveno-razlskovalne 66.496 ' 80.460 121 

dejavnosti MZT 

Skupaj 3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo 341.221 402.204 118 
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11 DRUGI ODHODKI 
- v tisoč tolarjih • 

Proračun Predlog pro- 
Postavka Naziv postavke 19 9 7 računa 1998 Indeks 

1 2 3 4-3/2 

ZNANOST 8282 Plačilo mednarodnih pristojbin 1.031 0 0 

Skupaj 3413 Urad RS za intelektualno lastnino 1.031 0 0 

Skupaj 34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 342.252 402.204 118 

KULTURA 4088 Članarine v mednarodnih nevladnih 0 35.662 « 
organizacijah 

KULTURA 7182 Demografsko ogroženi ■ kultura 51.016 48.500 95 
KULTURA 7185 Prešernov sklad 19.075 26.075 137 
KULTURA 7199 Kulturna dejavnost narodnostnih skupnosti, 74.280 101.000 136 

Romov in priseljencev 
KULTURA 7202 Kultura za Slovence zunaj RS 114.500 150.875 132 

Skupaj 3511 Ministrstvo za kulturo 258.871 362.112 140 

Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 258.871 362.112 140 

SAZU 5252 Članske nagrade akademikom 155.000 172.697 111 

Skupaj 3911 Slovenska akademija znanosti in umetnosti 155.000 172.697 111 

Skupaj 39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 155.000 172.697 111 

Skupaj 9 Drugi odhodki 10.956.826 10.017.762 91 

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI 10.956.826 10.017.762 91 
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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 1514 Urad za priseljevanje in begunce 

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE 

Skupaj 120 Oskrba beguncev 

Skupaj 12 OSKRBA BEGUNCEV 
+ic*irkirk**irkirk+++ir*1rk+****** 

v tisoč tolarjih 

Proračun Predlog pro- 
19 9 7 računa 1998 Indeks 

1.529.526 897.133 
4.070 4.100 

206.671 0 

4-3/2 

59 
101 

0 

1.740.267 901.233 52 

1.740.267 901.233 52 

1.740.267 901.233 52 

1.740.267 901.233 52 

A i;) „'H 

.8-01 h! 
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13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Proračun Predlog pro- 
19 9 7 računa 1998 Indeks 

4=3/2 

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 
PROMET 
PROMET 

1001 Projekti - obnove 67.000 0 
1002 Projekti • geomehanika 33.000 0 
1003 Projekti ■ objekti 50.000 0 
1004 Projekti za zagotovitev prometne varnosti 12.000 0 
1005 Projekti - večje rekonstrukcije 80.000 0 
1007 Projekti - novogradnje (obvoznice) 30.000 0 
1040 R 309/1059 Aver - Gračišče 130.000 0 
1041 R 310/1061 Pobegi - Sveti Anton 27.000 0 
1050 Ostalo in sofinanciranje 45.000 0 
1097 M 3/245 zahodna obvoznica v Mariboru 390.000 0 
1118 Odkupi in odškodnine 251.000 0 
1119 Inženiring in ostale storitve 600.000 0 
1263 R 340/1249 Ljubno - Luče 150.000 0 
1589 R 335/1212 Črnomelj 1.000 0 
1853 M 10-3/328 železniški nadvoz v Laškem 50.000 0 
2681 Obvozi v času gradnje objektov 15.000 0 
2704 R 324/1144 Todraž • Brebovnica 25.000 0 
2712 Študije 16.000 0 
2714 Svetovalne storitve 38.000 0 
2732 M 10-8/1274 obvoznica Šentjur 35.000 0 
2770 R 363/1337 Impoljca - Zavratec 72.000 0 
2771 'f*.'3/245 Vrbanski plato 211.000 0 
2784'riT)/295 Domžale - Črnuče (EBRD) 321.000 0 
2906 M 3/248 Ptuj ■ železniški nadvoz (EBRD) 354.000 0 
3812 Oprema za kontrolo cest 10.000 0 
3839 M 10-8/1257 Dravograd 12.000 0 
4039 M 10-3/336 križišče Krško 0 59.000 
4040 Ureditve cest skozi naselja 0 848.500 
4044 Pripravljalna dela za investicije 0 765.136 
4045 Manjše rekonstrukcije (modernizacije) 0 902.300 
4046 Novogradnje premostitvenih objektov 0 432.500 
4047 R 301/1008 Kanal 0 5.000 
4048 Rekonstrukcije 0 2.093.900 
4708 Investicijski programi 50.000 0 
4762 R 326/1159 Žužemberk - Dobrava 30.000 0 
4989 Osi 1 ni ca • Čačič - Borovec - Kočevska reka 36.307 0 
4990 M 10-3/332 Vrhoyo - Hotemež 60.000 0 
4991 R 330 Radeče - priključek M 10-3 20.000 0 
5558 M 10-1/322 Kapca • Hotiza 50.000 0 
6465 R 357/1318 most čez Bukovico v Dobrovniku 23.400 0 
6466 M 10-8/1260 mostova čez Pako v Hudi luknji 71.200 0 
6467 R 302/1029 most čez Sočo v Trenti 50.000 0 
6470 M 10-1/366 Gornja Radgona -Mele " 50.000 0 
6471 M 1/212 Medvode 500 0 
6475 M 4/253 obvoznica Novo mesto 1.600 0 
6478 R 319/1105 mostovi na Jezerskem 20.000 0 
6481 R 322/1134 Mlaka - Kokri ca 3.000 0 
6482 R 315/1093 Zlatorog - Savica 31.000 0 
6486 R 343B/1431 Limbuš - Lažni ca 95.000 0 
6490 R 319/1109 Škofja Loka (Žabnica - Grenc) 1.000 0 
6493 M 10-1/314-315 Lenart 100.000 0 
6498 M 2/373 križišče Strunjan 20.000 0 
6691 M 3/242 obvoznica Radlje 3.946 4.700 
6692 M 10-8/1260 Huda luknja 47.000 0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

119 
0 
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13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

Postavka Naziv postavke 

v tisoč tolarjih 

Proračun Predlog pro- 
19 9 7 računa 1998 Indeks 

PROMET 

PROMET 
PROMET 

PROMET 
PROMET 

PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 

PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMEI 

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 

Radeče (Ribče 

naselje 
Murska Sobota 

6706 
6708 

6717 
6792 
6794 
6796 

Planina 
Zgornji Duplek 

6698 M 10-9/1182 Šentjakob 
Litija) 

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

(Cankarjeva cesta) 
R 326/1166 Sevnica - 
R 348/1292 Spodnji Duplek 
- Dvorjane 

343/1430 Zreče - križišče 
Zelena meja (Pungart, Črni potok) 
320/1120 Sodražica - Žlebič 
330/1192 Radeče • Loka pri Zidanem Mostu 

6798 M 10/282 Celje severna magistrala 
6799 R 314/1077-1078 Škofja Loka (Stari Dvor - 

Petrol) 
6975 Zelena meja (Bezgarji) 
6977 M 10-10/1040 Prapetno 
6978 R 324/1144 Gorenja vas - Ljubljanica 
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 
7245 R 359A/1330 most čez Svečino 
7270 Geološke in geomehanske preiskave in 

študi je 
R 319/1111 Gorenja vas - Trebija 

302/1029 most čez Limarico v Trenti 
337/1234 Majšperk - Jurovci 
329/1187 Moravče • Čatež 
314/1072 Hudajužna 

7306 M 10-8/1185 Trbovlje • Hrastnik 
7325 R 365/1348 Grm - Radohova vas - Bič 
7757 R 314/1079 križišče Valburga 
7761 Zelena meja (Božakovo - Drašiči) 
7766 R 314/1076 Klančar - Podlubnik 

305D/1425 Kojsko 
357/1318 most čez Ratišče v Fi1 ovci h 
336/1224 most čez Gračnico v Dežnem 
356/1317 most čez Merak v Šulincih 
338/1237 skozi Zgornje Poljčane 
326/1162 most čez Mirno v Puščavi' 
373/1364 Trava - Podplanina 
346/1285 Spodnja Hajdina 
10-10/1037 most čez Jesenico v Reki 
321/1121 Lipniška dolina 
302/1029 galerija Berebica v Trenti 

Lesičnem 
v Plaču 

7297 
7298 
7302 
7303 
7304 

7767 
7768 
7769 
7770 
7771 
7772 
7774 
7775 
7777 M 
7780 R 
7783 R 
7784 M 10-1/366 Mele • Šratovci • Radenci 
7785 R 340/1249 Ljubno - Luče 
7786 R 315/1089 obvoznica Bled 
7787 R 319/1110 obvoznica Škofja Loka 
7788 M 10-1/317 Petanjci - Tišina 

3.500 

30.000 
3.000 

30.000 
40.000 

38.000 
5.000 

10.000 
15.000 
6.000 
1.000 

50.000 
1.000 

50.000 
45.100 
20.000 
59.000 
22.892 

1.000 
10.500 
12.461 
16.000 

3.500 
35.000 
31.000 
2.263 
1.000 

40.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

25.000 
12.000 
2.000 
2.000 
1.000 
2.000 
1.000 

20.000 
50.000 

1.000 
1.000 
2.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

'.T 

> rbši 

nfriojl 
i rnfiaT 0 

0 
0 

o 
o 
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o 
o 
o 
o 
o 

o 
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o 
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o 
o 
o 
o 
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o 
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o 
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o 
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13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Proračun Predlog pro- 
19 9 7 računa 1998 Indeks 

4=3/2 

Skupaj 2415 Direkcija RS za ceste 4.498.169 5.121.036 114 

Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 4.498.169 5.121.036 114 

Skupaj 101 Investicije • ceste 4.498.169 5.121.036 114 

PROMET 
PROMET 

3830 Oprema za varnost pomorskega prometa 
6256 Investicije v pristaniško infrastrukturo in 

varnost plovbe 

Skupaj 2412 Uprava RS za pomorstvo 

3.500 
0 

3.500 

0 

9.775 
415.715 

425.490 

460.000 

279 

12157 

PROMET 1578 Obnova vzletno-pristajal ne steze in 
maneverskih površin letališča Maribor ter 
ostale opreme 

PROMET 2567 Nabava rentgenskih aparatov 
PROMET 4031 Zamenjava RNS 
PROMET 4033 Vzpostavitev kontrole letenja - Cerklje 
PROMET 4034 AFTN sistem 
PROMET 4035 Izdelava študije za variantno lokacijo 

r.d.d. 
PROMET 5604 Oprema in merilne naprave za vodenje 

zračnega prometa 
PROMET 6257 Objekt za radar dolgega dosega s potrebno 

infrastrukturo 
PROMET 6261 Posodobitev in adaptacija terminalne 

kontrole letenja Maribor 
PROMET 6262 Ureditev in posodobitev kontrolnega stolpa 

na Letališču Ljubljana 
PROMET 6263 Zamenjava rezervnih sistemov napajanja za 

radionavigacijske naprave 
PROMET 6265 Rezervni moduli in oprema 
PROMET 6266 Razvoj in nakup programske opreme za ANS 
PROMET 6267 Dokončanje energetske postaje v Obm KL LJ 
PROMET 6270 Disel električna postaja s sistemom za 

nepretrgano napajanje 
PROMET 6778 ILS kat III • operativno uvajanje 
PROMET 6779 Tehnično varovanje naprav in objektov 

kontrole letenja 
PROMET 6780 Tehnično varovanje radarja dolgega dosega 
PROMET 7740 Adaptacija objektov - Portorož 

Skupaj 2413 Uprava RS za zračno plovbo 

39.873 
0 
0 
0 
0 

44.374 

2.580 

8.688 

5.552 

5.471 

15.684 
67.295 
7.000 

0 

6.829 
7.484 

8.200 
6.600 

225.630 

15.000 

8.000 

146.060 

144.000 

0 
22.400 
61.400 
37.000 
10.000 

86.000 

0 

41.100 

12.000 

5.981 

28.000 
68.000 
1.600 

52.832 

5.300 
13.200 

0 
14.400 

919.213 

25.000 

82.000 

157.015 

280.000 

194 

0 

473 

216 

109 

179 
101 

23 
oo 

78 
176 

0 
218 

407 

167 

1025 

108 

194 

PROMET 

PROMET 

PROMET 

PROMET 

1603 Računalniška oprema za projektiranje, 
nadzor in evidenco TK naprav 

3818 Oprema in montaža kontrolno - merilnega 
sistema URST 

7276 Izgradnja, vzdrževanje in obratovanje 
infrastrukture RTV Slovenija 

7804 Najem satelitskega kanala za slovenski 
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v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 
Proračun Predlog pro- 
19 9 7 računa 1998 Indeks 

1 

program 

Skupaj 2414 Uprava RS za telekomunikacije 313.060 544.015 

4=3/2 

174 

Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 542.190 i.718 348 

Skupaj 102 Investicije - ostali promet in zveze 542.190 1.888.718 

GOSPOD.DEJAV. 4021 Obnova in doinstalacija HE Moste 0 100.000 
G0SP00.DEJAV. 4163 Modernizacija - tehnološka posodobitev NEK 0 300.000 
GOSPOD.DEJAV. 4164 Ekološka sanacija MPI Mežica 0 180.000 
GOSPOD.DEJAV. 4656 Investicijska dokumentacija za ekološko in 40.000 64.300 

tehnično sanacijo energetskih objektov ■ 
GOSPOD.DEJAV. 4657 Odstranjevanje mulja iz jezer: HE • 15.000 100.000 

Mariborski otok, Zbilje. Most na Soči 
GOSPOD.DEJAV. 5186 Programi zapiranja rudnikov Idrija, Mežica 1.050.000 1.200.000 

in Kamnik 
GOSPOD.DEJAV. 6101 Programi zapiranja rudnikov Kani žari ca. 1.065.000 1.949.588 

Senovo in Zagorje 
GOSPOD.DEJAV. 6109 Blok 5 / Šoštanj 0 340.000 
GOSPOD.DEJAV. 7468 Predhodna dela - TET3 0 500.000 
GOSPOD.DEJAV. 7469 Predhodna dela za gradnjo dveh turbin • TEB 0 135.000 
GOSPOD.DEJAV. 7471 Sofinanciranje investicij v obnovo in 66.000 0 

razvoj turističnih objektov 
GOSPOD.DEJAV. 7472 Rekonstrukcija 110 KV stikališča Te-TO 0 81.000 

Ljubljana 
GOSPOD.DEJAV. 8788 Obnova in doinstalacija agregata na spodnji 0 150.000 

Soči 
GOSPOD.DEJAV. 8789 Priprava dela in študije HE • spodnja Sava 0 150.000 

Skupaj 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 2.236.000 5.249.888 

348 

161 

667 

114 

183 

235 

Skupaj 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2.236.000 5.249.888 235 

OKOLJE 
OKOLJE 

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

Skupaj 2521 Uprava RS za varstvo narave 

274.700 
128.400 

403.100 

402.000 
120.000 

522.000 

146 
93 

129 

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 403.100 522.000 129 

Skupaj 103 Investicije • energetika 2.639.100 

KMETIJSTVO 
KMETIJSTVO 
KMETIJSTVO 
KMETIJSTVO 
KMETIJSTVO 
KMETIJSTVO 

5.771.888 

1458 Urejanje podeželja in obnova vasi • izvedba 72.309 118.291 
3804 Kmetijska infrastruktura 64.616 86.747 
3805 Vinske ceste 56.154 98.576 
1409 Sanacija večjih onesnaževalcev 4.231 0 
1491 Agromelioracije 33.463 168.576 
1494 Namakanje in osuševanje kmetijskih zemljišč 333.081 285.312 

219 

164 
134 
176 

0 
504 

86 
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Postavka 

v tisoč tolarjih 

Naziv postavke 
Proračun Predlog pro- 
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KMETIJSTVO 
KMETIJSTVO 
KMETIJSTVO 
KMETIJSTVO 
KMETIJSTVO 
KMETIJSTVO 
KMETIJSTVO 

KMETIJSTVO 

1497 Akumulacije 
3807 Poizkusni centri za namakanje 
2451 Vodooskrba Bele krajine 
2470 Regionalni razvojni projekti podeželja 
1422 Morsko ribištvo in marikultura 
1449 Sladkovodno ribogojstvo 
2419 Nakup kmetijskih zemljišč v skladu s 16. 

čl. Zakona o kmetijskih zemljiščih, v 
smislu zaokroževanja kmečkih gospodarstev 

6555 Nacionalni program namakanja 

Skupaj 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

69.616 
9.231 

31.154 
0 

9.231 
11.077 
2.769 

37.000 

733.932 

35.487 
3.943 

59.146 
80.000 
10.000 
12.000 
5.000 

0 

963.078 

4=3/2 

51 
43 

190 
oo 

108 
108 
181 

0 

131 

Skupaj 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN PREHRANO 733.932 963.078 131 

Skupaj 104 Investicije • kmetijstvo 

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

KMETIJSTVO 6562 Obramba pred točo - oprema 
KMETIJSTVO 2471 Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov 

v kmetijstvu - oprema 

Skupaj 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

733.932 

68.363 

9.805 
13.846 

92.014 

963.078 

100.000 

12.000 
28.000 

140.000 

131 

146 

122 
202 

152 

Skupaj 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN PREHRANO 92.014 140.000 152 

OKOLJE 7843 Škocjanske jame • infrastruktura 

Skupaj 2521 Uprava RS za varstvo narave 

13.500 

13.500 

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 13.500 

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 
6190 Dom upokojencev Šentjur 
6191 Dom upokojencev Trebnje 
6192 Zavetišče za ženske in otroke • žrtve 

nasilja 
6661 Grobišča • Teharje. Kočevski Rog 
6848 Zagotavljanje, vzdrževanje in oprema 

posebnih socialnovarstvenih zavodov 
7875 Terapevtski center 

22.200 
112.864 

7.000 
10.140 

249.999 
170.000 
30.500 

15.000 
268.000 
90.000 
2.500 

115.037 
20.000 

17.500 

30.541 
112.864 

0 
10.920 

153.930 
183.090 
407.570 

40.000 
153.500 
170.000 

0 

75.760 
44.700 

20.000 

138 
100 

0 
108 

62 
108 

1336 

267 
57 

189 
0 

66 
224 

114 
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DELO 7884 Program mreže domov za starostnike 1.000 400.000 40000 

Skupaj 2611 Ministrstvo za delo. družino in socialne zadeve 1.131.740 1.802.875 159 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 1.131.740 1.802.875 159 

ŠOLSTVO 3867 Šola za ravnatelje 9.000 0 0 
ŠOLSTVO 3868 Center za permanentno izobraževanje 5.000 0 0 
ŠOLSTVO 4827 Centri za izobraževanje učiteljev 0 20.000 
ŠOLSTVO 4828 Priprava dokumentacije 21.426 65.000 303 
ŠOLSTVO 4829 Intervencijska sredstva 96.500 150.000 155 
ŠOLSTVO 3869 OŠ Izola 25.000 0 0 
ŠOLSTVO 3871 OŠ Genterovci Lendava 90.000 0 0 
ŠOLSTVO 6317 Šolstvo narodnosti 0 95.000 
ŠOLSTVO 3875 Srednja gostinsko turistična in ekonomska 318.400 0 0 

šola Bled 
ŠOLSTVO 3876 Srednja živilska, tekstilna in fizerska 188.356 0 0 

šola Maribor 
ŠOLSTVO 3878 Srednja zdravstvena šola Ljubljana 307.800 0 0 
ŠOLSTVO 3879 Srednja agroživilska šola Nova Gorica 154.275 0 0 
ŠOLSTVO 3880 Srednja šola Krško 14.356 0 0 
ŠOLSTVO 6318 Srednje šolstvo novogradnje 0 1.637.513 » 
ŠOLSTVO 3913 Srednja elektro in strojna šola Kranj 49.000 0 0 
ŠOLSTVO 3914 Srednja tehnična in zdravstvena šola Novo 33.319 0 0 

mesto 
ŠOLSTVO 3916 Gimnazija Šentvid 61 0 0 
ŠOLSTVO 3917 Gimnazija Celje - Center 47.773 0 0 
ŠOLSTVO 3918 Srednja šola Zagorje 81.700 0 0 
ŠOLSTVO 3920 Telovadnica Velenje 123.000 0 0 
ŠOLSTVO 3923 Športna dvorana Zreče 80.000 0 0 
ŠOLSTVO 3924 Športna dvorana Trbovlje + SREŠ 2.313 0 0 
ŠOLSTVO 3925 Srednja gradbena šola Ljubljana 1.350 0 0 
ŠOLSTVO 6320 Izgradnja telovadnic • 0 560.290 « 
ŠOLSTVO 3930 Univerza v Mariboru 10.000 0 0 
ŠOLSTVO 3931 Fakulteta za družbene vede Ljubljana 97.600 0 0 
ŠOLSTVO 3932 Visoka upravna šola LJubljana 63.634 0 0 
ŠOLSTVO 3933 Fakulteta za organizacijo dela Univerze v 148.166 0 0 

Mariboru 
ŠOLSTVO 3934 Fakulteta za šport Ljubljana 200.000 0 0 
ŠOLSTVO 3935 Nakup Korotana 92.000 3?° 0 0 
ŠOLSTVO 3936 Fakulteta za farmacijo 70.000 0 0 
ŠOLSTVO 3937 Večnamenska športna dvorana Univerze v 787 0 0 

Ljubljani 
ŠOLSTVO 6321 Visoko šolstvo 0 1.490.342 
ŠOLSTVO 3949 Odkup samskega doma Topniška 246.149 0 0 
ŠOLSTVO 3950 Obnova študentskega doma V. 183.000 0 0 
ŠOLSTVO 3951 Študentski domovi v Mariboru 50.000 0 0 
ŠOLSTVO 6322 Študentski domovi 0 , 414.000 » 
ŠOLSTVO 3954 Prehodni mladinski dom Ljubljana 115.000 0 0 
ŠOLSTVO 3955 Vzgojni zavod Preddvor 14.725 0 0 
ŠOLSTVO 6323 Zavodi za usposabljanje 0 40.000 
ŠOLSTVO 3959 OŠ Sedraž, Laško 3.275 0 0 
ŠOLSTVO 3960 OŠ Korena. Duplek 35.324 0 0 
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ŠOLSTVO 
ŠOLSTVO 
ŠOLSTVO 
ŠOLSTVO 
ŠOLSTVO 
ŠOLSTVO 
ŠOLSTVO 
ŠOLSTVO 
ŠOLSTVO 
ŠOLSTVO 
ŠOLSTVO 
ŠOLSTVO 
ŠOLSTVO 
ŠOLSTVO 

3962 OŠ Grad, Kuzma 
3963 OŠ Boštanj, Sevnica 
3964 OŠ Sodražica, Ribnica 
3965 OŠ Kuteževo, Ilirska Bistrica 
3966 OŠ Ig, Ig 
3967 OŠ Zavrč. Zavrč 
3968 OŠ Desternik 
3969 OŠ Idrija 
3970 OŠ Dobravlje Ajdovščina - Vipavsko 
3977 OŠ Kobilje. Kobilje 
6324 OŠ na demografsko ogroženih področjih 
6325 Centri za šolsko in obšolsko dejavnost 
8743 Odkup objekta za PF UL 
8744 Višje šolstvo 

Skupaj 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport 

32.273 
60.000 
13.000 
20.000 
27.900 

110.945 
30.000 
16.000 
33.483 
10.000 

0 
200.000 

1.728.000 
6.300 

5.266.190 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

481.000 
200.000 

0 
110.000 

5.263.145 

0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
oo 

100 
o 

1746 

100 

Skupaj 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 5.266.190 5.263.145 100 

ZNANOST 2291 Družboslovno središče FDV 0 259.800 
ZNANOST 2453 Univerzitetna knjižnica v Ljubljani 393.871 540.562 
ZNANOST 4186 Fakulteta za šport • raziskovalni bazen 20.000 
ZNANOST 6147 Dom podiplomcev. družboslovno središče v 77.750 455.000 

Ljubljani 
ZNANOST 6148 Biološko središče v Ljubljani 71.784 0 
ZNANOST 7927 Morsko biološko središče 6.061 25.000 
ZNANOST 7928 Univerza Maribor 65.000 178.000 
ZNANOST 7929 Fakulteta za organizacijske vede 0 40.000 

137 
0 

585 

0 
412 
274 

Skupaj 3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo 614.466 1.518.362 247 

Skupaj 34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 614.466 1.518.362 247 

KULTURA 1862 Kulturni dom Lendava 157.929 74.646 
KULTURA 2002 Narodna galerija Ljubljana 0 100.000 
KULTURA 2477 Investicije v kulturi 215.000 465.000 
KULTURA 2478 ZVNKD - računalniška oprema 3.500 3.500 
KULTURA 2479 Arhivi - računalniška oprema 3.500 3.500 
KULTURA 6157 Metelkova 180.000 136.499 
KULTURA 6158 Roška • Zgodovinski arhiv, Restavratorski 71.656 120.000 

center 
KULTURA 6577 Viba film 15.700 95.000 
KULTURA 8217 Cerkev sv. Jožefa 250.461 0 

47 
oo 

216 
100 
100 
76 

167 

605 
0 

Skupaj 3511 Ministrstvo za kulturo 897.746 998.145 111 

Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 897.746 998.145 111 

3987 Sofinanciranje investicij v obnovo in 
razvoj turističnih objektov 

4138 Tuja tehnična pomoč - lastna udeležba 

917.060 

290.000 
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Skupaj 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 

Skupaj 36 MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM 

1.207.060 

1.207.060 

Skupaj 105 Investicije javni zavodi in ustanove 8.015.656 10.929.587 

ZDRAVSTVO 
ZDRAVSTVO 
ZDRAVSTVO 
ZDRAVSTVO 
ZDRAVSTVO 
ZDRAVSTVO 
ZDRAVSTVO 
ZDRAVSTVO 
ZDRAVSTVO 
ZDRAVSTVO 
ZDRAVSTVO 

ZDRAVSTVO 
ZDRAVSTVO 
ZDRAVSTVO 
ZDRAVSTVO 

ZDRAVSTVO 
ZDRAVSTVO 
ZDRAVSTVO 
ZDRAVSTVO 
ZDRAVSTVO 
ZDRAVSTVO 

ZDRAVSTVO 
ZDRAVSTVO 
ZDRAVSTVO 
ZDRAVSTVO 

ZDRAVSTVO 
ZDRAVSTVO 

ZDRAVSTVO 
ZDRAVSTVO 
ZDRAVSTVO 

2204 Izgradnja pediatrične klinike 
3850 Splošna bolnišnica Novo mesto 
3851 Splošna bolnišnica Izola 
3852 Splošna bolnišnica Celje 
3853 Bolnišnica Topolšica 
3854 Klinični center Ljubljana, Tehnične službe 
3855 Klinični center Ljubljana. Očesna klinika 
3856 Psihiatrična bolnišnica Vojnik 
3857 Onkološki inštitut Ljubljana 
3858 Splošna bolnišnica Jesenice 
3859 Klinični center Ljubljana. Nevrološka 

klinika 
3860 Splošna bolnišnica Maribor 
3862 Ortopedska bolnišnica Valdoltra 
3863 Klinični center Ljubljana: ORL klinika 
3864 Splošna bolnišnica Celje • adaptacija 

kuhinje 
3865 Splošna bolnišnica Ptuj 
3866 Super nadzor 
3979 Splošna bolnica Murska Sobota 
3980 Psihiatrična bolnišnica Ormož 
4085 Kardi'i-k rurška oprema za KC Ljubljana 
4157 Izgradnja nove pediatrične klinike v 

Ljubljani 
4167 Splošna bolnišnica Celje - lekarna 
4168 ZZV Novo mesto 
4169 ZZV Nova Gorica 
4170 Splošna bolnišnica Maribor. Očesni in ORL 

oddelek 
4171 Splošna bolnišnica Maribor, Psihiatrija 
4172 Medicinska oprema za neonatalni oddelek KC 

Ljubljana 
6385 Odplačili 
651,5 Sofinanc 
6936 Odplačil: 

kreditov za UKC 
ranje PHARE programa 

obveznosti po sklepih vlade 

Skupaj 2711 Ministrstvo za zdravstvo 

27.300 
37.057 

141.512 
366.170 
35.000 
96.118 

112.325 
36.129 

402.298 
30.000 
27.340 

93.613 
7.800 

28.350 
3.000 

24.328 
20.500 
44.530 
34.000 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

134.900 
485 

25.820 

1.728.575 

0 
0 
0 
o 
o 

109.406 
128.200 
31.986 

285.352 
83.480 
24.550 

0 
154.000 
26.275 

158.175 

0 
20.000 
90.094 
41.096 

280.000 
268.000 

5.000 
37.000 
12.730 

123.650 

70.915 
30.000 

6.500 
524 

12.867 

1.999.800 

136 

0 
0 
0 
0 
0 

114 
114 
89 
71 

278 
90 

0 
1974 

93 
5273 

0 
98 

202 
121 

5 
108 

50 

116 

Skupaj 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 1.728.575 1.999.800 116 

Skupaj 106 Investicije - zdravstvo 

EKON.ODNOSI 1563 Cesta Livške Ravne - Šolarji - lastna 

1.728.575 1.999.800 

6.000 20.000 

116 

333 
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udeležba za sofinanciranje PHARE CBC 
program 

EKON.ODNOSI 1958 Sofinanciranje i ni ci al ni h razvojnih 20.000 
programov 

EKON.ODNOSI 5067 Sofinanciranje gospodarske infrastrukture 1.163.588 
EKON.ODNOSI 8167 Cesta Vol če - Šolarji - lastna udeležba za 28.750 

sofinaniranje PHARE CBC program 

Skupaj 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 1.218.338 

40.000 200 

1.500.000 129 
25.000 87 

1.585.000 130 

Skupaj 22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 1.218.338 1.585.000 130 

Skupaj 107 Investicije - demografsko ogroženi 1.218.338 1.585.000 130 

PREDSEDNIK RS 2815 Manjše investicije 0 990 
PREDSEDNIK RS 6950 Razvoj informacijskega sistema 6.400 6.720 105 

Skupaj 1111 Predsednik Republike Slovenije 6.400 7.710 120 

ai 
Skupaj 11 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE 6.400 7.710 120 

DRŽAVNI ZBOR 2604 Reševanje stanovanjske problematike 25.000 0 0 
DRŽAVNI ZBOR 2817 Manjše investicije 0 12.240 
DRŽAVNI ZBOR 4510 Investicije in investicijsko vzdrževanje 311.100 272.732 88 
DRŽAVNI ZBOR 8727 Drobni inventar 0 5.400 » 

Skupaj 1211 Državni zbor 336.100 290.372 86 
 ....as  

Skupaj 121 DRŽAVNI ZBOR 336.100 290.372 86 

DRŽAVNI SVET 6197 Investicije 5.806 0 0 

Skupaj 1212 Državni svet 5.806 0 0 

. C 

Skupaj 122 DRŽAVNI SVET 5.806 0 0 

REP.VOLIL.KOM. 2819 Manjše investicije 0 .120 » 
REP.VOLI L.KOM. 3989 Nakup pisarniške opreme 0 2.500 

Skupaj 1213 Republiška volilna komisija _ 0 2.620 » 

Skupaj 123 REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA 0 2.620 

VARUH ČL.PRAV. 6061 Nakup poslovnih prostorov 29.255 0 0 
VARUH ČL.PRAV. 6451 Nakup pisarniške opreme 20.853 4.284 21 
VARUH ČL.PRAV. 6452 Računalniška oprema 7.065 4.200 59 
VARUH ČL.PRAV. 7338 Manjše investicije 0 450 
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Skupaj 1214 Varuh človekovih pravic 57.173 8.934 16 

Skupaj 124 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC 57.173 8.934 16 

USTAV.SODIŠČE 1864 Obnova in delna preureditev zgradbe • 101.042 100.000 99 
Beethovnova 10 

USTAV.SODIŠČE 1866 Nakup službenih vozil 8.500 5.000 59 
USTAV.SODIŠČE 1867 Informatizacija 8.000 10.000 125 
USTAV.SODIŠČE 6203 Ureditev poslovnih prostorov • Cankarjeva 5 3.000 10.000 333 
USTAV.SODIŠČE 6516 Nakup opreme 20.645 10.000 48 
USTAV.SODIŠČE 7340 Nakup službenih stanovanj 23.176 24.709 107 

Skupaj 1311 Ustavno sodišče 164.363 159.709 97 

Skupaj 131 USTAVNO SODIŠČE 

RAČUN.SODIŠČE 6053 Informatizacija 
RAČUN.SODIŠČE 6054 Pisarniška oprema 

Skupaj 1312 Računsko sodišče 

164.363 159.709 97 
 iA-HI  

947 20.000 2112 
1.069 : 5.000 468 

2.016 25.000 1240 

Skupaj 132 RAČUNSKO SODIŠČE 2.016 25.000 1240 

AG.REVIDIRANJE 2823 Manjše investicije 
AG.REVIDIRANJE 7345 Informatizacija 
AG.REVIDIRANJE 8243 Nakup opreme 
AG.REVIDIRANJE 8244 Nakup računalniške opreme 

Skupaj 1313 Agencija za revidiranje postopkov lastninskega 
preoblikovanja 

0 
700 

6.544 
12.000 

19.244 

750 
• ■ 2,000 

3HAH1) 2.300 
: 1.000 

6.050 

286 
35 

8 

31 

Skupaj 133 AGENCIJA ZA REVIDIRANJE-POSTOPKOV LASTNINSKEGA 
PREOBLIKOVANJA 

19.244 ^bi-S 6,050 
rqu)i6M I 

31 

U.PRED.VLADE 2825 Manjše investicije 
U.PRED.VLADE 7347 Obnova letala Learjet 35 A 

Skupaj 1411 Urad predsednika vlade 

0 3.560 
56.192 1.000 

56.192 4.560 

Skupaj 14 URAD PREDSEDNIKA VLADE 56.192 Tu 4.560 

VLADA 2826 Manjše investicije 

Skupaj 1512 Protokol v vladi Republike Slovenije 

VLADA 2827 Manjše investicije 

3b£ 390 

390 

1.800 
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Skupaj 1513 

VLADA 

Skupaj 1516 

VLADA 

Skupaj 1517 

VLADA 

Skupaj 1518 

VLADA 

VLADA 
VLADA 

VLADA 
VLADA 
VLADA 

VLADA 

VLADA 

VLADA 

VLADA 

VLADA 

VLADA 

VLADA 

VLADA 
VLADA 
VLADA 

Servis za protokolarne storitve 

2831 Manjše investicije 

Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije 

2833 Manjše investicije 

Služba vlade za zakonodajo 

2835 Manjše investicije 

Urad vlade za informiranje 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

491 

0 
0 

527.000 
40.000 
3.164 

0 

1.179 

2.217 

1.904 

2.354 

966 

80.000 

0 
132.837 
595.769 

1.387.881 

1.500.000 

268.000 

1.768.000 

1.800 

90 

90 

630 

630 

870 

870 

9.150 

4.230 
2.664 

534.000 
292.000 

10.000 

30.000 

58.000 

16.274 

69.011 

23.124 

0 

55.160 

87.000 
10.407 

168.900 

1.369.920 

1.005.204 

335.068 

1.340.272 

1879 Nakupi prevoznih sredstev za potrebe 
državnih organov 

2837 Manjše investicije 
3994 Lastna udeležba za MP: Kobilje. 

Prosenjakovci, Marinje (PHARE) 
5300 Adaptacije in rekonstrukcije 
6509 Investicije na mejnih prehodih 
6690 Lastna udeležba za mejni prehod Dolga vas 

(PHARE) 
6928 Lastna udeležba za mejni prehod Fernetiči 

(PHARE) 
6929 Lastna udeležba za mejni prehod Jezersko 

(PHARE) 
6930 Lastna udeležba za mejni prehod Učeja 

(PHARE) 
6931, Lastna udeležba za mejni prehod Predel 

5 (PHARE) 
6933 Lastna udeležba za mejni prehod Robič 

(PHARE) 
6934 Lastna udeležba za mejni prehod Nebi o 

(PHARE) 
7268 Nakupi opreme za prostore na Langusovi 

cesti 
7363 Pridobivanje zemljišč za gradnjo MP 
8221 Nakupi opreme za potrebe državnih organov 
8848 Nakupi poslovnih prostorov za potrebe 

državnih organov • pogodbene obveznosti 

Skupaj 1520 Servis skupnih služb vlade 

VLADA 

VLADA 

Skupaj 1521 Center vlade za informatiko 

1864 

101 
730 
316 

4919 

734 

3625 

982 

0 

69 

8 
28 

99 

67 

125 

76 

101 

5254 Informatizacija državnih organov z razvojem 
elektronske pošte 

6724 Informacijski sistem v upravnih enotah 

VLADA 
VLADA 
VLADA 

5341 Operativna tehnika 
7375 Oborožitev in strelivo 
7376 Posebna tehnična sredstva 

147.894 
0 
0 

150.000 
1.500 

18.000 
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VLADA 
VLADA 
VLADA 

1 

7377 Zaščitna oprema 
8194 Poslovni prostori in oprema 
8800 Telekomunikacijska oprema 

Skupaj 1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija 

0 
123.500 

5.500 

276.894 

1.600 
107.200 

5.500 

283.800 

4=3/2 

87 
100 

102 

VLADA 2843 Manjše investicije 

Skupaj 1525 Služba vlade za lokalno samoupravo 

390 

390 

VLADA 2844 Manjše investicije 

Skupaj 1526 Urad vlade za verske skupnosti 

90 

90 

VLADA 2846 Manjše investicije 

Skupaj 1528 Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve 

750 

750 

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE 3.432.775 2.99*. 002 
—iii . 

87 

FINANCE 2847 Manjše investicije 
FINANCE 4622 Investicije v informacijski sistem 
FINANCE 8763 Lastna udeležba • PHARE 

Skupaj 1611 Ministrstvo za finance 

0 
412.558 

1.000 

413.558 

9.210 
881.719 

500 

891.429 

214 
50 

216 

FINANCE 2848 Manjše investicije 

Skupaj 1612 Davčna uprava RS 

FINANCE 2849 Manjše investicije 
FINANCE 7295 Nakup orožja 
FINANCE 8260 Lastna udeležba • PHARE 

Skupaj 1613 Carinska uprava RS 

0 69.060 

0 »n»y 69.060 
........ -(*■- 

0 • W27.707 
4.000 0 
7.000 0 

11.000 27.707 

0 
0 

252 

FINANCE 2851 Manjše investicije 

Skupaj 1614 Urad RS za zavarovalni nadzor 

0 ■ ? '■ 240 
:6-i1nr 

0 voH ? 240 

FINANCE 2852 Manjše investicije 

Skupaj 1615 Urad RS za preprečevanje pranja denarja 

360 

360 

FINANCE 2853 Manjše investicije 

Skupaj 1616 Devizni inšpektorat RS 

FINANCE 2855 Manjše investicije 

Skupaj 1617 Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo 

0 450 
■ ' rteM <? 

0 450 
      

0 360 

0 360 
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Proračun Predlog pro- 
19 9 7 računa 1998 Indeks 

4=3/2 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 424.558 989.606 233 

NOTR.ZADEVE 1726 Brnik ■ hangar 
NOTO.ZADEVE 1738 Predhodna dela 
NOTR.ZADEVE 1773 Redno reševanje stanovanjskih vprašanj • 

MNZ 
NOTR.ZADEVE 1905 Tehnična sredstva za varovanje oseb 
NOTR.ZADEVE 1906 Oprema za nadzor južne meje 
NOTR.ZADEVE 1907 Elektronska pošta 
NOTR.ZADEVE 1911 Projekt pisarniškega poslovanja v ONZ 
NOTR.ZADEVE 1926 Oprema za zaščito podatkov 
NOTR.ZADEVE 2550 Lastna udeležba ■ PHARE • preoblikovanje 

javne uprave (prometni davek) 
NOTR.ZADEVE 3998 Adaptacija prostorov zdravstvene službe 
NOTR.ZADEVE 5308 Oprema za službena stanovanja 
NOTR.ZADEVE 5314 Prevozna sredstva 
NOTR.ZADEVE 5315 Telekomunikacijska oprema 
NOTR.ZADEVE 5316 Informacijska oprema 
NOTR.ZADEVE 531^'Kriminal i stično tehnična oprema 
NOTR.ZADEVE 5318 Oprema delavnic in laboratorijev 
NOTR.ZADEVE 5319 Birotehnična oprema MNZ 
NOTR.ZADEVE 5321 Pisarniška oprema MNZ 
NOTR.ZADEVE 5323 Sredstva za varstvo pri delu 
NOTR.ZADEVE 5324 Oborožitev 
NOTR.ZADEVE 5325 Strelivo, plinska sredstva 
NOTR.ZADEVE 5326 Osebna oprema 
NOTR.ZADEVE 5332 Sredstva za nadzor prometa 
NOTR.ZADEVE 5334 Posebna tehnična sredstva in pripomočki 
NOTR.ZADEVE 5337..Oprema za zdravstveno varstvo 
NOTR.ZADEVE 5339-Zaščitna sredstva 
NOTR.ZADEVE 5445 UNZ Novo mesto 
NOTR.ZADEVE 6226 Digitalno radijsko omrežje MNZ 
NOTR.ZADEVE 6229 Dograditev centralnega računalnika 
NOTR.ZADEVE 6230 Oprema Učnega fentra MNZ 
NOTR.ZADEVE 6231 Oprema Uprave za sistem državne uprave 
NOTR.ZADEVE 6745 Oprema za zaščito ogroženih delavcev 
NOTR.ZADEVE 7404 Transparentna digitalna komunikacijska 

infrastruktura 
NOTR.ZADEVE 7405 Plovilo do 15 m 
NOTR.ZADEVE 7407 Nakup samskega doma v Ljubljani 
NOTR.ZADEVE 7414 PP Ravne na Koroškem (odkup in 

rekonstrukcija) 
NOTR.ZADEVE 7418 PP Vrhnika • rekonstrukcija 
NOTR.ZADEVE 7424 PP Ptuj • novogradnja 
NOTR.ZADEVE 7425 PP Škofja Loka - nadzidava 
NOTR.ZADEVE 7429 Manjše investicije 

Skupaj 1711 Ministrstvo za notranje zadeve 

8.000 
20.000 

100.000 

14.000 
14.500 
20.000 
15.000 
34.000 
1.500 

0 
0 

160.000 
292.000 
163.000 
47.200 
17.590 
10.000 
16.000 
4.000 

50.000 
29.000 

285.500 
13.000 
54.878 
2.000 

32.000 
340.000 

0 
64.000 
60.000 
3.000 
5.000 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1.875.168 

0 
26.141 

121.000 

10.000 
40.000 

0 
0 

46.000 
3.240 

40.000 
8.000 

456.000 
244.430 
250.000 
40.000 
20.000 
10.000 
25.000 
8.000 

70.000 
30.000 

400.000 
40.000 
70.000 
2.000 

20.000 
400.000 
60.000 
64.000 
60.000 

0 
5.000 

20.000 

50.000 
156.000 
40.000 

60.000 
10.000 
80.000 
20.000 

3.004.811 

0 
131 
121 

71 
276 

0 
0 

135 
216 

285 
84 

153 
85 

114 
100 
156 
200 
140 
103 
140 
308 
128 
100 
63 

118 

100 
100 

0 
100 

160 

NOTR.ZADEVE 4151 Oddelek za mladoletne tujce 
NOTR.ZADEVE 5359 Oprema Prehodnega doma za tujce 

0 
6.060 

1.000 
8.545 141 
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13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
- v tisoč tolarjih • 

Proračun Predlog pro- 
Postavka Naziv postavke 19 9 7 računa 1998 Indeks 

1 2 3 4-3/2 

Skupaj 1713 Prehodni dom Republike Slovenije za tujce 6.060 9.545 158 

Skupaj 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 1.881.228 3.014.356 160 

ZUNANJE ZADEVE 5202 Oprema za predstavništva 179.000 270.000 151 
ZUNANJE ZADEVE 6525 Prostori veleposlaništva Ruske federacije 205.000 53.000 26 

Skupaj 1811 Ministrstvo za zunanje zadeve 384.000 323.000 84 

Skupaj 18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 384.000 323.000 84 

OBRAMBA 4791 Požarni sklad 779.500 200.000 26 

Skupaj 1912 Uprava RS za zaščito in reševanje 779.500 200.000 26 

Skupaj 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 779.500 200.000 26 

PRAVOSODJE 5240 Tehnološka posodobitev poslovanja 
pravosodnih organov 

PRAVOSODJE 6391 Nakup poslovnih prostorov pravosodnih 
organov 

PRAVOSODJE 7447 Manjše investicije 
PRAVOSODJE 8778 Sodna palača v Ljubljani 

Skupaj 2011 Ministrstvo za pravosodje 

609.000 

452.061 

0 
6.939 

1.068.000 

932.895 
2" 

477.573 

1.920 
0 

1.412.388 

153 

106 

m 
o 

132 

PRAVOSODJE 2876 Manjše investicije 

Skupaj 2020 Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij 

22.710 

22.710 

Skupaj 20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 1.068.000 1.435.098 134 

GOSPOD.DEJAV. 2877 Manjše investicije 

Skupaj 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 

0 

0 

2.580 

2.580 

GOSPOD.DEJAV. 2881 Manjše investicije 

Skupaj 2114 Agencija RS za učinkovito rabo energije 

GOSPOD.DEJAV. 2883 Manjše investicije 

Skupaj 2115 Direkcija RS za rudna bogastva 

GOSPOD.DEJAV. 1992 Trgovinsko središče • investicije 

Skupaj 2116 Direkcija RS za poslovno informacijsko središče 

GOSPOD.DEJAV. 2887 Manjše investicije 

120 

120 

30 

30 

4.000 6.000 

4.000 6.000 

0 1.200 

150 

150 
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Postavka Naziv postavke 

v tisoč tolarjih 

Proračun Predlog pro- 
19 9 7 računa 1998 Indeks 

1 

Skupaj 2117 Republiški energetski inšpektorat 

GOSPOD.DEJAV. 2888 Manjše investicije 

Skupaj 2118 Republiški rudarski inšpektorat 

GOSPOD.DEJAV. 2889 Manjše investicije 

Skupaj 2119 Republiški gradbeni inšpektorat 

1.200 

210 

210 

120 

120 

4*3/2 

Skupaj 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4.000 10.260 257 

EKON.ODNOSI 2890 Manjše investicije 
EKON.ODNOSI 4030 Naftni derivati - priprava projekta za 

izgradnjo skladišč 

Skupaj 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 

2.940 
30.000 

32.940 

90 

90 

120 

120 

210 

210 

EKON.ODNOSI 2891 Manjše investicije 

.ste 
Skupaj 2212 Urad RS za varstvo potrošnikov 

EKON.ODNOSI 2892 Manjše investicije 

Skupaj 2213 Urad RS za varstvo konkurence 

EKON.ODNOSI 2896 Manjše investicije 

Skupaj 2215 Urad za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje 
investicije 

EKON.ODNOSI 289> Manjše investicije 

Skupaj 2216 Urad RS za makroekonomske analize in razvoj 

EKON.ODNOSI 2898 Manjše investicije 

Skupaj 2217 Tržni inšpektorat RS 

1.500 

1.500 

4.710 

4.710 

Skupaj 22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 39.570 

KMETIJSTVO 7714 Manjše investicije 

Skupaj 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

2.910 

2.910 

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

Skupaj 2312 Veterinarska uprava RS 

135.041 
0 

135.041 

27.693 

260.000 
100.000 

360.000 

82.500 

193 
oo 

267 

298 KMETIJSTVO 2566 Usposobitev objektov in nakup opreme za 
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13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
v tisoč tolarjih 

Postavka Naziv postavke 

kmetijsko svetovalno službo 
KMETIJSTVO 7719 Manjše investicije 

Skupaj 2313 Uprava RS za pospeševanje kmetijstva 

Proračun Predlog pro- 
1 9 9 7 računa 1998 

0 

27.693 

270 

82.770 

Indeks 

4=3/2 

299 

KMETIJSTVO 7720 Manjše investicije 

Skupaj 2314 Inšpektorat RS za kmeti jijstvo, gozdarstvo, lov in 
ribolov 

3.630 

3.630 

Skupaj 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN PREHRANO 162.734 449.310 276 

PROMET 2899 Manjše investicije 

Skupaj 2411 Ministrstvo za promet in zveze 

2.580 

2.580 

1.080 

1.080 

PROMET 2900 Manjše investicije 

Skupaj 2412 Uprava RS za pomorstvo 

PROMET 2902 Manjše investicije 

Skupaj 2413 Uprava RS za zračno plovbo 

PROMET 2907 Manjše investicije 

Skupaj 2414 Uprava RS za telekomunikacije 

PROMET 2908 Manjše investicije 

Skupaj 2415 Direkcija RS za ceste 

PROMET 2909 Manjše investicije 

Skupaj 2418 Prometni inšpektorat R5 

Tl70 

4.170 

780 

780 

1.650 

" I ,.650 irraboK 

" "1*200 

1.200 

Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 11.460 

OKOLJE 
OKOLJE 

1930 Zagotavljanje informacijske opreme 
1931 Oprema za vodenje sistema slovenske 

geoinformacijske infrastrukture 
7807 Manjše investicije OKOLJE 

Skupaj 2511 Ministrstvo za okolje in prostor 

45.000 
8.000 

0 

53.000 

16V 4S.390 
8.000 

3.810 

57.200 

101 
100 

108 

OKOLJE 7810 Nakup specialne geodetske in informacijske 
opreme 

Skupaj 2512 Geodetska uprava RS 

43.000 

43.000 

46.440 

46.440 

108 

108 

OKOLJE 1299 Center za analizo ponezgodnih stanj 
OKOLJE 4413 Simulacija transientov-analizator NEK 

2.300 
1.288 

3.109 
0 

135 
0 
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13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
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Postavka Naziv postavke 
Proračun 
19 9 7 

Predlog pro- 
računa 1998 Indeks 

4=3/2 

239 
0 

109 

109 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

OKOLJE 

5021 Dozimetri 
5409 Povezave NEK. URSJV. RSCZ • II. faza 
5410 Nacionalna mreža zgodnjega obveščanja o 

radioloških nesrečah 
7821 Manjše investicije 

Uprava RS za jedrsko varnost 

7823 Manjše investicije 

Skupaj 2513 

OKOLJE 

Skupaj 2514 Urad RS za prostorsko planiranje 

460 
552 

4.000 

0 

8.600 

0 

0 

1.100 
0 

4.356 

800 

9.365 

1.500 

1.500 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

4060 Gradnja MRC 
4420 Interventna sredstva 
5008 Ekološki laboratorij - merilna oprema 
5017 Računski center • nabava računalnika in 

specifične programske opreme 
5429 Meteorološko radarski center 
6357 Letalska meteorološka oprema (vzdrževanje, 

montaža, nakup) 
6360 Razvoj novih merilnikov in metod 
6528 Monitoringi, instrumentalna oprema 
7826 Rekonstrukcija AMP mreže VO 
7827 GAW postaja 
7828 MEDPOL 
7829 Manjše investicije 

Skupaj 2516 Hidrometeorološki zavod RS 

0 
7.500 

36.000 
14.000 

15.000 
12.000 

6.200 
44.200 
10.000 
3.000 
2.000 

0 

149.900 

1,000 
3.000 

38.900 
15.100 

16.200 
13.000 

6.700 
49.200 
5.500 
1.000 
2.100 

.5.500 

157.200 

40 
108 
108 

108 
108 

108 
111 
55 
33 

105 

105 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

Skupaj 2517 

OKOLJE 

Skupaj 2521 

OKOLJE 

Skupaj 2522 

1940 Seizmološka programska oprema 
5005 Modernizacija seizmološke mreže 
7830 Monitoring močnih potresov 
7831 Manjše investicije 

Uprava RS za geofiziko 

7845 Manjše investicije 

Uprava RS za varstvo narave 

7847 Manjše investicije 

Inšpektorat RS za okolje in prostor 

1.700 
13.500 
3.500 

0 

18.700 

0 

0 

0 

1.800 
14.500 
3.800 

690 

20.790 

3.300 

3.300 

3.750 

3.750 

106 
107 
109 

111 

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

DELO 2910 Manjše investicije 

Skupaj 2611 Ministrstvo za delo. družino in socialne zadeve 

273.200 299.545 

. . 3.570 

3.570 

110 

DELO 2912 Manjše investicije 150 
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13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
• v tisoč tolarjih • 

Proračun Predlog pro- 
Postavka Naziv postavke 19 9 7 računa 1998 Indeks 

1 2 3 4=3/2 

Skupaj 2612 Urad RS za varnost in zdravje pri delu 0 150 

DELO 7890 Manjše investicije 0 2.280 

Skupaj 2613 Inšpektorat RS za delo 0 2.280 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 0 6.000 

ZNANOST ( 7933 Manjše investicije 0 2.000 

Skupaj 3412 Urad RS za standardizacijo in meroslovje 0 2.000 

ZNANOST 2924 Manjše investicije 0 30 - 

Skupaj 3414 Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO 0 30 — 

Skupaj 34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 0 2.030 

KULTURA 2929 Manjše investicije 0 M 1.530 

Skupaj 3511 Ministrstvo za kulturo 0 1.530 

KULTURA 2934 Manjše investicije 0 960 » 

Skupaj 3512 Uprava RS za kulturno dediščino 0 960 » 

KULTURA 2935 Manjše investicije 0 2.040 

Skupaj 3513 Arhiv Republike Slovenije 0 2.040 

KULTURA 2936 Manjše investicije ' 0 60 

Skupaj 3514 Inšpektorat RS za področje kulturne dediščine 0 60 » 

Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 0 4.590 
   

2937 Manjše investicije 0 600 » 
- "žf.ngM t 

Skupaj 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem ' 0 600 <• 

Skupaj 36 MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM 0 600 

VRHOVNO SOD. 7948 Manjše Investicije 0 1.950 

Skupaj 4111 Vrhovno sodišče RS 0 1.950 

Skupaj 41 VRHOVNO SODIŠČE 0 1.950 

poročevalec, št. 60/1 



13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

Postavka Naziv postavke 

V.in T.SOD. 2939 Manjše investicije 

Skupaj 4211 Višje sodišče Celje 

v tisoč tolarjih 

Proračun Predlog pro- 
19 9 7 računa 1998 Indeks 

1.080 

1.080 

4=3/2 

V.in T.SOD. 2940 Manjše investicije 

Skupaj 4212 Višje sodišče Koper 

1.440 

1.440 

V.in T.SOD. 7953 Manjše investicije 

Skupaj 4213 Višje sodišče Ljubljana 

4.350 

4.350 

V.in T.SOD. 7958 Manjše investicije 

Skupaj 4214 Višje sodišče Maribor 

2.430 

2.430 

V.in T.SOD. 2941 Manjše investicije 

Skupaj 4215 Okrožno sodišče v Celju 

7.470 

7.470 

V.in T.SOD. 2942 Manjše investicije 

Skupaj 4216 Okrožno sodišče v Kopru 

5.730 

5.730 

V.in T.SOD. 2943 Manjše investicije 

Skupaj 4217 Okrožno sodišče v Kranju 

4.920 

4.920 

V.in T.SOD. 7965 Manjše investicije 

Skupaj 4218 Okrožno sodišče v Ljubljani 

18.960 

18.960 

V.in T.SOD. 2944 Manjše investicije 

Skupaj 4219 Okrožno sodišče v Mariboru 

8.190 

8.190 

V.in T.SOD. 2945 Manjše investicije 

Skupaj 4220 Okrožno sodišče v Murski Soboti 

3.570 

3.570 

V.in T.SOD. 2948 Manjše investicije 

Skupaj 4221 Okrožno sodišče v Novi Gorici 

3.600 

3.600 

V.in T.SOD. 7972 Manjše investicije 

Skupaj 4222 Okrožno sodišče v Novem mestu 

3.300 

3.300 

V.in T.SOD. 2969 Manjše investicije 

Skupaj 4223 Okrožno sodišče v Krškem 

2.490 

2.490 

V.in T.SOD. 2972 Manjše investicije 
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- v tisoč tolarjih • 

Proračun Predlog pro- 
Postavka Naziv postavke 1 9 9 7 računa 1998 Indeks 

1 2 3 4=3/2 

Skupaj 4224 Okrožno sodišče na Ptuju 0 2.010 

V.in T.SOD. 7975 Manjše investicije 0 1.740 » 

Skupaj 4225 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu 0 1.740 

Skupaj 42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA 0 71.280 

TOŽILSTVA 2981 Manjše investicije 0 600 - 

Skupaj 4411 Državno tožilstvo RS 0 600 » 

TOŽILSTVA 2988 Manjše investicije 0 120 - 

Skupaj 4412 Višje državno tožilstvo v Celju 0 120 - 

TOŽILSTVA 2989 Manjše investicije 0 90 » 

Skupaj 4413 Višje državno tožilstvo v Kopru 0 90 •» 

TOŽILSTVA 2991 Manjše investicije 0 330 

Skupaj 4414 Višje državno tožilstvo v Ljubljani 0 330 

TOŽILSTVA 2992 Manjše investicije 0 180 » 

Skupaj 4415 Višje državno tožilstvo v Mariboru 0 180 » 

TOŽILSTVA 2993 Manjše investicije 0 810 

Skupaj 4416 Okrožno državno tožilstvo v Celju 0 810 « 

TOŽILSTVA 2997 Manjše investicije 0 510 

Skupaj 4417 Okrožno državno tožilstvo v Kopru 0 510 

TOŽILSTVA 3565 Manjše investicije 0 660 

Skupaj 4418 Okrožno državno tožilstvo v Kranju 0 660 « 

TOŽILSTVA 7987 Manjše investicije ' 0 2.070 

Skupaj 4419 Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani 0 2.070 « 

TOŽILSTVA 3566 Manjše investicije 0 1.170 » 

Skupaj 4420 Okrožno državno tožilstvo v Mariboru 0 1.170 » 

TOŽILSTVA 3567 Manjše investicije 0 480 « 

Skupaj 4421 Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti 0 480 

320 



13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
- v tisoč tolarjih • 

Proračun Predlog pro- 
Postavka Naziv postavke 19 9 7 računa 1998 Indeks 

1 2 3 4=3/2 

TOŽILSTVA 3568 Manjše investicije 0 360 

Skupaj 4422 Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici 0 360 

TOŽILSTVA 3569 Manjše investicije 0 390 

Skupaj 4423 Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu 0 390 

TOŽILSTVA 3576 Manjše investicije 0 210 

Skupaj 4424 Okrožno državno tožilstvo v Krškem 0 210 

TOŽILSTVA 3578 Manjše investicije 0 300 

Skupaj 4425 Okrožno državno tožilstvo na Ptuju 0 300 » 

TOŽILSTVA 3585 Manjše investicije 0 240 

Skupaj 4426 Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu 0 240 » 

Skupaj 44 TOŽILSTVA 0 8.520 

PRAVOBRANIL. 7994 Manjše investicije 0 510 

Skupaj 4512 Družbeni pravobranilec RS 0 510 

PRAVOBRANIL. 3586 Manjše investicije 0 2.130 - 

Skupaj 4514 Državno pravobranilstvo RS 0 2.130 » 

Skupaj 45 PRAVOBRANILSTVA 0 2.640 

3588 Manjše investicije 0 1.500 

Skupaj 4611 Upravno sodišče Republike Slovenije 0 1.500 

Skupaj 46 UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 0 1.500 

REP.SENAT.PREK 3509 Utartfše investicije 0 720 

Skupaj 4911 Senat za prekrške Republike Slovenije 0 720 

Skupaj 49 SENAT ZA PREKRŠKE REPUBLIKE SLOVENIJE 0 720 

DEL.IN SOC.SOD 3601 Manjše investicije 0 690 

Skupaj 5011 Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani 0 690 

DEL.IN SOC.SOD 3602 Manjše investicije 0 330 
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Postavka Naziv postavke 

v tisoč tolarjih 

Proračun Predlog pro- 
19 9 7 računa 1998 Indeks 

4=3/2 

Skupaj 5012 Delovno sodišče v Celju 0 330 ■» 

DEL.IN SOC.SOD 3603 Manjše investicije 0 540 

Skupaj 5013 Delovno sodišče v Kopru 0 540 <• 

DEL.IN SOC.SOD 3604 Manjše investicije 0 2.040 

Skupaj 5014 Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 0 2.040 

DEL.IN SOC.SOD 3605 Manjše investicije 0 930 

Skupaj 5015 Delovno sodišče v Mariboru 0 930 

Skupaj 50 DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA 0 4.530 

SOD.ZA PREKR. 3606 Manjše investicije 0 11.640 

Skupaj 5111 Sodniki za prekrške 0 11.640 

Skupaj 51 SODNIKI ZA PREKRŠKE 0 L"ll.640 

UPRAV.ENOTE 3607 Manjše investicije 0 93.600 » 

Skupaj 5211 Upravne enote 0 93.600 

Skupaj 52 UPRAVNE ENOTE 0 93.600 

£-cn v o 

Skupaj 108 Investicije • državni organi 1 9.057.289 10.4ife.762 116 
— i i . ■ i -  a 
PROMET 1572 Remonti 0 612.906 
PROMET 1573 Gretje kretnic • 0 50.000 
PROMET 1574 Zamenjava registrofonov 0 20.000 •> 
PROMET 2917 Sofinanciranje zavarovanj in rekonstrukcij 30.000 150.000 500 

CPR 
PROMET 2926 Oprema sekcij 40.000 80.000 200 
PROMET 2932 PROJEKTI (projektna dokumentacija) 159.898 230.000 144 
PROMET 4230 Zamenjava kretnic na območju SŽ ' 102 "a" 80.000 78431 
PROMET 4244 Povečanje kapacitete proge Divača • Koper 331.000 "200.000 60 
PROMET 4400 Lastna udeležba • obstoječi krediti 717.064 1.450.400 202 
PROMET 6407 Odprava odločb PIRŠ 130.000 350.000 269 
PROMET 6411 Sanacija predorov 25.000 230.000 920 
PROMET 6415 Postajališče Devova - Ljubljana 0 5.000 
PROMET 6437 RDZ Ljubljana • Sežana 0 100.000 
PROMET 7288 Nova železniška povezava z Madžarsko 720.000 711.000 99 
PROMET 7721 Povečanje hitrosti Ljubljana • Maribor 0 180.000 
PROMET 7722 Elektroalarmhe naprave na odseku Ljubljana 30.000 40.000 133 

- Zidani Most 
PROMET 7724 Preureditev SVTK Celje • Šentjur 30.000 0 0 
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13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

Postavka Naziv postavke 

v tisoč tolarjih 

Proračun Predlog pro- 
19 9 7 računa 1998 Indeks 

PROMET 
PROMET 

7731 Remont proge Murska Sobota - Puconci 
7733 Gradnja madžarske proge (sprememba 

namembnosti 30 X) 
7735 Računalniška in komunikacijska oprema PROMET 

Skupaj 2411 Ministrstvo za promet in zveze 

1.000 
720.000 

2.934.064 

0 
0 

30.000 

4.519.306 

4-3/2 

154 

Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 2.934.064 4.519.306 154 

Skupaj 109 Investicije - železnica 

FINANCE 4623 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) 

Skupaj 1611 Ministrstvo za finance 

2.934.064 

21.450.000 

21.450.000 

4.519.306 154 

0 

0 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 21.450.000 

PROMET 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) 

Skupaj 2411 Ministrstvo za promet in zveze 

0 23.950.000 

0 23.950.000 

Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 23.950.000 

Skupaj 110 Investicije - avtoceste 

OKOLJE 

21.450.000 23.950.000 112 

OKOLJE 
OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 

OKOLJE 

2137 Lastna udeležba • PHARE • čistilna naprava 
Gornja Radgona 

2138 Lastna udeležba • PHARE • ECO ADRIA 
2185 Lastna udeležba - PHARE - ravnanje z 

odpadki na Gorenjskem 
2188 Lastna udeležba • PHARE ■ park Goričko 

Orseeg • Izaad 
2189 Lastna udeležba • PHARE - Triglavski 

narodni park 
2414 Lastna udeležba • PHARE - čistilna naprava 

Libeli če 
2415 Lastna udeležba • PHARE -.infrastruktura za 

naravni spomenik Dolžanova soteska ' 
2416 Plačilo prometnega davka in provizij za 

program PHARE 
4056 Kredit MBOR za projekt • Geografski 

informacijski sistem 

Skupaj 2511 Ministrstvo za okolje in prostor 

8.000 

5.700 
5.340 

0 

4.600 

0 

0 

16.000 

0 

39.640 

10.900 

10.500 

17.000 

14.000 
16.740 

24.920 

9.000 

11.125 

4.450 

16.540 

30.000 

143.775 

0 

11.340 

213 

246 
313 

196 

103 

m 

363 

0 

108 

OKOLJE 

OKOLJE 

1845 Vzdrževalno - ureditvena dela na obalnem 
morju 

2191 Odkup nepremičnin na zavarovanih območjih 
narave 
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13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

Postavka 

v tisoč tolarjih 

Naziv postavke 
Proračun Predlog pro- 
19 9 7 računa 1998 Indeks 

OKOLJE 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

1 

2192 Investicijsko vzdrževanje vodnogospodarskih 0 700.000 
objektov in naprav 

2954 Primorski vodovod in kanalizacija 164.400 55.950 
4066 Zavarovana območja narave 0 14.000 
4067 Nakup gumijastega motornega čolna 0 1.607 
4425 HE Vrhovo sofinanciranje urejanja zalednih 35.300 0 

voda 

4=3/2 

34 

Skupaj 2521 Uprava RS za varstvo narave 221.100 782.897 354 

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 260.740 926.672 355 

Skupaj 141 Investicije - komunala in urejanje voda 260.740 926.672 355 

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 

1139 Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti 66.000 
1146 Osvetlitev prehodov za pešce 13.000 
1151 Oprema cest 40.000 
1153 Počivališča in avtobusne postaje 2.500 
1164 Dodatna dela po tehničnih pregledih 7.000 
1167 Ostalo in sofinanciranje 31.000 
1174 Popravila lesenih mostov 20.000 
1220 R 352/1307 Segovci • Podgrad 77.000 
1254 Elementar - naravne nesreče M ceste 30.000 
1255 Elementar • naravne nesreče R ceste 110.000 
1590 R 308/1413 Col 1.000 
1591 R 333/1205 Kostanjevica (otok) 1.000 
1639 Manjša intervencijska popravila objektov 70.500 
1655 Sanacija brežin na M in R cestah 44.000 
2602 Obnova odsekov M in R cest 82.546 
2626 Obnova v zimi 1996/97 uničenih MC in RC 2.000.000 
2680 R 301A/1019 cesta na Mangart 15.000 
2698 M 1/207 Žirovnica - Lesce 27.000 
2721 R 326/1162 Trebnje • Mokronog 17.000 
2726 R 333/1205 Kostanjevica ■ Križaj 300 
2728 Program PHARE (Učja) 5.720 
2735 R 364/1343 Vinica • Stari trg 48.000 
2752 R 352/1306 Šentilj - Trate 51.000 
2754 R 301/1004 Žaga - Kobarid 34.000 
2755 R 336/1221 Trbovlje - Hrastnik 119.158 
2757 Obvozi v času sanacij objektov 8.108 
2764 Sanacije propustov ' 55.000 
2766 R 342/1265 Črna-Šentvid 50.000 
2769 R 338/1241-1242 Bizeljsko 80.000 
2777 Zaporni sloji in površinske prevleke 444.000 
2782 Sanacije zidov 100.000 
2783 R 314/1076 Selca - Praprotno 35.000 
4022 Sanacije plazov (po spisku) 300.000 
4023 Zasaditve in ozelenitve brežin 1.000 
4050 Obnove cest 0 
4051 Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti 0 
4052 Sanacija brežin, plazov, obcestja 0 
4053 Sanacije premostitvenih objektov 0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
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 

103.800 
304.550 
398.000 
877.000 
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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 
PROMET 

4054 Sanacije propustov 
4055 Sanacije opornih in podpornih konstrukcij 
4081 
4854 
4984 
4987 
4988 

Soteska 

Drami je 

Besnica 

Okoslavci 

6488 R 
6492 M 
6495 R 
6497 
6570 

324/1148 Ig 
315/1089 Bled • 
301/F Zalošče 
345/1279 Žiče 
349/1293 Videm ob Ščavnici 

5557 M 1/368 Jesenice 
6484 R 330/1189 Sostro 

368/1351 Podmeja 
10-5/347 Selo ■ Nova Gorica (Črniče) 
315/1092 Bohinjska Bistrica • Jezero 

M 1/221-229 Višnja Gora - Obrežje 
R 338/1236 Križni vrh 

6695 M 6/263 Ribnica • Dolenja vas 
6696 R 335/1214 Črnomelj - Vinica 

345/1281 Črnolica - Lesično 
374/1365 Pudob 
314/1081 križišče Podgorje 
336/1224 Jurklošter - Dežno 
355/1315 plaz Dankovci 
314/1074 Petrovo Brdo • Podrošt 
346/1284 Rogatec • Stoperce 
387/1412 Kalce • Hrušica 
330/1191 Sopota (Podkum) - Jagnjenica 

6800 M 10-10/1034-1039 Bača - Godovič 
6801 Manjše sanacije objektov 
6802 Večje sanacije objektov po spisku 

R 361/1332 Hoče - Areh 
349/1296 Cankova 

6986 M 3-3/1290 Šikole - Hajdina 
6987 M 10/300 Brezovica - Sinja Gorica 

339/1245 Višnja vas : Dobrna 
323/1143 Spodnji Brnik • Cerklje 
381/1379 Podgrad - Ilirska Bistrica 
381/1380 Ilirska Bistrica 
313/1069 Prem - Obrov 
362/1333 Senovo (naselje) 
323/1143 Cerklje - žičnica Krvavec 
320/117 Rakek (skozi naselje) 
322/1134 Tržič • Križe 
387/1412 Kalce - Hrušica 
356/1317 Martinje - Dolič 
374/1365 Lož - Stari trg 
10-10/1033 Hotedršica - Podstrane 
358/1322 Črenšovci - Razkrižje 
357/1318-1319 Martjanci • Dobrovnik - 

Dolga vas 
7315 M 10-10/1005 Kobarid 
7316 R 308/1058 Črni vrh - Col 

R 306/1048 Opatje Selo • Komen 
M 10-3/336 križišče Krško 
R 327/1174 Pleši vi ca - Luče 

7762 Cestno-železniška križanja 

6699 
6703 
6704 
6707 
6712 
6787 
6790 
6791 
6795 

6803 
6976 

6988 
6989 
6990 
6991 
6992 
7290 
7291 
7307 
7308 
7309 
7310 
7311 
7312 M 
7313 R 
7314 R 

731? 
733,8 
7765 

0 
0 

1.000 
80.000 
25.000 
18.000 
66.000 
70.000 
5.000 

44.000 
32.000 
1.000 

53.000 
30.000 
5.000 

22.000 
31.000 
30.000 
10.000 
25.000 
5.000 

133.000 
34.000 
80.000 
50.000 
65.000 

158.800 
450.000 
20.000 
42.500 
31.000 
41.000 
20.000 
41.000 
60.000 
20.000 
75.000 
44.500 
24.000 
30.500 
21.200 
20.500 
76.300 
12.000 
36.800 
42.000 
65.000 

15.000 
21.000 
22.000 

1.000 
2.000 
1.600 

40.000 
100.000 

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

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
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Postavka Naziv postavke 

v tisoč tolarjih - 

Proračun Predlog pro- 
19 9 7 računa 1998 Indeks 

PROMET 

PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 
PROMET 

7764 R 321C/1129 sanacija plazov Sorica • 
Petrovo brdo 

7794 R 340a/1252 Pavličevo sedlo (PHARE) 
7795 R 381/1380 Knežak 
7797 R 333/1205 Šentjernej 
7798 M 1/206 viadukt Završnica 
7799 L 3610 Petrina • Mirtoviči 
7800 R 362/1334 most čez Savo v Krškem 
7801 M 1-1/232 predor Ljubelj 
7802 R 342/1266 Šentvid • Šoštanj 
8710 R 354/1313 Središče ob Dravi 

1.000 

20.000 
1.000 
2.000 
5.000 
1.000 
1.000 

734.000 
640 

5.409 

4=3/2 

Skupaj 2415 Direkcija RS za ceste 7.066.581 1.823.350 26 

Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 7.066.581 1.823.350 26 

Skupaj 201 Inv.vzdržev. • ceste 

PROMET 7277 Vzdrževanje in obratovanje omrežja za 
lokalne in nekomercialne programe 

Skupaj 2414 Uprava RS za telekomunikacije 

7.066.581 1.823.350 

29.734 

29.734 

31.964 

31.964 

26 

107 

107 

Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 29.734 31.964 107 

Skupaj 202 Inv.vzdržev. - ostali promet in zveze 

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

KMETIJSTVO 1479 Vzdrževanje cest v zasebnih gozdovih 
KMETIJSTVO 1508 Vzdrževanje akumulacije Vogršček 
KMETIJSTVO 4181 Javni zavod Lipica ■ investicijsko 

vzdrževanje in oprema 
KMETIJSTVO 6774 Vzdrževanje cest v državnih gozdovih 

Skupaj 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Skupaj 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN PREHRANO 

29.734 

66.690 

150.363 
23.462 

0 

58.847 

299.362 

31.964 

299.362 

0 
0 

60.000 

. .'i! 111: 

.(19J3J dl 

60.000 

J V." 
60.000 

0 

20 

20 

Skupaj 204 Inv.vzdržev. • kmetijstvo 299.362 60.000 20 

OKOLJE 
OKOLJE 
OKOLJE 

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

Skupaj 2521 Uprava RS za varstvo narave 

13.500 14.580 
0 1.000 
0 14.580 

13.500 ' 30.160 

108 

223 
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• v tisoč tolarjih 

Proračun Predlog pro- 
Postavka Naziv postavke 1 9 9 7 računa 1998 Indek:; 

4-3/2 

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 13.500 30.160 223 

DELO 2202 Investicijsko vzdrževanje grobišč v RS in 10.900 11.739 108 
tujini 

DELO 6195 Investicijsko vzdrževanje 150.000 208.314 139 
socialnovarstvenih zavodov 

DELO 6196 Investicijsko vzdrževanje RZZ 71.136 61.290 86 
DELO 7881 Intervencije socialnega varstva 40.000 44.410 111 

Skupaj 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 272.036 325.753 120 

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 272.036 325.753 120 

ŠOLSTVO 2220 Investicije v športno infrastrukturo 185.000 
ŠOLSTVO 5492 Obnova visokogorskih planinskih postojank 15.000 
ŠOLSTVO 6316 Investicijsko vzdrževanje 3.500 
ŠOLSTVO 3882 Srednja ekonomska in trgovska šola 8režice 69.026 
ŠOLSTVO 3884 Gimnazija Trbovlje 73.260 
ŠOLSTVO 3892 Gimnazija Ljutomer 56.709 
ŠOLSTVO 3893 Gostinska šola Celje 360.121 
ŠOLSTVO 3899 Srednja ekonomska šola Nova Gorica 2.760 
ŠOLSTVO 3900 Srednja trgovska šola Celje 201.123 
ŠOLSTVO 3901 Gimnazija Novo mesto 118.283 
ŠOLSTVO 3902 Srednja šola Slovenj Gradec 8.533 
ŠOLSTVO 3907 Steklarska šola Rogaška Slatina 90.000 
ŠOLSTVO 3910 Srednja mlekarska in kmetijska šola Kranj 330 
ŠOLSTVO 6319 Adaptacije in dozidave 0 
ŠOLSTVO 9130 Sofinanciranje zavoda Planica 0 

Skupaj 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport 1.183.645 

0 
0 

30.000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1.200.855 
200.000 

1.430.855 

0 
0 

857 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

121 

Skupaj 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 1.183.645 1.430.855 121 

KULTURA 8596 Investicijsko vzdrževanje 

Skupaj 3511 Ministrstvo za kulturo 

263.200 

263.200 

258.600 

258.600 

98 

98 

KULTURA 1974 Nujni posegi - intervencije 44.150 45.462 103 
KULTURA 1975 Arheologija 37.000 39.775 108 
KULTURA 1976 Lesena plastika in restavratorstvo ' 105.940 90.611 86 
KULTURA 2313 Spomeniki • last RS 20.000 69.000 345 
KULTURA 2494 Projekt izmer 12.742 12.798 100 
KULTURA 2495 Projekt Skansen 20.000 21.500 108 
KULTURA 6381 Kulturna krajina 18.500 18.652 101 
KULTURA 8594 Spomeniki 494.300 530.135 107 

Skupaj 3512 Uprava RS za kulturno dediščino 752.632 827.933 110 

Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 1.015.832 1.086.533 107 
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Proračun Predlog pro- 
Postavka Naziv postavke 19 9 7 računa 1998 Indeks 

1 2 3 4=3/2 

Skupaj 205 Inv.vzdržev. - javni zavodi in ustanove 2.485.013 2.873.301 116 

ZDRAVSTVO 2558 Investicijsko vzdrževanje v zdravstvenih 44.000 0 0 
zavodih 

Skupaj 2711 Ministrstvo za zdravstvo 44.000 0 0 

Skupaj 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 44.000 0 0 

Skupaj 206 Inv.vzdržev. - zdravstvo 44.000 0 0 

PREDSEDNIK RS 4768 Investicijsko vzdrževanje 9.721 7.177 74 

Skupaj 1111 Predsednik Republike Slovenije 9.721 7.177 74 

Skupaj 11 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE 9.721 7.177 74 

VARUH ČL.PRAV. 2491 Investicijsko vzdrževanje poslovnih 0 500 
prostorov 

Skupaj 1214 Varuh človekovih pravic 0 500 

Skupaj 124 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC 0 500 

VLADA 4174 Vzdrževanje opreme in naprav • večji posegi 0 31.378 
VLADA 5299 Investicijsko vzdrževanje zgradb in 103.908 92.000 89 

poslovnih prostorov t, 
VLADA 6510 Investicijsko vzdrževanje v upravnih enotah 0 79.000 
VLADA 6511 Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov' 18.525 106.000 572 

Skupaj 1520 Servis skupnih služb vlade 122.433 308.378 252 

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE 122.433 308.378 252 

NOTR.ZADEVE 5311 Investicijsko vzdrževanje objektov ONZ 150.000 150.000 100 
\ Msrdo 

Skupaj 1711 Ministrstvo za notranje zadeve " 150.000 „T150.000 100 

NOTR.ZADEVE 5357 Vzdrževalna dela na objektih Prehodnega 4.562 7.927 174 
doma 

Skupaj 1713 Prehodni dom Republike Slovenije za tujce 4.562 7.927 174 

Skupaj 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 154.562 157.927 102 1 » >J .V 

PRAVOSODJE 2987 Investicijsko vzdrževanje zgradb 173.500 248.000 143 
pravosodnih organov in sodnikov za prekrške 
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13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
• v tisoč tolarjih • 

Proračun Predlog pro- 
Postavka Naziv postavke 1 9 9 7 računa 1998 Indeks 

1 2 3 4=3/2 

PRAVOSODJE 8779 Počitniške enote 300 43.000 14333 

Skupaj 2011 Ministrstvo za pravosodje 173.800 291.000 167 

PRAVOSODJE 6915 Investicijsko vzdrževanje zgradb zavodov za 90.000 90.000 100 
prestajanje kazni 

PRAVOSODJE 8781 Nadomestna gradnja priporov v Kopru 0 200.000 
PRAVOSODJE 8782 Investicije v zemljišča in opremo zaporov 45.763 90.000 197 

Skupaj 2020 Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij 135.763 380.000 280 

Skupaj 20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 309.563 671.000 217 

SAZU 2476 Adaptacija objektov SAZU 28.442 30.632 108 
SAZU 6518 Adaptacija ZRC SAZU 76.900 59.379 77 

Skupaj 3911 Slovenska akademija znanosti in umetnosti 105.342 90.011 85 

Skupaj 39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 105.342 90.011 85 

Skupaj 208 Inv.vzdržev. • državni organi 701.621 1.234.993 176 

PROMET 1662 Investicijsko vzdrževanje vozne mreže in 100.000 223.072 223 
elektroenergetskih objektov 

PROMET 1664 Investicijsko vzdrževanje SV in TK naprave 200.000 378.580 189 
PROMET 1665 Investicijsko vzdrževanje prog 500.000 913.377 183 

Skupaj 2411 Ministrstvo za promet in zveze 800.000 1.515.029 189 

■M 
Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE ' 800.000 1.515.029 189 

Skupaj 209 Inv.vzdržev. • železnica 800.000 1.515.029 189 

OBRAMBA 2947 Strojna in druga oprema Tehničnega zavoda 50.000 45.000 90 
OBRAMBA 2950 Sredstva za tehnično varovanje in zašči'") 77.500 100.000 129 

objektov 
OBRAMBA 296S Investicijsko vzdrževanje vojaške opreme in 221.058 281.450 127 

oborožitve TZ 
OBRAMBA 2971 Sofinanciranje programov razvoja 130.000 155.000 119 

proizvodnje 
OBRAMBA 2975 Razvoj, preizkušanje in nabava vzorcev 2.000 1.814 91 
OBRAMBA 2994 Kartografski sistem obrambe in zaščite 24.557 26.303 107 
OBRAMBA 4465 Urejanje prostora 60.100 45.350 75 
OBRAMBA 4466 Adaptacija in izgradnja ter investicijsko 307.000 362.800 118 

vzdrževanje objektov za obrambo 
OBRAMBA 4468 Sredstva za operativno tehniko in 68.354 0 0 

elektronsko izvidovanje 
OBRAMBA 4469 Učna sredstva Slovenske vojske in organov v 62.000 39.908 64 

sestavi MORS 
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Proračun Predlog pro- 
1 9 9 7 računa 1998 Indeks 

1 4-3/2 

OBRAMBA 
OBRAMBA 

OBRAMBA 

OBRAMBA 
OBRAMBA 
OBRAMBA 
OBRAMBA 
OBRAMBA 
OBRAMBA 

OBRAMBA 

OBRAMBA 
OBRAMBA 

OBRAMBA 

OBRAMBA 

OBRAMBA 

OBRAMBA 

OBRAMBA 

OBRAMBA 
OBRAMBA 
OBRAMBA 
OBRAMBA 

4470 Nakup OVO za enote za zveze 79.000 40.815 
4472 Oprema državnih organov in enot za oskrbo 8.582 6.520 

državnih organov 
4473 Nakup opreme za protipožarno zaščito in 17.221 13.786 

varstvo pri delu 
4474 Sredstva za zaščito in varovanje informacij 40.000 36.280 
4475 Nakup sanitetne opreme 21.650 13.605 
5142 Oborožitev Slovenske vojske 288.928 539.484 
5143 Taktična sredstva zvez 75.000 109.475 
5144 Vojaška vozila 174.400 195.368 
5146 Intendantska in druga oprema mirnodobnih in 1.031.350 486.229 

bojnih enot Slovenske vojske 
5161 Oprema Centra za obrambno usposabljanje 7.576 0 

(Poljče) 
5180 Oprema za redno dejavnost MORS 134.671 70.000 
6293 Nakup računalniške, programske, strojne in 200.000 286.854 

komunikacijske opreme 
6294 Strelivo in MES za usposabljanje (vadbeno 172.000 369.000 

in bojno) 
6295 Razvoj in preizkušanje vojaške opreme in 33.160 40.411 

oborožitve ter nabava vzorcev 
6297 Strojna in druga oprema delavnic Slovenske 66.200 60.684 

vojske 
6298 Investicijsko vzdrževanje vojaške opreme in 1.020.000 666.652 

oborožitve Slovenske vojske 
6299 Investicijsko vzdrževanje opreme in 0 11.247 

oborožitve ostalih uprav in organov v 
sestavi MORS 

6303 Sredstva za operativno tehniko 0 36.280 
6304 Sredstva elektronske zaščite 0 20.408 
7665 Vzdrževanje stanovanjskega fonda (MORS) 0 78.002 
8840 Dograditev stacionarnega sistema upravnih 36.000 itirkirk 0 

zvez 

52 
76 

80 

91 
63 

187 
146 
112 
47 

52 
143 

215 

122 

92 

65 

Skupaj 1911 Ministrstvo za obrambo 4.408.307 4.138.725 94 

OBRAMBA 4467 Adaptacija in izgradnja ter investicijsko 62.476 103.950 
vzdrževanje objektov za zaščito in 
reševanje 

OBRAMBA 4476 Zaščitna in reševalna oprema za CZ in 00 90.248 106.211 
OBRAMBA 4477 Državne rezerve za zaščito in reševanje 121.463 85.050 
OBRAMBA 4478 Vozila za zaščito in reševanje 57.906 38.745 
OBRAMBA 4932 Oprema za redno dejavnost " 4.000 5.122 
OBRAMBA 5132 Oprema in tehnična sredstva za civilno 270.382 326.791 

zaščito 
OBRAMBA 6308 Oprema izobraževalnega centra za zaščito in 20.000 9.450 

reševanje Ig 
OBRAMBA 6309 Sofinanciranje društev in drugih 541.157 516.850 

organizacij 
OBRAMBA 6311 Nacionalni preventivni programi - 1.636 4.725 

investicije 
OBRAMBA 6565 Regijske uprave za zaščito in reševanje • 94.093 47.250 

oprema za zaščito in reševanje 

166 

118 
70 
67 

128 
121 

47 

96 

289 

50 
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13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
- v tisoč tolarjih • 

Proračun Predlog pro- 
Postavka Naziv postavke 19 9 7 računa 1998 Indeks 

1 2 3 4=3/2 

Skupaj 1912 Uprava RS za zaščito in reševanje 1.263.361 1.244.144 98 

OBRAMBA 4958 Investicijsko vzdrževanje opreme 1.000 1.000 100 
OBRAMBA 4959 Oprema za redno dejavnost 2.000 1.000 50 
OBRAMBA 4960 Nabava vozil za redno dejavnost 6.500 7.500 115 

Skupaj 1913 Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 9.500 9.500 100 
nesrečami 

Skupaj 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 5.681.168 5.392.369 95 

Skupaj 411 Investicije • obramba 5.681.168 5.392.369 95 

OBRAMBA 4481 Investicije v temeljne razvojne programe 2.901.074 4.700.000 162 
obrambnih sil 

Skupaj 1911 Ministrstvo za obrambo 2.901.074 4.700.000 162 

Skupaj 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 2.901.074 4.700.000 162 

Skupaj 412 Investicije - odplačila TRP 2.901.074 4.700.000 162 
»—■——  ■ ■ ' ■ ■ ■ ■■■ ■■■ ■ 1 I ■ ■ ■ 1 i i III i j I -I 1 ■■ ■ ; I I .1 lil >■ I t 'II1 II i i '1 i I i i I I ■ ■ I ■ I ir n I I | II 

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 73.086.606 85.771.853 117 

301 i 
<38 i 
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14 KAPITALSKE NALOŽBE 
• v tisoč tolarjih 

Proračun Predlog pro- 
Postavka Naziv postavke 19 9 7 računa 1998 Indeks 

1 2 3 4=3/2 

FINANCE 8687 Obveznosti do mednarodnih finančnih ustanov 220.695 321.859 146 

Skupaj 1611 Ministrstvo za finance 220.695 321.859 146 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 220.695 321.859 146 

GOSPOD.DEJAV. 4024 Dokapitalizacija Slovenskih železarn 0 3.000.000 » 
GOSPOD.DEJAV. 6112 Slovenske železarne 710.000 850.000 120 
GOSPOD.DEJAV. 7476 Dokapitalizacija Sklada RS za razvoj 3.000.000 0 0 
GOSPOD.DEJAV. 7477 Kapitalski delež RS v gospodarske družbe za 800.000 400.000 50 

nakup brezazbestnih tehnologij 

Skupaj 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 4.510.000 4.250.000 94 

Skupaj 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4.510.000 4.250.000 94 

EKON.ODNOSI 2481 Dokapitalizacija SID 727.771 0 0 

Skupaj 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 727.771 0 0 

Skupaj 22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 727.771 0 0 

OKOLJE 6386 Dokapitalizacija stanovanjskega sklada 1.000.000 1.500.000 150 
OKOLJE 7809 Dokapitalizacija Ekološko razvojnega sklada 700.000 200.000 29 

Skupaj 2511 Ministrstvo za okolje in prostor 1.700.0Q0 1.700.000 100 

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 1.700.000 1.700.000 100 

ZDRAVSTVO 2203 SB Nova Gorica 104.033 0 0 
ZDRAVSTVO 4156 SB Nova Gorica 0 104.000 

Skupaj 2711 Ministrstvo za zdravstvo 104.033 104.000 100 

Skupaj 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 104.033 104.000 100 

KULTURA 2296 Pokrivanje izgube SNG Maribor 0 99.000 

Skupaj 3511 Ministrstvo za kulturo 0 99.000 

Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 0 99.000 

Skupaj 111 Kapitalske naložbe 
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14 KAPITALSKE NALOŽBE 
• v tisoč tolarjih - 

Proračun Predlog pro- 
Postavka Naziv postavke 19 9 7 računa 1998 Indeks 

1 2 3 4=3/2 

Skupaj 14 KAPITALSKE NALOŽBE 7.262.499 6.474.859 89 
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15 REZERVE 
• v tisoč tolarjih • 

Proračun Predlog pro- 
Postavka Naziv postavke 19 9 7 računa 1998 Indeks 

1 2 3 4-3/2 

FINANCE 7640 Rezerva Republike Slovenije 370.000 2.500.000 676 

Skupaj 1611 Ministrstvo za finance 370.000 2.500.000 676 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 370.000 2.500.000 676 

Skupaj 121 Stalna rezerva 370.000 2.500.000 676 

FINANCE 7608 Tekoča proračunska rezerva 71.849 900.000 1253 
FINANCE 8684 Intervencije na trgu vrednostnih papirjev 10.000 0 0 

Skupaj 1611 Ministrstvo za finance 81.849 900.000 1100 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 81.849 900.000 1100 

Skupaj 122 Tekoča rezerva 81.849 900.000 1100 

Skupaj 15 REZERVE 451.849 3.400.000 752 

r r..!. ci a 
t ttsr&n 

!OD 
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16 ODPLAČILA DOLGA 

Postavka 

v tisoč tolarjih 

Naziv postavke 
Proračun Predlog pro- 
19 9 7 računa 1998 Indeks 

VLADA 4703 Odplačilo glavnice stanovanjskih kreditov 137.000 

Skupaj 1520 Servis skupnih s^užb vlade 137.000 

116.300 

116.300 

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE 137.000 116.300 85 

FINANCE 
FINANCE 

FINANCE 
FINANCE 

FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 

FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 
FINANCE 

4007 Glavnica 
4008 Glavnica 

bank) 
4009 Glavnica 
4144 Glavnica 

Slovenskih železarn 
4149 Glavnica 
6620 Glavnica 
6621 Glavnica 
6622 Glavnica 

- občani) 
6624 Glavnica 
6625 Glavnica 
6626 Glavnica 
6629 Glavnica 

RS 10 
RS 15 (obveznice za sanacijo 

novo domače zadolževanje 
prevzeti domači dolgovi 

TRP domači krediti 
RS 1 
RS 3 (Irak) 
RS 8 (neizplačane devizne vloge 

kratkoročno zadolževanje 
domači krediti 
domači krediti (avtoceste) 
zadolžnica ZZZS 

6630 Glavnica železnica - infrastruktura 
6924 Glavnica • zakladni zapis 
7264 Odkup obveznic za Izplačane devizne vloge 

4.684.559 
932.860 
846.195 

3.455.236 
925.878 
943.848 
445.034 

1.935 
1.000.606 

5.740.857 
12.535.243 

4.638.000 
2.500.000 

3.331.428 
0 

1.117.385 
947.086 

3.000.000 
1.821.521 
1.013.808 
1.024.514 

468.381 
0 
0 

0 
120 
112 

53 
109 
109 
105 

0 
0 

Skupaj 1611 Ministrstvo za finance 13.236.151 38.138.223 288 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 13.236.151 38.138.223 288 

NOTR.ZADEVE 5306 Plačilo anuitet stanovanjskih kreditov 
najetih do 1. 1990 

40.000 44.000 110 

Skupaj 1711 Ministrstvo za notranje zadeve 40.000 44.000 110 

Skupaj 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 40.000 44.000 110 

Skupaj 131 Odplačila domačega dolga 13.413.151 38.298.523 286 

FINANCE 4010 Glavnica ■ sukcesija SFRJ • Pariški'klub 0 18.746.107 
FINANCE 4148 Glavnica • tuji krediti - TRP 0 837.774 
FINANCE 4185 Glavnica • prevzeti tuji dolgovi Slovenskih 1.000.000 

železarn 
FINANCE 6640 Glavnica • tuji krediti 7.036.143 4.809.878 
FINANCE 6641 Glavnica - sukcesija SFRJ • NFA 9.077.597 4.924.287 
FINANCE 6642 Glavnica avtoceste 1.934.598 2.195.526 
FINANCE 6643 Glavnica žel«znica • prometna dejavnost 1.177.230 1.227.042 
FINANCE 6644 Glavnica železnica • infrastruktura 822.964 566.691 

68 
54 

113 
104 
69 

Skupaj 1611 Ministrstvo za finance 20.048.532 34.307.305 171 
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16 ODPLAČILA DOLGA 
• v tisoč tolarjih • 

Proračun Predlog pro- 
Postavka Naziv postavke 1 9 9 7 računa 1998 Indeks 

1 2 3 4=3/2 

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 20.048.532 34.307.305 * 171 

Skupaj 132 Odplačila dolga v tujino 20.048.532 34.307.305 171 

Skupaj 16 ODPLAČILA DOLGA 33.461.683 72.605.828 217 
k************* 

Skupaj vse: 777.046.311 916.318.840 118 
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1. POUDARKI EKONOMSKE POLITIKE 

Proračunski memorandum 1998, ki ga sprejema Vlada 
Republike Slovenije. Predstavlja širši ekonomskopolitični 
ter socialnokulturni okvir za enakopravno in konkurenčno 
vključitev slovenskega gospodarstva v Evropsko uniio. 
Vsebovani ukrepi in politike so odgovor na hitre tehnološke, 
tržne in politične spremembe v svetu. Pripomorejo naj k 
hitrejšem prehodu v tržnosocialni ekonomski sistem in k 
uresničevanju razvojne paradigme, temelječe na varčevanju, 
novih investicijah, razvoju človeškega faktorja, kakovosti, 
informatizaciji in internacionalizaciji. 

Ob vsai minimalni 

produktivnosti dela in 4 do 5 odstotna letna gospodarska 
rast. 

Za traino gospodarsko rast in zaposlenost bo vlada izvajala 

Nadaljevala bo s podporo izvoznikom z vsemi razpoložljivimi 
tržnimi ukrepi ter vzpostavila konkurenčne in mednarodno 
primerljive pogoje gospodarjenja v Republiki Sloveniji. 
Spodbujala bo naložbe v gospodarski razvoj ter v 
mobilizacijo intelektualnih in kulturnih virov Slovenije. 

Ukrepi, sprejeti v dokumentu Strategija pospeševanja 

oleg raziskovalno-tehnološke politike, ključni vzvod za 
ii industriji 

ti 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 postala 
konkurenčnejša kot lokacija za neposredne tuje investicije. 
To bo prispevalo 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 

fcionuvginmii vicujciiiji ter vid^aii)! v 
ižoprazevan|e in Kuuuro. Predvideni 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. Doseoanie 
inflacijskega cilia bo postopno zaradi izvaiania strukturnih 
reform z inflacijskimi učinki. Cenovna politika bo še naprej 
restriktivna do področja t.i. državno kontroliranih cen. 
Inflacija v letu 1998 nai bi bila 8-odstotna. 

V letu 1998 bo Vlada izvajala politiko čim boli uravnoteženih 
javnih financ. Omeien iavnofinančni primanikliai v višini 
okoli enega odstotka bruto domačega proizvoda bo možno 
doseči z ukrepi varčevalnega programa in z nadaljevanjem 
davčne reforme, predvsem v smeri učinkovitejše izterjave 

donosnih novih davčnih virov ter z dodatnimi prihodkih od 
prodaje državnega premoženja. Dokončanje davčne reforme 
po letu 1998 bo dodatno sprostilo del nacionalnega dohodka 
za razvojne potrebe ter zagotovilo evropsko primerljivo 
obdavčitev proizvodnje, dohodkov in premoženja. 
Dolgoročno naj bi se javno financiranje povsem uravnotežilo, 

njegov obseg pa ponovno znižal. Doseganje tega cilja bo 
postopno zaradi izvajanja strukturnih reform z javnofinan- 
čnimi učinki. 

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. Hkrati s predlogom državnega proračuna je 

v tujini ? čemer bp zagotovila, dg rg?t zadolževanja tujin 

Vlada bo uveljavljala rešitve v dohodkovni politiki, ki bodo 
dosledno upoštevale rezultate gospodarjenja. Nieno vodilo 
ie zaostajanje rasti plač za rastjo produktivnosti dela. 

ciie. gospodarsko rast in zaposlenost. To je skupna 
odgovornost socialnih partnerjev, ki je v neposredni 
povezavi s potrebnim povečanjem konkurenčnosti 
slovenskega gospodarstva pred njegovim polnim vstopom 
na skupni evropski trg. 

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 družin z otroki. Pri 
tem si bo prizadevala za čim bolj nediskriminatorno 
porazdelitev bremen prehoda med državljani in ekonom- 
skimi 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 
troa 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. 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Dosedanji 
enotni sistem obveznega zavarovanja bo razdeljen na dva 
obvezna stebra. V prvem stebru, ki ga bo izvajal Zavod za 
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pokojninsko in invalidsko zavarovanje javni zavodi in bo 
financiran po dokladnem načelu, bo zavarovancem ob visoki 
stopnji redistributivnosti zagotovljena osnovna socialna 
varnost. V obveznem drugem stebru, ki ga bodo izvajali 
javni ali zasebni pokojninski skladi in bo varčevalen, pa si 
bodo zavarovanci zagotavljali pravice na podlagi vplačil na 
svoje osebne pokojninske račune po načelu izvedenih 
pravic. Del sedanjega enotnega prispevka za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, se bo vplačeval na osebni 
pokojninski račun posameznega zavarovanca. Vsak 

obveznih stebrih reformiranega istema skupaj približno 

navedenih dveh obveznih stebrov, bi deloval tudi tretji 
(prostovoljni) steber, v katerem si bodo zavarovanci po 
naložbenem načelu zagotavljali dodatne pravice. Ob izvedbi 
navedenih reform bo zavarovancem, ki so že pridobili 
pokojnine iz obstoječega sistema oziroma so že dopolnili 
določeno starost, zagotovljeno varstvo pravic, pridobljenih 
v obstoječem sistemu. 

Za-Zflgatavitev socialne pravičnosti in pravne varnosti bo 
dopolnjena zakonodaja s področja sodnih postopkov v 
smeri večie učinkovitosti sodstva, državnega tožilstva. 
javnega pravobranilstva, odvetništva in notariata ter 

državne uprave, vključno s privatizacijo dela državne lastnine 
ter z jasno opredelitvijo statusa in racionalizacijo inštitucii 
lavnega aektorla. 

Okolju in človeku prijazen ter uravnotežen gospodarski 
razvoj ter vrednostna usmeritev v kakovost življenja bosta. 
pgjeg ekonomske učinkovitosti in evropske skladnosti 
rMilevJemeljni vodili Vladi pri predlaganju ukrepov in politik. 
To naj bi bilo še posebej odločilno pri predlaganju 
infrastrukturnih programov ter pri odločitvah glede 
kmetijske, regionalne in kulturne politike. 

JgdroProračunskega memoranduma tvorijo ukrepi, ki imajo 
za_£iU povečanje deleža bruto nacionalnega varčevanja v 
BDE' za okoli štiri odstotne točke do leta 2002. Gre za 

inštrMmej^ajjl_jžfli»jbviania nagiba k varčevanju pri 

smanjjevaniS-^žetL oblik porabe. Promocija varčevanja, kot 
nacionalne vrednote v Sloveniji, nai bi ustvarila potrebno 
BOliiiČnp in socialno klimo, v kateri bodo ekonomski subjekti 
Biii«fl^nimkl^&n^eLoyatmMej^jLnaBCfi^a_iji.tazvaj.a 
države. 
V okviru Nacionalnega varčevalnega paketa so koalicijski 
Bflftgerji in Vlada Rj-Lpredložili ukrepe za spodbujanje 
gospodarskega razvoia. za prestrukturiranje socialne 
politike in za ohranitev iavnofinančne stabilnosti. Ti ukrepi 
afl-sestayni del Državnega proračuna 1998 in Proračunskega 
mmacandiimfljLSm 

2. MAKROEKONOMSKE POLITIKE 

2.1. 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 je prišlo do 
zakasnitev pri uveljavljenju nakaterih ključnih reform, se 
javnofinančnim primanjkljajem v posameznih letih v celoti ne bo 
moč izogniti. Javnofinančni primanjkljaj v letu 1998 nai bi znašal 
okoli en odstotek bruto domačega proizvoda, v obdobiu 1999- 
2001 pa nai bi tudi zagotovili čim boli uravnotežene globalne bilance 

Ob javnofinančnih težavah leta 1997, ki se prenašajo tudi v leto 

odhodkov, uvedbo ekonomsko smiselnih in fiskalno donosnih 
novih davčnih virov ter z dodatnimi prihodki od prodaje državnega 
premoženja. 

instrumentariju, ki je dopolnjen s predlogi vlade v Nacionalnem 
varčevalnem paketu. Vlada predvideva nove davčne vire, ki bi v 
prihodnjem letu v javnofinančno blagajno prinesli okoli 0.7% bruto 
domačega proizvoda. Poleg tega bo potrebno s prodajo 
premoženja zagotoviti prihodke v višini okoli 0.7% bruto domačega 
proizvoda. Javnofinančni prihodki nai bi 1 

' Bruto nacionalno varčevanja je makroekonomska kategorija, ki jo dobimo, 
če od nacionalnega dohodka odštejemo porabo prebivalstva in države. 
Zadostna raven domačih prihrankov je za gospodarski razvoj Slovenije še 
posebej odločilna,, ker gre za vir financiranja Investicij In ker je uporaba 
tujega varčevanja omejena z majhnostjo našega denarnega področja. Bruto 
nacionalno varčevanje v Sloveniji je za leto 1997ocenjeno v višini 23,6% 
BDP. Sedanja raven nacionalnega varčevanja zadošča le za nizko raven 
domačih investicij v osnovna sredstva in zaloge (okoli 24% BDP), plačilna 
bilanca pa je rahlo negativna (neto naložbe v tujino, izražene s saldom 
tekočega računa plačilne bilance, so ocenjene na -0,6% BDP). Po zadnjih 
razpoložljivih podatkih za leto 1996 gospodinjstva privarčujejo okoli 37%, 
država 10%, podjetniški sektor pa okoli 53% celotnega nacionalnega 
varčevanja. 
Varčevanje oodietii je makroekonomska kategorija, ki zavisi od ustvarjene 
dodane vrednosti v proizvodnji ter od primarne delitve, to je višine neto 
transferjev državi in prebivalstvu. Za celotno narodnogospodarsko varčevanje 
je v razmerah slabo razvitega finančnega trga in visoke cene domačega 
denarja potrebno, da se del sredstev za razvoj oblikuje v samih podjetjih. 
Varčevanje prebivalstva zavisi od dohodkov gospodinjstev in od nagiba k 
varčevanju. Ekonomska politika na obnašanje prebivalstva vpliva z ukrepi 
davčne politike. Vpliva tudi razvoj oblik življenjskega in dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, razvoj delniških oblik, investicijskih skladov 
kot tudi zaupanje prebivalstva v banke in v domačo valuto ter splošna 
makroekonomska stabilnost. 
VaiČSVanje..dJŽaya predvsem zavisi od racionalne rabe javnofinančnih 
sredstev, pa tudi od uspešnosti poslovanja državnih služb. Država prispeva 
k prirastu nacionalnega varčevanja, če ustvarja pogoje, ki silijo ekonomske 
subjekte v proizvodnji in potrošnji k varčnemu ravnanju, če sama ne ustvarja 
javnofinančnih primanjkljajev in če znižuje delež javnofinančnih prihodkov in 
odhodkov v bruto domačem proizvodu. 
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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 sledila 
deloma rasti plač in deloma rasti življenjskih stroškov. S tem bi se 
delež sredstev obveznega pokojninsko-invalidskega zavarovanja 
v bruto domačem proizvodu do leta 2002 znižal na okoli 12.8% 
BDP. Ob tem pa se v letošnjem in tudi v naslednjih letih ne bo 
mogoče izogniti naraščajočemu primanjkljaju pokojninske 
blagajne, ki ga je potrebno pokrivati s povečanimi transferi sredstev 
iz državnega proračuna. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
naj bi v letu 1998 imelo brez financiranja prispevkov za 
zdravstveno zavarovanje 13.4% bruto domačega proizvoda 
odhodkov, kar je za 0.1 odstotne točke manj kot v letu 1997. 
Vendar bo ob močnejšem povečanju upokojevanja zaradi 
pričakovanih sprememb pokojninskega sistema lahko ta delež 
tudi nekoliko višji. 

Odhodki javnega zdravstvenega zavarovanja naj bi se v letu 
1998, pa tudi v naslednjih letih povečevali nekoliko počasneje od 
rasti BDR 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 2002 ustalil na ravni okoli 6.5% BDP. V obveznem 
zdravstvenem zavarovanju bo v letu 1998 zagotovljen približno 
enak obseg programov in pravic kot v letu 1997; delež odhodkov 
obveznega zdravstvenega zavarovanja bo znašal okoli 6.7% 
bruto domačega proizvoda, kar je za 0.1 odstotne točke manj kot 
v letu 1997. 

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. 

Proračunska poraba občin bo v letu 1998 predvidoma znašala 
4.7% bruto domačega proizvoda. 

2.2. POLITIKA ZADOLŽEVANJA DRŽAVE IN JAVNEGA 
SEKTORJA TER UPRAVLJANJE Z JAVNIM DOLGOM 

Za pokrivanje proračunskega primankljaja 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 omeiene z maihno absorbcijsko močjo 
finančnega traa. Že malo večie povpraševanje do prostih denarnih 
sredstvih povzroči pritisk na obrestno mero. Pri zadolževanju v 
tuiini se poiavi problem konverzije v tolarje in s tem pritisk na tečai 
in obrestno mero. Omejitev predstavlja tudi sam obseg iavneaa 
dolga, ki se ie v zadnjih letih povečeval, kar je povzročilo veliko 
povečanje v odhodkih proračuna iz naslova plačil obresti in odplačil 
glavnice. 

doseglo obseg, ko ga ie potrebno nadzirati in uravnavati s 
sistematičnim in strateškim pristopom k upravljanju dolžniškega 
portfelja. Ob pripravi proračunskega memoranduma se vsako 

leto izdela plan zadolževanja za naslednje proračunsko leto. 
Ministrstvo za finance pripravlja 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 

zadolževanje organizacij javnega sektorja oziroma organizacij v 
lasti države. 

Državna zakladnica, ki upravlja z denarjem državnega proračuna, 
pogojuje optimalno upravljanje z likvidnostjo države z organiziranim 
pridobivanjem sredstev za pokrivanje likvidnostnih primanjkljajev, 
ki nastanejo zaradi neusklajenosti prilivov in odlivov državnega 
proračuna. Zato pristopa zakladnica v letu 1997 k razvoju 
slovenskega denarnega trga s projektom postavitve sistema 
izdaje zakladnih menic. To pomeni razvoj kvalitetnih virov in 
instrumentov za urejanje likvidnosti državnega proračuna, 
posredno pa bo vplivalo tudi na: 
• razvoj denarnega trga v Sloveniji z ustrezno širino in globino; 
• oblikovanje izhodiščne obrestne mere, ki bi bila kriterij za 

določanje ostalih obrestnih mer, predvsem glede na ročnost in 
tveganje in 

• pridobitev pomembnega instrumenta za izvajanje operacij Banke 
Slovenije na odprtem trgu. 

Ne moremo pa zanemariti dejstva, da bo utečen sistem izdaje 
državnih kratkoročnih vrednostnih papirjev ustvaril določeno 
raven zadolžitve, ki bo imela naravo dolgoročne zadolžitve, ki pa 
bo s stroškovnega vidika ugodnejša. 

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 
izdaie nai 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 t"? namenjena upravljanju z obstoječim javnim 
dolgom pri čemer bo cili 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 enakomerno 
odplačevanje glavnice tekom leta. Poenoteni bodo izplačilni 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 
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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. 

položaj, ki je posledica proračunskih izdatkov za pokojninske in 
socialne transfere, nadaljuje. Reforme na teh področjih so v 
ospredju reform fiskalne politike in potemtakem tudi močno vplivajo 
na monetarno politiko. 

V nasprotju s fiskalno politiko sta dohodkovna politika in politika 
trga delovne sile do sedaj precej manj podpirali uspešno monetarno 
politiko. Zaradi tesne povezave med gibanjem plač in inflacijskimi 
pritiski so absolutno nujni ukrepi, ki bodo progresivno ločili 
prilagajanje plač od stopnje inflacije. To je edini način za dosego 
skupne omejitve plač, ki se zahteva v podporo procesom 
dezinflacije. 

2.3. MONETARNA POLfTIKA 

Temeljna usmeritev monetarne politike, podobno kot v preteklih 
letih, ostaia nadalinie postopno zmanjševanje inflacije in 
zagotavljanje stabilnosti domače valute. Posredni cilj ostaja količina 
denarnih agregatov M1 (kratkoročno) in M3 (s srednjeročnim 
horizontom). V tej politiki velja režim drsečega deviznega tečaja, 
Banka Slovenije pa intervenira na deviznem trgu le znotraj danih 
denarnih okvirov. Namen te politike ie. da v nekaj letih postopno 
zniža inflacijo na raven povprečja EU in da v takih razmerah 

Vlada bo v okviru pristojnosti s podporo monetarnim ciliem Banke 

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. 

1.1,1998 dajj_e_up_grabljtila novo merilp inflacije. Sedanjjjndekg 
cen na drobno bo nadomestil evropsko primerljiv indeks cen 

naj bi v prihodnje boli temeljila na inštrumentih Banke Slovenije ob 

Drugi ključ do uspešne monetarne politike so strukturne reforme, 
katerih cilj je pospešiti konkurenco in povečati učinkovitost v 
podjetniškem in bančnem sektorju. Bistveni element teh reform je 
liberalizacija nadzorovanih cen v nemenjalnih sektorjih in še zlasti 
javnem sektorju. Čeprav bo kratkoročni učinek liberalizacije cen 
na inflacijo negativen, bo sočasno zmanjšal inflacijske pritiske v 
daljšem časovnem obdobju.To bi še bolj veljalo, če bi liberalizacijo 
cen spremljala povečana učinkovitost, ki bi se dosegla z večjo 
konkurenco in izboljšano upravljalsko strukturo v podjetjih. 

Na področju kapitalskih gibanj bo Vlada podpirala nadaljnjo 
PQSt(?pno liberalizacijo kapitalskihjratnsakcij in ppgtgpnp 
vzpostavitev polne konvertibilnosti kapitalskega računa. V zvezi 
s približevanjem zakonodaje EU ta cilj pomeni prilagoditev 
slovenske zakonodaje, tako da bo zagotovljeno prosto gibanje 
kapitala. 

Da bi rešili problem sivih področij zakonodaje, ki se večinoma 
nanašajo na poslovanje z vrednostnimi papirji in na začetek 
postopne liberalizacije transakcij kapitalskega računa, je Vlada 
pripravila osnutek novega Zakona o deviznem poslovanju. Zakon 
je že bil predložen parlamentu in pričakuje se, da bo sprejet do 
srede leta 1998. 

Temeljni pristop zakonskega osnutka je oblikovati jasno 
zakonodajo, ki bo v celoti ustrezala zahtevam Evropskega 
sporazuma, po drugi strani pa zagotovila osnov® za polno 
liberalizacijo kapitalskih transakcij do pridružitve Slovenije EU. V 
skladu s I. fazo ukrepov EU bo zakon popolnoma liberaliziral 
dolgoročne kapitalske tokove, t.j. tokove, katerih rok zapadlosti 
presega eno leto. Dolgoročni kapitalski tokovi med drugim 
vključujejo neposredna vlaganja tako vhodna kot izhodna, 
komercialne in finančne kredite kot tudi osebna kapitalska gibanja, 
kot so opredeljena s Kodeksom kapitalskih gibanj OCSD. 

Da bi znižali inflacijo na letno raven 3 - 5 odstotkov do leta 2001 in 
na raven, določeno z Maastrichtskim sporazumom, do leta 2004, 
je na prvem mestu potrebna verodostojna zavezanost Banke 
Slovenije. Prvi korak v to smer je bil narejen z objavo cilja denarne 
politike v maju 1997. Objava tega cilja je pomembna vsaj iz dveh 
razlogov. Prvi je, da je zavezanost Banke Slovenije k nadaljnjemu 
zniževanju inflacije tako postala še bolj jasen cilj kot kdajkoli prej. 
Drugi pa je, da je zaradi objave cilj Banke Slovenije postal bolj 
transparenten. Obiava cilia denarne politike skupaj s pogoii. pod 
katerimi ga ie mogoče doseči, pomeni iasen poziv drugim politikam 
k delovanju. 

Za uspešno zniževanje inflacije brez povzročanja visokih realnih 
stroškov dezinflacije zaradi realnega povečanja vrednosti tolarja 
bo morala biti monetarna podprta z ustreznimi makroekonomskimi 
in strukturnimi politikami. Fiskalna politika je monetarno do sedaj 
zelo podpirala. Z bolj ali manj uravnovešenim splošnim državnim 
proračunom v vseh letih po pridobitvi samostojnosti je pomagala 
krotiti pritiske na obrestne mere in oblikovati nacionalne prihranke. 
Pomembno je, da se takšna doslednost kljub pritiskom na fiskalni 

Na področju neposrednih tuiih vlaganj bo splošna prepoved ostala 
le še za proizvodnjo in prevoz orožia in druge voiaške opreme ter 
za obvezno pokojninsko in zdravstveno varstvo, če se financira 
iz proračuna. Poleo tega bodo ostale nespremenjene tudi zgornje 
omejitve za udeležbo tujcev, kot je navedeno zgoraj, ki tudi niso 
predmet tega zakona. Izhodna vlaganja bodo prosta, če bo 
podietie dokončalo svoi postopek lastninjenja. 

V primeru liberalizacije kratkoročnih kapitalskih tokov bo proces 
liberalizacije postopneiši. To ie potrebno za odpravo skrbi 
monetarne politike, ker bi prehitra liberalizacija kratkoročnih 
kapitalskih tokov na monetarnem področju v Sloveniji lahko 
pripeljala do destabilizacije deviznega trga v državi in bi posledično 
lahko ogrozila njeno monetarno stabilnost. Na področju portfeljskih 

Čeprav novi Zakon o deviznem poslovanju določa popolno 
liberalizacijo dolgoročnih kapitalskih tokov in torej izpolnjuje 
zahteve, ki so postavljene kot ukrepi I. faze, bodo omejitve na 
številnih področjih kratkoročnih kapitalskih tokov ostale veljavne. 
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V tesnem sodelovanju z monetarno in devizno politiko kot tudi 
drugimi makroekonomskimi politikami bodo te omejitve do konca 
leta 2001 postopoma odpravljene. Do takrat bo Slovenija torej 
vzpostavila popolno konvertibilnost kapitalskega računa in bo 
tako izpolnila tudi zahteve II. faze, t.j. popolno liberalizacijo 
kratkoročnih kapitalskih tokov. 

2.4. CENOVNA POLITIKA IN POLITIKA 
KONKURENCE 

ki vplivajo na cene (dohodkovna, denarna, cenovna in fiskalna 
politika). Zaradi veliko hitrejšega naraščanja cen storitev, ki niso 
nadzorovane, bo potrebno sprejeti politike in ukrepe za 
povečevanje konkurenčnosti na področju storitev. Pri proizvodih 
in storitvah, ki ne vstopajo v menjavo pod tržnimi pogoji, je edini 
način za spodbujanje živahnejše konkurence na domačih trgih 
ustvarjanje ugodnejših pogojev za vstop novih ponudnikov 
(domačih ali tujih), ki bodo tudi izvajali pritisk na znižanje cen in 
izboljšanje kakovosti. Prav tako bo potrebno postopno uvajanje 
konkurence v obstoječe monopole, še posebej na področju 
telekomunikacij, prometa in energije. 

Na področju cenovne politike bo zaradi nujnosti nadaljnje 
makroekonomske stabilizacije in vključevanja Slovenije v 
Evropsko unijo 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 letu 1998 bo Slovenija kot merilo inflacije začela uporabljati 
evropsko primerljiv indeks cen življenjskih potrebščin. Prehod na 
novo osnovno merilo inflacije je del metodoloških sprememb 
statističnega spremljanja cen, ki ga zahtevajo standardi EU. 
Uporabo novega merila inflacije bosta Vlada in Banka Slovenije 
postopoma vgradili v ekonomsko in monetarno politiko. 

Zaradi odpravljanja cenovnih nesorazmerij (zlasti ori cenah 
energentov ter prometa in zvez) in reform, ki imaio inflacijske 

Povprečna letna inflacija nai bi se v prihodnjem letu znižala za eno 

je kompleksna zadeva, ki zadeva veliko področij tako lastninjenje 
kot tudi spremljenje liberaliziranih cen in regulativo, kar je 
dolgoročna naloga. Sproščene bodo cene tistih dobrin, ki so na 
trou dosegle dovoli visoko relativno cenovno raven in zadostno 
konkurenco. To bi zagotavljalo transparentnost, znižalo inflacijska 
pričakovanja in omogočilo podjetjem, da pridobijo bistvene 
informacije za prestrukturiranje. 

V letu 1998 bo predvidoma sprejet nov Zakon o cenah, ki naj bi 
poenotil predpise na censkem področju z veljavno zakonodajo v 
EU. Zagotovil naj bi tudi večjo učinkovitost, preglednost, raznolikost 
ter disciplino na trgu in na področju nadzora cen. 

Z razvojnega vidika in kot element fiskalne reforme je potreben 
dvig prodajnih cen električne energije in naftnih derivatov, 
telefonskih in poštnih storitev, prevozov potnikov po železnici ter 
uskladitev cen premijskega obveznega zavarovanja avtomobilske 
odgovornosti osebnih vozil. 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 in 
oblikovanja državnih rezerv naftnih derivatov v skladu z 
direktivami EU. Za cene brez davka veljajo splošna načela 
restriktivnosti za oblikovanje nadzorovanih cen. Zvišanje cen 
energije bo pripomoglo k njeni racionalnejši rabi, omogočilo znižanje 
subvencioniranja energetskega sektorja ter normalno vzdrže- 
vanje državnega premoženja in zagotovilo potrebne proračunske 
vire. Zvišanje cen telefonskih in poštnih storitev bo odpravilo 
obstoječe velike disparitete do svetovnih cen na tem področju in 
omogočilo hitrejši razvoj teh storitev. 

Za nadaljnjo liberalizacijo cen z istočasnim zniževanjem inflacije 
bo potrebno usklajevanje in sodelovanje med vsemi vrstami politik, 

Blagovne rezefveJcJrlngjDterveDciie 

Vlada bo izvajala tržne intervencije v okviru proračunskih sredstev 
predvsem na področju kmetijstva (izvajanje tržnih redov) ter 
deloma na področju energetike. Izdelan bo petletni program 
blagovnih rezerv za obdobje 1997-2001, na podlagi katerega bo 
opravljeno prestrukturiranje blagovnih rezerv in njihova 
prilagoditev novemu konceptu in namenu v skladu z zakonom o 
blagovnih rezervah in direktivami EU glede rezerv naftnih 
derivatov, ob upoštevanju vseh ukrepov za skrajno racionalno 
rabo javnofinančnih sredstev (zmanjšanje obsega določenih vrst 
blagovnih rezerv, postopna odprodaja dela skladišč v državni 
lasti). 

Zaščita potrošnikov 

Za uresničevanje programov s področja varstva potrošnikov ter 
koordinacijo dejavnosti ministrstev in strokovnih institucij je bil 
ustanovljen Urada za varstvo potrošnikov. Novi zakon o vartvu 
potrošnikov, ki je v parlamentarni proceduri, je usklajen s politiko 
EU na tem področju. Urad bo sofinanciral svetovanja potrošnikom 
preko potrošniških pisarn, ki naj bi jih organizatorji svetovanja 
odprli tudi v tistih regijah države, kjer do sedaj še ne delujejo. V 
Sloveniji naj bi delovalo najmanj 12 potrošniških pisarn, ki bi jih 
vodile neprofitne organizacije. Informiranje in izobraževanje 
potrošnikov bo potekalo preko sredstev javnega obveščanja, z 
izdajo lastnih publikacij in sofinanciranjem potrošniške revije VIP. 
Potekalo pa bo tudi primerjalno ocenjevanje kakovosti blaga In 
storitev. Država bo podpirala ustanavljanje in delovanje 
potrošniških organizacij. Urad pripravlja nacionalni programa 
varstva potrošnikov in poseben program temeljnih znanj o varstvu 
potrošnikov, ki naj bi ga vsebovali programi osnovnega in 
srednješolskega izobraževanja. 

Zaščita konkurence 

Stanje na tem področju je pogojeno z relativno majhno konkurenco 
oziroma velikim številom monopolov in oligopolov ter predvsem s 
še obstoječo prakso iz preteklega obdobja, ki pomeni omejevanje 
konkurence. Omejitev je tudi pomanjkanje t.i. konkurenčne kulture 
in nezadostna Kadrovska zasedba pristojnih državnih služb. 

V kratkoročnem obdobju bo vzpostavljen sistem nadzora nad 
subvencijami ter zagotovljeni pogoji za varstvo konkurence, tako 
na normativni kot tudi izvedbeni strani. V ta namen bo ustrezno 
dopolnjena konkurenčna zakonodaja, predvsem v smeri 
zagotovitve večjih preiskovalnih pooblastil in učinkovitejšega 
postopka pred pristojnimi organi. 

Dolgoročno bo državna pomoč dovoljena le za spodbujanje 
doseganja določenih splošnih ciljev, kot so raziskave in razvoj, 
varovanje okolja ter skladen regionalni razvoj. Tudi pravosodni 
sistem naj bi podpiral uveljavljanje predpisov o konkurenci z 
učinkovitim in hitrim zaključkom postopkov, ki se nanašajo na 
kršenje predpisov o konkurenci. 
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2.5. DOHODKOVNA POLITIKA 

Osnovni cili dohodkovne politike ie umirjena in predvsem 
počasnejša rast plač od produktivnosti dela, kar bi prispevalo na 
eni strani k večii konkurenčnosti pri nastopanju na tuiih traih. na 

investicije, gospodarsko rast in zaposlenost. Področje plač urejajo 
kolektivne pogodbe in zakoni. Za usklajeno delovanje pri 
usmerjanju vseh plač, se socialni partnerji dogovarjajo na osnovi 
socialnega sporazuma. Veljavnost sklenjenega socialnega 
sporazuma za leto 1996 je potekla konec maja 1997. Pogajanja 
za sklenitev novega socialnega sporazuma so se začela v 
začetku leta 1997. Po vsebini je predlog letošnjega sporazuma 
obsežnejši kot v preteklih letih. Socialni partnerji so v okviru pogajanj 
dosegli sporazum o usmeritvah na področju zaposlovanja, cen, 
obrestnih mer, plač, socialne varnosti, stanovanjske politike in 
pravne varnosti. Ker na področju fiskalne politike ni bilo soglasja 
za predlagane rešitve, Socialni sporazum za obdobje 1997-1999 
ni bil podpisan. Za kontinuiteto dohodkovne politike je bilo potrebno, 
ne glede na to, urediti področje usklajevanja plač. V začetku julija 
je bil zato sprejet Zakon o določitvi minimalne plače in o načinu 
usklajevanja plač, ki v svojih členih povzema dogovorjene 
usmeritve iz socialnega sporazuma za področje plač za letošnje 
in drugo leto. 

Zakon o določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja plač 
določa mehanizem usklajevanja izhodiščnih plač in že letos za 
usklajevanje upošteva cene življenjskih potrebščin, ki bodo v 
prihodnjem letu nadomestile cene na drobno kot indikator inflacije. 
Zakon bo v veljavi do srede leta 1999, če se socialni partnerji s 
socialnim sporazumom ne bodo drugače dogovorili. 

Usklajevalni mehanizem velja za vse plače, tudi za plače v javnem 
sektorju. Z zakonom je določeno, da se tudi plače po individualnih 
pogodbah ne smejo povečevati hitreje, kot je predvideno za 
izhodiščne plače. S tem naj bi se preprečilo ponovitev 
nezaželjenega gibanja plač iz druge polovice leta 1996. Zakon 
ureja tudi področje izplačil plač na osnovi izkazanih pozitivnih 
poslovnih rezultatov, vendar največ v višin ene povprečne plače 
in ne več kot 25% dobička. Izplačilo je možno po ugotavljanju 
celoletnih rezultatov poslovanja. 

Omenjeni zakon določa tudi višino minimalme plače. Minimalne 
plače se z rastjo cen usklajujejo na enak način kot druge plače. 
Enkrat letno pa naj bi se minimalne plače povečale še za stopnjo 
realne rasti bruto domačega proizvoda. Tudi ureditev minimalne 
plače in njene višine je razultat letošnjih pogajanj. 

V letošnjem letu je bilo gibanje plač dokaj umirjeno tako v 
podjetniškem kot tudi v javnem sektorju. Vendar pa je večja (od 
predvidene) oktobrska rast cen življenskih potrebščin povzročila, 
da se bo usklajevanje izhodiščnih palač z rastjo cen izvedlo že v 
letošnjem letu, ker so omenjene cene v obdobju od aprila presegle 
5.5% rast. Pri tem se bo upoštevalo 85% rast cen v tem obdobju. 
Poleg tega pa bo pred koncem letošnjega poslovnega leta prišlo 
še do izplačevanje trinajste plače oz. nagrad delavcem v podjetjih, 
ki jim to dopuščajo rezultati in so se tako opredelili v svojih aktih 
oz. kolektivnih pogodbah. To bo povečalo stopnjo rasti plač. Bruto 
plača na zaposlenega bo upoštevaje ta gibanja predvidoma realno 
porasla za okoli 2.5% in zaostajala za rastojo produktivnosti dela 
za okoli eno odstotno točko. 

V letu 1998 bo Vlada zaradi problemov v proračunu vodila zelo 
restriktivno politiko na področju plač v javnem sektorju. Za 
zaposlene v javnem sektorju bo predlagala zamik oz. počasnejše 
usklajevanje izhodiščnih plač. Veljale bodo usmeritve, vgrajene v 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi minimalne 
plače in o načinu usklajevanja plač v lavnem sektorju, ki ie v fazi 
predloga. Tudi v letu 1998 naj bi ralna bruto .plača na zaposlenega 

zaostajala za rastio produktivnosti dela vsaj za eno odstotno 
točko. 

Tudi na dolgi rok bo Vlada na razvoj plač v gospodarskem sektorju 

da bi spodbudila naložbeno dejavnost podietii in odpiranje delovnih 
mest ter dosegla razvpj plap, ki bo primerljiv z monetarnimi in 

nekaj letih bo vlada: (i) spodbujala razvoj programov udeležbe pri 
dobičku in predlagala ustrezne fiskalne spobude za spodbuditev 
odloženih plačil v podjetjih (ii) v skladu s predlaganim zakonom o 
kolektivnih pogodbah, spodbujala sklepanje kolektivnih pogodb 
na prostovoljni osnovi in (iii) v javnem skektorju vzpostavila enoten 
plačni sistem. 

Vlada ie Zakon o udeležbi na dobičku že poslala v Parlament. 
Zakon nai bi zagotovil večio neposredno povezavo med plačami 
in uspešnostjo podjetja, spodbudil K ponovnemu vlaganju dobička 
in s tem pospešil naložbeno dejavnost podietii. Sprememba Zakona 

povzročilo upočasnitev rasti plač (še zlasti tistih, plačanih na 
podlagi individualnih pogodb). 

S sprejemom Zakona o kolektivnih pogodbah, ki bo kolektivne 
pogodbe opredelil kot prostovoljne, bo na dališi rok prišlo do 
decentralizacije pri sklepanju kolektivnih pogodb. S sklepanjem 
kolektivnih pogodb na nižjih ravneh pa bo omogočena večja 
povezava med gibanjem plač in doseženimi poslovnimi rezultati. 

Z zakonom o javnih uslužbencih bo na novo določen enotni plačni 
sistem in na novo opredeljen status javnih uslužbencev. V njem 
pa bodo ohranjeni vsi pozitivni elementi dosedanjega zakona o 
razmerjih plač. Vlada bo nadaljevala z delom na pripravi Zakona 
o minimalni plači, ki naj bi sisemsko uredil način določanja mini- 
malne plače. Priprava zakona bo potekala ob sodelovanju socialnih 
partnerjev, ki se bodo dogovorili o načinu določanja, usklajevanju 
in veljavnosti minimalne plače. 

I* 

2.6. POLITIKA EKONOMSKIH ODNOSOV STUJINO 

V letu 1998 bo vlada nadaljevala z aktivnostmi pri oblikovanju in 
dograjevanju sistema ekonomskih odnosov s tujino ter dograjevala 
in uvajala mehanizme, ki bodo omogočili konkurenčnejši izvoz 
naših izdelkov in storitev, njegovo nadaljnjo rast in prodor na 
nove trge. Posebna pozornost bo namenjena tudi pripravi in 
uvajanju ukrepov za zaščito domačega gospodarstva, ki bodo 
skladni z veljavnimi mednarodnimi pravili. Za dosego teh ciljev bo 
Vlada predvsem: 
• izvajala aktivnosti, ki izhajajo iz Strategije ekonomskih odnosov 

Slovenije s tujino s poudarkom na nujnih aktivnostih in ukrepih, 
ki pomenijo naše približevanje Evropski uniji; 

• nadaljevala ter začela s pogajanji o sklenitvi sporazumov o 
prosti trgovini z državami, ki imajo tovrstne sporazume z EU in 
državami EFTE in za sklenitev obstaja gospodarski interes; 

• poskušala navezati čim tesnejše gospodarske stike z državami 
na območju bivše Jugoslavije; prav tako bo nadaljevala aktivnosti 
za sklenitev bilateralnih sporazumov s temi državami, ki so 
nujni za normalizacijo in pospešitev gospodarskega sodelovanja 
(npr. premoženjsko-pravni sporazum, prostotrgovinski, zaščita 
investicij ipd.); 

• nadaljevala ter začela s pogajanji o sklenitvi sporazumov o 
gospodarskem sodelovanju z državami, kjer obstaja 
obojestranski interes in državami, ki še niso članice Svetovne 
trgovinske organizacije; 

• nadaljevala in začela pogajanja o sklenitvi sporazumov o 
promociji in zaščiti investicij z državami, kjer je pričakovati večje 
investicijske aktivnosti, prioritetno z državami, članicami EU; 

• nadaljevala z dograjevanjem in uvajanjem novih mehanizmov 
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za pospeševanje izvoza ob istočasni zaščiti domačega 
gospodarstva, ki bodo skladni z mednarodnimi pravili oz. 
mednarodno prevzetimi obveznostmi Slovenije; 
nadaljevala z oblikovanjem institucije za promocijo izvoza in 
investicij in v tem okviru tudi s podporo konkretnim promocijskim 
aktivnostim ter organizacijo in izvedbo le-teh; 
med ukrepi za povečanje izvoza bo Vlada posebno pozornost 
namenila dograjevanju instrumentarija Slovenske izvozne 
družbe, ki prispeva k večji konkurenčnosti slovenskega izvoza. 
Poleg razvoja obstoječih instrumentov in storitev SID na področju 
zavarovanja izvoznih kreditov in vlaganj v tujini pred 
nekomercialnimi in komercialnimi riziki in širitve obsega 
poslovanja SID na vseh področjih njenih dejavnosti, bo posebna 
pozornost namenjena tudi financiranju izvoza slovenskega blaga 
in storitev. Pri tem bo Vlada z ustreznimi državnimi jamstvi v 
vnaprej določenem obsegu omogočila SID zadolževanje za 
financiranje izvoza na tujih finančnih trgih ter s tem ustrezne 
vire za konkurenčno nastopanje slovenskih izvoznikov na tujih 
trgih (po ceni, ročnosti in valutni strukturi). Nadaljevala bo z 
razvojem SID v smislu njene čim večje primerljivosti s podobnimi 
institucijami v EU in svetu; 

1 tekoče analizirala gibanja na posameznih nam interesantnih 
tujih trgih ter oblikovala in predlagala ukrepe za večjo 
konkurenčnost izvoza. 

pogaianii o pristopu Slovenije k EU. Predvideva se tudi strokovno 
sodelovanje s posameznimi državami članicami EU, kot tudi 
izpopolnjevanje v problematiki, ki jo pokriva področje ekonomskih 
odnosov s tujino. 

V teku so poaaiania za sklenitev sporazuma o prosti trgovini z 
Izraelom. Začela so se ekspertska pogaiania za sklenitev 
sporazuma o prosti trgovini s Turčijo in uspešen potek pogaiani 

tudi s to državo. Prav tako se bodo v tem letu nadaljevala pogaiania 
o pristopu Bolgarije k CEFTA.Ti sporazumi pomenijo tudi odpiranje 
novih trgov in izboljšanje poooiev za pristop na tuie trge. 

V letu 1998 nai bi se izboljšali pogoii za gospodarsko sodelovanje 
z Bosno in Hercegovino. Podpisan ie sporazum o gospodarskem 
sodelovanju in sporazum o prevozu blaoa. Proti koncu gredo 
pogaiania o sporazumu o zaščiti in promociji investicij, potekajo 

premoženjsko pravnih vprašani. 

Slovenska zunanjetrgovinska zakonodaja je že v veliki meri 
prilagojena ureditvi EU. Nomenklatura carinske tarife, ki se 
uporablja v Sloveniji, je sicer prilagojena mednarodnim 
strandardom in nomenklaturi, ki se uporablja v EU, vendar pa je 
potrebno njeno nenehno izboljševanje in dopolnjevanje. V pripravi 
je oblikovanje ustrezne informacijske baze podatkov ter 
analitičnega orodja za učinkovito uporabo nomenklature carinske 
tarife ter zagotovitev statistike o uresničevanju trgovinskega dela 
Evropskega sporazuma. V sodelovanju s strokovnjaki EU in 
drugimi institucijami bodo potekale aktivnosti za vključitev Slovenije 
v sistem TARIC (carinska baza podatkov). 

Ob pomoči tudih strokovnjakov že potekajo priprave za 
vzpostavitev učinkovitegva nadzora nad izvozom in uvozom 
izdelkov in tehnologij, ki se lahko uporabljajo v civilne in vojaške 
namene. V tem letu bo tudi pripravljen zakon, ki bo uredil to področje 
in bo skladen z ureditvijo v EU. 

Ob vstopu v EU bodo slovenske carinske oblasti prevzele vse 
odgovornosti za zaščito in nadzor svojega dela zunanje meje 
EU, skupaj z veliko nalogo uveljavljanja carinske zakonodaje in 
postopkov za pretok zunanje trgovine EU (nanaša se na Skupno 
trgovinsko politiko, Skupno kmetijsko politiko, Skupno politiko 

ribištva itd.). To bo zahtevalo ustrezno stopnjo infrastrukture in 
opreme v smislu uvajanja računalnikov in pripomočkov za 
preiskave, učinkovite carinske organizacije z zadostnim številom 
usposobljenega osebja. Po drugi strani pa bo Slovenija opustila 
carinske kontrole na meji s članicami EU in drugimi pridruženimi 
članicami. 

Urad za standardizacijo in meroslovje bo v naslednjih petih letih 
povzel vse evropske standarde, vključno s harmoniziranimi 
standardi, ki tvorijo sestavni del zakonodaje EU. 

Če bo Slovenija želela postati polnopravna članica CEN/CENELEC, 
bo morala sprejeti 80 odstotkov standardov. Za uresničevanje 
harmonizacije bo potrebno okrepiti tudi človeške vire, znanja in 
institucionalni okvir. Doseči bo potrebno ločevanje med regulativno 
funkcijo, standardizacijsko funkcijo in funkcijo certificiranja 
izdelkov Inštituta. 

Slovenija bo tudi uvedla redni in transparentni način obveščanja o 
sprejetih standardih, navezujočih se na tehnične predpise in 
postopke za izoblikovanje ustreznosti. V skladu s Sporazumom s 
Svetovno trgovinsko organizacijo o tehničnih ovirah trgovanja bo 
ustanovljena "Informacijska točka" za obveščanje drugih članov 
o pripravi zgoraj omenjenih dokumentov. Ta obveznost naj bi bila 
izpolnjena pred vstopom v EU, isto pa velja tudi za sprejem novega 
zakona o standardizaciji, ki bo uzakonil status telesa (institucije), 
kompetentnega za oblikovanje politike na področju standardov in 
njihovo sprejemanje. 

Harmonizacija s predpisi EU je primarnega pomena za vključevanje 
Slovenije v EU. Zato bo Slovenija morala izpolniti obveznosti 
večstranskih sporazumov s Svetovno trgovinsko organizacijo. 

obveznosti, ki izhaiaio iz članstva v OECD. 

_ čiti naložb, ki se uvrščajo med pomembnejše uospodars... 
sporazume. Namen sklepanja tovrstnih sporazumov je tudi na 

članicami EU. pa tudi z nekaterimi drugimi državami, ki so izkazale 
interes in so bile uvrščene na prednostni seznam. 

reformi podjetniškega sektorja, kajti lahko prispevajo k vsem 
glavnim vidikom reforme podjetniškega sektorja, in sicer: (i) z 
vstopom v dejavnosti z najvišjimi primerjalnimi prednostmi 
prispevajo k prestrukturiranju slovenskega podjetniškega sektorja 
v skladu s slovenskimi nacionalnimi konkurenčnimi prednostmi; 
(ii) z uvedbo celovitega paketa razvojnih sestavin prispevajo h 
konkurenčnim sposobnostim slovenskega podjetniškega sektorja; 
(iii) z nakupi podjetij in sklepanjem strateških zavezništev z na 
novo privatizlranimi in neprivatiziranim) podjetji pripeljejo 
strateškega vlagatelja in pomagajo vzpostaviti upravljalsko 
strukturo v podjetju. 

Vlada si t?o prizadevala spodbujati in pospeševali vhodna 
nficosredna tuja vlaganja s stabiino^-transparentno in 
nediskriminatorno zakonskp uraditvijo, K' temelji na načelu 
nacionalne obravnave, in sicer z instrumenti Urada za 

vhodnih neposrednih tujih vlaganj vključujejo: sprejem zakonodaje, 
ki bo pospeševala tuja vlaganja v domača podjetja; stabilizacijo 
pogojev poslovanja in izenačitev davkov na dohodek podjetja s 
primerljivimi davki, ki veljajo v zahodnih družbah; spodbujanje 
tujih naložb in aktivno iskanje vlagateljev prek Urada za 
gospodarsko promocijo In tuje investicije. 
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Urad za gospodarsko promocijo in tuje investicije bo nadaljeval z 
ustanavljanjem povezav s ciljnimi skupinami vlagateljev iz držav 
Evropske unije, Združenih držav in Japonske. Vzdrževal bo bazo 
podatkov o industrijskih lokacijah v Sloveniji in si prizadeval 
ustvariti sistem spodbud za nove vlagatelje na državni in regionalni 
ravni, v katerem bodo upoštevane slovenske primerjalne 
prednosti. Sistem bo temeljil na enakovredni obravnavi tujih in 
domačih vlagateljev. V dolgoročnejšem obdobju bo sestavljen 
nacionalni program za spodbujanje tujih neposrednih vlaganj, ki 
bo temeljil na sistemih, razvitih v manjših državah Evropske unije. 

Na področju spodbujanja izvoza se urad razvija v ustanovo, kot 
io poznaio v drugih evropskih državah pod imenom Trade Board 
oz. Trade Promotion Aaencv. V sodelovanju s programom PHARE 
je Urad izvedel poskusno Sofinanciranje marketinških aktivnosti 
izvoznikov. Razvil je metodologijo ocenjevanja in kontrole izvajanja 
projektov. V prihodnje bo ločeno obravnavano stimuliranje 
skupinskih projektov izvoznikov in novih marketinških projektov 
posameznih izvoznikov. Slovenskim izvoznikom bo za določeni 
ciljni trg ponujen celoten sklop aktivnosti imenovan "Razvoj novih 
trgov" (evidentiranje ciljnih trgov in ustreznih branž, izvedba tržnih 
raziskav, predstavitev rezultatov tržnih raziskav kot tudi možnosti 
za aktivnejši nastop na ciljne trgu na seminarjih, organizacija 
poslovnih stikov za posamezno slovensko podjetje in organizacija 
obiska slovenskih izvoznikov na ciljnih trgih, ovrednotenje 
projekta). S poslovnimi gradivi in informacijskimi bazami bo Urad 
za gospodarsko promocijo in tuje investicije nudil logistično podporo 
poslovnim delegacijam v tujino in tujim pri nas, ki jih bodo 
organizirale druge ustanove. 

Druaa ustanova za pospeševanje izvoza ie Slovenska izvozna 
družba, ki na nediskriminatomi podlagi zagotavlja finančno podporo 

ta cili do leta 2000 (7 odstotno zavarovanje celotnega slovenskega 

odstotkov izvoza opreme in Investicijskih del v tuiini). bo potrebno 
omogočiti Slovenski izvozni družbi najemanje kreditov za namen 
zagotavljanja konkurenčnih finančnih virov za financiranje izvoza. 

komercialnim rizikom in rizikom deviznega tečaia. 

Zaradi visokih obrestnih mer v Sloveniji, s katerimi so obremenjeni 
izvozniki in njihovi izvozni posli, kar se odraža v ceni blaga ali 
storitve in s tem njihovi nekonkurenčnosti na tujih trgih, bo treba 
Izvoznemu gospodarstvu zagotoviti vsaj takšne izvozne pogoje, 
kot jih Ima njegova konkurenca v tujini. Eden od instrumentov za 
doseganje večje konkurenčnosti predstavila regresiranje 
obrestnih mer za izvozne kredite. Subvencioniranje obrestne mere 
poteka v razponu 20-35% glede na ročnost kredita ter vrsto 
blaga oz, storitve, Ki se Izvaža (investicijska dela v tujini, Kapitalne 
dobrine, traine potrošne dobrine Ipd.). 

Z internacionalizacijo slovenskega podjetniškega sektorja, ki v 
veliki meri vključuje tudi naložbe v tujini, se bo izboljšala njegova 
konkurenčnost na mednarodnih trgih. Neposredna prisotnost v 
tujini postaja pogoj za povečanje izvoza blaga In storitev ter za 
ohranitev obstoječega deleža na tujih trgih. Zagotavlja dostop do 
tujih trgov In prispeva k razvoju primerljivih prednosti, Izboljšuje 
poslovne rezultate In olajšuje vključevanje v svetovno 
gospodarstvo. Ukrepi gospodarske politike s tem v zvezi so: 
• razvoj politike povečevanja izvoza, ki se bo postopno spremenila 

v politiko, usmerjeno v Internacionalizacijo podjetij, 
• odstranitev ovir za internacionalizacijo podjetij namesto 

zagotavljanja neposrednih stimulacij, 
• Izhodne neposredne naložbe v tujino ne bodo usmerjene le v 

bližnje države, temveč tudi v bolj oddaljena območja (cenena 
delovna sila, nova tržišča, nizki proizvodni stroški, tehnološki 
izziv), 

• podjetja morajo v prvi fazi izhodne internacionalizacije dobiti 
podporo od državne diplomatsko-konzularne mreže, Urada za 
gospodarsko promocijo in tuje investicije, potrebna pa je tudi 
vključitev v svetovne informacijske sisteme, ki pokrivajo to 
področje. 

Za dosego teh ciljev je potrebno ustvariti tudi infrastrukturo - 
gospodarske predstavnike, ki bodo stalna povezava s 
posamezno tujo državo za bilateralne gospodarske informacije, 
gospodarske obiske na državni ravni, povezave z Uradom oz. 
kasneje Agencijo za promocijo izvoza in investicij, z Gospodarsko 
zbornico Slovenije ipd. Razširjena bo mreža gospodarskih 
predstavnikov v tujini po prioritetni listi držav. 

3. STRUKTURNE REFORME IN 
MIKROEKONOMSKE POLITIKE 

Vlada si bo v okviru svojih pristojnosti prizadevala ustvariti stabilno 
makroekonomsko okolje, in na ta način doseči, da bo slovensko 
gospodarstvo (njegova podjetja, institucije itd.) zanimiv in 
konkurenčen dolgoročni akter na notranjem trgu EU. Sama 

strukturnih reform. Le-te nai bi pomagale razviti trdno 

makroekonomske stabilizacije, še posebej za znižanje stopnje 
inflacije na evropsko primerljivo raven. Znotraj tega splošnega 
okvira imajo strukturne reforme več konkretnih ciljev: (i) 
ustvarjanje pogojev, ki vodijo k višji stopnji investicij, potrebni za 
zdržen gospodarski razvoj, (ii) povečanje mednarodne 
konkurenčnosti gospodarstva z izboljšanjem učinkovitosti tržnih 
faktorjev in (iii) oblikovanje politik in ukrepov, zaradi katerih je 
proces tranzicije sprejemljiv za družbo in okolje. 

3.1. LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE PODJETIJ IN 
PRIVATIZACIJA DRŽAVNE LASTNINE 

Politika na področju privatizacije in lastninjenja bo v 
kratkoročnem obdobju usmerjena v naslednja glavna 
področja: 

• zagotavljanje razmer, v katerih se bodo v gospodarskih 
družbah, nastalih v postopkih privatizacije oblikovale 
strukture, ki bodo zaagotovile ekonomsko učinkovit sistem 
vodenja in upravljanja; 

• privatizacija državnega premoženja, ki ni nujno potrebno 
za izvrševanje funkcij, ki so v pristojnosti vlade in lokalnih 
skupnosti, zlasti privatizacija bank, preostale Industrije 
ter postopna in delna privatizacija javnih podjetij s 
področja prometa, zvez in energetike; 

• privatizacija gospodarskih družb in premoženja v lasti 
oziroma upravljanju Slovenske razvojne družbo; 

• zagotavljanje premoženja za pooblaščene Investicijske 
družbe v zameno za certifikate; 

• priprava predpisov in politike za preoblikovanje poobla- 
ščenih Investicijskih družb v skladu z zakonom, ki urejajo 
delovanje Investicijskih družb In družb za upravljanje; 

• sodelovanje pri pripravi predpisov iz davčnega področja, 
ki bodo spodbujale takšne spremembe lastniške strukture 
naših gospodarskih družb, ki bodo vodile v njihovo 
povečano ekonomsko uspešnost. 

Lastninsko preoblikovanje je v Sloveniji tik pred zaključkom. 
Družbena lastnina je bila povsod že preoblikovana v lastnino 
znanih lastnikov, ali pa so v toku priprave na sprejem predpisov, 
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ki bodo tovrstno preobrazbo uredili v najkrajšem času. 

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP) je bil uresničen 
skoraj v celoti oziroma se bo to zgodilo v naslednjih mesecih. 
Doslej so bili potrjeni programi lastninskega preoblikovanja za 
več kot 96% družbenega kapitala podjetij, ti programi pa so bili 
izvedeni v več kot 2/3 primerov, v ostalih so v izvajanju. Predlagani 
zakon o zaključku lastninjenja bo v 6 mesecih po svoji uveljavitvi 
pretvoril v lastnino Slovenske razvojne družbe še ves preostali 
družbeni kapital podjetij, ki se lastninijo po ZLPP. 

Zakoni, ki urejajo lastninjenje zavarovalnic, igralnic in še nekaterih 
drugih organizacij z družbenim kapitalom so v zaključni fazi 
parlamentarnega postopka, odprto ostaja le še vprašanje stavbnih 
zemljišč, ki so v mnogih primerih še vedno "družbena lastnina, na 
kateri je vzpostavljena pravica uporabe". Tu gre za problem, ker 
je predlog zakona vložila skupina poslancev SKD, predlog je 
obravnaval in sprejel v prvem branju Državni zbor že leta 1993, 
predloga za drugo obravnavo pa poslanci še vedno niso vložili, 
vlada pa ga ne more, dokler prejšnji postopek ni zaključen. 

Zakon o privatizaciji državnega premoženja, katerega predlog je 
bil pripravljen v skladu s prakso v drugih evropskih državah je 
pripravljen za parlamentarno razpravo. Zakon določa način in 
postopke privatizacije državnega premoženja, odločitve o 
privatizacijskih načrtih za posamezne primere pa prepušča 
posebni odločitvi vlade v okviru splošnih načel o privatizaciji 
državnega premoženja. Velja načelo, da se bi lahko privatiziralo 
vse državno premoženje, ki ga država ne potrebuje za 
uresničevanje svojih z zakoni opredeljenih nalog. Po tem zakonu, 
ki naj bi bil sprejet v drugi polovici leta, bi se privatizirale tudi 
banke, kolikor so v državni lasti. 

Proces lastninjenja, ki je uzakonjen z našimi predpisi, vodi v veliko 
število malih delničarjev posameznih gospodarskih družb in 
pooblaščenih investicijskih skladov. V prihodnjih letih bo potekala 
postopna koncentracija lastništva v rokah manjšega števila 
zasebnih in institucionalnih investitorjev. S tem bo število 
individualnih delničarjev postopoma padalo in ocenjuje se, da se 
bo ustavilo na ravni približno 25% do 30% prebivalstva. 
Koncentracijo lastništva urejajo predpisi, ki začasno omejujejo 
prenosljivost delnic in predpisi o trgu vrednostnih papirjev. S tem 
v zvezi je treba posebej omeniti Zakon o prevzemih, ki je stopil v 
veljavo julija 1997. 

3.2. REFORMA PODJETNIŠKEGA SEKTORJA 

Reforme podjetniškega sektorja ni mogoče ločiti od drugih 
strukturnih reform. Vlada si bo predvsem prizadevala ustvariti 
ugodno naložbeno Ozračje, ki je potrebno za povečanje vlaganj, 
kar je nujen pogoj za strukturno prilagoditev kot jedra reforme 
podjetniškega sektorja. Poleg makroekonomske stabilnosti so z 
vidika refarme podjetniškega sektorja najpomembnejše reforme 
finančnega sektorja, kajti glavna težava podjetij je dostop do 
kredita, glavna težava bank pa so preveč tvegana posojila 
podjetjem. Te reforme tudi ni mogoče ločiti od reforme sektorja 
javnih storitev, ker so podjetja glavne stranke sektorja javnih 
storitev, ta pa je pomemben vir stroškov za podjetniški sektor. 

Vlada si bo prizadevala za uresničitev osnovnega izhodišča 
reforme podjetniškega sektorja, da nai bo prestrukturiranje podietia 
načeloma v rokah novih lastnikov. 

Odpravljanje težav, povezanih z dokončanjem tranzicije, to so 
časovne zamude in pomanjkljiva časovna koordinacija med 
glavnimi gospodarskimi reformami, pomenijo potrebno podlago 
za uspešno reformo podjetniškega sektorja. Isto velja za ustrezen 
zakonsko urejen okvir, še bolj pa za učinkovito uveljavitev 

zakonov. V tem okolju se bo reforma podjetniškega sektorja 
osredotočila na naslednja področja: 
- mikroekonomsko strukturno politiko s ciliem krepitve 

konkurenčnosti podjetniškega sektorja. 

- nadaljevanje procesa sanacije podietii s prestrukturiranjem in 

- omogočanje in spodbujanje razvoja malih in srednjih podietii. 

3.2.1. Povečanje konkurenčnosti slovenskega 
podjetniškega sektorja s horizontalnimi programi 
strukturnega prilagajanja in spodbujanja podjetništva 

V Sloveniji se začenja obdobje po privatizaciji, v katerem je eden 
ključnih ciljev gospodarska rast. Vlada bo za doseganje tega cilja 
prispevala k oblikovanju ustreznih pogojev za pospešen razvoj 
novega privatnega sektorja z omogočanjem vstopa novih podjetij 
na trg in odhoda starih z njega ter z izboljšanjem naložbenih 
pogojev (nadaljnja stabilizacija in izvedba strukturnih reform, 
stabilna zakonodaja, lažje pridobivanje različnih dovoljenj in 
soglasij, javne naložbe v gospodarsko in socialno infrastrukturo 
itd.). Predvsem pa cilj gospodarske rasti zahteva krepitev 
konkurenčnosti v podjetniškem sektorju. Visoka stopnja 
internacionalizacije slovenskega gospodarstva zahteva znatne 
strukturne spremembe ob upoštevanju, da bi Slovenija lahko 
konkurirala prej z dejavniki kakovosti kot pa z učinki nizkih 
stroškov. Takšna strateška usmeritev h konkurenčnosti je edini 
način za donosno internacionalizacijo slovenskega gospodarstva. 

Cilj povečane konkurenčnosti slovenskega podjetniškega sektorja 
je znotraj definiran še s cilji (i) večje realne rasti v proizvodnji, (ii) 
večje donosnosti naložb, (iii) povečanega deleža naložb 
podjetniškega sektorja v bruto družbenem proizvodu, kar je 
potreben predpogoj za prestrukturiranje, (iv) ter povečanja 
vhodnih neposrednih tujih vlaganj. Industrijska/konkurenčna 
politika temelji na horizontalnih instrumentih. Uporaba teh 
instrumentov je usmerjena v krepitev gospodarskih sposobnosti 
in dejavnosti podjetij, nima pa nikakršnega vpliva na njihovo 
odločanje. Velik poudarek se posveča glavnim konkurenčnim 
dejavnikom za kakovost, to je (i) tehnološki modernizaciji, 
povečanju tehnološke razvitosti in zmožnosti; (ii) prilagajanju 
sektorja/proizvoda pogojem, ki veljajo v Evropski uniji, 
izboljševanju kakovosti in doseganju standardov Evropske unije; 
(iii) uveljavitvi diferenciacije proizvodov (tehnološka, oblikovalska, 
promocijska) in visoki ravni prilagajanja; (iv) izboljšanju kakovosti 
vodij in učinkovitosti pri organizaciji in sprejemanju odločitev; (v) 
intenzivnemu pospeševanju izvoza in odkrivanju obetavnih tržnih 
niš; (vi) racionalnejši organizaciji prodajnih in tržnih mrež ter (vii) 
internacionalizaciji podjetij prek strateških zaveznikov. 

Sklop ukrepov politike za povečanje konkurenčnosti ie opredeljen 
z devetimi horizontalnimi programi, katerih (finančni) instrumenti 
bodo uporabljeni na nediskriminatoren način. Gre za naslednje 
programe: 

1. "Modernizacija slovenske industrije" vključuje tri programe: 

a/ "Modernizacija slovenskih podjetij" s poudarkom na optimalni 
specializaciji. Praviloma imajo slovenska podjetja preširok 
portfelj proizvodov, posledica pa so slabo izkoriščanje 
ekonomije obsega in neprimeren poudarek na razvoju 
tehnologije in raziskav ter na komercializaciji novih proizvodov. 
Za premagovanje težav so v programu našteti naslednji ukrepi: 
uvedba mednarodnih standardov kakovosti v slovenskih 
podjetjih; podpora projektov skupnih raziskav trga in trženja 
ter prodajnih metod; sofinanciranje skupnega nastopanja na 
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trgu z osvajanjem distribucijskih poti in uvedba trženja s 
skupnimi in/ali individualnimi blagovnimi znamkami; podpora 
uvajanju sistemov za kakovost proizvodov v poslovanje; 
podpora izvajanju skupnih projektov in skupne akvizicije 
(nabava pri zunanjih dobaviteljih namesto lastne proizvodnje, 
oblikovanje sistemov poddobaviteljev ...); podpora uvedbi 
sodobnih metod poslovodenja in nadzora, oblikovanju izdelkov 
in njihovemu lansiranju, zmanjševanju stroškov in povečanju 
produktivnosti, vodenju poslovne logistike in uvedbi sodobnih 
metod računovodstva in nadziranja stroškov; sofinanciranje 
stroškov certificiranja; sofinanciranje usposabljanja ocenje- 
valcev interne kakovosti v podjetjih. 

b/ "Tehnološka modernizacija slovenskih podjetij". Pomemben 
vzrok zastoja ali padanja gospodarske dejavnosti je nizka 
raven razvojne in tehnološke kompleksnosti proizvodov in 
proizvodnih procesov, ki jo spremljajo šibkost kanalov za 
prenos znanja iz raziskovalnega sisetma v podjetja, 
podpovprečna izobraženost zaposlenih in šibka ter 
pomanjkljiva tehnična struktura, to je razred ljudi med 
vodstvom in delavci, ki bi spreminjali informacije, odločali in 
predstavljali možgansko jedro v podjetju. Ukrepi za 
premagovanje te težave vključujejo: najemanje ugodnih 
mednarodnih posojil za financiranje modernizacije podjetij; 
ustanovitev revolvinškega sklada za financiranje moderni- 
zacije podjetij; ukrepi za spodbujanje bank, da bi financirale 
modernizacijo podjetij; sofinanciranje svetovalnih ur svetovalnih 
hiš, ki v podjetju opravljajo "managerial audit" (presojo vodstva) 
in "turnaround management" (krizno vodenje), sofinanciranje 
"benchmarking" projektov (primerjav lastne uspešnosti s 
konkurenco na podlagi izdelanih kriterijev) z izdelavo baz 
podatkov; spodbujanje "mehkega" prestrukturiranja podjetij v 
okviru Slovenske razvojne družbe in z državnimi jamstvi. 

c/ "Vloaa raziskovalno-razvoine dejavnosti pri modernizaciji 
industrije". Drugi vplivni dejavnik modernizacije je delež 
prihodka, vloženega v raziskave in razvoj. Leta 1995 so v 
slovenski industriji vložili 1,8 odstotka prihodka v raziskave in 
razvoj, kar se ujema s trenutno tehnološko stopnjo 4,7. Da bi 
dosegli dvig za eno tehnološko stopnjo, bi morali bistveno več 
vlagati v raziskave in razvoj. Ukrepi, s katerimi bo država 
prispevala k dvigu tehnološke stopnje slovenske industrije, 
so; razvoj in vzdrževanje kvalitetnega raziskovalnega sistema 
in učinkovitih mehanizmov za povezovanje med raziskovalnim 
sistemom in industrijo; podpora razvojni dejavnosti v podjetjih 
(subvencioniranje razvojnih raziskav do določene razvojne 
stopnje s subvencioniranjem raziskovalnih ur; subvencije in 
državna poroštva za posojila, najeta za raziskave in razvoj; 
sofinanciranje perspektivnih konkurenčnih projektov; podpora 
razvojnim in tehnološkim centrom ter tehnološkim parkom; 
podpora in dokapitalizacija tehnološko-razvojne dejavnosti 
Slovenske razvojne družbe in podpora projektu Slovenske 
inovacijske agencije). 

2- "Spodbujanje razvoia malih in srednjih podjetij". Kljub 
pomembnosti prestrukturiranja in modernizacije velikih 
industrijskih podjetij za rast slovenske industrije je spodbujanje 
malega gospodarstva, to je novih, tržno usmerjenih, hitro 
razvijajočih se malih in srednjih podjetij, nedvomno najbolj 
pomembno za trajno rast gospodarstva in zaposlenosti. Ukrepi 
za spodbujanje razvoja malih in srednjih podjetij so: sistemske 
spodbude za obetavna srednje velika podjetja; deregulacija in 
prilagoditev zakonodaje; dokapitalizacija ustanov, ki podpirajo 
malo gospodarstvo, spodbujanje oblikovanja rizičnih skladov 
z domačimi in tujimi bankami; usmerjanje sredstev po nabavni 
ceni v dokapitalizacijo in kreditiranje nakupov podjetij; 
spodbujanje dokapitalizacija teh podjetij z novimi izdajami delnic; 
spodbujanje franšiz, odkupovanja terjatev in dajanja v zakup 
v teh podjetjih; spodbujanje teh podjetij, da oblikujejo konzorcije 

za trženje, izvoz ter raziskave in razvoj, podpiranje uvajanja 
sistemov kakovosti. 

3. "Spodbujanje integracije podietii". Zlasti je treba povečati število 
podjetij z visoko tehnologijo in zagotoviti vključevanje podjetij v 
večje sisteme, ki lahko vodijo razvoj svoje panoge in so 
konkurenčni partnerji tujih podjetij. Prav tako je treba spodbujati 
vzpostavljanje mrež za kolektivno podjetništvo po italijanskem 
in danskem modelu. 

4. "Izobraževanje vodstva in usposabljanje delavcev v 
gospodarstvu." Večina slovenskih vodij ima dovolj znanja za 
vsakodnevno poslovanje podjetij, primanjkuje pa jim 
specifičnega znanja o sodobnem strateškem vodenju in trženju 
ter specifično funkcionalno znanje na drugih področjih. Na teh 
področjih jim primanjkuje predvsem operativnega znanja in 
izkušenj za iskanje priložnosti, da bi se dejansko vključevali v 
takšne dejavnosti pod pogoji, v katerih poslujejo njihovi tuji 
konkurenti. Ukrepi na področju izobraževanja vodstva in 
usposabljanja delavcev v gospodarstvu so: financiranje 
programov usposabljanja za slovenske vodje in strokovno 
osebje v strateškem vodenju, poslovni logistiki, strateških 
nakupih podjetij, predajanju lastnega dela kooperantom, 
celovitem obvladovanju kakovosti poslovanja, uvajanju metod 
zniževanja stroškov itd.; organiziranje in financiranje delavnic, 
izobraževanje in usposabljanje v prej navedenih praktičnih 
veščinah znotraj delovnega okolja; organiziranje in financiranje 
svetovanja s strani svetovalnih hiš, ki izvajajo "managerial 
audit" (presojo vodstva) v podjetju in nekaj mesecev izvajajo 
še "turnaround management" (krizno vodenje), na primer za 
znižanje stroškov; uvedba sistema davčnih olajšav za podjetja 
in posameznike (davek na dohodek) v času načrtovanega 
podjetniškega usposabljanja. 

5. "Pospeševanje izvoza". Zaradi omejenih proizvodnih 
zmogljivosti (viri, okolje) in majhnega tržnega deleža na 
najpomembnejših trgih je najustreznejša izvozna strategija za 
slovensko industrijo strategija "donosnega trženja" v 
proizvodnih segmentih z visoko dodano vrednostjo na enoto 
proizvoda. Ukrepi za pospeševanje izvoza so: spodbujanje 
izvoza s strani Slovenske izvozne družbe (jamstva za storitve, 
zavarovanje, refinanciranje izvoza in tržnih raziskav, 
subvencioniranje obrestne mere za izvozna posojila itd.); 
spodbujanje izvoza prek komercialnih bank (davčne in druge 
olajšave bankam, ki dajejo ugodna izvozna posojila ali izvozno 
usmerjena posojila strankam A, B in C); skupne predstavitve 
slovenske industrije v tujini; sofinanciranje udeležbe slovenskih 
podjetij na sejmih v tujini, sofinanciranje stroškov tržnih 
dejavnosti podjetij, sofinanciranje projektov za spodbujanje 
izvoza. 

6. "Pospeševanje in spodbujanje naložb." Do leta 2000 se bo 
delež naložb gospodarskih družb in naložb v osnovna sredstva 
v bruto družbenem proizvodu (BDP) povečal. 'Da bi lahko 
dosegli ta cilj, bo treba omogočiti podjetjem, da bodo pri 
komercialnih bankah dobila več naložbenih posojil pbd ugodnimi 
pogoji, spodbuditi banke, da začnejo s financiranjem izdatkov 
za naložbe namesto za končno porabo in da pospešijo 
konsolidacijo privatizacije. Liberalizacija sektorja finančnih 
storitev je potrebna za pritisk na banke, da sa bodo na splošno 
intenzivneje vključevale v takšne dogovore in naložbene 
cikluse v podjetjih. Ukrepi za pospeševanje in spodbujanje 
naložb so: ukrepi na področju davčnih olajšav; ukrepi za 
spodbujanje nakupa in/ali zakupa investicijskega blaga 
(opreme itd.) pod ugodnejšimi pogoji; podpora ukrepov za 
zmanjševanje bančnih obrestnih mer za dolgoročna posojila 
za financiranje naložb; spodbujanje ustvarjanja notranjega 
kapitala v podjetjih z zakoni in predpisi. 
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7. "Spodbujanje uporabe informacijske tehnologije v podjetjih." 
Da bi pod|etja napredovala v svojih konkurenčnih zmožnostih, 
morajo uvesti v svoje poslovanje informacijsko tehnologijo. 
Informacijska tehnologija je infrastruktura za boljše vodenje 
podjetij. Ukrepi za spodbujanje uporabe informacijske 
tehnologije so: sprejem strategije za izgradnjo nacionalne 
informacijske infrastrukture kot osnove za izgradnjo 
informacijskega okolja; spodbujanje uvajanja informacijskih 
tehnologij kot ključnega elementa za uspeh bodočih poslovnih 
subjektov; spodbujanje uvajanja in izgradnje informacijske 
infrastrukture v podjetjih; spodbujanje izobraževanja in 
usposabljanja vseh vrst strokovnega osebja na področju 
informacijske tehnologije; spodbujanje vključevanja informacij- 
skih sistemov v omrežja, ki bi uporabnikom (posameznikom, 
podjetjem, vladnim ustanovam itd.) zagotavljale popolne 
informacije kot osnovo za oblikovanje komercialnih in 
nekomercialnih ponudnikov informacijskih storitev. 

8. "Pospeševanje okoliškega pristopa k poslovanju." Okoljski 
pristop k poslovanju pozitivno vpliva na varstvo okolja in 
zmanjšanje stroškov poslovanja v podjetjih, s tem pa se poveča 
njihova konkurenčna sposobnost. Ukrepi za pospeševanje 
okoljskega pristopa k poslovanju vključujejo: spodbujanje 
zmanjševanja emisij, smotrno uporabo vodnih virov, uvajanje 
tehnologij recikliranja in ekološkega ravnanja z odpadki; uporabo 
davčnih olajšav za podjetja, ki so se lotila zmanjšanja emisij in 
specifične uporabe energije, ter progresivno obdavčitev tistih, 
ki ne sledijo ekološkemu pristopu; spodbujanje naložb v "zelena 
delovna mesta", uvajanje javne porabe za "zelena delovna 
mesta", uvajanje ekoloških davkov za neučinkovito uporabo 
energije in neekološke tehnologije; financiranje naložb v varstvo 
okolja in programe sanacije okolja; kreditiranje in finančni 
inženiring za podjetja, ki vlagajo v čistilno opremo; spodbujanje 
uvedbe ekoloških standardov v poslovanje podjetij (ISO 
14000); spodbujanje oblikovanja proizvodov v skladu z načelom 
"oblika za demontažo". 

9. "Harmonizacija tehničnih predpisov". Usklajevanje slovenskih 
tehničnih predpisov s tistimi, ki veljajo v Evropski uniji, je 
postopen proces, ne enkratno dejanje. Proces usklajevanja 
vključuje bistvene spremembe na področju tehničnih predpisov. 
Ukrepi za usklajevanje teh predpisov s predpisi Evropske 
unije so: uresničevanje zakonitega in sistematičnega ter 
horizontalnega in vertikalnega usklajevanja tehničnih predpisov 
s predpisi Evropske skupnosti; izgrajevanje enotne baze 
podatkov za tehnične predpise; uvedba varstva proti nepošteni 
konkurenci in omejevanju konkurence; uvedba varstva na 
podlagi industrijske lastnine in sporazumi o zaščiti naložb; 
uvedba zavarovanja s preverjanjem usklajenosti s standardi 
na področju človekove varnosti, zdravstvenega varstva in 
varstva okolja; uresničevanje predpisov in zahtev glede 
vsebnikov in pakiranja. 

I 
Zaradi majhne kritične mase in skromnih virov se v letu 
1998 predvideva delo predvsem na programih: 
• usposabljanje srednjega in višjega menedžmenta za krizne 

razmere, kajti ugotavlja se primankljaj usposobljenih 
menedžerjev, ki bi kot ekipe celovito in uspešno 
restrukturirale obstoječa industrijska podjetja, 

• sofinanciranje in spodbujanje svetovalne dejavnosti na 
vseh področjih poslovnih procesov, 

• pilotski projekti na področju ostalih na ostalih področjih 
horizontalnih programov in strategij, 

• harmonizacija slovenske tehnične zakonodaje s tehnično 
zakonodajo v državah članicah EU in nadomestitev JUS 
standardov, 

• izvajanje predpristopne strategije v smislu analize stanja 
in spremljanje rezultatov industrijskih sektorjev držav, ki 
so pred kratkim vstopile v EU. 

3.2.2. Konsolidacija lastništva in vzpostavitev 
upravljalske strukture v na novo privatiziranih 
podjetjih 

Analiza uspešnosti in operativne značilnosti različnih lastninskih 
kategorij podjetij kaže na to, da na novo privatizirana podjetja, ki 
so se dokončno preoblikovala v podjetja z večinskim notranjim ali 
zunanjim lastništvom, to je brez jasnega strateškega vlagatelja/ 
lastnika, zaostajajo v procesu svojega prestrukturiranja. Zgoraj 
opisani horizontalni programi za povečanje konkurenčnih 
zmožnosti bodo pospeševali strukturno prilagajanje, vendar so 

strukture v podietiu. potrebni nekateri dodatni predhodni ukrepi. 
če nai bodo horizontalni programi učinkoviti in uporabljeni v celoti. 
Z drugimi besedami, na novo privatizirana podjetja naj se čimprej 
lotijo procesa konsolidacije lastništva z vzpostavitvijo upravljalske 
strukture in prodajo nedonosnih in neproduktivnih delov/sredstev, 
če zares želijo pričeti strukturno prilagoditev. Primerni ukrepi 
vključujejo; 
- učinkovito izvajanje/uveljavitev Zakona o prevzemih, 
- ukrepe za hitrejši razvoj kapitalskega trga: ukinitev 

omejitev, povezanih s trgovanjem z delni cami, ki izhajajo 
iz privatizacije; pospeševanje uvrščanja podjetij na borzo, 
sprejem Zakona o deviznem poslovanju in liberalizacija 
kapitalskih tokov, 

- zagotovitev odgovornosti nadzornih odborov, 
- ustrezno ureditev postopkov, ki urejajo pravice zastop- 

nikov, 
- uveljavitev lastninskih pravic in polno zagotovitev nadzora 

lastnikov, 
- preprečevanje delitve dohodka v korist plač in zlorabe 

položaja notranjih lastnikov, 
- zagotovitev dejanskega uveljavljanja pravic različnih 

lastninskih kategorij. 

3.2.3. Nadaljevanje procesa sanacije podjetij s 
prestrukturiranjem in iskanjem zasebnih strateških 
vlagateljev 

konkurenčno makro- 
gospodarsko rast, še 

LB2 
načrt 

Leta 1998 se bosta Agencija za privatizacijo in Agencija za sanacijo 
bank združili v Slovensko razvojno družbo. Družba s 4 milijardami 
SIT lastnega kapitala in 80 podietii v svoiem portfelju bo pomagala 
podjetniškemu sektorju pri financiranju nainuineiših obratnih 
sredstev in bo nadomestila neprimerno razvite finančne ustanove. 
Izvedla bo finančno čiščenje in hitro odločala o bodočem statusu 
(privatizacija donosnih delov podietia nemudoma ali po 
prestrukturiranju, odprodaja neproduktivnih delov/sredstev. 
Ohranitev v Portfeliu Družbe ali zaprtje) z namenom, da se prepreči 
nadalinie neustrezno razporejanje nacionalnih virov.To bo koncept 
centralizirane privatizacije še ne privatiziranih podietii. Tako bo 
Družba s projekti financiranja in prestrukturiranja podjetji aktivna 
sodelovala pri uresničevanju projektov ohranjanja starih delovnih 
mest in odpiranja novih. Ukrepi, ki iih bo Družba uporabila, bodo 
posojila, jamstva, odkupovanje dolgov in lastniških vrednostih 
papirjev ter druoi finančni instrumenti. Ker bo prestrukturiranje 
podietii dolgoročen proces, se bo lastni kapital Družbe v naslednjih 
letih povečal s proračunskimi viri. 

Drugi projekti za sanacijo podjetniškega sektorja zadevajo: 

- subvencije za prestrukturiranje in ohranjanje delovnih mest 
s subvencioniranjem obrestnih mer; 
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- subvencije za izobraževanje in usposabljanje vodstvenih 
kadrov; 

- sofinanciranje strokovnih študij in svetovalnih dejavnosti; 
- posojila iz privatizacijskega izkupička; 
- sanacijo in prestrukturiranje Slovenskih železarn, 

največjega državnega podjetja v Sloveniji, z zagotovitvijo 
proračunskih sredstev za vračilo posojil za obratni kapital, 
potrebne naložbe in dokapitalizacijo; 

- subvencije za zaprtje rudnikov Idrija in Mežica; 
- prestrukturiranje proizvodnje azbestnih izdelkov, to je 

sofinanciranje odkupa brezazbestne tehnologije, opreme 
in usposabljanja delavcev. 

Po prebroditvi glavnih težav, povezanih s prehodom, se bodo 
državna pomoč in subvencije podjetjem prilagodile Evropskemu 
sporazumu. Subvencije bodo usklajene z Marakeškim 
sporazumom v predvidenem terminskem planu. Prepovedanih 
subvencij se ne uporablja več, medtem ko bodo do leta 2000 
ukinjene tudi specifične subvencije oziroma jih bo dovoljeno 
uporabljati v omejenem obsegu. 

3.2.4. Omogočanje in spodbujanje ustanavljanja malih 
in srednjih podjetij 

Politika razvoja podjetništva v Sloveniji je v veliki meri povezana s 
politiko razvoja maleua gospodarstva. Na splošno bo država 

prioriteta podpreti: (i) hitro razvijajoča se. inovativna in izvozno 

mani kot 50 ljudi in ki prihajajo iz sektorja samostojnih podjetnikov. 

Vlada bo pri vodenju politike razvoja malega gospodarstva precej 
pazarnpsti posvečala regionalnemu vidiKu razvoja, Vlada 
pričakuje, da bo razvoj malega gospodarstva v večji meri prispeval 
k enakomernejšemu regionalnemu razvoju z uporabo naslednjih 
instrumentov: (i) uvedbe diferenciranih spodbud v okviru davčne 
politike; (ii) politike usmerjenega programiranja razvoja prostorskih 
in poslovnih lokacij; (iii) razvoja lokalnih skladov, ki bodo 
dopolnjevali lastne vire podjetnikov; (iv) razvoja telekomunikacij, 
s katerimi bodo odpravljene prednosti centralnih lokacij; (v) razvoja 
izobraževalnih programov v novih oblikah, s katerimi bo mogoče 
preseči oddaljenost (študij na daljavo, ustanove za lokalno 
usposabljanje); (vi) razvoja infrastrukturnih projektov, ki bodo 
olajšali vstopanje novih podjetij (valilnice podjetij, tehnološki parki); 
(vii) oblikovanja lokalnih skupnosti za razvoj, da bi podprli 
podjetniške dejavnosti; (viii) ustreznega dodeljevanja sredstev 
za regionalni razvoj. 

Vlada bo pri vodenju strategije razvoja malega gospodarstva 
podpirala naslednje neposredne ukrepe in usklajene ukrepe 
različnih subjektov, da bi potrebne spremembe dosegli čimprej: 

- izpopolnitev zakonodaje, povezane z malim gospodarstvom, 
- pospeševanje informacij, svetovanja in usposabljanja, 
- financiranje razvoja malega gospodarstva, 
- internacionalizacijo dejavnosti malega gospodarstva, 
- davčni sistem in davčno politiko, 
- popeševanje podjetništva, 
- prostore in fizično infrastrukturo, 
- inovacije, razvijanje kakovosti in tehnološki razvoj, notranje 

odnose v malih podjetjih. 

V dolgoročnejšem obdobju bo Vlada nadaljevala z uresničevanjem 
Strategije razvoja malega gospodarstva. Strategija temelii na skupni 
viziii razvoia malih, srednjih in velikih podjetij v Sloveniji in kot 
takšna boli konkretno opredeljuje razvoj malega gospodarstva 
kot naiboli dinamičnega sektorja v okviru širše strategije 

Država bo ustvarila spodbudno podjetniško klimo, ki bo spodbujala 
razvoj celotnega malega gospodarstva, vendar bo posebno 
pozornost pri spodbudnih ukrepih namenila dinamično rastočim, 
izvozno in tehnološko naravnanim enotam. 

Strategija vključuje spodbujanje podjetništva med skupinami, ki 
so še premalo prisotne: ženske, mladina, ki dokončuje šolanje, 
brezposelni in podjetniška dejavnost v okviru kmetij ter manj 
razvitih področij Slovenije. Pomembno je razviti gospodarsko 
učinkovitost in konkurenčnost malega gospodarstva, z 
upoštevanjem potrebe po vključevanju na svetovne trge in 
izpolnjevanju ustreznih poslovnih standardov. Zato bo država 
spodbujala povezovanje med malimi podjetji ter med njimi in večjimi 
podjetji doma in v tujini. V okviru podpore malemu gospodarstvu 
bomo upoštevali razmere in potrebe tako na strani ponudnikov 
teh storitev kakor stvarne potrebe enot v malem gospodarstvu. 

Za pospešen razvoj malega gospodarstva bo potrebno nameniti 
občutno večji delež proračunskih sredstev na nacionalni in lokalni 
ravni. Država bo pazljivo nadzirala uporabo javnih sredstev, da bi 
dosegli z njimi kar največje učinke. Razvoja pa ne smemo 
pričakovati le od državnih sredstev, ki bodo vselej na razpolago 
le v omejenem obsegu - potrebna bo pretehtana izbira razvojnih 
programov in smotrno povezovanje raznih virov sredstev. 

Politika pospeševanja malega gospodarstva je usmerjena na 
"zmagovalce", na najuspešnejša podjetja/podjetnike. Razvojna 
politika Slovenije mora v malem gospodarstvu temeljiti na 
kvalitetnem človeškem dejavniku, na inovativnosti in ustvarjal- 
nosti, saj lahko le tako zagotavljamo kvalitetna delovna mesta in 
primerno rast življenjskega standarda. Poleg uveljavljanja 
podjetniške kulture bo to zahtevalo tudi izrazito pripravljenost 
vsega prebivalstva za izobraževanje in nenehno usposabljanje 
ob delu. 

Preoblikovali bomo sedanji institucionalni okvir pospeševanja 
malega gospodarstva, ki mora uveljaviti veliko pestrost iniciativ, 
organizacijskih in lastniških oblik, širših in lokalnih interesov in 
zagotoviti čvrsto sodelovanje in usklajevanje različnih državnih 
institucij in drugih organizacij pri programih in sredstvih zanje. 
Uresničevanje razvojne politike bo decentralizirano, s 
povezovanjem lokalnih in regionalnih programov in projektov in 
dejavnosti, ki bodo povezale pobude "od spodaj" in "z vrha". 

Temeljno odgovornost za uresničevanje strategije razvoja malega 
gospodarstva ima Ministrstvo za Pospeševalni center za malo 
gospodarstvo, Urad za obrt, Sklad Republike Slovenije za razvoj 
malega gospodarstva, Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve ter Republiški zavod za zaposlovanje. Pri uresničevanju 
strategije razvoja malega gospodarstva bodo sodelovala zasebna 
podjetja in podjetniki, nevladne organizacije, poslovna združenja 
in zbornici. Vlada bo zagotovila, da bo tuja tehničnajpomoč na 
področju malega gospodarstva vključena v okvire te/strategije, 
skladno z njo pa tudi razne oblike tuje finančne pomoči. 

3.3. REFORMA FINANČNEGA SEKTORJA 

Prehod na tržno gospodarstvo zahteva tudi v Sloveniji podobno 
kot v drugih državah v tranziciji drastično spremembo vloge 
finančnega sektorja. Vlada si bo prizadevala oblikovati in razviti 
učinkovit sistem finančnih trgov in institucij. 

3.3.1. RAZVOJ FINANČNEGA TRGA 

Kljub precejšnjemu prestrukturiranju v zadnjih letih, je finančni 
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sektor še vedno daleč od mednarodne konkurenčnosti. Vlada si 
bo prizadevala na tem področju povečati mednarodno 
konkurenčnost finančnega sektorja na raven, ki mu bo omogočila 
uspešno finančno integracijo v globalni trg finančnih storitev. Dobro 
delujoči finančni sistem nai bi povečal raven narodnega varčevanja, 
znižal stroške kapitala za podjetniški sektor in izboljšal izbiro in 
knkni/nst finnnrnih etnritov takn 7a uarr"ounlro knt im/octitnria 

V vsakem posamičnem segmentu ie cili naslednji: (i) bančništvo 
- izboljšati učinkovitost in konkurenčnost ter zmanjšati stroške 
kapitala, (ii) zavarovanje - razviti konkurenčni zavarovalniški 
sektor In fiiil troi kapitala - razširiti in poglobiti trge kapitala. 

Ustrezni ukrepi politike, ki so potrebni za dosego zastavljenih 
ciljev v finančnem sektorju so v splošnem razdeljeni v štiri skupine, 
in sicer konkurenca, prestrukturiranje, nadzor in dosledno 
zakonsko približevanje zakonodaji EU, čeprav se pomembnost 
skupin ukrepov razlikuje med posameznimi segmenti finančnega 
serktorja. 

3.3.1.1. Banke 

Vlada Republike Slovenije je sprejela predlog novega zakona o 
bančništvu julija 1996 in ga poslala v parlamentarno proceduro. 

Namen novega zakona je prilagoditev bančnega sistema v Sloveniji 
spremenjeni domači zakonodaji, ki je bila sprejeta po uveljavitvi 
zakona o bankah in hranilnicah iz leta 1991 ter mednarodnim 
standardom in usmeritvam, s povdarkom na usklajenosti 
posameznih določil novega bačnega zakona evropskim 
smernicam druge stopnje iz Bele knjige EU. Nova bančna 
zakonodaja bo predvsem omogočila slovenskim bankam aktivno 
vključevanje v mednarodno finančno okolje in tokove ter istočasno 

kot veljavni zakon, vključuje smernice EU in sicer v delu, ki se 
nanša na izenačitev pogojev poslovanja naših bank doma in v 
tujini, na krepitev konkurenčne sposobnosti bančnega sistema 
tako giede novih storitev, kakor tudi določbe za obvladovanje in 
zavarovanje pred različnimi vrstami tveganj, opravljanja 
notranjega in zunanjega nadzora nad poslovanjem bank ter ukrepi 
BS v primeru nesolventnosti in nelikvidnosti bank. Predlog novega 
zakona o bančništvu tudi omogoča, da lahko tuia banka opravlja 
finančne storitve v RS preko podružnice, kadar v vlogi za 
dovolienie priloži zahtevano dokumentacijo. Predlog zakona pri 
ureianiu tuiih podružnic odstopa od primerljive ureditve smernic 
EU. ker predlagatelj meni, da stopnia razvoia slovenskega 
bančnega sistema in obseg konkurence na niem. še ne dovoliuie 
nekontroliranega vstopa tuiih podružnic na način, kot ga 
opredeliuieio smernice za države članice Uniie. Za ustanovitev 
podružnice tuie banke se zahteva pridobitev dovolienia BS. Poleg 
navedenega predlog predvideva tudi nadzorovano pridobivanje 
delnic domačih bank s strani tuicev. Prav tako sme tuja banka 
preko predstavništva na območju RS posredovati informacije o 
dejavnosti matične banke, ne sme pa opravljati finančnih storitev 
in drugih pridobitnih dejavnosti. 

V predlogu novega zakona je nova določba o kvalificiranem 
deležu, ki povzema vsebino smernic EU in vzpostavlja nadzor 
nad strukturo lastništva v bankah, kar bo omogočalo preprečitev 
pridobivanja deležev delničarjev, ki bi lahko s svojim ravnanjem 
negativno vplivali na varno in skrbno poslovanje banke. Analiza 
obstoječe strukture lastnikov bank namreč kaže, da so pretežna 
večina delničarjev banke tud največji kreditojemalci, kar je 
neprimerljivo s strukturo delničarjev bank v razvitih državah. 
Takšna struktura je posledica preteklosti in dosežene stopnje 
razvoja finančnega sistema kot celote. Tako bo uveljavljanje 
optimalnejše strukture delničarjev banke - aktivnih lastnikov tudi 

dolgoročen perspektiven cilj vsake banke. 

Pomembna vsebinska sprememba v novem zakonu so tudi 
določila, ki širše od veljavnega zakona opredeljujejo povezane 
osebe. In sicer se med povezane osebe štejejo pravno samostojne 
osebe, ki so med seboj upravljalsko, kapitalsko ali kako drugače 
povezane, tako, da zaradi navedenih povezav oblikujejo poslovno 
voljo in delujejo kot ena sama oseba. Takšen pristop do prikritih 
tveganj, ki izhajajo iz povezanih oseb je določen tudi v evropskih 
smernicah. 

V slovenskem bančnem prostoru (začetek leta 1997) deluje 28 
bank, od tega znaša delež treh največjih bank v skupni bilančni 
vsoti 72%, kar kaže na prevladujočo vlogo teh treh bank v vodenju 
politike obrestnih mer in tarif, v oblikovanju novih bančnih storitev, 
v obsegu poslovanja doma in v tujini ter tehnični in kadrovski 
usposobljenosti bank. Tako je donosnost bilančne vsote 7 "velikih" 
bank (delež posamezne banke v skupni bilančni vsoti je preko 
4%) največja in sicer je bila v letu 1996 dosežena v višini 1,22%, 
13 "srednje" velikih bank (nad 1% do 4% skupne bilančne vsote) 
je doseglo malenkostno nižjo donosnost 1,17%, medtem, ko je 9 
"malih" bank (do 1% v skupni bilančni vsoti) doseglo najnižjo 
donosnost in sicer le 0,26% njihove bilančne vsote. Iz navedenega 
ugotavljamo, da posluje v Sloveniji preveliko število predvsem 
maihnih bank, ki niso več konkurenčne, kar kažejo njihovi slabi 

bankami. Vse banke, ki trenutno poslujejo v Sloveniji, bodo mo- 
rale v prihodnje vložiti znatno več naporov v povečanje obsega in 
kakovosti poslovanja z realnim sektorjem tako doma kot v tujini, 
v povečanje obsega poslovanja in trgovanja s tržnimi vrednostnimi 
papirji, v raznovrstno ponudbo in tehnološko posodobitev novih 
bančnih storitev, znižati bodo morale obrestne marže in stroške 
poslovanja, da bodo lahko še v prihodnje poslovale uspešno ob 
odprtju slovenskega prostora za opravljanje finančnih storitev 
tujim bankam ter nujni vključitvi domačega bančnega sektorja v 
zahtevnejše tuje finančne trge. 

3.3.1.2. Zavarovalnice 

Pred letom 1990 je slovensko zavarovalno tržišče obvladovala 
ena zavarovalna družba, ki je imela vpliv na 95% zavarovalnega 
trga. Leta 1990 se je ta družba razdelila na pet zavarovalnih 
družb, vse so organizirane kot delniške družbe z mešanim 
kapitalom, t. im. družbenim in privatnim. Navedene zavarovalne 
družbe naj bi se dokončno lastninsko preoblikovale, tako, da bo 
jasen tudi delež državnega kapitala. V parlamentarni proceduri ie 
zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic, ki bo v prvi 
fazi podržavil preišnii družbeni kapital, kasneie pa bo le ta služil 
za rehabilitacijo in ev. reorganizacijo zavarovalnic. 

V letu 1998 se morajo nadaljevati priprave na izpolnitev zahtev 
Asociacijskega sporazuma, ki zavezuje našo državo na dokončno 
prilagoditev zakonodaje na področju zavarovalništva smernicam 
EU. V dveh letih po uveljavitvi sporazuma bomo morali prilagoditi 
zakonodajo na področju neposrednega zavarovanja, vključno s 
sozavarovanjem, pozavarovanje in retrocesijo, v treh letih pa 
zakonodajo na področju življenjskega zavarovanja. Diskrimina- 
torno obravnavo tujega kapitala bomo odpravili. Predvideno ie. da 
bo področje zavarovalništva v celoti usklajeno z Belo knjigo EU 
do leta 2001. V zakonodaji bodo upoštevane vse smernice EU. 
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3.3.1.3. Kapitalski trg in skladi 

nadzor in zažčito malih delničarjev pred zlorabami in manipula- 
cijami. nikakor pa ne zaščita delničarjev pred finančnimi tveganji. 

Privatizacijski skladi, ki bodo po razdelitveni privatizaciji 
obvladovali pomemben del slovenskega gospodarstva ter bodo 
imeli velik pomen pri nadalnjem razvoju trga vrednostnih papirjev, 
so obremenjeni s številnimi konflikti interesov in še tako dober 
nadzor lahko v začetku le deloma zagotovi njihovo poslovanje v 
korist malih delničarjev. Zato je pomembno postopno normalizirati 
te institucije in jih preoblikovati glede na njihovo dejavnost v 
razpršene investicijske sklade, sklade rizičnega kapitala, 
nepremičninske sklade in holdinška podjetja. 

Vse direktive opredeljene v Beli knjigi kot ukrepi prve stopnje, so 
bile vključene v slovensko zakonodajo že leta 1994, ko je bil 
sprejet trenutno še veljavni Zakon o vrednostnih papirjih. Omenjen 
zakon je glede na tedanji razvoj trga kapitala vseboval posamezne 
določbe, ki se razlikujejo od zahtev relevantnih EU direktiv, 
predvsem na področju določitev previdnostnih zahtev. Agencija 
za trg vrednostnih papirjev je v letu 1997 pripravila nov predlog 
zakona o trgu vrednostnih papirjev, ki bo previdoma sprejet konec 
leta 1998. Trenutno veljavna zakonodaja vsebuje diskriminatorna 
določila, na podlagi katerih tujcem v Republiki Sloveniji ni dovoljeno 
ustanoviti podružnic, prav tako pa je določen maksimalen delež 
kapitala borzne hiše, ki je v lasti tuje osebe (24%). 

Pridružitveni sporazum določa triletno prehodno obdobje za 
storitve borznega posrednika v zvezi z zagotavljanjem nacionalne 
obravnave ter črtanje vseh diskriminatornih norm. Nov predlog 
zakona bo sledil zahtevam pridružitvenega sprazuma ter bo vpeljal 
tudi strožje previdnostne zahteve. Določil bo kapitalsko ustreznost 
borznih hiš, likvidnostne meje in velike izpostavljenosti. Na ta 
način bo na trgu opravljena selekcija, kar bo na dolgi rok 
omogočilo večjo konkurenčnost tega sektorja. 

Obstoječa zakonodaja na področju delovanja investicijskih 
skladov iz leta 1994 že upošteva temeljne usmeritve smernic 
EU. Glede na nerazvitost tega dela trga v Republiki Sloveniji pa je 
popolna uskladitev zakonodaje s tega področja predvidena v 
naslednjih treh letih. Agencija za trg vrednostnih papirjev je bila 
ustanovljena kot neodvisna institucija leta 1994 z namenom 
zaščite investitorjev ter omogočanjem nadaljnjega razvoja trga 
vrednostnih papirjev. Trenutno se Agencija še vedno sooča z 
relativnim pomanjkanjem instrumentov, ki bi omogočili učinkovitejši 
nadzor nad delovanjem borzno posredniških hiš, investicijskih 
skladov, borze in Klirinško depotne hiše. Predlog novega zakona 
daje Agenciji za trg vrednostnih papirjev več pristojnosti na tem 
področju. 

Kapitalski tokovi so v sedaj veljavni zakonodaji sorazmerno precej 
omejeni kot na primer neposredne naložbe nerezidentov v 
nepremičnine v RS, neposredne naložbe nerezidentov naložbe 
na posameznih področjih: revizijske družbe, borzno posredniške 
družbe, družbe za upravljanje z investicijskimi skladi, pooblaščene 
investicijske družbe, sredstva obveščanja, bančništvo in 
zavarovalništvo. Na posameznih področjih pa kapitalski tokovi 
sploh nepokriti s predpisi kot na primer vlaganja nerezidentov v 
nepremičnine v tujini, pridobivanje tujih vrednostnih papirjev s 
strani rezidentov, dostop domačih vrednostnih papirjev na tuji 
kapitalski trg, operacije z enotami investicijskih skladov kot tudi 
operacije z vrednostnimi papirji in drugimi instrumenti s katerimi 
se trguje na denarnem trgu. 

Prav zaradi zapolnitvi? zakonskih praznin, kot'tudi zaradi 
približevanja zakonodaje zakonodaji EU. ie v pripravi nov zakon 

o deviznem poslovanju. VadUojžgnjegavl^ieravi je zagotoviti 
transparentnost. ki bo ustrezala zahtevam pridružitvenega 
sporazuma, kot tudi zagotoviti osnovo za nadalnio liberalizacijo 
kapitalskih tokov, ki bo presegala zahteve pridružitvenega 
sporazuma. 

Na področju tujih vlaganj bodo ohranjene omejitve na področju 
proizvodnje in prometa z oborožitvenimi sredstvi in vojaško 
opremo, kot tudi za prostovoljne varčevalne sklade. 
Zaradi majhnosti monetarnega področja so problemi liberalizacije 
srednje in kratkoročnih kapitalskih tokov večji, kaji nenadni učinki 
pritokov ali odtokov kapitala so nevarnejši za makroekonomsko 
stabilnost. Liberalizacija na tem področju bo potekala postopoma, 
tako da bi kratkoročni kapitalski tokovi, ki jih zajema Bela knjiga v 
II. stopnji ostala še do nadalnjega pod sedanjimi restrikcijami. 

Na področju portfolio naložb bodo v veljavi določene restrikcije, 
vendar ne dlje kot štiri leta po ratifikaciji Pridružitvenega 
sporazuma. 

3.4. PRORAČUNSKA IN DAVČNA REFORMA 

Predmet tega poglavja je vloga države v gospodarstvu, financiranje 
njenega delovanja ter struktura proračunskih odhodkov. V Sloveniji 
je delež javnega financiranja v DBP na ravni razvitih gospodarstev. 
Ta relativno visok delež je predvsem posledica obsežnih 
institucionaliziranih socialnih transferjev, pokojnin, ter fiksnih 
stroškov državne uprave v majhni državi. Na strani prihodkov je 
fiskalna politika omejena na njihovo vezavo na plače (direktni 
davki in prispevki za socialno varnost). Vlada si bo prizadevala 
za vzpostavitev dobro delujočega fiskalnega sistema, ki bo 
omogočil zbiranje sredstev na način, ki bo učinkovit, ne bo 
povzročal distorzii in bo socialno pravičen. 

3.4.1. Javnofinančni izdatki 

Javnofinančni izdatki obsegajo od 45,6 do 46,5% BDP (podatki 
za obdobje 1992-1997). Približno 45% vseh javnofinančnih 
izdatkov predstavlja proračunska poraba države, delež 
pokojninskega zavarovanja je okrog 30%, delež obveznega 
zdravstvenega zavarovanja pa 15%, medtem ko občinski 
proračuni predstavljajo približno 10% vseh javnofinančnih 
izdatkov. 

Vlada se zaveda, da so poglavitne težave v zvezi z javnimi 
financami za prihodnje srednjeročno obdobje odražajo v strukturi, 
ki je značilna za države EU. Na strani javnofinančnih izdatkov sta 
po obsegu in po trendu najbolj problematični dve postavki. Prva je 
izjemno visok delež pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
ki se še povečuje. Delež obveznega pokojninskega zavarovanja 
v celotnem javnem financiranju je od 26,9% v letu 1991 (11% 
BDP) narasel na 29,7% v letu 1996 (13,4% BDP).J<er so bile 
prispevne stopnje za socialno varnost leta 1996 znižale, se bodo 
izdatki državnega proračuna za transfere za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje v letu 1997 še povečali. Vlada pričakuje, 
da bo v naslednjih nekaj letih do proračunskih pritiskov prihajalo 
tudi zaradi teh izdatkov, saj znižani prispevki za socialno varnost 
ne morejo več pokrivati naraščajočih pokojninskih izdatkov. Druga 
postavka zadeva konstantno večanje deleža izdatkov za plače v 
javnem sektorju, ki se financirajo iz proračuna. V letu 1992 so ti 
izdatki predstavljali okoli 17% vseh proračunskih izdatkov (7,8% 
BDP), do leta 1996 pa so se povečali na 20% (10% BDP). To je na 
eni strani povezano z graditvijo institucij nove države (nova 
delovna mesta v državni upravi), po drugi strani pa odraža politiko 
plač v javnem sektorju v preteklem obdobju. 
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Drugi strukturni problemi na strani javnih izdatkov so naslednji: 

a) Izdatki za zdravstveno zavarovanje so do leta 1993 naraščali. 
Z uvedbo prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja se je njihov 
delež začel postopno manjšati in je leta 1996 predstavljal 15% 
vseh javnih izdatkov (6,8% BDP). 
b) Obsežen sistem upravičenosti in visoki socialni transferji. Izdatki 
za socialne transferje (brez izdatkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje) so v letih 1991-1996 obsegali med 7 in 9% vseh 
javnofinančnih izdatkov (3-4% BDP). 
c) Državna pomoč podjetniškemu sektorju. Povečana vloga 
države v podjetniškem in bančnem sektorju v obdobju tranzicije 
se je odražala v različnih oblikah eksplicitne in implicitne državne 
pomoči. Eksplicitne oblike državne pomoči so leta 1992 dosegle 
vrednost 3,4% BDP, ki pa je do leta 1996 padla na približno 2,3% 
BDP (5% vseh javnofinančnih izdatkov). To pa je še vedno znatno 
nad povprečjem držav OECD in EU. 
d) Izdatki države za investicije stagnirajo. Z izjemo gradnje avtocest 
je bil delež drugih investicij iz državnega proračuna v konstantnem 
upadu; tj. od 2,5% BDP v letu 1992 na 1,9% BDP v letu 1996. To 
dokazuje pomanjkanje razvojne komponente v javnem 
financiranju. 

Vlada se zaveda perečih problemov na strani izdatkov, zato 
bo njeno delovanje usmerjeno k izpolnitvi naslednjih 
najpomembnejših ciljev na področju javnih financ: (i) 
postopno zmanjševanje deleža javnofinančnih izdatkov v 
BDP ter posledično zmanjšanje vloge javnih financ države 
pri redistribuciji narodnega dohodka; faktor majhnosti 
države in javnofinančni učinki strukturnih reform 
predstavljajo največjo oviro pri zmanjševanju deleža 
javnofinančnih izdatkov v BDP; (ii) čimbolj nedeficitarno 
financiranje javne porabe; (iii) prestrukturiranje javnofinan- 
čnih izdatkov tako, da bodo pritiski na proračun zmanjšani, 
proračunska poraba pa bolj razvojno orientirana; (iv) 
izboljšanje postopkov priprave, izvajanja, spremljanja in 
kontrole javnofinančnih izdatkov ter dolgoročno povečanje 
predvidljivosti in stabilnosti celotne javnofinančnee porabe 
z uvedbo dolgoročnega proračunskega programiranja in s 
skrbjo za dolgoročno uravnoteženost javnih financ; (v) 
povečanje učinkovitosti izvajanja proračuna. Srednjeročno 
je nujno potrebno vsako leto zagotoviti usklajenost med 
celotnim proračunom in razvojno-nacionalnimi programi 
ter ustrezen finančni nadzor nad državnimi in paradržavnimi 
skladi. 

Za uresničitev navedenih ciljev bodo morali v naslednjih letih vsi 
javnofinančni prihodki In odhodki naraščati počasneje od rasti 
BDP. 

Za zmanjšanje vloge države v gospodarstvu, povečanje razvojne 
komponente v strukturi javnofinančnih izdatkov ter njenega 
načrtovanja glede na rast BDP, bo vlada na področju javnih financ 
sprejela naslednje ukrepe: 

a) Pokojninska reforma je temeljnega pomena za uravnote- 
ženost javnih financ v prihodnjih letih. Za rešitev tega problema 
bo potrebno prilagoditi upokojitveno starost in odmirne stopnje. 
b) Omejitev plač v javnem sektorju. Uravnovešene javne fi- 
nance v naslednjem srednjeročnem obdobju zahtevajo restriktivno 
politiko plač v celotnem javnem sektor|u ter izjemno racionalno 
zaposlovalno politiko v celotnem segmentu državnih institucij, ki 
se financirajo iz javnih sredstev. Zahteve po kadrovanju In ohranitvi 
delovnih mest znotraj splošnih proračunskih omejitev bodo temeljni 
mehanizem določanja plač v javnem sektorju, pri čemer se bo 
zmanjšala stopnja predpisane povezanosti rasti plač v javnem In 
zasebnem sektorju. To bodo omogočili radikalni posegi v obstoječe 
mehanizme določanja plač v javnem sektorju. Zakon o javnih 
uslužbencih bo sistematično uredil celotno javno sfero In poenotil 

položaj zaposlenih v vseh segmentih javnega sektorja. 
c) Izboljšanje in racionalizacija zdravstvenih storitev. Za 
dosego tega cilja so temeljnega pomena predvsem nadaljnje 
izvajanje varčevalnih programov v zdravstvenem sektorju, 
racionalizacija omrežja zdravstvenih storitev ter dvig produktiv- 
nosti dela v zdravstvenem sektorju. 
d) Prestrukturiranje obstoječega sistema upravičenosti do 
socialnih transferjev. Temeljita revizija in preoblikovanje 
obstoječih predpisov o upravičenosti do socialnih transferjev, ki 
ustvarjajo vse večji pritisk na konkurenčnost podjetij, bo zmanjšala 
pritisk na javnofinančna sredstva. 
e) Zmanjšanje in prestrukturiranje vloge države v podjet- 
niškem sektorju. Politika državne pomoči podjetniškemu sektorju 
bo postopoma ukinjena. Ostalo bo le potrebno subvencioniranje 
cen v železniškem prometu in kmetijstvu. Subvencije podjetjem, 
namenjene aktivni politiki zaposlovanja, bodo postopoma znižane 
na najnižjo možno raven. Preostali transferji v podjetniški sektor 
se bodo nanašali zlasti na tehnološki razvoj, ekološke probleme 
in pospeševanje regionalnega razvoja. Politika državnih jamstev 
za podjetja bo izjemno restriktivna, nadomestili pa jo bodo ustrezni 
ukrepi monetarne politike. 
f) Revizija nacionalnih programov in posebnih razvojnih 
zakonov, sprejetih v preteklih letih, tj. njihova prilagoditev 
javnofinančnim zmožnostim, odložitev uresničevanja nekaterih 
programov ter iskanje drugih, nejavnih virov financiranja. 
g) Povečevanje deleža državnih investicij v celotni javni porabi 
in s tem povečanje razvojne naravnanosti javnih izdatkov. 
h) Nadaljevanje proračunske reforme, tj. izboljšanje insti- 
tucionalne organizacije proračuna in uvedba dolgoročnega 
programiranja proračuna. Zakon o proračunskih načelih bo na 
novo reguliral pripravo in izvajanje državnega in lokalnih 
proračunov, upravljanje finančnih virov in javnega dolga, kredite 
v breme države, računovodstvo in nadzor proračuna. Novi zakon 
bo uvedel tudi tako imenovano dolgoročno programiranje 
proračuna, ki se nanaša na usklajevanje in spremljanje izdatkov, 
ki presegajo eno leto. 
i) Povečanje učinkovitosti državne uprave in stroškovne 
učinkovitosti: preoblikovanje javne uprave glede na naloge 
procesa tranzicije, povečanje učinkovitosti državnih uslužbencev, 
uvedba programiranja javnih investicij. 
j) Zmanjšanje števila in poenotena zakonska ureditev 
izvenproračunskih skladov. Zakon o državnih skladih bo 
sistematično in poenoteno opredelil status posameznih 
paradržavnih skladov ter zagotavljal učinkovit nadzor nad njihovo 
porabo javnofinančnih sredstev. 
k) Standardizacija javnih storitev in privatizacija njihovega 
izvajanja (na konkurenčni podlagi) za dosego njihove 
racionalizacije. 
I) Pospešitev reform v proizvodnem in finančnem sektorju 
zaradi zmanjšanja potreb po podpori države. 
m) Sprejetje sprememb v zakonu o javnih naročilih In 
ustanovitev ustrezne službe za koncentracijo javnih nabav zaradi 
povečanja učinkovitosti javne porabe. 

3.4.2. Davčna politika 

Slovenski režim davkov In prispevkov je trenutno v fazi reforme. 
Vlada se zaveda, da so največje omejitve, težave oz. vprašanja 
v zvezi z obstoječim davčnim sistem v Sloveniji naslednje: 

a) struktura davkov kot prihodkov javnih financ je v Sloveniji 
precej drugačna kot na njenih najpomembnejših Izvoznih trgih, 
kar zmanjšuje konkurenčnost slovenskih podjetij. Preveliko 
zanašanje na neposredne davke, predvsem na prispevke za 
socialno varnost, je povzročilo precej visoke plačilne razkorake 
(razlike med stroški plač in njihovimi neto zneski). To pa je vir 
pritiska na rast plač ter spodbuda za Izogibanje plačevanju 
davkov; 
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b) namesto davka na dodano vrednost še vedno obstaja enofazni 
prometni davek v končni potrošnji; 

c) nova davčna uprava še ni dovolj učinkovita. Relativno visoke 
prispevne stopnje stimulirajo davčno evazijo, medtem pa 
sistem ni načrtovan tako, da bi bil sposoben obdavčiti dohodke 
v rastočemu sektorju neformalne zaposlitve in samozaposlitve. 
Nadzor je relativno neučinkovit, sistem pa predrag. V tem 
pogledu mora novi davčni sistem svojo učinkovitost še dokazati; 

V majhnem in odprtem gospodarstvu je temeljna predpostavka 
za trdno rast gospodarstva povećavanje obsega mednarodne 
trgovine. Brez prilagoditve mednarodnemu poslovnemu okolju, 
predvsem tistemu v državah EU, slovenska podjetja ne bodo 
uspela doseči ustreznega položaja v mednarodni konkurenci. 
Vlada se zaveda, da se poglavitna načela fiskalne politike morajo 
nanašati na mednarodno (oz. z EU) primerljivo fiskalno 
obremenjevanje slovenskih podjetij ter nevtralnost davčne politike. 

Vlada bo v naslednjih nekaj letih zagotovila slovenskim podjetjem 
ustrezen položaj v mednarodni oz. evropski konkurenci glede 
fiskalne obremenitve. Zato bo njeno delovanje usmerjeno v izvedbo 
druge faze davčne reforme. V tem okviru bo prišlo do spremembe 
strukture vseh vladnih prihodkov v smislu približevanja tistim 
razmerjem, ki obstajajo v državah EU. Ta projekt bo potekal po 
naslednjih smernicah: 

a) Večii poudarek na posrednih davkih in še posebej na davku 
na dodano vrednost. Uvedba davka na dodano vrednost leta 
1999 je odločilnega pomena za izgradnjo slovenskega 
davčnega sistema, zagotovitev enakopravnega položaja 
slovenskih podjetij v primerjavi z njihovimi tujimi konkurenti, 
kakor tudi s stališča približevanja EU. Uvedba davka na dodano 
vrednost naj bi deloma nadomestila tudi izpad prihodkov od 
carinskih dajatev in znižanih prispevkov za socialno varnost. 
V predlogu Zakona o davku na dodano vrednost je bila v prvi 
obravnavi predlagana davčna stopnja 20%.Uvedbo davka 
na dodano vrednost običajno spremlja porast cen. Zato je 
potrebna usklajena politika, ki naj prepreči, da bi se povišanje 
cen v celoti preneslo v inflacijo.V zvezi z reformo, povezano z 
uvedbo davka na dodano vrednost, bo morala nova davčna 
uprava izkoristiti uveljavitev davka zato, da bo razširila davčno 
osnovo in zajela dejavnosti v sedanji sivi ekonomiji ter 
zmanjšala obseg davčnih evazij. Za obstoječi sistem davka 
na dodano vrednost obstaja soglasje, da davčno disciplino 
povečujejo nižje davčne stopnje, manjše število le-teh, daljši 
čas uvajanja in večja sredstva, namenjena davčni upravi. 
Vendar pa je položaj bolj zapleten ob uvajanju pogojev novega 
sistema davka na dodano vrednost, čemur smo priča v 
Sloveniji. Iz pozitivne zveze med obsegom uprave in davčno 
disciplino sledi, da potrebuje nova davčna uprava za učinkovito 
delovanje kritično maso, optimalne številke pa bo mogoče 
določiti šele na podlagi poznavanja specifičnih okoliščin v 
Sloveniji. 

b) Davki na nepremično premoženje. Z uvedbo novih davkov na 
nepremično premoženje se bo njihova vloga okrepila. Več 
nepremičnega premoženja bo postalo obdavčljivega, davkov 
pa ne bodo plačevale le fizične, ampak tudi pravne osebe. 

c) Dohodnina. Celovita prenova dohodnine bo slednjo prilagodila 
mednarodnim standardom. Zaradi tega bo (i) v okviru danih 
možnosti progresivnost obdavčenja ublažena, število izjem 
pa zmanjšano; (ii) obdavčenje rezidentov bo razširjeno na 
svetovni dohodek, davčna osnova pa na vse vire dohodka; 
(iii) določena bodo pravila, ki bodo onemogočala izogibanje 
plačevanju davka; (iv) določeni bodo novi revalorizacijski 
mehanizmi ter popolnejša uskladitev sistema obdavčitve 
dohodkov fizičnih in pravnih oseb. 

d) Davek na dobiček. Z zaključkom procesa privatizacije podjetij 
in preoblikovanja gospodarskih družb in bank sabo povečala 
vloga davka na dobiček pravnih oseb. Revidiranje sistema 

davka na dobiček bo povezano s podrobnejšo določitvijo 
davčne osnove in enakim obravnavanjem vseh pasivnih 
dohodkov na območju Slovenije. Spremembe in dodatki Zakona 
o davku na dobiček bodo vsebovali rešitve glede obdavčitve 
kapitalskih dobičkov v primeru združevanj, razdruževanj, 
stečajev in likvidacij podjetij - davčnih zavezancev. 

e) Carinske dajatve. Delež prihodka od carin in uvoznih dajatev 
se bo glede na celotne proračunske prihodke zmanjšal, vendar 
pa bo njegov absolutni obseg ostal isti in bo zato še naprej 
predstavljal pomemben proračunski vir. 

f) Reforma davčne uprave, namenjena povečanju učinkovitosti 
pobiranja neposrednih davkov, ki jih plačujejo fizične in pravne 
osebe. Reorganizacija davčne uprave, napovedana za leto 
1999 (skupaj z reformo plačilnega sistema in uvedbo davka 
na dodano vrednost), bo okrepila učinkovitost pobiranja 
davkov in izvajala obstoječih predpisov. Davčna uprava se 
bo v naslednjih letih soočala z zapletenimi in obsežnimi 
nalogami (uveljavitev davka na dodano vrednost, pa tudi 
prilagoditev in reforme drugih sistemov ter okrepitev 
učinkovitosti pobiranja davkov). Zaradi tega po potrebno 
skrbno planiranje in pravilna ocena sredstev, potrebnih za 
izvršitev teh nalog. V smeri približevanja EU in uveljavitve 
davka na dodano vrednost bo tudi potrebno reformirati carinsko 
službo. 

g) Povečana davčna suverenost občin bo v povezavi s 
predvidenim preoblikovanjem občin zelo povečala razlike med 
njimi. Zato je pričakovati nadaljnjo rast obsega davčnih izravnav 
med občinami. 

Vlada se zaveda, da je trdnost predstavljene politike odločilnega 
pomena za uspešno izvedbo davčne reforme. Na kratek rok 
trdnost zahteva zmožnost zadržanja fiskalnih prihodkov na sedanji 
ravni in s tem usklajevanja zgoraj navedenih ukrepov v izogib 
začasnemu izpadu prihodkov. 

3.5. SOCIALNA VARNOST IN REFORMA 
POKOJNINSKA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 

Obstoječi slovenski sistem socialne varnosti nudi visoko raven 
varstva, vendar dolgoročno finančno ni zdržen..OsngynjuTačeJa 

• vsak posameznik nai zagotovi socialno varnost sebi in svoii 

• država v svoiem proračunskem memorandumu oblikuje svoi 
socialni program, ki bo vključeval denarne prejemke, službe in 

napcvedljivim tveganjem; država zagptpvi socialno varstvo 
posameznikom, ki sami teaa niso sposobni. 

V tem okviru: 
a/ bo nekatere funkcije, ki so sedaj solidarno zagotovljene v 

veliki meri prevzel trg, deloma pa različne vrste prostovoljnih 
organizacij.To zahteva razširitev in/ali racionalizacijo javnih 
funkcij. 

b/ bodo socialne službe uresničevale svojo vlogo tudi na način 
in v kontekstu tržnega gospodarstva. Veliko več storitev bo 
ponudil zasebni sektor. Država se bo osredotočila na 
zagotavljanje tistih socialnih storitev, ki jih mehanizem trga ne 
more ponuditi v zadostni meri. Prizadevanja bodo usmerjena 
v ohranitev dobro razvite mreže različnih vrst formalno 
organiziranih in strokovnih ustanov v sistemu socialne varnosti. 
Te bodo dopolnjevali neprofitni, prostovoljni in profitno usmerjeni 
zasebni sektor. 

c/ bo usklajen delež transferov za socialno varnost v javnih 
odhodkih sorazmerno s tistim, kar si družba lahko privošči. 

d/ bo transfer od prispevkov k davkom zmanjšal obremenitev 
stroškov dela v podjetjih. Zagotoviti bo treba nediskriminatorno 
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razdelitev davčnih bremen med ljudmi in gospodarskimi 
subjekti. 

e/ bo boljša organiziranost sistema socialne varnosti,usklajevanje 
različnih socialnih služb, pluralizacija izvajalcev in storitev ter 
večja konkurenca z uvedbo zasebnih storitev v socialnem 
varstvu nujen pogoj za uspeh reforme 

f/ bodo denarni prejemki usmerjeni k tistim, ki jih najbolj 
potrebujejo. Več pozornosti bo posvečeno zniževanju števila 
upravičencev in povečanju ravni prejemkov. To bo uresničeno 
s povečanjem dodeljevanja sredstev tistim upravičencem, ki 
si sami niso sposobni zagotoviti prejemkov, t.j. skupinam, ki 
pomoč bolj potrebujejo. Poskrbljeno bo, da bodo pri 
spremembah sistema najbolj občutljive skupine zajete v mreži 
socialne zaščite. 

Reforme sistema socialne varnosti se bodo ravnale do Socialni 
listini EU. Srednjeročno bodo reforme vključevale uskladitev z 
EU na področju sistema socialne varnosti, ki zadeva delovanje 
notranjega trga (usklajevanje lastnega sistema/politike socialnega 
varstva s sistemi/politikami v državah EU, enakopravno 
obravnavanje moških in žensk, zdravje in varstvo pri delu ter 
uskladitev določenih določb delavske zakonodaje). 

Za zagotovitev socialne pravičnosti in pravne varnosti, bo 
dopolnjena zakonodaja na področju sodnih postopkov, da bi 
zagotovili večio učinkovitost celotnega pravnega sistema. Projekt 
reforme javne uprave se bo pospešil, vključno s privatizacijo dela 
državne lastnine in z iasno opredelitvijo statusa in racionalizacije 
ustanov javnega sektorja. 

Slovenija bo imela politiko boli izenačene porazdelitve dohodka 
kot načina za zmanjševanje razlik in odpravo absolutne revščine. 
Zaradi omejenosti sredstev bo imelo prednost zmanjševanje 
revščine, medtem ko bo ponovna delitev dohodka boli poudarjena 
v kasnejši fazi. Vsem državljanom v stiski bo zagotovljena 
varstvena mreža. Ta politika se bo uresničevala prek prerazdelitve 
ob uporabi davčnih programov in subvencij. Socialni transferi 
bodo vselkemu posamezniku zagotovili eksistenčni minimum. 
Solidarifost bo pri reševanju problema revščine postala 

3.5.1. Pokojninska reforma 

Najnujnejša sprememba sistema socialne varnosti je povezana 
s pokojninami. Reforma pokojninskega sistema je ključno področje 
makrostrukturnih politik. Sedanji sistem, v katerem se pokojnine 
zagotavljajo skoraj izključno prek iavno vodenega preraz- 
poreditvenega dokladnega sistema, ie na dolgi rok neuravnotežen. 
Izdatki za pokojninski sistem bodo v prihodnosti rastli pricej hitreje 
od njegovih prihodkov, kar bo povzročalo vedno večji primanjkljaj. 
Glavni dejavniki, ki razložijo ta trend, so hitro staranje prebivalstva 
in politika zgodnjega upokojevanja v obdobju 1991 - 92. Razmerje 
med upokojenimi in aktivno zaposlenimi bo z 48 odstotkov v letu 
1995 narastlo na več kot 90 odstotkov do leta 2040. Ta problem 
se bo reševal s prilagoditvami obstoječega prerazdelitvenega 
dokladnega sistema v obliki obširne pokojninske reforme. Delež 
izdatkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanja v BDP bo do 
leta 2001 dosegel 12,8 odstotkov. Vendar pa bo zaradi politike 
nespremenjenih prispevnih stopenj in stabilnega socialnega 
varstva in enake ravni zagotavljanja pokojnin primanjkljaj v ZPIZ 
v prihodnjih letih naraščal, kar se bo pokrivalo s povečanimi 
transferi iz državnega proračuna. 

Da bi zaustavili povečano financiranje pokojninskih izdatkov iz 
državnega proračuna, bodo predlagane spremembe, ki vsebuieio 

EU. postopno izenačevanje upokoiitvene starosti za moške in 
ženske, spremembe v izračunavi pokojninske osnove, zniževanje 

odmerne stopnje, kombinirano valorizacijo pokojnin na cene in 
plače, spodbujanje kasnejšega upokojevanja z aktivnimi ukrepi 

enotnejšo porazdelitev bremen med zaposlenimi in 
samozaposlenimi osebami, izboljšanje sistema zbiranja 
prispevKovjjd, 

Sočasno se bo oblikoval tristebrni sistem, ki velia kot prikladneiša 

starajoči se družbi in ima gatgncialni? ugodna.učinKe na 
gospodarstvo. Zadani cilj obsega postopen in delen prenos 
obveznosti iz prerazdelitvenega dokladnega v varčevalno 
naložbeni pokojninski sistem, s pogojem, da je vsota obeh z 
dolgoročnega vidika finančno zanesljiva: 

a/ Prvi steber bo vključeval osnovno in splošno zagotovitev 
varnosti dohodka v starosti prek "vitkejšega" javnega 
obveznega dokladnega sistema pokojninskega zavarovanja, 
kjer bo združevanje tveganja in socialne solidarnosti starejšim 
prebivalcem zagotavljalo dostojno življenjsko raven. Zaradi 
obvezne narave pokojninskega varčevanja v drugem stebru, 
bodo prejemki iz prvega stebra in prispevne stopnje zanj 
proporcionalno zmanjšani. Starostne pokojnine socialnega 
zavarovanja bodo podprte s socialno podporo, ki bo dodeljena 
na podlagi preverbe premoženjskega stanja, za tiste, ki v 
času svojega aktivnega delovanja pod okriljem sistema 
pokojninskega zavarovanja niso bili sposobni zbrati zadostnih 
pravic. Cilj prvega stebra je zavarovancem s polno zavarovalno 
dobo zagotoviti na dohodkih temelječe prejemke, ki bodo precej 
presegali raven preživetja. Socialno zavarovanje v prvem 
stebru bo še naprej financirano prek tehnike sprotnega 
financiranja 

b/ Cilj obveznega pokojninskega varčevanja v drugem stebru 
bo obvezno dodatno zagotavljanje pokojnine. To bo kapitalski 
naložbeni sistem, t.j. skupne javne in druge oblike skladov 
bodo upravljale obvezne osebne pokojninske račune. V 
predlaganem sistemu se prispevki, zbrani od delodajalcev in 
zaposlenih po predpisanih stopnjah, med aktivnim življenjem 
knjižijo na osebne pokojninske račune, ki se ob upokojitvi 
spremeni v življensko anuiteto (pokojnino), ki je drugi del 
pokojnine iz prejemkov. Vsak zavarovanec, ki sodeluje v tem 
sistemu, ob upokojitvi prejme nadomestilo v sorazmerju s 
prispevki in njihovim donosom na tem računu tudi v drugem 
stebru bo delno združevanje tveganj. Zaradi narave 
predlaganih sistemov ter da bi zagotovili diverzifikacijo, je 
sodelovanje zasebnega sektorja v administrativnem in 
finančnem delovanju (vlaganja kumuliranih sredstev) 
obveznega dodatnega zagotavljanja pokojnine zelo zaželeno. 
Moralo bo biti ustrezno urejeno, da bo zagotovilo, da so 
posamezne pravice varne in zaščitene pred tveganji slabega 
upravljanja in goljufijo, 

c/ Naloga po količini in obsegu verjetno skromnega prostovolj- 
nega dodatnega varčevanja v tretjem stebru bo spodbujanje 
posameznikov k zasebnemu in prostovoljnemu pokojninskemu 
varčevanju prek ustreznih davčnih spobud, ki bodo primerne 
za posebej določene "izdelke". Trg finančnih storitev in država 
sama bosta to v prihodnjih letih razvijala in pospeševala. 

3.5.2. Reforma zdravstvenega varstva 

V zdravstvenem varstvu ie do leta 2001 potrebno ustaliti delež 
iavne porabe za zdravstvo naiveč do 7.0% BDP in ohraniti 
obstoječo raven pravic iz obveznega zdravstvenega zavaro- 
vanja. Na podlagi načel pravičnosti in enakopravnosti, enotnih 

možnosti glede storitev zdravstvenega varstva. Najpomembnejši 
del prihodnjega razvoja v sektorju 
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zdravstvenega zavarovanja ie boli ali mani končana: v prihodnosti 

L., Glede na uskladitev Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju z Zakonom 
o zavarovalnicah s spremembo zakonodaje po skrajšanem 
postopku bo omogčeno, da bodo na področju prostovoljnega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovljeni konkurenčni pogoji za 
vključevanje zainteresiranih ponudnikov v izvajanje prostovoljnega 
zavarovanja ter omejitev vloge ZZZS le na izvajanje obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. Ker se bo najpomembnejši del 
prihodnjega razvoja v sektorju zdravstvenega varstva izvajal na 
področju zagotavljanja storitev zdravstvenega varstva, so 
usmeritve naslednje: 
• povečana učinkovitost delovanja izvajalcev zdravstvenih 

storitev z boljšo organizacijo, čim večjim obsegom diagnostike 
in zdravljenja na ambulanten način, skrajševanje ležalne dobe, 
uvajanjem negovalnih oddelkov in zdravljenjem na ambulanten 
način in na domu; 

• zmanjševanje napotitev pacientov na sekundarno in terciarno 
raven zdravstvene dejavnosti s celovitejšo obdelavo na ravni 
osnovne zdravstvene dejavnosti ob hkratni uveljavitvi 
standardov diagnostičnih postopkov; 

• določanje obsega programov zdravstvenih storitev po 
dejavnostih glede na potrebno skrajševanje čakalnih dob; 

• uvajanje spodbudnejših mehanizmov financiranja izvajalcev 
zdravstvenih storitev, predvsem bolnišnic za optimalno in 
racionalno uporabo finančnih sredstev; 

• postopno uvajanje zasebnega načina izvajanja zdravstvenih in 
drugih storitev v zdravstvenem sektorju zaradi večje 
motiviranosti in višje storilnosti. 

Na področju zdravstvenega zavarovanja je v pripravi in bo potekala 
vrsta projektov, ki so usmerjeni v uresničevanje kratkoročnih in 
strateških ciljev reforme zdravstvenega varstva. To so predvsem 
projekti za obvladovanje odhodkov, standardizacijo načrtovanja, 
vrednotenja in izvajanja zdravstvenih programov, revizijo 
financiranja izvajalcev zdravstvenih storitev, obvladovanje 
izdatkov za zdravila, tehnične pripomočke, medicinsko opremo, 
informatizacijo, podporo programov promocije zdravja in še 
nekateri drugi projekti. 

3.5.3. Socialno varstvo 

večieaa socialnega izpostavljanja in deloma socialne izključenosti. 
Vlada si bo prizadevala, da bo nadgradnja sistema ukrepov, ki 
preprečuje in odpravlja socialne stiske in težave posameznikov. 
družin in druoih skupin, temeljila na evropskih socialnih vrednotah, 
kot so demokracija osebnih svobod, načelo enakih možnosti. 
solidarnost, delovanje proti revščini in socialni izključenosti. 
socialna vključenost invalidnih oseb itd. V prihodnosti bo posebna 
pozornost posvečena: 

a/ razvoju programov in ukrepov, ki bodo vsaj delu izpostavlje- 
nega prebivalstva omogočili vedno bolj zagotavljali spodobno 
življenje na podlagi prizadevanj samih prebivalcev. Vlada bo z 
različnimi pobudami podpirala aktivne oblike dejavnosti za 
zmanjšanje socialne izločitve. Ciljne skupine bodo otroci 
izpostavljenih družin, starostniki in nekatere druge skupine, ki 
se pojavljajo zadnje čase (otroci, ki jih ogroža nasilno vedenje 
v družini ali okolju, odvisne osebe); 

b/ povezovanju ukrepov gospodarske politike s cilji socialne 
politike. To bo izpostavljenim skupinam omogočilo, da bodo 
aktivno sodelovale v reševanju svojih socialnih stisk in težav; 

c/ ukrepom za povezovanje/usklajevanje ustanov služb za 

storitve socialnega varstva z zavodi za zaposlovanje, da bi 
delovno aktivne osebe vedno bolj vključevali v aktivno politiko 
zaposlovanja; 

d/ sistemu koncesij za nevladne organizacije in nadgradnji mreže 
socialnih služb, predvsem na področjih, ki jih institucionalizirano 
varstvo ne zajema. Sistem bo prilagojen ekonomskim 
zmožnostim in bo upošteval demografsko strukturo, kulturne 
in sociološke specifičnosti; 

e/ večjim možnostim za ljudi, ki zaradi svojih zmanjšanih 
zmožnosti ne morejo aktivno sodelovati v zagotavljanju svoje 
lastne socialne varnosti, da lahko izberejo programe in izvajalce 
storitev. Prednostne naloge vključujejo programe celostne skrbi 
za starajoče se prebivalstvo in za ljudi, ki prvič vstopajo na trg 
dela. 

3.5.4. Družinska politika 

Z družinsko politiko se bodo zagotavljali poooii za ustvarjanje 
družine, za nieno funkcioniranje in pomoč v materialnih in socialnih 
stiskah. Usmerjena bo k povečevanju kakovosti družinskega 
življenja, bolj enakemu vključevanju obeh partnerjev v družinsko 
življenje in v podporo prevzemanja samostojne vloge odraščajočih 
otrok. Z denarnimi prejemki, kot javnofinančnemu elementu 
družinske politike, se bo pomagalo tistim družinam, ki svojih funkcij 
ne morejo opravljati zaradi prenizkih družinskih dohodkov. Z 
davčnega stališča bodo otroci obravnavani enako in skladno s 
tem bodo spremenjena pravila pri odmeri dohodnine. Preurejena 
bodo nadomestila za porodniški dopust in določena njihova zgornja 
meja. 

3.5.5. Veterani in žrtve vojnega nasilja 

Ustava Republike Slovenije in ustavni zakon za izvedbo temeljne 
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
zagotavljajo posebno ali zatečeno varstvo kategorijam 
prebivalstva, ki so bili prizadeti ali udeleženi v vojrjah oziroma 
agresiji na Republiko Slovenijo. Te kategorije prebivalstva so vojni 
veterani (iz obdobja 1918-1920, obdobje od 1941 -1945 in obdobje 
1991), vojni invalidi (vojaški vojni invalidi, vojaški mirnodobni invalidi 
in civilni invalidi vojne), žrtve vojnega nasilja kot jih imenuje 
slovenski zakon (izgnanci, interniranci, taboriščniki, prisilni 
mobiliziranci, begunci in ukradeni otroci) in v določenih primerih 
njihovi družinski člani. Navedene kategorije ščitijo posebni zakoni, 
ki jih je Republika Slovenija sprejela v letu 1995. Vojni invalidi in 
vojni veterani so imeli posebno ustavno in zakonsko varstvo že 
v bivši Jugoslaviji. 

Proračunski transferi na področju posebnega varstva vojnih 
invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja temeljijo ria 
sprejetih treh zakonih, ki spadajo na področje tako imenovanih 
"vojnih zakonov". Ti urejajo obveznosti države do navedenih 
kategorij pretežno iz obdobja II. svetovne vojne. Zakona o vojnih 
invalidih in vojnih veteranih sta integralna zakona, ki temeljita na 
določenih predpostavkah bivše jugoslovanske zakonodaje. 
Zakon o žrtvah vojnega nasilja je nov zakon, sprejet v Republiki 
Sloveniji po njenem priznanju. Pri vseh treh kategorijah 
upravičencev (vojnih veteranih, vojnih invalidih in žrtvah vojnega 
nasilja) gre za izplačila prejemkov po dveh vsebinskih sklopih: po 
odškodninskem (rente, invalidnine, letni prejemki, zdravstveni 
prispevki) in socialnem (invalidski, veteranski, družinski dodatek), 
ki pa je v višjem standardu, kot druge socialne pomoči. 

Izplačila veteranskih transferov zaradi večanja števila 
upravičencev redno rastejo. V obdobju dveh let bo prišlo do 

osnovi "vojnih" zakonov. Glede na proračunske omejitve bodo z 
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nakup tehničnih pripomočkov racionalizirane pravice žrtev 
vojnega nasilja in stabilizirane ambicije po širieniu poaoiev ter 

3.6.TRG DELA, POLITIKA ZAPOSLOVANJA IN 
DELOVNO PRAVNE VARNOSTI 

V tem poglavju bomo obravnavali količino in kakovost človeškega 
dejavnika (demografski trendi, migracija, izobraževanje), položaj 
trga dela (brezposelnost, zaposlenost), ureditev trga dela in politike 
trga dela. 

Vlada bo na področju trga dela vodila politiko, ki bo 
omogočala dvig kakovosti življenja in aktiviranje potencialov 
človeškega kapitala za porast storilnosti in izboljšanje ravni 
konkurenčnosti. Poskušala bo najti ravnovesje med ravnijo 
varstva zaposlitve in prožnostjo trga delovne sile. Zato bo: 
(i) odstranila nekatere institucionalne togosti trga dela in 
uredbe socialne varnosti, ki povzročajo manjšo prožnost 
trga delovne sile, (ii) spodbudila odpiranje delovnih mest, 
(iii) spodbujala stalno vlaganje v človeški kapital, tako da 
bo zagotavljala ustrezno javno in zasebno izobraževalno 
mrežo, (iv) spodbujala mobilnost delovne sile in (v) 
poskušala zmanjšati obseg "sive ekonomije" (zmanjšati 
obseg neformalnega dela). Reforma trga delovne sile, 
vključno s ponovnim premislekom sistema zavarovanja 
nezaposlenih in z ukrepi za zmanjšanje neformalnega 
zaposlovanja, bo zmanjšala razkorak med evidentirano 
stopnjo brezposelnosti in stopnjo brezposelnosti, ki je 
rezultat ankete o delovni sili. 

države. Večina teh tujih delavcev je prejela stalno osebno dovoljenje 
za delo, medtem ko se druga delovna dovoljenja izdajajo za 
določeno obdobje in/ali na zahtevo delodajalca. Večina tujih 
delavcev so delavci, ki so prišli iz drugih delov bivše Jugoslavije 
(96 odstotkov). Delajo predvsem v gradbeništvu in kmetijstvu. 

Obstoječe nedoslednosti pri urejanju zappslgyania_lyjcev bo treba 
čim prei odstraniti. To bo odpravilo težave, ki se poiavliaio 

industrijskih sodelovanj. 

V naslednjih letih bo zaposlovanje tujih delavcev še naprej zelo 
odvisno od položaja na trgu dela. Vendar pa bo vlada zagotovila: 
(i) enakopravno obravnavanje tujih delavcev glede delovnih 
pogojev, nagrajevanja ali odpuščanja in (ii) socialni sistem, ki 
migrantskim delavcem ne bo odvzel njihovih pridobljenih pravic, 
ki so posledica njihove mobilnosti. Svoboden tok dela bodo 
spodbujali sporazumi o medsebojnem priznanju diplom in 
sporazumi o zagotavljanju storitev in dela na podlagi pogodb o 
sodelovanju. 

Sprememba Zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju in 
vključitev RS v WTO se bo predvidoma povečalo število vlog za 
izdajo delovnih dovoljenj na vlogo delodajalca za izvajanje 
pogodbenih del v okviru kooperacijskih pogodb. To bo narekovalo 
več vsebinskega preverjanja pogojev za sklenitev pogodbe o 
delu s tuicem. Dokler Zakon o zaposlovanju tujcev ne ureia v 
celoti vseh oblik dela na enem mestu, temveč nekatere oblike 
dela prepušča ureditvi v drugih zakonih, bo v prehodnem obdobju. 

tujcih če naprej potrebna visoka stopnja koordinacije pristojnih 
resornih ministrstev za uresničevanje načela restriktivnosti 
zaposlovanja tuie delovne sile in načela liberalizacije zunanjetrgo- 
vinskega prometa storitev in dostopnosti trga tuiim investitorjem. 

3.6.1. Demografski trendi, migracije in delovna sila 

V skladu ^.demografskimi projekcijami je v Sloveniji do leta 2005 
pričakovati- povečanje delovne sile. Vlada pričakuje, da bo pritok 
"močnih" (nadpovprečnih) generacij iz poznih sedemdesetih in 
zgodnjih osemdesetih na trg delovne sile večji od umika z njega 
zaradi upokojevanja ali učinka izgube poguma. Tehnološki razvoj, 
ki na splošno omogoča večio storilnost z mani dela, proces 

deluieio v prid zmanjševanju brezposelnosti in povečevanju 
zaposlenosti. Od šestdesetih let so trendi brezposelnosti v Evropi 
pokazali vztrajnost brezposelnosti. Gospodarska rast je imela 
pomembno vlogo pri zmanjševanju ciklične sestavine brezposel- 
nosti, medtem ko se je strukturna brezposelnost vztrajno 
obnavljala. Pri takšnem obnavljanju zmanjševanje brezposelnosti 
na raven pred recesijo ni bilo uspešno. Čeprav je zgodovina 
visokih stopenj brezposelnosti v Sloveniji kratka, je razvoj zelo 
podoben. Zato v sedanji fazi preoblikovanja podjetij in 
gospodarskega razvoja v srednjeročnem obdobju ni mogoče 
pričakovati bistvenega padca brezposelnosti. Demografske 
projekcije kažejo, da se bo po letu 2010 položaj obrnil, saj se 
pričakuje pomanjkanje delovne sile. V srednjeročnem obdobju bo 
vlada vodila aktivno politiko na področju trga dela, ki bo usmerjena 
k odpiranju novih delovnih mest in zmanjševanju neustrezne 
usposobljenosti na trou dela (izobraževalni programi in programi 
usposabljanja za odrasle, povečanje vpisa v redno izobraže- 
vanje). 

Predvsem zaradi restriktivne in selektivne migracijske politike, ki 
spremlja zahteve trga dela, mednarodna migracija še ni imela 
omembe vrednega vpliva na položaj trga delovne sile v Sloveniji. 
Precejšen del delovnih dovoljenj je bil izdan delavcem, ki so v 
Sloveniji že bili zaposleni in so postali tujci ob ustanovitvi neodvisne 

Uvedba pravice do svobodnega gibanja delavcev bo zahtevala 
spremembe državne zakonodaje preden Slovenija postane 
polnopravna članica EU. Še zlasti v predpisih v zvezi z dostopom 
tujih delavcev do zaposlitve bo treba v primeru delavcev iz držav 
EU odpraviti razlikovanje na nacionalni osnovi. 

Med strateškimi cilji za vstop v EU je z vidika delovne sile potrebno 
še naprej dograjevati pogoje, ki bodo omogočili dostopnost na te 
trge domači delovni sili v okviru nuđenja storitev naših podjetij, 
zlasti tistih, ki so neposredno povezane tudi s prodajo blaga 
(odpiranje EU trgov, kvaliteta storitev, nostrifikacija spričeval, 
usposobitev izvoznikov za oblikovanje plač po kolektivnih 
pogodbah EU držav, itd.). S sklepanjem bilateralnih sporazumov 
z državami članicami EU in drugimi državami za katere obstaja 
utemeljeni gospodarski interes, se bodo povečevale možnosti 
izvoza domačih storitev, ki se izvajajo z detaširanimi delavci v 
okviru bilateralno dogovorjenih kontingentov delovnih dovoljenj. 

3.6.2. Politika zaposlovanja 

Vlada bo kot odgovor na zaostrene razmere na trgu delovne sile 
izvajala takšno politiko zaposlovanja, ki bo prispevala k 
povečevanju števila delovno aktivnih prebivalcev oziroma k 
zmanjševanju števila brezposelnih oseb, pri čemer bo 
zamenjevala dosedanje pasivne inštrumente politike zaposlovanja 
z aktivnimi instrumenti, da bi na ta način povečala fleksibilnost 
trga delovne sile ter čimbolj vzpodbujala posameznike k aktivnemu 
iskanju zaposlitve v času brezposelnosti. 

Glede na dejstvo, da druga faza prestrukturiranja gospodarsta 
še ni zaključena in zatorej ni mogoče pričakovati bistvenega 
izboljšanja na področju brezposelnosti že tekom letošnjega leta, 
Vlada ne bo mogla uvajati na področju politike zaposlovanja 
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varčevalnih ukrepov v smislu zmanjševanja finančnih sredstev, 
ampak bo del proračunskih sredstev, ki se je doslej namenjal 
izvajanju pasivnih instrumentov politike zaposlovanja, postopoma 
preusmerila v izvajanje aktivnih instrumentov. Slednje predstavlja 
premik od državnega interveniranja k razvojnim investicijam 
predvsem v znanje prebivalstva, kar bo prispevalo k bolj 
učinkovitemu delovanju trga delovne sile. Povečana pa bo tudi 
koordinacija ministrstev pri sofinanciranju posameznih projektov, 
da bi se na ta način izognili neupravičenemu podvaianiu. 

V prihodnje bo dan poseben poudarek na investiranje v znanje in 
izobraževanje zaposlenih in brezposelnih oseb, kar bo prispevalo 
k zmanjševanju brezposelnosti in omogočalo ohranjati in povečati 
konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Ker ssmo s 

izvedbo'reforme izobraževanja odraslih si bo Vlada prizadevala 
za povezovanje proračunskih sredstev s sredstvi lokalnih 

K ugodnejšim pogojem za zaposlovanje bo Vlada prispevala tudi 
z ukrepi ekonomske politike in sistemskimi rešitvami, med katere 
sodijo zlasti ukrepi za zaščito konkurence, omejevanje rasti 
realnih plač, vzpodbujanje tehnoloških raziskav, izobraževanje 
odraslih kot tudi ukrepi za odstranjevanje ovir hitrejše rasti majhnih 
in srednje velikih podjetij, ki se zahvaljujoč svoji fleksibilnosti in 
inovativnosti, razmeroma uspešno prilagajajo spremenjenim 
okoliščinam na svetovnem trgu in se jim zato v okviru Mednarodne 
organizacije dela priznava vloga najpomembnejšega generatorja 
novih delovnih mest. Vse prej naštete ukrepe so v okviru 
nacionalnih reform politike zaposlovanja izvajale tudi države 
članice OECD. 

Navedene cilje bo Vlada dosegala z: 
• odpravljanjem vseh vidikov strukturnih neskladij med 

ponudbo in povpraševanjem po delovni sili in poveče- 
vanjem njene fleksibilnosti, posebnim programom za 
izobraževanje brezposelnih, posebnim programom javnih 
del. 

• odpravljanjem visokega deleža dolgotrajno brezposelnih 
in s tem preprečevanjem negativnih posledic brezposel- 
nosti; 

• ohranjanjem delovne aktivnosti, preprečevanjem socialne 
izoliranosti brezposelnih in povečanjem obsega javnih del 
za 100%; 

• preprečevanjem nelegalnih obiik zaposlovanja; 
• ohranjanjem delovnih mest v podjetjih, ki imajo realne 

možnosti za prodajo blaga in storitev na domačem in 
predvsem na tujih trgih in s tem zmanjševanje priliva 
presežnih delavcev v odkrito brezposelnost; 

• uresničevanjem projektnega pristopa pri nuđenju pomoči 
velikim podjetjem, kadrovsko prenovo in skladi deli za 
aktiviranje presežne delovne sile 

• vzpostavljanjem lokalnih socialnih in razvojnih partnerstev 
s ciljem oblikovanja programa aktiviranja dolgotrajno 
brezposelnih; 

• razvijanjem novih instrumentov financiranja izobraževanja 
odraslih in aktivnega razreševanja presežnih delavcev na 
lokalnih in regionalnih nivojih; 

V tem smislu se pripravlja program ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja za obdobje 1998 in dalje, v katere se bo prioritetno 
vključevalo tiste skupine brezposelnih oseb, ki imajo pri iskanju 
zaposlitve največje težave, in sicer: mlade, dolgotrajno 
brezposelne, starejše od štirideset let, invalide in osebe brez 
strokovne izobrazbe. Ob tem se bo zasledovala usmeritev, da se 
osebe, ki prejemajo dajatve iz naslova zavarovanja za primer 
brezposelnosti ter dodatke v okviru sistema socialnega varstva, 
prednostno vključuje v zaposlitev, bodisi s pomočjo programov 
za subvencioniranje zaposlitve bodisi s programi usposabljanja, 

kar naj bi prispevalo k nadaljevanju izboljševanja razmerja med 
aktivnimi in pasivnimi programi v korist prvih. V letu 1998 bo vlada 
sprejela štiri-letno strategijo razvoja trga dela, ki vključuje razvoj 
institucij in mreže za učinkovito izvajanje izobraževanja; 
vzpostavila Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov v 
Mariboru, ki bo pozneje prenešen tudi na druge regije; razvila 
certifikat poklicnih kvalifikacij, vzpostavila institucije, ki bodo 
omogočile črpanje sredstev iz strukturnih skladov; sprejela 
nacionalni program izobraževanja odraslih ter nacionalni program 
usposabljanja in zaposlovanja za invalide. 

Vlada se zaveda, da sedanje neusklajenosti med povpraševnjem 
in ponudbo delavcev določenih poklicev ne bo omogočilo odpraviti 
v kratkem roku, saj bo potrebno, kot kažejo izkušnje držav OECD, 
obdobje najmanj petih let, da bodo rezultati intenzivnega izvajanja 
razvojnih ukrepov aktivne politike zaposlovanja predvsem pa 
ukrepov kontinuiranega izobraževanja odraslih bistveno vplivali 
na konsolidacijo trga delovne sile. 

Navedene usmeritve se upoštevajo pri pripravi novega zakona o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti skupaj z 
usmeritveml, ki izhajajo iz osnutka Socialnega sporazuma za 
obdobje 1997 do 31. 12. 1999. Zakon bo takona novo opredelil 
brezposelne osebe v skladu s standardi Mednarodne organizacije 
dela, in sicer kot tiste za delo zmožne osebe, prijavljene pri zavodu 
za zaposlovanje, ki aktivno iščejo zaposlitev in so jo pripravljene 
sprejeti. Omenjena sprememba bo posledično vplivala tudi na 
izračun stopnje brezposelnosti, saj registrirana stopnja 
brezposelnosti, ki jo uporabljamo v Sloveniji, ni mednarodno 
primerljiva in je še enkrat višja od stopnje, izračunane po 
metodologiji Mednarodne organizacije dela in Eurostat. Zakon 
nadalje predvideva še naslednje spremembe: 
• sprememba osnove za odmero denarne dajatve za primer 

brezposelnosti; 
• drugačna opredelitev vseh denarnih dajatev za primer 

brezposelnosti tako, da bodo le-te vzpodbujale posameznika v 
času brezposelnosti; 

• omejitev možnosti podaljšanja pravice do prejemanja denarne 
dajatve za primer brezposelnosti na primer, ko osebi manjka 
krajše obdobje do izpolnitve pravice do starostne pdkojnine; 

• vključevanje v navedeni sistem tistih oseb, ki doslej še nikoli 
niso bile zavarovane za primer brezposelnosti; 

• vzpostavitev možnosti za ustvarjanje določenega dohodka v 
času prejemanja denarne dajatve za primer brezposelnosti; 

■ črtanje možnosti za izplačilo denarnega nadomestila za primer 
brezposelnosti v enkratnem znesku; 

• opredelitev ukrepov aktivne politike zaposlovanja ter možnosti 
za ustanovitev skladov za izvajanje posameznega programa 
navedene politike; 

• vzpostavitev sistema kreditiranja podjetij za financiranje 
kadrovskega prestrukturiranja in poravnavo zakonskih 
obveznosti podjetja do presežnih delavcev, kreditov 
delojemalcem, ki prezaposlujejo presežno delovno silo; 

• okrepitev povezovanja programov aktivne politike zaposlovanja 
in ukrepov drugih javnih institucij pri načrtovanju in spodbujanju 
lokalnega razvoja; 

• izboljšanje sistema nadzora nad uporabo sredstev na področju 
zaposlovanja ter s tem v zvezi vzpostavitev sistema inšpekcije; 

• preoblikovanje javnih del v smislu približevanja naprednejšim 
programom, ki jih na tem področju izvaja Evropska unija; 

• preoblikovanje sistema štipendiranja; 
• sistem spodbud za delodajalce; 
• določitev zakonsko osnove za sistem subvencioniranja 

študetske prehrane; 
• ureditev položaja študentskih servisov in dela študentov v času 

študija. 

V okviru pogajanja o vsebini že omenjenega osnutka Socialnega 
sporazuma so se socialni partnerji sporazumeli tudi o sprejemu 
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novega zakona o zaposlovanju in usposabljanju invalidov ter o 
spremembah zakona o zaposlovanju tujcev, in sicer bo moral 
prvi uvesti: poenotena strokovna merila in vodila za ocenjevanje 
invalidnosti in/ali sposobnosti invalida, kvotni sistem zaposlovanja 
v odnosu do pasivnih denarnih pravic, mrežo podpornih služb, t.j. 
centrov za poklicno rehabilitacijo invalidov ter nove fleksibilne 
oblike zaposlovanja invalidov, medtem ko bo zakon o zaposlovanju 
tujcev zagotovil: dosledne evidence vseh oblik dela tujcev v 
Republiki Sloveniji, varstvo domačega trga, dosledno obdavčitev 
dela tujcev, raven socialne varnosti tujcev v skladu z zakoni, 
varstvo pred nelojalno konkurenco tujih oseb ter uskladitev z 
zakonodajo Evropske unije. 

3.6.3. Delovno pravna varnost 

Prioriteta na delovnopravnem področju ie spreiem novega zakona 
o delovnih razmerjih, ki bo uredil sistem individualnih delovnih 
razmerij na nacionalni ravni in v katerem se bodo upožtevale tudi 
zahteve, Ki izhajajo iz dokumentov Evropske unije na področju 
pogojev dela ter uporabe prava v individualnih delovnih razmerjih. 
in sicer: 
• direktiva, ki dodaja ukrepe za spodbujanje izboljšav za varnost 

in zdravje pri delu za delavce, ki so sklenili delovno razmerje za 
določen čas ali začasno zaposlene delavce, 

• direktivo o obveznosti delodajalca, da delavce obvesti o 
pogojih, ki se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi, 

• direktiva o prejemanju enakega plačila za moške in ženske, 
• direktiva o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in 

žensk glede dostopa do (možnosti) zaposlitve, poklicnega 
usposabljanja in napredovanja, ter delovnih pogojev, 

• direktiva o varstvu nosečih delavk, 
• direktiva o določenih aspektih organizacije delovnega časa, 
• direktiva o varstvu mladih pri delu, 
• direktiva o usklajevanju zakonodaje držav članic glede 

kolektivnega odpuščanja delavcev, 
• predlog direktive o usklajevanju zakonodaje držav članic glede 

kolektivnega odpuščanja delavcev (prečiščeno besedilo) z dne 
29.11 1996, 

• direktiva o usklajevanju zakonov držav članic o varstvu pravic 
delavcev pri prenosu (spremembi ) lastništva podjetja ali dela 
podjetja, 

• direktiva o usklajevanju zakonov držav članic o varstvu delavcev 
v primerih insolventnosti delodajalca, 

• direktiva ki zadeva "detašmaje" delavcev in 
• konvencija o uporabi prava v pogodbenih obveznostih. 

Hkrati s sprejemom zakona o delovnih razmerjih bo spreiet in 
uveljavljen tudi zakon o kolektivnih pogodbah, ki bo ureial 
vprašanja ter načela kolektivnega doaovariania med predstavniki 
delodajalcev in delojemalcev. 

Kratkoročna usmeritev na področju varstva pri delu in ena od 
prioritet ie tudi spreiem zakona o varnosti in zdravju pri delu, kot 
temeljnega akta, usklajenega z evropskimi smernicami. Predlog 
zakona je pripravljen in čaka na obravnavo v Državnem zboru. V 
letih 1997 in 1998 naj bi bilo sprejetih 8 podzakonskih aktov, ki 
pomenijo uskladitev z Belo knjigo EU. 

V letih 1999 -2001 bo Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve pripravilo še preostale pravilnike s področja varstva in 
zdravja pri delu, ki pomenijo uskladitev s posamičnimi smernicami, 
ki sledijo iz smernice 89/391 in z Belo knjigo. Na področju 
individualnih delovnih razmerij bo opravljena uskladitev z direktivo 
o evropskih svetih delavcev. 

To bi bilo možno storiti z vpeljavo diferencirane prispevne stopnje 
na način, da delodajalec, pri katerem so pogostejše poškodbe pri 
delu ali poklicne bolezni prispeva v zavarovanje več kot tisti, pri 
katerem so poškodbe in bolezni redkejše. Razmisliti bo potrebno 
tudi o morebitnem posebnem zavarovanju za primer poškodb pri 
delu in poklicnih bolezni. 

3.7. REFORMA JAVNE UPRAVE 

Reforma javne uprave je projekt, s katerim bomo v naslednjih 
nekaj letih racionalizirali delo vseh segmentov javne uprave: 
državno uprave na centralni in decentralizirani ravni, delovanje 
sistema lokalne samoupravo in javnih služb. Če je bilo v prvi fazi 
prehoda v novi družbeni sistem mogoče pustiti ob strani vprašanje 
graditve državnih institucij in njihovega učinkovitega delovanja, 
kjer je bilo treba najprej poskrbeti za materialni temelj družbe, 
potem to danes preprosto ni več mogoče, ker nerazvitost države 
in njenih institucij predstavlja oviro nadaljnjemu razvoju. Bistven 
razlog in cili za reformo iavne uprave ie torei funkcionalna in 
strukturalna prilagoditev upravnih sistemov v Sloveniji v procesu 
približevanja Evropski uniii na eni strani in izboljšanje niihove 
učinkovitosti na drugi strani. V_±ern_J<anlekslu, ppsflbjgj 
izpostavljamo "proiekt državne meie in meine kontrole" oziroma 
uresničevanje Schenoenskeoa sporazuma, ki dobiva glede na 
pravkar sprejeto, vendar s strani vseh držav - članic Unije še ne 
ratificirano - amsterdamsko pogodbo, poseben pomen. Resda 
sodi pomensko v sklop celotne, sistemske ureditve tujske 
problematike, vendar glede na poseben pomen in zahtevnost 
projekta predstavlja zaradi svojih organizacijskih, tehničnih, 
izobraževalnih, finančnih in drugih vidikov, relativno samostojno 
projektno nalogo. 

Reforma sistem javne uprave bo: 
• zagotovila večjo devolucijo pristojnosti in s tem omogočila 

večjo fleksibilnost upravnega sistema, 
• zagotovila boljše izvajanje nalog ter vzpostavila ustrezne 

nadzorne mehanizime in boljše uveljavljanje odgovor- 
nosti, 

• razvila konkurenčnost in mmožnost izbire pri izvajanju 
upravnih funkcij, 

• razvila javne službe, ki bodo usmerjene k uporabniku, 
• izboljšala položaj javnih uslužbencev, 
• bolje izkoristila zmožnosti moderne informacijske 

tehnologije, 
• izboljšala kvaliteto pravne regulacije in 
• ojačala usmerjevalno in spremljevalno funkcijo centra 

upravnega sistema. 

Glede na postavljene cilje reforme javne uprave, je predviden 
sprejem nekaterih novih zakonov, ter sprememba cele vrste sedaj 
veljavne zakonodaje. Sprejet bo nov Zakon o javnih uslužbencih, 
poleg tega pa bo potrebno spremeniti oz. dopolniti tudi naslednje 
predpise: 
- Zakon o Vladi Republike Slovenije ter o organizaciji in delovnem 

področju ministrstev, 
- Zakon o upravi, 
- Zakon o lokalni samoupravi, 
- Zakon o pokrajinah, 
- Zakon o gospodarskih javnih službah (oz. predlog nove 

normativne ureditve na tem področju), 
- Zakon o zavodih (oz. predlog nove normativne ureditve na tem 

področju), 
- Zakon o splošnem upravnem postopku, 
- Normativno ureditev posebnih upravnih postopkov, 
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, 
- Zakon o poslancih, 
- Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno 

dejavnostjo, 
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- Zakon o volilni kampanji, 
- Zakon o volitvah v državni zbor, 
- Zakon o določitvi voliltnih enot za volitve poslancev v državni 

zbor, 
- Zakon o evidenci volilne pravice, 
- Zakon o volitvah predsednika republike, 
- Poslovnik Državnega zbora Republike Slovenije. 

Poleg navedenih predpisov bo na tem področju spremenjena še 
cela vrsta zakonov s področja t.i. "tretjega stebra" pogodbe o 
Evropski uniji, kar je pomembno za naše vključevanje vanjo. 

Reforma državne uprave bo delovala sistemsko varčevalno, saj 
se bo v pomembnem obsegu racionaliziralo delovanje vseh 
sestavnih segmentov javne uprave. Oblikovan bo racionalen 
model, ki bo imel naslednje značilnosti: a) centralizirano oblikovanje 
standardov upravnega delovanja, b) decentraliziran način izvajanja 
upravnih funkcij ter c) uvedba nadzornih mehanizmov za kontrolo 
učinkovitosti in zakonitost upravnega delovanja. Konkretno bo 
reforma sistema javne uprave povzročila naslednje neposredne 
učinke, ki bodo delovali varčevalno na daljši rok: 
• povečala se bo učinkovitost delovanja upravnih sistemov zaradi 

izboljšanja medsebojnih razmerij med državnim zborom in vlado, 
kakor tudi zaradi boljše koordinacije dela med resornimi 
ministrstvi in drugimi organizacijami sistema javne uprave, 

• racionalizirana bo organizacija upravnega delovanja na centralni 
ravni ter na ravni decentraliziranih upravnih sistemov (upravne 
enote, enote v sestavi, itd.), 

• izboljšan bo način razpolaganja oz. gospodarjenja s proračun- 
skimi sredstvi, pri čemer bo zlasti pomembna uvedba ustreznih 
pravil gospodarjenja s proračunskimi sredstvi in kontrolnih 
mehanizmov njihove porabe s strani proračunskih uporabnikov, 

• določeni bodo standardi kvalitete in kvantitete upravnega dela, 
ob hkratni krepitvi decentraliziranega načina izvajanja nalog in 
krepitvi ter uvajanju novih kontrolnih mehanizmov za 
preprečevanje nezakonitosti in neracionalnosti v javnem sektorju 
(gre zlasti za potrebo po boljšem delovanju inšpekcijskih služb 
in drugih eksternih in internih mehanizmov nadzora nad upravo), 

• informatizacija upravnega delovanja je tehnološki predpogoj za 
racionalizacijo porabe javnih sredstev zaradi skrajševanja 
upravnih postopkov in izboljšanja medsebojne komunikacije med 
organizacijami javne uprave, 

• opravljen bo prenos pomožnih funkcij uprave na pravne 
subjekte s področja zasebnega sektorja, kakor tudi devolucija 
pristojnosti na nižji ravni upravnega sistema, kar bo povzročilo 
povečanje konkurenčnosti in bo upravo približalo neposrednim 
uporabnikom, 

• privatizirane bodo nekatere javne službe, ob hkratnem uvajanju 
koncesionarnih in drugih oblik izvajanja javnih služb, kar bo 
povzročilo večje angažiranje privatnega kapitala, 

• racionalna razdelitev pristojnosti med državo in lokalno 
samoupravo po načelu subsidiarnosti bo delovala varčevalno, 
saj bodo upravne naloge izvajane na ravneh, ki zagotavljajo 
cenejše in kvalitetnejše izvajanje predpisov, 

• oblikovan bo sistem za ugotavljanje in merjenje učinkovitosti 
pravne regulacije (oz. pravno-regulatorne funkcije države), 

• z novim sistemom javnih uslužbencev bo oblikovan enoten in 
standardiziran model kadrovanja, klasifikacije, nagrajevanja, 
napredovanja in usposabljanja javnih uslužbencev, pri čemer 
se je treba zavedati, da bo obseh pravic in obveznosti javnih 
uslužbencev odvisen od širine kroga zaposlenih oseb, ki bodo 
dobile status javnega uslužbenca; vsekakor bo prišlo do 
pomembne racionalizacije zaradi povečanja usposobljenosti 
javnih uslužbencev, 

• okrepljena bo pospeševalna in usmerjevalna funkcija vlade kot 
centra upravnega sistema države. 

Ocenjujemo, da bo reforma sistema javne uprave v začetni fazi 
sicer povzročila določene finančne posledice za državni proračun 

(pri tem kaže ponovno poudariti, da bo večino potrebnih finančnih 
sredstev za izvedbo reforme prispevala EU iz svojega PHARE 
programa), dolgoročno pa bo prišlo do bistvene racionalizacije in 
s tem posledično do zmanjševanja javne porabe za delovanje 
sistema javne uprave. 

3.8. POLITIKA REGIONALNEGA RAZVOJA 

Težišče sedanje regionalne politike je usmerjeno v ohranjanje 
poselitve v demografsko ogroženih območjih in gorsko-višinskih 
območjih z omejenimi naravnimi pogoji za pridelavo hrane ter 
obmejnih območjih. Območja, ki so demografsko ogrožena 
obsegajo 61% teritorija in 24.6% prebivalstva Slovenije. 

Spodbude, ki jih država zagotavlja tem območjem obsegajo 
sofinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture (lokalne ceste, 
vodovodi, električno omrežje, telefon) in prednostno sofinanciranje 
investicij na področju vzgoje in izobraževanja ter zdravstvenega 
varstva, vendar so skromne po obsegu, saj dosegajo le 0.13% 
BDP ( leta 1992 še 0.23% BDP), medtem ko je celoten obseg 
intervencij v gospodarstvo večji, vendar nezadostno koordiniran 
z regionalnega vidika. V letu 1998 bo obseg sofinanciranja naložb 
v izgradnjo lokalne gospodarske infrastrukture na demografsko 
ogroženih območjih realno povečan v primerjavi z letom 1997. Na 
področju izvajanja aktivnosti v okvirih posameznih sektorskih 
razvojnih strategij bodo upoštevani regionalni razvojni učinki in 
spremljana koncentracija državnih subvencij na regionalnem 
nivoju. 

Kreditiranje naložb s področja gospodarskega razvoja v 
demografsko ogroženih območjih poteka od leta 1996 preko 
Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega 
podeželja, ki dodeljuje ugodne kredite in garancije za naložbe v 
kmetijstvo, drobno gospodarstvo kot tudi druge gospodarske 
dejavnosti, kreditira pa tudi naložbe občin v lokalno infrastrukturo. 
V letu 1996 je bilo dodeljenih preko 800 miljonov SIT, v letu 1997 
pa je razpisano 950 miljonov SIT kreditov in garancij. V okviru 
izvajanja Državnega operativnega programa PHARE ta leto 1997, 
bo Sklad v letu 1998 razdelil 1 milijon ECU za kreditiranje mikro in 
malih podjetij v štirih območjih Slovenije, v katerih so v predhodnih 
letih potekali programi razvoja sektorja malega gospodarstva. 

Osrednji dolgoročni cili regionalne politike vsekakor ostaja 
zagotovitev poaoiev za traien razvoj vseh območij države, na 
osnovi razpoložljivih virov in možnosti ter ob upoštevanju načel 
sonaravnega razvoja. Za nieaovo doseganje pa bo okrepljena 

pristopa pri določanju razvojnih programov. Pristopilo se bo k 
skupnemu oblikovanju kriterijev za dodeljevanje sredstev državne 
pomoči. Izvedena bo institucionalna decentralizacija vodenja 
regionalne razvojne politike (ustanovitev Regionalnih razvojnih 
agencij). Posebno pozornost pa se posveča vzpostavitvi 
celovitega informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje 
učinkov regionalne politike. 

Spremembe regionalne politike, ki iih predvideva predlog zakona 
o spodbujanju skladnejšega regionalnega razvoja, ki se pripravlja 
za drugo branje v Državnem zboru, so usmerjene v uvaianie 
koncepta regionalne politike kot ie uveljavljen v EU. Opredeljeni 
so triie tipi območij s posebnimi razvojnimi problemi (zaostajajoča 
industrijska območia. razvojno šibka podeželska območja in 
obmeina območja). Model temelji na opredelitvi območij regionalne 
politike v EU (Objective 1, 2 and 5B regions). Izbor kriterijev 
vključuje demografske in socioekonomske kazalce (indeks 
staranja prebivalstva kot kriterij za opredelitev razvojno šibkih 
območij in delež brezposelnih v delovno sposobnem prebivalstvu 
kot kriterij za določitev razvojno nestabilnih območij). Obmejna 
območja bodo določena v okviru 10 kilometrskega obmejnega 
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pasu. Predvideva se ustanovitev Sveta za regionalni razvoj, ki bo 
koordiniral državno pomoč na vladni ravni. 

ustreznih integralnih strateških razvojnih dokumentov na 
regionalni ravni. Predvidevamo, da bi preoblikovanje sistema 

koncentracijo proračunskega financiranja razvojnih programov 

Politika regionalnega razvoja je ključnega pomena za trajnosten 
in skladen razvoj urbanih in podeželskih območij Slovenije. 
Ohranitev poseljenosti slovenskega podeželja bo odvisna od 
koordiniranega oblikovanja kmetijske in regionalne politike, katerih 
skupni cilj je oblikovanje celovitih regionalnih razvojnih strategij, ki 
bodo, podprte z ustreznimi vladnimi programi, zagotavljale 
sonaraven razvoj slovenskega podeželja (slovenskih pokrajin). 

4. RAZVOJNE POLITIKE 

4.1.TEHNOLOŠKA IN RAZISKOVALNA POLITIKA 

Strateški cilji na področju raziskav in tehnološkega razvoja (RTR) 
ii predvsem na krepitev znanstvene in tehnološke 

jBPfldfaulanifl. mednarodna 
iti slovenskega gospodarstva, podporo posamez- 

nim sektorskim razvojnim politikami in ohranianiu nacionalne 

Temeljni princip doseganja teh strateških ciljev je povečanje 
dodane vrednosti na nacionalni ravni in večja vpetost 
raziskovalnega dela v razvojne potrebe slovenske družbe. 
Izhajajoč iz premisleka o navedenih ciljih in načelih bodo prioritetne 
teme RTR osredotočene predvsem na podporo slovenskim 
strateškim razvojnim odločitvam, se pravi na konkurenčost 
slovenskega gospodarstva, rast zaposlovanja, informacijsko 
družbo in uravnotežen družbeni in so-naravni razvoj. RTR 
potencial bo v tem kontekstu podpiral posamezne sektorske 
politike. Pri tem bo nacionalna politika RTR izhajala iz evropskih 
sprememb vladnih intervencij iz direktnih podpor k indirektnim 
instrumentom spodbujanja RTR ter v skladu s tem razvijala 
ustrezno regulacijo za spodbujanje investiranja zasebnega 
sektorja v RTR sistem. 

Vključevanje Slovenije v Evropsko uniio predstavlja za slovenski 
RTR potenical možnost njegove večie inteariranosti v evropski 
intelektualni prostor. Pri tem je temeljni izziv v izgrajevanju takšnih 
upravljalskih in zakonskih struktur, ki bodo usmerile RTR v razvoj 
nacionalnega in evropskega notranjega trga, in sicer v skladu z 
uravnoteženim razvojem, visoko stopnjo zaposlovanja in socialno 
varnostjo, izboljšanimi življenjskimi standardi in kvaliteto življenja 
ter gospodarsko in socialno kohezivnostjo. Raziskovanje postaja 
pri tehnološkem dohitevanju EU ključen dejavnik, ki ima skupaj z 
mehanizmi za povezovanje med raziskovalnim sistemom ia 
uporabniki največjo odgovornost za uspeh, 

Vlada se zaveda, da je predpogoj za tehnološko prenovo 
slovenskega gospodarstva večja naložbena dejavnost. Težava 
ostaja še vedno prenos tehnologije, diseminacija inovacij in 
asimilacija novosti v gospodarstvu. Da bi povečali inovativne 
zmožnosti in uspešno prenašali tehnologijo, bo treba izpopolniti 
obstoječo infrastrukturo, to pomeni, da bo treba okrepiti mrežne 

finančnimi ustanovami, svetovalci in proizvajalci. Nalooa 

  ;ti in tehnik prihodnosti. 
temveč vzpostavitev poooiev za konkurenčni uspeh in traino 

tehnološke spremembe. Vladne ukrepe za 
splošno politiko pospeševanja tehnološkega razvoja bi 
lahko razdelili na tri skupine: (i) ukrepi, povezani z vlaganji 
v raziskovalne, razvojne in inovacijske procese, vključujejo 
spremembe v strukturi naložb v raziskave in razvoj v javnem 
sektorju in neposredno spodbujanje drugih faz inovativ- 
nega procesa - priprave za industrijsko proizvodnjo, izdelavo 
prototipov, prodor na trg; (ii) ukrepi za zbiranje in razširjanje 
znanja in tehnološkega know-howa vključujejo ustanovitev 
novih in reformo sedanjih ustanov za prenos in uporabo 
tehnološkega know-howa - tehnološki centri, tehnološki 
parki, raziskovalne in razvojne enote v podjetjih, svetovanje; 
(iii) instrumenti za urejanje tržne kunkurence so davčna 
politika, protimonopolna zakonodaja, standardizacija in 
merilne vede, javna naročila - javni razpisi; javna naročila 
skupaj s spodbujanjem izvoza bi lahko bila učinkovito 
sredstvo za pospeševanje tehnološkega razvoja. 

Eden od glavnih kratkoročnih ciljev slovenske raziskovalno- 
razvojne in tehnološke politike je oblikovanje učinkovitih 
instrumentov za prenos in uresničevanje rezultatov raziskav in 
razvoja v praksi, to pomeni krepitev prenosa tehnologije in 
inovacijske dejavnosti v podjetniške pobude. Zato bo raziskovalno- 
razvojna ter tehnološka politika usmerjena v podpiranje v razvoj 
usmerjenih raziskovalnih in razvojnih dejavnosti in v prenos znanja, 
tehnologij in rezultatov raziskav v prakso. Da bi preprečili izginjanje 
obstoječih raziskovalnih in razvojnih zmožnosti v podjetniškem 
sektorju, bo posebna pozornost posvečena raziskovalnim in 
razvojnim dejavnostim v večjih podjetjih, ki imajo za takšne 
dejavnosti še vedno dovolj potenciala. 

Raziskovalna in razvojna dejavnost je vse bolj pomemben dejavnik 
pri približevanju Evropski uniji. Strateški srednjeročni cilji 
raziskovalno-razvojne in tehnološke politike so; (i) močna 
povezava raziskovalne dejavnosti z razvojnimi potrebami 
Slovenije na vseh področjih; (ii) krepitev znanstvene in tehnološke 
podlage slovenskega gospodarstva in (iii) spodbujanje notranje 
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Osnovno načelo pri 
doseganju naštetih ciljev so rast dodane vrednosti na nacionalni 
ravni in ustrezne odločitve na vseh drugih področjih našega 
razvoja. Vlada si bo prizadevala, da bodo ukrepi usmerjeni v; (i) 
povečano učinkovitost slovenskega gospodarstva; (ii) rast 
zaposlovanja; (iii) informacijsko družbo; (iv) uravnovešen socialni 
in trajni razvoj. Politika se bo osredotočila na posredne 
spodbujevalne instrumente in razvila ustrezno zakonodajo za 
spodbujanje vlaganj privatnega sektorja v sistem raziskovanja in 
razvoja. Kvantitativno razmerje med raziskovalnimi in razvojnimi 
kadri v podjetniškem sektorju in v akademskih ustanovah se bo 
spremenilo v prid podjetniškemu sektorju. V večji meri kot doslej 
ga bodo oblikovale tržne razmere in manj kot doslej državno 
usmerjanje. 

V letih 1997 in 1998 bo ohranjena programska struktura, ki 
izhaja iz Nacionalnega raziskovalnega programa, in sicer v 
naslednjem prioritetnem razmerju: 
- znanstvene raziskave (temeljne in aplikativne raziskave) 

- 36 % 
- ustanoviteljske obveznosti države do univerz in inštitutov 

-11 % 
- podiplomsko usposabljanje raziskovalcev - 20 % 
- tehnološko razvojni in ciljni programi - 10 % 
- informacijska in komunikacijska infrastruktura - 5 % 
• znanstveno informiranje in komuniciranje - 6 % 
- raziskovalna oprema - 3 % 
- mednarodno sodelovanje - 1 % 
- investicije (v zgradbe) - 7 % 
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Glede na politiko finančnega stabiliziranja raziskovalnih 
inštitutov naj bi se v letih 1997 in 1998 povečalo financiranje 
ustanoviteljskih obveznosti države In programsko 
financiranje inštitutov. 

V naslednjih štirih letih bo Slovenija postopno povečala 
vladne izdatke za RTR na 1% BDP. Skupaj z naložbami 
zasebnega sektorja lahko vsi izdatki za RTR v Sloveniji 
dosežejo 1,9 % BDP. S povečanjem deleža ustanoviteljskih 
obveznosti države do raziskovalnih inštitutov se bo 
stabiliziralo financiranje osnovne raziskovalne infrastruk- 
ture, s čimer bomo pocenili storitve inštitutov za industrijo. 
Financiranje raziskovalnih projektov oziroma ustanovitelj- 
skih obveznosti države do raziskovalnih inštitutov naj bi se 
približalo razumerju 80 : 20. Potrebno bo tudi spremeniti 
strukturo RTR, tako da se bo v nji povečal delež ciljno 
usmerjenih raziskav. 

4.1.1. Mednarodno znanstveno in tehnično 
sodelovanje 

Republika Slovenija ima urejeno meddržavno sodelovanje s 
podpisanimi sporazumi o znanstvenem in tehnološkem 
sodelovanju s 15 državami. Meddržavno sodelovanje poteka tudi 
na podlagi krovnih sporazumov o sodelovanju v znanosti, kulturi 
in izobraževanju. S sukcesijo sta bila prevzeta sporazuma o 
znanstvenem in tehnološkem sodelovanju z Italijo v letu 1992 in 
Japonsko v letu 1994. V letu 1996 je bil prevzet Kulturni sporazum 
z Nizozemsko, ki vključuje tudi sodelovanje na področju znanosti 
in tehnologije. V postopku pred podpisom so tudi novi sporazumi 
o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju z Italijo, Avstrijo, 
Slovaško, Brazilijo, Tajsko in Malezijo. 

Pri multilateralnem sodelovanju ima Republika Slovenija razvito 
najobsežnejše sodelovanje pri posameznih evropskih programih, 
ki potekajo v okviru Evropske unije, pri drugih samostojnih 
evropskih programih ter pri programih Iz Sistema OZN za razvoj, 
z mednarodnimi centri ter v okviru regionalnega sodelovanja. 
Polnopravno sodelujemo v programih Evropske unije TEMPUS In 
ACE od leta 1991, PECO od leta 1992, COPERNICUS od leta 
1994 in pri posameznih projektih Četrtega okvirnega programa 
EU od januarja 1995. Slovenija sodeluje pri Programu COST od 
njegove ustanovitve v letu 1971 (sprejeta v članstvo COST v letu 
1992) ter v Programu EUREKA od junija 1994. 

Pri mednarodnih organizacijah je najpomembnejše sodelovanje s 
Programom OZN za razvoj (UNDP) ter posameznimi specializira- 
nimi agencijami OZN (UNIDO, FAO, WHO, UNESCO, itd.) ter 
mednarodnimi centri ICGEB in ICTP v Trstu, CERN v Ženevi, 
ICPE v Ljubljani, CIESM v Monaku ter UR in EMBC v Parizu. Med 
regionalnimi organizacijami je najpomembnejše znanstveno in 
tehnološko sodelovanje, ki poteka v sklopu SEP In DS Alpe- 
Jadran. 

Bilateralno znanstveno In tehnološko sodelovanje Republike 
Slovenije predstavlja pomembno osnovo za razvijanje vseh drugih 
oblik sodelovanja, zato bo dogovorjeno in institucionalizirano 
sodelovanje s posameznimi državami še okrepljeno In vezano 
predvsem na večletne programe in projekte,'ki so v obojestransko 
korist. V obdobju 1997-98 se bo Izvajalo več kot 30 meddržavnih 
programov, ki predstavljajo osnovo za dolgoročnejše razvijanje 
sodelovanja. Nadaljevalo naj bi se tudi uspešno vključevanje 
Slovenije v vse evropske programe in projekte, ki bodo potekali v 
tem okviru. Zlasti predvidevamo znatno povečanje udeležbe 
slovenskih organizacij v projektih Četrtega okvirnega programa 
EU za obdobje 1994-98 ter ponovno uspešno konkuriranje 
slovenskih organizacij pri v aprilu objavljenem razpisu INCO- 
COPERNICUS za leto 1997/98, s čimer se bo slovenski delež pri 

projektih Evropske unije še bolj okrepil, pri projektih pa bo 
sodelovalo znatno večje število slovenskih organizacij, med drugim 
tudi večje število industrijskih organizacij ter malih in srednjih 
podjetjih. Pri drugih evropskih programih kot so COST, EUREKA, 
TEMPUS in ACE, bo stopnja povečevanja obsega manjša, saj 
smo že dosegli visoko stopnjo udeležbe slovenskih organizacij. 

Poleg Institucionalne ureditve bilateralnega sodelovanja z 
državami, s katerimi tega sodelovanja še nimamo urejenega in 
spadajo med pomebnejše slovenske partnerje (ZR Nemčija, 
Avstrija, Slovaška, skandinavske države ter nekatere južnoameri- 
ške države), je najpomembnejša naloga preusmeritev dvostran- 
skega sodelovanja na skupne raziskovalno-razvojne projekte, 
pri katerih morajo v večjem obsegu sodelovati slovenske 
gospodarske družba in industrija, da bi zagotovili prepotreben 
pretok znanja in novih tehnologij v industrijo. 

Strateškega pomena je polnopravna vključitev Slovenije v novi 5. 
Okvirni program znanstveno-raziskovalnega in tehnološko- 
razvojnega dela EU za obdobje 1998-2002, ki je v pripravi. 
Slovenija je že uradno najavila svojo pripravljenost za polnopravno 
članstvo z enakimi pravicami in dolžnostmi kot katerakoli članica 
EU. Pogajala pa se bo za subvencionirano članarino. 

Pri sodelovanju z mednarodnimi organizacijami iz Sistema OZN 
za razvoj bo morala Slovenija preiti iz prejemnice tehnične pomoči 
v donatorko, praviloma preko ustanavljanja ustreznih mednarodnih 
centrov v Sloveniji za usposabljanje kadrov in prenos tehnologij v 
tretje države. Pomen znanstvenega in tehnološkega sodelovanja 
v sklopu SEP in DS Alpe-Jadran se bo še nadalje zmanjševal 
zaradi neposrednega sodelovanja držav in regij tega območja v 
evropskih in drugih mednarodnih programih. 

4.1.2. Standardizacija 

Tematika sprejemanja slovenskih tehničnih standardov je urejena 
v Zakonu o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95). Ta zakon 
predstavlja podlago za uveljavitev novega pristopa pri določanju 
pravne narave standardov in tehničnih predpisov. Tehnični 
standardi, ki jih pripravlja in izdaja USM so opredeljeni kot dokumenti 
s prostovoljno uporabo, njihove zahteve pa postanejo obvezne 
samo, če je tako določeno s tehničnimi predpisi, ki jih izdajo 
pristojna ministrstva. 

USM namerava v obdobju naslednjih petih letih prevzeti vse tiste 
evropske standarde, ki so potrebni slovenskemu gospodarstvu 
in državni upravi. Prevzeti bodo tudi nekateri mednarodni standardi, 
če bo za to obstajal interes. 

Ključni problem, ki ga bo treba razrešiti v obdobju vključevanja v 
EU, je povezan s potrebo po prevajanju tehničnih standardov. 
Veliko več standardov bo treba prevzemati z metodo prevoda, ki 
je strokovno in materialno precej bolj zahtevna kot sedaj pretežno 
uporabljana metoda razglasitve. Pri tem moramo še posebej 
opozoriti na obstoj tako Imenovanih harmoniziranih standardov, 
katere sta pripravili evropski organizaciji za standardizacijo (CEN, 
CENELEC) na podlagi naročila Komisije EU za tehnično podporo 
direktivam novega pristopa. Slednje direktive (v tem trenutku jih 
je 17) se razlikujejo od "klasičnih" direktiv v tem, da so tehnične 
zahteve za posamezne proizvode ali proizvodne postopke 
natančneje opredeljene v standardih in ne v samih direktivah. 
Standardi na ta način postanejo sestavni del direktiv in 
predstavljajo del zakonodaje EU. Menimo, da bi bilo treba prevesti 
vse harmonizirane standarde (v tem trenutku jih je okoli 700), 
katerih obseg ob koncu leta 1996 je znašal okoli 21.000 strani. 
Omenjeni evropski standardizacijskl organizaciji pa pospešeno 
sprejemata harmonizirane standarde na podlagi že izdanih naročil 
EU In njihovo število se bo v naslednjih letih znatno povečalo. 
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Zgolj za potrebe "direktive o gradbenih proizvodih" je predvidenih 
950 standardov. 

Dolgoročni cilji na področju standardizacije so polnopravno 
članstvo v CEN/CENELEC, prevzem vseh potrebnih evropskih 
standardov kot slovenskih nacionalnih standardov, sprejem 
novega Zakona o standardizaciji, s katerim bodo med drugim 
urejena vprašanja glede (spremembe) statusa organa s 
pristojnostjo načrtovanja politike ter sprejemanja standardov in 
aktivno delo v tehničnih odborih ISO/IEC in CEN/CENELEC, kar 
bo slovenskemu gospodarstvu in državni upravi omogočilo 
takojšen aktiven vpogled v tehnološki razvoj na svetovni ravni. 

4.1.3. Meroslovje 

Končni cilj je vzpostavitev nacionalnega meroslovnega sistema, 
ki predstavlja tehnično in organizacijske infrastrukture, ki 
omogočajo, da pravne in fizične osebe po vsej državi izvajajo in 
sprejemajo točna merjenja in prikazujejo veljavnost teh merjenj v 
primerjavi z drugimi nacionalnimi meroslovnimi sistemi v EU. 

Podlago takemu sistemu daje Zakon o meroslovju (Ur. list RS, 
št.1/95), ki omogoča postavitev mednarodno primerljive 
meroslovne infrastrukture z upoštevanjem načel akreditacije in 
imenovanja. Meroslovni sistem vključuje realizacijo, vzdrževanje 
in diseminacijo enot fizikalnih veličin s pomočjo nacionalnih 
etalonov v akreditiranih laboratorijih, kalibracijo etalonov in meril 
ter zakonsko meroslovje, ki zagotavlja pravična merjenja za 
trgovino in menjavo blaga ter točna merjenja s področja varstva 
okolja, zdravja in splošne tehnične varnosti. 

Urad izvaja meroslovni nadzor nad merili in njihovo uporabo ter 
nad delom akreditiranih in imenovanih pravnih oseb. Zaradi 
skromne kadrovske zasedbe v Uradu, nedokončane postavitve 
meroslovnega sistema (postavitve in imenovanja nacionalnih 
etalonov, akreditacija pravnih oseb za preskušanje tipa merila in 
overjanje ter njihovo imenovanje) in nezdružljivosti meroslovnega 
nadzora z izvajanjem overitev in preskušanj, se meroslovni 
nadzor izvaja le v manjšem možnem obsegu. 

Nadzor nad predpakiranimi proizvodi se zaradi usklajevanja 
predloga nacionalnega meroslovnega predpisa z EU smernicami 
(75/106 EEC, 75/107 EEC, 76/211 EEC in dodatki s spremembami) 
oziroma še ne uveljavljenih meroslovnih predpisov s tega področja 
in pomanjkanja stalnega strokovnega osebja še ne izvaja. 

Kratkoročni cilji na področju meroslovja so pridobitev akreditacije 
tujega akreditacijskega organa za kalibracijski laboratorij za maso 
v USM in za dva kalibracijska laboratorija za dolžino in za silo, ki 
sta izven USM, postavitve in priznanje referenčnih etalonov v 
akreditiranih kalibracijskih laboratorijih za nacionalne etalone 
osnovnih fizikalnih veličin (napetost, upornost, čas, masa, dolžina, 
temperatura), harmonizacija nacionalnih meroslovnih predpisov 
o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice in drugih 
meroslovnih predpisov z določili direktive 90/384/EEC in 
uveljavitev harmoniziranih meroslovnih predpisov za predpakirane 
proizvode in izvajanje nadzora nad njimi. 

Dolgoročni cilji na področju meroslovja so sprejem dopolnitev 
oziroma sprememb Zakona o meroslovju, s katerimi bo mogoče 
uveljaviti vse zahteve smernice 90/384/EEC in druge zahteve 
nove skupne meroslovne direktive, ki temelji na novem evropskem 
pristopu, prevzem vseh meroslovnih direktiv in drugih predpisov 
za posamezne vrste meril, vključno s spremembami, ki se 
pripravljajo z uvedbo skupne meroslovne direktive, postavitve in 
priznanje referenčnih etalonov v akreditiranih kalibracijskih 
laboratorijih za nacionalne etalone nekaterih izpeljanih fizikalnih 
veličin, ureditev strateških vprašanj, ki so vezani na dejavnost in 

obveznosti Urada pri zagotavljanju delovanja celotnega 
meroslovnega sistema tako, da se zaradi nezdružljivosti 
hkratnega opravljanja posameznih nalog, organizacijsko in 
interesno koncentrirajo posamezna področja kot so: meroslovni 
predpisi in njihova harmonizacija; meroslovni nadzor in nadzor 
nad predpakiranimi proizvodi ter igralnimi avtomati; imenovanja 
neodvisnih inštitucij in njihov nadzor; odobritve tipa meril; 
priznavanje nacionalnih etalonov in zagotavljanje sledljivosti. Na 
USM se z ustreznimi rešitvami organizacijskih povezav veže: 
overjanje meril, preskušanje tipa meril in odobritve, nacionalni 
etaloni nekaterih osnovnih in izpeljanih veličin, predpakirani 
proizvodi in igralni avtomati. 

4.1.4. Akreditacija 

Področje akreditacije je urejeno z Zakonom o standardizaciji (Ur. 
list RS, št. 1/95) in ustreznimi podzakonskimi akti. V okviru USM 
je ustanovljen sektor za akreditacijo, ki izvaja naloge nacionalne 
akreditacijske službe - Slovenske akreditacije (USM-SA). Ker je 
področje akreditacije široko in je potrebno v fazi vzpostavljanja 
sistema akreditiranja skrbeti tako za sistemske naloge, kot tudi 
za tekoče izvajanje akreditacijskih postopkov, prihaja zaradi 
majhnega števila sodelavcev do zamud pri izvajanju akreditacijskih 
postopkov, kakor tudi pri vzpostavljanju sistema, kompatibilnoga 
z EU. 

V posameznih akreditacijskih postopkih sedaj USM uporablja tuje 
strokovnjake, kot ocenjevalce za ugotovitev izpolnjevanja zahtev 
za akreditacijo. Vzporedno z izvajanjem postopkov, v katerih 
sodelujejo tuji strokovnjaki, poteka tudi izobraževanje domačih 
ocenjevalcev. Izdelan je postopek za izbiro in klasifikacijo 
ocenjevalcev, iz katerega izhaja, da morajo ocenjevalci poleg 
uspešno zaključenega posebnega tečaja pridobiti tudi praktične 
izkušnje na tem področju kot opazovalci v konkretnih ocenjevanjih. 
Zaradi angažiranja tujih ocenjevalcev prihaja do zamud pri izvajanju 
nekaterih akreditacijskih postopkov. Potrebno bi bilo zagotoviti 
dovolj sredstev za šolanje domačih ocenjevalcev. Zaradi majhnosti 
slovenskega prostora bo tudi v bodoče težko zagotoviti neodvisne 
domače ocenjevalce (predvsem strokovne) iz vseh področij 
delovanja Slovenske akreditacije. 

Dolgoročni cilji na področju akreditacije so podpis multilateralnega 
sporazuma v okviru EAL in EAC o medsebojnem priznavanju 
akreditacijskih listin in vseh dokumentov, izdanih na osnovi le- 
teh, aktivno sodelovanje pri delu EAL in EAC in s tem sprotno 
usklajevanje sistema akreditiranja v Sloveniji s prakso v Evropi, 
širjenje nabora domačih ocenjevalcev tudi na bolj strokovna 
področja, širjenje organizacijske strukture na ostala strokovna 
področja, ki jih pokriva sistem akreditiranja in vključitev 
akreditiranih organov v sheme medlaboratorijskih primerjalnih 
preskušanj. 

4.1.5. Intelektualna lastnina 

Republika Slovenija mora še pred uveljavitvijo pridružitvenega 
sporazuma ratificirati mednarodno konvencijo o zaščiti novih 
rastlinskih sort (UPOV Ženevska listina 1991). Ratifikacija bo 
možna šele, ko bo Republika Slovenija sprejela ustrezni zakon o 
varstvu novih rastlinskih vrst. 

Urad RS za intelektualno lastnino bo v prvem tromesečju 1998 
pripravil izpopolnjen Zakon o industrijski lastnini, ki bo terminološko 
usklajen z direktivami EU, predvsem pa s sporazumom TRIPs v 
okviru WTO. Zakon bo tudi dopolnjen z določbami o uveljavljanju 
pravic intelektualne lastnine (t.i. enforcement), ki je v pristojnosti 
policije, carine in tržnega inšpektorata. 
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4.2. KMETIJSKA POLITIKA 

Kmetijska politika bo usmerjena v učinkovitejše izvajanje sprejete 
strategije razvoja slovenskega kmetijstva, prilagajanje na razmere 
vedno bolj odprtega trga ter ekonomske, normativne in 
institucionalne usposobitve za vključitev v EU. To bo mogoče 
doseči s temeljito dograditvijo in reformo ukrepov kmetijske politike. 
Ob izrazito neugodnih pogojih v primerjavi z razvitimi državami 
(za slovensko kmetijstvo je značilna zelo neugodna agrarna 
struktura, težki naravni pogoji, dve tretjini kmetijske zemlje je v 
težjih pogojih, velik delež travinja in majhen delež njiv v strukturi 
rabe, nizka globalna produktivnost dela in sorazmerno nizka 
intenzivnost prireje in predelave) bo uresničitev zastavljenih ciljev 
izredno zahtevna. 

Dologoročni okviri razvoja kmetijstva so opredeljeni v Strategiji 
razvoja slovenskega kmetijstva, ki sledi naslednjim ciljem: 
• stabilna pridelava kakovostne in čim cenejše hrane ter 

zagotavljanje prehranske varnosti Slovenije, 
• ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine, ohranjanje kmetijske 

zemlje (ohranitev proizvodnega potenciala za čas motene 
oskrbe), varstvo kmetijskih zemljišč in voda pred onesnaže- 
vanjem in nesmotrno rabo, 

• trajno povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in 
• zagotavljanje paritetnega dohodka nadpovprečno produktivnim 

pridelovalcem. 

S cilji kmetijske politike je dolgoročno opredeljen eko-socialni 
koncept kmetijske politike, ki daje velik poudarek večnamenskosti 
kmetijstva. Sprejeti koncept kmetijske politike in njegovi dolgoročni 
cilji so v celoti ustrezni tudi v spremenjenih razmerah. Tako koncept 
kot cilji so skladni z novo skupno kmetijsko politiko EU in jih v 
srednjeročnem obdobju ni potrebno spreminjati. Še več, cilji iz 
Strategije so osnova za prilagajanje kmetijstva vstopu Slovenije v 
EU. Vsekakor pa je potrebno zaradi prilagajanja in priprav Slovenije 
za vstop v EU k zgoraj navedenim ciljem dodati še nov 
srednjeročni cilj: usposobitev slovenskega kmetijstva in živilstva 
za vključitev v Skupno kmetijsko politiko in skupni trg EU. 

Za dosego sprejetih ciliev in prilagajanje Slovenije vstopu v EU ie 
nuina celovita reforma ukrepov kmetijske politike. Zaščitna politika 
le v obliki cenovnih podpor ni zadosten ekonomski okvir za 
učinkovito prilagajanje. Ne omogoča razvojne naravnanosti na 
tistih področjih, ki so posebnega strateškega pomena v 
predpristopnem obdobju. Težišče dosedanjih podpor slovenskemu 
kmetijstvu je bilo na cenovnih podporah (ukrepi zunanjetrgovinske 
zaščite in drugi ukrepi na domačem trgu). Možnosti vodenja take 
kmetijske politike so v bodoče zelo omejene. Z dosedaj sprejetimi 
ukrepi težko uresničujemo predvsem okoljevarstvene in 
prostorske cilje kmetijske politike. Brez reforme in novega 
koncepta ukrepov kmetijske politike je ogroženo uresničevanje 
ciljev kmetijske politike, ogroženi so tudi strateški interesi Slovenije 
na področju ohranitve poseljenosti, varovanja kulturne krajine in 
prehranske varnosti. 

Novi ukrepi v kmetijski politiki Evropske uniie znižuieio pomen 
tržno-cenovne politike, uvajajo neposredna plačila in dajejo 
prednost strukturni politiki, ki lahko učinkoviteje in boli cilino 
naravnano dosega zastavljene cilie. Tudi v Sloveniji ie potrebno 
slediti tem novim trendom. Primerljivost in usklajenost mehanizmov 
kmetijske politike v Sloveniji z mehanizmi v EU bo omogočila lažja 
pogajanja in učinkovitejši prehod. Spremeniti je potrebno koncept 
tržno-cenovne zaščite in dati večji poudarek novi spremenjeni 
strukturni politiki. 

S strukturnimi ukrepi se bo, dosti bolj učinkovito kot doslej, vplivalo 
tudi na proizvodno preusmeritev slovenskega kmetijstva v 
sonaravne oblike kmetijske pridelave. Pri tem sonaravno 
kmetijstvo razumemo v širšem pomenu kot splet različnih oblik 

okolju prijaznega načina pridelave, od ekstenzivnejše rabe 
proizvodnih sredstev do biološkega kmetijstva. Ob določenih 
podporah bi pretežni del slovenskega kmetijstva lahko preusmerili 
v koncept sonaravnega kmetijstva. 

Ob tem pa velja tako za sonaravno kmetijstvo, za_konvencialno 
kmetijstvo pa toliko boli, da le potrebno usposobiti kmetijstvo v 
veliko večji meri kot doslej za podjetniško in tržno delovanje. 

reformiranih ukrepov pomembna načela vodenia kmetijske politike. 

4.2.1. Tržno-cenovna politika v kmetijstvu 

Ključni elementi tržno-cenovne kmetijske politike so: zunanjetrgo- 
vinska zaščita, dohodkovna neposredna plačila in intervencijski 
nakupi. 

Zunanjetrgovinska zaščita ostaja pomemben element cenovne 
pol iti ke. Zaradi vse večie liberalizacije kmetijskih trgov, na katero 
Slovenija ne more vplivati, ustrezne dohodkovne ravni samo z 
zunanjetrgovinsko zaščito ne bo mogoče zagotavljati. Kot ukrep 
zagotavljanja primerne dohodkovne ravni bodo uvedena 

in makroekonomske učinke. Breme podpor bo v večii meri 

dohodkovne politike ie ekonomsko učinkovitejše. Proračunski 

z negativnimi ekonomskimi (alokaciiskimi) učinki, kot pri oblikah 
cenovnih podpor. Zniževanje cenovne ravni kmetijskih proizvodov 
prispeva tudi k povečanju konkurenčnosti živilskopredelovalne 
industrije. Uveljavljanje takega koncepta pomeni prilagajanje 
mehanizmom in koceptom skupne kmetijske politike EU. 

redov, ki bodo uveljavljeni pri ključnih kmetijskih proizvodih. 

Instrumenti kmetijske politike bodo: cilina cena, zaščitna cena, 

izvozu in dohodkovno direktno plačilo (kot razlika med cilino in 

4.2.2. Strukturna politika v kmetijstvu 

Strukturna kmetijska politika bo na področju povečevanja 
konkurenčne sposobnosti delovala z ukrepi, ki podpirajo 
spremembe posestno-lastniške, proizvodne in tehnološke 
strukture. V te namene bo potrebno razvojno sposobne kmetiie 
povečati, izboljšati njihovo storilnost in dvigniti splošno tržno 
naravnanost kmetijstva. Potrebne so investicije v jiemliišča. 
kapital, znanie in tržno organiziranje. Procesi na tem področju so 
dolgotrajni, zato je toliko bolj potrebna dolgoročna in sistemska 
ureditev ukrepanja. Ključnega pomena je oblikovanje dovolj 
velikega sloja poklicnih kmetij, ki se bo ne glede na proizvodno 
orientacijo (masovna ali ekološka proizvodnja) sposoben ohranjati 
in razvijati v konkurenčnih razmerah. 

Posebnega pomena za razvoj kmetijstva ie povezava in 
organiziranje ponudbe ter oblikovanje učinkovitega in konkuren- 

Poseben poudarek strukturne politike bo dan razvoju "sonarav- 
nega kmetijstva". Ta koncept je posebej primeren za območja s 
težjimi razmerami za kmetijsko pridelavo in bo glede na naravne 
danosti prevladujoča proizvodna usmeritev v slovenskem 
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kmetijstvu. Njen razvoj bo ustrezno podprt z programom 
"sonaravnega kmetijstva". Predpogoj za oblikovanje programa je 
določitev kriterijev, standardov in zakonskih podlag sonaravnega 
kmetijstva in kmetijske pridelave v pogojih s težjimi razmerami za 
pridelavo. Kmetijstvo opravlja številne funkcije in storitve, ki jih trg 
ne more poplačati. Zagotavljanje teh funkcij v obliki različnih vrst 
neposrednih strukturnih plačil (plačil za storitve) je ena od osrednjih 
novosti v strukturni politiki in del programa razvoja "sonaravnega 
kmetijstva". Ločimo predvsem ekološka neposredna plačila in 
plačila, kot izravnavo stroškov za težje razmere pridelovanja v 
območjih s težjimi razmerami za kmetijsko pridelavo ("hribovska 
neposredna plačila"). 

Sedanja proizvodna struktura in obseg kmetijske pridelave v 
Sloveniji je z vidika obstoječega sistema proizvodnih kvot v EU 
razvojno izrazito neugoden. V prilagoditvenem obdobju bo 
strukturna politika vodila v proizvodno strukturo, ki bo tudi po 
vključitvi Slovenije v EU omogočala uresničevanje ciljev 
opredeljenih in sprejetih s Strategijo razvoja slovenskega 
kmetijstva. 

Spremenjeni koncept ukrepov in cilii. ki so postavljeni, bodo 
zahtevali pomembno večia proračunska sredstva kot doslej. 

4.2.3. Spremljajoči ukrepi prilagajanja skupni 
kmetijski politiki EU 

Ukrepi tržno-cenovne, strukturne in regionalne politike zahtevajo 
ustrezno podporo spremljajočih ukrepov na organizacijskem, 
zakonodajnem in informativnem področju. Breme prilagajanja bo 
nosila državna uprava, ki io je potebno reorganizirati, kadrovsko 
okrepiti in usposobiti za izvaianie nove reformirane kmetijske 
politike, za pogaiania pred vstopom in za kasnejšo aktivno 
sodelovanje z organi in ustanovami EU. Potrebna je tudi široka 
informacijska aktivnost in izobraževanje o politiki in načinu 
delovanja EU. Koristi in stroške, prednosti in slabosti vključevanja 
v EU je treba približati vsem členom kmetijstva, če želimo, da 
bomo uspešno znali izbirati, uporabljati in izvajati ukrepe kmetijske 
in regionalne politike EU. 

Učinkovito prilagajanje bo mogoče edino z oblikovanjem nekaterih 
novih ali spremenjenih dosedanjih ustanov kmetijske politike.Treba 
je podpreti raziskave in študije na tem področju in z njimi prispevati 
k boljšemu odločanju kmetijske politike. 
Podpora velja tudi vsestranskemu povezovanju predstavnikov 
slovenskih kmetijskih stanovskih, proizvodnih ali javnih združenj 
in ustanov z njihovimi partnerji v EU. 

4.3. ENERGETIKA 

Dolgoročno energetsko politiko določa Resolucija o strategiji rabe 
in oskrb^. z energijo (ReSROE), ki jo je sprejel Državni zbor 
januarja 1996. Osnovni cilji, ki jih določa ReSROE so i) dolgoročna 
zanesljivost in zadostnost oskrbe ter učinkovitost rabe energije, 
ii) sprejemljivost za zdravje, okolje in prostor ter čim manjše 
tveganje, iii) gospodarska učinkovitost in socialna ustreznost, 
iv) tehnološka učinkovitost in sposobnost prilaganja. 

Ukrepi, ki jih nalaga ReSROE so skladni s smernicami evropske 
unije (EU) in z zahtevami evropske interkonekcije elektroener- 
getskih sistemov (UCPTE). Slovenija je podpisnik evropske 
energetske listine, ki je pred ratifikacijo v Državnem zboru. 

4.3.1. Elektrika 

V Sloveniji trenutno poteka v energetskem sektorju vrsta 

dejavnosti, za prenovo, dogradnjo in sanacijo elektroenergetskih 
objektov (prenova in dogradnja dravske verige, posodobitev in 
dogradnja NEK, prenova in dogradnja soške verige, priprava 
gradnje razžvepljevalne naprave na bloku V v TE Šoštanj, 
postopek pridobitve lokacijske dokumentacije za nove objekte 
TE Brestanica in TE Trbovlje 3 itd.) 

V zaključni fazi je Nacionalni energetski program (NEP), ki 
naj bi bil operacionalizacija ReSROE in bi določal dinamiko 
gradnje objektov ter za to potrebna finančna sredstva in 
njihov način zagotovitve. Prav tako je v zaključni fazi zakon 
o oskrbi z energijo, ki bo določal posamezne dejavnosti v 
energetskem sektorju in v tem okviru tiste, ki se opravljajo 
kot javne službe, oziroma tiste, ki ne sodijo v sistem javnih 
služb ter pravila, ukrepe in pogoje za oskrbo z energijo v 
Sloveniji. Oba dokumenta bosta prispevala k nadaljnji 
kakovostni in zanesljivi oskrbi z energijo ob sonaravnem 
gospodarskem razvoju in ohranjanju čistega okolja. 

Poleg dejavnosti na strani pokrivanja, potekajo paralelno projekti 
na strani porabe za učinkovito rabo energije. Država z ukrepi na 
porabniški strani in učinkovito rabo energije zmanjšuje energetsko 
intenzivnost, kot tudi na strani proizvodnje, prenosa in distribucije 
električne energije. Osnovna strateška usmeritev je povečanje 
energetske učinkovitosti na vseh področjih rabe energije, oziroma 
zmanjšati porabo končne energije za približno 20 % v naslednjih 
10 letih. S temi cilji bomo vplivali na zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov in SO-2. 

4.3.2.Tekoča goriva in zemeljski plin 

Zaradi zanesljivosti oskrbe je potrebno doseči večjo diverzifikacijo 
virov nabave surove nafte in naftnih derivatov. Tako naj bi bilo 80 
% vseh količin zagotovljeno s podpisom dolgoročnih pogodb, 20 
% pa z nakupom na prostem trgu. 

Potrebno bo zagotoviti 90 dnevne rezerve naftnih derivatov, kot 
to določajo predpisi EU in OECD. 
Pri zemeljskem plinu bo potrebno za stabilno oskrbo: 
• uravnotežiti in diverzificirati nabavni trg, 
• usposobiti obstoječi plinovodni sistema tako, da bo omogočal 

ob upoštevanju že sprejetih pogodbenih obvez za tranzit, 
maksimalno razpoložljivost zemeljskega plina na lokacijah, kjer 
je oziroma se načrtuje povečana poraba, 

• oblikovati strateške rezerve, z eventualno gradnjo lastnega 
skladišča za zemeljski plin. 

Obnovljivi viri (OV) so strateška rezerva Slovenije in jih moramo 
pospešeno uvajati v delež bilance primarne energije. Raziskave 
kažejo, da je možno podvojiti delež OV v primarni bilanci na 15 % 
do leta 2010, skupaj s hidro potencialom. Vlada je do sedaj 
izkoriščanje OV spodbujala z javnimi natečaji. Predvsem gre za 
projekte sončne energije, kogeneracije iz biomase in geotermalne 
energije ter hidro energije. 

4.3.3. Domači premogi 

So tudi ključna strateška rezerva Slovenije in so zastopani z 9,2 
% (leto 1996) v strukturi končne energije. Proizvodnja domačega 
premoga nai se v naslednjih letih ne bi bistveno spreminjala. 
Rudnik lignita Velenje nai bi oskrboval TE Šoštanj s približno 4 mio 
t letno, premogovnika Trbovlje in Hrastnik pa TE Trbovlje in TE- 
TO Liubliana do leta 2004 s predvidoma 1 mio t na leto. Zaradi 

energetski bilanci zmanjševal in nai bi bil leta 2006 le še 5.3 %. V 
pripravi je zakon o rudarstvu in premogovnih rezervah. 

poročevalec, št. 60/11 30 15. december 1997 



Za zagotovitev kakovostne in varne oskrbe Republike Slovenije 
z energijo, je potrebno, da cene energije pokrivajo poleg stroškov 
energetskega sistema tudi stroške za odpravljanje okoljevar- 
stvenih in socialnih posledic energetike. Cene energije morajo 
omogočati nek določen odstotek donosnosti, s čimer bomo 
zagotovili finančno zadostnost energetskega sistema. Zviševanje 
cene energije bo pripomoglo k racionalnejši rabi, omogočilo 
znižanje subvencioniranja energetskega sektorja ter normalno 
vzdrževanje energetske infrastrukture in tuja vlaganja- 

Ena od ključnih dejavnosti znotraj sektorja energetike je sonaravni 
razvoj sektorja ob upoštevanju ukrepov za zmanjšanje vplivov 
na okolje, z gradnjo razzvepljevalnih naprav v TE Šoštanj bodo 
emisije SQ2 padle pod evropsko povprečje, Do leta 2QQQ nai bi se 
emisije SQ2 zmanjšale za 65% od vrednosti leta 199Q, z novimi 
tehnologijami se bodo zmanjšale emisije trdnih delcev, vendar bo 
na tem področju potrebno sprejeti potrebno zakonodajo, predvsem 
za emisije iz individualnih kurišč. 

4.4. TRANSPORT 

Vlada si bo prizadevala h komercialnejšemu pristopu zagotavljanja 
transportnih storitev, ki jih je treba uvesti v Sloveniji, da bi povečali 
mednarodno konkurenčnost ciljev politike v transportnem sektorju. 
Komercializacija transportnih storitev se nanaša na vse reforme, 
ki spodbujajo poslovni pristop takšnih podjetij. 

Vlada bo, za doseganje glavnih razvojnih ciljev sektorja 
transporta, svoje delovanje usmerila na naslednje projekte 
transportne infrastrukture: (i) cestni transport; prvič, 
dokončati izgradnjo avtocest slovenskega križa, povezavo 
med Koprom in Madžarsko (del koridorja št. V) in povezavo 
med predorom Karavanke in Hrvaško (del koridorja št. X), 
ter drugič, posodobiti obstoječo cestno omrežje (vključno 
s krepitvijo cest za povišanje omejitev teže); (ii) železniški 
transport; prvič, zgraditi železniško povezavo z Madžarsko 
in drugi železniški tir med Koprom in Divačo, drugič, 
posodobiti obstoječo železniško mrežo in tretjič, proučiti 
izgradnjo mreže hitre proge v skladu z mednarodno 
določenimi koridorji; ta projekt bo končan precej po 
priključitvi EU; (iii) pomorski transport; prvič, zgraditi pomol 
III (kontejnerski terminal) in drugič, dokončati izgradnjo 
pomola II (splošni tovor) v luki Koper; (iv) zračni transport; 
prvič, vgraditi potrebno varnostno opremo na mednarodnih 
letališčih v Sloveniji in drugič, v sodelovanju z drugimi 
srednjeevropskimi državami načrtovati in zgraditi skupni 
center za kontrolo in vodenje zračnega prometa v zgornjem 
zračnem prostoru (kandidirati za lokacijo skupnega cen- 
tra). 

4.4.1. Ceste in cestni promet 

Na podlagi določb novega zakona mora biti sprejetih še 19 
podzakonskih aktov. Uredba o merilih za kategorizacijo je bila 
sprejeta, prav tako pravilnik o oznakah javnih cest in o vodenju 
evidenc o javnih cestah in objektih na njih. Na temelju prve uredbe 
je že usklajena in pripravljena za sprejem na Vladi RS Uredba o 
kategorizaciji državnih cest, intenzivno pa potekajo dela na 
kategorizaciji občinskih cest in popisu tehničnih elementov. Ta 
podatek bo predstavljal novo kvalitetno izhodišče za ugotavljanje 
potrebnih sredstev za vzdrževanje javnih cest in šele, ko bodo 
vzpostavljene te predpisane evidence, bo možen ustrezen 
izračun. Eden najpomembnejših predpisov, ki ga je zato potrebno 
sprejeti takoj, je tudi "vrsta vzdrževalnih del na javnih cestah ter 
nivo rednega vzdrževanja javnih cest" in "način opravljanja rednega 
vzdrževanja in organiziranja obnavljanja državnih cest in občinskih 
cest". Pri podzakonskih aktih, ki se nanašajo na povračila za 

uporabo cest bodo opravljene nekatere novelacije, tako da bodo 
ureditve teh aktov harmonizirane z rešitvami v EU. Predviden ie 
rebalans nacionalnega programa za avtoceste. V izdelavi ie 
nacionalni program za ostale državne ceste in kolesarske poti. 

Na področju prevozov v cestnem prometu že veljajo predpisi, ki 
so usklajeni z zahtevanimi standardi Evropske unije. Pravne 
norme za delovanje prevoznikov v cestnem prometu so bile 
postavljene s sprejemom Zakona o prevozih v cestnem prometu, 
predvsem z uveljavitvijo instituta licenc za vse vrste prevozov in 
opredelitvijo pogojev za njihovo pridobitev. Splošni in posebni pogoji 
so bili usklajeni z evropskimi smernicami tako, da bi bilo odstopanje 
domače licence od evropske čim manjše. Zahteva se izpolnjevanje 
izobrazbenih, materialnih in tehničnih pogojev. Sprejeti so bili trije 
najpomembnejši podzakonski predpisi in sicer: Pravilnik o pogojih 
za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in 
postopku njihove pridobitve in o načinu vodenja o izdanih licencah; 
Pravilnik o programu preizkusa strokovne usposobljenosti ter o 
postopku in načinu opravljanja preizkusa za pridobitev licence za 
prevoze v cestnem prometu; Pravilnik o minimalnih tehničnih in 
drugih pogojih za parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil. Cestni 
prevozniki, ki bodo izpolnjevali veljavne predpise, bodo imeli 
neoviran pristop na trg EU. 

Trenutno je dostop slovenskih prevoznikov blaga na nacionalni in 
mednarodni trg reguliran na osnovi Zakona o prevozih v cestnem 
prometu in mednarodnimi sporazumi (na osnovi dovolilnic). Zakon 
o prevozih v cestnem prometu in mednarodni sporazumi regulirajo 
tudi dostop slovenskih prevoznikov v cestnem potniškem prometu 
na nacionalni in mednarodni trg. Opravljanje transportnih storitev 
tujih prevoznikov v Sloveniji znotraj naše države (kabotaža) je 
dovoljena le na podlagi posebnega dovoljenja, ki ga izda 
ministrstvo, pristojno za promet, po predhodnem mnenju 
Gospodarske zbornice Slovenije in obrtne zbornice Slovenije. V 
EU je planirana popolna sprostitev kabotaže po 1.7.1998. 

Dolgoročno se bodo cestni prevozniki srečevali s problemi 
financiranja posodobitve zastarelega voznega parka in 
gradnjo ustreznih (skupnih) parkirišč. Poleg ustrezne 
kapitalske strukture bodo temeljni elementi konkurenčnosti 
prevoznikov izpolnjevanje licenčnih kriterijev, racionalna 
organiziranost, dobra logistika, zanesljivost, cena in 
ustrezna tehnična opremljenost. Glede na izkušnje razvitih 
držav se pričakuje, da se bodo na področju tovornega 
prometa z večjimi težavami glede konkurenčnosti srečevali 
prevozniki z zelo majhnim številom vozil, kar jih bo nujno 
navajalo k ustreznemu združevanju. Majhni prevozniki bodo 
lahko konkurenčni le na domačem tržišču, na mednarodnem 
pa le za slučajne prevozne storitve, povezane z velikim 
tveganjem. Velika transportna podjetja, ki običajno 
kombinirajo prevozniške in špediterske storitve, bodo imela 
težave z odpravo meja in s tem bistvenim zmanjšanjem 
obsega špediterskih storitev. Zaradi tega je nujna 
pravočasna preusmeritev predvsem na logistične storitve. 

4.4.2. Železnice 

Vlada Republike Slovenije na osnovi Zakona o načinu financiranja 
prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in 
lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice, 
v okviru železniških prometnih storitev zaradi javnega interesa 
zagotavlja storitve: vzdrževanja in razvoja železniške 
infrastrukture, železniškega potniškega prometa, železniškega 
kombiniranega prometa ter varnost in urejenost železniškega 
prometa. Trenutno opravlja vse storitve v železniškem prometu 
javna gospodarska družba Slovenske železnice, d.d., ki ima po 
zahtevah zakonodaje EU ločena računa za prometne storitve in 
infrastrukturo. Na področju kombiniranega transporta deluje v 
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RS Slovenska nacionalna družba za kombinirani transport ADRIA 
KOMBI, d.o.o. in drugi k.d., ki je članica UIRR (Mednarodno 
združenje železnica-cesta). Slovenski nacionalni železniški 
prevoznik Slovenske železnice, d.d. je član UIC (mednarodno 
železniško združenje) in je dolžan upoštevati vse tehnične in 
varnostne predpise tega združenja. Republika Slovenija je tudi 
članica TER organizacije (trans evropski železniški projekt) in 
Eurofime (Evropska družba za financiranje cestno železniških 
voznih sredstev). 

Vlada RS je lastnik železniške infrastrukture in opravlja vlogo 
skupščine Slovenskih železnic, d.d.. Sredstva iz proračuna RS 
zagotavlja za vzdrževanje ter razvoj infrastrukture in istočasno 
sofinancira železniške prometne storitve javnega interesa. 
Določanje cen v potniškem prometu je pod nadzorom Vlade RS. 

Vlada RS bo tudi v bodoče iz sredstev proračuna zagotavljala 
financiranje sprotnega in investicijskega vzdrževanja, ter 
sofinancirala prometno dejavnost, ki ie iavneoa interesa. 
Ministrstvo za promet in zveze bo v sodelovanju z Ministrstvom 
za finance pripravilo celovit program financiranja Slovenskih 
železnic, d.d. s strani državnega proračuna v obdobju 1997 - 
2001, s poudarkom na letih 1997 in 1998. V okviru sredstev 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve bo Vlada RS 
sodelovala pri razreševanju tehnoloških presežkov delavcev 
Slovenskih železnic, d.d. Ministrstvo za promet in zveze ter Uprava 

leta 2000. 

^.Ministrstvo za promet in zveze je v sodelovanju z 
Ministrstvom za finance pripravilo predlog sprememb in dopolnitev 
Zakona o poravnavanju davkov in prispevkov javnega podjetja 
Slovenske železnice, d.d. Ljubljana tako, da bi plačevanje teh 
dajatev zapadlo v plačilo z julijem 2002. 

4.4.3. Pomorski promet 

Na področju pomorskega prometa je Slovenija kot članica 
Mednarodne pomorske organizacije (IMO) sprejela skoraj vse 
pomembnejše konvencije IMO in ILO, v pripravi pa je pristop k še 
nekaterim konvencijam in k Pariškemu memorandumu. V 
postopku je Pomorski zakonik RS, v pripravi pa je zakon o plovbi 
po notranjih vodah ter podzakonski akti predvideni z osnutkom 
pomorskega zakonika, ki bodo usklajeni z zakonodajo EU. V letu 
1998 bo, poleg pospešenega delovanja na področju harmonizacije 
regulative in politike, poudarek dan liberalizaciji pomorskih 
transportnih storitev ter nediskiiminaciji in pospeševanju tujih 
vlaganj. V tem obdobju se bo intenzivneje kot doslej investiralo v 
pristaniško infrastrukturo. Skladno s strategijo razvoja 
pomorskega prometa , ki jo je s posebno resolucijo o pomorski 
usmeritvii;Slovenije potrdil tudi parlament, ter skladno s 
Transportnim sporazumom in z enostransko izjavo Slovenije k 
Evopskem sporazumu o pridruženem članstvu, da bo Slovenija 
uporabila vsa ustrezna sredstva za pospeševanje razvoja 
koprskega pristanišča, se bo Investiralo v izgradnjo III pomola- 
multimodalni terminal in v poglobitev III bazena. Konkretneje se 
bo torej pričelo z udejanjanjem sprejete gopodarske razvojne 
politike, da mora koprsko pristanišče pdstati ekološko čim manj 
obremenjeno pristanišče evropskega prostora ter da bo država 
podpirala razvoj pristanišča in prek njega usmerjenega 
tranzitnega pomorskega in kopenskega prometa ter da bo zato 
tudi prednostno vzpostavila prometne povezave pristanišča z 
zaledjem. Pomemben poudarek pri tem bo dan navezavi na TEN- 
korldor # 5. Pomol III in njegovo neposredno zaledje v koprskem 
pristanišču predstavlja glede na omejene prostorske danosti 

slovenske obale še edino razvojno področje, na katerem se bodo 
v bodoče lahko širile pristaniške dejavnosti. 

Po letu 1998 se bo nadaljevala harmonizacija slovenske 
zakonodaje na področju pomorstva. Postopno bodo formalizirane 
vse podlage popolne liberalizacije in prostega dostopa na trg 
storitev, skladno z politiko EU. Zavedajoč se dejstva, da formalna 
opredelitev v zakonodaji ni dovolj za dosego zaželenih ekonomskih 
učinkov ali za zagotovitev učinkovitega delovanja internega trga 
po njegovi razširitvi, bo dan enakovredni poudarek ustanavljanju 
ustreznih struktur za implementacijo zakonodaje na področju 
konkurence ter socialne in okoljevarstvene strategije za področje 
pomorskih prevoznih storitev. Projekt izgradnje pristaniške 
infrastrukture za multimodalni terminal predstavlja več letno 
investicijo, katere zaključek je planiran v letu 2010. 

4.4.4. Zračni promet 

Glede na to, da je Republika Slovenija članica ECAC Eurocontrol 
in JAA, je potrebno, da v slovenski pravni sistem sprejmemo vse 
smernice in direktive, ki se nanašajo na civilno letalstvo. Drugi 
pomemben razlog za nove slovenske predpise pa je ta, da 
slovenski zračni prevozniki ne bodo imeli dostopa na trg EU, če 
ne bodo izvajali letenja v skladu z evropskimi standardi. Podobna 
situacija bo s slovensko kontrolo letenja, ker evropski zračni 
prevozniki ne bodo mogli uporabljati slovenskega zračnega 
prostora (povečane zavarovalnine itd.), prekinjene pa bodo tudi 
tehnološke komunikacije s sosednjimi kontrolami letenja. Razvoj 
sistema za vodenje zračnega prometa bo tudi v bodoče potekal 
v okviru Evropskega programa harmonizacije in integracije kontrol 
letenja (EATCHIP), ki ga vodi Eurocontrol. Izvajala se bo politika 
in koncepti Evropske konference civilnega letalstva (ECAC). 

Evropskem sporazumu predvideva, da pogodbenici s posebnim 
sporazumom določita pogoje vzajemnega pristopa na trg zračnega 
prometa, katerega namen naj bo hkrati zagotavljanje usklajenega 
razvoja in postopna liberalizacija prometa med pogodbenicama, 
upoštevajoč njune vzajemne komercialne potrebe. Vzporedno z 

munitv acouis" s posebnim poudarkom na varnosti zračnega 

drugi stani pa usklajevanje tehnično - varnostnih predpisov in s 
tem sprejemanje standardov EU oz. JAA (Joint Aviation Authori- 
tiesl predstavlja pred Slovenijo odgovorno in obsežno delo, za 

tehničnih resursov. 

Ministrstvo za promet in zveze in Uprava RS za zračno plovbo 
bosta prilagajali novim ali spremenjenim zahtevam Mednarodne 
organizacije civilnega letalstva (ICAO), ECAC, Eurocontrol in 
Združenim letalskim organom (JAA) tudi organizacijo in opravljanje 
delovnih nalog, ki izhajajo iz članstva v teh medanrodnih 
organizacijah. 

4.5. TELEKOMUNIKACIJE 

V Sloveniji je bilo ob koncu leta 1996 33.3 telefonskih priključkov 
na 100 prebivalcev. Do leta 2000 se predvideva okoli 8-odstotna 
povprečna letna stopnja rasti. Stopnja digitalizacije omrežja bo v 
1997 dosegla 70.5 %, do leta 2000 pa predvidoma 100 %. Slovenija 
je članica mednarodnih telekomunikacijskih organizacij kot so 
ITU, CEPT, EUTELSAT, MoU/GSM. Prva faza privatizacije, 
lastninsko preoblikovanje Telekoma Slovenije, se končuje. Druga 
faza bo potekala kasneje. Telekomu Slovenije je bila dana izključna 
pravica opravljanja storitev govorne telefonije in teleksa do leta 
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2000, medtem ko bodo druge telekomunikacijske storitve proste 
oziroma tržno orientirane po določilih Zakona o telekomunikacijah 
(tri ravni: prijava, dovoljenje, koncesija). Regulativne in operativne 
pristojnosti so popolnoma ločene. Regulativne funkcije izvaja 
Ministrstvo za promet in zveze, operativne funkcije pa zagotavlja 
telekomunikacijski obratovalec Telekom Slovenije. 

Poudarek politike razvoja telekomunikacij v letu 1998 bo dan 
operacionalizaciji zakona o telekomunikacijah, ki bo odprl trg vsem 
vrstam telekomunikacijskih storitev, razen storitev govorne 
telefonije in teleksa.To bo omogočilo povečanje števila storitev in 
njihove kakovosti. Dolgoročno politiko na področju telekomunikacij 
bo obravnaval Nacionalni program razvoja telekomunikacij, kot 
ga predvideva Zakon o telekomunikacijah. Slovenija že upošteva 
svetovne (ITU) in evropske (ETSI) telekomunikacijske standarde 
in regulativo in jih vgrajuje v svoje zakone in predpise ter se že 
danes učinkovito povezuje s tujimi telekomunikacijskimi omrežji. 
Zakon o telekomunikacijah daje tudi pravno podlago za izdajo 
tehničnih predpisov/pravilnikov za telekomunikacijsko opremo. 

Slovenija kot država članica CEPT-a (Evropska konferenca 
poštnih in telekomunikacijskih uprav) sodeluje v Evropskem 
komiteju za telekomunikacijsko regulativo (ECTRA) in se bo 
pridružila njegovemu Telekomunikacijskemu uradu (ETO). 
Harmoniziranje predpisov z evropskimi že poteka. Enako velja 
za področje licenc in koncesij za storitve. Za certificiranje 
telekomunikacijske opreme veljajo evropske zahteve, kar je 
upoštevano v posebnem pravilniku o preverjanju te opreme. 

Zakon o telekomunikacijah določa za vse uporabnike in izvajalce 
pregleden dostop pod enakimi pogoji do javnega telekomunikacij- 
skega omrežja, ki se mora skladno razvijati in tako omogočiti 
ponudbo kakovostnih telekomunikacijskih storitev. Na to bo zelo 
pomembno vplivala primerna tarifna politika. Mednarodno že velja, 
da se nižajo cene daljinskih (mednarodnih) storitev ob hkratnem 
večanju cen notranjega telekomunikacijskega prometa. 

Glede na strateško pomembnost telekomunikacij za nadaljnji 
razvoj, bo delovanje Vlade usmerjeno k liberalizaciji telekomuni- 
kacijskih storitev v skladu z razvojem tehničnih in gospodarskih 
pogojev. Glavni cilji vladne politike na področju telekomuni- 
kacij so: 

a) Modernizacija infrastrukture in storitev v skladu z 
evropskim in svetovnim tehnološkim razvojem in 
standardi. Izboljšati je potrebno kvaliteto storitev in uvesti 
nove storitve. To je prvi pogoj za izboljšano konkuren- 
čnost slovenskega gospodarstva in za njegovo 
integracijo v Evropsko unijo. Cilj je popolnoma 
(stoodstotno) digitalizirati telekomunikacijsko omrežje 
do leta 2000. Kvaliteto in kapaciteto povezav z 
mednarodnimi omrežji bodo tudi nenehno izboljševali 
in povečevali ter usklajevali z veljavnimi standardi, da bo 
omogočen prenos telekomunikacijskega prometa preko 
Slovenije. 

b) Zagotoviti izvajanje načela univerzalne storitve. Zakon o 
telekomunikacijah zagotavlja obvezne javne storitve 
vsem fizičnim in pravnim osebam na ozemlju Slovenije 
pod enakimi pogoji. Cilj je povečati delež pokritja na 40 
glavnih linij na 100 prebivalcev do leta 2000. 

c) Določiti tarifno politiko, ki bo primerljiva s sistemi v 
državah Evropske unije in bo omogočila tarife, ki bodo 
temeljile na sistemih obračunavanja stroškov, ki so 
osnova za učinkovito zagotavljanje storitev in za uvedbo 
konkurence na vseh področjih. 

d) Izvajanje določb o odprtem omrežju in popolna 
uskladitev s predpisi in tehničnimi standardi Evropske 
unije. Izvajanje določb o odprtem omrežju bo vsakemu 
uporabniku omogočilo priključitev na javno telekomuni- 

kacijsko omrežje pod enakimi in transparentnimi pogoji. 

Izpolnitev navedenih ciljev bo izboljšalo konkurenčnost 
slovenskega telekomunikacijskega sektorja, da bi se lahko ravnal 
po določilih notranjega trga. 

V skladu z zgoraj navedenimi cilji in načrti bo Vlada s svojim 
delovanjem podpirala osnovne strateške usmeritve: 
a) Zagotoviti dodatna finančna sredstva za posodobitev 

teiekomunikacijsKega sektorja, 
b) Nadaljevati z reformami tarifne politike (prilagoditi nesoraz- 

merno tarifno strukturo in rebalansirati tarifni sistem za različne 
telekomunikacijske storitve in infrastrukturo pred letom 2000), 
da bi se lahko pripravili na povečano konkurenco. Premišljena 
tarifna politika predstavlja osnovo za učinkovito zagotavljanje 
storitev in za uvedbo konkurence na vseh področjih. Upoštevati 
pa je potrebno tudi stopnjo inflacije. 

c) Popolna uskladitev s predpisi in tehničnimi standardi Evropske 
uniie v telekomunikacijskem sektorju bo zahtevala nenehno 
sprejemanje, pregledovanje in spremljanje teh predpisov in 
tehničnih standardov. Čeprav je Slovenija že uspela uskladiti 
razmeroma velik del zakonodaje in predpisov, jo pomembne 
naloge še vedno čakajo, te pa se pretežno nanašajo na ukrepe 
druge faze (na primer ukrepi o svobodni konkurenci na področju 
javnih govornih storitev, ukrepi o liberalizaciji telekomunikacij- 
ske infrastrukture). Popolno uskladitev pa morajo spremljati 
ukrepi, ki bodo uvedli učinkovito konkurenco v slovenskem 
telekomunikacijskem sektorju pod transparentnimi pogoji. Le 
na ta način lahko slovenski telekomunikacijski sektor obvladuje 
konkurenčne pritiske na notranjem trgu, kjer bodo že leta 
1998 liberalizirane vse telekomunikacijske storitve in 
infrastruktura (z izjemo manj razvitih držav članic in tistih držav, 
ki nimajo velikih omrežij; njim je zagotovljeno prehodno obdobje 
do leta 2003). 

d) Okrepiti (glede števila in znanja zaposlenih) upravne 
zmogljivosti, še posebej Uprave republike Slovenije za 
telekomunikacije, da bo lahko prevzela in realizirala pristojnosti, 
naloge in obveznosti, ki so določene v Zakonu o telekomuni- 
kacijah. 

e) Postopna deregulacija in liberalizacija dostopa na slovenski 
trg telekomunikacij (oprema, storitve, infrastruktura) in 
postopna privatizacijaTelekoma Slovenije. Nacionalni program 
razvoja telekomunikacij bo osnova za prilagoditev telekomuni- 
kacijskega sektorja tržnim pogojem. V šestih mesecih po 
sprejetju Zakona o telekomunikacijah mora slovenska vlada 
parlamentu republike Slovenije predložiti v potrditev Nacionalni 
program razvoja telekomunikacij. 

4.6. IZOBRAŽEVANJE 

Pridobljena izobrazba kot determinanta posameznikovih 
zaposlitvenih možnosti je postala v obdobju prehoda precej bolj 
pomembna, kot je bila v obdobju samoupravljanja in.gocializma 
pred prehodom. Iz podatkov ankete o delovni sili je mogoče 
razbrati, da se je izobrazbena raven delovne sile v zadnjih letih 
vztrajno dvigala. To smer razvoja spodbujajo predvsem dejavniki 
povpraševanja. Proces preoblikovanja, za katerega je značilen 
premik zaposlenosti iz industrijskih v storitvene sektorje, je povečal 
povpraševanje po visoko kvalificiranih delavcih. Povprečni donos 
na število let izobraževanja in delovnih izkušenj, se je v preteklih 
letih zelo povečal. 

Vlaganje v človeški dejavnik bo še naprej pridobivalo na 
pomembnosti. Med procesom preoblikovanja podjetij, katerega 
namen je uspešno kosanje s svetovnimi trgi in povečanje dodane 
vrednosti na zaposlenega, bo treba pozornost posvetiti 
izobraževanju menedžerjev in srednje vodstvene strukture. 
Njihove veščine bi bilo treba izboljšati s programi izobraževanja 
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in usposabljanja doma in v tujini. 

Za majhne države kot je Slovenija je zelo pomembno, da je njeno 
prebivalstvo čim bolj izobraženo, njegovo znanje pa čim bolj 
izkoriščeno. Izobraževanje je ena od strateških prioritet. 

Na področju osnovnega izobraževanja bo naivečii poudarek 
na kurikularni prenovi, ki bo dala strokovne podlage za postopen 
prehod na 9-letno šolanje. Istočasno bo v tem segmentu potekala 
tudi intenzivna priprava učiteljev na predvidene spremembe in 
nove metode dela pri pouku, zato bo izobraževanje učiteljev, tako 
pridobivanje visoke stopnje izobrazbe, kot stalno strokovno 
usposabljanje, prioritetno. Ob posodobitvi pouka (nova učna 
tehnologija) bomo nadaljevali s posodabljanjem šolskih prostorov, 
s ciljem odprave dvoizmenskega pouka, kar je tudi eden od pogojev 
za prehod na daljše šolanje. 

Na področju srednjega šolstva bo v tekočem in prihodnjem letu 
potrebno materialno podpreti povečan obseg dejavnosti, zaradi 
večieaa števila vpisanih v dalj časa traiaioče programe. 
Kratkoročno je s pospešenim investiranjem potrebno zagotoviti 
več šolskega prostora ter obnoviti in dopolniti opremo predvsem 
v srednjih poklicnih in strokovnih šolah, kar ob zmanjšanih 
amortizacijskih sredstvih ter prednostnem obravnavanju splošnih 
srednjih šol (zaradi uvedbe mature) v preteklosti ni bilo mogoče. 
V nadalnjem razvoju poklicnega in strokovnega izobraževanja 
bo pomembna tudi vloga in prispevek drugih socialnih partnerjev. 

1996/97. v naslednjih letih se bosta programska ponudba in vpis 
še širila. 

V visokem šolstvu ie potrebno zagotoviti dovoli študijskih mest 
za kandidate, ki imaio pogoie za vpis, sai se dejavnost, tudi zaradi 
višie prehodnosti med posameznimi letniki in večieoa števila 
diplomantov že nekai časa povečuje (za okrog 5% letno). Zaradi 
premajhnih vlaganj v prostor in opremo v preteklosti je potrebno 
zaostanek nadomestiti v prihodnjih letih, z intenzivnim vlaganjem 
v pedagoško in raziskovalno opremo ter zagotovitvijo dodatnega 
šolskega prostora z novogradnjami. S sprejetjem nacionalnega 
programa za to področje je potrebno doseči konsenz glede 
nadalnjih sprememb v sistemu in financiranju tega področja. 

Izobraževanje odraslih je dejavnost, ki po obsegu javnega 
financiranja močno zaostaja za drugimi razvitimi državami, zato 
je potrebno zagotoviti sredstva za prioritetne izobraževalne 
programe, opredeljene z nacionalnim programom razvoja te 
dejavnosti (ki je v fazi priprave za javno razpravo). V letih 1997 in 
1998 bo na tem področju prioritetna nova naloga, sofinanciranje 
Izobraževanja mladih odraslih za pridobitev poklica. 

Da bi dijakom in študentom omogočili dostop do Izobraževanja 
pod čim bolj enakimi pogoji, bo potrebno tudi v bodoče zagotavljati 
sredstva za socialne transfere (regresiranje dnevnih prevozov, 
regresirano prehrano, štipendije, subvencioniranje učbenikov In 
stanarin v študentskih domovih , regresiranje šole v naravi). 

šolstvo kot sistem brez vlaganj v razvoj ne more napredovati, 
zato so za njegovo posodobitev ključnega pomena vlaganja v 
Informatizacijo, računalniško opismenjevanje in učno tehnologijo, 
razvojna in raziskovalna dejavnost ter Inovativni in eksperimentalni 
projekti, ki se izvajajo v šolah ter mednarodna dejavnost in učenje 
tujih jezikov. 

Tudi po letu 1998 bo politika vzgoje In Izobraževanja aktivna. V 
okviru finančnih možnosti bomo zagotavljali prostorske pogoje 
za vpis vseh učencev osnovnih šol v srednješolske programe, ki 
bodo po svoji vsebini prilagojeni dolgoročnim razvojnom potrebam 

družbe. Pri tem bomo podpirali že sedaj izražene interese učencev 
In mladine po vpisovanju v dalj časa trajajoče vzojnoizobraževalne 
programe (3 in 4 letne, pa tudi 5 letne) srednjega šolstva, mladini, 
ki bi sicer ne končala zahtevnega šolanja na srednji stopnji pa 
bodo ponujeni še novi, nižji poklicni programi, da bi s tem čim 
večjemu številu omogočili pridobiti vsaj prvi poklic ter zmanjšali 
sedanjo stopnjo osipa. 

Da bi omogočili kar naiboli intenziven razvoj potencialov mlaiših 
generacij, ie potrebno delež generacij, ki se vključujejo v terciarno 
izobraževanje (tako univerzitetno kot neuniverzitetno) povečati, 
tako da bi v prvi polovici naslednjega desetletja imeli vsai 30 
študentov (sedai 24.4) na 1000 prebivalcev. Višio. visoko ali 
podiplomsko stopnjo izobraževanja naj bi v tem obdobju pridobilo 

povečanim vlaganjem (do 1.4% gpp) v to področje ter ? širitvijo 
ponudbe izobraževalnih storitev in programov. Zato bo v naslednjih 
letih potrebno nadalje razvijati programe višieaa strokovnega 
šglstva in s tem širiti programska ponudbo v postsekundamam 
izobraževanju- S širitvijo vpisa v te izobraževalne programe bo 
pridobiti poklic omogočeno tudi tistemu delu mladine, kj nima želja 
po visokošolskem študiju ali se ne bi uspel vključiti v univerzitetno 
izobraževanje, kar bo posredno vplivalo tudi na povečevanje 
učinkovitosti študiia v visokem šolstvu. 

Povečati bo potrebno obseg visokošolskega izobraževanja in 
števila vpisanih v visoke strokovne in univerzitetne programe. To 
bo mogoče doseči s postopnim sproščanjem omejitev vpisa ter z 
zagotavljanjem zadostnih prostorskih, kadrovskih in materialnih 
pogojev v visokem šolstvu. Postopno bo potrebno pričeti 
sofinancirati izredni študij, predvsem tistega dela mladine, ki ni 
zaposlena, ter v srednjeročnem razdobju razviti sistem 
postopnega uvajanja šolnin za del izobraževalnih stroškov, ob 
istočasnem zagotavljanju študijskih pomoči študentom, v skladu 
s socialnimi kriteriji. Ob krepitvi izrednega visokošolskega 
izobraževanja odraslih, predvsem podiplomskega, se bo ob večji 
materialni podpori hitreje uveljavljal študij na daljavo. Z izboljšanjem 
pogojev za delo ter spremljanjem kvalitete študija je ob drugih 
navedenih spremembah v visokem šolstvu pričakovati zmanjšanje 
osipa ter povečanje števila diplomantov, kar vse bo v daljšem 
časovnem razdobju vplivalo na dvig izobrazbene ravni 
prebivalstva. 

Ministrstvo si bo prizadevalo postopno uveljaviti strategijo 
vseživljenjskega izobraževanja, ki se bo izražala v vse večji 
dostopnosti Izobraževalnih programov za odrasle ter priznavanju 
pomena neformalnega izobraževanja, ki dopolnjuje ponudbo 
programov formalnega izobraževanja. Prav zaradi tega bo v 
prihodnjem obdobju izobraževanje odraslih pridobilo prioriteto. 

Podpora javnih sredstev bo prioritetno usmerjena v odkrivanje in 
odpravljanje funkcionalne nepismenosti odraslih oseb, v razvijanje 
ponudbe Izobraževalnih programov za brezposelne ter 
sofinanciranje njihovega zobraževanja, s posebnim poudarkom 
na izobraževanju mladih brezposelnih za pridobitev prvega 
poklica. Nujen bo razvoj izobraževalnih programov poklicnega In 
strokovnega Izobraževanja in usposabljanja odraslih in 
zagotavljanje delnega javnega sofinanciranja teh programov. Za 
uresničitev teh ciljev bo potrebno delež javnih sredstev za 
izobraževanje odraslih v BDP od sedanjih 0.01% postopno 
povečevati. 

4.7. KULTURNA POLITIKA 

Kulturna politika in za njeno izvajanje potreben sistem Izhajata Iz 
strateške predpostavke, da bo Slovenija v dolgoročni perspektivi 
postala polno integriran del evropske skupnosti ter bo hkrati še 
bolj kot doslej odprta in izpostavljena dalekosežnim procesom 
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globalizacije, tehnoloških sprememb in vznikom novih kulturnih 
praks. Zato se bo povečala kulturno politična odgovornost za 
ohranitev in poživitev nacionalne identitete ter za zagotovitev 
sposobnosti slovenske skupnosti za kulturnosocialno in razvojno 

civilizacijskim tokovom ter soočenju z niimi doma in v tuiini. V tem 
oziru are predvsem za zagotavljanje lastne kulturne produkcije. 

Kultura v najširšem pomenu bo če boli kot doslej postala temelj in 
ključni razpoznavni znak slovenske skupnosti, izredno pomembna 
sestavina kakovosti živlienia in najširši razvojni dejavnik Slovenije. 

Prihodnja tri leta bodo odločilna za vzpostavitev novega 
kultumopolitičnega modela, ki ie bil uzakonjen z zakonom o 
uresničevanju lavnega interesa na področju kulture in nai bi se 
uresničil prek sprejema nacionalnega kulturnega programa. 
Najprej bo treba sprejeti program, nato skrbeti za njegovo 
uresničevanje ter spremljati in analizirati njegove učinke. Pri 
oblikovanju programa bo treba upoštevati ugotovitve in priporočila 
iz mednarodne evalvacije slovenske kulturne politike, ki je bila 
opravljena v okviru Sveta Evrope, dalje iz nacionalne razprave, 
ki so se je poleti in jesehi letos udeležile vse tri temeljne interesne 
skupine - kulturni politiki, domači in tuji eksperti ter zainteresirana 
javnost, končno iz izhodišč in usmeritev za pripravo nacionalnega 
kulturnega programa, tez, ki jih je sprejel Svet za kulturo pri Vladi 
RS. Potem ko bo nacionalni kulturni program obravnavala 
zainteresirana kulturna in strokovna javnost v okviru sektorskih 
razprav v prvi polovici leta 1998, ga bo viada jeseni predložila v 
obravnavo in sprejem Državnemu zboru. Program bo določil vlogo 
in položaj kulture oziroma njeno poslanstvo v demokratični družbi 
in državi, opredelil iz tega izvirajoče cilje, ki jih želi doseči kulturna 
politika, in določil strategijo, torej finančne, pravne, organizacijske 
in administrativne ukrepe, ki bodo sferi državnih in predvsem 
avtonomnih civilno družbenih kulturnih subjektov omogočili 
dosegati nacionalne kulturne cilje. 

Na področju žive kulturne dejavnosti bo država podpirala 
profesionalno kulturno ustvarjalnost in ljubiteljsko dejavnost ter 
zanju zagotavljala obstoj osnovne infrastrukture. Cilji: najmanj 
ohraniti doseženo raven izvirne ustvarjalnosti, dodatno razširjati 
kulturno produkcijo med prebivalstvo, vključno s povečano skrbjo 
za možnosti dostopa ljudi do kulturnih dobrin (knjižnice, klubi, 
mladinska kultura); ustvarjati pogoje za spodbujanje vlaganj zunaj 
proračunskih sredstev v kulturo in s tem nekoliko povečati vpliv 
tržnih razmer v kulturi, vzpostavljati tržno usmerjeno kulturno 
industrijo in pri tem z davčno politiko spodbujati domačo kulturno, 
zlasti knjižno in filmsko produkcijo; okrepiti multikulturalizem skladno 
z evropskimi značilnostmi; zaščititi javno rabo slovenščine, 
podpreti prevajanje slovenskega leposlovja in njegovo objavljanje 
v tujini, zagotoviti večji obseg kulturne izmenjave in sodelovanja s 
Slovenci po svetu (slovenske manjšine, zdomci, izseljenci); 
nacionalne medije spodbujati k produkciji in priobčanju zahtevnejših 
kulturnih vsebin ter k spoštovanju evropsko dogovorjenih kvot 
domačih in evropskih kulturnih produkcij oz. njihove diseminacije; 
razvijati zavest in prepričanje o kulturi kot osrednji strateški 
postavki države in skupnosti Slovenije. 

Na področju varovanja kulturne dediščine bo država zagotovila 
enoten sistem varovanja dediščine, in sicer s strokovno 
kategorizacijo spomenikov, vzpostavitvijo javnih služb za 
nepremično in premično kulturno dediščino ter z racionalno 
organizacijo mrež zavodov za varstvo dediščine, muzejev,, 
arhivov, knjižnic in restavratorskih delavnic. Skladno z dejanskimi 
gospodarskimi možnostmi bo neposredno prevzela skrb za 
ohranitev najvišjih kategorij spomenikov ter navajala lokalne 
skupnosti, gospodarske družbe in druge k funkcionalni tržni in 
razvojni rabi dediščine, zlasti v okviru turizma, revitalizaciji 
podeželja in mestnih jeder. Podpirala bo oživitev tradicij, zlasti 
umetniških in obrtniških znanj, ki bodo na osnovi lastnega 

gospodarskega učinka prispevala tudi k ohranjanju, prezentaciji 
in povezovanju dediščine z živo kulturo in gospodarstvom, pri 
čemer bo država upoštevala tudi kriterij podpore demografsko 
ogroženih in obmejnih področij. Poskrbela bo za nastanek 
centralizirane mreže restavratorske stroke, za racionalno 
povezavo arhivskih institucij v enoten sistem, popravke območij 
med zavodi za varstvo naravne in kulturne dediščine, za 
ustanovitev republiškega centra za kulturno dediščino ter 
dokončanje obnove in restavriranja ključnih spomenikov. Podlaga 
temu bo tudi prednostni sprejem novega zakona o kulturni 
dediščini in ustreznih podzakonskih aktov v toku leta 1998. 

Pri vključevanju v mednarodne kulturne tokove in komunikacije 
bo znotraj prevladujočega načela prostega pretoka idej, ljudi, 
kulturnih stvaritev in omike potrebno bolje razviti lastno 
sposobnost analitskega spremljanja teh tokov in njihovega 
vplivanja na slovensko situacijo, poskrbeti za čim večjo projektno 
in programsko izmenjavo s svetom, strogo z vidika nacionalnih 
kulturnih ciljev, ter vztrajati pri tezi, da je kultura prednostna domena 
avtonomije narodnostne oz. državne skupnosti. V tem smislu bo 
kultura lahko odigrala del zaščitne vloge v procesih integracije 
Slovenije v Evropsko zvezo. Kultura kot strateški del državne 
politike in sestavina zunanjepolitične strategije bo pripoznana tudi 
z okrepitvijo tega področja v slovenskih diplomatskih predstav- 
ništvih po svetu. 

Pri vsem tem bo država sledila zlasti naslednjim načelom: 

• načelo policentrizma: centralizacijo se do uveljavitve regij 
nadomesti s policentrizmom, v okviru katerega mesta kot 
zgodovinsko nastala širša kulturna središča dejansko in 
formalno povezujejo interese občin na področju, ki ga 
tradicionalno pokrivajo s svojimi kulturnimi institucijami; 

• načelo distance države do kulturnih vsebin: 
- država bo zagotavljala pogoje za delovanje kulturnih institucij, 
katerih poslanstvo in praksa bosta uresničevala globalne 
nacionalne cilje na področju kulture, ne da bi narekovala vsebino 
teh programov. Z vsako kulturno institucijo bo treba s tega vidika 
preveriti oziroma ponovno opredeliti njeno vlogo, položaj in 
poslanstvo ter spremljati doseganje programskih ciljev v okviru 
memorandumskih obdobij, jih evalvirati in o celoti (zlasti državno 
podprtih programov) poročati vladi in parlamentu; 
- država bo projektno financiranje vse bolj prepuščala 
organizmom (skladom ipd), ki bodo prevzeli izvajanje vsaj dela 
kulturne politike, ki jo z nacionalnim kulturnim programom določi 
Državni zbor, tako da bo imenovala večino članov upravnih in 
nadzornih teles teh organizmov, ti pa bodo samostojno odločali 
o razdelitvi sredstev za kulturne projekte; 
- država bo povečevala avtonomijo kulturnih institucij tudi s 
presojo, da se v določeni meri odpove lastništvu nad kulturnimi 
organizacijami in omogoči prehod tovrstnih institucij iz državnega 
v civilno družbeni sektor, hkrati pa država še naprej financira 
kulturne dobrine v javnem interesu in nadzira namenskost 
porabe sredstev iz državnega proračuna. Kulturna infrastruktura 
(stavbe, materialna oprema) bo v glavnem še naprej ostala v 
javni lasti, povečalo pa se bo programsko tveganje in in ustvarjalni 
prostor uspešnosti kulturnih institucij oziroma izvajalcev; 

• načelo kakovosti: država bo uveljavljala načelo kakovosti tako, 
da je ne bo presojala sama, ampak omogočila presojo 
ekspertnim telesom ministrstva ter drugim zunanjim 
strokovnjakom; 

• načelo raznovrstnosti: demokratizacija kulture zahteva po eni 
strani svobodo za različne kulturne prakse od tradicionalnih do 
avantgardnih na področju profesionalne in ljubiteljske kulture, 
po drugi pa čim širše odprtje pristopa v kulturo vsem družbenim 
skupinam od priviligiranih do obrobnih, vsem generacijam in 
etničnim grupacijam; 

• načelo konkurenčnosti, razvidnosti in odgovornosti pri porabi 
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javnih sredstev za kulturo: načelo konkurenčnosti bo 
vzpostavljeno tako, da bodo veljala enaka merila za kulturno 
produkcijo za vse vrste izvajlcev. 

Na podlagi in v okviru zgoraj navedenih načel se bo tehtalo in 
izvajalo procese, kot so prehod na programsko in projektno 
(so)financiranje, ki bi lahko omogočil zmanjšanje števila v celoti 
iz državnega proračuna plačanih kulturnih institucij in njihovo 
mrežno povezovanje; v okviru decentralizacije se bodo povečale 
možnosti lokalnim skupnostim za prevzemanje večje vloge pri 
podpiranju kulturne dejavnosti in v tem okviru tudi za delovanje 
specializiranih ali večnamenskih kulturnih institucij; spodbujena 
bo zasebna pobuda na področju kulture, predajanje določenih 
dejavnosti sedanjega javnega sektorja v koncesije, bolj bo 
poudarjena tržnost in povečanje sposobnosti in odgovornosti 
kulturnega managementa za uspešno gospodarjenje z 
materialnimi viri za kulturo in s kadrovskimi potenciali; okrepljena 
bo državna podpora materialni in kadrovski infrastrukturi za 
razširjanje ljubiteljskega in zunajinstitucinalnega ukvarjanja s 
kulturno produkcijo, vpeljevani bodo novi in bolj učinkoviti 
mehanizmi sodelovanja protesionalnih institucij pri tem. 

Z zakonodajnimi dopolnitvami bo ministrstvo za kulturo zaokrožilo 
svoje delovno področje s prevzemom pristojnosti za državno 
regulacijo na področju medijev, kar je tudi v Evropi prisotna rešitev 
(in s prevzemom pristojnosti za državno obravnavanje vprašanj 
religije). Razvilo bo oddelek za oblikovanje in evalviranje kulturne 
politike ter se bolj naslanjalo na raziskovalna dognanja o kulturi. 
Skupaj z vladnim Svetom za kulturo bo postalo središče veliko 
močnejše medresorske koordinacije državnega ravnanja v kulturi, 
hkrati pa bo v kontekstu decentralizacije vse bolj delovalo kot 
vsklajevalec, skupni okvirni usmerjevalec in podpornik avtonomnih 
pobud in dejanj na področju kulture. 

4.8. POLITIKA VARSTVA OKOLJA IN UREJANJA 
PROSTORA 

4.8.1. Varstvo okolja 

Temeljni cilji varstva okolja so: trajno ohranjanje vitalnosti narave, 
biološke raznovrstnosti in avtohtonosti biotskih vrst, njihovih 
habitatov ter ekosistemov; ohranjanje raznovrstnosti in kakovosti 
naravnih dobrin, naravnega genskega sklada ter ohranjanje 
rodovitnosti zemljišč; ohranjanje naravnih vrednost, pestrosti ter 
kulturne in estetske vrednosti krajine; zmanjševanje porabe 
naravnih virov, snovi in energije. 

Na operativni ravni ti cilji narekujejo: postopen prehod na uporabo 
obnovljivih naravnih virov, preprečevanje nevarnosti ter 
zmanjševanje obremenitev za okolie. odpravo poškodb okolja 
ter ponovno vzpostavitev njegovih regeneraciiskih sposobnosti. 

Za doseganje trainostnega razvoja pa so,cilji varstva okolja tudi: 
spremembe v proizvodnji in vzorcih porabe, ki prispevajo k 
minimizaciii porabe naravnih virov in ustvarjanja odpadkov, razvoj 
in uporaba takšnih tehnologij, ki zmanišuieio in odpravljajo 
obremenjevanja okolia. ter uporaba neškodljivih in razgradljivih 
kemikalij in snovi, ki se ne kopičijo v živih organizmih. 

Nacionalni program varstva okolja (NPVO) kot najpomembnejši 
planski in vseobsegajoči dokument politike varstva okolja Slovenije, 
ki je podprt tudi s tehnično pomočjo PHARE, prehaja v zaključno 
fazo priprave in postavitve relevantnih ciljev in programov, ki 
bodo v skladu z opredelitvami zakona o varstvu okolja, usklajeni 
z zakonodajno, finančno in administrativno strukturo Slovenije, 
obenem pa harmonizirani z okoljsko zakonodajo, zahtevami in 
dobro prakso v Evropski uniji. 

Kot osnova za pripravo slovenske okoljske politike je bila 
uporabljena vrsta dokumentov. Zadnja dva dokumenta: Poročilo 
o stanju okolja Slovenije 1995, ki daje relevantne odgovore o 
stanju okolja in nakazuje temeljne okoljske probleme, ki morajo 
biti opredeljeni v NPVO; in Nacionalna strategija gospodarjenja z 
odpadki iz leta 1996, kjer je gospodarjenje z odpadki elaborirano 
v skladu z ZVO in v okvirih zakonodaje EU; nista le nadvse 
pomembna dokumenta za vsebino NPVO in za pripravo nove 
okoljske zakonodaje, temveč tudi podajata praktične prijeme za 
hitrejše in učinkovitejše usklajevanje s priporočili in zahtevami 
tako Bele knjige EU kot okoljske zakonodaje EU izven Bele knjige. 

* 
V pripravi je tudi nacionalna strategija varstva narave, strategija 
gospodarjenja z vodami z ustrezno zakonodajo in drugi relevantni 
planski ter izvedbeni dokumenti, ki bodo predani v postopek 
sprejema tako Vladi kot Parlamentu R Slovenije v letih 1997- 
1998. 

Okoljska politika bo ob identifikaciji najpomembnejših nacionalnih 
okoljskih problemov Slovenije programske aktivnosti zaokrožila 
V srednjeročno obdobje z usmeritvami v dolgoročnem obdobju. 
Pri tem bo poseben povdarek dan aktivnostim, ki ga zajema 
Slovenska predpristopna strategija do leta 2001, z delitvijo prioritet 
v letih 1997-98 in v letih do 2001. 

Nacionalne prioritete okoljske politike bodo poudarjene na sektorjih: 
gospodarjenje in varstvo voda, gospodarjenje z odpadki in biotska 
raznovrstnost. Prav tako pa bodo aktivnosti usmerjene tudi v 
relevantne okoljske probleme na področju varstva zraka, zaščite 
tal in gozdov, varstva pred hrupom, itd. 

Ocene okoljske učinkovitosti (Environmental Performance Re- 
view of Slovenia), ki je potekala preko Evropske komisije pri 
Združenih narodih in bila zaključena v maju 1997, je pozitivna in 
spodbudna. Vrsta priporočil dokumenta je dodatna osnova za 
pripravo Nacionalnega programa varstva okolja in za aktivnosti 
približevanja k EU. 

Da bi se v Sloveniji lahko uspešno spoprijeli z okoljskimi problemi 
ter realizirali zastavljene programe bi bilo potrebno letno zagotoviti 
finančna sredstva za te namene v višini najmanj 1.5% bruto 
domačega proizvoda. Dve tretjini teh sredstev naj bi bilo 
zagotovljenih iz javnih virov. Navedeno bo povečalo pritisk na 
proračunska sredstva za okolje kar kaže na potrebo po 
postopnosti realizacije programov, še boli pa na potrebo po 
angažiranju dodatnih sredstev preko PHARE v naslednjih letih. 

instrumentov, kot so spodbude in olajšave na eni in "kazni" 
(dajatve, takse, itd.) na drugi strani, da bi spodbudili ciljne 
skupine k realizaciji načela "onesnaževalec plača"; ali pa 
uporabo različnih investicijskih shem z vlaganjem 
zasebnega kapitala oziroma za pridobitev ugodnih kreditov 
za področja in projekte, kjer gornji princip ni uporaben. 
Doseganje tega pomeni tesno sodelovanje z mednarodnimi 
finančnimi institucijami, ki takšne finančne sheme lahko 
zagotovijo (EBRD, GEF itd.). 

Nacionalna okoljska politika bo v prehodnem obdobju podprta z 
ustreznimi finančnimi mehanizmi, med njimi tudi preko Ekološko 
razvojnega sklada. 

Uspešno vodenje in realizicija okoljske politike je odvisna in vezana 
tudi na dobro sodelovanje in participacijo javnosti. Javnost bo 
vključena tako v korake priprave kot v implementacijo 
zastavljenega. 

Realizacija nacionalne politike varstva okolja bo možna ob krepitvi 

lokalni ravni. To je ena temelnjih nalog že v času sprejemanja 
planskih dokumentov. 
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4.8.2. Varstvo voda 

Osnovni cilji na področju ravnanja in upravljanja z vodami so 
usmerjeni predvsem v varstvo kakovosti voda ter varstvo količin 
voda, to je v trajnostno rabo in izkoriščanje naravnega vira, ki je 
prav za Slovenijo ključnega razvojnega pomena. Zakon o vodah. 
ki ie v pripravi, bo opredelil temeljne oravne institute vodnega 
prava, urejal upravljanje z vodami (varstvo voda pred 
onesnaženjem, varstvo pred škodljivim delovanjem voda in rabo 

omogočal zagotavljanje sredstev za izvaianie upravnih, 
strokovnih, organizacijskih in nadzornih nalog in predvidel 
določitev prekrškov in sankcij zanie. Izvaianie načela, da uporabnik 

vania. bo omogočilo, da se tako pridobljena dodatna sredstva 
nameni za vzdrževanje vodnega režima. 

Za doseganje zastavljenih ciljev gospodarjenja z vodami je 
pomembna strategija gospodarjenja z vodami, ki je v pripravi in 
dopolnjuje najpomembnejši planski dokument politike varstva 
okolja Nacionalni program varstva okolja. Strategija bo podala 
osnove za celostno in ekonomsko učinkovito upravljanje in 
gospodarjenje z vodami v Sloveniji. 

Razvojna politika gospodarjenja z vodami, podana v strategiji, bo 
podala usmeritve urejanja voda za vsa povodja Slovenije. S 
programi iz strategije se bo utrdila regionalna organiziranost 
upravljanja, kratkoročni kot tudi dolgoročni cilji razvoja pa bodo 
opredeljeni po posameznih povodjih, katerih razvodnice ustrezajo 
mejam območij, ki jih že sedaj pristojnostno urejajo izpostave 
Uprave RS za varstvo narave. 

Cilji gospodarjenja z vodami, ki jim sledi tako priprava 
zakonodajnih aktov kot tudi priprava strategije gospodarjenja z 
vodami, so naslednji: zagotoviti ustrezno zbiranje in čiščenje 
odpadnih voda, varstvo zemljin in podzemnih voda pred 
netočkovnimi viri onesnaževanja, varnost pregradnih objektov s 
posebnim povdarkom na nizkih pregradah, urejanje povirij voda 
(hudourništvo), celostno ravnanje z odpadnimi vodami, varstvo 
vode (jezera) pred evtrofikacijo, sonaravno gospodarjenje z 
vodami, ustrezno gospodarjenje s priobalnim morjem, standarde, 
merila in cilje za kakovostne parametre voda, preprečiti 
onesnaženja vodnega okolja z nevarnimi snovmi, preprečiti in 
učinkovito nadzorovati onesnaženja voda z gnojili in pesticidi v 
kmetijstvu in izpeljati akcijski načrt o izvajanju načel Agende 2000. 

Izvajalci v strategiji zastavljenih programov gospodarjenja z 
vodami bodo tako državne kot lokalne (regionalne) upravne in 
strokovne inštitucije, izvajalci javnih služb varstva okolja, tako 
republiških kot lokalnih, ter gospodarske in negospodarske 
organizacije, ki delujejo na območju posameznega povodja. Za 
uspešnost izvedbe programov je zelo pomembna tudi višina 
sredstev, ki so namenjena gospodarjenju z vodami. Ta so sicer 
trenutno še vedno manjša glede na realne potrebe, vendar so v 
rahlem vzponu tako, da naj bi se v nekaj letih približala 0.2 % BDP, 
to je višini, za katero se šteje, da je s strategijo zastavljene cilje 
možno doseči. 

Pripravlja se nov Zakon o vodah, ki bo opredelil vlogo države, 
lokalnih skupnosti in zasebnikov (koncesije) na področju rabe 
naravnega dobra - vode kot tudi opravljanja dejavnosti (javne 
službe). Postavil bo tudi model organiziranosti na področju 
gospodarjenja z vodami: osrednjo ustanovo za zbiranje podatkov 
in načrtovanje vodnega režima (javni zavod), URSVN z 
dislociranimi izpostavami na 8 povodjih. 

Po letu 1998 naj bi prišlo do krepitve izpostav, ki bodo prevzemale 
del upravnih nalog (decentralizacija). V načrtovalskem pomenu 
bo primarna naloga v izdelavi strokovnih podlag za trajnostno 

gospodarjenje z vodami (načrti ureditve povodij). Na njihovi osnovi 
bo mogoče snovati razvojne koncepte, ki bodo upoštevali vodo 
kot razvojni in omejitveni potencial (določitev občutljivih območij 
za razvoj - preventiva in definiranje razvojnih potencialov). 

Na podlagi razpisov bo v ospredju proces podeljevanja 
koncesij za rabo vode v hidroenergetiki, namakanju in 
ribogojstvu. Vzpostavljeno razmerje država - lokalna 
skupnost se bo odrazilo tudi na razdelitvi pristojnosti za 
vzdrževanje vodotokov pod jasno določenimi pogoji URSVN 
in njenim nadzorom. Na pomenu bodo začele pridobivati 
koncesije za upravljanje z vodnim dobrom za turistično - 
rekreativne namene. 

Na koncu tega obdobja gre pričakovati, da se bo stanje financiranja 
iz navedenih novih virov (koncesije, taksacije, povračila) za 
vzdrževanje vodnega režima stabiliziralo s sredstvi, ki bodo 
dosegala v povprečju vsaj 0.3 % BDP s tendenco približevanja 
0.5 % BDP. S tem premikom bi začeli izvajati preventivno ravnanje 
in zmanjševali škode, ki sicer nastajajo ob rednem pojavljanju 
visokih voda na državni infrastrukturi in zasebni lastnini. 

4.8.3. Varstvo narave 

Prednostne naloge varstva narave v letih 1997 in 1998 so: 
priprava novega zakona o ohranjanju narave in varstvu 
naravnih vrednot, ki bo nadomestil zakon o naravni in 
kulturni dediščini v tistem delu, ki ureja področje naravne 
dediščine; priprava strategije varstva narave (oz. nacional- 
nega programa varstva narave kot podrobneje razdelanega 
segmenta iz nacionalnega programa varstva okolja) s 
spremljajočimi programskimi dokumenti (npr. nacionalna 
strategija izvajanja konvencije o biološki raznovrstnosti); 
nadaljevanje aktivnosti pri pripravljanju novih regijskih in 
krajinskih parkov (Notranjski RP, Kraški RP, RP Pohorje, KP 
Goričko); konsolidacija naravovarstvene strokovne službe 
v obstoječih medobčinskih zavodih za varstvo naravne in 
kulturne dediščine do nove ureditve državne strokovne 
službe; krepitev in razvijanje javnih zavodov v obstoječih 
parkih (Triglavski NP, Kozjanski park, RP Škocjanske jame); 
sodelovanje pri spremembah in dopolnitvah dolgoročnega 
državnega prostorskega plana za področje varstva narave; 
spodbujanje priprave strokovnih gradiv za izvajanje 
varstvenih ukrepov (prostorske evidence o naravni dediščini, 
revidiranje in dopolnjevanje rdečih seznamov ogroženih 
vrst; za izvajanje konvencije o biodiverziteti (genske banke, 
varstvo ex situ); podpiranje nevladnih organizacij, ki delujejo 
na področju varstva narave in naravovarstvene vzgoje. 

Po sprejetju novega Zakona s področja ohranjanja narave in 
varovanja naravnih vrednot bo treba uskladiti najprej vse 
podzakonske predpise, ki urejajo posamezna področja varstva 
narave (npr. ogrožene živalske in rastlinske vrste, gobe ipd.), 
dalje bo treba uskladiti vse obstoječe podzakonske in druge 
zavarovalne akte o razglasitvi naravnih znamenitosti. Večine teh 
so sprejele nekdanje občine, današnje lokalne skupnosKpa nimajo 
več vseh pristojnosti nekdanjih občin. 

Vzporedno s tem bo treba obnoviti vse zakone s katerimi so bili 
ustanovljeni naravni parki (Triglavski NP, Kozjanski park, RP 
Škocjanske jame) in jih uskladiti z naravovarstvenim zakonom. 
Usklajevanje, bo potrebno tudi z zakonodajo drugih področij, ki 
segajo tudi na področje varstva narave (lovstvo, ribištvo, vode, 
kmetijstvo itd.) 

V skladu z novo zakonsko ureditvijo varstva narave in 
dograjevanjem lokalne samouprave bo sledila reorganizacija 
upravne in strokovne službe na državni ravni. Okrepljen bo 
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inšpekcijski nadzor in vzpostavljena upravljavska oz. skrbniška 
služba nad vsemi deli zavarovane narave. Vzpostavljen bo sistem 
za stimuliranje lastnikov zavarovane narave in za ohranjanje tiste 
nezavarovane narave, ki ne bo uživala posebnega varstvenega 
statusa. 

4.8.4. Jedrska varnost 

Zagotavljanje visoke varnostne ravni NE Krško med njenim 
načrtovanim delovanjem do leta 2023. po ustavitvi in razgradnji ie 
strateškega pomena. Pri zagotavljanju najstrožjega nadzora bo 
država upoštevala dosedanje in prihodnje domače in mednarodne 
varnostne ocene in študije. Za zagotovitev čim višje stopnje 
varnosti in razpoložljivosti elektrarne je v teku realizacija projektov 
iz priporočil mednarodnih misij (OSART, ASSET, EU, etc.), ki so 
ocenjevale varnost elektrarne in usposobljenost Uprave RS za 
jedrsko varnost. Splošen konsenz tujih strokovnjakov je, da je 
jedrska varnost v Sloveniji na nivoju EU. Slovenija sodeluje v 
Phare programu EU - jedrska varnost. V septembru 1994 je 
Slovenija podpisala in v oktobru 1996 tudi ratificirala Konvencijo o 
jedrski varnosti, ki predstavlja osnovo za varno delovanje jedrske 
elektrarne v Sloveniji. 

Strateški cilji in usmeritve so vzdrževanje nivoja jedrske varnosti, 
ki sledi mednarodno sprejetim merilom in v skladu s tem stalno 
izboljševati varnostno tehnologijo in znanje ter usposobljenost 
delavcev v jedrskih objektih ter v upravnem organu, predvsem 
pa: pristop h Konvenciji o varnem ravnanju z radioaktivnimi 
odpadki, pistop k Pariški konvenciji o odgovornosti za jedrsko 
škodo ali k revidirani Dunajski konvenciji in Protokolu o dopolnilnem 
financiranju, pistop v OECD/NEA, sodelovanje v INEX vajah 
OECD/NEA, sodelovanje v EU/DG XI "Concert Group" - upravnih 
organov Zahodne in Vzhodne Evrope. 

Med strateške cilje sodi tudi nadgradnja radiološkega opozorilnega 
sistema in njegova povezava s sosedi, izvajanje radiološkega 
monitoringa na celotnem ozemlju Slovenije v skladu s 35. členom 
EURATOMA, kot dudi zaključek preveritve seizmičnih parametrov 
na Krškem polju. 

Najpomembnejša načrtovana vlaganja v jedrsko varnost v 
prihodnje so: zamenjava uparjalnikov in dvig moči v jedrski 
elektrarni Krško za približno 6 % (aktivnosti že potekajo), 
popolni simulator NE Krško ter modifikacije ali izboljšave 
varnostnih sistemov ali komponent, ki izhajajo iz rezultatov 
verjetnostnih varnostnih analiz jedrske elektrarne. 

S stiskanjem nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov 
(NSRAO) v NE Krško in s spremembo tehnologije ter 
posledičnim zmanjšanjem nastajanja odpadkov bo v 
povezavi s predvideno razširitvijo začasnega skladišča, 
pridobljeno prehodno skladišče do konca delovanja 
elektrarne. 

Kmalu bo dokončana strategija odlaganja visokoradioaktivnih 
odpadkov. V JE Krško razmišljajo o povečanju kapacitete v bazenu 
za izrabljeno gorivo. Do razgradnje se načrtuje, podobno kot v 
drugih tovrstnih objektih* suho skladiščenje gorivnih elementov v 
okviru obstoječe lokacije JE Krško. 

4.8.5. Urejanje prostora 

Reforma sistema gospodarjenja s prostorom je vpeta v širši okvir 
reform, ki danes potekajo v Sloveniji in še niso v celoti končane. 
Ker predstavljajo reforma političnega in gospodarskega sistema, 
lastninska reforma, reforma državne uprave in lokalne 

samouprave, oziroma reforma javne sfere kot celote, vzpostavlj- 
anje novega sistema družbene ureditve, takšne sistemske 
spremembe vedno bolj zahtevajo tudi spremembe na področju 
gospodarjenja s prostorom. Nova zakonodaja bo prispevala k 
prgglecjngjši StrgKturi in hierarhiji jjrogtprgkih plangKih in 
prostorskih izvedbenih aktov, učinkovitejšemu uresničevanju 

zemljišči, k poenostavitvi postopkov za pridobivanje dovoljeni ter 
k večii pravni varnosti vseh udeležencev pri zadevah ureiania 
prostora in graditvi 

Zagotoviti pa bo treba tudi učinkovitejše ukrepe za izvaianie 

ter drugih nedovoljenih posegov v prostor, ki v preteklosti niso bili 

katastra in zemljiške kniige. katerih podatki ne ustrezajo več 
dejanskim lastninskim odnosom, in drugo. Z uskladitvijo pravnega 
reda z ustavno ureditvijo RS prihaja do reafirmacije civilnega 
prava, lastninska pravica pa ponovno postaja klasična pravica, 
omejena samo s svojo ekonomsko, socialno in ekološko funkcijo. 

Slovenija je zainteresirana za oblikovanje skupne evropske politike 
urejanja prostora, ki bi na ustrezni ravni obravnavala širši evropski 
prostor. Kot metodološko podlago za nadaljnje sodelovanje pri 
morebitnem oblikovanju takega skupnega akta Sveta Evrope ter 
za pripravo novega državnega prostorskega plana bo izdelana 
Strategija urejanja prostora, ki naj bi bila sprejeta v obdobju 1997/ 
98. Nadaljevala se bo izdelava novega prostorskega plana, ki bo 
ureial strukturo poselitve, varovanih območij naravne in kulturne 
dediščine ter naravnih dobrin, državna infrastrukturna omrežja in 

lokacijski načrti za avtoceste, železnice in druoe objekte nacionalne 
infrastrukture. Potekalo bo vzpostavljanje nacionalne oeoinfor- 
maciiske infrastrukture ter posodabljanje in informatizacija 
geodetskih in drugih prostorskih evidenc. Pripravljena ali 
dopolnjena bo zakonodaja s področja stavbnih zemljišč, urejanja 
prostora, geodetskih evidenc in geodetske dejavnosti. 

Po letu 1998 naj bi bila vzpostavljena regionalna mreža izpostav 
Urada Republike Slovenije za prostorsko planiranje kot 
organizacijska oblika za neposredno pomoč oziroma sodelovanje 
države in lokalnih skupnosti na področju prostorskega planiranja 
in urbanističnega načrtovanja. V povezavi z nadaljnjim 
dograjevanjem sistema lokalne samouprave oziroma z zakonom 
o pokrajinah na eni strani ter s prostorskim planom Republike 
Slovenije na drugi strani pa bo ponovno vzpostavljen sistem 
regionalnega planiranja kot sinteze prostorskega planiranja in 
uresničevanja regionalnih razvojnih programov. 

V tem obdobju bo uresničena tudi relevantna delujoča stopnja 
vzpostavitve nacionalne geoinformacijske infrastrukture, ki bo. 
preko Geoinformacijskega centra Republike Slovenije v sestavi 
Ministrstva za okolje in prostor kot geomatičnega strežnika 
omogočala široko javno uporabo digitalnih georeferenciranih 
podatkov vseh vrst. Te podatke bodo še naprej vzdrževali lastniki 
podatkovnih baz, ki jih bodo pod določenimi pogoji proti plačilu 
ustrezne pristojbine dajali v uporabo preko omenjenega strežnika 
Do leta 2001 bo on-line dostop omogočen javnosti preko javnih 
delovnih postaj na regionalnih izpostavah Geodetske uprave RS 
ter tistim uporabnikom, ki bodo sami pokrili stroške za priključitev 
na strežnik. 

Digitalizacija podatkovnih baz o prostoru in uporaba nacionalne 
geoinformacijske infrastrukture bo že v navedenem obdobju na 
območjih, kjer se odvijajo najintenzivnejše investicijske dejavnosti 
pospešila zasebno in javno odločanje o investicijah in posegih v 
prostor. 
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4.8.6. Graditev 

V okviru 
rilapojen tudi, 

Pri tem gre za dokončno odpravo ovir pri prostem pretoku 
gradbenih proizvodov. Dopolnitev Zakona o graditvi objektov bo 
potrebna še na tistem delu, kjer se v okviru postopkov ugotavljanja 
skladnosti gradbenih proizvodov s t.i. moduli, poleg obeh že 
predpisanih oziroma omogočenih možnosti (certifikat o skladnosti 
in tehnično soglasje), predvidi še tretjo možnost, ki omogoča 
samemu proizvajalcu gradbenega proizvoda z reguliranega 
področja, izdati izjavo o skladnosti. Na ustrezen način bo v 
zakonodaji urejena tudi stavbna pravica oziroma bo definicija 
"pravice graditi na določenem zemljišču oziroma rekonotiuirati 
objekt" ustrezno harmonizirana z rožitvami, veljavnimi v državah 
članicah Evropske unije. Slovenija bo nadaljevala tudi s 
harmonizacijo tehničnih predpisov in standardov za objekte in 
gradbene proizvode. Pri tem bo opravljena tudi delitev na tiste 
izvršilne predpise, ki že imajo podlago v ustreznih evropskih 
dokumentih ter na tiste, ki takšne podlage sicer še nimajo, so pa 
kljub temu nujno potrebni za celovito delovanje sistema 
gradbenega prava pri nas. Tudi pri pripravi slednjih se bo Slovenija 
tesno naslonila na pozitivne izkušnje primerjalnopravnega pregleda 
ureditve v nekaterih državah članicah Evropske unije, hkrati pa 
bo preprečevala morebitne kolizije nacionalnih predpisov z 
nastajajočimi, vendar še ne uveljavljenimi akti Evropske unije. 

V obdobju po letu 1998 se bo nadaljevala priprava in sprejemanje 
tehničnih predpisov s področja graditve objektov iz preteklega 
obdobja. Ob tem bo poskrbljeno, da bodo področja, ki jih pokrivajo 
nastajajoči tehnični predpisi, v največji možni meri oskrbljena z 
ustrezno bazo relevantnih tehničnih specifikacij (standardi, navodili 
ipd.) Istočasno s harmonizacijo javnega gradbenega prava se bo 
usklajevalo tudi zasebno gradbeno pravo in sicer s pripravo 
podzakonskih in drugih predpisov v zvezi z izvajanjem naročil pri 
graditvi objektov. 

4.9. STANOVANJSKA POLITIKA 

Stanovanjski zakon, sprejet v letu 1991, daje sistemske podlage 
za prilagoditev stanovanjskega gospodarstva tržnemu sistemu 
gospodarstva. Z določbami stanovanjskega zakona o upravljanju, 
kategorizaciji stanovanj, stanovanjskih najemnih razmerjih, 
nacionalnemu stanovanjskemu programu, Stanovanjskemu 
skladu RS ter pomoči pri pridobitvi stanovanj država zagotavlja 
ustavno opredeljeno gospodarsko in socialno funkcijo lastnine 
ter opredeljuje javni interes na stanovanjskem področju. 

Stanovanjski zakon je glede preskrbe s stanovanji povzel "načelo 
omogočanja" pridobitve stanovanj, po vsebini je to debirokratizacija 
področja, zagotovitev podlag za organiziranje stanovanjskega 
tržišča ter podpora zasebnim pobudam tudi na stanovanjskem 
področju. Stanovanjski zakon izhaja iz načela, da je skrb za 
razrešitev stanovanjskega vprašanja predvsem skrb vsakega 
posameznika, država pa skozi sistem socialnih korektivov skrbi 
za skupine državljanov, ki brez njene pomoči ne bi mogli razrešiti 
svojega stanovanjskega vprašanja. 

V letih 1997-1998 je na sistemskem področju nujno zaključiti 
parlamentarni postopek obravnave nacionalnega stanovanjskega 
programa, pri čemer pa se predlog programa na posameznih 
vsebinskih sklopih že izvaja t.j. dokapitalizacija Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije iz sredstev državnega proračuna, 
oblikovanje novega neprofitnega najemnega sklada stanovanj, 
oblikovanje stanovanjskih najemnin na stroškovnem načelu. 

Ti segmenti nacionalnega stanovanjskega programa pomenijo 
tudi usmeritve in prioritete za bližnje kratkoročno obdobje, v 

katerem se mora opraviti še dvoje nalog in sicer 
potrebne instrumente za mobilizacijo prihrankov prebivalstva za 
potrebe stanovanjske oradnie in prenove z organizacijo 
stanovanjskega hranilništva. pri spremembah davčnega sistema 
pa upoštevati načelo, nai davčni sistem prispeva k spodbujanju 
ponudbe najemnih stanovanj. To pomeni učinkovitejši sistem 
obdavčenja nepremičnin ter primerne davčne ugodnosti za 
stanovanjske varčevalce. 

Cilji in prioritete v kratkoročnem obdobju se po vsebini ohranjajo 
tudi po letu 1998, pri čemer predlog nacionalnega stanovanjskega 
programa predvideva ohranitev notranjih razmerij pri spodbudah 
in pomoči države do leta 2005. Glede na dejstvo, da je močno 
omejena socialna in finančna dostopnost stanovanj, ocene potreb 
po posameznih vrstah stanovanj ter potrebnih sredstvih so 
izdelane oziroma znane, so dolgoročni cilji in prioritete naslednji: 
da se na stanovanjsko področje usmeria tudi sredstva državnega 
proračuna, prvenstveno za kreditiranje izgradnje neprofitnih 
najemnih stanovanj: lokalne skupnosti se moraio v finančnem 
smislu usposobiti za izpolnjevanje obveznosti, ki iih imaio pri 
zagotavljanju socialnih stanovanj: stanovanjsko hranilništvo mora 
postopoma (najkasneje v petih letih) prevzeti kreditiranje posoiil 
prebivalstva za oradnio. nakup, prenovo in vzdrževanje stanovanj 
(vsai v večiem delu): stroškovne najemnine se mora postaviti 

predvsem oradnii najemnih stanovanj: umirianie razmer na 
stanovanjskem trgu z večio ponudbo najemnih stanovanj mora 
posledično vplivati tudi na zniževanje profitnih najemnin. 

4.10. OBRAMBNI SISTEM IN SISTEM ZAŠČITE PRED 
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 

Temeljni strateški cilj na obrambnem področju je zagotovitev 
možnosti in razmer za razvoj obrambnega sistema, ki bo 
omogočal učinkovito izvajanje obrambne suverenosti ter 
ozemeljske celovitosti Republike Slovenije, prispeval k 
zagotavljanju varnostnih interesov Republike Slovenije ter širjenju 
stabilnosti in miru v regiji in mednarodnem prostoru, postopno 
vključitev v evroatlantske varnostne povezave (NATO, ZEU) ter 
prevzemanje obveznosti, ki jih bilateralne in multilateralne 
varnostne in obrambne povezave zahtevajo od svojih članic. 

Slovenske voiske ter doseoanie optimalne stopnje interopera- 
bilnosti skladno s sodobnimi standardi. 
Realizacija strateških ciljev pomeni: 
• zagotavljanje pripravljenosti SV za izvajanje nalog; 
• spremeniti strukturo in zmanjšati obseg Slovenske vojske: 

racionalizirati sistem organizacije vodenja in poveljevanja; 
• zmanjšati vojno sestavo SV ter povečati delež stalne 

sestave SV ob postopnem zmanjševanju naborniške 
sestave; pripraviti podlage za spremembo sistema 
popolnjevanja obrambnih sil; 

• vzpostaviti sistem izobraževanja, usposabljanja ter kariere 
pripadnikov obrambnih sil, ki bo mednarodno primerljiv; 

• šolati kadre za sodelovanje v poveljstvih in z enotami v 
okviru multinacionalnih sestavov in mednarodnih obvez- 
nosti (CJTF); 

• zagotoviti modernizacijo Slovenske vojske s težiščem na 
sistemu poveljevanja, komunikacij, nadzora in pridobivanja 
podatkov, zračne obrambe, ognjene podpore in protioklep- 
nega boja, povečanju mobilnosti in logistične avtonom- 
nosti; pripraviti sistemske podlage za moderniziranje SV 
v obdobju 2003 - 2010; 

• izvajati proces PARP in realizirati cilje interoperabilnosti. 

Strateški cilj na področju civilne obrambe je oblikovati 
sodoben sistem, ki bo sposoben hitro, fleksibilno in 
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učinkovito izvajati naloge v primeru ogrožanja države ali 
prevzemanja obveznosti RS v okviru mednarodnih 
varnostno-obrambnih integracij. Realizacija strateškega cilja 
pomeni: 
• zagotavljanje učinkovite podpore izvajanju oboroženega 

boja, oskrbo prebivalstva in ohranjanja funkcionalne 
sposobnosti slovenskega gospodarstva, kar je naloga 
gospodarske obrambe; 

• ohranjanje kontinuitete oblasti na celotnem ozemlju 
Republike Slovenije v vojni, za kar je potrebno načrtovati 
ustrezne ukrepe državnih organov in organov lokalne 
samouprave; 

• zagotavljanje pravočasnega in celovitega informiranja 
državljanov, krepitve njihove pripravljenosti za obrambo 
in povečanje motiviranosti in morale v boju proti 
agresorju, kar je naloga psihološke obrambe; 

• usmerjanje in povezovanje različnih oblik neoboroženega 
odpora državljanov; 

• oblikovanje sodobnega modernega vključevanja kapacitet 
civilne obrambe v logistično oskrbo Slovenske vojske. 

Temeljni strateški cilj na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami je izboljšati pripravljenost na naravne in druge nesreče 
in s tem varnost prebivalcev, premoženja in kulturne dediščine. V 
ta namen ie potrebno zagotoviti usklajen razvoj vseh delov 

za načrtovanje in izvaianie varstva pred naravnimi in drugimi 

Prioritete v letih 1997/98 so: 
• zagotavljanje ustrezne ravni pripravljenosti SV; 
• oblikovanje operativnih poveljstev na operativnem nivoju v 

skladu z dokumentom "Obseg in stuktura ter preoblikovanje 
enote prostorne strukture"; 

• popolnjevanje in operativno vzpostavitev enote za mednarodno 
sodelovanje; 

• formiranje, popolnjevanje in opremljanje poklicne enote - lahki 
pehotni bataljon za potrebe trilateralne brigade; 

• zagotavljanje izobraževanja častnikov za delo v okviru 
mednarodnih enot in novo oblikovanih operativnih poveljstev; 

• začeti z reorganizacijo in racionalizacijo v MO; 
• doseganje ciljev interoperabilnosti v skladu s sprejetimi 

obveznostmi v okviru PARP; 
• realiziranje načrta in cilja v okviru investicije iz sredstev za 

temeljne razvojne programe; 
• zagotovitev logistične avtonomnosti bataljonov SV; 
• vzpostavitev operativega centra GŠSV; 
• dograditev infrastrukture sistema varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami (zveze, javno alarmiranje, logistične baze 
idr.), ki bo omogočala njegovo delovanje v vseh razmerah; 

• opremljanje in usposabljanje državnih sil za zaščito, reševanje 
in pomoč 

• vzdrževanje pripravljenosti in zagotavljanje učinkovitega 
ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah. 

Ministrstvo za obrambo ie začelo z izvaianiem programa 
varčevanja, katerega osnovni cili ie sproščanje sredstev za 
hitrejšo modernizacijo in doseganje večie učinkovitosti 
obrambnega sistema ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Cilj bo dosežen z racionalizacijo sistema in organizacije 
vodenja in poveljevanja, zmanjšanjem obsega Slovenske vojske 
(vojne in naborniške sestave), z vzpostavitvijo sodobnega 
sistema akvizicije, z izboljšanjem sistema načrtovanja, 
programiranja in financiranja. To bo omogočilo preusmirjanje 
sredstev v razvoj obrambnega sistema in sistema varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. Hkrati bodo zmanjšani tudi 
administrativni in ostali podporni stroški v Ministrstvu za obrambo. 
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Tabela 1: Osnovni makroekonomski kazalci Slovenije - ciljni razvojni scenarij 

realne stopnic rasti v 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 

BDP 3.3 3.8 4.0 4.5 4.5 4.5 
BDP v mio SIT * 2,872.840 3,219,000 3,347,760 3,498,409 3,655.838 3,820,350 

ZAPOSLENOST 0.0 0.5 0.7 1.0 1.0 1.0 
STOPNJA REGISTRIRANE BREZPOSLENOST1 14.4 14.4 14.1 13.9 13.7 13.4 
PRODUKTIVNOST 3.3 3.3 3.3 3.5 3.5 3.5 
BRUTO PLAČA NA ZAPOSLENEGA 2.5 2.5 2.3 2.5 2.5 2.5 

IZVOZ PROIZVODOV IN STORITEV 
- delež v BDP v % 

7.5 
57.4 

5.3 
57.4 

5.5 
58.2 

4.6 
58.2 

5.7 
58.9 

5.3 
59.3 

UVOZ PROIZVODOV IN STORITEV 
- delež v BDP v % 

7.3 
58.9 

5.0 
58.6 

5.5 
59.5 

5.0 
59.8 

5.4 
60.3 

5.3 
60.8 

SALDO tekočega rač.plaćilne bilance v mio USD -100.0 -40.0 0.0 -53.0 34.0 66.0 

KONČNA POTROŠNJA (zasebna in državna) 
- delež v BDP v % 

2.9 
77.4 

2.6 
76.7 

3.6 
75.8 

4.0 
75.4 

3.9 
74.7 

4.2 
74.4 

INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 
- delež v BDP v % 

6.0 
23.3 

7.9 
24.0 

8.0 
24.9 

7.0 
25.5 

7.0 
26.1 

6.0 
26.5 

Vir podatkov: Ocene in ciljni scenarij ZMAR 
Opomba:* Leti 1997 in 1998 tekoče cene, tekoči tečaj; leta 1999-2002 stalne cene 1998 in stalni tečaj 1998 
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BILANCE JAVNEGA FINANCIRANJA 
ZA LETO 1998 

REALIZACIJA V LETIH 1995 - 1996 
OCENE REALIZACIJE ZA LETO 1997 
TER PROJEKCIJE ZA LETO 1998 
Z UPOŠTEVANJEM UČINKOV UKREPOV PROGRAMA VARČEVANJA 

I. KONSOLIDIRANA GLOBALNA BILANCA 
JAVNEGA FINANCIRANJA 

REALIZACIJA V LETIH 1995 - 1996 
OCENE REALIZACIJE ZA LETO 1997 
TER PROJEKCIJE ZA LETO 1998 
Z UPOŠTEVANJEM UČINKOV UKREPOV PROGRAMA VARČEVANJA 
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II. PRORAČUN REPUBLIKE SLOVENIJE 

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV TER RAČUN FINANCIRANJA 

REALIZACIJA V LETIH 1995 - 1996 
SPREJETI DRŽAVNI PRORAČUN ZA LETO 1997 
TER PREDLOG PRORAČUNA LETO 1998 
Z UPOŠTEVANJEM UČINKOV UKREPOV PROGRAMA VARČEVANJA 
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III. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

PRORAČUNOV OBČIN 

TER PROJEKCIJE^ZaVctO i 99T' °°ENA REALIZACIJE « "-ETO 1997 
Z UPOŠTEVANJEM UČINKOV UKREPOV PROGRAMA VARČEVANJA 
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IV. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

POKOJNINSKO-INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 

REALIZACIJA V LETIH 1995 - 1996, OCENA REALIZACIJE ZA LETO 1997 
TER PROJEKCIJE ZA LETO 1998 
Z UPOŠTEVANJEM UČINKOV UKREPOV PROGRAMA VARČEVANJA 
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V. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV O 
BVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA 

REALIZACIJA V LETIH 1995 - 1996, OCENA REALIZACIJE ZA LETO 1997 
TER PROJEKCIJE ZA LETO 1998 
Z UPOŠTEVANJEM UČINKOV UKREPOV PROGRAMA VARČEVANJA 
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BILANCE JAVNEGA FINANCIRANJA 

ZA LETO 1998 

REALIZACIJA V LETIH 1995 -1996 
OCENE REALIZACIJE ZA LETO 1997 
TEH PROJEKCIJE ZA LETO 1998 
Z UPOŠTEVANJEM UČINKOV UKREPOV PROGRAMA VARČEVANJA 

I. KONSOLIDIRANA GLOBALNA BILANCA 
JAVNEGA FINANCIRANJA 

REALIZACIJA V LETIH 1995 -1996 
OCENE REALIZACIJE ZA LETO 1997 
TER PROJEKCIJE ZA LETO 1998 
Z UPOŠTEVANJEM UČINKOV UKREPOV PROGRAMA VARČEVANJA 
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II. PRORAČUN REPUBLIKE SLOVENIJE 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV TER RAČUN FINANCIRANJA 

REALIZACIJA V LETIH 1995 -1996 
SPREJETI DRŽAVNI PRORAČUN ZA LETO 1997 
TER PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 1998 
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III. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
PRORAČUNOV OBČIN 

REALIZACIJA V LETIH 1995 - 1996, OCENA REALIZACIJE ZA LETO 1997 
TER PROJEKCIJE ZA LETO 1998 
Z UPOŠTEVANJEM UČINKOV UKREPOV PROGRAMA VARČEVANJA 
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